ISSN 1689-4723

Nr 2 (156) Czerwiec–Sierpień 2018

„Z MIŁOŚCI
DO NIEPODLEGŁEJ”

Fot. Łukasz Bień

Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Fot. Łukasz Bień

Fot. Łukasz Bień

Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Fot. Mateusz Ochocki/KFP

EKOPARK UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO
Fot. Łukasz Bień

W NUMERZE

2–9
10–17

G A Z ETA

UNIWERSYTECKA

SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Rada programowa:
dr hab. Jacek Taraszkiewicz, profesor nadzwyczajny
(przewodniczący)
prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
dr Mirosław Czapiewski
dr Grzegorz Pawłowski
mgr Maciej Ciemny
Agata Myszka
Łukasz Bień

Redaktor naczelny:
Tomasz Neumann

Skład i opracowanie graficzne:
Ka Leszczyńska

Kalejdoskop wydarzeń
Jubileusze

10–11 	„Niebo polskie”… i nie tylko.
Jak świętujemy stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości na Pomorzu?
12–14
Koncert dla Niepodległej
15–17	25 lat Międzyuczelnianego Wydziału
Biotechnologii
18–28

Nauka i edukacja

18–19
EkoPark, czyli odpoczynek w środku miasta
20–21
GlobMar 2018
22–23	V Ogólnopolska Konferencja
Praktyczna Psychologia Sportu
„Wszechstronny rozwój sportowca”
24–25	Aktywnie przeciw problemom
psychosomatycznym. Sprawozdanie
z XXIII Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej
26–28	Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki UG.
Program, który konstytuuje wzajemność
29–31

Kultura

29–31	Shalom Polin – podsumowanie
32–34

Cymelia Biblioteki UG

32–34

Niezwykła kolekcja

35–37
35

Absolwenci

Uniwersytet Gdański

Nakład:

36–37

Absolwencka Debata Samorządowa

38–45

Studenci i doktoranci

Korekta:
Aleksandra Pryczkowska

Wydawca:

1000 egzemplarzy

Adres redakcji:
Biblioteka Ekonomiczna, ul. Armii Krajowej 110
81–824 Sopot, pok. 201, 202
tel. (58) 523 12 62; fax (58) 523 12 63
e-mail: gazeta@ug.edu.pl

Wydanie internetowe:
gazeta.ug.edu.pl

Fotografia na okładce:
Krzysztof Kostkowski

Redakcja nie zwraca materiałów
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
do skracania i adiustacji tekstów.

U Absolwentów o marketingu sieciowym

38	4 lata Biura Rzecznika Praw Studenta
na Uniwersytecie Gdańskim
39	„Studencie, poznaj swoje prawa”.
Ogólnopolska kampania społeczna
dotycząca praw studenckich
40–41
Wyjątkowo groźny plagiat
42–43	Akcja „Uraduj groszem” na Uniwersytecie
Gdańskiem
44–45

Juwenalia Gdańskie 2018

46–48

Kalejdoskop sportowy

KALEJDOSKOP

WYDARZEŃ

UMOWA RAMOWA
POMIĘDZY UG
A GDAŃSKIM
URZĘDEM PRACY
4 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim rektor UG prof. Jerzy
Gwizdała oraz dyrektor Gdańskiego
Urzędu Pracy Roland Budnik podpisali ramową umowę o współpracy.
Jej główne cele to:
• organizacja staży dla studentów
i absolwentów uczelni, oferowanych i finansowanych przez UP na
określonych warunkach,
• koordynowanie programów stażowych finansowanych przez UP i przeznaczonych dla osób bezrobotnych
w celu zdobycia przez nie doświadczenia zawodowego w jednostkach
organizacyjnych uniwersytetu,
• organizacja szkoleń przeznaczonych m.in. dla pracowników uni-

wersyteckich w ramach dostępnych konkursów/funduszy/ofert,
których koordynacją i dofinansowaniem zajmuje się UP, w szczególności w ramach Krajowego
Funduszu Szkoleniowego,
• rozwój młodzieży oraz dorosłych
związanych z uniwersytetem w ramach działalności Centrum Rozwoju Talentów, placówki rozpoznającej
talenty i predyspozycje społeczeństwa,

• uczestnictwo społeczności uniwersyteckiej w programach koordynowanych przez UP,
• współpraca przy organizacji konferencji i innych form przekazywania
wiedzy i doświadczeń niezbędnych
dla rozwoju lokalnego społeczeństwa,
• wspólne projekty rozwojowe,
• opracowywanie analiz, ekspertyz
i opinii na potrzeby UP, w tym wydawanie odpłatnych opinii na potrzeby prowadzonych prac.

DOFINANSOWANIE DLA UNIWERSYTETU MŁODEGO
ODKRYWCY
Wszystkie, przygotowane w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju, wnioski UG zostały
pozytywnie ocenione i otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Na liście rankingowej znalazły się
następujące projekty:
• „Z chemią naprzód – rozwój kompetencji podopiecznych placówek
wsparcia dziennego poprzez udział
w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego” (Wydział Chemii),
• „Obcy atakują – młodzi odkrywcy
badają rośliny inwazyjne” (Wydział
Biologii),

• „Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy
kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia
wspomagające dla ich rodziców”
(Wydział Filologiczny).
Zakres projektów, zgodnie z Regulaminem Konkursu, mógł obejmować wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań
dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub
organizacjami pozarządowymi dla
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do
16 lat, służących rozwijaniu u ich
uczestników kompetencji pozwalających na:
• rozbudzanie ciekawości poznawczej,
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• stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia,
• inspirowanie do twórczego myślenia
i rozwijania zainteresowań oraz pasji,
• propagowanie kultury innowacyjności,
• zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem
naukowego oglądu rzeczywistości,
• integrację lokalnej społeczności
wokół ośrodków akademickich
przez stworzenie warunków do
prowadzenia zorganizowanych,
pozaszkolnych zajęć edukacyjnych
i popularyzatorskich, a także do
wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

ROZBUDOWA WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI
I INFORMATYKI UG

jowi umiejętności praktycznych
studentów, w jego realizację zaangażowano także partnera – firmę
Kainos Software Poland Sp. z o.o.
Wartość nakładów inwestycyjnych
niezbędnych do realizacji projektu
wynosi ponad 39 mln zł. Uniwersytet otrzymał dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014–2020
w wysokości 21 388 706,99 zł.
Zgodnie z umową, projekt powinien
zostać ukończony w ciągu 16 miesięcy od daty jej zawarcia.

PIKNIK DLA ZAGRANICZNYCH
ŻAKÓW
26 maja 2018 r. Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów
zorganizowała piknik dla zagranicznych żaków przebywających na UG w roku akademickim 2017/2018. Wspólne biesiadowanie przy grillu i muzyce poprzedzone było
grą terenową zorganizowaną na terenie Kampusu UG.
Studenci zmierzyli się z wieloma ciekawymi zadaniami:
próbowali swoich sił m.in. w tańcu ludowym oraz ćwiczeniu polskich „łamańców” językowych. Na zwycięzców
czekały nagrody. Studenci pożegnali rok akademicki w radosnej, wiosennej atmosferze.
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Będzie to pięciokondygnacyjny budynek (jedna kondygnacja podziemna
i cztery naziemne) o powierzchni netto ok. 3912 m2 i kubaturze 22 678 m3.
Obiekt będzie skomunikowany z istniejącym budynkiem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki łącznikiem
na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. W budynku znajdą się sale seminaryjne i komputerowe, audytoria,
gabinety dydaktyczno-naukowe oraz
pomieszczenia biurowe i socjalne.
Budynek zostanie przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Z uwagi na fakt, że projekt ma
służyć przede wszystkim rozwo-
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29 maja 2018 r. została podpisana
umowa na zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa
budynku Wydziału Matematyki, Fizyki
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia
na kierunku o profilu praktycznym”.
W ramach projektu powstanie (wraz
z wyposażeniem) nowy budynek Instytutu Informatyki UG. Wykonawcą,
wyłonionym w przetargu publicznym,
została Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.
Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego umowę podpisał rektor UG prof.
Jerzy Gwizdała, a ze strony Wykonawcy – prezes Zarządu Doraco Sp.
z o.o. Andżelika Maria Cieślowska
oraz wiceprezes Zarządu Doraco Sp.
z o.o. Karol Zduńczyk. Podczas podpisywania umowy obecni byli również: dziekan Wydziału Matematyki,
Fizyki i Informatyki UG prof. Piotr
Bojarski, kanclerz UG dr Mirosław
Czapiewski oraz mgr Sławomir Król
z Działu Zamówień Publicznych.
Nowy budynek Instytutu Informatyki będzie przeznaczony przede
wszystkim dla studentów kierunku
informatyka o profilu praktycznym.
Jest to odpowiedź na potrzeby rynku
pracy, na którym poszukiwani są specjaliści kierunków informatycznych.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
WYDAWNICTWA UG
Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.
• W kategorii książka naukowa zwycięzcami zostali:
I. J erzy Zajadło za książkę Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa,
II. Magdalena Szmytkowska za książkę Kreacje współczesnego miasta.
Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich,
III. Bożena Matuszczyk za książkę Archaizmy leksykalne w „Słowniku języka polskiego” S.B. Lindego w świetle geografii lingwistycznej.
• W kategorii książka dydaktyczna I miejsce zdobyły Joanna Mampe i Łada
Owczinnikowa, za książkę pod ich redakcją, pt. Расскажи мне обо всём.
Пособие по русскому языку в дружеской переписке.
• W kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej zwycięzcami zostali:
I. Roksana Blech za książkę O „Faraonie” Bolesława Prusa. Studium
monograficzne,
II. e x equo: Alicja K. Zawadzka za książkę Ład nasz przestrzenny oraz Piotr
Kurpiewski za książkę Historia na ekranie Polski Ludowej.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w październiku podczas
inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

UG W PRESTIŻOWYCH RANKINGACH MIĘDZYNARODOWYCH
Pozycja międzynarodowa Uniwersytetu Gdańskiego sukcesywnie
wzrasta. Nasza uczelnia obecna jest
w coraz większej liczbie międzynarodowych rankingów edukacyjnych,
w tym tych najbardziej prestiżowych.
W opublikowanym na początku
czerwca br. prestiżowym rankingu
międzynarodowym QS World University Ranking 2019 UG znalazł się
jako jedna z 14 polskich szkół wyższych wśród tysiąca najlepszych
światowych uczelni akademickich
(zajął też piąte miejsce spośród tych
szkół i był jedyną uczelnią z Pomorza). QS World University Ranking
uchodzi za jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów
uczelni wyższych, obok Times Higher
Education, U-Multirank oraz Rankingu
Szanghajskiego. Mierzy on naukowy
prestiż akademicki uczelni i powstaje
na podstawie sześciu kryteriów: reputacja w środowisku akademickim,
prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby
studentów, liczba cytowań oraz liczba
studentów i pracowników z zagranicy. Na czterech pierwszych miejscach w aktualnym rankingu znalazły się wyłącznie uczelnie ze Stanów

Zjednoczonych Ameryki. Najlepszy
okazał się Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Kolejne miejsca
zajęły: Stanford University i Harvard
University. Tuż za podium znalazł
się California Institute of Technology (Caltech). Najlepszą uczelnią
europejską okazał się brytyjski University of Oxford, który w rankingu
zajął piąte miejsce, plasując się tuż
za uczelniami amerykańskimi.
Uniwersytet Gdański może się
również poszczycić uzyskaniem 10
pozycji w gronie 128 sklasyfikowanych uczelni z Polski w najnowszym
rankingu uniRank Polish University
Ranking 2018. Pozycja, którą zajęła
nasza uczelnia w tym zestawieniu,
daje jej równocześnie prymat wśród
wszystkich uczelni z Pomorza, a także miejsce nr 7 w gronie klasycznych
uniwersytetów w naszym kraju.
Ranking uniRank przygotowany przez firmę o tej samej nazwie
dostarcza informacji o najbardziej
popularnych uczelniach na świecie,
danych kontynentach oraz w poszczególnych krajach. Popularność
uczelni mierzona jest w nim przez
analizę popularności ich stron internetowych.
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Uniwersytet Gdański występuje
też w innym międzynarodowym rankingu – THE Emerging Economies
University Ranking 2018. Ranking
ten, opracowany przez cenionego
światowego eksperta w dziedzinie międzynarodowych rankingów
edukacyjnych, firmę Times Higher
Education, obejmuje zestawienie
porównujące uczelnie z państw określanych jako „rynki wschodzące”.
W najnowszym rankingu znalazło
się 378 najlepszych szkół wyższych
z 42 krajów, w tym 12 uczelni z Polski, spośród których Uniwersytet
Gdański uplasował się na miejscu 9.
Ranking Emerging Economies
tworzony jest na podstawie kilkunastu wskaźników badających uczelnie pod kątem realizacji ich głównych
zadań – kształcenia, badań naukowych, cytowania, transferu wiedzy
i umiędzynarodowienia. Metodologia
badań została dopracowana w taki
sposób, aby lepiej odzwierciedlić
charakterystykę i priorytety rozwoju
szkół wyższych w gospodarkach rozwijających się. Większą wagę przykłada się m.in. do związków uczelni
z przemysłem oraz do ich umiędzynarodowienia.

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
trzeby rynku pracy oraz współczesne
cywilizacyjne wyzwania. Wszystkie
łączy interdyscyplinarność – zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w różnych dziedzinach podnosi
szanse absolwentów na rynku pracy.
Nowe kierunki powstają we
współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studiujący je
żacy będą odbywać praktyki w najlepszych, profilowanych instytucjach i przedsiębiorstwach. Wiedzę
będą zdobywać pod okiem kadry
akademickiej UG i praktyków – specjalistów. Studiowanie w jednym
z najnowocześniejszych kampusów
uniwersyteckich w Polsce – Bałtyckim Kampusie UG w Gdańsku Oliwie –
stanowi nieodłączny atut.
Na rok akademicki 2018/2019 UG
zaplanował przyjęcie 13 652 osób:

• 9 274 osób – na studia stacjonarne
I stopnia i II stopnia oraz jednolite
studia magisterskie,
• 4 378 osób – na studia niestacjonarne I stopnia i II stopnia oraz jednolite magisterskie.
Rekrutacja odbywa się przez Internet w wygodnym dla kandydatów
systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie:
http://ug.edu.pl/rekrutacja
Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:
ul. Bażyńskiego 8, pok. 228–230,
80-309 Gdańsk
Tel. (0)58 52 32 326; 52 32 328;
52 32 332; 52 32 531; 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY MIĘDZY UG A SĄDEM
OKRĘGOWYM W GDAŃSKU

WYDARZEŃ

Współpraca przy poszerzeniu wiedzy
i umiejętności pracowników Sądu
Okręgowego w Gdańsku przez m.in.
udział w szkoleniach i studiach podyplomowych organizowanych na
UG, opracowywaniu analiz, organizowaniu wspólnych wydarzeń naukowych i praktyk dla studentów – to
obszar wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Sądu Okręgowego
w Gdańsku w ramach podpisanego
porozumienia o współpracy.
Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego
porozumienie podpisał JM rektor UG
prof. Jerzy Gwizdała, natomiast ze
strony Sądu Okręgowego w Gdańsku
– prezes Rafał Terlecki.
Porozumienie zakłada:
• opracowywanie analiz, ekspertyz
i opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, w tym wydawanie odpłatnych opinii na potrzeby prowadzonych postępowań,
• organizację studiów podyplomowych w dziedzinach wskazanych
przez Sąd Okręgowy w Gdańsku

KALEJDOSKOP

20 czerwca 2018 r. rozpoczęła się
rekrutacja na UG. Oferta uniwersytetu na rok akademicki 2018/2019
to 77 kierunków studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Uczelnia proponuje także studia doktoranckie oraz
możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych na studiach podyplomowych.
W ofercie edukacyjnej znajdują się
cztery nowe kierunki – dwa w języku
polskim i dwa w języku angielskim:
ochrona zasobów przyrodniczych,
genetyka i biologia eksperymentalna,
Intercultural and Business Relations in
Europe oraz Cultural Communication.
Są to studia stacjonarne I stopnia.
Nowe kierunki to odpowiedź na po-

• organizację szkoleń w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej
oraz z dziedziny zarządzania i nauk
eksperymentalnych, a także innych nauk w zależności od potrzeb
współpracy,
• współpracę przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy

i doświadczeń oraz inspirowanie
prowadzenia istotnych dla wymiaru
sprawiedliwości kierunków badań
naukowych,
• organizację praktyk dla wyróżniających się studentów przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.
Porozumienie zostało podpisane
19 czerwca 2018 r. w Rektoracie UG.
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NAGRODA DLA DR KATARZYNY ŚWIERK
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Doktor Katarzyna Świerk – kierownik Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego – otrzymała
nagrodę drugiego stopnia za artykuł oraz referat przedstawiony na III międzynarodowej konferencji „The Belt and
Road Countries Forum on International Business Education”, zorganizowanej w Chinach. Tematem referatu oraz
publikacji był proces internacjonalizacji Uniwersytetu
Gdańskiego. Podczas konferencji Uniwersytet Gdański
został oficjalnie przyjęty do stowarzyszenia Alliance of Silk
Road Business Schools, którego celem jest współpraca
pomiędzy instytucjami nauki i biznesu wśród krajów znajdujących się na nowym jedwabnym szlaku.

MUZEUM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego
(MUG) to utworzona w 2018 r. ogólnouczelniana jednostka, której nadrzędnym celem jest gromadzenie,
opracowywanie, przechowywanie
oraz udostępnianie przedmiotów
związanych z historią i kulturą UG
oraz historią nauki. Założenie MUG
wpisuje się bezpośrednio w program
obchodów 50-lecia istnienia największej na Pomorzu uczelni, jaką jest
UG. W roku jubileuszowym (2020)
zaplanowano otwarcie wystawy stałej MUG, która zlokalizowana będzie
w Gdańsku, w sercu Starego Miasta,
w należącym do uczelni budynku
przy ul. Bielańskiej 5.
Przyszła wystawa stała będzie
składała się z dwóch zasadniczych
części. Pierwsza poświęcona będzie
historii i tradycji WSE, WSP i samego
UG. Obok artefaktów, ikonografii oraz
materiałów audiowizualnych dotyczących genezy uczelni, jej władz, kadry

i działalności naukowej czy wreszcie
infrastruktury, będą w niej poruszone także kwestie związane m.in.
z kulturą studencką czy życiem codziennym w akademikach. Narracja
o losach uczelni będzie przedstawiona w szerszym kontekście rozwoju
życia politycznego, naukowego oraz
akademickiego powojennej Polski.
Druga część wystawy – w założeniu obszerniejsza, a także o strukturze modułowej, która będzie podlegała ewolucji – będzie koncentrować
się na zachowaniu i upowszechnieniu
najnowszego dziedzictwa nauki (Recent Heritage of Science). MUG stanie się więc nie tylko strażnikiem pamięci akademickiej (tj. o uczelniach,
które dały początek UG oraz o nim
samym), ale także swoistym, interdyscyplinarnym muzeum nauki, ze
szczególnym uwzględnieniem badań
i osiągnięć środowiska naukowego
naszej uczelni.
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Obok prac nad wystawą stałą,
planuje się także przygotowanie tematycznych wystaw czasowych.
W dalszej perspektywie dodatkowe
zadania, jakie wyznaczono MUG,
będą koncentrowały się na trzech
obszarach:
• pracach dokumentacyjno-badawczych nad historią UG oraz jego
poprzedniczek,
• animacji i koordynacji (przy współpracy z innymi podmiotami) działań
mających na celu upowszechnienie wiedzy o historii nauki w Gdańsku i na Pomorzu Gdańskim (także
przed 1945 r.),
• promocji działań UG (m.in. przez
współorganizację promocji wydawnictw uczelnianych) dzięki
wykorzystaniu doskonałej lokalizacji w centrum Gdańska.
Pracami MUG kieruje dr Jan Daniluk, zawodowy historyk i absolwent UG.

KSIĄŻKA PROF. KAMILA
ZEIDLERA WYRÓŻNIONA
Podczas 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA, zorganizowanych w ramach Warszawskich
Targów Książki, prof. Kamil Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG otrzymał Wyróżnienie
Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018
dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych. Tytuł wyróżnionej książki to Zabytki –
prawo i praktyka (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – Wolters Kluwer, Gdańsk–Warszawa 2017, ss. 633).

KALEJDOSKOP

WYGRANA STUDENTKI SINOLOGII UG
W KONKURSIE „MOST DO JĘZYKA
CHIŃSKIEGO”
zyku chińskim (temat przewodni
tegorocznej edycji: „One world, one
family” 天下一家), quizu sprawdzającego wiedzę o Chinach oraz
z prezentacji talentu nawiązującego
do chińskiej kultury.
Daiwa Wojczulis jako jedyna
z Polski zakwalifikowała się do finałowego ogólnoświatowego etapu,
który odbędzie się w Pekinie między
3 lipca a 5 sierpnia 2018 r.

OBCHODY DNIA EUROPY A.D. 2018
10 maja 2018 r. na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie odbyły się
Obchody Dnia Europy, którym w tym
roku przyświecał temat „Jaka Polska
w jakiej Unii?”. Ich gospodarzami
byli: prof. Andrzej Stępniak, kierow-

nik Ośrodka Badań Integracji Europejskiej, i prof. Monika Bąk, dziekan
Wydziału Ekonomicznego.
Obchody, zorganizowane przez
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej
UG wraz z Biurem Posła do Parlamen-

tu Europejskiego Jarosława Wałęsy,
przebiegały pod patronatem rektora
UG, prof. Jerzego Gwizdały. Gośćmi
specjalnymi byli: prezydent RP w latach 2010–2015 Bronisław Komorowski oraz poseł do PE Jan Olbrycht.

UG JEDNYM Z LIDERÓW W POZYSKIWANIU
ŚRODKÓW Z NCN
Narodowe Centrum Nauki opublikowało najnowszy Raport Roczny ‘2017.
Według prezentowanych tam zestawień nasza uczelnia zajmuje 6 miej-

sce spośród polskich uniwersytetów
oraz miejsce 7 wśród wszystkich beneficjentów projektów. W wyniku rozstrzygniętych konkursów w 2017 r.

UG uzyskał 27 990 000 zł w ramach
78 zakwalifikowanych wniosków.
Wskaźnik sukcesu w tych konkursach
wyniósł 26%.
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Laureatką etapu tegorocznej polskiej
edycji konkursu „Most do języka
chińskiego” została Daiwa Wojczulis, studentka trzeciego roku sinologii
UG. Konkurs jest organizowany corocznie przy współudziale Wydziału
Edukacji Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, aby
promować język i kulturę chińską na
świecie. Składa się z trzech części:
przemówienia wygłoszonego w ję-

DOKTORAT HONORIS CAUSA DLA PROF. JAKUBA STELINY

KALEJDOSKOP

WYDARZEŃ

4 maja 2018 r. Senat Uniwersytetu w Alba Iulia (Rumunia) nadał prof. Jakubowi Stelinie, dziekanowi Wydziału Prawa
i Administracji UG, tytuł doktora honoris causa.

NAUKOWCY Z UNIWERSYTETU W MOGUNCJI NA UG
10 maja 2018 r. prof. Piotr Stepnowski, prorektor ds. nauki i współpracy
z zagranicą, spotkał się z wykładowcami Instytutu Nauk o Teatrze,
Filmie i Badań Empirycznych nad
Kulturą Uniwersytetu w Moguncji
(Johannes Gutenberg Universität in
Mainz). Profesor Michael Simon, dr
Oliwia Murawska, dr Sandra Keßler
i mgr Dominique Conte przebywali
na UG w ramach projektu „Historia
i rewitalizacja kultury kaszubskiej”.
Projekt ten, typu „nauczanie przez
badanie” („forschendes Lernen”),
prowadzony jest na kierunku antropologia kultury/etnografia w Moguncji (2018–2019) we współpracy
z Instytutem Filologii Germańskiej
UG (Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza). Biorą w nim
udział studenci antropologii kultury
z Moguncji oraz filologii germańskiej i etnofilologii kaszubskiej z UG,

realizujący własne projekty badawcze. Efektem projektu mają być wystawa i publikacja książkowa.
Od 5 do 12 maja 2018 r. polsko-niemiecka grupa wykładowców
i studentów przeprowadzała badania terenowe i objazdy studyjne na
Kaszubach i w Gdańsku. Jednym

z punktów programu były warsztaty
„Günter Grass a kaszubskość”, które
przygotowała dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (IFG). Doktor
Borzyszkowska przebywać będzie
w semestrze zimowym 2018/2019
jako visiting profesor na Uniwersytecie w Moguncji.

NOWE LABORATORIUM KOMPUTEROWE
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA
26 kwietnia 2018 r. na Wydziale Zarządzania uroczyście
otwarto kolejne nowoczesne laboratorium komputerowe
z 30 stanowiskami przeznaczonymi do celów dydaktycznych.
Wydział Zarządzania posiada łącznie 13 w pełni wyposażonych i klimatyzowanych laboratoriów komputerowych:
• 4 laboratoria z 20 stanowiskami,
• 8 laboratoriów z 30 stanowiskami,
• 1 laboratorium z 6 stanowiskami.
Laboratoria te są wykorzystywane przez studentów
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dzania: finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, zarządzanie, a szczególnie przez studentów specjalności, takich jak: aplikacje informatyczne
w biznesie, Big Data, analityka gospodarcza czy
finanse przedsiębiorstw i controling.
Z nowego laboratorium będą korzystać także studenci polscy i zagraniczni na specjalności
anglojęzycznej Financial Analyst, która zostanie
uruchomiona od najbliższego roku akademickiego
2018/2019.

POROZUMIENIE TRÓJMIEJSKICH UCZELNI NA RZECZ
WSZECHSTRONNEGO KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
PAŃSTWA

kształcenie i wychowanie studentów
oraz prowadzenie badań naukowych
ukierunkowanych na technikę morską, służących głównie potrzebom Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
a zwłaszcza Marynarki Wojennej.
Nadzór nad realizacją postanowień porozumienia będą sprawować
przedstawiciele uczelni: prof. Tadeusz Dmochowski, dziekan Wydziału
Nauk Społecznych UG, kmdr dr hab.
Jarosław Teska, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
AMW oraz prof. Janusz Kozak, dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

KONKURS NA WSPOMNIENIA I PAMIĄTKI ZWIĄZANE
Z UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM, WYŻSZĄ SZKOŁĄ
PEDAGOGICZNĄ I WYŻSZĄ SZKOŁĄ EKONOMICZNĄ
Zatoka Nauki – Portal Młodych Badaczy zaprasza absolwentów oraz
byłych i aktualnych pracowników do
nadsyłania wspomnień i pamiątek
(np. zdjęć, gazetek, artykułów prasowych) związanych z pracą i studiami w Uniwersytecie Gdańskim oraz
w jego poprzedniczkach – Wyższej
Szkole Pedagogicznej i Wyższej
Szkole Ekonomicznej. Wszystkie nadesłane wspomnienia i pamiątki zostaną przeanalizowane przez Komisję
Konkursową w składzie: prof. Arnold
Kłonczyński, dr Piotr Kitowski, mgr
Sylwia Dudkowska-Kafar, mgr Mi-

chał Biełuszko, mgr Dominik Bień,
mgr Maciej Ciemny. Najcenniejsze
z nich zostaną opublikowane w tomie,
który ukaże się w roku jubileuszu.
Organizatorzy szczególnie zainteresowani są wspomnieniami
związanymi z życiem studenckim
(wydarzeniami kulturalnymi, naukowymi i rozrywkowymi); wykładami
i prowadzącymi je pracownikami;
działalnością w organizacjach studenckich i pracowniczych, kołach
naukowych, związkach zawodowych itd. Nie jest to jednak katalog
zamknięty, mile widziane będą ma-

teriały związane z innymi aspektami
życia na UG.
Prosimy o nadsyłanie materiałów
w formie elektronicznej (skany i pliki
tekstowe) na adres: zatokanauki@
ug.edu.pl lub w formie papierowej,
na adres: Zatoka Nauki, Uniwersytet
Gdański, ul. Bażyńskiego 1a/116,
80-309 Gdańsk. Termin nadsyłania
prac mija 31 grudnia 2018 roku.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu
mailowego (zatokanauki@ug.edu.pl)
lub telefonicznego pod numerem telefonu: 609 056 201.
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nie środków finansowych na realizację tych prac. W efekcie umożliwi to
zacieśnienie współpracy pomiędzy
sektorami nauki i przemysłu przy
wsparciu administracji publicznej
w zakresie szeroko rozumianego
bezpieczeństwa państwa. Zaplanowano również wspólne konferencje
i seminaria.
Liderem porozumienia jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni jako
publiczna akademicka uczelnia wojskowa, która aktywnie uczestniczy
w kształtowaniu obronności państwa, zespalając w swej działalności

KALEJDOSKOP

10 maja 2018 r. trójmiejskie uczelnie:
Uniwersytet Gdański, Akademia Marynarki Wojennej i Politechnika Gdańska podpisały porozumienie na rzecz
wspólnych działań i projektów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Porozumienie podpisali
rektorzy uczelni – prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, kmdr dr hab. Tomasz Szubrycht,
rektor Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni oraz prof. Jacek Namieśnik,
rektor Politechniki Gdańskiej.
W ramach porozumienia prowadzone będą projekty dotyczące
opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologicznych i organizacyjnych rozwiązań dających gwarancję kształtowania bezpieczeństwa
państwa, zwłaszcza polskich obszarów morskich oraz infrastruktury i żeglugi morskiej. Porozumienie obejmuje także poszukiwanie partnerów do
wspólnych prac badawczo-rozwojowych, przede wszystkim ośrodków
naukowych, a także przedsiębiorstw
z Polski i zagranicy oraz pozyskiwa-

„Niebo polskie”… i nie tylko
Jak świętujemy stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości na Pomorzu?

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

JUBILEUSZE

Specyfika pomorskiej drogi do Niepodległej jest zupełnie inna niż w pozostałych częściach
naszego kraju. Aby pokazać ten złożony proces, stworzono regionalny projekt „Pomorskie drogi
do Niepodległej”, obejmujący nie tylko rok 2018, ale także kolejne dwa lata

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prof. Cezary Obracht-Prondzyński

S

pecyfikę pomorskiej drogi do Niepodległej wyjaśnia prof. Cezary Obracht-Prondzyński: – Na
pewno różnił nas sposób wchodzenia do Niepodległej. Mówimy bowiem nie o powrocie Pomorza do
Polski, ale o powrocie Polski na Pomorze.
W listopadzie 1918 powstała wolna Rzeczpospolita i pojawiła się szansa, aby realnie zacząć
mówić o powrocie Polski na Pomorze. Rzeczą niewyobrażalną byłoby odrodzone państwo polskie
bez dostępu do morza. Potem był rok 1919 i traktat wersalski, w którym na poziomie międzynarodowym rozstrzygały się kluczowe kwestie dotyczące
przyszłości naszego regionu.
W końcu przyszedł rok 1920, kiedy to w styczniu i lutym wkroczyło wojsko polskie, a tym samym
nastąpiło oficjalne przejęcie władzy. – Gdy witano
armię generała Józefa Hallera, to było dla wszystkich

ogromne przeżycie. Niektórym dane było doświadczyć
Niepodległej już wtedy, ale niektórzy mogli świętować
dopiero w roku 1945 – przypomina prof. Obracht-Prondzyński.
WSPÓLNE ŚWIĘTOWANIE POD HASŁEM:
NIEPODLEGŁA

Po raz pierwszy idea obchodów setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości w naszym
regionie została przedstawiona w listopadzie 2017
roku. Samorządowcy z Pomorza, w tym marszałek
województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, podpisali wtedy specjalną deklarację, w której można przeczytać
między innymi:
„Droga do niepodległości była wyrazem wspólnego, ogólnonarodowego pragnienia odzyskania
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państwa polskiego. Była to droga długa, trudna,
okupiona wysiłkiem i poświęceniem wielu Polaków.
[…]
Po stu latach widzimy wspólnie, że kartę tę na
Pomorzu zapisaliśmy wieloma realizacjami idei
wolności, solidarności i dążenia do pokoju i zgody.
Pomorze i jego obywatele budowali nową Polskę,
budowali Niepodległą. Ich historie powinny stać się
inspiracją dla naszych społeczności, powinny budować naszą patriotyczną świadomość”.
Marszałek Struk zachęca więc wszystkie wspólnoty samorządowe z Kaszub, Kociewia, Żuław,
Powiśla i ziemi słupskiej, aby włączyły się w te
obchody: – Mam nadzieję, że ten radosny jubileusz
będzie dla wszystkich mieszkańców naszego województwa wspólnym świętem. To także świetna okazja
do przypomnienia osób, które przysłużyły się polskości
Pomorza. W drodze do Niepodległej mamy swoich bohaterów, o których powinniśmy pamiętać.
Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Niebo polskie

Fot. Michał Piotrowski

Jednym z najważniejszych punktów projektu „Pomorskie drogi do Niepodległej” było odtworzenie
niezwykłego malowidła o nazwie Niebo polskie.
Malowidło to znajdowało się przed wojną w auli
Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku.
Niestety, we wrześniu 1939 roku zostało zniszczone przez Niemców. Dzięki pracy artystów z Akademii Sztuki Pięknych, pod kierunkiem prof. Jacka
Zdybla, możemy je znowu podziwiać.
Malowidło pokazuje fragment sierpniowego
nieba nad Polską w 1937 roku. Pośrodku znajduje
się Mater Polonia, przy której przysiadł biały orzeł.
Wokół nich pojawiają się młode, piękne dziewczęta,
które stanowią apoteozę radości ze świeżo odzyskanej wolności. – Jest to bardzo dekoracyjne malarstwo. Postanowiliśmy przywrócić je w całej wielkości,
z zachowaniem wszelkich szczegółów. Mimo ludycznego charakteru, każdy z tych elementów ma swoje
znaczenie i odniesienie w literaturze, kulturze i historii
Polski – podkreśla prof. Zdybel.
Wśród wielu innych, organizowanych w ramach
projektu przez urząd marszałkowski działań można
wymienić także rejs przebiegający pod hasłem „Do
granic Niepodległej”, związany z edukacją morską
dzieci i młodzieży, zrealizowany przez Pomorski
Związek Żeglarski, oraz konkurs multimedialny dla
uczniów pomorskich szkół, przygotowany przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku.
Dodatkowo, w Nadbałtyckim Centrum Kultury
w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa

JUBILEUSZE

OD „NIEBA POLSKIEGO” DO STRONY
INTERNETOWEJ

„Cud jedności”, a w wybranych kinach na Pomorzu zorganizowane zostaną pokazy specjalne filmu
Kamerdyner w reżyserii Filipa Bajona.
Kalendarz organizowanych wydarzeń, informacje
historyczne, biogramy bohaterów oraz publikacje popularnonaukowe udostępniane są na stronie internetowej projektu: www.niepodlegla.pomorskie.eu.
MARCIN SZUMNY
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Koncert dla Niepodległej

Fot. Bartek Bańka

JUBILEUSZE

Wieczór 10 czerwca 2018 roku w Operze Leśnej w Sopocie minął przy znanych melodiach
z okresu 20-lecia międzywojennego. Podczas koncertu o wdzięcznym tytule „Z miłości
do Niepodległej”, zorganizowanego dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, zabrzmiały największe hity estradowe, kinowe i kabaretowe polskich gwiazd,
między innymi Eugeniusza Bodo, Hanki Ordonówny i Mieczysława Fogga w wykonaniu
Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyr. prof. Marcina Tomczaka, Zespołu
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” oraz Zagan Acoustic

WIECZÓR HITÓW
Podczas koncertu widzowie mieli okazję usłyszeć takie przeboje, jak: W małym kinie, Ach, jak przyjemnie
i Już nie zapomnisz mnie z filmu Zapomniana melodia
(1938), Zimny drań, Baby, ach te Baby z filmu Zabawka
(1933), Już taki jestem zimny drań z Pieśniarza Warszawskiego (1934) czy Miłość Ci wszystko wybaczy
z filmu Szpieg w masce (1933). Nie zabrakło również
miejsca na wykonanie mniej znanych piosenek, np.
Takie coś, A mnie w to graj, a także znanej wszystkim
pieśni Morze nasze morze (1925), która nawiązuje do
zaślubin Polski z morzem, upamiętniających odzyskanie przez nasz kraj dostępu do Bałtyku.

SOLÓWKI
Wśród wykonanych utworów znalazły się również
takie, w których chórzyści mogli się zaprezentować
solowo. W Małym białym domku, z cieszącą oko choreografią, słuchaczy zachwycił Grzegorz Fila, a w piosence Już nie zapomnisz mnie piękne partie wykonał
gościnnie występujący z chórem tenor – Mateusz
Kołos. Tych dwóch chórzystów mogliśmy również
usłyszeć w W małym kinie, gdzie partie solowe przypadły także Krystianowi Stępniowi i, ku wielkiej radości widzów, samemu prof. Marcinowi Tomczakowi –
dyrygentowi całego koncertu, który otworzył koncert
solo w piosence A mnie jest szkoda lata.
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W NOWYM BRZMIENIU
Aranżacje piosenek przygotowane przez Artura
Jurka nadały nowej jakości znanym utworom oraz
pokazały ich ogromny muzyczny potencjał. Piosenki, oryginalnie wykonywane przez jedną osobę,
w Operze Leśnej zostały bowiem wykonane przez
czterdziestu chórzystów na cztery, a momentami
nawet na sześć głosów. Niezwykłym zaskoczeniem
okazała się oryginalna aranżacja utworu Sex appeal,
którą zarapowali Andrzej Kurek i Szymon Rudziński
przy akompaniamencie Zagan Acoustic i beat boxu
Mateusza Kołosa.

Fot. Bartek Bańka
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OPRAWA CHOREOGRAFICZNA I WIZUALNA
Uroku prezentowanym przez Akademicki Chór UG
utworom dodały etiudy taneczne w wykonaniu tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca UG „Jantar”, który
do występu przygotowała Milena Jurczyk. Podczas
utworów Już nie zapomnisz mnie (solo: Natalia Wojciechowska i Damian Hawryszkiewicz), Ada to nie wypada (Natalia Bartosz, Jacek Piątek, Dawid Cichocki,
Karol Sawicki, Dawid Kopaniszyn) oraz To ostatnia
niedziela (Natalia Bartosz, Modestas Taskinas) chórzystom towarzyszyły taneczno-aktorskie prezentacje idealnie nawiązujące do tekstów śpiewanych

Reżyseria: Małgorzata Skrzyniarz
Menadżer sceny: Barbara Madany
Asystentka reżysera: Magdalena Niestoruk
Asystentka reżysera: Anna Olszak
Dyrygent: Marcin Tomczak
Scenariusz i choreografia: Beata Oryl
Choreografia ZPiT „Jantar”: Milena Jurczyk
Prowadzenie koncertu: Konrad Mielnik
Wizualizacje: Ariel Sielaff
Nadzór organizacyjny BART: Katarzyna
Sadecka-Matejko
Nadzór organizacyjny ACK: Michał Biełuszko
Wsparcie organizacyjne ACK: Tomasz
Dziemiańczuk
Wsparcie organizacyjne ACK: Tomasz Pupacz
Wsparcie organizacyjne FRUG: Marzena
Chojnacka
Wsparcie organizacyjne FRUG: Agnieszka Kleban
Promocja UG: Iwona Kuklińska
Oświetlenie: Set Light
Nagłośnienie: AR Tech
Charakteryzacja: Magnus Film

***
Koncert dedykowany mieszkańcom regionu pomorskiego spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Na widowni zasiedli rektorzy pomorskich uczelni
na czele z JM rektorem UG prof. Jerzym Piotrem
Gwizdałą, przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Operę Leśną wypełniła
wielopokoleniowa, trzyipółtysięczna widownia.
Oryginalna forma, pełna młodzieńczej świeżości
i nowego spojrzenia na piosenki dwudziestolecia
międzywojennego, została w pełni doceniona –
publiczność nagrodziła wykonawców owacjami na
stojąco, co sprawiło, że artyści wykonali aż dwa
bisy. Widowisko okazało się więc wspaniałym pomysłem dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
MAŁGORZATA SKRZYNIARZ
REŻYSER WYDARZENIA
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Fot. Bartek Bańka

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowała Rada Rektorów Województwa Pomorskiego.
Koncert został zorganizowany przez Uniwersytet Gdański, Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Akademickie Centrum Kultury
UG „Alternator”, Bałtycką Agencję Artystyczną BART oraz Operę Leśną.
Partnerami byli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot,
Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Fundacja LOTOS, Gdańska Fundacja Rozwoju Menadżerów.
Patronat medialny: Radio Gdańsk, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, Trójmiasto.pl, „Forum Akademickie”, „Gazeta Uniwersytecka”, „CDN”,
Radio MORS.

Fot. Daniel Pomian
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piosenek. Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar” zachwycił
publiczność również swoim wykonaniem polki.
Dodatkowo każdemu z prezentowanych utworów
towarzyszyły wizualizacje przygotowane przez Ariela
Sielaffa. Na ekranach zobaczyliśmy piękne zdjęcia
starego Sopotu z lat 20. i 30. XX wieku, które Akademicki Chór UG pozyskał dzięki uprzejmości Grand
Hotelu Sopot.
Intensywny miesiąc prób wokalnych i choreograficznych przyniósł oczekiwany efekt. Chórzyści nie tylko pięknie brzmieli, ale również bardzo
dobrze zaprezentowali przygotowaną przez Beatę
Oryl choreografię, która wspaniale urozmaiciła
wydarzenie i pozwoliła ujrzeć wokalistów zespołu
w zupełnie nowym świetle. To wszystko za sprawą
wyczucia choreografki, która idealnie wykorzystała potencjał wykonawców koncertu, proponując
efektowne, dopasowane do możliwości artystów
układy taneczne.

25 lat Międzyuczelnianego
Wydziału Biotechnologii
Ćwierć wieku temu uchwałami Senatów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Medycznej
w Gdańsku powołany został Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii. Z okazji tego znaczącego,
nie tylko dla obu uczelni, ale i dla całej gdańskiej nauki, wydarzenia 6 czerwca 2018 roku w nowym
budynku Wydziału, przy ulicy Abrahama 58, odbyła się uroczystość jubileuszowa

Fot. Łukasz Bień
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W

uroczystości wzięli udział między innymi:
obecny dziekan i byli dziekani Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii,
rektorzy obu uczelni, przedstawiciele władz miasta
oraz władz samorządowych, władze pozostałych wydziałów uczelni, przedstawiciele administracji UG,
szkół wyższych, biznesu oraz organizacji i agend naukowych z całej Polski.

WSPOMNIENIA PROFESORA MAKAREWICZA
Spotkanie otworzył obecny dziekan Wydziału, prof.
Igor Konieczny. Po nim przyszedł czas na wspomnienia pierwszego dziekana (1993–1999), prof.
Wiesława Makarewicza. W swoim wystąpieniu
przypomniał on genezę utworzenia Wydziału oraz
przychylność władz uczelni, które powołały jednostkę. Jako pomysłodawcę na tyle nowatorskiej, że dotychczas niepowtórzonej idei wydziału międzyuczelnianego, wskazał prof. Macieja Żylicza.
Profesor Makarewicz wrócił też do pierwszych
problemów, przed którymi stanęła jednostka w mo-

mencie swego konstytuowania się. Jeden z nich
dotyczył organizacji pracy i pracowników. Tu profesor podkreślił znaczącą rolę pani Ewy Brzany, która
w pierwszych latach tworzyła sekretariat, a która do
tej pory z dużym zaangażowaniem zajmuje się kwestiami administracyjnymi na Wydziale w charakterze
kierownika dziekanatu.
Jak podkreślał prof. Makarewicz, specyfika Wydziału wynikała nie tylko ze struktury organizacyjnej,
ale też, czy – przede wszystkim – z nowatorskich założeń, takich jak: skrócenie dystansu między nauczycielami a studentami, swoista kameralność nauczania i możliwość przyjęcia niezwykle indywidualnego,
niemal niczym nieograniczonego w ramach dyscypliny toku studiów. Do tej pory charakterystyczne
jest też bardzo duże umiędzynarodowienie studiów
na Wydziale, co nie dziwi, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że idea studiów, wypracowana przez prof.
Annę Podhajską, powstała w wyniku doświadczeń
zdobytych przez nią w laboratorium prof. Wacława Szybalskiego w Uniwersytecie Stanu Wisconsin
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Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała

Dziekan MWB UG i GUMed prof. Igor Konieczny

w Madison w Stanach Zjednoczonych. Do takiego
charakteru studiów przyczyniły się również wymogi
rekrutacyjne, w tym konieczność dobrej znajomości
języka angielskiego, co wśród kandydatów na studia
w ostatniej dekadzie XX wieku nie było powszechne,
ale – było konieczne do prowadzenia badań na wysokim poziomie już od początku studiów.
Niezwykle istotne w początkach działalności było
zdobycie poważnego grantu z programu TEMPUS,
będącego programem pomocowym Unii Europejskiej,
wspierającego podnoszenie jakości kształcenia i reformy szkolnictwa w krajach partnerskich Unii. Otrzymanie środków z grantu pozwoliło na rozwój i szybkie
usamodzielnienie się Wydziału w pierwszych latach
działalności, kiedy nakłady przeznaczane na szkolnictwo wyższe w Polsce nie były zbyt wysokie.
Koniec swego wystąpienia prof. Makarewicz poświęcił Letnim Szkołom Biotechnologii, których pomysłodawczynią była prof. Podhajska. Zdaniem prof.
Makarewicza, a także pozostałych dziekanów, ten
swoisty trzeci semestr ma bardzo duże znaczenie tak
dla kwestii integracyjnych, jak i naukowych.
DUCH WYDZIAŁU WG PROFESORA BIGDY
Następnym mówcą był prof. Jacek Bigda, prodziekan za kadencji prof. Makarewicza, a następnie
dziekan Wydziału w latach 1999–2005. Profesor
Bigda podzielił się bardziej osobistymi wspomnieniami i doświadczeniami, które zdobył w pracy jako

młody naukowiec. W swoim wystąpieniu podkreślił
również, że duch Wydziału to duch współpracy –
od początku istniała przecież konieczność pogodzenia kultury administracyjnej dwóch wydziałów oraz
współpracy z ludźmi z różnych środowisk.
Profesor Bigda wspominał także wspólną podróż
z rektorami UG i AMG na pierwszą inaugurację międzynarodowych studiów licencjackich, która odbyła się w Perugii w 2001 roku, a którą zapamiętał
ze względu na wzmożone kontrole na lotniskach
po wrześniowym zamachu na World Trade Center.
W trakcie tych kontroli nieustannie wykrywano insygnia władzy rektorskiej niezbędne do pasowania
studentów. Obecny prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wspomniał także smutne chwile
związane ze śmiercią profesorów: Stanisława Żołnierowicza oraz Jana Kapuścińskiego.
KOBIETA NA STANOWISKU DZIEKANA –
PROFESOR EWA ŁOJKOWSKA
Jako ostatnia z byłych dziekanów (2005–2012) głos
zabrała prof. Ewa Łojkowska. Profesor, która z Wydziałem związana jest od początku jego istnienia,
przejęła dobrze funkcjonującą jednostkę. W trakcie
swojej kadencji pracowała nad włączeniem studentów do prac badawczych od jak najniższego etapu,
zdając sobie sprawę ze znaczenia studentów w niezwykle dobrze działającej, jednolitej społeczności Wydziału, która dzięki temu odnosiła sukcesy.
Profesor Łojkowska opowiedziała także o tym, że
w tamtym czasie była jedyną kobietą dziekanem zarówno w Uniwersytecie Gdańskim, jak i w Akademii
Medycznej, oraz podkreśliła heterogenność władz
Wydziału Biotechnologii, w których zawsze zasiadała
kobieta. Zdaniem profesor, szeroka reprezentacja kobiet w różnych gremiach ma bardzo duże znaczenie.
Profesor Łojkowska działa na rzecz takich rozwiązań
jako członek jury międzynarodowej nagrody przyznawanej przez L’Oreal i UNESCO: L’Oreal-UNESCO
For Women in Science International Rising Talents
Selection Committee. Nagroda przeznaczona jest dla
kobiet – naukowców z całego świata, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia
na drogę nauki.
WYDZIAŁ W OCZACH PROFESORA
KONIECZNEGO
Po wspomnieniach nadszedł czas na krótkie podsumowanie obecnej działalności Wydziału. Dokonał go
prof. Igor Konieczny, który w swoim przemówieniu
podkreślił zaangażowanie zarówno wszystkich pracowników, jak i studentów w odnoszone sukcesy.
Pracownicy Wydziału prowadzą szereg projektów,
a jednostka posiada dobrą aparaturę pozwalającą na
badania na najwyższym poziomie. W ciągu 25 lat
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trzykrotnie prowadzono inwestycje infrastrukturalne, a zmiany organizacyjne odbywają się na bieżąco
(chociażby ostatnie wydzielenie strefy dydaktycznej). Sukces jest wymierny i znajduje odzwierciedlenie w ocenie parametrycznej – Wydział w ocenie
prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych, działający przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, w 2017 roku otrzymał kategorię A+. Dziekan podkreślił, że duże znaczenie dla
odniesionego sukcesu ma przynależność do struktur
dwóch uczelni.

***
Po przemówieniach zebrani goście mogli wziąć
udział w uhonorowaniu prof. Makarewicza Medalem
Uniwersytetu Gdańskiego oraz tytułem Aesculapius
Gedanensis przyznawanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Profesor Makarewicz podziękował
za otrzymane wyróżnienia i wspomniał karierę naukową oraz administracyjną. Cofnął się pamięcią do
kolejnych etapów swojej pracy w charakterze asystenta na Akademii Medycznej: od prorektora, dziekana aż do rektora Akademii Medycznej. Podziękował również żonie, której wyrozumiałość umożliwiła
tak owocną pracę.
Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii zakończył
koncert Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją profesora Marcina Tomczaka.

Fot. Łukasz Bień

ŁUKASZ BIEŃ
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WAŻNY GŁOS REKTORÓW DWÓCH UCZELNI
Po dziekanach głos zabrali rektorzy obu uczelni. Rektor UG, prof. Jerzy Gwizdała, podziękował za współpracę władzom Wydziału, wspomniał także o byłym
rektorze UG, prof. Bernardzie Lammku, dzięki którego odważnej decyzji wybudowano budynek Instytutu. Życzył też, aby wszystkie ambitne plany i cele
stawiane przez dziekana Wydziału zostały osiągnięte
i dawały satysfakcję.
Rektor GUMed-u, prof. Marcin Gruchała, stwierdził, że Wydział jest swoistą wizytówką uczelni ze
względu na świetne wyniki i nieudawaną międzynarodową rozpoznawalność. Jego zdaniem, u podstaw sukcesów legła sama nowatorska idea Wydziału, nowatorska na tyle, że wciąż występują problemy

z wpisaniem Wydziału do systemu POL-on (Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym). Profesor Gruchała podkreślił też, że
Wydział jest wzorem ze względu na unikatowe rozwiązania, stosowane nie tylko w dydaktyce. Zdaniem
profesora, to właśnie dzięki swojej innowacyjności
Wydział stanie się beneficjentem zmian nadchodzących w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

EkoPark, czyli odpoczynek w środku
miasta

Fot. Łukasz Bień
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Na przestrzeni ostatnich lat władze Uniwersytetu Gdańskiego przyzwyczaiły nas do rozwoju
infrastruktury uczelni do tego stopnia, że wielu pracownikom i studentom rozrost bazy lokalowej jakby odrobinę spowszedniał. Jednak już od dawna nie został przekazany do użytku
obiekt, którego zadaniem byłoby umożliwienie odpoczynku i członkom społeczności akademickiej UG, i mieszkańcom miasta. Mowa oczywiście o EkoParku im. Macieja Płażyńskiego,
którego budowa niedawno się zakończyła, a który mieści się w samym sercu Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie, w pobliżu Wydziałów: Matematyki, Fizyki
i Informatyki, Biologii oraz Chemii. 7 czerwca br. odbyła się uroczystość otwarcia tego obiektu

W uroczystości inicjującej działalność EkoParku, która
miała miejsce przed Wydziałem Biologii, wzięli udział
zaproszeni goście, między innymi wicemarszałek województwa pomorskiego Krzysztof Trawicki, zastępca
prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Teresa Jakubowska, wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski,
rektor UG prof. Jerzy Gwizdała i licznie zebrani członkowie społeczności akademickiej naszej uczelni.
TRZY WAŻNE PRZEMÓWIENIA
Spotkanie otworzył rektor Jerzy Gwizdała, który podziękował przedstawicielom podmiotów współfinansujących inwestycję, czyli Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rektor podkreślił, że budowa EkoParku była niejako obowiązkiem wynikającym z faktu, że w trakcie
budowy kampusu wycięto wiele drzew. Nasadzanie
nowych rozpoczęło się kilka lat temu, a podsumowaniem tych działań stało się właśnie utworzenie parku.
W swoim wystąpieniu prof. Gwizdała wspomniał

również, że idea nowatorskiego w skali województwa miejsca, łączącego funkcje edukacyjne, naukowe
i rekreacyjne, zrodziła się na przełomie 2013 i 2014
roku i realizowana była pod nazwą „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków
zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej
poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”. Na terenie
parku prowadzone będą badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski, mające na celu
zabezpieczenie różnorodności genetycznej. Układ
przestrzenny parku uwzględnia podział na roślinność
niską oraz drzewa i krzewy, co tworzy unikatową ekspozycję gatunków rzadkich i rodzimych zagrożonych
wyginięciem, występujących na terenie województwa
pomorskiego. W parku prowadzone będą także zajęcia praktyczne dla studentów, w które zaangażowane
będą różne wydziały i różne grupy studentów oraz
naukowców.
Szczególne podziękowania prof. Gwizdała skierował do biologów, którzy wzięli na siebie merytoryczną działalność i konsultacje projektu. Rektor zaprosił
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z osobą Macieja Płażyńskiego, który jako wojewoda
zainicjował przekazanie terenów obecnego kampusu uczelni. Zauważyła także, że dofinansowanie na
budowę tego przedsięwzięcia przekazane przez Fundusz z całą pewnością należy do działań służących
środowisku.
PRZECIĘCIE WSTĘGI
Kolejnym punktem programu było przecięcie wstęgi,
którego wspólnie dokonali prelegenci. Następnie zebrani udali się na Wydział Biologii, gdzie mogli wysłuchać wykładu dziekana Wydziału profesora Włodzimierza Meissnera pt. „Parki – oazy bioróżnorodności
w miastach”, a także obejrzeć prezentację Teresy Jakubowskiej, dotyczącą działalności Funduszu Ochrony
Środowiska w ciągu 25 lat jego działalności.
Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani mogli
wziąć udział w zwiedzaniu EkoParku z profesjonalnymi przewodnikami, pracownikami Wydziału Biologii
UG. Odbyły się także prezentacje i warsztaty przygotowane przez koła naukowe i jednostki UG. Biorąc pod uwagę zainteresowanie, jakie park wzbudził
w dniu otwarcia, wydaje się, że wpisze się on na stałe
w mapę atrakcji zarówno dzielnicy, jak i miasta, i będzie stanowił doskonałe miejsce wypoczynku.

Fot. Łukasz Bień

Fot. Łukasz Bień

Fot. Łukasz Bień

Fot. Mateusz Ochocki / KFP
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także wszystkich mieszkańców dzielnicy, aby korzystali
z parku indywidualnie, jak i grupowo, podczas przechadzek z przewodnikami.
Po przemówieniu rektora głos zabrał wicemarszałek Krzysztof Trawicki, który przekazał gratulacje i pozdrowienia od marszałka województwa Mieczysława
Struka. Przede wszystkim jednak wicemarszałek wyraził radość z faktu, że tego typu pamiątki materialne
powstają po tak wspaniałych ludziach, jak marszałek
Maciej Płażyński i z udziałem samorządów – w tym wypadku Samorządu Województwa Pomorskiego. Wicemarszałek wspomniał również swoje osobiste spotkania
z Maciejem Płażyńskim na boisku piłkarskim, które w ramach politycznej działalności na szczeblu samorządu
lokalnego, kiedy Płażyński był wojewodą a Trawicki posłem, przerodziły się w przyjaźń. Życzył także wszystkim
zebranym, aby dane im było przebywać w otoczeniu tak
wspaniałych ludzi, jak marszałek Płażyński.
Jako ostatnia przemawiała Teresa Jakubowska – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Powitała ona zebranych w imieniu swoim i prezesa Funduszu,
Macieja Kazieńko, który z powodu obowiązków zawodowych nie mógł być obecny na uroczystości. Wiceprezes podkreśliła związki Uniwersytetu Gdańskiego

GlobMar 2018
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W dniach 19–20 kwietnia 2018 roku w Sopocie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu
Gdańskiego odbyła się Konferencja GlobMar 2018. Została ona zorganizowana przez Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z City University
of Applied Sciences – Hochschule Bremen, Wolnym Hanzeatyckim Miastem Bremą, Akademią
Morską w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Akademią Morską w Gdyni. Patronat
honorowy nad spotkaniem sprawowali: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Jerzy Gwizdała.

K

onferencja została zorganizowana dzięki wsparciu partnerów handlowych: Portu Gdańsk oraz
Rezerwy Sp. z.o.o. Partnerami medialnymi zostali: „Baltic Transport Journal”, „Przegląd Portów”,
„Namiary na Morze i Handel” oraz „Baltic LINes”.
Celami konferencji były: integracja środowisk naukowych i praktyków gospodarczych, wymiana poglądów, prezentacja wyników badań naukowych oraz
praktycznych doświadczeń dotyczących globalnej gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
problemów obecnej żeglugi, portów i administracji,
a także wskazanie możliwości dalszych poszukiwań
badawczych.
W obradach, obok pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu

Szczecińskiego oraz Akademii Morskiej w Gdyni, uczestniczyli przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych
i centrów badawczych z Chin, Belgii, Niemiec, Holandii,
Finlandii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Turcji i Kolumbii.
Konferencja rozpoczęła się przemówieniem prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Piotra Stepnowskiego. Następnie głos zabrali: prof. Maciej Matczak z Akademii
Morskiej w Gdyni, prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa ,
oraz dr Iven Krämer z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Portów Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy.
Za stołem prezydialnym zasiedli prof. Chris Peeters
z Uniwersytetu w Antwerpii oraz prof. Gordon
Wilmsmeier z Uniwersytetu Andyjskiego w Bogocie.
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Na konferencji wystąpiło trzydziestu siedmiu prelegentów, w tym naukowcy i specjaliści z kręgów akademickich, przemysłu i rządu. Obszary tematyczne
konferencji podzielono na siedem sesji:
• Sesja 1 – rola ekologicznej i zrównoważonej żeglugi.
Jej moderatorem był prof. Peter Marlow (profesor
emerytowany, Uniwersytet w Cardiff),
• Sesja 2 – globalny wpływ branży żeglugowej. Moderatorem tej sesji został prof. Chris Peeters (Uniwersytet w Antwerpii),
• Sesja 3 – wpływ przemysłu morskiego na wpływy
w regionie Morza Bałtyckiego. Moderatorem tej
sesji został prof. Tommi Inkinen (Centrum Studiów
Morskich, Uniwersytet w Turku),

• Sesja 4 – żegluga w planowaniu przestrzennym obszarów morskich. Moderatorem spotkania był prof.
Jacek Zaucha (Uniwersytet Gdański),
• Sesja 5 – dostarczanie MSP. Sesję moderowała prof.
Dorota Pyć (Uniwersytet Gdański),
• Sesja 6 i 7 – poprawa wydajności. Moderatorem sesji 6 został prof. Maciej Matczak (Akademia Morska
w Gdyni), a sesji 7 – prof. Peter Marlow (profesor
emerytowany, Uniwersytet w Cardiff).
Konferencję otworzył oraz zakończył dr Ernest
Czermański (Uniwersytet Gdański). Obrady odbywały
się wyłącznie w języku angielskim.
DR HAB. N. EK. INŻ. ANETA ONISZCZUK-JASTRZĄBEK, PROF. UG
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V Ogólnopolska Konferencja
Praktyczna Psychologia Sportu
„Wszechstronny rozwój sportowca”
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W dniach 10–11 maja 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
odbyła się V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Praktyczna Psychologia Sportu, której motywem
przewodnim był wszechstronny rozwój sportowca. Organizatorami spotkania były trzy
zakłady: Zakład Psychologii Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Psychologii Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Zakład Psychologii Zdrowia Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku

I

deą konferencji było połączenie wiedzy płynącej z prowadzonych na świecie i w Polsce badań naukowych
z praktyką, dlatego prelegentami konferencji byli zagraniczni i polscy badacze z zakresu psychologii sportu,
a uczestniczący w wykładach, sympozjach i warsztatach
trenerzy oraz zawodnicy mieli możliwość odniesienia
uzyskanych przez badaczy wyników do praktyki sportowej. Podczas konferencji odbyło się pięć wykładów
plenarnych, sześć sympozjów tematycznych, dwa panele dyskusyjne, osiem warsztatów oraz sesja plakatowa.
W całej konferencji wzięło udział ponad dwieście osób
z całej Polski i pięciu gości zagranicznych.

DZIEŃ PIERWSZY KONFERENCJI
Konferencję otworzyli w pierwszej kolejności prof.
Franciszek Makurat – kierownik Zakładu Psychologii
Sportu UG – oraz prof. Tadeusz Dmochowski – dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG. W następnej kolejności wypowiadali się: prof. Jan Blecharz – kierownik Zakładu Psychologii AWF Kraków, prof. Mariusz
Lipowski – kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia
AWFiS Gdańsk oraz dr Dagmara Budnik-Przybylska
z Zakładu Psychologii Sportu IP UG – przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
Pierwszy wykład plenarny pt. „Nowe spojrzenie na
stan psychologiczny gwarantujący optymalne wykonanie w sporcie” wygłosił prof. Jan Blecharz. Wykład
ten dotyczył różnicy pomiędzy optymalnym stanem
psychologicznym utożsamianym często ze stanem flow
oraz stanem, który związany jest z sytuacją dyskomfortu psychologicznego, kiedy rzeczy nie układają się po
myśli zawodnika i kiedy czuje on presję wyniku.
Kolejny wykład wygłosił prof. Maurizio Bertollo.
W wystąpieniu pt. „Recovery – Stress Balance and
Performance in Sport” podkreślał on wagę interdyscyplinarności w podejściu do uzyskania balansu między
stresem a powrotem do pełnej sprawności oraz wagę
podejścia jednostkowego.
Po wykładach uczestnicy przenieśli się na obrady
toczące się w trzech równoległych sympozjach: „Emo-

cje i motywacje w psychologii sportu” (prowadzący:
prof. Monika Guszkowska), „Narzędzia wykorzystywane w psychologii sportu” (prowadzący: prof. Aleksandra Tokarz oraz „Różnice indywidualne” (prowadzący:
prof. Mariusz Lipowski).
Po przerwie odbył się panel dyskusyjny w postaci
wideokonferencji – spotkanie ze światowej klasy sportowcem Adamem Kszczotem, który najpierw wygłosił miniwykład dotyczący jego kariery, motywacji oraz
życia sportowca, a następnie odpowiadał na pytania
uczestników. Panel wzbudził ogromne zainteresowanie
publiczności.
W następnej kolejności odbyły się cztery warsztaty:
„Zastosowanie modelu pewności siebie w sporcie
w praktyce psychologicznej” (prowadzący: dr Dariusz
Parzelski, mgr Zuzanna Gazdowska), „Kontrowersyjne
pytania wokół filozofii zawodowej psychologa sportu”
(prowadzący: mgr Maciej Behnke, Dorota Budziak, mgr
Marta Dziekońska, Ewelina Matuła, Marcin Ścisłowski),
„Wykorzystanie mindfulness w rutynie przedstartowej”
(prowadząca: mgr Olga Mac) oraz „Wybrane techniki
treningu mentalnego w kształtowaniu siły i odporności
psychicznej” (prowadzący: mgr Dariusz Nowicki).
Pierwszy dzień zwieńczył bankiet odbywający się na
stadionie Energa Gdańsk, który to obiekt uczestnicy
konferencji wcześniej zwiedzili.
DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wykładu
plenarnego prof. Marioli Bidzan i mgr Ilony Bidzan-Bluma, który poruszał kwestię wzrastającej potrzeby
pracy psychologa klinicznego w sporcie. Następnie
dr Itay Basevitch omówił istotę rozumienia pomiaru oraz treningu umiejętności podejmowania decyzji
w sportach zespołowych. Podczas przerwy kawowej
przyjemną niespodzianką dla uczestników konferencji
był pełen ekspresji i pasji występ zespołu tańca flamenco Uniwersytetu Gdańskiego Los Mariscos.
Orzeźwiająca chwila wypoczynku pozwoliła na dalsze wzbogacanie wiedzy, tym razem dotyczącej jed-
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dzy i wymiany doświadczeń. Miejmy zatem nadzieję,
że V Ogólnopolska Konferencja „Praktyczna Psychologia Sportu” zainspiruje środowisko naukowe i sportowe do interdyscyplinarnej pracy badawczej w celu
wzbogacenia metod stosowanych w pracy z zawodnikami na różnych szczeblach kariery.
SESJA PLAKATOWA
W prowadzonej w trakcie konferencji sesji plakatowej
wzięło udział dwanaście zespołów, które przygotowały swoje wystąpienia w formie posterów. Warto dodać, że tej części konferencji towarzyszył szczególny
rodzaj entuzjazmu, gdyż spośród uczestników wytypowano trzy zespoły, które zostały nagrodzone podczas
ceremonii zakończenia konferencji. Pierwsze miejsce
uzyskali: mgr Maciej Behnke, prof. Łukasz Kaczmarek,
Ewelina Matuła za poster pt. Trening umiejętności mentalnych u sportowców a ich satysfakcja z życia. Drugie
miejsce zajęli: dr Aneta Cichosz-Dziadur i dr Krzysztof
Wrześniewski za plakat pt. Zjawisko wypalenia w sporcie a style radzenia sobie ze stresem u młodzieży w wieku 14–18 lat, a trzecie – mgr Ewelina Salwin i prof.
Aleksandra Tokarz za plakat pt. Rodzaj perfekcjonizmu,
typ temperamentu a pozycja zajmowana na boisku wśród
zawodniczek siatkówki.
***
Organizatorzy pragną podziękować patronom i partnerom, prelegentom, osobom prowadzącym oraz
wszystkim uczestnikom konferencji. Dzięki współpracy wydarzenie to odbyło się na bardzo wysokim
poziomie.
DAGMARA BUDNIK-PRZYBYLSKA
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nej z podstawowych technik w treningu mentalnym,
czyli wizualizacji. Przeglądu modelów użycia wyobrażeń w sporcie dokonała podczas wykładu plenarnego
dr Dagmara Budnik-Przybylska.
W dalszej kolejności każdy z uczestników mógł wybrać sympozjum, które w największym stopniu odpowiadało jego zainteresowaniom. Równolegle odbywały
się trzy sympozja tematyczne: „Stres i lęk związany
z rywalizacją sportową” (prowadzący: dr Marek Graczyk), „Zawodnik w grupie sportowej” (prowadzący:
prof. Marcin Krawczyński) oraz „Psychofizjologia sportu” (prowadząca: prof. Mariola Bidzan).
Przed zakończeniem konferencji uczestnicy mieli
możliwość praktycznego pogłębienia wiedzy podczas
czterech warsztatów: „Jak rozpocząć współpracę z klubem sportowym? Zastosowanie metody grup fokusowych w praktyce psychologa sportu” (prowadzący:
mgr Jagoda Gręźlikowska, mgr Ewa Iwaszkiewicz,
dr Dariusz Parzelski), „Wybrane techniki treningu mentalnego w kształtowaniu siły i odporności psychicznej”
(prowadzący mgr Dariusz Nowicki), „Mały krok – duża
zmiana, czyli metoda małych kroków w praktyce psychologii sportu” (prowadzący: mgr Paweł Habrat),
„Psychointeraktywność – nowoczesne metody regulacji psychofizycznej – lokalnie i w sieci” (prowadzący:
Andrzej Andamon Slawiński, dr Jan Supiński).
Drugiego dnia konferencji środowisko polskich
psychologów sportu miało również możliwość przedyskutowania zagadnień rozwoju i ścieżek kształcenia
specjalistów w zakresie psychologii sportu. Panel dyskusyjny podsumował prof. Jan Blecharz, który wskazał
na dużą motywację psychologów do pogłębiania wie-

„Aktywnie przeciw problemom
psychosomatycznym”
Sprawozdanie z XXIII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej
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W dniach 12–13 maja 2018 roku w Gdańsku odbyła się XXIII Ogólnopolska Konferencja
Naukowa „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym”. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcję Medycyny
Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Zakład Psychologii Zdrowia
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym” zgromadziła szerokie grono naukowców
i stała się miejscem wymiany myśli oraz najnowszych informacji o związkach pomiędzy czynnikami psychicznymi a zaburzeniami somatycznymi.
Interdyscyplinarny charakter spotkania umożliwił
wieloaspektową analizę problematyki wykraczającej poza ramy jednej dyscypliny naukowej.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Gdańskiego prof. dr hab. Mariola Bidzan, przewodnicząca Komitetu Naukowego, przewodniczący Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab.
nauk medycznych Bohdan Wasilewski, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia AWFiS w Gdańsku i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS oraz
dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii
klinicznej. Wykład inauguracyjny, zatytułowany
„Choroby psychosomatyczne jako wyzwanie cywilizacyjne”, wygłosił prof. dr hab. nauk medycznych Bohdan Wasilewski.
SYMPOZJA, WYKŁADY I WARSZTAT
DNIA PIERWSZEGO

Pierwsze dwa równolegle odbywające się sympozja poświęcone zostały problematyce psycho-

logicznych oraz społecznych aspektów kształcenia w profesjach medycznych oraz radzeniu sobie z problemami psychosomatycznymi. Uczestnicy pierwszego sympozjum mieli możliwość
wymiany doświadczeń ze specjalistami z Polski
i z zagranicy: Niemiec, Francji, Irlandii, Szwecji
oraz Rosji. Sympozjum drugie, podczas którego
przedstawionych zostało sześć referatów, dało
możliwość refleksji nad uwarunkowaniami oraz
możliwościami oddziaływań terapeutycznych
w obszarze wybranych zaburzeń psychosomatycznych.
W przerwie odbyła się sesja posterowa, na
której zaprezentowanych zostało czternaście
plakatów naukowych poświęconych różnym
aspektom chorób psychosomatycznych. Natomiast po przerwie uczestnicy konferencji mogli
wysłuchać dwóch wykładów plenarnych. Doktor hab. Jan Blecharz, prof. AWF w Krakowie,
wygłosił wykład pt. „Kiedy ruch/wysiłek fizyczny wpływa korzystnie na stan psychiczny oraz
zdrowie fizyczne profesjonalnego sportowca?”.
Po nim głos zabrał prof. Hans Christian Deter,
który przedstawił niemieckie doświadczenia dotyczące korzyści w sferze finansowej oraz terapeutycznej wynikających z możliwości medycyny psychosomatycznej.
Pierwszego dnia obrad po wykładach plenarnych odbyły się jeszcze dwa sympozja.
W trakcie pierwszego z nich, zatytułowanego
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DZIEŃ DRUGI KONFERENCJI

Drugi dzień obrad XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywnie przeciw problemom
psychosomatycznym” rozpoczęły wykłady plenarne. Pierwszym z prelegentów była prof. dr
hab. Nina Ogińska-Bulik, która wygłosiła wykład
pt. „Psychologiczne konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę”. Drugi z prelegentów, prof.
Roman Cieślak, poświęcił swój wykład zagadnieniu psychologicznych interwencji internetowych
w obszarze zdrowia.
Kolejne sympozja poświęcone zostały problematyce psychologicznych skutków doświadczenia traumatycznego związanego z chorobą somatyczną (w tym różnorodnym perspektywom
traumy w chorobach nowotworowych, stwardnieniu rozsianym, zmianie psychologicznej po
transplantacji serca, kształtowaniu jakości życia
osób z chorobami układu krążenia, psychologicznym skutkom transplantacji narządów, jak
również roli prężności psychicznej we wzroście
posttraumatycznym u pielęgniarek opieki paliatywnej) oraz perspektywom rozwoju opieki
psychosomatycznej. Jednocześnie z tymi sympozjami odbywały się prowadzone przez dr Magdalenę Jochimek z AWFiS w Gdańsku warsztaty poświęcone relaksacji jako aktywnej formie

przeciwdziałania problemom psychosomatycznym.
Ostatnie z zaplanowanych sympozjów dotyczyły elastyczności w radzeniu sobie ze stresem
w zdrowiu i chorobie oraz zagadnieniu troski
o zdrowie psychosomatyczne najmłodszych. Prelegenci sympozjum poświęconego problematyce
elastyczności przedstawili Kwestionariusz elastyczności w radzeniu sobie ze stresem – KERS-14,
a także różnorodne predyktory oraz wyznaczniki
radzenia sobie ze stresem osób chorych kardiologicznie, pacjentów z nieswoistymi chorobami
zapalnymi jelit, osób uzależnionych od alkoholu,
pielęgniarek oraz adolescentów.
Wśród tematów poruszanych w ramach sympozjum zatytułowanego „Zanim osiągnie dorosłość – aktywnie w trosce o zdrowie psychosomatyczne najmłodszych” znalazły się: referaty
przedstawiające związek porodu przedwczesnego z obrazem dziecka, projekty badające wpływ
terapeutycznej roli muzykoterapii na wcześniaki i ich rodziców, wzajemne uwarunkowania
karmienia naturalnego i zdrowia psychicznego
matek, style karmienia synów i córek w wieku
przedszkolnym, wpływ treningu metapoznawczego na obniżenie objawów depresyjnych i lękowych u dzieci z ADHD, uwarunkowania prężności psychicznej wśród młodzieży oraz postawy
zajmowane wobec rozrodu wspomaganego.
***

Podsumowania dwudniowych obrad XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Aktywnie
przeciw problemom psychosomatycznym” dokonał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS, który
wyraził nadzieję, iż kolejna, XXIV konferencja
poświęcona problematyce zaburzeń psychosomatycznych, planowana w kolejnym roku
w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, zgromadzi równie liczne
grono specjalistów.
AGNIESZKA MAŁEK
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W GDAŃSKU
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„Aktywność dla psyche i somy – troska czy zagrożenie?” zaprezentowanych zostało siedem
referatów. Uczestnicy drugiego sympozjum, noszącego tytuł „Rola czynników psychologicznych
w przebiegu choroby somatycznej”, mogli wysłuchać referatów podejmujących problematykę
znaczenia czynników psychologicznych w takich
chorobach, jak nowotwór piersi, niewydolność
serca, padaczka, choroby zapalne tkanki łącznej,
głuchota, cukrzyca typu I czy przewlekłe zmęczenie. Równolegle z tymi sympozjami odbył
się pierwszy z dwóch zaplanowanych w trakcie
konferencji warsztatów, zatytułowany „Grupa
Balinta”, prowadzony przez prof. dr. hab. nauk
medycznych Marka Motykę oraz dr nauk o zdrowiu Helenę Motykę.

Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki UG
Program, który konstytuuje wzajemność

NAUKA I EDUKACJA

Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego od lat współpracuje
z uczelniami z Ukrainy, a przejawy tej współpracy to między innymi udział pedagogów z IP w organizowanych na Ukrainie konferencjach i seminariach naukowych, prowadzenie wykładów oraz
warsztatów czy publikowanie artykułów w opracowaniach pedagogicznych. Do niedawna (re)wizyty naukowców ukraińskich były sporadyczne i powiązane z ich udziałem w przygotowywanych
przez Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą konferencjach z cyklu „W świetle i cieniu idei pedagogicznych”, poświęconych Antonowi Makarence (2016) oraz Janowi Jakubowi Rousseau (2014).

A

ktywność ukraińskich akademików wzrosła wraz
z przystąpieniem do Projektu Mobilności, który
jest realizowany w ramach programu Erasmus+
(KA 107) 2016 Ukraina i koordynowany przez pracowników Instytutu: prof. Marię Groenwald i dr. Wojciecha Siegienia. Uzyskane dzięki programowi wsparcie
finansowe umożliwiło przyjazd do Gdańska prof. Irinie
Manokha – dyrektor Wschodnioeuropejskiego Instytutu Psychologii w Kijowie, prof. Zhannie Petrochko
z Instytutu Badań Edukacyjnych Ukraińskiej Akademii
Nauk Pedagogicznych w Kijowie oraz prof. Sergiejowi
Rykowi – rektorowi ds. naukowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. Skovorody w Perejasławiu-Chmielnickim.
W czasie pobytu w Polsce goście poprowadzili
zajęcia ze studentami pedagogiki wczesnej edukacji
(wykłady i ćwiczenia) oraz uczestniczyli w dyskusjach

tematycznych ze studentami licencjatu i studiów
magisterskich, co nadało współpracy dydaktycznej
wymiar międzyuczelniany. Trzeba też dodać, że w ramach erasmusowej mobilności w semestrze zimowym
2017–2018 w Instytucie Pedagogiki studiowała studentka z uniwersytetu w Perejasławiu.
Ponadto przybyli z Ukrainy profesorowie uczestniczyli w spotkaniach z dyrekcją Instytutu Pedagogiki:
prof. Romualdem Grzybowskim, dr Alicją Komorowską-Zielony i dr. Pawłem Śpicą, a także z kierownikiem Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą prof.
Dorotą Klus-Stańską oraz pracownikami tegoż zakładu – prof. Marią Groenwald, dr Grażyną Szyling i dr.
Wojciechem Siegieniem, jak również z kierownikiem
Sekcji Współpracy Międzynarodowej dr. Adamem
Jagiełło-Rusiłowskim. Tematyka rozmów dotyczyła
kontynuacji wspólnych badań zainicjowanych pod-
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online oraz face-to-face. Obrady online toczyły się
równolegle w Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym, Rosyjskim Uniwersytecie
Przyjaźni Narodów w Moskwie oraz w Uniwersytecie
Gdańskim. Uczestniczyło w nich trzydziestu czterech
profesorów, adiunktów i doktorantów, reprezentujących szesnaście ośrodków naukowych z Ukrainy,
Rosji, Białorusi, Litwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz
Polski. W dwudziestu trzech wystąpieniach poruszono szereg zagadnień, uwzględniających dydaktyczne,
filozoficzne, etyczne oraz społeczne aspekty „uczenia
się od ....”, a przywoływana w nich wzajemność była
wątkiem tematycznym łączącym wiele wystąpień.
Podczas wizyty ukraińskich profesorów w Gdańsku
nie mogło zabraknąć okazji do poznania miasta: jego
historii, zabytków, najważniejszych wydarzeń współczesnych jako istotnych elementów kontekstu kształcenia w UG. Ten aspekt wydawał się ważny, ponieważ
w przypadku wyjazdów badaczy z IP do Kijowa właśnie
wycieczki po tym mieście umożliwiły lepsze zrozumienie uwarunkowań kulturowo-społeczno-ekonomicznych przemian zachodzących w ukraińskiej edukacji.
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czas pobytów naukowców z Instytutu Pedagogiki
w partnerskich uczelniach Ukrainy, upowszechniania wyników tych badań oraz rozwijania mobilności
pracowników naukowych i studentów w ramach programu Erasmus+, który okazał się „katalizatorem wzajemności” we wspólnych badaniach oraz w wymianie
profesorów i studentów.
Znaczącym wydarzeniem, stanowiącym jeden
z punktów programu Erasmus+, było Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Uczyć się od …”. Jego myśl
przewodnią stanowiła problematyka różnorodności
(kulturowej, społecznej, edukacyjnej) obrana jako
spiritus movens uczenia się: społecznego, wzajemnie,
od Innego, od Outsidera czy wreszcie od siebie samego. Co ciekawe, w ramach seminarium spotkały się
niejako dwa projekty Erasmus+ (KA107): 2016 Ukraina
oraz 2017 Rosja. Już na etapie przygotowań przedstawiciele uczelni partnerskich wzięli udział w pracach:
• Komitetu Naukowego, który tworzyli: prof. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański); prof. Olena
Andruszczenko (Charkowski Narodowy Uniwersytet
Pedagogiczny); prof. Natalia B. Karabushchenko (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie);
prof. Irina Manokha (Wschodnioeuropejski Instytut
Psychologii w Kijowie); prof. Tatiana Sakharova (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny);
prof. Maria Groenwald (Uniwersytet Gdański);
• Komitetu Organizacyjnego, w skład którego weszli:
dr Wojciech Siegień (Uniwersytet Gdański); dr Grażyna Szyling (Uniwersytet Gdański); doc. Nina L.
Sungurowa (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie); dr Zlata Bojko (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie).
Naukowcy z tych uczelni również aktywnie uczestniczyli w seminaryjnych obradach prowadzonych
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Wzajemność, zaistniałą dzięki realizacji projektu
Erasmus+ (KA107) 2016 Ukraina, literatura przedmiotu określa mianem wzajemności uogólnionej (np.
H. Guzy-Stainke, K. Rozmarynowska, Z. Bauman), czyli
takiej, która jest:
• narzędziem splatającym i stabilizującym więzi między
osobami lub grupami,
• przyjazna, gdyż dobrowolna i zorientowana wewnętrznie, co sprawia, że nikt nie czuje się wykorzystywany,
• fundamentem zaufania, relacją dającą poczucie wolności i równości,
• zawsze otwarta na wspólne działania, czym wzmacnia zaangażowanie w nie.
Okazało się, że doświadczenie wzajemności stało
się udziałem gości z Ukrainy, którzy po zakończeniu
pobytu w IP napisali w listach między innymi te słowa:
„Dziękuję za naukowe i ludzkie kontakty w Gdańsku –

dla mnie bardzo ciekawe i pożyteczne. Przekonałem
się, że idee pedagogiczne, które prezentowaliście podczas konferencji na Ukrainie, rzeczywiście są obecne
w Waszej pracy ze studentami. Dostrzegaliśmy to na
zajęciach oraz w Waszych codziennych kontaktach ze
studentami. […] Bardzo zainteresowały mnie problemy, które podejmujecie ze studentami w ramach prac
licencjackich i magisterskich. One znacząco odbiegają
od tych, którymi zajmują się nasi studenci. Po wizycie
u Was nie mam wątpliwości, że powinniśmy je zmienić
i przekażę to władzom rektorskim. […] Myślę, że nasza
współpraca nie kończy się. Będziemy informować się
nawzajem o naszych naukowych planach, konferencjach, publikacjach itd.”
„Ogromnie dziękuję za gościnność, troskę, uwagę
i – oczywiście – możliwość zapoznania się z Waszym
procesem nauczania. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie jeszcze bardziej owocna. Jestem przekonana, że to wszystko, co najciekawsze, wciąż jeszcze
przed nami, wciąż czeka na nas. Dziękuję jeszcze raz!”
Z zacytowanych wypowiedzi wynika, że „równowartość” przekazywanych i otrzymywanych „dóbr”
trudno zmierzyć, nie sposób ich zbilansować. Ale
i też z tego powodu współpraca oparta na uogólnionej wzajemności ma szansę trwać nawet wtedy, gdy
wkład pracy w projektowanie i realizację programów
wydaje się niewspółmiernie wysoki w porównaniu
z ich spodziewanymi efektami. Te jednak nie muszą
być natychmiastowe, ale odroczone w czasie, długofalowe, zaś dzięki wsparciu programu Erasmus+ stają
się niewątpliwie realne.
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MARIA GROENWALD

Shalom Polin – podsumowanie
W dniach 15–18 marca 2018 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbył się 5. Przegląd Filmów
o Tematyce Żydowskiej Shalom Polin. Obok ośmiu bloków filmowych z 13. Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy i 15. Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce
Żydowskiej w czasie przeglądu miały miejsce wydarzenia towarzyszące, które pozwoliły widzom
zbliżyć się do kultury żydowskiej nie tylko za pośrednictwem srebrnego ekranu, ale również na
warsztatach, wykładach i spotkaniach

K U LT U R A

MARZEC’68
W roku 2018 nie mogło zabraknąć tematu Marca’68.
Temat ten wybrzmiał pierwszego dnia przeglądu
w trakcie wykładu dr. Piotra Kurpiewskiego o wpływie wydarzeń marcowych na polską kinematografię.
Doktor Kurpiewski omówił zmiany w systemie kinematograficznym, które nastąpiły po przemianach politycznych. Przybliżył widzom również twórców żydowskich działających w polskim systemie filmowym,
a także ich dalsze działania po przymusowej emigracji.
Wykładowca zwrócił uwagę na filmy, które bezpośrednio odwołują się w swoim temacie do Marca’68.
POGROM KIELECKI
Przegląd otworzył bardzo ważny film dokumentalny
Michała Jaskulskiego i Lawrence Loewinger Przy Planty 7/9. Bohaterem filmu jest Bogdan Białek, kielczanin,
który stara się zrozumieć, co wydarzyło się podczas

pogromu kieleckiego. Dzięki swojej nieoceniającej
i pełnej miłości postawie udaje mu się przepracowywać traumy, które po tych wydarzeniach noszą w sobie zarówno Polacy, jak i Żydzi. Organizuje marsze
ku pamięci ofiar pogromu oraz dyskusje z udziałem
mieszkańców, a także spotyka się z ofiarami pogromu
i ich rodzinami. Poruszająca postawa Bogdana Białka
wywołała bardzo głębokie i wzruszające emocje widzów, którzy podczas dyskusji po projekcji zabierali
głos i opowiadali o historii swojej i swoich najbliższych.
WARSZTATY JĘZYKA JIDYSZ
Drugi dzień przeglądu rozpoczął się warsztatami języka jidysz prowadzonymi przez Marię Kawską. Ich
uczestnicy oprócz nauki zapisu i czytania alfabetu,
różnych słów i zwrotów, mieli okazję usłyszeć język
w jego oryginalnym brzmieniu. Maria Kawska, z wykształcenia judaistka, opowiedziała również o historii
języka i jego strukturze.
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BLOK O PODRÓŻACH
Blok podróżniczy był nowością podczas tej edycji Shalom
Polin. W jego trakcie studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w ostatnim roku zwiedzili Izrael, opowiedzieli
o swoich przygodach. Michaj Sodolski, który przez pół
roku dzięki stypendium studiował w Tel Awiwie, opowiadał o tym, czym różnią się studia na polskim i izraelskim
uniwersytecie. Przedstawił również swoich rówieśników z Izraela i ich stosunek do Polski i Polaków. Tomek
Szewczyk zaprezentował swoją turystyczną przygodę
w Izraelu, gdzie zwiedzał miasta za dnia i nocą. Słuchacze dowiedzieli się, co i gdzie warto zjeść, jakie miejsca
koniecznie trzeba zobaczyć, a także jak spędzić w Izraelu rozrywkową noc. Paulina Bloch, która do Izraela
pojechała na święta Bożego Narodzenia, opowiedziała o tym, jak zwiedza się Izrael samochodem, kogo
można spotkać na szlaku, a także kogo poznała, jadąc
autostopem. Przybliżyła słuchaczom możliwości zwiedzania tego kraju i przemierzania pustyń w butach treningowych i z plecakiem.

K U LT U R A

WARSZTATY KULINARNE

SPOTKANIE Z PAWŁEM SMOLEŃSKIM
Najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem podczas
5. Gdańskiego Przeglądu Filmów o Tematyce Żydowskiej było spotkanie z Pawłem Smoleńskim. Dziennikarz, reportażysta i publicysta opowiedział przybyłym
o Izraelu, który poznał z różnych perspektyw, a także
o stosunkach polsko-izraelskich. W sposób anegdotyczny dzielił się ze słuchaczami wiedzą zdobytą podczas pisania swoich reportaży.
WARSZTATY TAŃCA
Ostatni dzień przeglądu rozpoczął się warsztatami tańca izraelskiego, które prowadziła Alicja Stark.
Warsztaty dały zastrzyk energii i pozytywnych emocji
uczestnikom, którzy dzięki muzyce wyzwalali radość,
a także rozwijali harmonię ciała i ducha.

Fot. Martyna Wagner

Fot. Martyna Wagner

Fot. Katrina Lukina

Trzeci dzień otworzyły warsztaty kulinarne prowadzone przez Katarzynę Mazurkiewicz. Zdradziła

ona tajniki wypiekania chały szabasowej i przy okazji
opowiedziała o żydowskich świętach oraz potrawach
z nimi związanych. Po części teoretycznej uczestnicy
sami ugniatali ciasto i pletli warkocz na chałę. Warsztaty dodały smaku całemu dniowi pokazów filmowych
podczas Shalom Polin.
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PATRONAT HONOROWY:
Jego Magnificencja Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
PARTNERZY:
Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, Międzynarodowy
Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy, Fundacja Kamera Dawida WJFF.pl, Warszawski Festiwal Filmów
o Tematyce Żydowskiej

ORGANIZATORZY:
Dyskusyjny Klub Filmowy Miłość Blondynki UG,
Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”
we współpracy z Towarzystwem Polsko-Izraelskim Wspólne Dziedzictwo Moreshet Meshutefet,
Rada Doktorantów MWB UG i GUMed, Rada Samorządu Studentów MWB UG i GUMed

***

W niedzielę również odbył się wykład Sylwii Jankowy,
doktorantki Uniwersytetu Wrocławskiego, od wielu
lat zajmującej się w swoich pracach badawczych Holocaustem i współczesną jego recepcją. Sylwia Jankowy w swoich działaniach zwalcza stereotypizację
tematyki żydowskiej i stara się przełamywać schematy
myślowe. W trakcie wykładu mówiła, jak dokumentowano Holocaust, kto i na czyje polecenie to robił. Zaprezentowała także mało znane szerokiej publiczności
fotografie i podjęła wątek tego, czy fotografia może
być archiwalnym źródłem historycznym, biorąc pod
uwagę możliwości manipulacyjne medium.

Na tegoroczny festiwal przybyło około 600 osób, co
bardzo cieszy organizatorów, ponieważ liczba osób
zainteresowanych kulturą żydowską z roku na rok rośnie. Są to zarówno stali widzowie, jak i osoby, które
postanowiły lepiej zapoznać się z kulturą żydowską
dzięki naszemu wydarzeniu. Bardzo nas cieszy, że
oprócz mieszkańców Trójmiasta dużą część widowni stanowiły osoby, które specjalnie przyjechały do
Gdańska na Shalom Polin. Liczymy na to, że kolejne
Gdańskie Przeglądy Filmów o Tematyce Żydowskiej
będą sprzyjały poznawaniu naszych wspólnych korzeni
i uczyły nas empatii.

Fot. Martyna Wagner

ANNA BALKIEWICZ
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WSPÓŁCZESNA RECEPCJA HOLOCAUSTU

CYMELIA BIBLIOTEKI UG

Niezwykła kolekcja
4 maja 2017 roku miało miejsce wyjątkowe dla Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego – a zwłaszcza dla jej Oddziału Zbiorów Specjalnych –
wydarzenie. Otóż tego dnia w gmachu Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego, w Instytucie Pedagogiki, a konkretnie –
w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania – nastąpiło
przekazanie Bibliotece przez dyrektora tegoż Instytutu i zarazem
kierownika zakładu, prof. Romualda Grzybowskiego oraz jego
zastępcę do spraw studiów, dr. Pawła Śpicę, niezwykle cennej
kolekcji starych druków, dawnych urzędowych rękopisów i innych
drukowanych materiałów źródłowych z wieku XIX i pierwszej połowy
XX, zgromadzonych swego czasu w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania przez
prof. Kazimierza Kubika (1910–1986) oraz dr. Jerzego Szewsa (1925–2016), współtwórców
i długoletnich pracowników Zakładu oraz niezwykle zasłużonych badaczy dziejów oświaty
i szkolnictwa na terenie Pomorza Gdańskiego. Bibliotekę uczelnianą reprezentowali pracownicy
Oddziału Zbiorów Specjalnych: kustosz Gabriela Igielska, kierownik Oddziału oraz starszy
bibliotekarz Angelika Dąbal i kustosz Antoni Kakareko.

P

rzekazany uniwersyteckiej książnicy zbiór
liczy trzydzieści cztery jednostki różnej objętości, począwszy od jednokartkowych reskryptów, a skończywszy na opasłych foliałach
oprawionych w skórę. Stosując kryterium formalno-merytoryczne, można w tej kolekcji wyodrębnić pięć grup materiałów:
1. stare druki,
2. rękopisy i dokumenty urzędowe proweniencji
archiwalnej i finansowej,
3. rękopiśmienne księgi szkolne oraz archiwalia
i druki dotyczące dawnego zakładu wychowawczego „Conradinum”, którego tradycje
kontynuuje obecny Zespół Szkół Okrętowych
i Ogólnokształcących w Gdańsku-Wrzeszczu.
Merytorycznie zbliżona do powyższych materiałów jest też rękopiśmienna kronika szkoły
katolickiej z terenu Gross Lichtenau w Westfalii
z pierwszej połowy XX wieku,
4. księga protokołów i zbiór archiwaliów Gminy
Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku,
5. drukowane w pierwszej połowie XX wieku materiały źródłowe dotyczące spraw gospodarczych, społecznych, oświatowych oraz kultury
i sztuki Pomorza Gdańskiego, Warmii i Prus
Wschodnich w liczbie ośmiu woluminów. W tej
liczbie jest też rocznik 1900 ukazującego się
w Poznaniu czasopisma „Praca. Tygodnik ilu-

strowany, ekonomiczno-społeczny i beletrystyczny”.
Szerszego przedstawienia oraz omówienia
szczególnie wymagają dzieła starodruczne oraz
dawne rękopisy i dokumenty.
STARODRUKI
Starodruki reprezentowane są przez cztery pozycje. Najstarszym przekazanym dziełem jest trzeci tom monumentalnego Theatrum Europaeum
wydawanego od roku 1633 we Frankfurcie nad
Menem przez słynnego sztycharza, miedziorytnika i kartografa Mateusza Meriana (1593–1650).
Wolumin przekazany BUG nosi tytuł Theatri Europaei Continuatio III. Das ist Historicher Chronicken Dritter Theil: In sich begrissend eine kurtze und
warhaffte Beschreibung aller vornehmen Denck und
Chronick wuerdigen Geschichten so sich hin und wider in der gantzen Welt …. Merian posłużył się tutaj czcionkami pracującej dla jego wydawnictwa
tłoczni Wolfganga Hoffmanna. Dzieło ukazało się
w roku 1639. Wytłoczone w formacie folio liczy
sobie 932 strony paginowane oraz 11 nieliczbowanych kart indeksu. Jest to swoista kronika tego,
co się wydarzyło w ówczesnej Europie od roku
1633 do roku 1639 we wszystkich dziedzinach
życia. Zawiera ona liczne ryciny miedziorytowe:
portrety, mapy, widoki, plany miast i bitew oraz
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GDAŃSKIE KSIĘGI HANDLOWE
I GOSPODARCZE
Niezwykle cenną grupę cymeliów w przekazanej
kolekcji stanowi zbiór dawnych rękopiśmiennych
ksiąg handlowych i gospodarczych osiemnastowiecznego i dziewiętnastowiecznego Gdańska,
a mianowicie:
1. Journal der Alten Armen=Cassa Loeblicher Krahmer Zunfft der Rechten Stadt, Dantzig 1744–
–1844, s. [6], 447 [2 cz.]

2. Haupt Buch der Neuen Armen Cassa von der Loeb
Bruederschafft derer Recht Staedtischen Kramer
ihren Berarmeten Mit Bruedern… Anno 1730 den
30 Octobris in Dantzig, Dantzig 1730–1812
3. Wochenaufsichtsbuch 19. October 1877 – 10.
October 1885
4. Wochenaufsichtsbuch 11. October 1885 – 21.
Jannuar 1899
5. Wochenaufsichtsbuch 19. Juni 1910 – 27. November 1919.
Trzy ostatnie księgi zawierają tygodniowe raporty jednego z urzędów kontrolnych (pozostaje
on do zidentyfikowania).
W tej grupie materiałów rękopiśmiennych
znajdują się także trzy odręczne personalne dokumenty urzędowe. Najstarszym jest odpis aktu
metrykalnego odnoszącego się do rodziny Ellerów, sporządzony 6 maja 1740 roku przez pastora
Michała Danoviusa i zawierający jeszcze resztki
pieczęci lakowej. Dwa pozostałe, to pochodzące z roku 1852 odpisy przywilejów królewskich.
Pierwszy wydany przez króla Władysława IV Wazę
29 grudnia 1634 roku, drugi zaś wydany przez
króla Jana III Sobieskiego 10 maja 1677 roku. Oba
odpisy sporządził 10 listopada 1852 roku niejaki
Mrongovius. Czy chodzi tu o pastora Krzysztofa
Celestyna Mrongowiusza (1764–1855), słynnego krzewiciela polskości w Gdańsku, na Pomorzu
oraz na Mazurach? Być może! Kwestia ta wymaga
gruntownego zbadania.

Od lewej: prof. Romulad Grzybowski, dr Paweł Śpica i Antoni
Kakareko
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różnych wydarzeń historycznych. Tom, oprawiony w półskórek, wydaje się z epoki. Oprawa dotknięta jest zębem czasu, ale znajduje się jeszcze
w dość przyzwoitym stanie.
Następnym dziełem względem chronologii
wydania jest: Rituale Sacramentorum, ac aliarum
Ecclesiae Ceremoniarum ex Rituali Romano jussu
Pauli V. Pontificis Maximi edito … / Authoritate …
D. Christophori, Andreae Joannis Comitis in Słupow
Szembek, Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi
Varmiensis et Sambiensis, Terrrarum Prussiae Praesidis; Tum Synodali Ordinatione concinnatum. Ta
księga kościelna, liturgiczna, zawierająca ówczesne przepisy udzielania poszczególnych sakramentów świętych, została opracowana i wydana
w roku 1733 z polecenia ówczesnego biskupa
warmińskiego i sambijskiego Krzysztofa Andrzeja
Jana Szembeka (1680–1740), jako realizacja jednego z postanowień synodu diecezjalnego. Dzieło
wytłoczyła słynna jezuicka oficyna wydawnicza
w Braniewie.
Kolejny starodruk to urzędowy dokument Erneuerte und erweiterte Verordnung ueber das Kirchen und Schul Wesen in Preussen: De Dato Berlin
den 3. April. 1734. Dotyczy on katechetów oraz
katechizowania dzieci i młodzieży w kościołach
oraz szkołach. Dwudziestoczterostronicowy druczek wytłoczyła wielce zasłużona akademicka
drukarnia rodziny Reussnerów, datująca swoją
działalność w Królewcu od roku 1639.
Ostatnim dziełem starodrucznym w przekazanej BUG kolekcji jest okolicznościowe dzieło
będące swoistym dziennikiem wizyty pary cesarskiej: Karola VII i jego żony Marii Amalii we
Frankfurcie nad Menem w roku 1742, wydane
przez Johanna Dawida Junga. Dzieło to nosi tytuł
Merckwuerdiges Diarium Sowohl von der Wahl und
Croenung Ihro Kaeyserl. Majestaet Carls des VII. Als
auch von der Croenung Ihro Majestaet der Kayserin Maria Amalia wie solche mit ausserordentlichem
Pracht in Franckfurt am Mayn volzogen worden.

CYMELIA BIBLIOTEKI UG

DOKUMENTY
Dla badaczy dziejów oświaty
i szkolnictwa na Pomorzu niezwykle interesujący może być
zbiór dokumentów i materiałów
źródłowych dotyczących Conradische Schul und Erziehungsanstalt Conradinum in Danzig
Langfuhr, szkoły średniej, założonej w roku 1794 przez Karla
Friedricha von Conradi (1742–
–1798), która w swej pierwotnej formule przestała istnieć
w roku 1944, jednak w warunkach powojennych do jej tradycji nawiązuje też aktualny
zespół szkolny Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „Conradinum”.
Na zbiór składają się:
• dwa tomy rękopiśmiennych ksiąg szkolnych
zawierających świadectwa ukończenia szkoły (Abgangs Zeugniss) z lat 1873–1894 oraz
1894–1906,
• wydawnictwo z oficjalnymi sprawozdaniami
szkolnymi (Bericht ueber das von Conradische
Provinzial-Schul und Erziechungs-Institut) z lat
1876–1901, drukowane w gdańskich oficynach
Edwina Groeninga oraz Augusta Wilhelma Kafemanna i jego spadkobierców,
• teczka z archiwalną dokumentacją szkoły z lat
1902–1942.
Ciekawym cymelium, również o proweniencji
gdańskiej, jest zbiorek siedmiu jednostek doku-

mentacji architektoniczno-budowlanej, datowanej na marzec
– kwiecień roku 1914, a odnoszącej się do siedziby Akademickiego Klubu Żeglarskiego w Gdańsku usytuowanego
przy Wielkiej Alei we Wrzeszczu
(Akademische Segler Vereins Haus
Danzig Langfuhr Gr.-Allee. Vereinshaus fuer den Akademischen Segler-Verein zu Danzig).
Niezwykle ważny historycznie
zbiór przekazanych cymeliów dotyczy Gminy Polskiej, centralnej
organizacji społeczno-politycznej
Polaków Wolnego Miasta Gdańska. Złożyły się nań: oprawiony
w tekturę oficjalny Protokolarz Zarządu, liczący 194 ponumerowane strony, a zawierający opatrzone podpisami odręczne protokoły z zebrań Zarządu od 27 czerwca 1932 roku
do 9 grudnia roku 1935 oraz pokaźna teczka różnorodnych dokumentów Gminy, zatytułowana Inwestycja Domu Polskiego, na zawartość której składają się głównie rachunki i dokumenty finansowe.
***
Przedstawiona powyżej kolekcja niezwykle wzbogaciła zbiory Biblioteki UG, zwłaszcza w aspekcie zbiorów rękopiśmiennych. Wymaga ona teraz jeszcze gruntownego zbadania i rzetelnego
opracowania.
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ANTONI KAKAREKO

U Absolwentów o marketingu sieciowym

E

wa Jasielska na swoim przykładzie zaprezentowała sposób stworzenia własnego
biznesu dostępny dla każdego. Każdego,
kto będzie potrafił przełamać lęki, obawy, przyzwyczajenia i podejmie wyzwanie ciągłego samodoskonalenia się w trzech inteligencjach – emocjonalnej, finansowej i społecznej. W czasie swojego wystąpienia prelegentka powoływała się na
filozofię wyrażoną w książkach Roberta Kiyosakiego i Sharon Lechter z cyklu „Bogaty Ojciec”
oraz Allena N. Weinera – Inteligencja to za mało.
Podstawą prezentacji była biografia samej
Ewy Jasielskiej, która prowadzeniem biznesu
zainteresowała się po wielu latach kariery aktorskiej. Prelegentka pracowała między innymi
w teatrach w Gdyni, Warszawie, Poznaniu, Kaliszu i Elblągu i – jak mówi – w tym czasie jej życie
zależało od reżysera i dyrektora teatru. Aby wyzwolić się z tej zależności, postanowiła założyć
własną działalność gospodarczą – otworzyła
salon kosmetyczny. Szybko jednak doszła do
wniosku, że zamiast zmniejszyć liczbę szefów,
zwiększyła ją wielokrotnie, ponieważ jej szefem
stał się każdy klient.
– Prawdziwym olśnieniem stały się dla mnie
książki Roberta Kiyosakiego – mówiła Ewa Ja-

sielska – Nagle okazało się, że będąc pracownikiem czy samozatrudnioną, znajduję się w grupie
dziewięćdziesięciu pięciu procent zarabiających
pięć procent pieniędzy na świecie. Żeby znaleźć
się w pięciu procentach zarabiających, którzy zdobywają dziewięćdziesiąt pięć procent światowego
kapitału, musiałam przestać być samozatrudnioną,
a zacząć prowadzić własny biznes.
Według prelegentki, dyskretna różnica pomiędzy samozatrudnieniem a prowadzeniem
własnego biznesu polega na tym, że w tym
drugim przypadku pracuje się w sieci, a pierwszym krokiem w tym kierunku jest marketing
sieciowy. Ewa Jasielska pracuje w ten sposób już
od kilkunastu lat. Najpierw pracowała w świecie realnym, obecnie pracuje w internecie, gdzie
prowadzi firmę GlobalNet.
Prelekcja Ewy Jasielskiej spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem zgromadzonych i już
w czasie rozmów w części nieoficjalnej spotkania, przy kawie i ciastkach, prelegentka umawiała
się na kolejne spotkania w innych organizacjach,
do których należą członkowie Stowarzyszenia
Absolwentów.
MACIEJ GONISZEWSKI
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Fot. Maciej Goniszewski

Kolejnym gościem Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych
UG w ramach comiesięcznych spotkań z cyklu Czwartki u Absolwentów była Ewa Jasielska,
prowadząca firmę GlobalNet

Absolwencka Debata Samorządowa

Fot. Jerzy Uklejewski

ABSOLWENCI

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało kolejną
debatę. Po dyplomatach przyszedł czas na samorządowców. Na Wydziale Zarządzania UG
ze studentami i członkami Stowarzyszenia spotkali się włodarze różnych jednostek samorządowych Pomorza, którzy ukończyli studia na UG

Od lewej: prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE i WE UG Romuald Meyer, Jolanta Fierek, dr Tomasz Sowiński,
Leszek Kuliński, dr Gabriela Lisius, Piotr Grzelak, Roman Kużel i Paweł Brutel

D

ebatę poprowadził ostatni wojewoda gdański i pierwszy wojewoda pomorski, dr Tomasz
Sowiński. Zadawał on pytania Jolancie Fierek, burmistrz Czerska, dr Gabrieli Lisius, staroście
wejherowskiemu, Pawłowi Brutelowi, gdyńskiemu
radnemu i przewodniczącemu Klubu Radnych „Samorządność”, Piotrowi Grzelakowi, zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, Romanowi
Kużelowi, burmistrzowi Władysławowa i Leszkowi
Kulińskiemu, wójtowi gminy Kobylnica.
Z dużym zainteresowaniem uczestnicy debaty
wysłuchali wspomnień gości z czasów studenckich. Burmistrz Czerska opowiadała o tym, jak
ważne jest szczęście w życiu studenta: – W czasie
egzaminu wstępnego na uczelnię dostałam pytanie,
na które nie odpowiedziałabym, gdybym przygotowu-

jąc się do niego, czytała jedynie podręczniki i lektury.
Egzaminator zapytał mnie o to, co na swojej plantacji hoduje prezydent USA Jimmy Carter. Traf chciał,
że tuż przed egzaminem czytałam artykuł w gazecie
„Forum” na ten temat. Była to plantacja orzeszków
ziemnych.
Bardzo podobną anegdotę przytoczyła Gabriela
Lisius: profesor, który egzaminował ją z przedmiotu
ekonomicznego, kiedy dowiedział się, że pochodzi
z Wejherowa, zaproponował jej lepszą ocenę, jeżeli
powie, jak po kaszubsku jest „porzeczka”. – Nie wiedziałam, więc pomyślałam, że może tak jak po niemiecku – „johannisbeere”. Ale profesor zaprzeczył i wtedy
gdzieś z podświadomości przyszło mi słowo „smarlëna“.
To było to słowo na wagę lepszej oceny – opowiadała
Gabriela Lisius.
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są oddalone w czasie – mówił Piotr Grzelak. – Ja
jestem zastępcą od sytuacji kryzysowych, takich jak
ostatnio. Najpierw musiałem powoływać sztab kryzysowy w związku z ulewą, za chwilę z powodu awarii
w przepompowni na Ołowiance. Co chwilę pojawiają
się jakieś problemy, a to z transportem miejskim, a to
z mieszkaniami komunalnymi, więc za sukces uważam
moment, w którym nie ma żadnego sztabu kryzysowego i to są też sytuacje najlepsze dla gdańszczan – wtedy
wszystko w mieście funkcjonuje tak, jak należy, i nie ma
żadnych zagrożeń.
W czasie pytań od publiczności bardzo ciekawe
pytanie, które wzbudziło dyskusję samorządowców,
zadała Elżbieta Gończ. Dotyczyło ono zaangażowania samych mieszkańców w zarządzanie jednostkami
samorządowymi. Burmistrz Wejherowa Roman Kużel stwierdził, że można obserwować zmniejszanie
się zainteresowania aktywnym udziałem w kształtowaniu lokalnego środowiska. Podobne odczucia
mieli pozostali goście, którzy stwierdzili, że maleje
chyba kapitał społeczny. Były wojewoda pomorski
zwrócił z kolei uwagę na braki w edukacji obywatelskiej sprawiające, że nawet studenci często nie
rozróżniają szczebli administracji samorządowej.
MACIEJ GONISZEWSKI

UCZESTNICY ABSOLWENCKIEJ DEBATY SAMORZĄDOWEJ
Paweł Brutel – od urodzenia związany z Gdynią. Razem z żoną Magdą i pięcioletnim synem Kajetanem tworzy szczęśliwą
rodzinę. Zawodowo jest związany z gdyńskim portem, gdzie zajmuje się między innymi zarządzaniem nieruchomościami
i PR-em. Na UG ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych i podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami.
Jolanta Fierek – ma wykształcenie wyższe ekonomiczne (ukończyła handel zagraniczny na UG). Po studiach przez 10 lat
pracowała w Izbie Skarbowej jako inspektor kontroli finansowej. Od 1992 roku do 2014 pracowała w Banku Spółdzielczym w Czersku. Przez 21 lat była jego prezesem. Od 2014 roku jest burmistrzem Czerska.
Piotr Grzelak – jest absolwentem UG, magistrem socjologii i ekonomii, wieloletnim prezesem regionu pomorskiego Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści. Pracował w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, która jest miejską spółką.
W 2010 roku był szefem sztabu wyborczego Pawła Adamowicza. Obecne stanowisko piastuje od 2014 roku.
Leszek Kuliński – jest absolwentem UG (WNS). Od wielu lat jest wójtem gminy Kobylnica, przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Polsce i wiceprzewodniczącym Związku Gmin Pomorskich.
Roman Kużel – to z wykształcenia politolog o specjalizacji samorządowo-ustrojowej, absolwent UG. W latach 2010–
–2014 był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej. Od 2014 roku jest burmistrzem Władysławowa.
Dr Gabriela Lisius – absolwentka UG, doktorat obroniła na Wydziale Zarządzania w 2013 roku. Z samorządem powiatowym związana jest od początku jego funkcjonowania, czyli od 1998 roku. W latach 2000–2002 była członkiem Zarządu
odpowiedzialnym za oświatę. W latach 2002–2006 pełniła funkcję wicestarosty. W 2010 roku ponownie została członkiem Zarządu. Od 2014 jest starostą wejherowskim. W 2016 roku otrzymała tytuł Kobiety Sukcesu.
Dr Tomasz Sowiński – ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i teologię
w Gdańskim Instytucie Teologii Katolickiej. Pracował jako asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego. W 1997 roku pełnił funkcję wiceprezydenta Gdańska. W rządzie Jerzego Buzka zajmował stanowisko
wojewody gdańskiego, a następnie wojewody pomorskiego. W 2001 roku wrócił do pracy naukowej, w 2006 obronił
na UG doktorat. Jest kierownikiem Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych UG.
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Paweł Brutel, który był w czasie studiów przewodniczącym Parlamentu Studentów UG, opowiedział z kolei o bardzo ciekawym egzaminie, który
przeprowadził prof. Andrzej Chodubski: – Profesor,
który był człowiekiem niekonwencjonalnym, zamknął
się w swoim gabinecie przed studentami. Ponieważ nie
mogliśmy się dostać do środka, jedna z bardziej zdesperowanych koleżanek wsunęła swój indeks pod drzwiami. Za chwilę indeks wrócił z oceną bardzo dobrą. Więc
kolejna osoba zrobiła to samo, a indeks wrócił z oceną
dobrą. Trzecia osoba dostała tróję i w tym momencie
zabrakło chętnych do dalszego ryzykowania. Po pewnej
chwili ktoś jednak stwierdził, że zaryzykuje. Jego indeks
wrócił z piątką i karteczką, na której było napisane: „za
odwagę”.
Doktor Tomasz Sowiński pytał zaproszonych
gości oczywiście nie tylko o czasy studenckie, lecz
także o największy sukces w działalności samorządowej. Tutaj uczestnicy debaty byli zgodni: największym sukcesem jest zagwarantowanie mieszkańcom
spokoju.
– Inni zastępcy prezydenta Gdańską mają w swoich działaniach kilku- albo nawet kilkunastoletnią perspektywę, ponieważ realizują projekty, których efekty

4 lata Biura Rzecznika Praw Studenta
na Uniwersytecie Gdańskim

STUDENCI I DOKTORANCI

Cztery lata temu swoją działalność na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło Biuro Rzecznika
Praw Studenta przy Parlamencie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Jak można było
przeczytać w informacji ogłaszającej rozpoczęcie dyżurów: „podstawowym zadaniem biura
będzie udzielanie pomocy studentom Uniwersytetu Gdańskiego w rozwiązywaniu problemów,
z jakimi mogą się zetknąć w trakcie studiów. Dotyczy to zarówno problemów związanych
z procesem kształcenia (problemy z interpretacją Regulaminu Studiów UG przez wykładowców
czy pracowników administracji itp.), jak i problemów socjalno-bytowych (stypendia i domy
studenckie)”
JAKIE PROBLEMY ZGŁASZAJĄ
DO BIURA STUDENCI?
Przez kilka lat działalności Biuro rzeczywiście skupiało się na rozwiązywaniu doraźnych problemów
braci studenckiej, a było tych problemów od kilkunastu do kilkudziesięciu rocznie. Nie jest to błahą
liczbą, aczkolwiek biorąc pod uwagę rzesze studentów kształcących się w tym czasie na UG, zdaje się,
że kwestia przestrzegania praw studenta na naszej
uczelni nie wygląda źle. Najczęstsze problemy dotyczyły procedur związanych z procesem kształcenia,
przede wszystkim z interpretacją Regulaminu Studiów czy innych aktów prawnych obowiązujących
na UG.
Często nieprzestrzegane w ogóle bądź niedostatecznie ściśle były przepisy związane z przeprowadzaniem egzaminów. Co istotne, konieczne jest precyzyjne stosowanie się do terminów określonych
w przepisach, na przykład dotyczących odwołania
się od niezaliczenia egzaminu czy wniosku o egzamin komisyjny.
Zdarzały się także problemy z terminowym
uzyskaniem wglądu do prac zaliczeniowych czy
egzaminacyjnych oraz ustalaniem i stosowaniem
jednolitych kryteriów oceny. Z kolei studenci często usiłowali nadużywać prawa do przywrócenia
terminu egzaminu, licząc na to, że pomimo braku
usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie wciąż
mają prawo do dwóch podejść.
Wśród niektórych studentów pokutuje też nieznajomość przepisu dotyczącego nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Wciąż wiele
nieporozumień związanych z nieobecnością powoduje znajdujący się niegdyś w przepisach zapis

dotyczący braku konieczności uczestniczenia w wykładach. Obecnie zapis taki nie istnieje, natomiast
funkcjonuje przepis: „Student jest zobowiązany do
uczestnictwa w zajęciach, które rada wydziału określiła w programie studiów, w tym w planie studiów,
jako obowiązkowe”.
NA KŁOPOTY – REGULAMIN STUDIÓW
Zdaje się, że wielu nieporozumień czy niedomówień
udałoby się uniknąć, gdyby studenci częściej sięgali
do Regulaminu Studiów. Znajomość tego dokumentu
w wielu przypadkach jest podstawowym warunkiem
bezproblemowego przejścia przez studia. Jak się
okazuje, niestety wielu studentów nie wie nawet,
gdzie znaleźć Regulamin. A i niektórzy nauczyciele
powinni dokładniej zapoznać się obowiązującymi
przepisami. Efektem niewiedzy są częste pytania
dotyczące możliwości otrzymania „warunku” od
„warunku”, terminu, w jakim można odwołać się
od otrzymanej oceny, czy choćby sposobu liczenia
średniej ocen.
CO DOKŁADNIEJ ROBIŁO BIURO RZECZNIKA?
Co warto podkreślić, Biuro Rzecznika nie tylko reagowało na doraźne skargi czy zgłoszenia studentów, lecz także analizowało regulaminy i instrukcje
w kontekście problemów studentów oraz pomagało w przygotowaniu propozycji zmian, na przykład
do Regulaminu Studiów UG, Regulaminu mieszkańca
domu studenckiego UG i innych. Aby w pełni zadbać
o jakość procedur obsługi studentów i rozpatrywania ich podań, Biuro współorganizowało też szkolenia, w tym z zakresu pomocy materialnej.
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„Studencie, poznaj swoje prawa”
Ogólnopolska kampania społeczna dotycząca praw studenckich

Fot. Łukasz Bień

blemy studentów. Efektem kilkudniowej, niezwykle
szeroko zakrojonej na naszej uczelni akcji, było zebranie kilkuset ankiet, często z opisami osobistych
problemów studentów, oraz szereg dyskusji. Dzięki
tym ostatnim studenci UG zapoznali się z problematyką dotyczącą szczegółów procesu kształcenia
i dróg odwoławczych w procedurach uczelnianych,
a ankieterzy – z podstawowymi bolączkami studentów, często znacznie różniącymi się w zależności
od wydziału.
Zebrane dane po analizie pozwolą na ewentualne stworzenie propozycji zmian w regulacjach
prawnych i procedurach obowiązujących na uczelni. Jak zapowiadają organizatorzy akcji, na pewno
nie będzie to ostatnia akcja tego typu na naszej
Alma Mater.
ŁUKASZ BIEŃ
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W ramach kampanii 21 marca na uczelniach w całej
Polsce studenci mogli wypełnić ankietę na temat
przestrzegania praw studenta na ich uczelni. Pytania w ankiecie dotyczyły między innymi tego, czy
respondenci doświadczali łamania praw studenta,
a jeżeli tak, to w jakim zakresie (na przykład oceniania, mobbingu, dostępu do oceny prac zaliczeniowych, pomocy materialnej, wymian międzyuczelnianych itp.). Ankietowani odpowiadali też na pytania
dotyczące ścieżki zgłaszania naruszeń prawa na
uczelni, a także podejścia pracowników naukowych
i administracyjnych do studentów.
Ankieta miała wysoki poziom ogólności. Jak się
wydaje, głównym tego powodem był fakt, że miała ona zaistnieć na jak największej liczbie uczelni,
w których szczegółowe regulacje mogą znacznie
się różnić. Głównym celem ankiety było ogólne
zwrócenie uwagi na problem łamania praw studenta na uczelniach oraz na przebiegające od kilku lat
w szkołach wyższych (chociaż należy przyznać, że
na różnych uczelniach w różnym stopniu) procesy
upodmiotowienia studenta.
Ankietę można było wypełnić na stoiskach
umiejscowionych na wydziałach (Wydział Prawa
i Administracji, Wydział Nauk Społecznych), w niektórych salach wykładowych (w przerwach między
zajęciami), w biurze Parlamentu Studentów UG oraz
w domach studenckich (Dom Studencki nr 5 oraz
Dom Studencki nr 3). Studenci, którzy nie wypełnili
ankiety papierowej, mogli wypełnić ankietę w wersji elektronicznej na komputerze bądź telefonie komórkowym.
Studenci UG zaangażowani w przeprowadzenie
akcji na naszej uczelni nie ograniczyli się jedynie
do rozdawania i przyjmowania ankiet. W ramach
akcji promowali też przestrzeganie praw studenta, działalność Biura Rzecznika Praw Studenta przy
Parlamencie Studentów UG, a także odpowiadali
na pytania i starali się rozwiązywać doraźne pro-

Fot. Łukasz Bień

W dniach 21–28 marca br. na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się kampania społeczna
„Studencie, poznaj swoje prawa”. Jej organizatorem był Parlament Studentów RP,
a współorganizatorem – Parlament Studentów UG

Wyjątkowo groźny plagiat

JAK NIE ŁAMAĆ PRAWA?
Na początku głos zabrał prof. Krzysztof Najman,
prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów stacjonarnych Wydziału Zarządzania, który powitał zebranych oraz podziękował przewodniczącemu Rady
Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania, Kacprowi Wiśniewskiemu, za zorganizowanie spotkania.
Następnie prof. Najman przeszedł do prezentacji
dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu
praw autorskich. Studenci mogli dowiedzieć się
z niej, czy i w jakich warunkach można powoływać

się na treści znalezione w sieci, by nie łamać prawa.
Poznali także kategorie plagiatów, takie jak plagiat
jawny, ukryty czy tłumaczeniowy, w kontekście niezbywalności praw autorskich. Profesor poruszył też
kwestię przypisów oraz objętości tekstu własnego,
aby praca mogła zostać uznana za samodzielną.
Z wystąpienia prof. Najmana studenci mogli dowiedzieć się także, że pierwszeństwo w publikacji
prac przez sześć miesięcy ma uczelnia, ponieważ
praca jest autorstwa zarówno studenta, jak i jego
opiekuna naukowego.

Fot. Łukasz Bień
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26 marca 2018 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie
dotyczące praw autorskich i ich zastosowania w aspekcie praktycznym, w trakcie pisania
prac dyplomowych. Temat wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród studentów, o czym
świadczyła kilkusetosobowa frekwencja
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doprowadzają do zaostrzenia kary (na przykład, gdy
student nie przyznaje się do winy).
Na zakończenie swojego wykładu rzecznik podkreślił, że plagiat jest oszustwem i kradzieżą, ale
osoby, które uczciwie i samodzielnie piszą swoją
pracę, nie muszą się obawiać oskarżenia o jego popełnienie.

ZA PLAGIAT – DO WIĘZIENIA?
Po profesorze Najmanie głos zabrał dr Paweł Petasz, pracownik Wydziału Prawa i Administracji UG,
rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów. Wskazał on, że wśród spraw dyscyplinarnych
sprawy dotyczące naruszenia praw autorskich stanowią od 50% do 80%. Doktor Petasz zauważył też,
że plagiat, który niejednokrotnie jest wynikiem braku świadomości studentów, prowadzić może nawet
do pobytu w zakładzie karnym. Kara za popełnienie
plagiatu jest nieuchronna – w ciągu ostatnich trzech
lat wszystkie osoby oskarżone o plagiat zostały skazane. Jak wskazywał rzecznik, usprawiedliwieniem
dla popełnienia plagiatu nie są takie wytłumaczenia,
jak brak biblioteki w miejscu zamieszkania czy obowiązki zawodowe.
Doktor Petasz w swoim wystąpieniu podkreślił,
że dużą rolę w określeniu, czy tekst jest plagiatem,
odgrywa promotor. Jednak istniejące wskaźniki
podobieństwa nie przewidują specyfiki wydziału, na przykład na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie cytowanych jest wiele aktów prawnych
wraz z komentarzami, współczynnik podobieństwa w pracy będzie znacznie wyższy niż na innych wydziałach.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
praca może zostać przez promotora skierowana do
poprawy, ale może też zostać zgłoszona do władz
wydziału lub uczelni jako plagiat. W tej drugiej sytuacji władze kierują sprawę do rzecznika ds. dyscyplinarnych, który wszczyna postępowanie wyjaśniające i kieruje sprawę do Komisji Dyscyplinarnej
wraz z wnioskiem o konkretną karę bądź umarza
postępowanie. Do katalogu kar obowiązujących
na uczelni należą: upomnienie, nagana, nagana
z ostrzeżeniem, zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku lub wydalenie z uczelni. Praktycznie każda z tych kar może
dotyczyć studenta, który popełnił plagiat. Oczywiście są okoliczności łagodzące, ale są i takie, które

PRACE W SYSTEMIE ANTYPLAGIAT
Ostatnim prelegentem był Krzysztof Kowalski, pracownik wydziału, do obowiązków którego należy
sprawdzanie prac studentów za pomocą systemu
Antyplagiat. Opisał on dwa współczynniki, na podstawie których sprawdzane są prace. Podkreślił, że
sprawdzane są wszystkie prace, a nie – jak niegdyś
– tylko wybrane. Wykazał także bezsensowność
stosowania prób obejścia systemu przez zmiany czcionek czy koloru tekstu. Także samodzielne
sprawdzanie w systemie, które jest możliwe przez
stronę WWW, nie daje pewności, ponieważ wersja oprogramowania, z której korzysta Wydział, ma
znacznie szerszą bazę danych. Jak podkreślił pan
Krzysztof, niewielu studentów zdaje sobie sprawę
z tego, że ich prace mogą zostać sprawdzone jeszcze raz w okresie kolejnych trzech lat przez wprowadzany właśnie państwowy system antyplagiatowy.
Studenci mogli także poznać kwestie techniczne
i wymagania formalne, które wiążą się ze złożeniem
prac, tj. konieczność zapisywania prac w jednym pliku, z okładką o określonym wzorze na początku
pracy. Zdarzają się także sytuacje składania zniszczonych i niepodpisanych płyt. To, co dla studenta
zdaje się drobiazgiem, okazuje się znaczącym problemem, kiedy sprawdzanych jest sto pięćdziesiąt
prac dziennie. Kontrola poprawnie złożonej pracy
zajmuje dwie minuty, a pracy obarczonej błędami –
kilka razy dłużej, co utrudnia zadanie osobom odpowiedzialnym za kontrolę i opóźnia przekazanie prac.
Jak podkreślił pan Krzysztof, wszelkie pytania
i wątpliwości dotyczące kwestii związanych z pracami z całą pewnością rozwiąże on sam bądź dziekan Najman.
***
Biorąc pod uwagę wysoką frekwencję i zainteresowanie zabranych studentów, organizatorzy zapowiedzieli organizację kolejnych, podobnych spotkań
w następnym roku akademickim.
ŁUKASZ BIEŃ
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Profesor Najman odniósł się również do kwestii
porządkowych i przepisów Regulaminu Studiów UG
w kontekście terminu składania prac dyplomowych
i sposobu zaliczenia seminarium dyplomowego.
Wspomniał o łamaniu praw autorskich w przypadku, gdy bez zgody wykładowcy podczas zajęć robi
się zdjęcia przygotowanej przez niego prezentacji.

Akcja „Uraduj groszem”
na Uniwersytecie Gdańskim

I

nicjatorem akcji był Parlament Studentów UG,
a w organizację włączyły się wydziałowe rady samorządów studenckich Wydziałów: Filologicznego, Historycznego, Oceanografii i Geografii, Nauk
Społecznych oraz Zarządzania, a także Uczelniana
Rada Doktorantów UG. Patronatem honorowym
akcję objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, profesor Jerzy Gwizdała. Patronat
medialny sprawowali: „Gazeta Uniwersytecka”, Pomorska Studencka Platforma Informacyjna „Akademicka” oraz portal Zatoka Nauki.

IDEA AKCJI
Akcja „Uraduj groszem” ma odbywać się cyklicznie,
dwa razy do roku. Jej przesłaniem jest niesienie pomocy potrzebującym. W pierwszej edycji akcji adresatami były osoby dotknięte FAS, czyli zespołem fizycznych i umysłowych zaburzeń spowodowanych
działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym.
Do zaburzeń tych należą przede wszystkim dysfunkcje neurologiczne, które objawiają się między
innymi obniżeniem poziomu inteligencji, zaburzeniami uwagi i zdolności uczenia się, koordynacji

Fot. Łukasz Bień
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W kwietniu na korytarzach naszej Alma Mater studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego
napotkać mogli uśmiechniętych studentów i studentki w niebieskich koszulkach, którzy
w zamian za symboliczne bądź trochę większe wsparcie obdarowywali darczyńców naklejką
ze świnką skarbonką. Wolontariusze ci brali udział w wydarzeniu, które w takiej formie i takim
zakresie pojawiło na naszej uczelni po raz pierwszy. Wydarzeniem tym była akcja charytatywna
społeczności akademickiej UG „Uraduj groszem”
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psychoruchowej, zaburzeniami emocjonalnymi,
wadami serca itp.
Większość dzieci dotkniętych FAS ma problemy
z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Podstawowym powodem wystąpienia wymienionych zaburzeń jest spożywanie przez matkę w okresie ciąży
alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych.
Alkohol z łatwością przenika do łożyska i każda, nawet najmniejsza jego ilość może wywołać poważne
zaburzenia w rozwoju płodu.

STUDENCI I DOKTORANCI

KTO DOSTANIE ŚRODKI Z AKCJI?
Osoby dotknięte FAS wspiera gdańska Fundacja na
rzecz Dziecka i Rodziny FAScynacje, mająca swoją
siedzibę we Wrzeszczu, przy ulicy Miszewskiego.
Fundacja między innymi prowadzi multidyscyplinarną diagnozę i terapię dzieci dotkniętych FAS, wspiera
rodziny osób dotkniętych zaburzeniem, organizując
szkolenia, a także prowadzi badania naukowe. Więcej informacji o działalności fundacji można znaleźć
na stronie http://fundacjafascynacje.pl/.
Środki zebrane w trakcie tej edycji akcji „Uraduj
groszem” zostały przekazane właśnie dla tej fundacji. Celem akcji była jednak nie tylko pomoc osobom
dotkniętym FAS, ale także działanie na rzecz zaist-

nienia problemu w świadomości społecznej, profilaktyka i promowanie trzeźwości w okresie ciąży
oraz wskazanie, że całkowita abstynencja pozwala
uniknąć zaburzeń związanych z zespołem FAS.
Jak pokazały rozmowy ze studentami i pracownikami uczelni, tego typu akcja była rzeczywiście
potrzebna. Oczywiście ogromna większość osób
podchodzących do stoisk zdawała sobie sprawę
z korzyści związanych z ograniczeniem spożywania
alkoholu, jednak przeważająca większość studentów
nie zdawała sobie sprawy z ogromu zaburzeń, które
może spowodować choćby najmniejsza dawka alkoholu, a także z tego, że zarówno przyszła matka, jak
i przyszły ojciec planujący dziecko powinni zaprzestać spożywania alkoholu na trzy miesiące przed
próbami zajścia w ciążę przez kobietę.
W czasie akcji wolontariusze przekazywali także
informacje o tym, gdzie można się zwrócić w przypadku, gdy dostrzeże się u siebie problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu. W związku z dużym zainteresowaniem akcją organizatorzy ogłosili
jej kontynuację w kolejnym roku akademickim. Tym
razem, w związku z setną rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości, akcja przybierze wymiar bardziej patriotyczny, a jej adresatami będą kombatanci.

Fot. Łukasz Bień
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Juwenalia Gdańskie 2018

Fot. Maciej Ziętarski
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Maj to tradycyjnie czas święta żaków w całej Polsce. Nie inaczej jest w Gdańsku….

NOWA KONCEPCJA JUWENALIÓW
W ciągu ostatnich kilkunastu lat gdańscy studenci mogli uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przeważnie samodzielnie przez każdą z gdańskich uczelni. Sprawiało to, że mieli do wyboru szereg atrakcji
zlokalizowanych na kampusach, a czasem poza nimi.
W tym roku samorządy studenckie będące organizatorami imprez juwenaliowych postanowiły to zmienić.
Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Akademia
Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały porozumienie, na podstawie
którego we współpracy z Fundacją Gdańską i przy
wsparciu Miasta Gdańsk powstał całkiem nowy projekt o nazwie Juwenalia Gdańskie. Założeniem, które
legło u jego podstaw, było zorganizowanie jednego,
dużego festiwalu muzycznego z udziałem nie tylko
polskich gwiazd, ale również artystów zagranicznych.
Natomiast poza koncertami głównymi każda z uczelni
na swoim terenie miała przygotować mniejsze wydarzenia, co podkreślić miało różnorodność i specyfikę
każdej ze szkół. Większość wydarzeń juwenaliowych
odbyła się w dniach 24–27 maja, ale niektóre imprezy
miały miejsce już kilka dni wcześniej.

rockowe riffy. Ale i zwolennicy muzyki elektronicznej
mogli poczuć się spełnieni za sprawą eklektycznej muzyki duetu polskiego producenta muzycznego i brytyjskiego gitarzysty, który z projektem Smolik & Kev
Fox od trzech lat święci tryumfy na rodzimej scenie
muzycznej i nie tylko.
Na koncerty juwenaliowe przybywali też tłumnie
fani hip hopu, by zobaczyć występy wykonawców należących do czołówki tego rodzaju muzyki i – co nieoczywiste – wnoszących do niej niebanalne, dające do
myślenia teksty. Zdecydowanie na plus zaliczyć należy
także występ twórcy otwierającego sobotni koncert,
mianowicie Michała Jelonka. To artysta, który łączy
muzykę klasyczną z ostrym, metalowym brzmieniem
i utrzymuje świetny kontakt z publicznością.
Można oczywiście narzekać na zbyt dużą różnorodność gatunków i artystów przewijających się przez juwenaliową scenę, co sprawiało, że koncepcja festiwalu
daleka była od spójności. Jednak trzeba zauważyć, że
juwenalia nie są typową komercyjną imprezą z homogenicznym podejściem do gatunków muzycznych, ze
wszystkimi wadami, ale i zaletami takiej koncepcji wypływającymi ze spontanicznego, żywiołowego, antyschematycznego spojrzenia na rzeczywistość środowiska studenckiego.

FESTIWAL – JEDNOŚĆ W WIELOŚCI
Jako headlinerów koncertów finałowych studenci
wybrali takich wykonawców, jak Ella Eyre czy Chlöe
Howl, czyli postacie rozpoznawalne na scenie muzycznej, którym jednak daleko do statusu megagwiazd. Nie
przeszkodziło im to jednak dać prawdziwie energetycznych koncertów bez zbędnego zadęcia. Publiczności
nie zawiedli także z całą pewnością polscy wykonawcy,
przede wszystkim ci z absolutnej czołówki, jak Kult czy
Organek, którzy zagrali koncerty obfitujące w mocne,

WSPÓLNE IMPREZY TOWARZYSZĄCE
Wszystkim, którzy nie mogli lub nie chcieli wziąć udziału w koncertach głównych, pozostawał jeszcze cały
szereg imprez towarzyszących. Wśród nich takie, które
uczelnie prowadzą już od lat (na przykład Wyścig Łóżek
Szpitalnych), takie, które udało się reaktywować po
latach (w tym pochód juwenaliowy), a także całkiem
nowe (między innymi Splash of Colors).
Studenci, mieszkańcy Gdańska i wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział, jako uczestnicy bądź widzo-
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wie, także w takich atrakcjach, jak gra miejska Szlakiem
Gdańskich Juwenaliów, Śniadanie na Trawie – Chillout
Day czy sportowe turnieje międzyuczelniane w piłce
nożnej, koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce.

STUDENCI I DOKTORANCI

PODSUMOWUJĄC…
Tegoroczne juwenalia pomimo dużych zmian organizacyjnych należy uznać za udane. Pewne niedociągnięcia dotyczące największych wydarzeń zostały wynagrodzone przez różnorodność atrakcji i spontaniczny
klimat święta żaków. Jakkolwiek będą wyglądały juwenalia w przyszłym roku, uważam, że nie należy się
obawiać o poziom kultury studenckiej w Gdańsku.
ŁUKASZ BIEŃ

Fot. Łukasz Bień

JUWENALIA NA UG
Także na terenie Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się
imprezy adresowane do społeczności akademickiej naszej Alma Mater, ale i nie tylko. Nie mogło zabraknąć
zmagań sportowych, w tym cieszącego się niezmienną
popularnością Biegu o Puchar Rektora, meczów piłki
nożnej, tej tradycyjnej, ale i futsalu (specyficzny mecz
między zawodniczkami AZS UG z reprezentacją Wydziału Chemii).
Chemicy zaprosili także do udziału w „młodszym
bracie” Biegu o Puchar Rektora, tj. w Biegu Chemiliadowym, będącym jednym z punktów programu tradycyjnego pikniku Wydziału, tj. dziewiątej już Chemiliady,
którą sami organizatorzy podsumowali jako „osiem godzin zabawy, muzyki i konkursów”. Z niecierpliwością
oczekujemy na jubileuszową, dziesiątą edycję tego
wydarzenia, która zapewne czeka nas za rok.
Na kampusie UG nie zabrakło także koncertów
plenerowych, w tym roku znacznie mniejszych niż
rok temu, ale nie mniej ciekawych. 18 maja można
było podziwiać zmagania młodych kapel studenckich,
rozgrywające się w ramach uniwersyteckiej edycji
wydarzenia Let’s Play. Zespoły zaprezentowały różne
odmiany rockowego grania: od alternatywnych, spokojnych, gitarowych brzmień po mocniejsze, niemal
metalowe zagrania. Całość poprowadził Jarosław
„Doktor” Janiszewski, który nadał wydarzeniu pure-

nonsensowny rys. Zwycięzcą został zespół REVIVAL,
który w nagrodę miał okazję wystąpić na koncertach
finałowych Juwenaliów Gdańskich.
Natomiast 19 maja na Uniwersytet Gdański zawitało wydarzenie, jakiego jeszcze tutaj nie było. Dzięki ekipie Stowarzyszenia Nowoczesna Kultura, która
odwiedziła uczelnię swoim retro strażackim samochodem, wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział
w Gdańskiej Edycji Splash of Colors – imprezie wzorowanej na hinduskim święcie kolorów holi, połączonej
z występami DJ-ów.
Po raz pierwszy odbyła się także gra terenowa Poszukiwacze Zaginionej Auli przeznaczona dla tych,
którzy znają UG jak własną kieszeń, ale i tych, którzy
chcieliby lepiej poznać naszą Alma Mater. Po czasie
spędzonym na rozwiązywaniu ciekawych zagadek
i spacerach po kampusie uczestnicy mogli wypocząć
oraz zregenerować siły w strefie foodtrucków.
Juwenalia na UG zakończył tradycyjny już Neptunaliowy PubQuiz, który jak co roku odbył się w Klubie
Studenckim Ygrek i przyciągnął kilkudziesięciu fanów
zagadek, quizów i konkursów.

Przegląd Let’s Play na Uniwersytecie Gdańskim
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Srebro na AMP w Żeglarstwie

Fot. Archiwum AZS UG

KALEJDOSKOP

SPORTOWY

W dniach 4–7 czerwca 2018 roku w Wilkasach koło Giżycka odbyły się Akademickie Mistrzostwa
Polski w Żeglarstwie. Reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła w tych zawodach srebrne
medale w klasyfikacji drużynowej. Nie zabrakło również sukcesów indywidualnych. Srebrny medal
w klasyfikacji generalnej kobiet zdobyła Magdalena Kwaśna, a w rywalizacji mężczyzn srebrny medal
w klasyfikacji uniwersytetów zdobył Paweł Roszkowski

Skład reprezentacji Uniwersytetu Gdańskiego:
• Sara Piasecka – Wydział Ekonomiczny – sternik
• Monika Kraszewska – Wydział Biologii
• Mikołaj Jaworski – Wydział Ekonomiczny
• Magdalena Kwaśna – Wydział Nauk Społecznych
– sternik
• Karina Jasiewicz – Wydział Filologiczny

• Aleksander Kiedrowski – Wydział Ekonomiczny
• Paweł Roszkowski – Wydział Ekonomiczny – sternik
• Justyna Mikołajczyk – Wydział Ekonomiczny
• Tomasz Adamek – Wydział Filologiczny
Trener: dr Jan Patok
Kierownik: Tomasz Bandelak
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Podwójne srebro dla UG
Za nami również Akademickie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim. W Katowicach reprezentacja UG wywalczyła drugie miejsce w klasyfikacji uniwersytetów. Drużyna żeńska, w składzie: Dominika Michalak i Joanna Krawiec, dokonała tego po raz pierwszy w historii AZS UG, natomiast drużyna męska, w składzie: Paweł Jedynak, Łukasz Różański, Grzegorz Haraburda, Michał Kaczerewski,
Szymon Apollo i Kacper Przekwas, wywalczyła miejsce na podium po raz czwarty z rzędu
Kilka słów od trenera Andrzeja Cieplika:
– Bardzo dziękuje zawodnikom za walkę i zaangażowa-

nie na wymagającej i miejscami niebezpiecznej trasie

wyścigu. Podziękowania należą się bardzo pomocnej
ekipie Decathlon Polska za serwisowanie sprzętu i możliwość wypożyczenia rowerów.

Akademicki Puchar Polski dla AZS UG

Skład AZS UG Futsal Ladies: Malwina Ciesielska (G),
Weronika Wieżynis (G), Natasza Urbanowicz (C, 5 bramek), Izabela Pawłowska (3), Natalia Świętoniowska
(2), Weronika Kostewicz, Wiktoria Słowy (2), Karolina
Wierzbicka (3), Patrycja Salwa, Aleksandra Paruch,
Weronika Dziadura (1), Iwona Wudarczyk, Magdalena Szpera
Kierownik: Michalina Gołąbek
Trener: Tomasz Aftański
Wyniki drużyny Uniwersytetu Gdańskiego:

• UG Gdańsk – ZUT Szczecin 5-1
• UG Gdańsk – UP Kraków 2-0
• UG Gdańsk – UWM Olsztyn 4-0
• UG Gdańsk – PL Lublin 5-0
• UG Gdańsk – USz Szczecin 0-0
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SPORTOWY

Klasyfikacja Pucharu ZG AZS:
1. Uniwersytet Gdański
2. Uniwersytet Szczeciński
3. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie
6. Politechnika Lubelska

Fot. Archiwum AZS UG

29 i 30 maja 2018 roku został rozegrany w Szczecinie turniej o Puchar Zarządu Głównego AZS w piłce nożnej kobiet 7-osobowej. To druga edycja zmagań, która w przyszłym roku ma szansę zmienić
się w bardziej prestiżowe – Akademickie Mistrzostwa Polski. Gdańszczanki z AZS UG Futsal Ladies
triumfowały, obroniły tytuł sprzed roku, nie przegrywając ani jednego meczu. Zdobyły szesnaście
goli, a straciły tylko jedną bramkę. Natasza Urbanowicz, kapitan zespołu, została wyróżniona nagrodą indywidualną dla najskuteczniejszej zawodniczki turnieju. W zawodach udział wzięły zespoły
z całej Polski

KALEJDOSKOP

PIOTR WALCZAK

Fot. Archiwum AZS UG

SPORTOWY
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Klasyfikacja indywidualna:

• najlepsza bramkarka: Justyna Stokłosa – Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie
•n
 ajlepsza piłkarka: Kamila Szafrańska – Uniwersytet
Szczeciński
• królowa strzelczyń: Natalia Urbanowicz – Uniwersytet Gdański
Komentarz Natalii Urbanowicz (AZS UG Futsal Ladies)
– kapitana zespołu oraz królowej strzelczyń turnieju:
– Bardzo się cieszę, że akademicki sport zyskuje nową
dyscyplinę, jaką jest piłka nożna w wydaniu kobiecym.
Turniej w Szczecinie to już druga edycja Pucharu Zarządu Głównego AZS i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dla
nas taki turniej to doskonała okazja, żeby oderwać się
od naszej naczelnej dyscypliny, czyli futsalu, i sprawdzić się na większej przestrzeni. Nasz zespół triumfował
już po raz drugi, co jest dla nas ogromnym sukcesem,
z którego jesteśmy bardzo dumne. Cały turniej ułożył
się po naszej myśli, wykazałyśmy się zaangażowaniem,
pasją i konsekwencją w działaniu. Już sama postawa
drużyny zasługiwała na złoty medal. Oprócz tego, że

obroniłyśmy puchar, w naszej drużynie znowu znalazła się nagroda indywidualna. Jestem dumna, że moja
drużyna przyczyniła się do tego, iż mogłam odebrać
nagrodę królowej strzelczyń turnieju. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne edycje Pucharu.
Komentarz Tomasza Aftańskiego (AZS UG Futsal
Ladies) – trenera zespołu:
– Jestem dumny z postawy drużyny. Wykazaliśmy się
mądrością i dojrzałością w grze. Straciliśmy tylko jedną
bramkę w całym turnieju, co jest zasługą nie tylko świetnych bramkarek, ale także pracy obronnej całego zespołu.
W ofensywie również mieliśmy dużo okazji i czasami brakowało zimnej krwi, jednak z meczu na mecz się rozkręcaliśmy. Dla nas piłka nożna w wydaniu 7-osobowym to
dyscyplina uzupełniająca. Skupiamy się na futsalu, jednak
dla przedłużenia sezonu weszliśmy, dzięki uprzejmości kolegów z Politechniki Gdańskiej, na ich wspaniały obiekt
i szybko się przestawiliśmy. Wynik jest świetny. Obrona
tytułu jest zawsze trudniejsza, więc tym bardziej duży
szacunek dla dziewczyn.
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JUWENALIA GDAŃSKIE 2018
W OBIEKTYWIE MACIEJA ZIĘTARSKIEGO

