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Choć sy tu acja z ro ku na rok się
po pra wia, w Pol sce wciąż ma ło

jest ko biet in ży nie rów. Obec nie
wśród stu diu ją cych na po li tech ni -
kach pa nie sta no wią 34%, jed nak
ist nie ją wy dzia ły, na któ rych nie ma
ich wca le. Aby zmie nić ten stan
rze czy, w 2008 r. Kon fe ren cja Rek -
to rów Pol skich Uczel ni Tech nicz -
nych roz po czę ła ogól no pol ską ak cję
„Dziew czy ny na Po li tech ni ki” ma ją -
cą za chę cić ma tu rzyst ki do stu dio -
wa nia na kie run kach ści słych. 

W ubie głym ro ku ak cję po sze rzo no
o mo duł „Dziew czy ny do Ści słych”,
by jesz cze sku tecz niej wal czyć ze
ste reo ty pem, któ ry po mniej sza za -
słu gi i mo żli wo ści ko biet. Wy dział
Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki
na sze go uni wer sy te tu ak tyw nie
włą czył się do dzia ła nia. Dzię ki te mu
w cza sie Drzwi Otwar tych oprócz
pre zen ta cji za chę ca ją cych do pod ję -
cia stu diów tech nicz nych, dziew -
czę ta mo gły po znać hi sto rie ko biet
naj bar dziej za słu żo nych dla na uk
ści słych oraz po roz ma wiać ze spe -
cja li sta mi i dziew czy na mi, któ re już
zde cy do wa ły się pójść w śla dy Ady
Lo ve la ce czy Em my No ether. 

Po�ku�tu�ją�cy�ste�reo�typ

Prze ko na nie dziew czyn do stu dio wa -
nia na kie run kach ści słych nie jest
jed nak ta kie pro ste. Dzie je się tak za
spra wą m.in. po ku tu ją ce go w spo łe -
czeń stwie ste reo ty pu płci, we dług
któ re go ko bie ty to hu ma nist ki, 
a mę żczyź ni – umy sły ści słe. Na -
ukow cy zaj mu ją cy się tą pro ble ma -
ty ką, po prze ba da niu dzie ci z 34 kra -
jów, wy ka za li, że tam, gdzie po gląd
do ty czą cy owych zdol no ści był sil nie
za ko rze nio ny, chłop cy zdo by wa li lep -
sze wy ni ki w te stach ma te ma tycz -
nych niż dziew czyn ki. Na to miast 
w pań stwach, gdzie ste reo typ był
słab szy, nie za uwa żo no du żych ró ż-
nic. Sko ro ste reo typ wpły wa na wy -
ni ki eg za mi nów, to w pe wien spo sób
po ma ga nam pod jąć de cy zje ży cio -
we. Kan dy dat ki na stu dia wy ższe
czę ściej wy bie ra ją się na kie run ki
hu ma ni stycz ne, gdyż uwa ża ją, że nie
ma ją wy star cza ją cych pre dys po zy cji
do za dań ści słych i nie wi dzą swo ich
szans w star ciu z mę żczy zna mi. My -
lą się, po nie waż nie tyl ko ta kie pre -
dys po zy cje po sia da ją, ale do dat ko wo
wno szą świe że i za ra zem od mien ne

spoj rze nie na pew ne za gad nie nia.
War to też pa mię tać, iż zna la zło by się
wie lu przed sta wi cie li prze ciw nej płci,
dla któ rych cał ki czy ra chu nek ró ż-
nicz ko wy na za wsze po zo sta ną wiel -
ką nie wia do mą. 

Ko�bie�ty�w�na�ukach�ści�słych

Hi sto ria zna wie le wspa nia łych ko -
biet, któ rych do me ną by ły – uzna -
wa ne za mę skie – dzie dzi ny wie dzy,
ta kie jak che mia, fi zy ka czy ma te -
ma ty ka. Po nad to pa nie od za wsze
to wa rzy szy ły swo im mę żom, oj com
lub bra ciom w la bo ra to riach i choć
rzad ko do pusz cza no je do gło su,
wnio sły ogrom ny wkład w roz wój
tych dzie dzin. Przez la ta nie od da -
wa no im na le żne go sza cun ku, dziś
mó wi się o nich z uzna niem. 

Pierw szą ko bie tą w na ukach ści -
słych by ła Hy pa tia (ok. 370–415 r.).
Zaj mo wa ła się ona ma te ma ty ką, fi -
lo zo fią i astro no mią, a ta kże bra ła
czy ny udział w ży ciu spo łecz nym
oraz po li tycz nym Alek san drii. Zmar -
ła śmier cią tra gicz ną, przez co na -
zwa no ją „mę czen ni cą na uki”. Na
kan wie nie zwy kłej hi sto rii jej ży cia
po wstał też film pt. Ago ra. 

W ślad za Hy pa tią po szły in ne 
ko bie ty. Zo fia Ko wa lew ska (1850–
–1891) już ja ko dziec ko prze ja wia ła

R ó w n o w a g a  
to klucz do sukcesu
Dnia 14 kwietnia br. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG
odbyła się akcja Drzwi Otwarte „Tylko dla Dziewczyn”. Była to
doskonała okazja, aby przekonać tegoroczne maturzystki, że bycie in-
żynierem nie jest zarezerwowane jedynie dla mężczyzn.

fo
t.:

 h
tt

p:
//

w
w

w
.d

zi
ew

c
zy

n
yn

a
po

li
te

c
h

n
ik

i.p
l.



e U r o p e j s k i d z i e ń l o G o p e d y

m a j  2 0 1 1 /  G a z e t a  U n i w e r s y t e c k a 17

za in te re so wa nie ma te ma ty ką – ścia -
ny jej po ko ju wy ta pe to wa ne by ły
wy kła da mi z ra chun ku ró żnicz ko we -
go. Em my No ether (1882–1935),
zwa na mat ką no wo cze snej al ge bry,
mi mo dys kry mi no wa nia i utrud nia -
nia jej do stę pu do na uki, do pię ła
swe go i ukoń czy ła stu dia wy ższe.
Choć przez wie le lat pra co wa ła na
uczel ni bez wy na gro dze nia, w koń -
cu zy ska ła ty tuł pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go. Kie dy dzię ki po mo cy in -

nych pro fe so rów uda ło jej się uzy s-
kać wy na gro dze nie i tak pod da wa no
jej pra cę ści słym kon tro lom. 

Pierw szą ko bie tą in for ma ty kiem 
i pro gra mist ką by ła Ada Lo ve la ce
(1815–1852). W jej cza sach nie ist -
nia ły kom pu te ry ta kie, ja kie zna my
dziś, ale po wsta wa ły już pierw sze
ma szy ny ana li tycz ne, któ re ujarz -
mia ła wła śnie ko bie ta. Wśród za słu -
żo nych dla fi zy ki war to wy ró żnić
Elżbie tę He we liusz (1647–1693),
żo nę Ja na He we liu sza, któ ra przez
la ta po ma ga ła mę żo wi, a po je go
śmier ci kon ty nu owa ła podjętą przez
niego pra cę. Nie mo żli we jest też po -
mi nię cie jed nej z naj bar dziej zna -
nych i za słu żo nych dla na uk ści słych
ko biet, dwu krot nej no blist ki, pierw -
szej ko bie ty, któ ra uzy ska ła pra wo
jaz dy – Ma rii Cu rie -Skło dow skiej.

Wszyst kie te pa nie, mi mo wie lu
prze ciw no ści, udo wod ni ły, że na -
uki ści słe to miej sce dla ka żde go.
Wpraw dzie na stu diach tech nicz -
nych wy ma ga się ogrom nej wie dzy
i opa no wa nia wie lu bar dzo trud -
nych tre ści, ale zde ter mi no wa ni 
i uta len to wa ni znaj dą tam dla sie -
bie miej sce. Bez wzglę du na to, ja -
ką płeć re pre zen tu ją.

fot.: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl

EuropEjsk i Dz iEń Lo g opEDy 
w katE DrzE Lo g op EDii  u g

Dnia�24�mar�ca� 2011� r.�w�Ka�te�drze
Lo�go�pe�dii�Uni�wer�sy�te�tu�Gdań�skie�-

go�od�był�się�pierw�szy�w�hi�sto�rii�uczel�ni
Eu�ro�pej�ski�Dzień�Lo�go�pe�dy�(e�Eu�ro�-
pe�an�Day�of�Spe�ech�and�Lan�gu�age�e�-
ra�py�–�EDL),�zor�ga�ni�zo�wa�ny�przez�Na�-
uko�we� Ko�ło� Lo�go�pe�dów� (NKL).� Je�go
ob�cho�dy�uro�czy�ście�roz�po�czął�kie�row�-
nik� Ka�te�dry� Lo�go�pe�dii,�prof. Edward
Łu czyń ski,�któ�ry�wy�gło�sił�mo�wę�po�wi�-
tal�ną.�
Idea� Eu�ro�pej�skie�go� Dnia� Lo�go�pe�dy

zro�dzi�ła� się� w� ro�ku� 2004� z� ini�cja�ty�wy
Co�mité�Per�ma�nent�de�Lia�ison�des�Or�-
tho�pho�ni�stes/Lo�gopèdes�de�l'Union�Eu�-
ropéen�ne� (Ko�mi�tet� Łącz�ni�ko�wy� Te�ra�-
peu�tów�Mo�wy�Unii�Eu�ro�pej�skiej).�Je�go
głów�ne� prze�sła�nie� to� uświa�do�mie�nie
spo�łe�czeń�stwu,� jak� wa�żny� i� od�po�wie�-
dzial�ny�jest�za�wód�lo�go�pe�dy.�My�jed�nak
wy�zna�czy�ły�śmy�so�bie�in�ny�cel.�Po�sta�no�-
wi�ły�śmy�pro�mo�wać�za�wód�lo�go�pe�dy,�ale
chcia�ły�śmy�przede�wszyst�kim�przy�czy�-
nić� się�do�po�sze�rze�nia�wie�dzy� lo�go�pe�-
dycz�nej� za�rów�no� swo�jej,� jak� i� in�nych
stu�den�tów,� za�ra�zić�wszyst�kich� przy�by�-
łych� na� spo�tka�nie� pa�sją� lo�go�pe�dycz�ną
oraz� za�chę�cić� ich�do�po�szu�ki�wań�wła�-
sne�go�miej�sca�w�dzie�dzi�nie�lo�go�pe�dii.�
Dzię�ki� in�spi�ra�cji� prof. Sta ni sła wa 

Mi lew skie go (opie�ku�na�Na�uko�we�go�Ko�-
ła�Lo�go�pe�dów)�zor�ga�ni�zo�wa�ły�śmy,�w�po�-
ro�zu�mie�niu� z� pra�cow�ni�ka�mi� Ka�te�dry�
Lo�go�pe�dii�(dr Ewą Cza plew ską,�dr Ka ta -
rzy ną Ka czo row ską -Bray,�mgr He le ną
Li wo)�oraz�za�przy�jaź�nio�ny�mi�lo�go�pe�da�-
mi�(mgr Ka ro li ną Go dlew ską i Jo an ną
Sta ni sła wek)� trzy� wy�kła�dy� oraz� dwa
warsz�ta�ty.� Mo�gli� w� nich� uczest�ni�czyć
wszy�scy�za�in�te�re�so�wa�ni�stu�den�ci�lo�go�pe�-
dii�stu�diów�dzien�nych�i�po�dy�plo�mo�wych

stu�diów� lo�go�pe�dycz�nych� Uni�wer�sy�te�tu
Gdań�skie�go.�W�ob�cho�dach�EDL�uczest�-
ni�czy�li�rów�nież�przed�sta�wi�cie�le�Księ�gar�ni
„Na� Bi�sku�piej� Gór�ce”� i� Wy�daw�nic�twa
Har�mo�nia,�co�po�zy�tyw�nie�wpły�nę�ło�na
na�uko�wą�at�mos�fe�rę�spo�tka�nia.
W�tym�miej�scu�chcia�ły�by�śmy�ser�decz�nie

po�dzię�ko�wać� pro�dzie�ka�no�wi� ds.� kształ-
ce�nia� Wy�dzia�łu� Fi�lo�lo�gicz�ne�go,� prof.
Fran cisz ko wi Apa no wi czo wi,�oso�bom
wy�gła�sza�ją�cym�re�fe�ra�ty�i�pro�wa�dzą�cym
warsz�ta�ty�oraz�wszyst�kim,�któ�rzy�go�rą�co
po�pie�ra�li�i�wspie�ra�li�na�sze�wy�sił�ki�w�or�-
ga�ni�za�cji�ob�cho�dów.�Ma�my�na�dzie�ję,�że
Eu�ro�pej�ski� Dzień� Lo�go�pe�dy� sta�nie� się
co�rocz�nym�świę�tem�Ka�te�dry�Lo�go�pe�dii.
Do�ło�ży�my�wszel�kim� sta�rań,� by� sta�wał
się�on�co�raz�atrak�cyj�niej�szy�i�do�sto�so�wa�-
ny�do�po�trzeb�stu�den�tów.�

ju dy ta mi ciul (wi ce prze wod ni czą ca nkl) 
ka mi la fie do ro wicz (prze wod ni czą ca nkl)
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j a ,  t o z n a c z y k t o ?

do�koń�cze�nie�z�po�przed�nie�go�nu�me�ru

Ko lej ne dni zle wa ją się w je den, nie
wiem, kie dy jest dzień i noc. Mam

wra że nie, że 72 go dzi ny upły nę ły 
w za wie sze niu, nie by cie, ja kimś ma -
gicz nym li mi nal nym prze war to ścio -
wa niu sie bie sa mej. 

I da lej ma gia szpi ta la – wi zyt ro dzi -
ny i przy ja ciół. Prze cież ni gdy nie
przyj mo wa łam ni ko go w pi ża mie! Ży -
cie to wa rzy skie w szpi ta lu: klap ki,
szla frok, nie uma lo wa na twarz.

A dziś – sy nek koń czy dzie więć ty -
go dni. Nie sa mo wi te od li czać czy jeś
ży cie w ty go dniach! A mo je ży cie? Ja?
A ja dziś nie umy łam zę bów, nie ubra -
łam się, nie zja dłam śnia da nia. Za to
na kar mi łam, prze wi nę łam, przy tu li -
łam, ko ły sa łam, zno wu na kar mi łam,
od bi łam, po kle pa łam po tył ku ma lut -
kim jak mo ja wła sna dłoń.

Jest go dzi na czter na sta, za czy nam
od czu wać głód i jest mi zim no w sto -
py. Po pół go dzin nym pła czu sa ma się
po pła ka łam. Prze cież nie wiem, co ro -
bić, nic nie wiem na ten te mat. To, co
prze czy ta łam o pła czu i kol kach, już
wy pró bo wa łam i nic. I nic! I ro bie nie
dok to ra tu nic nie po mo że, i dwa fa -
kul te ty, i jaz da sto pem do Fin lan dii 
z wy szczer bio nym no żem ku chen nym
w ra zie ko niecz no ści obro ny. Trze ba
prze cze kać... naj le piej w pi ża mie. 

Do brze, że się jed nak nie ubra łam.
Nie mu szę pod no sić ca łej se rii ko szu -
lek i bluz, że by na kar mić ma łe go, po -
za tym, nie ła mię się oplu tą i mo krą
od mle ka pi ża mą. Po dob no ju tro bę -
dzie le piej, dziś wy da je mi się, że już
ca łe ży cie ta kie bę dzie.

Mu szę ja koś prze or ga ni zo wać sie bie
sa mą. Chy ba po win nam ob ciąć wło sy
– bę dzie ła twiej i szyb ciej za pa no wać
nad cha otycz ną fry zu rą. Nie bę dzie się
aż tak rzu ca ło w oczy, że nie po tra fię
ogar nąć mo je go no we go ży cia. 

Ku pię so bie czar ną blu zę dre so wą –
nie trze ba bę dzie pra so wać i nie bę -
dzie aż tak wi dać plam. Wyj mę z sza fy
wcią ga ne bu ty, bo tych na ob ca sach na
za mek i tak nie zdą żę ubrać za nim
ma ły się roz pła cze. Płaszcz też so bie
od pusz czę... zwi sa ją w nim dwa gu zi -
ki, któ rych nie uda mi się przy szyć. Ja -
koś bę dzie. 

Po ja dę po po łu dniu do ma my, po -
wiem, że mu szę sko czyć do ban ku, bo
bez pre tek stu tro chę nie zręcz nie cią -
gle wpa dać. Ale za wszyst ko przyj dzie
mi za pła cić. Gdy wra cam z ban ku,
mu szę wziąć udział w są dzie ro dzin -
nym, nie mam wyj ścia, bo je stem
głów ną po dej rza ną. Od pro gu pa da
kry tycz nie oschłe py ta nie -oska rże nie:
„coś ty zno wu ja dła, że dziec ko ma
zie lo ną kup kę?”. Szyb ki prze gląd ja -
dło spi su, po czu cie wi ny do pa da mnie
jesz cze za nim zdą żę ścią gnąć bu ty.
Prze cież to mój or ga nizm, mój żo łą -
dek, mo je tra wie nie – ni gdy nie mu -
sia łam się spo wia dać z po chło nię tych
ham bur ge rów, tor tów czy cia stek. 
A te raz mam wy rzu ty su mie nia, że
zja dłam co kol wiek, co nie jest in dy -
kiem i su chym chle bem. Wy syp ka,
ska za, uczu le nie, zie lo na ku pa – rze -
czo we do wo dy zbrod ni. 

A co z ży ciem za wo do wym? Już
dziś po kil ku mie sią cach mam wra że -
nie, że ni gdy nie umia łam żad ne go
ob ce go ję zy ka, nie skoń czy łam stu -
diów i ogól nie nic nie wiem po za tym,
kie dy zmie nić pie lu chę i jak trzy mać
głów kę dziec ka. Jesz cze rok te mu
wie rzy łam głę bo ko, że je stem wy jąt -
ko wym, war to ścio wym i nie oce nio -
nym pra cow ni kiem. Dziś bu dzi się we
mnie lęk, że nie mam gdzie wra cać,
że już je stem „za stą pio na”. Bo nie ma
lu dzi nie za stą pio nych?

Czy coś stra ci łam? Mu szę sta wiać
się do pio nu, przy po mi nać, że to wy -
bór, a nie przy mus, ale dla cze go ja kaś

si ła ści ska mnie za gar dło, przy po mi -
na jąc, że coś wa żne go prze cho dzi mi
ko ło no sa? Jak ro bi się bi lans w tej sy -
tu acji? Pró bu ję. Fre kwen cja na se mi -
na rium dok to ranc kim – mar nie. Licz ba
na pi sa nych ar ty ku łów – ze ro. Licz ba
stron pra cy dok tor skiej – ze ro. Prze -
czy ta ne ksią żki – ze ro, czy ta ne – mi -
lion, zro zu mia ne – ze ro. Ksią żka czy ta -
na co dzień – Ję zyk nie mow ląt. Ję zy ki
ob ce – wiel kie pla ny, skoń czy ło się na
fil mach po nie miec ku. I to ja kich... Bia -
ła wstą żka, III Rze sza, Bio gra fia Adol fa Hi -
tle ra. Mam na dzie ję, że mo je dziw ne
upodo ba nie te go ro dza ju ki na nie
wpły nie na dziec ko.

Idę da lej: wi zy ty le kar skie – ra zem
ze dwa dzie ścia. Le ki – przed śnia da -
niem, po śnia da niu, w trak cie obia du,
przed ko la cją, na noc... dzie siąt ki.

Sport – ro wer po grze ba ny. Pierw sza
jaz da po ro ku, jaz da de spe ra ta w po ło -
wie li sto pa da przy po mi na ra czej bo le sną
re ha bi li ta cje po tra gicz nym wy pad ku.
Ra dość nie do opi sa nia.

Ma rze nia i pla ny – bez ogra ni czeń
pra gnę snu i cze ko la dy!

Ka rie ra – gdzieś ucie ka mi mię dzy
pal ca mi. Dla cze go? Bo że, ja kiś wiel ki
cha os war to ści mnie do pa da, ba ła gan
w gło wie. Ka żda ra dość z ob ser wa cji 
i by cia z dziec kiem opie ra się o wy rzut
su mie nia zwią za ny z pra cą i roz wo -
jem. Wi dać ten typ tak ma – nie spo koj -
ny, nie speł nio ny, głod ny ak tyw no ści. 

Dziś wie czór dla mnie! Po karm ścią -
gnię ty, ta ta emo cjo nal nie przy go to wa -
ny na wie czór z syn kiem. Ja dę do ki na
z przy ja ciół ką! W dro dze uświa da -
miam so bie, że pod swe trem mam
blu zę od pi ża my. Jak to mo żli we, czy
ten dzi ki po śpiech za wsze już bę dzie
mi to wa rzy szył? Tra fia my na film Jedz,
módl się i ko chaj, aż skrę ca mnie z gło -
du, je stem psy chicz nie głod na. Chcę
po mi do ra, spa ghet ti, piz zę, ser, to
wszyst ko, cze go jeść nie mo gę! Film
po go dzi nie za czy na mnie dra żnić, jest
ja koś dziw nie dłu gi. Za czy nam zer kać
na ko mór kę. Mo że dzwo nił mój mąż,
cie ka we czy sy nek coś zjadł, czy śpi, 
a mo że pła cze jak wczo raj... Pi szę
SMS -a w cza sie fil mu: „Jak so bie ra -
dzi cie?”. Coś ze mną nie tak, czas na
re laks, a ja cią gle z ty łu gło wy czu je
pul sa cję jak od bi ja ją ca się pi łecz ka.
Te go wcze śniej nie by ło, nie sły sza łam

Sza�now�ni�Pań�stwo,

Wkolejnej�odsłonie�cyklu Ja, to znaczy
kto? zamieszczamy�dokończenie�arty-

kułu�Aleksandry�Kurowskiej�Ryty przejścia w
piżamie – polifonia umysłu kobiety.� Jedno-
cześnie� gorąco� zachęcamy� do� przesyłania
tekstów�o�rolach,�które�odgrywają�Państwo

w� życiu� społecznym,� rodzinie� i� poza� nią.
Będą� się� one� ukazywać�w�następnych�nu-
merach�„Gazety�Uniwersyteckiej”.

od redakcji: teksty�prosimy�przesyłać�na�adres�e-mail:�gazeta@ug.edu.pl

o cykLu Ja, to znaczy kto? 

tomasz neumann

aleksandra kurowska

Ryty przejścia w piżamie –
polifonia umysłu kobiety
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Dnia 16 kwiet nia br. w hi sto -
rycz nej Sa li BHP na te re nie

Stocz ni Gdań skiej roz po czę ły się ob -
cho dy 30-le cia Nie za le żne go Zrze -
sze nia Stu den tów Uniwersytetu
Gdańskiego. Ze bra nych go ści po witał
prze wod ni czą cy NZS UG, Ma�te�usz
Pu�wa�łow�ski, a przed sta wi ciel pre -
zy den ta Gdań ska, Piotr�Ko�wal�czuk,
wrę czył or ga ni za cji Me dal 20-le cia
Sa mo rząd no ści Gdań skiej. Na stęp -
nie pro rek tor ds. stu denc kich, prof.
Jó�zef�Wło�dar�ski, po gra tu lo wał zrze -
sze niu okrą głej rocz ni cy oraz do -
tych cza so wej dzia łal no ści. – NZS to
chlu ba uni wer sy te tu. Współ pra ca z or -
ga ni za cją jest nie zwy kle ce nio na za rów -
no przez wła dze, jak i stu den tów UG.
Cieszymy się, że zrzeszenie prężnie się
rozwija oraz realizuje wiele ciekawych
projektów, jak Wampiriada, Studencki
Nobel czy Czytelnia – mówił prorek-
tor. NZS otrzymał także medal rek-
tora Uniwersytetu Gdańskiego

Pod czas spo tka nia uro czy sty wy -
kład o hi sto rii ru chów stu denc kich
w cza sach PRL wy gło sił prof. Ma�rek
La�to�szek. Pod kre ślił on ro lę i zna -
cze nie straj ków stu denc kich or ga ni -
zo wa nych na Po mo rzu w la tach 70.
i 80. XX w. – Stu den ci by li bez wąt pie nia

dru gą, po ro bot ni kach, gru pą spo łecz ną,
któ ra ode gra ła naj wa żniej szą ro lę w po -
że gna niu ko mu ni zmu. Czę sto prze śla do -
wa ni oraz re pre sjo no wa ni, ni gdy nie tra -
ci li wo li wal ki o wol ność. Podobnie jak
wielu nauczycieli akademickich, dla
których w tamtych czasach walka ta
wiązała się z dotkliwymi konsekwenc-
jami – mówił profesor. Wskazał także
na znaczącą rolę Studenckich Komite-
tów Strajkowych, których zadaniem
była m.in. edukacja w zakresie za-
chodzących przemian politycznych.

Po wy kła dzie ze bra ni w Sa li BHP
mo gli obej rzeć film pt. Pierw sze
kro ki oraz zwie dzić wy sta wę Ar chi -
wum NZS, przed sta wia ją cą pa miąt -
ki z cza sów wal ki z ko mu ni zmem.

Nie za le żne Zrze sze nie Stu den tów
to młod szy brat So li dar no ści i pierw -
sza stu denc ka or ga ni za cja w Eu ro pie
Wschod niej, któ ra w spo sób bez po -
śred ni i jed no znacz ny prze ciw sta -
wia ła się ko mu ni zmo wi. Pierw szy jej
od dział po wstał 3 wrze śnia 1980 r.
na Uni wer sy te cie Gdań skim. Je go
człon ka mi by li m.in. pre mier Do nald
Tusk oraz obec ny pre zy dent Gdań -
ska, Pa weł Ada mo wicz. 

i nie czu łam jej. Ta pi łecz ka wy bi ja sy -
la by dzie -cko, dzie -cko, dzie -cko; gdzie
jest, co ro bi, czy jest głod ne, czy śpi, czy
pła cze, czy trze ba je prze wi nąć, czy jest
przy kry te? Wra cam szyb ko do do mu.
Re zy gnu ję z ko la cji na mie ście. Za to
zo sta wię so bie bi let na pa miąt kę – ar -
te fakt z ety kie tą sa crum! To by ło ja -
kieś ma gicz ne wy da rze nie, jak by pier-
w szy w ży ciu se ans.

Czym się sta łam? Ni gdy nie po dej -
rze wa łam sie bie, że z ja kie go kol wiek
po wo du zre zy gnu ję z rze czy, któ re
jesz cze rok te mu by ły pod sta wą mo je -
go ży cia – dłu gi sen, sło dy cze, ak tyw -
ność – dzień bez pra cy to dzień stra co -
ny, mie siąc bez wy zwa nia na uko we go
to ma razm umy słu, rok bez wy jaz du
za gra ni cę to znisz czo ne ży cie... po wód
do pła czu i użala nia się nad so bą. 

To wła śnie ja – okre śla mnie to, co
ro bię, jem, jak od po czy wam, gdzie ła -
du ję ba te rię. A gdy ro bić te go z ja kie -
goś po wo du nie bę dę – czy znik nę? Ja
– bo o so bie pi szę, nie o eu fo rii i bez -
brze żnej mi ło ści do dziec ka, bo pi sać 
o tym się nie da. Nie o mę żu, je go
wspar ciu i obec no ści. To się po pro stu
ca łym so bą prze ży wa i ce le bru je w ci szy.

Mo ja krót ka hi sto ria bę dzie bez mo -
ra łu – zni kam. Je stem ma mą, na dal
so bie te go nie uświa da miam. Przy po -
mi na mi o tym pe dia tra sło wa mi: 
„a jak ma ma kar mi dziec ko?”, przy po -
mi na ko le żan ka z pra cy, mo ja te ścio -
wa, ksią żecz ka zdro wia z imie niem 
i na zwi skiem mo je go sy na, je go PE SEL.
Przy po mi na w chwi lach od po czyn ku 
i sa mot no ści ta ma gicz na pi łecz ka,
któ ra tłu cze się z ty łu gło wy.

Nie wia ry god ne – ma my w do mu
no we go czło wie ka. Mój part ner py ta:
„Cie szysz się, że ma my dziec ko?”. Po
chwi li mil cze nia od po wia dam: „Wciąż
nie mo gę po jąć, że on jest z nas”. Cią -
gle z za par tym tchem pa trzę jak śpi.
Opi sać te go nie po tra fię. Bi lan su zro -
bić nie umiem. Ży ję jak na pla nie fil -
mo wym, gra jąc cią gle ro lę dru go pla -
no wą. Do sta łam ja kieś ma gicz ne
na rzę dzia bio lo gicz ne: za pas ener gii na
noc ne wsta wa nie, zno sze nie bó lu pier -
si, nie je dze nie ulu bio nych po traw 
i przy tym ra dość zwy cię ża nia sła bo ści
i znie chę ce nia.

Mu szę pod su mo wać sie bie – sko rzy -
stać z te ra peu tycz nej funk cji te go
pseu do pa mięt ni ka. Ma cie rzyń stwo to
ko niecz ność sa mo okre śle nia, szlif dia -
men to wy – eli mi na cja mar nych ele -
men tów, chwi la na my słu, re flek sja nad
for mą dzie ła i wresz cie jest – ka mień
szla chet ny. Mat ka to nie oso ba – to
pro ces, ja ki trze ba przejść... znik nąć,
po być chwi lę w za wie sze niu, w pi ża -
mie i po ja wić się na no wo. Od alie na -
cji do agre ga cji.

o wolność i stabilizację
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Czym jest pro to kół dy plo ma -
tycz ny?

Pojęcie pro to kół dy plo ma tycz ny po-
siada dwa znaczenia. Po pierwsze,
jest to komórka administracyjna
działająca w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych. Do jej zadań należy
obsługa wysokich urzędników pań-
stwowych oraz dyplomatów np. pod-
czas organizowania zagranicznych
wizyt przedstawicieli państwa.
Druga definicja protokołu mówi, że
jest to zespół przepisów, które reg-
ulują funkcjonowanie służby za-
granicznej i państwa w momentach
ceremonialnych. Chodzi tu o opra-
cowanie takich szczegółów, jak
przygotowanie właściwego stołu na
spotkania na szczycie, zawieszenie
w odpowiedniej kolejności flag
(etykieta flagowa) czy też formalne
przygotowanie korespondencji, po-
czynając od doboru formuł grzecz-
nościowych i tytulatury, a na wybo-
rze papieru i atramentu kończąc.
Są to niezwykle istotne elementy
ułatwiające oraz porządkujące pracę
przedstawicieli państwowych zarów-
no w kraju, jak i podczas oficjal-
nych wizyt za granicą. 

Ostatnio została wydana Pańska
nowa książka zatytułowana 
Protokół dyplomatyczny i ceremoniał
państwowy II Rzeczypospolitej. Jakie
są różnice między protokołem 
dyplomatycznym a ceremoniałem
państwowym?

Ceremoniał państwowy jest poję-
ciem zdecydowanie szerszym. W okre-
sie międzywojennym przepisy
dotyczące ceremoniału i protokołu
były regulowane jednym doku-
mentem – Prze pi sa mi pro to ko lar ny -
mi, ce re mo nial ny mi i ety kie tal ny mi

Rze czy po spo li tej Pol skiej.� Te drugie
określały zasady towarzyszące ob-
chodom wszelkich uroczystości
państwowych. Do dziś w Polsce nie
stworzono nowego ceremoniału
państwowego, zatem od strony for-
malno-prawnej obowiązuje nadal
ten uchwalony w latach dwudzie-
stych. Istnieje wiele przykładów,
dla których zasady postępowania
podczas uroczystości państwowych
muszą być ściśle określone. Jed-
nym z nich jest odpowiedź na py-
tanie, dlaczego podczas zaprzy-
siężenia prezydenta Bronisława
Komorowskiego oddano dwadzieś-
cia jeden, a nie sto jeden salw?
W państwach o ustroju monar-
chicznym najczęściej spotykamy
sto jeden salw, symbolizujących za-
przysiężenie króla. Z kolei dwa-
dzieścia jeden salw to tradycja re-
publikańska. Niemniej historia zna
wyjątki, kiedy podczas zaprzysięże-
nia Gabriela Narutowicza i w związ-
ku z rozpoczęciem drugiej kadencji
przez prezydenta Ignacego Mości-
ckiego oddano sto jeden salw.

Jakie inne sprawy reguluje 
ceremoniał?

Na przykład precyzuje, w jaki spo-
sób powinien odbyć się pogrzeb
prezydenta. Wydarzenia z 10 kwiet-
nia ubiegłego roku spowodowały
w kraju sytuację, o której nikt
wcześniej nie pomyślał. Po 1989 roku
nie mieliśmy w Polsce pogrzebu
prezydenta. Powstałe rozbieżności
dotyczące miejsca spoczynku pre-
zydenckiej pary zapewne nie zaist-
niałyby, gdybyśmy mieli odpowied-
nie w tym względzie regulacje.
Dzięki temu być może udałoby się
uniknąć demonstracji w Krakowie.
Dobrze się dzieje, jeśli zwyczaj

i tradycje wspomagają chociażby
ramowe regulacje prawne. Wszyst-
kich możliwych sytuacji nigdy nie
można przecież przewidzieć. Za-
wsze jednak potrzebne jest wyczu-
cie, delikatność i takt, ale to już
odrębna kwestia. Innym zagadnie-
niem jest brak określonej prece-
dencji stanowisk państwowych ma-
jących umocowanie konstytucyjne.
Obecnie istnieje zgodność tylko co
do porządku pierwszeństwa czte-
rech głównych stanowisk: prezy-
denta, marszałków Sejmu i Senatu
oraz premiera. Ustalenie hierarchii
pozostałych to już problem. Do
jakiego bowiem dokumentu należy
się odwołać, jeśli na uroczystość
przybędzie trzech byłych pre-
mierów, a każdy z nich pełni obec-
nie inne funkcje? Istnieje zatem
pilna potrzeba stworzenia jednoli-
tych regulacji związanych z cere-
moniałem państwowym. 

Czy elementy protokołu 
dyplomatycznego wykorzystuje się
w innych dziedzinach?

Oczywiście, choćby w biznesie.
W dzisiejszym świecie, gdzie niek-
tóre korporacje są potężniejsze ekono-
micznie aniżeli niejedno państwo,
elementy protokołu dyplomaty-
cznego uzupełniają tzw. ład korpo-
racyjny. Chodzi tu przede wszyst-
kim o właściwe sposoby powitania,
prowadzenia korespondencji, nego-
cjacji handlowych, a nawet ubioru
czy sposobu nakrycia stołu. Wszys-
tko to jest niezwykle istotne tak
podczas spotkań o charakterze poli-
tycznym, jak i biznesowym. Ostat-
nio dostrzec można, iż wielu poli-
tyków, w sytuacjach oficjalnych,
podczas wznoszenia toastu niefor-
tunnie trzyma w dłoni kieliszek do

rozmowa z dr. januszem siborą, znawcą protokołu dyplomatycznego

ceRemoniał
państwowy
potRzebny od zaRaz



szampana. Osobiście za wzór godny
naśladowania polecam w tym
wypadku osobę króla Hiszpanii.
Pamiętajmy, aby palcami w żadnym
wypadku nie podgrzewać czaszy
kielicha.

Czy to tego kanonu można
dopisać także ofiarowywanie
prezentów?

Naturalnie. Historia darowania pre-
zentów jest niezwykle frapująca.
Dawniej symbolika przekazywania
upominków była bardzo ważna,
świadczyła bowiem o wzajemnych
stosunkach między państwami.
Nierzadko był to istotny element
negocjacji. W czasach nowożytnych
ulubionym prezentem w dyplomacji
były m.in. słynne zegary augs-
burskie. Do tradycyjnych prezen-
tów należały dywany oraz konie.
Ostatnio dwa konie huculskie po-
darował prezydentowi Ukrainy,
Wiktorowi Janukowyczowi, prezy-
dent Bronisław Komorowski. Po-
nadto prezent powinien świadczyć
o emocjonalnym stosunku obdaro-
wującego do obdarowywanego. 
Upominek powinien być spersonal-
izowany. Przykładem pięknego,
przemyślanego prezentu podarowa-
nego w trakcie wizyty na najwyż-
szym szczeblu, był upominek przy-
gotowany przez Marię Kaczyńską
dla państwa Bushów, którzy gościli
w Juracie. Prezydent Bush i jego
małżonka otrzymali porcelanowe
figurki swoich psów, które wyko-
nane zostały na specjalne zamó-
wienie prezydentowej w Ćmielo-
wie. Prezentem łączącym „stare
i nowe”, czyli tradycję i nowoczes-
ność, był iPod darowany królowej
Elżbiecie II przez prezydenta
Baracka Obamę. Urządzenie zawie-
rało wszystkie nagrania wizyt
monarchini w Stanach Zjednoc-
zonych. 

Zdarzały się protokolarne
wpadki podarunkowe?

Niestety tak. O wielu z nich, choć
pytany przez dziennikarzy, staram
się nie wypowiadać. Jedną z wpadek
było przekazanie Adamowi Mały-
szowi kompletu srebrnych sztućców
przez głowę państwa. Darowanie
ostrych przedmiotów to faux pas.
Noże symbolizują przecięcie przy-
jaźni. Jedynie w wyjątkowych przy-
padkach można podarować broń
myśliwską. 

29 kwietnia mieliśmy okazję
być świadkami ceremonii zaślubin
księcia Williama z Kate Middleton.
Czy ceremonia ta odbyła się 
zgodnie z brytyjską tradycją?

Badając dzieje ceremoniału królew-
skiego, mogę stwierdzić, iż od cza-
sów Johanna Christiana Lüniga,
któremu opis ceremoniału dwor-
skiego zajął kilka tysięcy stron,
uroczystości dworskie przebiegają
w znacznie skromniejszej oprawie.
Dawniej koronacja króla lub zaślu-
biny członków rodziny królewskiej
miały ukazać przepych i wspania-
łość całego aparatu państwowego.
Dziś są one rzadkością, dlatego też
cały świat ogląda je z tak wielką
uwagą. Jest to, stosując kryteria
współczesnego marketingu, bry-
tyjski produkt eksportowy. Od dnia
ślubu królowej Wiktorii ceremoniał
nie uległ wielkim zmianom. Zacho-
wany został porządek w hierarchicz-
nej kolejności powozów królewskich
oraz nie było zmian dotyczących
asysty wojskowej. Dawniejszym
uroczystościom zaślubin towarzy-
szyło zawsze osiem druhen, które
miały wpięte we włosy białe róże
Yorku. Tym razem było ich mniej.
Było też zwyczajem, iż po uroczys-
tości zaślubin młoda para składała
wiązankę ślubną na Grobie Niezna-
nego Żołnierza. Takich różnic można
odnotować więcej, lecz przecież
czasy się zmieniają.

Czy z tych niuansów można 
odczytać głębszą symbolikę?

Oczywiście. Na przykład diadem,
który zdobił głowę księżnej Cam-

bridge, wyraźnie wskazywał jej
miejsce w rodzinie królewskiej.
Jest to tzw. diadem startowy, znany
jako Cartier Halo Tiara, otwierający
drogę życia w rodzinie królewskiej.
Diadem ten otrzymała na swe 18
urodziny Elżbieta II.

Jakie przesłanie skierowane
do Brytyjczyków niosła ta 
uroczystość?

Proszę zwrócić uwagę, iż światowe
media, zainteresowane kształtem
i kolorem kapeluszy gości, prawie
całkowicie przeoczyły ważne słowa
wypowiedziane w opactwie west-
minsterskim przez biskupa Londynu
Richarda Chartresa: „W pewnym
sensie każdy ślub jest królewski,
jako że pan młody i panna młoda są
królem i królową stworzenia”. Głę-
boka myśl i przesłanie do młodych,
jak ważne jest małżeństwo i rodzi-
na. Po drugie, dostrzegam tu nowo-
cześnie pojmowaną demokratyzację
monarchii.

Czego nie dostrzegły w czasie
ślubu kamery telewizyjne?

Z całą pewnością tego, iż mundur
księcia Williama wykonany był z ma-
teriału absorbującego ciepło, gdyż
obawiano się, że książę w czasie
długiej uroczystości może zemdleć.
Nikt nie wiedział też o specjalnie
doszytej kieszonce w mundurze ga-
lowym drużby księcia Harry'ego,
w której znajdowała się obrączka
ślubna.

Dziękuję za rozmowę.
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Obecnie istnieje zgodność

tylko co do porządku 

pierwszeństwa czterech

głównych stanowisk

w państwie. Ustalenie 

hierarchii pozostałych 

to już problem.
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Onaj młod szej geo lo gicz nie pol -
skiej kra inie, ufor mo wa nej 

w delcie Wi sły przez sa mą rze kę,
spo śród daw nych hi sto rio gra fów pi -
sa li tro chę w aspek cie hi sto rycz no-
-po li tycz nym ta cy znaw cy Po mo rza
i Prus, jak Krzysz tof Hartk noch czy
Got fryd Len gnich, ale do pie ro pa -
stor lu te rań ski z Kró lew ca, Abra ham
Har twich (1663–1721), w swo im
dzie le Geo gra phisch – Hi sto ri sche
Lan des -Be schre ibung dał jej opis za -
rów no pod wzglę dem geo gra ficz no -
-hi sto rycz nym, jak też i pa nu ją cych
w niej sto sun ków spo łecz no -re li gij -
nych. Ten ostat ni aspekt zaj mu je
ca łą dru gą księ gę li czą ce go 550
stron tek stu. Szcze gól ne zna cze nie
ma tu roz dział trzy na sty po świę-
co ny ży ciu i ob rzę do wo ści re li gij nej
men no ni tów – osie dlo nych na Żu -
ła wach uchodź ców re li gij nych z ho -
len der skich Ni der lan dów, re pre zen -
tu ją cych je den z odła mów pro-
te stanc kie go ru chu ana bap ty stów,
któ re go za ło ży cie lem był re for ma -
tor re li gij ny z Fry zji, Men no Si mons
(1496–1561). Men no ni ci na Żu ła -
wach two rzy li spo łecz ność ta jem ni -
czą, za mknię tą, se pa ru ją cą się od

po zo sta łych miesz kań ców, stąd mo -
no gra fia Abra ha ma Har twi cha sta -
no wi bar dzo wa żny przy czy nek do
jej po zna nia. Zna cze nie tej księ gi 
w kon tek ście ba dań nad żu ław ski -
mi men no ni ta mi pod kre śla rów nież
wy bit ny współ cze sny znaw ca tej
pro ble ma ty ki, prof. Ed mund Ki zik 

z Uni wer sy te tu Gdań skie go.
Ale nie tyl ko o bar dzo za słu żo -

nych dla re gio nu men no ni tach trak -
tu je tekst Ha twi cha. W dru giej czę -
ści, dotyczącej ży cia re li gij nego,
au tor opi sał rów nież bar dzo sze ro ko
i wni kli wie sy tu ację ko ściel ną oraz
re la cje pa nu ją ce mię dzy dwie ma
naj więk szy mi spo łecz no ścia mi chrze -
ści jań ski mi za miesz ku ją cy mi Żu ła wy:
ka to li ka mi a lu te ra na mi (tym ostat -
nim zresz tą, ja ko du chow ny lu te -
rań ski, po świę ca naj wię cej miej sca). 

Treść dzie ła Har twi cha obej mu je
łącz nie trzy księ gi. Pierw sza za wie -
ra in for ma cje o po cho dze niu po -
szcze gól nych okre śleń kra iny, ta -
kich jak „Wer der” (niem., hol.),
od po wia da ją ce mu ła ciń skim wy ra -
że niom „in su la na” i „in su la” (‘wy -
spa’) oraz Zo la wa (pol.). Na stęp nie
ma my opo wieść o fi zjo gra fii, po ło -

że niu geo gra ficz nym i ogól ny za rys
dzie jów za sie dle nia Żu ław Wi śla -
nych. Trze cia, naj ob szer niej sza część
dzie ła, zo sta ła po świę co na ży ciu
spo łecz no -go spo dar cze mu i po li -
tycz ne mu Żu ław na prze strze ni
wie ków. W tej czę ści oma wia Har -
twich rów nież m.in. kwe stie struk -
tu ry ad mi ni stra cyj nej i praw nej
oraz obron no ści kra iny w del cie Wi -
sły. Ko lej ne roz dzia ły kon kret nie
umiej sca wia ją ży cie spo łecz no -po li -
tycz ne i go spo dar cze Żu ław Wi śla -
nych w po szcze gól nych okre sach
chro no lo gicz nych, po cząw szy od
cza sów krzy żac kich, po przez okres
na jaz du szwedz kie go, na tzw. trze -
ciej woj nie pół noc nej (1700–1721)
koń cząc. Ostat nie trzy roz dzia ły do -
ty czą  za bez pie czeń przed klę ska mi
ży wio ło wy mi, zwłasz cza przed po -
wo dzia mi oraz kwe stii edu ka cji 
i wy cho wa nia dzie ci i mło dzie ży na
te re nie Żu ław.

Skąd Har twich dys po no wał ta ką
wie dzą o Żu ła wach? Otóż od ro ku
1698 aż do śmier ci w ro ku 1721
prze by wał na te re nie Wiel kich Żu ław
Mal bor skich, gdzie od 04.08.1698 r.
peł nił funk cję pa sto ra w Lin de nau
(dzi siej sza Li pin ka w gmi nie No wy
Staw w pow. mal bor skim). Dnia
20.06.1712 r. ob jął pa sto rat w Ba -
ren hof (dzi siej sza Nie dźwie dzi ca 
w pow. no wo dwor skim). Pi sa nie
swe go dzie ła za koń czył w ro ku
1719, jed nak dru kiem uka za ło się
ono do pie ro po śmier ci au to ra, 
a opu bli ko wał je wła snym na kła -
dem zna ny dru karz i księ garz kró -
le wiec ki, Jan Da wid Zanc ker. 
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antoni kakareko

Ten niepozorny wolumin oprawny w biały pergamin zawiera
niezwykle bogatą i cenną treść dotyczącą Żuław Wiślanych oraz za-
mieszkujących je na przełomie XVII i XVIII w. społeczności. Po Geo-
graphisch – Historische Landes-Beschreibung derer dreyen im Pohlnis-
chen Preussen liegenden Werderrn, als des Dantziger Elbing und
Marienburgischen [...] autorstwa Abrahama Hartwicha warto sięgnąć
również z innych względów. 

bedekeR dawnych żuław



Dnia 5 kwiet nia br. pre zy -
dent Bro ni sław Ko mo row -

ski pod pi sał usta wę zmie nia ją cą
Usta wę z dnia 27 lip ca 2005 ro ku
Pra wo o szkol nic twie wy ższym oraz
Usta wę z dnia 14 mar ca 2003 ro ku
o stop niach na uko wych i ty tu le na -
uko wym oraz o stop niach i ty tu le 
w za kre sie sztu ki. Za ak cep to wa ne
w zno we li zo wa nej usta wie zmia -
ny do ty czą za rów no spraw zwią -
za nych z pro ce du rą ubie ga nia się
o ty tuł dok to ra, jak i kwe stii fi -
nan so we go funk cjo no wa nia dok -
to ran tów na uczel niach.

Po�moc�ni�czy�pro�mo�tor

Od no we go ro ku aka de mic kie go
prze wo dy dok tor skie będą mo -
gły być prze pro wa dza ne wspól -
nie, na pod sta wie po ro zu mie nia,
przez ra dy jed no stek or ga ni za -
cyj nych szkół wy ższych lub in -
nych jed no stek na uko wych (w tym
za gra nicz nych), je że li po sia da ją
one upraw nie nia do nada wa nia
stop nia dok to ra. Dok to rant bę -
dzie mógł za tem pro wa dzić ba -
da nia na in nej uczel ni lub w in -
sty tu cji ba daw czej. Po obro nie
bę dzie miał pra wo uzy skać dy -
plom z dwóch ośrod ków. Po nad -
to dok to ran ci in nych jed no stek
na uko wych, np. Pol skiej Aka de -
mii Na uk, uzy ska ją ta kie sa me
pra wa jak uczest ni cy stu diów
III stop nia na uczel niach. Roz -
sze rzo no ta kże ka ta log form
pre zen to wa nia wy ni ków ba dań
na obro nie, m.in. o spój ny te ma -
tycz nie zbiór ar ty ku łów opu bli -
ko wa nych w cza so pi smach na -
uko wych czy sa mo dziel ny frag -
ment w pra cy zbio ro wej. 

Ze wzglę du na ko ope ra cję 
z mię dzy na ro do wy mi in sty tu -
cja mi ba daw czy mi dy ser ta cja

mo że być na pi sa na w ję zy ku
an giel skim. Ta ka roz pra wa bę -
dzie mu sia ła zo stać opa trzo na
stresz cze niem w ję zy ku pol -
skim. W wy pad ku prac w ję zy ku
oj czy stym wy ma ga ne bę dzie je -
dy nie stresz cze nie w ję zy ku an -
giel skim.

No wa usta wa do pre cy zo wu je
wa run ki wsz czę cia prze wo du
dok tor skie go. Aby móc go otwo -
rzyć, kan dy dat mu si po sia dać
wy da ną lub przy ję tą do dru ku
pu bli ka cję na uko wą w for mie
ksią żki, co naj mniej jed ną pu bli -
ka cję na uko wą lub spra woz da nie
z mię dzy na ro do wej kon fe ren cji
w re cen zo wa nym cza so pi śmie
na uko wym o za się gu mi ni mum
kra jo wym, pu blicz ną pre zen ta -
cję dzie ła ar ty stycz ne go. Do -
tych cza so we prze pi sy kwe stie te
po zo sta wia ły w ge stii rad wy -
dzia łów.

Swo istym novum bę dzie mo -
żli wość po sia da nia tzw. pro mo -
to ra po moc ni cze go. Mo że nim
zo stać oso ba po sia da ją ca sto pień
dok to ra w za kre sie da nej lub po -
krew nej dys cy pli ny na uko wej
lub ar ty stycz nej i nie po sia da ją ca
uprawnień do peł nie nia funk cji
pro mo to ra w prze wo dzie dok -
tor skim. Opie ku je się ona dok -
to ran tem oraz po ma ga w pla no -
wa niu ba dań, ich re ali za cji oraz
ana li zo wa niu wy ni ków. 

Zni�żki�na�PKP

No we prze pi sy w spo sób bar -
dziej pre cy zyj ny do sto so wu ją
sys tem fi nan so wa nia i po mo cy
so cjal nej. Po pierw sze, od paź -
dzier ni ka sty pen dium dok to -
ranc kie nie bę dzie wli cza ne, jak
więk szość in nych sty pen diów,
do do cho du kan dy da ta li czo ne -

go przy przy dzie la niu po mo cy
ma te rial nej. Po dru gie, wy so -
kość do ta cji prze zna czo nej na
po moc ma te rial ną dla dok to ran -
tów nie bę dzie mo gła być ni ższa
niż pro por cja licz by dok to ran -
tów do licz by stu den tów w da -
nej uczel ni oraz nie więk sza niż
6% (obec nie gór ny próg wy no-
si je dy nie 3%). Po trze cie, na
wnio sek Kra jo wej Re pre zen ta cji
Dok to ran tów, znie sio no pa ry tet
przy przy dzie la niu sty pen diów
na uko wych i so cjal nych. Dzię ki
te mu bę dzie mo żna efek tyw niej
wy ko rzy sty wać środ ki w za le -
żno ści od po trzeb na po szcze -
gól nych wy dzia łach. 

No wo ścią bę dzie tzw. do ta cja
pro ja ko ścio wa do sty pen diów,
któ rą uzy ska 30% naj lep szych
dok to ran tów na da nej uczel ni. 
Z ko lei wy bit ni stu den ci bę dą
mo gli ubie gać się o stopień dok -
to ra bez po sia da nia ty tu łu ma -
gi stra. Ta kie mo żli wo ści da je
Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic -
twa Wy ższe go w ra mach co rocz -
ne go kon kur su o „dia men to wy
grant” dla naj lep szych stu den -
tów. Dzię ki nie mu naj młod si
dok to rzy bę dą mie li 25 lat. 

Naj wa żniej szą jed nak, wy cze -
ki wa ną dłu go przez dok to ran -
tów, zmia ną jest wpro wa dze nie
zni żki 51% na prze jaz dy trans -
por tem pu blicz nym, ko le jo wym
i au to bu so wym. Wej dą one w ży-
cie z dniem 1 stycz nia 2012 r., 
a dok to ran ci bę dą mo gli z nich
ko rzy stać do ukoń cze nia 35 ro -
ku ży cia. Po stu lat ten zo stał wy -
wal czo ny przez Kra jo wą Re pre -
zen ta cję Dok to ran tów. 

Dziękujemy. 
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doktoranci a nowa ustawa
Od nowego roku akademickiego zmienią się przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego
oraz nadawania stopni i tytułów naukowych. Jakie konsekwencje będą miały dla 
doktorantów?

magdalena marcinkowska



Wdzia ła czy ACK zdą ży ła wstą-
pić wio sen na ener gia, co

po twier dza pra co wi ty prze łom
kwiet nia i ma ja, kie dy to: za koń -
czo no cykl fil mo wy „Sa crum vs.
Pro fa num”, od by ły się dwa nie -
co dzien ne kon cer ty - Aka de mic -
kie go Chó ru  (wy ko na nie po 257
la tach za gi nio nej Dan zi ger Pas sion
Jo han na Phi lip pa Te le man na 
w gdań skim ko ście le św. Mi ko ła ja)
oraz Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Jan -
tar” (w pro jek cie „Jan tar i go ście”
ze spół za pre zen to wał wy jąt ko wo
uroz ma ico ny pro gram) oraz zre -
ali zo wa no in ter dy scy pli nar ny pro-
jekt „Tri bu te to Wo ja czek” (z po -
wo dze niem po łą czo no tu po ezję
z dys kur sem aka de mic kim i mu -
zy kę z fil mem). Za uda ny na le ży
rów nież uznać pro jekt „Mu zycz -
ne Ugię cie”, dzię ki któ re mu pa rę

stu denc kich for ma cji mu zycz -
nych mo gło się za pre zen to wać
szer szej pu blicz no ści. Po kło siem
„Ugię cia” ma być wy da na w okre-
sie wa ka cyj nym pły ta z na gra nia mi
ze spo łów, któ re od stycz nia po ja -
wia ły się na sce nie klu bu X2.
Za so bą ACK ma rów nież dzie -
sią tą edy cję Ty go dnia Ki na Nie -
miec kie go – ogól no kra jo we go pro-
jek tu, ma ją ce go na ce lu przy bli -
że nie twór czo ści na szych za -
chod nich są sia dów, w cza sie któ -
re go po ka zy wa ne są zarówno
zna ne fil my peł no me tra żo we, jak
i stu denc kie etiu dy.

Po�ło�Wa Ma�Ja Za na�Mi,� ZbLi�ża się

se�sJa,�cZas PrZy�sto�Po�Wać?�

Ską dże zno wu, ACK szy ku je jesz -
cze wię cej atrak cji! Ta necz nie

ru szy ła na wio snę Te atral na Sce -
na Al ter na to ra; wyj ście z zi mo -
wej sta gna cji za owo co wa ło pa ro -
ma pre mie ra mi. Za so bą ma my
wy stęp Ga bi ne tu Ru cho mych
Ob ra zów w pro jek cie „Bal lo kra -
cja”, a przed na mi, oprócz spo tkań
z ka ba re tem W Go rą cej Wo dzie
Kom pa ni, od by wa ją cych się co
dwa ty go dnie (naj bli ższe 24 ma ja),
na 31 ma ja prze wi dzia no pre -
mie rę Mak be ta w wy ko na niu nie -
zwy kle obie cu ją ce go Te atru Lu -
stra Stro na Dru ga. W czerw cu
rów nież pre mie ro wo i to po dwój -
nie: naj pierw ada pta cja sztu ki
Sa mu ela Bec ket ta Wy ciem nie nie
w wy ko na niu Gru py Ar ty stycz nej
Na mol ni (28 czerw ca), a dwa dni
póź niej rzecz nie ba ga tel na: spek -
takl Szek spir: pro dukt cza so wo 
nie do stęp ny, na pod sta wie tek -
stów szek spi row skich zre ali zo -
wa ny przez Gru pę Te atral ną Za -
kła du Kar ne go Gdańsk -Prze rób ka.
Wszyst kie spek ta kle od bę dą się
w au li 1.43 Wy dzia łu Fi lo lo gicz -
ne go. In for ma cje o bi le tach i go -
dzi nach roz po czę cia na stro nie
www.ack.ug.gda.pl.

A już 19 ma ja w tej sa mej au li
Po mo rze za ata ku je „Fil mo we
Pod la sie”, ko lej na od sło na pro jek -
tu wspie ra ne go przez DKF „Mi -
łość Blon dyn ki”. Jak za po wia da ją
or ga ni za to rzy, „na rzą dy wzro ku
i słu chu ofiar zo sta ną zdo by te
przez krót kie me tra że, te le dy ski 
i ani ma cje wprost z ma gicz nej kra -
iny puszcz i żu brów”. Brzmi cieka -
wie, zwłasz cza, że bę dzie to oka zja
do za po zna nia się z mło dym kinem

a k a d e m i c k i e c e n t r U m k U l t U r y
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pRzed sesją
weź się za kulturę

Sądząc po liczbie przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnim czasie
przez Akademickie Centrum Kultury, przesilenie wiosenne jest już
dawno za nim. 
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ob sza ru in ten syw ne go mie sza nia
się kul tur, ja kim nie wąt pli wie
jest Pod la sie.

Nie pró żnu je rów nież Aka de -
mic ki Chór UG. Po wy stę pie 
z Dan zi ger Pas sion przy go to wu je
się on do kon cer tu otwie ra ją ce go
Ga lę Dnia Eu ro py, któ ry ma się
od być 19 ma ja o go dzi nie 16.00
w Au li Wy dzia łu Eko no micz ne go
UG w So po cie. Co usły szą za in te -
re so wa ni? Na te mat pro gra mu
za rząd chó ru pó ki co mil czy, 
z pew no ścią jed nak za brzmi fi nał
IX Sym fo nii Beetho ve na. W tym
miej scu war to wspo mnieć, że
chór udzie la się rów nież na kon -
cer tach dy plo mo wych pra cow ni -
ków i stu den tów Aka de mii Mu -
zycz nej – nie daw na Dan zi ger
Pas sion za mknę ła prze wód dok -
tor ski Mi cha ła Ko zo ry sa, peł nią -
ce go funk cję asy sten ta AChUG,
10 czerw ca na to miast ze spół
pla nu je wy stą pić na kon cer cie
mu zy ki a cap pel la „Mu zy ka w ko ś-
cie le św. Trój cy”, pro wa dzo nym
przez Ane tę Ka le czyc – dy plo -
mant kę Wy dzia łu Dy ry gen tu ry
Chó ral nej AM w Gdań sku.

Zbli ża się też ko lej na edy cja
stu denc kie go tar gu opar te go na
za sa dach han dlu wy mien ne go –
„Wy mie nial ni”, któ rą or ga ni zu je
Kul tu ral ny Ko lek tyw UG. Po przed -
nie edy cje cie szy ły się wy jąt ko -
wym za in te re so wa niem, więc
i tym ra zem do klu bu X2 po win ni
ścią gnąć za rów no wiel bi cie le ru -
pie ci, jak i ci, któ rzy chcą się 
po zbyć gra tów, a sen ty ment nie 
po zwa la im na wy rzu ce nie ich

pro sto do śmiet ni ka. Wy rzu ca ją cy,
cho mi ku ją cy, a przede wszyst kim
oszczę dza ją cy, przy by waj cie 22
ma ja w go dzi nach 12.00-15.00
do klu bu X2, a bę dzie wam da ne
(a ra czej wy mie nio ne)! A jesz cze
te go sa me go dnia (ale o go dzi nie
18.00) zdą żyć będzie można na
Spek takl Orien tal ny – wie czór z kul -
tu rą Bli skie go Wscho du i Afry ki
Pół noc nej, pod czas któ re go za pre -
zen to wa ne zo sta ną for my tań ca
in spi ro wa ne tech ni ką orien tal ną
w ukła dach so lo wych i gru po -
wych, z uży ciem wi do wi sko wych
re kwi zy tów, a wszyst ko to przy
po ry wa ją cej mu zy ce. Wiel bi cie -
lom wy gi ba sów i po nęt nych brzu -
chów na Wy dział Pra wa i Ad mi ni -
stra cji po win no być po dro dze…

Je śli zaś wo li cie chłod niej sze
kli ma ty, nie po win no was za -
brak nąć na pro jek cie „No we Ki -
no Duń skie”, or ga ni zo wa nym
przez DKF wraz z Am ba sa dą Da -
nii, Duń skim In sty tu tem Fil mo -
wym oraz Duń skim In sty tu tem
Kul tu ry. Pro jekt da je mo żli wość
uchwy ce nia naj now szych tren -
dów we współ cze snym ki nie
duń skim, za rów no u twór ców
zna nych i po wa ża nych, jak Lars
von Trier, jak i tych mniej uty tu -
ło wa nych. Do obej rze nia w cią gu
czte rech dni (26–29 ma ja) naj -
świe ższe fil my fa bu lar ne oraz
do ku men ty. Tra dy cyj nie miej -
scem pro jek cji jest au la 1.43 Wy -
dzia łu Fi lo lo gicz ne go.

a k a d e m i c k i e c e n t r U m k U l t U r y
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Wdniach 19–28 ma ja br. po
raz ko lej ny ob cho dzić bę -

dzie my Dni Kul tu ry Stu denc kiej
„Nep tu na lia”. Ta or ga ni zo wa na
przez Par la ment Stu den tów Uni -
wer sy te tu Gdań skie go im pre za
jest naj więk szym te go ty pu wy -
da rze niem na Po mo rzu. Co ro ku
bie rze w niej udział od kil ku na stu
do kil ku dzie się ciu ty się cy osób –

głów nie stu den tów, ale nie tyl ko.
W or ga ni za cję te go rocz nych
„Nep tu na liów”, które są częścią
obchodów Roku Jana Heweliusza,
włą czy ły się wy dzia ło we ra dy sa -
mo rzą du stu denc kie go UG, Aka -
de mic ki Zwią zek Spor to wy UG,
Aka de mic kie Cen trum Kul tu ry
UG „Al ter na tor”, a ta kże Par la -
ment Stu den tów Gdań skiej Wy ż-
szej Szko ły Hu ma ni stycz nej.

Pro gram „Nep tu na liów 2011”
jest bar dzo cie ka wy i ró żno rod ny.
Obej mu je kon cer ty ple ne ro we, fe -
sty ny stu denc kie, kon cer ty oraz
im pre zy klu bo we, po ka zy fil mów

pod go łym nie bem, pre zen ta cje
stu denc kich kół na uko wych, za -
wo dy spor to we itp. Naj więk szą
atrak cją sta ną się z pew no ścią
głów ne kon cer ty ple ne ro we, któ re
od bę dą się w dniach 27 i 28 ma ja
na te re nie Bał tyc kie go Kam pu su
UG w Gdań sku -Oli wie. Ich gwiaz -
da mi bę dą T -Lo ve, Dżem, Stra chy
na La chy i Lao Che, ale nie za -
brak nie też in nych ze spo łów. 

Wię cej in for ma cji na stro nie
www.nep�tu�na�lia.gda.pl. Ser decz -
nie za pra sza my!
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Dnia�19�ma�ja�br.�na�par�kin�gu�przed�bu�dyn�kiem�Wy�dzia�łu�Che�mii�Uni�wer�sy�te�tu

Gdań�skie�go�już�po�raz�dru�gi�od�bę�dzie�się�„Che�mi�lia�da”�–�im�pre�za�wy�dzia�ło�wa
or�ga�ni�zo�wa�na�przez�Ra�dę�Sa�mo�rzą�du�Stu�den�tów�Wy�dzia�łu�Che�mii�UG�we�współ�pra�-
cy�z�Par�la�men�tem�Stu�den�tów�UG.�Po�czą�tek�o�godz.�9.00.�W�pro�gra�mie�m.in.:
• bi�cie�re�kor�du�Gu�in�nes�sa�na�„Naj�więk�szy�układ�okre�so�wy�pier�wiast�ków”,
• tur�nie�je�siat�ków�ki�i�ko�szy�ków�ki,
• wy�sta�wy�ta�len�tów�„Nie�tyl�ko�che�mią�ży�je�czło�wiek”,
• kon�cer�ty�ze�spo�łów:�Po�de�szfa,�Graf�Ho�tel,�Sto�ne�Cre�ek�oraz�Mar�cin�Ja�nek�Qu�ar�tet,
• wiel�kie�gril�lo�wa�nie,
• kon�kur�sy�z�na�gro�da�mi.

„neptunalia 2011”
tuż-tuż!

dorota uber, rada samorządu studentów wydziału chemii ug

daniel pomian, 
parlament studentów ug

Za�pra�sza�my�i�li�czy�my�na�za�an�ga�żo�wa�nie�za�rów�no�bra�ci�stu�denc�kiej,�jak�i�pra�cow�ni�ków�Wy�dzia�łu�Che�mii�UG.�Na�ten
dzień�prze�wi�dzia�ne�są�go�dzi�ny�dzie�kań�skie.
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Ist nie je prze ko na nie, że bie ga nie
to jed na z naj nud niej szych dys cy plin
spor to wych. Zga dzasz się z tą 
opi nią?

Zde cy do wa nie nie. My ślę, że zda nie
to po dzie la ją lu dzie, któ rzy ni gdy bie -
ga nia nie tre no wa li. Tre ning bie ga cza
jest bar dzo uroz ma ico ny, skła da się 
z kil ku ele men tów. Oprócz pod sta wo -
wych ćwi czeń na gib kość i si łę wy ko -
nu je się ćwi cze nia na płot kach, star ty
z le że nia czy rzu ty pił ką le kar ską. Bie -
ga nie to wa rzy szy mi od dziec ka, na
po wa żnie za czę łam je upra wiać w gim-
na zjum. Swo je naj więk sze suk ce sy
od nio słam w kla sie ma tu ral nej. Z czy -
stym su mie niem mo gę stwier dzić, że
przez ten ca ły czas na tre nin gach ni -
gdy się nie nu dzi łam.

Na ja kim dy stan sie czu jesz się
naj le piej?

Mój ulu bio ny dy stans to 1500 m.
Uda ło mi się na nim uzy skać ży cio wy
re kord: 4.35.86 min. By ło to na Mi -
strzo stwach Pol ski Ju nio rów. Obec nie
więk szość za wo dów, w któ rych bio rę
udział, to bie gi prze ła jo we (2–6 km).
W ma ju na ko lej nych za wo dach w Po -
zna niu bę dę mia ła oka zję spraw dzić
swą for mę na mo im dy stan sie.

Czy tre no wa nie bie ga nia po wo du -
je, że w ży ciu rów nież za wsze je steś
w bie gu?

Nie ste ty tak. Zaw sze do kądś pę dzę.
Nie mo gę się po wstrzy mać, że by nie
za cząć ści gać się z tram wa jem lub ko -
lej ką, kie dy chcą mi uciec. Nie na wi -
dzę cze kać na przy stan ku na ko lej ny
śro dek ko mu ni ka cji, więc gdy tyl ko
wi dzę, że nad je żdża mój trans port, od
ra zu za czy nam biec, by na nie go zdą -
żyć. To ta ki ma ły po je dy nek w mie -
ście. W ży ciu lu bię mieć wszyst ko za -
pla no wa ne, ka len darz wy peł nio ny
obo wiąz ka mi. Nie cier pię le nić się,
sie dząc przed te le wi zo rem, wo lę ak -
tyw nie spę dzać czas wol ny. Z dru giej
stro ny, mi mo że ży ję w cią głym po -
śpie chu, mam w so bie du żo cier pli -
wo ści i upo ru w dą że niu do ce lu. Od
te go ro ku aka de mic kie go stu diu ję
psy cho lo gię na Uni wer sy te cie Gdań -
skim. Wcze śniej uczy łam się w Byd -

gosz czy, ale po pierw szym ro ku po -
sta no wi łam sko rzy stać z pro gra mu
„Most” i przy je chać do Gdań ska. Uda -
ło mi się zmi ni ma li zo wać ró żni ce pro -
gra mo we i osią gnąć wy ma ga ną śred -
nią 4,5. Dzię ki mi łe mu przy ję ciu 
w Akade mic kim Związ ku Spor to wym
UG i mo żli wo ściom stwo rzo nym przez
tre ne ra An drze ja Cie pli ka uda ło mi
się na wet wy star to wać w bar wach
AZS UG na Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Pol ski w Ło dzi. Wów czas dru -
ży no wo wy wal czy ły śmy srebr ny me -
dal. W ten spo sób uzy ska łam ko lej ny
ar gu ment, by móc prze nieść się na
stu dia do Gdań ska. To do świad cze nie
po ka za ło mi, że ży cie uczy po ko ry, 
a do ce lu mo że pro wa dzić wie le dróg.
W mo im ży ciu wa żna jest mak sy-
ma: „Bie ga nie to nie wszyst ko, ale
wszyst ko bez bie ga nia jest ni czym”.
Uwa żam, że bie ga nie świet nie po pra -
wia hu mor, a w je go trak cie do gło wy
przy cho dzą my śli, na któ re ni gdy nie
wpa dli by śmy, sie dząc przed te le wi zo -
rem czy kom pu te rem.

In te re su jesz się psy cho lo gią spor -
tu. Czy Ida -psy cho log czę sto pro wa -
dzi roz mo wy z Idą -za wod nicz ką?

Bar dzo czę sto, szcze gól nie pod czas
star tów. Gdy bie gam na dłu gich dy -
stan sach i za czy nam opa dać z sił,
wów czas pro wa dzę ze so bą dia log
we wnętrz ny. Szu kam mo ty wa cji, by się
nie pod dać, mi mo od czu wa ne go bó lu
i zmę cze nia. Tłu ma czę so bie, że nie
tyl ko ja się tak czu ję, in ne za wod -
nicz ki prze ży wa ją to sa mo, nie je -
stem je dy na. Po tem po wta rzam so -
bie, że mu szę do biec do me ty, bo po
to wła śnie tu przy szłam i prze cież ko -
cham bie gać. Po ra żka w po sta ci re zy -
gna cji z kon ty nu owa nia bie gu by ła by
dla mnie trud niej sza do znie sie nia,
niż za ję cie ostat nie go miej sca. Ja ko
przy szły psy cho log spor tu nie po tra fi -
ła bym wte dy spoj rzeć so bie w oczy.
Na le żę ta kże do sek cji psy cho lo gii
spor tu Ko ła Na uk Psychologicznych
ANI MA, gdzie pod opie ką dr Dag ma ry
Bud nik -Przy byl skiej zgłę bia my taj ni ki
tre nin gu men tal ne go, m.in. tech nik
re lak sa cyj nych i prze ciw dzia ła nia ne -
ga tyw nym emo cjom pod czas star tów.

Two je in ne pa sje?

To przede wszyst kim cyrk. Od 1996 r.
na le żę do gru py cyr ko wej „He ca”,
któ rą za ło ży ła mo ja ma ma, z za wo du
na uczy ciel ka, obec nie sta ro ści na po -
wia tu no wo miej skie go.

Chcesz po wie dzieć, że bie gasz 
ta kże po li nie?

Pró bo wa łam, jed nak to nie jest mój
cyr ko wy ko nik. Naj bar dziej lu bię żon -
glo wać pi łecz ka mi i ma czu ga mi, a ta k-
że jeź dzić na specjalnym cyrkowym-
mo no cy klu. Cho dzę rów nież na
szczu dłach. Ta ostat nia umie jęt ność
przy da je się cza sem pod czas pra cy
za rob ko wej – staw ki za roz no sze nie
ulo tek na szczu dłach są zde cy do wa -
nie wy ższe. W ra mach „He cy” współ -
pra cu je my z cyr ka mi z za gra ni cy: Nie -
miec, Ukra iny czy Fran cji. Spo ty ka my
się dwa ra zy do ro ku na obo zach
szko le nio wych i fe sti wa lach. Od kil ku
lat człon ko wie na szej gru py wy je ż-
dża ją na fe sti wa le do Du ba ju. W li sto -
pa dzie te go ro ku uda ło mi się wy brać
tam po raz trze ci. Żon glu ję wte dy w
ko lo ro wych pa ra dach prze miesz cza ją -
cych się uli ca mi mia sta oraz wy stę pu -
ję w gru pie z in ny mi żon gle ra mi. 
W „He cy” pro wa dzi my ta kże warsz ta -
ty cyr ko we dla dzie ci z ró żnych śro do -
wisk. Nie wie le osób wie, że żon gler ka
po ma ga w na uce. Na ukow cy z uni -
wer sy te tu w Ra ty zbo nie udo wod ni li,
że przy swa ja nie i za pa mię ty wa nie no -
wych in for ma cji jest ła twiej sze, je śli
za an ga żo wa ne są obie pół ku le mó zgu
– tak jak w cza sie żon glo wa nia. Pod -
czas wy ko ny wa nia tej czyn no ści ob -
ser wu je się przy rost tkan ki mó zgo wej
w oko li cach ko ry cie mie nio wej i obu -
stron ny przy rost w oko li cach skro nio -
wych. Ak tyw na jest rów nież m.in. ko -
ra przed czo ło wa, ko ra przed ru cho wa 
i mó żdżek. Ko or dy na cja wzro ko wo -
-ru cho wa po wią za na jest z umie jęt -
no ścia mi czy ta nia i pi sa nia, dla te go
tre ning żon glo wa nia mo że zna leźć
za sto so wa nie w te ra pii z dzieć mi 
z dys lek sją. Mo że na pi szę o tym pra cę
ma gi ster ską…

Dzię ku ję za roz mo wę.

rozmowa z idą dembek, lekkoatletką azs ug

ścigam się nawet 
z tRamwajami

magdalena marcinkowska

fo
t. 

a
r

c
h

iw
u

m
id

y
d

em
be

k



k a l e j d o s k o p s p o r t o w y

28 G a z e t a  U n i w e r s y t e c k a / m a j  2 0 1 1

Sek�cja�te�ni�sa�sto�ło�we�go�ru�szy�ła�do
wal�ki�o�me�dal�w�pierw�szy�week�-
end�kwiet�nia.�Pod�opiecz�ne�Iwo ny
Du dzic do� fi�na�łu� w� Kra�ko�wie
awan�so�wa�ły�po�eli�mi�na�cjach�stre�-
fo�wych�w�Po�zna�niu.�W�de�cy�du�ją�-
cej�roz�gryw�ce�po�ka�za�ły�cha�rak�ter�
i� z� wy�jąt�ko�wą� de�ter�mi�na�cją� wy�-
wal�czy�ły�brą�zo�wy�me�dal�w�kla�sy�fi�-
ka�cji�uni�wer�sy�te�tów.�Na�le�ży�pod�-
kre�ślić,� iż� ter�min� roz�gry�wek
eli�mi�na�cyj�nych�po�kry�wał�się�z�Mi�-
strzo�stwa�mi�Ju�nio�rów�i�tyl�ko�dzię�-
ki� do�sko�na�łej� or�ga�ni�za�cji� lo�gi�-

stycz�nej�sek�cji�uda�ło�się�wy�stą�pić
w�im�pre�zie�aka�de�mic�kiej�w�naj�sil�-
niej�szym�skła�dzie.�

Re pre zen ta cja AZS UG w te ni sie
sto ło wym: Aga�ta� Du�da,� Mag�da
Jaks,�Ane�ta�Jan�ta�-Li�piń�ska,�Iwo�na
Kor�da�la,�An�na�Mi�ze�ra�-No�wic�ka�
Tre ner: mgr�Iwo�na�Du�dzic

Dnia� 16�kwiet�nia�w�Ka�to�wi�cach
od�był�się�Wiel�ki�Fi�nał�Aka�de�mic�-
kich�Mi�strzostw�Pol�ski�w�Pły�wa�-
niu.�W�im�pre�zie�wy�stą�pi�li�naj�lep�si
pły�wa�cy�z�czte�rech�stref�(eli�mi�na�-
cje�od�by�wa�ły�się�w�czte�rech�mia�-
stach� Pol�ski,� w� ka�żdym� z� nich
ry�wa�li�zo�wa�li�stu�den�ci�z�kil�ku�wo�-
je�wództw).�Ob�sa�da�AMP�by�ła�jak
zwy�kle�bar�dzo�sil�na,�na�star�cie�nie
za�bra�kło� re�pre�zen�tan�tów� Pol�ski
i�olim�pij�czy�ków.� Jed�ną� z�gwiazd
ka�to�wic�kiej� im�pre�zy� był� Pa�weł
Ko�rze�niow�ski!�Zna�ko�mi�cie�w�ty�-
chże�za�wo�dach�spi�sa�ła�się�re�pre�-
zen�ta�cja� AZS� UG� tre�no�wa�na
przez� Bo że nę Za pol ską.� An na
Jan czew ska zdo�by�ła�brą�zo�we�me�-
da�le�na�dy�stan�sach�50�m�i�100�m
sty�lem�kla�sycz�nym,�brąz�zdo�by�ła
rów�nież� szta�fe�ta� ko�biet.� Do�bre
wy�stę�py�in�dy�wi�du�al�ne�spra�wi�ły,�iż
sek�cja�ko�biet�AZS�UG�w�ogól�nej
kla�sy�fi�ka�cji� za�ję�ła� III� miej�sce!
Wśród�pa�nów�naj�le�piej�spi�sał�się
Bar tosz Szu bert,� któ�ry� zdo�był
brąz� na� dy�stan�sie� 100�m� sty�lem
zmien�nym.

Re pre zen ta cja ko biet AZS UG
w pły wa niu: Mag�da� Ale�no�wicz,
Ka�ta�rzy�na�Bu�czyń�ska,�An�na�Jan�-
czew�ska,��Mar�ta�Ka�li�now�ska,��Mar�-
ta� Ko�wal�czyk,� Wik�to�ria� Le�wan�-
dow�ska,�Dia�na�Pa�ster�nak,�Emi�lia
Są�czyń�ska,�Ka�ro�li�na�Wal�czew�ska
Tre ner: mgr�Bo�że�na�Za�pol�ska

Po udanych występach w marcu (zob. „Gazeta Uniwersytecka” 2011, nr 1)
nadszedł medalowy kwiecień. Zawodniczki i zawodnicy Akademickiego
Związku Sportowego UG bardzo dobrze spisali się w kolejnych odsłonach
Akademickich Mistrzostw Polski. Najlepsze rezultaty osiągnęły sekcje
tenisa stołowego, lekkiej atletyki oraz sekcja pływacka. 

kRótka piłka!

popłynęli po bRąz

Od�1�do�2�kwiet�nia�trwa�ły�w�Ło�-
dzi� Aka�de�mic�kie� Mi�strzo�stwa�
Pol�ski� w� Bie�gach� Prze�ła�jo�wych.�
W�ubie�głym�ro�ku�na�sza�dru�ży�na
ko�biet�zdo�by�ła�w�tej�kon�ku�ren�cji
srebr�ny� me�dal,� w� te�go�rocz�nych
mi�strzo�stwach� za�wod�nicz�ki�An -
drze ja Cie pli ka po�pra�wi�ły�re�zul�-
tat,�sta�jąc�na�naj�wy�ższym�po�dium!
Na�to�miast� mę�ska� re�pre�zen�ta�cja
AZS�UG�za�ję�ła�w�Ło�dzi�V�miej�sce

wśród�uni�wer�sy�te�tów.�Ko�lej�ne�wy�-
stę�py�sek�cji�lek�kiej�atle�ty�ki�na�are�-
nie� ogól�no�pol�skiej� już� w� ma�ju
pod�czas� za�wo�dów� w� Po�zna�niu.
Już� dziś� nie� tyl�ko� gra�tu�lu�je�my
osią�gnię�tych�wy�ni�ków,�ale�też�pro�-
si�my�o�jesz�cze…

Re pre zen ta cja ko biet AZS UG 
w bie gach prze ła jo wych: Ida
Dem�bek,� Ka�ta�rzy�na� Go�dzwon,
Ma�ria�Jan�kow�ska,�Mar�ta�Jusz�czak,
Na�ta�lia�La�bud�da,�Ur�szu�la�Mo�raw�-
ska,� Alek�san�dra� Po�chra�no�wicz,
Klau�dia�Ro�bak,�We�ro�ni�ka�Wój�cik
Tre ner: mgr�An�drzej�Cie�plik

na pRzełaj po złoto
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medalowy kwiecień azs!
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