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I EDYCJA KONKURSU
o nagrodę dla autora najlepszej 
pracy magisterskiej obronionej 
w Instytucie Historii UG

I miejsce:
• nagroda finansowa w wysokości 500 złotych
• nagroda rzeczowa w postaci najnowszych 

publikacji historycznych
• pamiątkowy dyplom

Wyróżnienie:
• nagroda rzeczowa w postaci najnowszych 

publikacji historycznych
• pamiątkowy dyplom

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa Regulamin Nagrody
zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Historii UG
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nowe budynki uniwersytetu gdańskiego

otwarcie nowego budynku wydziału chemii w obiektywie

W ostat nich ty go dniach Uni wer sy tet Gdań ski zna -
czą co po pra wił swą ba zę lo ka lo wą, do użyt ku od -

da no bo wiem no wy bu dy nek Wy dzia łu Che mii oraz no -
wą część bu dyn ku Wy dzia łu Eko no micz ne go. 

Uro czy stość otwar cia no we go gma chu Wy dzia łu Che -
mii, zlo ka li zo wa ne go na te re nie kam pu su w Gdań sku -
-Oli wie, od by ła się 27 ma ja. Roz po czę ła się ona od od -
sło nię cia ta bli cy po świę co nej za ło ży cie lom Wy dzia łu
Che mii, Pro fe so rom: Ta de uszo wi Ja siń skie mu, Got fry -
do wi Ku pry szew skie mu, Ed mun do wi Kwiat kow skie -
mu, Bog da no wi Li ber ko wi, Ja nu szo wi So ko łow skie -
mu, Je rze mu Szy chliń skie mu. W uro czy sto ści wzię li
udział: mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go prof. Bar -
ba ra Ku dryc ka, rek tor UG, prof. Ber nard Lam mek,
dzie kan Wy dzia łu Che mii, prof. Piotr Step now ski, 
wi ce mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go, ab sol went na szej
uczel ni Pa weł Or łow ski oraz za pro sze ni go ście – przed -
sta wi cie le po mor skich władz wo je wódz kich i sa mo rzą -
do wych, rek to rzy szkół wyż szych, przed sta wi cie le in sty -
tu cji na uko wych, kul tu ry, biz ne su i me diów.

No wa sie dzi ba Wy dzia łu Che mii po wsta ła w ra mach
pro jek tu „Bu do wa Bu dyn ków Wy dzia łów Che mii i Bio -

lo gii Uni wer sy te tu Gdań skie go”. Pro jekt był współ fi nan -
so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. Koszt
pro jek tu ze środ ków Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko wy niósł 235 578 820,01 zł (oba
wy dzia ły), z cze go oko ło 136 mln przy pa dło na bu do wę
bu dyn ku Wy dzia łu Che mii. Jest to jed na z naj więk szych
in we sty cji w Pol sce w za kre sie szkol nic twa wyż sze go re -
ali zo wa na w ra mach te go Pro gra mu.

Cał ko wi ta po wierzch nia no wej sie dzi by Wy dzia łu Che -
mii wy no si 28 572 m², a skła da ją się na nią no wo cze sne
la bo ra to ria na uko wo -ba daw cze oraz dy dak tycz ne, sa le se -
mi na ryj no -wy kła do we i ze spo ły au dy to riów. No wo cze sna
in fra struk tu ra ze spo łu au dy to ryj ne go po zwa la na or ga ni -
za cję wie lo se syj nych kon fe ren cji. W nie da le kiej przy szło -
ści uru cho mio na zo sta nie ha la tech no lo gicz na, w któ rej
moż na bę dzie pro wa dzić ba da nia na uko we i za ję cia dy -
dak tycz ne z za kre su in ży nie rii che micz nej oraz śro do wi -
sko wej. Istot nym ele men tem in we sty cji jest prze strzeń dla
ogól no uczel nia nych pra cow ni po mia rów fi zy ko che micz -
nych, moż li wych dzię ki zgro ma dze niu no wo cze snej
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apa ra tu ry ba daw czej. Bu dy nek jest przy sto so wa ny do po -
trzeb osób nie peł no spraw nych.

Uro czy stość otwar cia no wej czę ści bu dyn ku Wy dzia łu
Eko no micz ne go od by ła się 10 czerw ca. Bu dy nek po wstał
w ra mach pro jek tu „Po pra wa bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy i na uki Wy dzia łu Eko no micz ne go Uni wer sy te tu
Gdań skie go zlo ka li zo wa ne go w So po cie przy ul. Ar mii
Kra jo wej 119/121 po przez roz bu do wę bu dyn ku”. W uro -
czy sto ści otwar cia udział wzię li: rek tor UG prof. Ber -
nard Lam mek, pre zy dent Mia sta So po tu Ja cek Kar now -
ski, dzie kan Wy dzia łu Eko no micz ne go prof. Krzysz tof
Do bro wol ski, za pro sze ni go ście oraz spo łecz ność aka de -
mic ka UG.

War tość in we sty cji to nie mal 22 mln zł. Do ta cja Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go wy nio sła 16 mln zł,
2 mln zł – co jest sy tu acją na pol skich uczel niach wy jąt ko -
wą – zo sta ły prze ka za ne przez nie ży ją ce go już ab sol-
wen ta Wy dzia łu Eko no micz ne go UG, któ ry wy je chał 
z Pol ski do Sta nów Zjed no czo nych. Sta ni sław Ko gu tow -
ski za pi sał da ro wi znę na rzecz wy dzia łu w te sta men cie.
Te sta ment wy ko na ła je go sio stra, Ha li na Arm strong, tak -
że nie ży ją ca już ab sol went ka UG, a pie nią dze zo sta ły prze -
ka za ne przez fun dusz po wier ni czy. Nie mal 600 tys. zł

prze ka za nych przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej zo sta ło prze zna czo nych na
ter mo mo der ni za cję star szej czę ści bu dyn ku Wy dzia łu
Eko no micz ne go. Po zo sta ła część to środ ki wła sne uczel ni.

W ra mach in we sty cji po wstał pię cio kon dy gna cyj ny
bu dy nek o po wierzch ni 5 550 m2 (wiel kość do tych cza so -
wej sie dzi by to oko ło 12 000 m2, co ozna cza, że po -
wierzch nia wy dzia łu po więk szy ła się o nie mal 50%). 
No wo za pro jek to wa ny bu dy nek w funk cjo nal ny spo sób
wy ko rzy stu je prze strzeń po mię dzy skrzy dła mi do tych -
cza so wej sie dzi by wy dzia łu i two rzy z nim in te gral ną ca -
łość. W no wo wy bu do wa nej czę ści miesz czą się no wo -
cze sna au la na czterysta osób i sa la wy kła do wa na sto
pięć dzie siąt osób, sa la Ra dy Wy dzia łu, szes na ście sal dy -
dak tycz nych, w tym dwie kom pu te ro we, sa le ćwi cze nio -
we, na grań oraz po miesz cze nia sa ni tar ne i tech nicz ne.

Na te re nie wo kół wy dzia łu po wsta nie no wy funk cjo -
nal ny układ dróg i chod ni ków oraz miej sca par kin go we.
Po prze bu do wie łącz nie znaj du je się tam trzy sta sie dem -
na ście miejsc po sto jo wych oraz trzy dzie ści sześć miejsc
w ha li ga ra żo wej no wej czę ści bu dyn ku. Jak na So pot
przy sta ło, na ca łym te re nie wo kół bu dyn ku po wsta nie
du żo pięk nie za go spo da ro wa nej zie le ni. 

otwarcie nowego budynku wydziału ekonomicznego w obiektywie

FO
T.

 M
IC

HA
Ł 

NA
RL

OC
H,

 B
IU

RO
 P

RO
M

OC
JI

 U
G



K A L E J D O S K O P

4 G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A / C Z E R W I E C  2 0 1 3

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
UG ob jął pa tro na tem II Li -

ceum Ogól no kształ cą ce im. Bo le sła wa
Chro bre go w So po cie. Ce lem pa tro -
na tu jest mię dzy in ny mi dzia łal ność
na rzecz pod wyż sza nia ja ko ści edu ka -
cji uczniów w za kre sie na uk praw -
nych i ogól no spo łecz nych. 

Pod pi sa nie po ro zu mie nia w spra -
wie współ pra cy w za kre sie edu ka cji
mło dzie ży na stą pi ło 30 kwiet nia 2013
ro ku. Ze stro ny UG po ro zu mie nie
pod pi sa li pro rek tor ds. kształ ce nia,
prof. An na Mach ni kow ska oraz dzie -
kan Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji,
prof. Ja kub Ste li na, a ze stro ny Mia -
sta So po tu – pre zy dent Ja cek Kar -
now ski.

patronat wpia ug nad ii lo w sopocie

Dr Mag da le na Sto biń ska człon -
kiem Ra dy Mło dych Na ukow ców

Dok tor Mag da le na Sto biń ska z in -
sty tu tu Fi zy ki teo re tycz nej i astro -
fi zy ki wy dzia łu ma te ma ty ki, Fi zy ki
i in for ma ty ki ug, ad iunkt w in sty -
tu cie Fi zy ki pol skiej aka de mii na uk
we szła w skład ra dy mło dych na -
ukow ców iV ka den cji, dzia ła ją cej
przy mnisw. 

ra da mło dych na ukow ców to
or gan do rad czy mi ni stra na uki 
i szkol nic twa wyż sze go. do jej za -
dań na le ży mię dzy in ny mi iden ty fi -
ko wa nie ist nie ją cych i przy szłych
ba rier roz wo ju ka rie ry mło dych 
na ukow ców, przy go to wy wa nie 
re ko men da cji do ty czą cych in stru -
men tów wspo ma ga nia ka rie ry
mło dych ba da czy oraz przy bli ża -

nie mło dym uczo nym me cha ni -
zmów fi nan so wa nia na uki.

od 2013 ro ku ka den cja ra dy
trwać bę dzie dwa la ta. w ra dzie
zna la zło się osiem na stu mło dych
na ukow ców, któ rych wy bra no
spo śród trzy stu kan dy da tów. prze -
wod ni czą cym ra dy iV ka den cji zo -
stał dr hab. Piotr Opro cha z aka -
de mii gór ni czo -Hut ni czej w kra ko -
wie, wi ce prze wod ni czą cy mi na to -
miast: dr Ka ro li na Czar nec ka z uni -
wer sy te tu me dycz ne go w ło dzi
oraz mgr inż. Kin ga Ku row ska
z po li tech ni ki war szaw skiej.

ra da bar dzo za chę ca mło dych 
na ukow ców, w tym tak że dok to ran -
tów i stu den tów, do kon tak tu 
i zgła sza nia po my słów oraz opi nii.
moż na je rów nież kie ro wać bez-
po śred nio do dr mag da le ny sto-
biń skiej (mag da le na.sto bin ska@
ug.edu.pl).

Wię cej: 
www.rmn.org.pl
www.na uka.gov.pl/mi ni ster -
stwo/ak tu al no sci/ak tu al no sci
/ar ty kul/ra da -mlo dych -na ukow -
cow -w -no wym -skla dzie

Gwiaz da Dy plo ma cji Li twy 
dla prof. Da riu sza Szpo pe ra
Pro fe sor Da riusz Szpo per z wy -
dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji ug, 
w uzna niu do rob ku na uko we go
istot ne go w pro ce sie roz wo ju sto -
sun ków pol sko -li tew skich, w tym
przez za cho wy wa nie toż sa mo ści
hi sto rycz nej pol ski i Li twy, zo stał
uho no ro wa ny gwiaz dą dy plo ma cji
Li twy. od zna cze nie to jest przy zna -
wa ne przez mi ni ster stwo spraw
za gra nicz nych re pu bli ki Li tew skiej
oby wa te lom Li twy i in nych państw
od 2010 ro ku. otrzy mał je mię dzy
in ny mi dok tor ho no ris cau sa ug,
prof. To mas Venc lo va. 

Grant w kon kur sie Co re Call 
Dok tor Na ta sza Ko sa kow ska -Be re -
zec ka z in sty tu tu psy cho lo gii oraz
mgr Mag da le na Żad kow ska z in -
sty tu tu Fi lo zo fii, so cjo lo gii i dzien -
ni kar stwa z wy dzia łu na uk spo łecz -
nych ug uzy ska ły grant w kon kur sie
co re call 2012 pro gra mu pol sko -
-nor we ska współ pra ca Ba daw cza.
na gro dzo ny pro jekt „so cio -cul tu -
ral and psy cho lo gi cal pre dic tors 
of gen der equ ali ty and work -Li fe



C Z E R W I E C  2 0 1 3 /  G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A 5

K A L E J D O S K O P

Ba lan ce – cross -cul tu ral com pa ri -
son of po lish and nor we gian Fa mi -
lies” uzy skał wy so ką oce nę me ry -
to rycz ną i upla so wał się na dru gim
miej scu wśród pro jek tów zgło szo -
nych w ob sza rach: rów ność płci
oraz rów no wa ga mię dzy ży ciem
za wo do wym a pry wat nym. uni -
wer sy tet gdań ski przez naj bliż sze
trzy la ta bę dzie li de rem mię dzy na -
ro do we go kon sor cjum, w skład
któ re go wej dą: in sty tut psy cho lo -
gii pan, in ter na tio nal re se arch 
in sti tu te of sta van ger, cen tre for
in ter cul tu ral com mu ni ca tion oraz
uni wer sy tet w sta van ger.

efek tem pro jek tu bę dzie apli ka -
cyj ny mo del opi su ją cy wpływ czyn -
ni ków kul tu ro wych oraz psy cho-
lo gicz nych na przy swa ja nie war to -
ści ega li tar nych i go dze nie ży cia 
ro dzin ne go z ży ciem za wo do wym.
Ba da nia bę dą pro wa dzo ne wśród
pol skich i nor we skich par. kie row -

nicz ką pro jek tu jest dr na ta sza 
ko sa kow ska -Be re zec ka.

In for ma cje o wy ni kach kon kur su:
www.ncbir.pl/ak tu al no sci/art,
1884,wy ni ki -kon kur su -glow ne go -
-co re -call -oglo szo ne go -w -ra -
mach -pro gra mu -pol sko -nor we -
ska -wspol pra ca -ba daw cza.html

Nagroda dla dr. Pawła
Galińskiego

Dok tor Pa weł Ga liń ski, ad iunkt w ka -
te drze Fi nan sów wy dzia łu za rzą dza -
nia ug, otrzy mał na gro dę za naj lep -
sze wy stą pie nie pod czas mię dzy-
na ro do wej kon fe ren cji eko no mii 
i za rzą dza nia w kow nie. sym po zjum
od by wa ło się w dniach od 24 do 
26 kwiet nia 2013 ro ku. je go uczest -
ni ka mi by li wy kła dow cy aka de mic cy
z Li twy, ło twy, es to nii, czech, sło -
wa cji, nie miec, ro sji, azer bej dża nu,
gru zji, usa, szwe cji i pol ski.

wy stą pie nie za ty tu ło wa ne The
ac cu ra cy of the bu dget fo re ca sting
in lo cal go vern ments in Po land i po -
wią za ny z nim ar ty kuł cha rak te ry -
zo wa ły do kład ność pla no wa nia 
do cho dów i wy dat ków przez jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go 
w pol sce, co wpły wa na za kres re -
ali zo wa nych tam za dań pu blicz -
nych i ja kość za spo ka ja nia potrzeb
społecznych.

Współpraca UG z XXIV LO 
w Gdańsku

uni wer sy tet gdań ski pod pi sał po -
ro zu mie nie z XXiV Li ceum ogól no -
kształ cą cym w gdań sku, do ty czą -
ce współ pra cy w ce lu pod nie sie nia
po zio mu wie dzy i umie jęt no ści
oraz stwo rze nia wa run ków do peł -
ne go roz wo ju za in te re so wań
uczniów w za kre sie na uk che micz -
nych. ucznio wie XXiV Lo bę dą mo -
gli mię dzy in ny mi uczest ni czyć 

Tro je stu den tów z Mię dzy uczel nia ne -
go Wy dzia łu Bio tech no lo gii UG-

-GUMed – Aga ta Łu czak, Da niel Ja chi -
mo wicz i Mi ko łaj Ko ci kow ski – zna la zło
się w gro nie lau re atów rzą do we go pro gra -
mu „Ge ne ra cja Przy szło ści”. Pro jekt, na
któ ry otrzy ma li do fi nan so wa nie, no si ty -
tuł „Ro la nie ko du ją ce go RNA w me ty la-
cji chro ma ty ny i in wa zyj no ści ra ka pro -
sta ty – udział w kon kur sie Un der gra du ate
Stu dent Cau cus and Po ster Com pe ti tion 
i pre sti żo wej kon fe ren cji Ame ri can As so -
ca tion for Can cer Re se arch An nu al Me -
eting” i bę dzie re ali zo wa ny pod opie ką 
dr An ny Ża czek z Za kła du Bio lo gii Ko -
mór ki z Ka te dry Bio tech no lo gii Me dycz -
nej MWB UG-GUMed. Kwo ta do fi nan -
so wa nia to po nad 170 tys. zł.

W ra mach re ali zo wa ne go pro jek tu stu -
den ci bę dą sta ra li się okre ślić ro lę lncRNA
HOTAIR w ra ku pro sta ty. Wy ni ki swo ich

ba dań stu den ci za pre zen tu ją pod czas kon -
kur su Un der gra du ate Stu dent Cau cus and
Po ster Com pe ti tion 2014 w USA, któ ry
jest czę ścią pre sti żo wej kon fe ren cji Ame ri -
can As so cia tion for Can cer Re se arch An -
nu al Me eting.

„Ge ne ra cja Przy szło ści” to no wy pro -
gram Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go, ad re so wa ny do stu diu ją cych, mło -
dych wy na laz ców, kon struk to rów, pro gra -
mi stów i in no wa to rów, któ rzy bę dą re pre -
zen to wać Pol skę na mię dzy na ro do wych
za wo dach i kon kur sach. Otrzy ma ne pie -
nią dze stu den ci mo gą prze zna czyć na po -
kry cie kosz tów zwią za nych z wy jaz da mi
na mię dzy na ro do we za wo dy (pro wa dze -
nie ba dań czy za kup apa ra tu ry na uko wo -
-ba daw czej, ma te ria łów i od czyn ni ków).

Wię cej: www.pre mier.gov.pl/fi les/fi les/
ge ne ra cja_przy szlo sci_pro jek ty.pdf 

„generacja przyszłości”
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Pro jekt Mi strzo wie to trój miej ska cy klicz na ak cja cha ry -
ta tyw no -ar ty stycz na. Zo sta ła ona za po cząt ko wa na 

w ro ku 2012 przez Stu dio 102 – gdyń ską agen cję re kla mo -
wą, któ ra wcze śniej ko or dy no wa ła ta kie przed się wzię cia,
jak: 1% dla Fun da cji Ho spi cyj nej (2007) i Po mo rze dla Po -
wo dzian (2010).

Ideą Pro jek tu jest jed no cze nie i ak ty wi za cja Po mo rza 
w dzia ła niu na rzecz wspól ne go, ak tu al ne go ce lu po mo co -
we go. Pierw sza edy cja ak cji de dy ko wa na by ła ma łym ma -
rzy cie lom z Fun da cji Trze ba Ma rzyć z So po tu. Przy po mo -
cy trój miej skich Mi strzów – lu dzi ze świa ta kul tu ry, sztu ki,
na uki i spor tu, au to ry te tów w swo ich dzie dzi nach i spo łecz -
ni ków, po wsta ła cha ry ta tyw na ce gieł ka -ka len darz Pro jek tu
Mi strzo wie, dzię ki któ rej moż li we by ło speł nie nie ma rzeń
kil ku pod opiecz nych fun da cji. Wśród Mi strzów pierw szej
edy cji Pro jek tu zna la zło się tro je pra cow ni ków Uni wer sy te -
tu Gdań skie go: Lu dwi ka Si kor ska, peł no moc nik rek to ra 

ds. Gdań skie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku, prof. Ste fan
Chwin z Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go oraz Cze sław „Ku ba” 
Ja kub czyk ze Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu.

Mi strza mi i jed no cze śnie am ba sa do ra mi dru giej edy cji
Pro jek tu są: Sła wek Ja skuł ke, Le szek Bzdyl, Ma te usz Kusz -
nie re wicz, Gra ży na Wolsz czak, Mi ro sław Ba ka, Mał go -
rza ta Żer we, Kry sty na Łu bień ska, Ma ciej Ko sy carz, Hen -
ryk Cze śnik, Adam Ko rol, An drzej Ka spe rek. Pro jek to wi
Mi strzo wie znaj dą się w ka len da rzu, z któ re go te go rocz ny 
do chód ze sprze da ży zo sta nie prze zna czo ny na wspar cie
dzie ci i wy cho wan ków z ro dzin nych do mów dziec ka pro -
wa dzo nych przez Gdań ską Fun da cję In no wa cji Spo łecz -
nych. 

Wię cej in for ma cji:
www.pro jekt -mi strzo wie.pl
www.fa ce bo ok.com/ProjektMistrzowie

druga edycja projektu mistrzowie

w wy bra nych za ję ciach dy dak tycz -
nych, kon fe ren cjach i se mi na riach
or ga ni zo wa nych przez ug, a tak że
współ pra co wać przy nie któ rych pro -
jek tach ba daw czych i edu ka cyj nych.
mło dzież szcze gól nie uzdol nio na 
w dzie dzi nie na uk che micz nych,
przy go to wu ją ca się do olim piad
przed mio to wych lub kon kur sów te -
ma tycz nych, bę dzie mo gła kon sul to -
wać się z ka drą aka de mic ką.

Diamentowe Granty 
dla stu den tek UG

stu dent ki An na An chi miuk i Pau li na
Strze lec ka zna la zły się w gro nie lau -
re atów pro gra mu dia men to wy
grant, któ ry ma uła twić wy bit nie
uzdol nio nym stu den tom szyb sze
wej ście na dro gę ka rie ry na uko wej. 
an na an chi miuk, stu dent ka i ro ku

stu diów ii stop nia mię dzy uczel-
nia ne go wy dzia łu Bio tech no lo gii 
ug-gumed, otrzy ma ła do fi nan so -
wa nie na re ali za cję pro jek tu „ana li -
za eks pre sji ge nu ko du ją ce go biał -
ko wą fos fa ta zę PrpE Ba cil lus
sub ti lis”.

pau li na strze lec ka, stu dent ka 
iii ro ku che mii me dycz nej wy dzia łu
che mii i i ro ku stu diów ii stop nia na
mwB ug-gumed, uzy ska ła do fi nan -
so wa nie na re ali za cję pro jek tu pt.
„syn te za pep to ido wych ana lo gów
te ta de fen syn oraz oce na ich cy to -
tok sycz no ści wo bec li nii ko mór ko -
wych ra ka pier si”. 

środ ki po zy ska ne w ra mach kon -
kur su są prze zna cza ne na wy dat ki
zwią za ne z pro wa dze niem ba dań, 
a tak że na wy na gro dze nie dla mło-
dych badaczy.

Wię cej: www.na uka.gov.pl/mi ni -
ster stwo/ak tu al no sci/ak tu al no -
sci/ar ty kul/dia men ty -pol skiej -
-na uki -od na le zio ne

Studencki Nobel 2013

Ewe li na Ku row ska, stu dent ka ii ro -
ku stu diów ii stop nia na kie run ku
bio lo gia wy dzia łu Bio lo gii ug otrzy -
ma ła ty tuł lau re ata re gio nal ne go 
w bran ży na uk rol ni czo -przy rod ni -
czych w kon kur sie stu denc ki no bel
2013. zo sta ła tak że wy róż nio na 
w kon kur sie na naj lep sze go stu den -
ta rp.

kon kurs stu denc ki no bel ma na
ce lu wy ła nia nie, pro mo wa nie oraz
na gra dza nie wszech stron nych stu -
den tów, wy róż nia ją cych się po nad -
prze cięt ną wie dzą oraz dzia łal no ścią
na uko wą i spo łecz ną.
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Czerwona Róża dla SKN 
Et no lo gów 

stu denc kie ko ło na uko we et no-
lo gów ug zwy cię ży ło w kon kur sie
czer wo nej ró ży w ka te go rii kół na -
uko wych. na gro dą by ło 12 tys. zł. 
w kon kur sie od wie lu lat na gra dza ni
są wy bit ni stu den ci i ko ła na uko we
trój miej skich uczel ni. 

przed mio tem za in te re so wań człon -
ków stu denc kie go ko ła na uko we go
et no lo gów ug jest teo ria i prak ty ka
et no lo gii. ko ło or ga ni zu je mię dzy in -
ny mi otwar te spo tka nia dla wszyst -
kich za in te re so wa nych et no lo gią,
an tro po lo gią kul tu ro wą, wie lo kul -
tu ro wo ścią. w ra mach spo tkań od -
by wa ją się wy kła dy, na któ re za pra -
sza ni są pre le gen ci z ośrod ków
na uko wych ca łej pol ski, na przy kład
w ra mach cy klu „ścież ki an tro po lo -
gii współ cze snej”. ko ło wy da je rów -
nież ga ze tę gdań skich an tro po lo -
gów tam tam. opie ku nem ko ła jest
dr Ma riusz Ka ir ski. 

Wię cej: 
www.fa ce bo ok.com/etnokoloug
www.et no ko lo.ug.edu.pl

Ogólnopolskie Warsztaty
Metropolitalne

w dniach 24–26 ma ja br. w trój mie -
ście prze pro wa dzo no pierw szą
część ogól no pol skich warsz ta tów
me tro po li tal nych. ce lem tej ini cja ty -
wy jest wzbu dze nie za in te re so wa -
nia ob sza ra mi me tro po li tal ny mi 
w pol sce, po zna nie obiek tów naj -
waż niej szych dla roz wo ju miast i re -
gio nów, zor ga ni zo wa nie se mi na -
riów na te mat pro ce sów po wsta-
wa nia me tro po lii, a tak że in te gra cja
dok to ran tów geo gra fów pol skich
uczel ni. 

warsz ta ty w trój mie ście zor ga ni -
zo wa li człon ko wie ko ła na uko we go
dok to ran tów geo gra fów ug oraz
stu denc kie go ko ła na uko we go
geo gra fów ug. w pierw szej czę ści
wzię ło udział dwu na stu dok to ran -
tów z sze ściu pol skich uczel ni: uni -
wer sy te tu ja giel loń skie go, uni wer -

sy te tu szcze ciń skie go, uni wer sy te -
tu ślą skie go, uni wer sy te tu war -
szaw skie go, uni wer sy te tu wro cław-
skie go oraz uni wer sy te tu gdań skie -
go. uczest ni cy od wie dzi li mię dzy 
in ny mi te ren mło de go mia sta 
w gdań sku, dct de epwa ter con ta -
iner ter mi nal, te ren bu do wy po mor -
skiej ko lei me tro po li tal nej, po mor ski
park na uko wo -tech no lo gicz ny oraz
port w gdy ni. z ko lei w in sty tu cie
geo gra fii uczest ni czy li w se mi na -
rium na te mat wy zwań ob sza ru me -
tro po li tal ne go trój mia sta. do dat ko -
wy mi atrak cja mi by ły wy da rze nia 
w ra mach Bał tyc kie go Fe sti wa lu na -
uki oraz nep tu na liów. dru ga część
warsz ta tów od bę dzie się w paź -
dzier ni ku 2013 ro ku w ob sza rze me -
tro po li tal nym kra ko wa.

Bezpłatne kursy języka
chińskiego W CHINACH 
dla studentów UG

Biu ro ob słu gi stu den tów za gra -
nicz nych in for mu je o moż li wo ści
udzia łu w bez płat nych se me stral -
nych i rocz nych kur sach ję zy ka
chiń skie go w chi nach, fi nan so wa -
nych przez rząd chiń skiej re pu bli ki
Lu do wej.

uczest ni cy kur su po kry wa ją tyl ko
kosz ty prze lo tu do chin, po zo sta łe
kosz ty, na któ re skła da ją się:
•opła ta za kurs,
•opła ta za za kwa te ro wa nie,
•opła ta za pod ręcz ni ki,
•mie sięcz ne kie szon ko we 

na utrzy ma nie 
po kry wa chi ne se scho lar ship co -
un cil.

kur sy roz po czy na ją się 26 wrze -
śnia 2013 ro ku, a ter min skła da nia
apli ka cji upły wa 25 lip ca 2013 ro ku.
ofer ta jest prze zna czo na dla stu -
den tów uni wer sy te tu gdań skie go.

Szcze gó ło wych in for ma cji 
na te mat kur sów udzie la:
adam Bącz kow ski
Biu ro ob słu gi stu den tów 
za gra nicz nych
tel. 58 523 25 56, 58 523 25 29

ambasador serbii
z wizytą na ug

Wi zy tę na UG zło żył am ba sador
Ser bii w Pol sce, Ra doj ko Bo -

go je vić, któ ry spo tkał się mię dzy in ny -
mi z pro rek to rem ds. roz wo ju i fi nan -
sów UG, prof. Mi ro sła wem Szre de-
rem, pro dzie ka nem ds. na uki Wy dzia -
łu Fi lo lo gicz ne go, prof. Sta ni sła wem
Roś kiem, oraz kie row ni kiem Ka te dry
Sla wi sty ki, prof. Ha li ną Wą trób ską.
Jed nym z te ma tów roz mów by ła współ -
pra ca po mię dzy stro ną serb ską a UG.
Współ pra ca ta ka moż li wa jest głów nie
dzię ki ob cho dzą cej swo je pięt na sto le -
cie Ka te drze Sla wi sty ki na Wy dzia le 
Fi lo lo gicz nym UG. Ję zyk serb ski, li te -
ra tu ra i kul tu ra Ser bii to jed na z pod -
sta wo wych li nii stu diów w tej wła śnie
ka te drze.

Dzię ki współ pra cy z Serb ską Bi blio -
te ką Na ro do wą UG wzbo ga cił się o da -
ry w po sta ci po nad sze ściu ty się cy wo -
lu mi nów. Współ pra ca ta jest nie zwy kle
waż na dla uczel ni, a głów ny bi blio te -
karz Serb skiej Bi blio te ki Na ro do wej 
w Bel gra dzie – pa ni Iva na Ni ko lić,
otrzy ma ła Me dal Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, któ ry zo stał wrę czo ny w cza sie
uro czy sto ści 40-le cia UG.
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O B C H O D Y D N I A E U R O P Y N A U G

Wkon fe ren cji wzię ło udział
oko ło czte ry stu osób. Wśród

eks per tów zna leź li się: prof. dr
hab. Jan Barcz (Aka de mia Le ona
Koź miń skie go w War sza wie), prof.
dr hab. Elż bie ta Ka wec ka -Wy rzy -
kow ska, (Szko ła Głów na Han dlo wa
w War sza wie), Sła wo mir Ży gow ski
(pre zes Za rzą du Nor dea Bank
Pol ska S.A.), prof. Wil lem Mol le
(Era smus Scho ol of Eco no mics,

Uni ver si ty of Rot ter dam), prof. 
dr hab. An na Zie liń ska -Głę boc ka
(Wy dział Eko no micz ny UG, czło -
nek Ra dy Po li ty ki Pie nięż nej), To -
masz Gi bas (Ko mi sja Eu ro pej ska 
w War sza wie), prof. UG, dr hab.
Eu ge niusz Go stom ski (Wy dział Eko -
no micz ny UG). Mo de ra to rem kon -
fe ren cji był prof. dr hab. An drzej
Stęp niak, kie row nik Ośrod ka Ba -
dań In te gra cji Eu ro pej skiej. Wśród
po zo sta łych uczest ni ków spo tka nia
więk szość sta no wi li ucznio wie i na -
uczy cie le szkół po nad gim na zjal -
nych, któ rzy jak co ro ku przy go to -
wy wa li się do kon kur su „Pol ska 
w Unii”. W 2013 ro ku wzię ło 
w nim udział po nad sie dem dzie -
siąt szkół z ca łe go wo je wódz twa
po mor skie go. W fi na le spo tka ło się
pięt na stu naj lep szych uczniów 
ze szkół śred nich. W trzech eta -
pach kon kur su po ko na li oni po nad

ty siąc trzy stu uczniów. Lau re atom
gra tu lu je my!

Przed mio tem na uko wej dys ku sji
by ła kwe stia wej ścia Pol ski do stre -
fy eu ro w kon tek ście jej obec ne go
funk cjo no wa nia. Je ste śmy zo bli go -
wa ni w tej kwe stii za rów no trak ta -
tem z Ma astricht, jak rów nież 
trak ta tem ak ce syj nym. Eu ro, ja ko
wa lu ta, ma się do brze i słusz nie
no bli sta Ro bert Mun dell twier dzi,

że „naj lep sze jesz cze przed eu ro”.
War tość tzw. ba zy mo ne tar nej eu -
ro nie wie le od bie ga od ba zy do la ra
ame ry kań skie go – wy no si 13 bi lio -
nów, a do la ra – 15 bi lio nów. Eu ro
jest dru gą wa lu tą świa ta, a Unia
Eu ro pej ska jest nie tyl ko naj więk -
szym eks por te rem i im por te rem,
ale rów nież ma naj więk sze PKB na
świe cie.

Stre fa eu ro z wie lu po wo dów
ma pro ble my z fi nan sa mi pu blicz -
ny mi kil ku państw do niej na le żą -
cych. To po wo du je jej osła bie nie 
w oczach glo bal nych ak to rów. Trak -
tat z Ma astricht stwo rzył for mal -
no -praw ne kry te ria wej ścia. Nie -
ste ty, nie stwo rzył so li d nej ba zy
in sty tu cjo nal nej, aby kon tro lo wać
speł nia nie kry te riów. Po za tym,
teo ria opty mal ne go ob sza ru wa lu -
to we go ewo lu owa ła i zo sta ła uzu -
peł nio na o ko lej ne istot ne ele men -

ty, ta kie jak struk tu ra za dłu że nia
czy mo bil ność si ły ro bo czej. Istot -
nym pro ble mem jest też brak bu -
dże tu unij ne go. Obec nie re ali zo -
wa ny bu dżet nie jest w sta nie
za pew nić kon struk tyw nej po li ty ki
wspar cia dla państw znaj du ją cych
się w kry zy sie fi nan sów pu blicz -
nych z jed no cze snym zo bo wią za -
niem ich do głę bo kich re form 
w sek to rze fi nan sów pu blicz nych.

Gło szo ny przez me dia roz pad
stre fy eu ro przy niósł by wszyst kim
jej człon kom do tkli we stra ty. Ana li -
ty cy ze szwaj car skie go ban ku USB
ob li czy li, że gdy by Niem cy chcia-
ły wyjść z Eu ro lan du, to tyl ko 
w pierw szym ro ku po tej de cy zji
każ de go oby wa te la te go kra ju ob -
cią ży ło by to kwo tą 6–8 tys. eu ro,
co po chło nę ło by 20–25% PKB Nie -
miec. W wy pad ku Gre cji i Por tu ga lii
kosz ty by ły by wyż sze i osią gnę ły by
po ziom 45–50% PKB w pierw szym
ro ku! Roz pad stre fy eu ro spo wo do -
wał by ogrom ne pro ble my dla go -
spo da rek ta kich państw, jak Chi ny
czy Ja po nia, któ re po sia da ją znacz -
ne re zer wy w tej wa lu cie.

Nasz kraj ma tyl ko jed no wyj ście:
sta bi li zo wać go spo dar kę i cier pli -
wie cze kać na za pro sze nie ze stro -
ny Eu ro lan du. alek san dra bo ro Wicz

w dniu 9 maja 2013 roku naukowcy, politycy, przedsiębiorcy, nauczyciele, studenci i uczniowie spotkali się 
na wydziale ekonomicznym, aby uczcić dzień europy konferencją pod tytułem „członkostwo polski w strefie euro.

wyzwanie czy konieczność?”. konferencja została zorganizowana przez ośrodek Badań integracji europejskiej 
oraz polskie stowarzyszenie Badań wspólnoty europejskiej pecsa

Urodziny EUropy 
na UniwErsy tEciE Gdańskim
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Głów nym or ga ni za to rem przed -
się wzię cia by ło Stu denc kie

Ko ło Na uko we Fi lo lo gów Kla sycz -
nych i Me di te ra ni stów Uni wer sy-
te tu Gdań skie go. W dzia ła niach 
or ga ni za cyj nych po ma ga li tak że
stu den ci zaj mu ją cy się sze ro ko po -
ję tym an ty kiem z in nych ośrod ków
uni wer sy tec kich w kra ju: Ko ło Sta -
ro żyt ni cze Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, Stu denc kie Ko ło Na uko we
Mi ło śni ków Ję zy ków i Kul tu ry Ba -
se nu Mo rza Śród ziem ne go „Oiku -
me ne” z Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, Stu denc kie Ko ło Na uko we
Hi sto ry ków Sta ro żyt no ści te goż sa -
me go uni wer sy te tu, Ko ło Na uko we
Kla sy ków z Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu, Ko ło
Na uko we Fi lo lo gów Kla sycz nych 
z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go,
Ko ło An tycz nej Trans la to ry ki Uni -
wer sy te tu Łódz kie go, Ko ło Sta ro -
żyt ni cze Stu den tów Ka to lic kie go
Uni wer sy te tu Lu bel skie go oraz
Stu denc kie Ko ło Na uko we Ar che -
olo gii Śród ziem no mor skiej Uni wer -
sy te tu Gdań skie go. Do daj my, iż
ob ra dy mia ły miej sce w bu dyn ku
Cen trum Edu ka cji Ar che olo gicz nej
„Błę kit ny Lew” Mu zeum Ar che olo -
gicz ne go w Gdań sku.

W piąt ko we po po łu dnie (10 ma ja)
przy by łych go ści po wi tał Da mian
Do mań ski, pre zes Stu denc kie go
Ko ła Na uko we go Fi lo lo gów Kla -
sycz nych i Me di te ra ni stów UG, 
a uro czy ste go otwar cia kon fe ren cji
do ko nał opie kun na uko wy tej or ga -
ni za cji stu denc kiej, dr Grze gorz 
Ko tłow ski. Wy kład in au gu ra cyj ny
pt. Gre cy na mo rzach po łu dnio wych
wy gło sił dy rek tor In sty tu tu Stu -
diów Kla sycz nych, Śród ziem no -
mor skich i Orien tal nych Uni wer sy -
te tu Wro cław skie go, prof. Go ści wit
Ma li now ski, zaś w so bot nie po po -
łu dnie (11 ma ja) moż na by ło wy -

słu chać pre lek cji prof. Ni cho la sa 
V. Se kun dy, wy bit ne go ar che olo ga
sta ro żyt no ści z Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, pt. Pi rac two i ma ry nar ka wo -
jen na na Kre cie okre su hel le ni stycz ne go.
Ca łość kon fe ren cji uświet nił piąt ko -
wy kon cert in au gu ra cyj ny pt. „Na -
vi ga re ne ces se est” w wy ko na niu Chó -
ru Sce ny Mu zycz nej Gdańsk pod
ba tu tą Be aty Śnieg, na któ ry przy -
by li uczest ni cy kon fe ren cji oraz
gdańsz cza nie. Dzię ki go ścin no ści oo.
ka pu cy nów miał on miej sce w ko -
ście le rek tor skim św. Ja ku ba przy 
ul. Wa ło wej w Gdań sku.

W trak cie trzy dnio wych ob rad
za pre zen to wa no bli sko czterdzieści
pre lek cji na temat mo rza i je go ro li
w sta ro żyt no ści, bo gdzie in dziej
mó wić o mo rzu, jak nie w Gdań sku.
Moż na by ło wy słu chać re pre zen -
tan tów: Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, Uni wer sy te tu Ja giel loń skie -
go, Uni wer sy te tu Wro cław skie go,
Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel -
skie go, Uni wer sy te tu Gdań skie go,
Uni wer sy te tu Łódz kie go, Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza 
w Po zna niu, Uni wer sy te tu w Bia -
łym sto ku, Uni wer sy te tu Mi ko ła ja
Ko per ni ka w To ru niu oraz Uni wer -
sy te tu Opol skie go, ale tak że pre le -

gen tów afi lio wa nych do za gra nicz -
nych uczel ni i pro jek tów ba daw -
czych, tj. Uni ver si ty of Syd ney oraz
Zea Har bo ur Pro ject. 

Pre le gen ci (stu den ci i dok to ran ci 
hi sto rii, hi sto rii sztu ki, ar che olo gii, 
fi lo lo gii kla sycz nej, teo lo gii, fi lo zo fii)
mie li moż li wość za pre zen to wa nia
swo ich in ter dy scy pli nar nych ba dań
w trzy na stu pa ne lach te ma tycz -
nych. Mło dzi na ukow cy de ba to wa li
w ich trak cie mię dzy in ny mi o wal -
kach na mo rzu, sym bo lach i me ta -
fo rach ma ry ni stycz nych w li te ra tu -
rze i sztu ce, mor skich szla kach
han dlo wych i an tycz nych iti ne ra -
riach, ar che olo gii śród ziem no mor -
skiej i szkut nic twie, flo tach rzym -
skich, pi ra tach, Fe ni cja nach oraz
por tach, wy spach i wy brze żach.

Do daj my jesz cze, iż kon fe ren cja
zo sta ła ob ję ta pa tro na tem Cen trum
Edu ka cji Ar che olo gicz nej „Błę kit ny
Lew” Mu zeum Ar che olo gicz ne go w
Gdań sku, Ra dy Kół Na uko wych
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go oraz
Par la men tu Stu den tów UG.

W naj bliż szym cza sie or ga ni za to -
rzy prze wi du ją wy da nie pu bli ka cji
po kon fe ren cyj nej.

***
Stu denc kie Kon fe ren cje Sta ro żyt ni -
cze or ga ni zo wa ne są od 2004 r.
przy udzia le śro do wisk aka de mic -
kich z ca łe go kra ju. Do tych cza so we
spo tka nia od by ły się w War sza wie,
To ru niu, Ka to wi cach, Wro cła wiu,
Po zna niu, Kra ko wie, Lu bli nie i Ło -
dzi. Przy szło rocz na, ju bi le uszo wa
kon fe ren cja, od bę dzie się po now -
nie w sto li cy. da mian do mań ski

i x s t u d e n c k a k o n f e r e n c j a s t a r o ż y t n i c z a
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MŁODzI STAROŻyTNICy
o roli morza w antyku
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„Navigare necesse. morze – podróż – przejście – przemiana” to hasło dziewiątej
studenckiej konferencji starożytniczej, która odbyła się w dniach 10–12 maja br.
w gdańsku



– Kie dy w te le wi zji po ja wia się re kla ma,
prze łą czam ka nał, i tam rów nież na ty -
kam się na re kla mę. I choć by chcia ło się
jej unik nąć – nie da się. Mu si my więc
chro nić naj młod szych przed agre sją, ja -
ką ob ser wu je my w róż nych me diach.
Dla te go też w imie niu wła snym oraz JM
Rek to ra Ber nar da Lam m ka chciał bym
po gra tu lo wać po my słu te go spo tka nia
Za kła do wi Psy cho lo gii Eko no micz nej 
i Psy cho lo gii Or ga ni za cji In sty tu tu Psy -
cho lo gii UG oraz sto wa rzy sze niu
„Dziec ko bez re kla my” – ty mi sło wa mi
zwró cił się pro rek tor ds. stu denc -
kich, prof. Jó zef Wło dar ski, do or -
ga ni za to rów sym po zjum w swo im
wy stą pie niu po wi tal nym. Ra zem 
z nim go ści i uczest ni ków spo tka nia
po wi ta ły dzie kan Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych prof. Be ata Pa stwa -
-Woj cie chow ska oraz dy rek tor In -
sty tu tu Psy cho lo gii prof. Ma rio la
Bi dzan. 

Wśród za pro szo nych go ści by li 
mię dzy in ny mi prof. Ser giu Bal ta te -
scu z Ora dea Uni ver si ty (Ru mu nia),
An na Ba ra now ska z Gdań skie go
Cen trum Pro fi lak ty ki Uza leż nień
oraz dr Wie sław Ba ry ła ze Szko ły
Wyż szej Psy cho lo gii Spo łecz nej,

któ rzy po ru szy li te mat ob se sji by cia
wy jąt ko wym, me cha ni zmów uza -
leż nień oraz go ni twy za pie nią -
dzem. Z ko lei o wpły wie re kla my
na za cho wa nia ży wie nio we, a tak że
o ob se sjach zwią za nych z je dze -
niem roz ma wia li dr Wal de mar 
Bu dziń ski z GWSH oraz lek. med.
Mi chał Brze ziń ski. 

Wnio ski, któ re moż na wy cią gnąć
po ostat nim sym po zjum, są ta kie,
że po szu ki wa nie wła snej wy jąt ko -
wo ści i si ły je dy nie na ze wnątrz
(np. w ubio rze, wy glą dzie i sta nie
kon ta) jest przy czy ną nie za do wo le -
nia z sa me go sie bie. Oso by z za bu -
rze nia mi ży wie nio wy mi, cier pią ce 
z po wo du swo jej „nie do sko na łej”
po wierz chow no ści i ob se syj nie nią
za in te re so wa ne, zwy kle od czu wa ją
nie zmier ną pust kę we wnętrz ną.
Te ra pia po ma ga im zro zu mieć, że
na ło giem pró bu ją so bie re kom-
pen so wać za le gło ści emo cjo nal ne.
Choć ro dza jów uza leż nień zna my
wie le, sche mat dzia ła nia jest zwy -
kle ta ki sam. Za cho wa nie kom pul -
syw ne do star cza nam przy jem no ści
krót ko trwa łej. Stan za do wo le nia
szyb ko mi ja i po trze bu je my na stęp -

nych bodź ców. Nie ma my ni gdy
dość i za nim się obej rzy my, nie po -
tra fi my już żyć bez Internetu czy
sek su. Kon sump cja dzia ła w spo sób
iden tycz ny – jej za da niem jest za -
peł nić ja kąś lu kę we wnątrz nas. 
– Dla naj młod szych dzie ci na tu ral na
jest chęć po sia da nia. Z wie kiem po win -
na ona jed nak ustą pić miej sca in nym,
wyż szym war to ściom – mi ło ści, umie -
jęt no ści wy ba cza nia, wie rze w swo je
moż li wo ści, po ko rze itp. Lecz przy ta -
kim na tę że niu re kla my, prze ko nu ją cej
nas, że nic in ne go, tyl ko no wy pro dukt
uczy ni nas lep szy mi, sta je się to co raz
trud niej sze. Dzie ci ma ją z tym du ży
pro blem, a do ro słych ta re kla mo wa
agre sja spro wa dza na wcze śniej szy etap
roz wo ju – mó wi ła prof. Ma rio la Bi -
dzan.

Choć mar ke ting i re kla ma ma ją
na nas ogrom ny wpływ, mu si my
pa mię tać, że to my de cy du je my 
o na szym ży ciu. Uzbro je ni w wie -
dzę, ma my re al ne szan se na zmia -
nę wła snych za cho wań. Da jąc przy -
kład naj młod szym, choć w pew nym
stop niu mo że my zmie nić na sze
oto cze nie. mo ni ka le Wan doW ska
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P R Z E R E K L A M O W A N A K O N S U M P C J A

„Obłędy i obsesje”, 
czyli co robią z nami reklamy
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sympozjum „przereklamowana konsumpcja” wpisało się już chyba na stałe w kalendarium uniwersytetu gdańskiego.
dwa mesiące temu odbyło się trzecie spotkanie pt. „obłędy i obsesje”, tym razem poruszające tematykę wpływu reklamy
na nawyki żywieniowe, współczesne uzależnienia, a także pieniądze i związane z nimi obsesje
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S P R A W I E D L I W Y H A N D E L

Światowy dzień 
sprawiedliwego handlu

jak co roku w drugą sobotę maja tysiące osób manifestowało solidarność z producentami z krajów globalnego południa.
z tej okazji w kilkunastu miastach w polsce odbyły się wydarzenia związane z ideą sprawiedliwego Handlu. za imprezy 
w sopocie odpowiadali członkowie koła naukowego Handlu zagranicznego „Hazet” z uniwersytetu gdańskiego

Dnia 10 ma ja br. Ko ło Na uko we
„HaZet” zor ga ni zo wa ło ak cję,

któ ra mia ła na ce lu przy po mnie nie
stu den tom i pra cow ni kom Wy dzia -
łu Eko no micz ne go o Spra wie dli -
wym Han dlu, je go ce lach i re ali zo -
wa nym przez ko ło pro jek cie pt.
„Uni wer sy tet Gdań ski uczel nią
przy ja zną dla SH”. Stu dent ki na le -
żą ce do KN „HaZet” roz da wa ły
bro szu ry in for ma cyj ne i na klej ki, 
a do zdjęć ze Spra wie dli wym Ba na -
nem (i nie tyl ko) po zo wa ło wie le
osób po pie ra ją cych ideę Spra wie -
dli we go Han dlu, wśród nich tak że
wy kła dow cy i pra cow ni cy WE. Od -
był się rów nież krzy żów ko wy kon -
kurs ze słod ki mi upo min ka mi oraz
po czę stu nek z prze ką ska mi, ka wą 
i her ba tą. Na stęp ne go dnia stu -
dent ki uda ły się na naj po pu lar niej -
szą so poc ką uli cę – Bo ha te rów
Mon te Cas si no – by ideę Spra wie -
dli we go Han dlu przy bli żyć miesz -
kań com mia sta. Pro po no wa ły im
rów nież wspól ne zdję cia z chmur -
ką „Po pie ram...”.

Po co to wszyst ko?
Ostat nia tra ge dia w Ban gla de szu,
gdzie w wy ni ku za wa le nia się bu -
dyn ku zgi nę ło ponad siedmiuset
pięćdziesięciu pra cow ni ków fa bryk
odzie ży, otwo rzy ła, choć na chwi lę,
oczy świa ta na pro blem wa run ków
pra cy w kra jach roz wi ja ją cych się.
Gło sy obu rze nia pły nę ły z róż nych
stron. Od ra zu na su nę ło się py ta -
nie, kto jest za to od po wie dzial ny 
i jak moż na zmie nić tę sy tu ację? 

We dług sza cun ków Ban ku Świa -
to we go pro blem nę dzy do ty ka obec -
nie po nad 1,2 mld osób i choć ma
ten den cję spad ko wą, to w 2015 ro -
ku na dal mi liard lu dzi bę dzie ży ło
za rów no war tość 1,25 dol., czy li za
oko ło 4 zł dzien nie!  – Przy ta kim
po zio mie do cho dów wie lu ro dzi ców nie
mo że po słać swo ich dzie ci do szko ły, 

a to ozna cza ska zy wa nie ko lej nych po -
ko leń na ży cie w ubó stwie – mó wi
Zbi gniew Szal bot z Ko ali cji Spra -
wie dli we go Han dlu. Głów nym pro -
ble mem jest tu taj wy zysk, brak
szans na kon ku ro wa nie z wiel ki mi
pro du cen ta mi i brak po sza no wa nia
god no ści czło wie ka. W pro ce sie
glo ba li za cji jed nym z klu czo wych
ele men tów jest in te gru ją ca się go -
spo dar ka świa to wa. Jej me cha ni -
zmy po wo du ją, że pod czas gdy bo -
ga ci sta ją się co raz bo gat si, ca łe
spo łecz no ści, kra je i na ro dy ule ga -
ją wy zy sko wi i mar gi na li za cji, co
ska zu je je na nę dzę i głód. Nie spra -
wie dli we ce ny pro duk tów na ryn -
kach świa to wych (na wet po ni żej
kosz tów pro duk cji), utrud nie nia 
w do stę pie do ryn ków kra jów bo -
ga tej Pół no cy oraz za lew ryn ków
świa to wych ta nią do to wa ną żyw -
no ścią (głów nie z Unii Eu ro pej skiej
i Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki)
po wo du ją ol brzy mie stra ty dla go -
spo dar ki kra jów naj bied niej szych
oraz roz wi ja ją cych się. By zmie nić
ist nie ją cy stan rze czy, stwo rzo no

sys tem Spra wie dli we go Han dlu
(ang. Fa ir Tra de), z któ re go ko rzy -
sta już te raz po nad 1,25 mln drob -
nych rol ni ków i pro du cen tów na
świe cie. Jest to od dol ny mię dzy na -
ro do wy ruch spo łecz ny dą żą cy do
po pra wy wa run ków ży cia i go spo -
da ro wa nia drob nych pro du cen tów
żyw no ści i rę ko dzie ła z kra jów glo -
bal ne go Po łu dnia (tzw. kra jów
Trze cie go Świa ta lub kra jów roz wi -
ja ją cych się). Je go pod sta wo wym
ce lem jest zbu do wa nie trwa łych,
bez po śred nich re la cji po mię dzy pro -
du cen ta mi w kra jach bied nych 
a kon su men ta mi w za moż niej szych
czę ściach świa ta, przy jed no cze -
snym dba niu o pra wa czło wie ka
(mię dzy in ny mi po wstrzy ma niu wy -
zy sku ko biet i dzie ci) oraz o ochro nę
śro do wi ska. Dzię ki nie mu ubo dzy
miesz kań cy Azji, Afry ki i Ame ry ki
Ła ciń skiej mo gą pra co wać w god -
nych wa run kach i bu do wać uczci we
sto sun ki han dlo we z bo gat szą czę -
ścią świa ta. 

Naj waż niej szy mi pro duk ta mi Spra -
wie dli we go Han dlu są ar ty ku ły 
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spo żyw cze, głów nie pro du ko wa ne
me to da mi eko lo gicz ny mi: ka wa,
her ba ta, ka kao i je go prze two ry (na
przy kład cze ko la da), mio dy eg zo -
tycz ne, cu kier trzci no wy, ba na ny 
i in ne owo ce eg zo tycz ne oraz ich
prze two ry (so ki, owo ce su szo ne,
dże my), orze chy, pro duk ty zbo żo we
(na przy kład ryż) i ich prze two ry
(chrup ki, ma ka ro ny, mu sli), na sio na
ro ślin strącz ko wych, zio ła, przy pra -
wy i wie le in nych. Są też wy ro by
rę ko dziel ni cze, jak dy wa ny orien tal -
ne, bi żu te ria, ce ra mi ka, rzeź by, ple -
cion ki, ko sze, ma ty, lu do we in stru -
men ty mu zycz ne, ar ty ku ły pa pier -
ni cze, za baw ki, odzież i in ne wy ro -
by włó kien ni cze czy pił ki spor to we.
Ofer tę wzbo ga ca ją tak że ko sme ty ki,
kwia ty cię te, na gra nia mu zycz ne
czy na wet usłu gi tu ry stycz ne.

Pro duk ty te naj ła twiej roz po znać
na pół kach po od po wied nim zna ku
cer ty fi ka cyj nym i opi sie na opa ko -
wa niu. W prak ty ce naj bar dziej roz -
po zna wal nym sys te mem cer ty fi ka -
cyj nym w Eu ro pie jest Fa ir tra de, 
z cha rak te ry stycz nym zna kiem czar -
nej po sta ci uno szą cej dłoń na nie -
bie sko -zie lo nym tle. Obok nie go
funk cjo nu ją ta kie sys te my cer ty fi -
ka cji, jak Fa ir for li fe, Na tur land &
Fa ir czy Eco cert Equ ita ble. 

Trze ci Świat i my – two je 
pie nią dze kształ tu ją świat
Ja ko kon su men ci ma my pra wo wy -
bo ru pro duk tów i ma rek, któ re
nam od po wia da ją. Świa do me ko -
rzy sta nie z te go pra wa wią że się 

z od po wie dzial no ścią za skut ki na -
szych de cy zji, w tym za dal szą wę -
drów kę na szych pie nię dzy. Ja ko
kon su men ci je ste śmy bar dzo atrak -
cyj ni dla wszyst kich, któ rzy chcą
coś sprze dać. Ma li przed się bior cy,
nie tyl ko z kra jów Po łu dnia, nie
ma ją środ ków, by móc kon ku ro wać
z gi gan ta mi, na wet je śli ich pro -
duk ty są lep sze ja ko ścio wo. Zwy kle
dla te go, że nie stać ich na kam pa -
nie re kla mo we. A to one prze ko nu -
ją nas o nie po wta rzal no ści i nie -
zbęd no ści da nych pro duk tów.
Kon su mu je my więc co raz wię cej 
i wy bie ra my głów nie te mar ki, któ -
re po ja wi ły się w re kla mach. Rów -
nież dla roz gło su (oraz po pra wie nia
swo je go wi ze run ku) wie le firm an -
ga żu je się w kosz tow ne ini cja ty wy
spo łecz ne. Kon cer ny spo żyw cze
wal czą z oty ło ścią, a kon cer ny pa li -
wo we pro mu ją zrów no wa żo ne wy -
ko rzy sta nie ener gii i ochro nę śro -
do wi ska. Przy kła dy te go ty pu
„za bie gów ko sme tycz nych” moż na
mno żyć. Czy na praw dę fir mom za -
le ży na re al nej zmia nie, czy mo że
na po więk sze niu zy sków? 

Kon cer ny (nie tyl ko spo żyw cze,
ale też tech no lo gicz ne, che micz ne 
i odzie żo we), ze wzglę du na kosz ty,
prze no szą pro duk cję wła śnie do
kra jów Trze cie go Świa ta, gdzie
czę sto wy zy sku je się pra cow ni ków.
Wie le zna nych firm jest ata ko wa -
nych ze wzglę du na tra gicz ną sy tu -
ację ro bot ni ków pra cu ją cych kil ka -
na ście go dzin dzien nie i opła ca-
nych po ni żej mi ni mum so cjal ne go.
Zda rza się, że pła ce wszyst kich 
ro bot ni ków za trud nio nych przez
da ną fir mę sta no wią tyl ko kil ka
pro cent jej rocz ne go bu dże tu re -
kla mo we go – to zna czy, że pła cąc
za ich pro dukt, pła ci my przede
wszyst kim za je go re kla mę. A po -
nie waż to o na sze pie nią dze roz -
gry wa się wal ka, w pew nej mie rze
i na nas spo czy wa od po wie dzial -
ność za wy gląd te go świa ta. Że by
móc po dej mo wać od po wied nie de -
cy zje, mu si my umieć wy chwy ty -
wać to, co naj waż niej sze z za le wu
in for ma cji. 
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ceemc oczami
studentów

Ma te usz Woź nik
Stu dia bar dzo rzad ko lub wca le umoż li -
wia ją stu den tom wcie le nie się w stro nę
pro ce so wą i w ta kiej ro li wzię cie udzia łu
w roz pra wie. Mo ot Co urt to nie po wta -
rzal na szan sa nie tyl ko na za sto so wa nie
wie dzy w prak ty ce, ale tak że na zwe ry fi -
ko wa nie wła snych moż li wo ści w przy go -
to wa niach do za wo du.

CEEMC jest uzna wa ny za naj bar dziej
przy ja zny kon kurs te go ty pu. Wśród uczest -
ni ków i osób za an ga żo wa nych, or ga ni za -
to rów, pa nu je ide al ny kli mat dla in te gra cji.
Ma ło te go, chęć bez po śred nie go kon tak tu
z uczest ni ka mi wy ka zu ją sa mi sę dzio wie,
co da je nie co dzien ną oka zję do za mie nie -
nia kil ku słów z oso ba mi pia stu ją cy mi
czę sto wy so kie sta no wi ska (jak np. AG
Sharp sto ne) czy szcze gól nie za słu żo ny mi
w dok try nie (m.in. dr A. Kor ne zov).

Po za nie ma łym szo kiem zwią za nym 
z wy ma ga nia mi, nie sa mo wi cie wy so ko
po sta wio ną po przecz ką i stre sem przed
sa my mi wy stą pie nia mi, chciał bym, aby
udział w CEEMC stał się dla mnie za -
strzy kiem mo ty wa cji i wy trwa ło ści na
dal szej dro dze za wo do wej.

Ka ja Za le ska -Ko rziuk
Przy zna ne mi wy róż nie nie Best Spe aker
jest wy ni kiem wło żo nej w przy go to wa nie
pra cy i wie lu wy rze czeń, a przede wszyst -
kim uko ro no wa niem cięż kiej pra cy ca łej
dru ży ny. Czy war to by ło brać udział 
w kon kur sie? Zde cy do wa nie tak. Mo ot
Co urt jest oka zją nie tyl ko do ucze nia się
przez prak ty kę, ale też, o czym na le ży pa -
mię tać, do po zna nia wie lu cie ka wych
osób, sę dziów, or ga ni za to rów i, oczy wi -
ście, in nych uczest ni ków.

Ma ciej Zej da
Isto tą Mo ot Co ur tu jest to, że jest on trud -
ny. Na za da ne py ta nia nie ma jed no -
znacz nej od po wie dzi w pod ręcz ni kach czy
ak tach praw nych. To sę dzio wie w to ku
kon kur su de cy du ją, ja ki wy rok za pad nie,
kie ru jąc się ar gu men ta mi przed sta wio ny -
mi przez dru ży ny. Sa mo wy stą pie nie jest
bar dzo stre su ją ce i wy ma ga cią głej uwa gi,
trze ba być w sta nie wy ła pać po tknię cie
prze ciw ni ka i wy ko rzy stać je w re pli ce, 
a tak że umieć usto sun ko wać się do czę sto
za ska ku ją cych py tań sę dziów. W trak cie
Mo ot Co ur tu nie moż na wszyst kie go za -
pla no wać do koń ca.

mo ni ka le Wan doW ska(na pod sta Wie WWW.fairtrade.org.ploraz WWW.spraWiedliWyhandel.pl)
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Pod czas CEEMC Uni wer sy tet
Gdań ski god nie re pre zen to wa -

ła trzy oso bo wa dru ży na stu den tów
IV ro ku pra wa, w skła dzie: Ka ja
Za le ska -Ko rziuk, Ma te usz Woź nik
i Ma ciej Zej da, pod opie ką na uko wą
mgr Kry sty ny Wa ry lew skiej. War to
w tym miej scu do dać, że stu den-
ci Uni wer sy te tu Gdań skie go wzię li
udział w te go ro dza ju kon kur sie po
raz pierw szy od kil ku na stu lat.

Uczest ni cy kon kur su przy go to -
wy wa li się do nie go przez po nad
trzy mie sią ce. W tym cza sie opa no -
wa li obo wią zu ją cy na kon kur sie
ob szer ny za kres pra wa eu ro pej -
skie go. Mi mo że nie mie li wcze -
śniej stycz no ści z pra wem eu ro pej -
skim, zna ko mi cie po ra dzi li so bie 
z roz wią zy wa niem kon kur so wych
pro ble mów i od po wie dzia mi na
pod chwy tli we py ta nia. Te go rocz na
te ma ty ka kon kur su obej mo wa ła
pro ce du ral ne aspek ty eu ro pej skie -
go na ka zu aresz to wa nia. A jak
prze bie ga ła ry wa li za cja?

Pierw sze za da nie po le ga ło na opra -
co wa niu pism pro ce so wych dla obu
stron bio rą cych udział w fik cyj nym
po stę po wa niu to czą cym się przed
ETS, udzie le niu od po wie dzi na py -
ta nia do ty czą ce spra wy, a na stęp nie
prze sła niu do ku men tów do ko mi sji
Mo ot Co ur tu. Stu den ci UG prze szli
ten etap po myśl nie i do sta li się do
ćwierć fi na łu roz gry wa ne go w Brnie.

W ćwierć fi na le stu den ci WPiA
UG zmie rzy li się ze stu den ta mi 
z Uni ver si ty of Na tio nal and World
Eco no my (So fia) i Co me nius Uni -
ver si ty (Bra ty sła wa) w sy mu la cyj -
nej roz pra wie, pod czas któ rej mu -
sie li wy ka zać swo je umie jęt no ści 
w sztu ce eru dy cji i au to pre zen ta cji,
a tak że sto sow nej ar gu men ta cji. 
A wszyst ko to pod pre sją cza su i su -
ro wym okiem sę dziów ETS, któ rzy
do ce ni li umie jęt no ści Kai Za le skiej -
-Ko rziuk, przy zna jąc jej wy róż nie -
nie dla Naj lep sze go Mów cy. 

Cho ciaż kon kurs za koń czył się
dla gdańsz czan na ćwierć fi na le, to

zda niem opie ku na na uko we go stu -
den tów, jest to do pie ro po czą tek
na dro dze do ich przy szłej ka rie ry
za wo do wej: – Ja ko opie kun na uko wy
stu den tów bio rą cych udział w Mo ot
Co ur cie, nie ma ją cych wcze śniej stycz -
no ści z pra wem eu ro pej skim, oce niam
ich sto pień przy go to wa nia się do kon -
kur su ja ko bar dzo do bry. Od sa me go
po cząt ku by li oni ogrom nie za an ga żo -
wa ni w ten pro jekt. Zmie rzy li się z do -
syć trud nym i ak tu al nym pro ble mem
do ty czą cym Eu ro pej skie go Na ka zu
Aresz to wa nia, z któ rym przy wspól nie
wło żo nym wy sił ku po ra dzi li so bie zna -
ko mi cie! Je stem prze ko na na, że suk ces
i do świad cza nie któ re zdo by li, bio rąc
udział w kon kur sie, sta no wi do pie ro
po czą tek na dro dze ich przy szłej ka rie -
ry w za wo dzie praw ni czym!

kry sty na Wa ry leW skaka te dra pra Wa eu ro pej skie goi kom pa ra ty sty ki praW ni czej Wpia ugopie kun na uko Wy uczest ni kóWceemc brno 2013

w dniach 26–29 kwiet nia br. na wy dzia le pra wa uni wer sy te tu ma sa ry ka w Brnie od by ła się XiX edy cja mię dzy na ro do we -
go kon kur su cen tral and eastern eu ro pe an mo ot co urt com pe ti tion (ceemc), or ga ni zo wa ne go przez Bri tish Law cen tre
we współ pra cy z try bu na łem spra wie dli wo ści ue i uni wer sy te tem cam brid ge. mo ot co urt jest sy mu la cją po stę po wa nia
to czą ce go się (w tym wy pad ku) na pod sta wie prze pi sów pra wa eu ro pej skie go przed eu ro pej skim try bu na łem spra wie -
dli wo ści (ets). prze wod ni czą cą skła du sę dziow skie go by ła ele anor sharp sto ne – rzecz nik ge ne ral ny ets

SuKCES 
studentów Wydziału Prawa i Administracji 
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M A ł Y- W I E L K I O D K R Y W C A

Po mysł cy klicz nych warsz ta tów
„Ma ły -wiel ki od kryw ca” dla

uczniów Szko ły Pod sta wo wej nr 82
w Gdań sku -Klu ko wie pro wa dzo -
nych przez człon ków Ko ła Na uko -
we go ANIMA zro dził się w ra mach
pro jek tu „Otwar ta szko ła”, któ ry
miał na ce lu mię dzy in ny mi przy -
go to wa nie uczniów do ko lej nych
eta pów edu ka cji i kształ to wa nie
pro spo łecz nych po staw. Warsz ta ty
od by wa ły się raz w mie sią cu, od
grud nia 2012 do ma ja 2013 ro ku.
W ich trak cie ucznio wie zaznajo-
mili się  ze zwy cza ja mi wy bra nych
kra jów, ich kul tu rą, mu zy ką, kuch -
nią. Po zna li też pod sta wo we sło wa 
w ję zy ku obo wią zu ją cym w da nym
pań stwie, za po zna li się z do rob -
kiem li te rac kim ży ją cych tam au to -
rów i na uczy li się wska zy wać kra je
na ma pie świa ta. Wszyst ko to mia -
ło na ce lu roz bu dzić cie ka wość
mło dych od kryw ców świa ta i oswo -
ić ich z róż ni ca mi po mię dzy miesz -
kań ca mi na sze go glo bu (co z ko lei
uczy to le ran cji), a stu den tów wzbo -
ga cić o jak że po trzeb ne na ryn ku
pra cy do świad cze nie. 

STu deN ci o WarSZ Ta Tach
Mag da le na Kwa śnik, ko or dy na tor -
ka pro jek tu z ra mie nia KNP ANIMA
mó wi: – Tym, co naj bar dziej po do ba mi
się w tej ini cja ty wie, jest fakt, że warsz ta -
ty w Klu ko wie da ły obo pól ne ko rzy ści.
Dla dzie ci by ła to oka zja do zy ska nia
do dat ko wej wie dzy przez po łą cze nie
na uki z za ba wą, dla mnie na to miast
by ła to świet na prak ty ka i oka zja do te -
go, aby spraw dzić się w pra cy z dzieć mi.
Mam też na dzie ję, że warsz ta ty by ły
dla dzie ci mi le spę dzo nym cza sem, ale
rów nież, że dzię ki nim roz wi ną one
swo je za in te re so wa nia. 

Po dob ne od czu cia ma też Be ata
Bącz kie wicz, jed na z pro wa dzą cych
warsz tat o ob cho dach świę ta Bo że -
go Na ro dze nia w róż nych kra jach –
Warsz ta ty or ga ni zo wa ne przez nas dla
dzie ci ze szko ły pod sta wo wej w Klu ko -
wie by ły dla mnie oka zją do zmie rze nia
się z ogrom nym wy zwa niem, ja kim jest
wzbu dze nie za in te re so wa nia u dzie ci.
My ślę, że dzię ki tej ak cji zy ska ją nie tyl -
ko dzie ci, zdo by wa jąc wie dzę na te mat
in nych kul tur, ale zy ska my i my, uzy -
sku jąc bez cen ne do świad cze nie tak
waż ne w na szym przy szłym za wo dzie.

Cie szę się, że za an ga żo wa łam się w to
przed się wzię cie, po nie waż wy wo ła nie
uśmie chu na twa rzach dzie ci da ło mi
du żo ra do ści.

dy reK cja i Na ucZy cie le
o STu deN Tach
Jak po wie dział Grze gorz Ja szew ski,
dy rek tor SP nr 82 – Pro wa dzą cy po -
tra fi li w cie ka wy i przy stęp ny spo sób
przy bli żyć dzie ciom cie ka wost ki z róż -
nych stron świa ta. Do za jęć wy ko rzy -
sta li mię dzy in ny mi pre zen ta cje mul ti -
me dial ne wła sne go au tor stwa, za gad ki
czy krzy żów ki. Ucznio wie mie li moż li -
wość roz wi ja nia za in te re so wań i po zy -
ski wa nia do dat ko wej wie dzy, a stu -
den ci przez ży wy kon takt z ucznia mi
zdo by li prak ty kę i oby cie nie zwy kle po -
trzeb ne w póź niej szej pra cy za wo do wej.
Dy rek cja i na uczy cie le szko ły de -
kla ru ją go to wość współ pra cy ze
stu den ta mi w ra mach in nych ini -
cja tyw.

* * *
Warsz ta ty by ły bar dzo lu bia ne przez
dzie ci, któ re ocze ki wa ły na nie 
za wsze z nie cier pli wo ścią. Dzię ki
te mu, że by ły pro wa dzo ne przez
róż ne oso by (za in te re so wa nie
wśród stu den tów by ło ol brzy mie),
za każ dym ra zem by ły in ne. Cie szy -
ły się tak du żą po pu lar no ścią, że 
od paź dzier ni ka stu den ci pla nu ją
zor ga ni zo wa nie warsz ta tów o emo -
cjach.

Oby by ło wię cej ta kich ini cja tyw
przy no szą cych obo pól ne ko rzy ści –
spo łecz no ści lo kal nej i stu den tom. 

do ro ta go dleW ska -Wer neropie kun knp anima

Studenci dla szkoły podstawowej,
szkoła podstawowa dla studentów
studenci z koła nauk psychologicznych anima działający przy instytucie psychologii wielokrotnie organizowali

i współorganizowali różnorodne przedsięwzięcia w naszym uniwersytecie. tym razem dali się poznać jako świetni
koordynatorzy warsztatów dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 82 w gdańsku-klukowie
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Ja ko stu den ci oce ano gra fii an ga -
żu je my się w dzia łal ność w Stu -

denc kim Ko le Na uko wym Oce ano -
gra fów, któ re funk cjo nu je przy In sty -
tu cie Oce ano gra fii Uni wer sy te tu
Gdań skie go. Człon ko wie Ko ła zaj mu -
ją i in te re su ją się prak tycz nie wszyst -
kim, co do ty czy mórz, a w szcze gól -
no ści tym, co zwią za ne jest z na szym
Bał ty kiem – eko lo gią, edu ka cją za -
rów no naj młod szych, jak i tych star -
szych miesz kań ców Trój mia sta, 
a tak że ba da nia mi na uko wy mi.

W cią gu ro ku aka de mic kie go or -
ga ni zu je my wie le ak cji i włą cza my
się do in nych pro jek tów pro pa gu ją -
cych ochro nę śro do wi ska mor skie -
go i zrów no wa żo ne go użyt ko wa nia
za so bów znaj du ją cych się w mo rzu.
Na swo im kon cie ma my udział 
w kil ku pro jek tach na uko wych, od -
by wa ją cych się w okre sie let nim,
mię dzy in ny mi w ba da niach, któ re
mia ły na ce lu mo ni to ring ryb ży ją -

cych wzdłuż stre fy brze go wej Pół -
wy spu Hel skie go (2012) czy wy -
brze ża Sło wiń skie go Par ku Na ro do -
we go (2011).

W ma ju, jak co ro ku, ak tyw nie
bra li śmy udział w XI Bał tyc kim 
Fe sti wa lu Na uki, któ ry od by wa się
na te re nie ca łe go wo je wódz twa po -
mor skie go. W ra mach festiwalu
uczest ni czy li śmy w ak cji „Bio róż no -
rod ność – po znaj, by za cho wać”,
prowa dzi li śmy wy kład pt. „Mło dzi 
w służ bie Bał ty ku” w na szym In sty -
tu cie oraz w ra mach XIV Pik ni ku

Na uko we go w Gdy ni po ka zy wa li -
śmy mię dzy in ny mi zja wi ska, któ re
za cho dzą w na szym mo rzu na przy -
kła dzie kil ku wy bra nych or ga ni -
zmów. Ale i to nie wszyst ko. 

Sta ra my się po sze rzać na sze ho -
ry zon ty, bio rąc udział w wy jaz dach
za gra nicz nych na kon fe ren cje czy
warsz ta ty, głów nie w Eu ro pie, ale
w pla nach się ga my znacz nie da lej.

Na sza ak tyw ność nie by ła by moż -
li wa, gdy by nie wspar cie ze stro ny
władz Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo -
gra fii, jak i sa mej Uczel ni, a tak że
Par la men tu Stu den tów. Chcie li by -
śmy im ser decz nie po dzię ko wać za
ostat nie la ta, a w szcze gól no ści 
za ten rok aka de mic ki. 

Wszyst kich stu den tów i dok to -
ran tów chęt nych do współ pra cy 
za pra sza my na spo tka nie SKNO 
w paź dzier ni ku!

mo ni ka do liń ska

NAUKOWE PASJE STUDENTÓW
oceanografii

morświny, ryby, glony, foki, falowanie w morzu czy kamienie na plaży – to tylko część rzeczy, którymi, zdaniem większości
mieszkańców trójmiasta, zajmują się oceanografowie. jak jest naprawdę?
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dworzanin i dziEjopis

Wzbio rze sta rych dru ków Bi -
blio te ki Uni wer sy te tu Gdań -

skie go znaj du ją się dwa dzie ła 
Łu ka sza Gór nic kie go (1527–1603),
jed ne go z naj wy bit niej szych przed -
sta wi cie li pol skie go re ne san su, za -
słu żo ne go zwłasz cza na po lu pi -
sar stwa po li tycz ne go, spo łecz ne go
i hi sto rycz ne go, ale też ce nio ne go
po ety i tłu ma cza. Pierw sze z nich
to Dwo rza nin Pol ski, Łu ka sza Gór -
nic kie go. Te raz no wo prze dru ko wa ny,
a dru gie – Dzie ie w Ko ro nie Pol skiey
za Zyg mun ta I. y Zyg mun ta Au gu sta
aż do śmier ci ie go, z przy to cze niem
nie któ rych po stron nych Cie ka wo śći,
od Ro ku 1538. aż do Ro ku 1572 […].

ar cy dzie ło li te ra tu ry dwor skiej
Eg zem plarz Dwo rza ni na Pol skie go,
Łu ka sza Gór nic kie go […] po cho dzi 
z 1639 ro ku. To ar cy dzie ło pol skiej
li te ra tu ry dwor skiej zo sta ło wy tło -
czo ne w ofi cy nie An drze ja Piotr -
kow czy ka (1581–1645), w Kra-
ko wie. Jest to dru gie, już po śmiert -
ne wy da nie. Pierw sze uka za ło się
w ro ku 1566 ro ku rów nież w Kra -
ko wie, ale dru ka rzem był Ma ciej
Wirz bię ta (1523–1605).

Dwo rza nin Pol ski jest to wła ści -
wie pa ra fra za słyn ne go dzie ła Bal -
ta za ra Ca sti glio ne go (1478–1529)
pt. Il Cor te gia no (Dwo rza nin), jed -
nak tak grun tow nie prze ro bio na 
i spo lsz czo na przez Gór nic kie go
(w kon tek ście spe cy fi ki pol skiej
kul tu ry dwor skiej), że z ory gi nal -
ne go dzie ła ma ło co zo sta ło. Za -
cho wa na zo sta ła kon wen cja dia lo -
gu, z tym, że miej scem dys kur su
nie jest już Urbi no we Wło szech,
lecz dwór bi sku pa kra kow skie go
Sa mu ela Ma cie jow skie go (1499–
–1550) w Prąd ni ku pod Kra ko -
wem po ro ku 1547, roz mów ca mi
zaś są go ście bi sku pa Sa mu ela,
daw ni i obec ni dwo rza nie: Sta ni -
sław Lu pa Pod lo dow ski (ur. mię -
dzy 1503 a 1513, zm. 1550, oj -
ciec żo ny Ja na Ko cha now skie go,

dwo rza nin Zyg mun ta I Sta re go,
od ro ku 1547 stol nik san do mier -
ski, po seł na sejm), Sta ni sław Ma -
cie jow ski (kasz te lan lu bel ski),
Woj ciech Kry ski (dy plo ma ta i se -
kre tarz kró lew ski), Sta ni sław 
Wa pow ski (póź niej szy kasz te lan
prze my ski), An drzej Kost ka, Jan
Der śniak, Alek san der Mysz kow -
ski. Dys kurs do ty czy róż no rod nych
za gad nień, od no szą cych się do
mo de lu oraz for ma cji i po staw
dwo rza ni na w rze czy wi sto ści ów -
cze snej Rze czy po spo li tej. Ba da cze
zwra ca ją szcze gól ną uwa gę na do -
nio słość frag men tów do ty czą cych
ję zy ka pol skie go. Gór nic ki bar dzo
kry tycz nie wy po wia da się bo wiem
w spra wie już wów czas po wszech -
nej na dwo rach mo dy za nie czysz -
cza nia ję zy ka pol skie go ob cy mi
na le cia ło ścia mi. W usta Woj cie cha
Kry skie go wkła da mię dzy in ny mi
na stę pu ją ce sło wa: „abo wiem nasz
Po lak, by jed no kęs z do mu wy je -
chał, wnet nie chce in a czey mo -
wić, jed no tym ję zy kiem, gdzie
trosz kę zmiesz kał […]”.

Po sia da ny przez BUG eg zem -
plarz Dwo rza ni na Pol skie go zdo bił
nie gdyś pół ki Bi blio te ki Mu zeum
Pol skie go w Rap per swi lu, w Szwaj -
ca rii, skąd ja ko du blet zo stał sprze -
da ny za osiem fran ków, o czym 
za świad cza od ręcz ny za pi sek spo -
rzą dzo ny na od wro cie kar ty ty tu -
ło wej. Trzy stem ple z na pi sem 
Bi blio te ka Szpo tań skich do wo dzą,
że póź niej znaj do wał się w po sia -
da niu tej ro dzi ny. Za sto so wa na
an ty kwa w po sta ci ro tun dy na da -
je książ ce kunsz tow ny wy gląd. 

Kro ni ka prze ty ka na 
wspo mnie nia mi
Dru gie dzie ło Łu ka sza Gór nic kie -
go w księ go zbio rze sta ro drucz -
nym BUG, Dzie ie w Ko ro nie Pol -
skiey za Zyg mun ta I. y Zyg mun ta
Au gu sta aż do śmier ci ie go, z przy to -
cze niem nie któ rych po stron nych 

Cie ka wo śći, od Ro ku 1538. aż do Ro ku
1572 […], to trze cie wy da nie, wy -
dru ko wa ne sta ra niem mar szał ka
wiel kie go ko ron ne go, Fran cisz ka
Bie liń skie go (1683–1766) w ro ku
1754 w War sza wie, w nie zwy kle
za słu żo nej dla kul tu ry pol skiej
ofi cy nie oj ców pi ja rów. Książ ka
słu ży ła też w tym cza sie ja ko po -
moc na uko wa w ko le giach pi jar -
skich. Dzie ło po wsta ło w ostat -
nim okre sie ży cia Gór nic kie go,
po mię dzy la ta mi 1595–1603, po
prze szło dwu dzie sto let niej prze -
rwie w upra wia niu twór czo ści pi -
sar skiej. Jest to swo ista kom pi la -
cja oso bi stych wspo mnień au to ra
i za pi su źró dło we go, opar te go
głów nie na Kro ni ce pol skiej Mar ci -
na Biel skie go. Dzie ie w Ko ro nie
Pol skiey uka za ły się do pie ro w ro -
ku 1637 w kra kow skiej ofi cy nie
An drze ja Piotr kow czy ka, sta ra -
niem sy na pi sa rza, rów nież Łu ka -
sza (1585–1651), ka no ni ka wi -
leń skie go i war miń skie go oraz
se kre ta rza kró lew skie go, któ ry
de dy ko wał dzie ło oj ca kró lo wi
Wła dy sła wo wi IV Wa zie.

o au to rze słów kil ka
Łu kasz Gór nic ki, piew ca szla chec -
kiej kul tu ry dwor skiej, sam wy wo -
dził się z ubo giej ro dzi ny miesz -
czań skiej, osia dłej w Oświę ci miu.
Do pie ro w 1561 ro ku król Zyg -
munt Au gust, któ re go wiel ką
przy chyl no ścią cie szył się nasz
au tor, na dał swe mu se kre ta rzo wi
i bi blio te ka rzo wi no bi li ta cję i herb
Ogoń czyk. Swo ją po zy cję i wy -
kształ ce nie za wdzię czał Gór nic ki
bra tu mat ki, Sta ni sła wo wi Gą sior -
ko wi (1504–1562), zwa ne mu Kle -
ry ką, ka pel mi strzo wi dy ry gen to wi
na dwor nej ka pe li Zyg mun ta I Sta -
re go. Wuj spro wa dził bo wiem sio -
strzeń ca w ro ku 1538 do Kra ko wa,
gdzie je de na sto let ni Łu kasz pod jął
na ukę w szko le pa ra fial nej św. Ja -
na, któ ra utrzy my wa ła wów czas
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do bry po ziom i cie szy ła się wiel ką
po pu lar no ścią. 

Na po cząt ku lat czter dzie stych
XVI wie ku, też pew nie dzię ki wu -
jo wi, zna lazł się Gór nic ki w cha -
rak te rze pi sa rza kan ce la ryj ne go
na dwo rze bi sku pa kra kow skie go,
za ra zem pod kanc le rze go ko ron -
ne go, Sa mu ela Ma cie jow skie go 
w Prąd ni ku pod Kra ko wem, gdzie
póź niej umie ścił ak cję Dwo rza ni -
na Pol skie go. Po śmier ci bi sku pa
Sa mu ela w ro ku 1550 kon ty nu -
ował służ bę dwor ską u je go na -
stęp cy, bi sku pa Mi ko ła ja Ze brzy -
dow skie go. Dwa la ta póź niej
prze szedł do kan ce la rii kró lew -
skiej, gdzie pod kie run kiem pod -
kanc le rze go Ja na Prze remb skie go
zdo by wał dal sze do świad cze nie
kan ce la ryj ne. W tym cha rak te rze
uczest ni czył też w kil ku wo ja żach
dy plo ma tycz nych do Gdań ska,
Kró lew ca, na Li twę i do Wied nia.
W tym cza sie przy jął też niż sze
świe ce nia du chow ne, któ re, wraz
ze sta ra nia mi wu ja Sta ni sła wa
Kle ry ki, po mo gły mu uzy skać
pro bo stwo w Wie licz ce, a póź niej
tak że ka no nię w Krusz wi cy i pro -
bo stwo w Kę tach. Tym sa mym
Gór nic ki za peł nił so bie sta łe do -
cho dy, dzię ki któ rym mógł w ro ku
1557 udać się na stu dia praw ni -
cze do Pa dwy we Wło szech. Tam

za przy jaź nił się z Ja nem Ko cha -
now skim (1530–1584), któ ra to
przy jaźń trwa ła aż do śmie ci mi -
strza z Czar no la su. 

Po dwóch la tach Gór nic ki wró cił
do Kra ko wa, gdzie w lu tym 1559
ro ku pod jął obo wiąz ki se kre ta rza
w taj nej kan ce la rii kró lew skiej, 
a w li sto pa dzie te go sa me go ro ku
król Zyg munt Au gust mia no wał
go swo im na dwor nym bi blio te ka -
rzem. Funk cję tę peł nił do ro ku
1572. Do po ło wy lat sześć dzie sią -
tych XVI wie ku prze by wał w Wil -
nie, zaś w ro ku 1565 ra zem z bi -
blio te ką kró lew ską prze niósł się
do Ty ko ci na. Na prze ło mie 1571 
i 1572 ro ku otrzy mał Gór nic ki od
kró la Zyg mun ta Au gu sta no mi na -
cję na sta ro stę ty ko ciń skie go.
Ste fan Ba to ry, któ re go wzglę da mi
Gór nic ki rów nież się cie szył, na -
dał mu w ro ku 1576 sta ro stwo
wa sil kow skie. W tym też cza sie
au tor Dwo rza ni na Pol skie go za warł
zwią zek mał żeń ski z młod szą od
sie bie o trzy dzie ści lat Bar ba rą
Bro niew ską, któ ra umar ła jed nak
w ro ku 1587, zo sta wia jąc Gór nic -
kie mu ośmio ro dzie ci. W tych 
la tach zmar li też ser decz ni przy -
ja cie le Gór nic kie go: Jan Ko cha -
now ski i fi lo zof An drzej Pa try cy
Ni dec ki (1522–1587). Te bo le sne
prze ży cia sta ły się bez po śred nią

przy czy ną po wro tu pi sa rza do
twór czo ści li te rac kiej po oko ło
dwu dzie sto let niej prze rwie spo -
wo do wa nej wy ko ny wa niem obo -
wiąz ków urzę do wych i go spo dar -
skich. Z te go okre su po cho dzą
prze kła dy dzieł Se ne ki: Tro jan ki
i Rzecz o do bro dziej stwach oraz pi -
sma po li tycz ne: Roz mo wa Po la ka 
z Wło chem o wol no ściach i pra wach
pol skich i Dro ga do zu peł nej wol no -
ści. Za ży cia zdą żył jesz cze Gór -
nic ki wy dać sa ty rycz ny utwór Ra -
czył. Po śmier ci zaś uka za ły się
opi sy wa ne wy żej Dzie ie w Ko ro nie
Pol skiey […] oraz Roz mo wa zło dzie -
ja w czar tem. an to ni ka ka re ko
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Je steś prze wod ni czą cym Ra dy

Dok to ran tów UG od paź dzier ni ka

ubie głe go ro ku, za pew ne więc 

po zna łeś pro ble my, z któ ry mi 

bo ry ka ją się dok to ran ci na szej

uczel ni. Ja kie to pro ble my?

Pro ble my by ły mi zna ne za nim zo -

sta łem prze wod ni czą cym, cho ciaż

w głów nej mie rze do ty czy ły one

mo je go ro dzi me go wy dzia łu (Wy -

dział Che mii). Te raz dzię ki kon tak -

tom z człon ka mi RD i ko or dy no wa -

niu ich dzia łań uzy ska łem szer szą

per spek ty wę. Naj czę ściej sy gna li zo -

wa nym pro ble mem (nie tyl ko wśród

dok to ran tów na szej uczel ni) jest

pro blem fi nan sów, za rów no tych

prze zna czo nych na utrzy ma nie, jak

i tych na ba da nia. Jest wie le moż li -

wo ści uzy ska nia środ ków przez na

przy kład gran ty Na ro do we go Cen -

trum Na uki, pro gram „Kształ ci my

naj lep szych” czy do te go ro ku projekt

InnoDoktorant. Jest to jednak nadal

kro pla w mo rzu po trzeb, szcze gól -

nie dla dok to ran tów z wy dzia łów

hu ma ni stycz nych. Sy tu acja ule gła

pew nej po pra wie po wpro wa dze niu

zwięk sze nia sty pen dium z do ta cji

pro ja ko ścio wej dla 30% naj lep szych

dok to ran tów, jed nak że nie ma po -

wo dów do nad mier ne go opty mi -

zmu, po nie waż na kil ku wy dzia łach

jest to je dy ne źró dło środ ków fi nan -

so wych dla dok to ran tów (obok

wspar cia z Fun du szu Po mo cy Ma te -

rial nej). Brak środ ków na wy jaz dy

kon fe ren cyj ne, kwe ren dy, szko le -

nia rów nież by wa fru stru ją cy dla

uczest ni ków stu diów III stop nia.

In nym pro ble mem sy gna li zo-

wa nym przez dok to ran tów jest ko -

niecz ność pro wa dze nia po nad-

wy mia ro wych za jęć dy dak tycz nych

(po wy żej dzie więć dzie się ciu go dzin

usta wo wych prak tyk rocz nie), za

któ re nie otrzy mu ją wy na gro dze nia.

Wy ni ka to rów nież z bra ku świa do -

mo ści wśród dok to ran tów, któ rzy

nie za wsze zna ją swo je pra wa.

Co do tej po ry uda ło się 

osią gnąć Ra dzie Dok to ran tów? 

Przez ostat nie dwie ka den cje, dzię ki

wspar ciu władz uczel ni, uda ło się

po zy skać bu dżet po zo sta ją cy do dys -

po zy cji Ra dy i po miesz cze nie biu ro -

we. Na si przed sta wi cie le za sia da ją

w Se na cie, Ko mi sjach Se nac kich 

i Ra dzie Pro gra mo wej „Ga ze ty Uni -

wer sy tec kiej”. Zor ga ni zo wa li śmy

rów nież kil ka kon fe ren cji zwią za -

nych z sa mo rząd no ścią dok to ranc -

ką. Człon ko wie Ra dy Dok to ran tów

za wią za li Trój miej skie Po ro zu mie -

nie Dok to ran tów, któ re ak tyw nie

dzia ła od dwóch lat na te re nie Trój -

mia sta. Po nad to człon ko wie Ra dy

Dok to ran tów peł nią waż ne funk cje

na are nie ogól no pol skiej: są człon -

ka mi Za rzą du Kra jo wej Re pre zen -

ta cji Dok to ran tów, Ko mi sji Praw nej

dzia ła ją cej przy KRD czy też przed -

sta wi cie la mi w Ra dzie Głów nej Na -

uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Ra da Dok to ran tów udzie la się

rów nież kul tu ral nie: or ga ni zu je je -

sien ne spo tka nia in te gra cyj ne i prze -

gląd ze spo łów roc ko wych „DokRock”

(od 2012 ro ku), wspar ła też wy da -

nie pły ty bę dą cej uwień cze niem

wspo mnia ne go prze glą du.

Co sa mo rząd dok to ran tów 

mo że dać dok to ran to wi? W ja kich

spra wach dok to ran ci mo gą się 

do was zwró cić?

Każ dy uczest nik stu diów dok to ranc -

kich mo że zwró cić się z po mo cą do

Ra dy Dok to ran tów za wsze wte dy,

gdy wy stę pu ją ja kieś pro ble my bądź

nie pra wi dło wo ści na je go wy dzia le.

Słu ży my rów nież po mo cą praw ną 

w wy pad ku pro ble mów wy ni ka ją -

cych z in ter pre ta cji usta wy czy też

re gu la mi nów. Po nad to wspie ra my

wy da rze nia or ga ni zo wa ne przez

dok to ran tów i dla dok to ran tów, ta -

kie jak kon fe ren cje czy szko le nia,

obej mu jąc je na przy kład pa tro na -

tem. In for mu je my o szko le niach czy

kon kur sach gran to wych, z któ rych

dok to ran ci mo gą sko rzy stać.

Do dat ko wo każ dy dok to rant mo że

się zwró cić o do fi nan so wa nie wy -

jaz dów, czy to na kon fe ren cję, szko -

le nie czy na kwe ren dę. Wy star czy

zło żyć po da nie do Ko mi sji Bu dże to -

wej Ra dy Dok to ran tów wraz z wy -

ma ga ny mi do ku men ta mi, któ rych

wy kaz znaj du je się na stro nie Ra dy

[www.ra da dok to ran tow.ug.edu.pl – 

red.]. Dla spo rej czę ści dok to ran tów

jest to je dy na możliwość po zy ska nia

środ ków na ta kie wy jaz dy.

Ja kie ko rzy ści mo że dać dzia łal -

ność sa mo rzą do wa dok to ran to wi?

Przede wszyst kim roz wój umie jęt -

no ści in ter per so nal nych oraz moż -

rozmoWa z dominikiem Walczakiem, przeWodniczącym rady doktorantóW ugi członkiem zarządu krajoWej reprezentacji doktorantóW
Nie narzekam na nudę...
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li wość roz wo ju dla osób, któ re chcą

dzia łać spo łecz nie. Na le ży so bie

uświa do mić, że jest to pra ca nie da -

ją ca żad nych ko rzy ści fi nan so wych.

Re kom pen su ją to w pew nym stop -

niu na wią za ne kon tak ty, któ re 

nie rzad ko prze ra dza ją się w zna jo -

mo ści na sto pie to wa rzy skiej.

Jak wy glą da dzia łal ność Ra dy

Dok to ran tów UG na are nie 

po za uczel nia nej?

Je ste śmy w ści słej czo łów ce sa mo -

rzą dów, któ re ma ją re al ny wpływ na

sa mo rząd ność dok to ranc ką w Pol sce.

Jak już wspo mi na łem, człon ko wie

Ra dy peł nią waż ne funk cje w Kra -

jo wej Re pre zen ta cji Dok to ran tów.

By li śmy ini cja to ra mi oraz współ -

za ło ży cie la mi Dok to ranc kie go Fo -

rum Uni wer sy te tów Pol skich, któ re 

za wią za ło się wła śnie na Uni wer sy -

te cie Gdań skim w lip cu ubie głe go

ro ku. Przed sta wi cie le Ra dy ko or dy -

nu ją rów nież Ogól no pol ski Kon kurs

na Naj bar dziej Pro dok to ranc ką Uczel-

nię Wyż szą w Pol sce PRODOK (edy -

cje 2012 oraz 2013). W tym ro ku

pla nu je my rów nież zor ga ni zo wać

pod ko niec lip ca ogól no pol ską kon -

fe ren cję na te mat sa mo rząd no ści

dok to ranc kiej w Pol sce. Ce lem kon -

fe ren cji bę dzie za pre zen to wa nie sze -

ro ko ro zu mia ne go funk cjo no wa nia

sa mo rząd no ści dok to ranc kiej na

uczelniach i w in sty tu tach PAN 

w Pol sce, wy mia na do świad czeń oraz

za pre zen to wa nie do brych prak tyk

ko rzyst nych dla dok to ran tów obo -

wią zu ją cych na ro dzi mych uczel -

niach. Wy mier nym efek tem spo tka -

nia bę dzie pu bli ka cja, od gry wa ją ca

ro lę kom pen dium funk cjo no wa nia

sa mo rząd no ści dok to ranc kiej na

uczelniach i w in sty tu tach PAN 

w Pol sce.

Kim jest Do mi nik Wal czak 

pry wat nie?

Przede wszyst kim dok to ran tem,

któ ry speł nia się na uko wo. Po za

pra cą na uko wą oraz dzia łal no ścią

sa mo rzą do wą in te re su ję się mu -

zy ką oraz sub kul tu rą pun ko wą.

Jestem gitarzystą w ze spole mu -

zycz nym, z któ rym na gry wam pły ty

i gry wam kon cer ty. Mu zy ka po zwa -

la mi się zre lak so wać, a występy 

w zespole do star czają wie lu przy -

gód. Mi mo wszyst ko trak tu ję to 

ra czej hob by stycz nie. Uwiel biam

rów nież oglą dać fil my – jest to mo -

ja naj więk sza pa sja. Szcze rze nad

tym ubo le wam, lecz nie ste ty mam

co raz mniej cza su, by wy brać się

do ki na na do bry film, szcze gól nie

w cza sach, gdzie co raz trud niej 

o do brą pro duk cję. Pod su mo wu jąc –

wol ny czas mam wy peł nio ny po

brze gi i nie na rze kam na nu dę,

choć nie ukry wam, że cza sa mi

chciał bym.

Dzię ku je my za roz mo wę.
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Zostat nich ba dań wy ni ka, że tyl -
ko 9% Po la ków zro bi ło test w

kie run ku HIV. Tak nie wiel ki od se tek
to efekt prze ko na nia, że ta cho ro ba
nas nie do ty czy. Czy na pew no?
Dro ga sek su al na jest naj częst szą
for mą prze no sze nia się wi ru sa. Nie
ma zna cze nia, czy je ste śmy w sta -
łym związ ku, czy mie li śmy kon takt
z przy pad ko wą oso bą. Po nad po ło -
wa osób za ka żo nych nie jest te go
świa do ma, ry zy ko prze ka za nia wi -
ru sa part ne ro wi jest wte dy po nad
trzy krot nie więk sze. Oso by te ży ją
w prze ko na niu o swo im zdro wiu 
i nie po dej mu ją ko niecz nych środ ków
za rad czych, ta kich jak na przykład
ko rzy sta nie z pre zer wa tyw, by wi -
rus się nie roz prze strze niał. Po ku tu -
je też prze ko na nie, że ist nie je kon -
kret na gru pa ry zy ka. Tym cza sem
już daw no oba lo no ste reo typ, że
cho ru ją je dy nie nar ko ma ni i oso by
ho mo sek su al ne. Za ra zić mo że się
prak tycz nie każ dy, nie za leż nie od
śro do wi ska, wie ku i wy kształ ce nia.
W wy kry wa niu wi ru sa nie po ma ga
też fakt, że nie ma ze wnętrz nych
ob ja wów je go obec no ści w na szym
or ga ni zmie i mo że on po zo sta wać
nie zau wa żal ny na wet przez dzie sięć
lat. Je dy nie test w kierunku HIV
daje pewność, że do za ka że nia nie
do szło. Trze ba jed nak pa mię tać, 
że nasz part ner wciąż mo że być za -
ka żo ny, mi mo że nasz wy nik bę dzie
ujem ny. Dzie je się tak, po nie waż 

do za ka że nia HIV nie mu si dojść
przy pierw szym kon tak cie. – W Pol -
sce od po cząt ku epi de mii HIV do koń ca
lip ca 2012 ro ku za re je stro wa no za le d wie
oko ło 16 tys. za ka żeń. To bar dzo ma ło,
po nie waż sza cu je się, że lu dzi se ro po zy -
tyw nych w na szym kra ju jest oko ło 
45 tys. lub na wet wię cej! Chce my więc
za chę cić lu dzi do ro bie nia te stów. Po -
zna nie swo je go sta tu su se ro lo gicz ne go 
i zmia na za cho wań sek su al nych na bez -
piecz niej sze ogra ni czy roz prze strze nia nie
się wi ru sa. Test wy kry wa ją cy obec ność
HIV to je dy na dro ga do kon tro lo wa nia
cho ro by – przekonuje ro bert Piotr
Łu ka sik, pre zes Zjed no cze nia na
rzecz Ży ją cych z HIV/AIDS „Po zy -
tyw ni w Tę czy”.

Naj wyż szy czas na zmia ny!

Test, o któ rym mo wa, moż na wy ko -
nać bez płat nie (choć nie kie dy za
do dat ko wą opła tą) w Punk tach Kon -
sul ta cyj no -Dia gno stycz nych, a tak -
że w pu blicz nych i pry wat nych 
pla ców kach służ by zdro wia. Do ba -
da nia na le ży przy stą pić przy naj -
mniej dwa na ście ty go dni od wy stą -
pie nia za cho wa nia ry zy kow ne go.
Naj le piej w przed dzień nie spo ży -
wać al ko ho lu. Wy ni ki moż na ode -
brać już na stęp ne go dnia pra cy
PKD, gdzie tak że ma my moż li wość
sko rzy sta nia z po rad nic twa, któ re go
ce lem jest omó wie nie te stu. Je śli
wy nik jest ujem ny, nie do szło do
za ka że nia. Nie da je to jed nak pew -

no ści, że nie mie li śmy kon tak tu 
z wi ru sem, a tyl ko, że nie do szło do
je go wnik nię cia do or ga ni zmu.
Trze ba jed nak wie dzieć, że na wet
do dat ni wy nik wstęp ne go te stu
prze sie wo we go nie świad czy jesz -
cze o za ka że niu. Ta kie ba da nie 
za wsze mu si być po twier dzo ne te -
stem We stern Blot (WB). Do pie ro
wy nik do dat ni dru gie go te stu, na
któ ry cze ka się od kil ku dni do kil ku
ty go dni, jest osta tecz nym po twier -
dze niem. Je śli wy nik jest po zy tyw ny
do rad ca pro po nu je roz ko do wa nie
wy ni ku i wy peł nie nie skie ro wa nia
do po rad ni. Dziś za ka że nie nie jest
już wy ro kiem śmier ci, a im szyb ciej
do wie my się, że je ste śmy oso ba mi
se ro po zy tyw ny mi, tym szyb ciej ob -
ję ci bę dzie my bez płat ną opie ką me -
dycz ną, za ka że nie bę dzie mo ni to ro -
wa ne i w od po wied nim mo men cie
moż li we bę dzie wdro że nie le cze nia. 

Bez wzglę du na to, gdzie ro bi my
test i ja ki otrzy ma my wy nik, mu si -
my pa mię tać, że te sto wa nie się 
w kie run ku HIV nie jest pro fi lak ty -
ką. Tyl ko re zy gna cja z za cho wań
ry zy kow nych uchro ni nas przed
za ka że niem. Dzię ki wcze snej dia -
gno sty ce mo że my uchro nić tak że
na szych bli skich, a so bie dać szan -
sę na sku tecz ne le cze nie i nor mal -
ne ży cie. 

Z HIV moż na żyć

„Po wiedz my, że na zy wam się Kry -
sty na. Mam trzy dzie ści pięć lat i je -
stem szczę śli wą, speł nio ną ko bie tą.
Cho ciaż se ro po zy tyw ną. Mam mę -
ża. Po zna li śmy się na wi gi lii w jed -
nym ze sto wa rzy szeń. Obo je z plu -
sa mi. Jak to się sta ło – dłu go by
ga dać. Ale je ste śmy ra zem i ma my
dzie ci. Dwo je zdro wych, cud nych
dzie ci! Bar dzo ich pra gnę li śmy 
i uda ło się. Chce się dla nich żyć. 
A do le ków moż na się przy zwy cza -
ić. W su mie: jest do brze!” Ta kich
po zy tyw nych hi sto rii jest znacz nie
wię cej. To praw da, że w chwi li, gdy
czło wiek do wia du je się o za ka że niu,
je go ży cie sta je do gó ry no ga mi.
Jesz cze ćwierć wie ku te mu ta ka 

MNIE TO NIE DOTyCZy
– W Polsce HIV nadal należy do tematów wstydliwych, kontrowersyjnych i co
gorsza, pozostających tabu. A przecież wynik pozytywny to nie koniec świata.
Dzięki nowoczesnym terapiom można z wirusem żyć długo i komfortowo, ale żeby
tak się stało, musimy zacząć myśleć i mówić o HIV. Testy są bezpłatne i anonimowe,
więc dość już wymówek do chowania głowy w piasek! – michał kaźmierski,
dyrektor generalny gilead sciences poland

HIV?
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waŻne pytania:
Kto po wi nien zde cy do wać się na test w kie run ku
HIV/AIDS?
Każ dy, kto ma lub miał sta łe go part ne ra, któ ry ni gdy nie wy -
ko ny wał te stów, a wcze śniej był już ak tyw ny sek su al nie. Do -
ty czy to głów nie osób, któ re pod ję ły kon takt bez za bez pie -
cze nia się pre zer wa ty wą, a tak że tych, któ re przyj mo wa ły
sub stan cje psy cho ak tyw ne dro gą in iek cji wspól ną igłą 
i strzy kaw ką. 

Gdzie znaj du ją się Punk ty Kon sul ta cyj no -Dia gno stycz ne?
Ad re sy punk tów PKD oraz in ne waż ne in for ma cje na te mat
pro fi lak ty ki i le cze nia HIV moż na zna leźć na stro nie Kra jo -
we go Cen trum ds. AIDS oraz na por ta lu le czhiv.pl. 

Czy po zgło sze niu się do po rad ni le cze nia HIV tra fia się
na li stę osób za ka żo nych?
Nie, ta ki re jestr nie ist nie je. La bo ra to rium, w któ rym by ło
ro bio ne ba da nie, ma obo wią zek zgło sić no we za ka że nie do
po wia to wej sta cji sa ni tar no -epi de mio lo gicz nej tyl ko pod nu -
me rem i ha słem, pod któ rym by ło wy ko na ne. Każ dy pa cjent
ma pra wo za strzec swo je da ne oso bo we.

Czy mu szę in for mo wać ko goś, że je stem za ka żo ny?
War to uwa żać na to, z kim dzie li my się in for ma cją o za ka że -
niu. Na le ży pa mię tać, że to my de cy du je my, ko mu o tym po -
wie my. Nikt, na wet per so nel me dycz ny, nie ma pra wa żą dać
od nas wy ni ków ba dań w kie run ku HIV. Je dy nie oso ba, 
z któ rą ma się kon takt sek su al ny, mu si, zgod nie z pra wem,
wie dzieć o na szym za ka że niu.

Bli ska mi oso ba jest za ka żo na i nie mo gę prze ko nać jej,
że by pod ję ła le cze nie mię dzy in ny mi z oba wy przed kosz -
ta mi. Ile trze ba wy dać na le ki i jak sku tecz ne są te ra pie?
Le cze nie wi ru sa HIV w Pol sce jest bez płat ne, a le ki ARV
an ty re tro wi ru so we) są re fun do wa ne. Z HIV moż na do żyć

póź nej sta ro ści i na tu ral nej śmier ci, ale na le ży kon tro lo wać
prze bieg za ka że nia i wdro żyć le cze nie w od po wied nim mo -
men cie. Tyl ko to da je szan sę od bu do wa nia ukła du od por no -
ścio we go i nie do pusz cza do roz wi nię cia się cho rób zwią za -
nych z AIDS. 

Je stem za ka żo ny. Nie mam ubez pie cze nia zdro wot ne go
i pie nię dzy. Czy mo gę w Pol sce zro bić test w kie run ku
HIV i ewen tu al nie pod jąć le cze nie?
Wy ko na nie te stu w kie run ku HIV jest w Pol sce bez płat ne 
i ano ni mo we. Jed nak, że by pod jąć le cze nie, wy ma ga ne jest
ubez pie cze nie zdro wot ne. Je śli ktoś nie ma opła ca ne go ubez -
pie cze nia z ty tu łu za trud nie nia, mo że je uzy skać na kil ka
spo so bów, na przykład re je stru jąc się w urzę dzie pra cy bądź
sta ra jąc się o cza so wy za si łek z ośrod ka po mo cy spo łecz nej.
Moż na też ubez pie czyć się in dy wi du al nie.

Pa ra plus/mi nus chce mieć zdro we dziec ko. Czy to w ogó -
le moż li we?
Tak. Pla nu jąc po tom stwo, moż na od wi ro wać na sie nie i pod -
dać się in se mi na cji, by nie za ka zić part ne ra. Za ka żo na ko bie -
ta ma pra wie stu pro cen to we szan se na uro dze nie zdro we go
dziec ka, je śli w cią ży zo sta nie u niej włą czo na te ra pia an ty-
re tro wi ru so wa, po ród bę dzie pro wa dzo ny w od po wied ni
spo sób, a po tem po wstrzy ma się od kar mie nia pier sią.

Mam du żą wie dzę na te mat moż li wo ści za ka że nia się HIV.
Nie uwa żam, że by pro blem mnie do ty czył.
Ba da nie, prze pro wa dzo ne przez TNS OBOP wśród osób,
któ re w 2007 ro ku uzy ska ły do dat ni wy nik te stu w kie run ku
HIV, wy ka za ło, że nie mal 70% tych osób mia ło wy kształ ce -
nie wyż sze lub śred nie, czy li re kru to wa ło się z gro na osób
po sia da ją cych sto sun ko wo wyż szą świa do mość zdro wot ną
i wie dzę o ry zy ku za ka że nia. Zna jo mość czyn ni ków ry zy ka
nie jest więc gwa ran tem wła ści wych za cho wań chro nią cych
przed wi ru sem.

in for ma cja by ła by nie mal że rów no -
znacz na z wy ro kiem śmier ci. Jed -
nak dziś oso by se ro po zy tyw ne mo gą
dzię ki le cze niu pro wa dzić nor mal -
ny tryb ży cia. Choć po ja wia się
strach przez za kła da niem ro dzi ny,
nie ma ku te mu żad nych prze ciw -
wska zań. Par plus/mi nus, czy li ta -
kich, w któ rych oso ba za ka żo na 
ży je z osobą niezakażoną, jest 
w Pol sce wie le. Ży ją w mał żeń -
stwach, związ kach nie for mal nych,
ma ją dzie ci bądź się o nie sta ra ją.
W za ka że niu HIV uwa żać trze ba
je dynie przy kon tak tach sek su al -
nych. Zresz tą wia do mo, że uży wa -
jąc za wsze pre zer wa tyw, nie da je -

my wi ru so wi szan sy na prze nie sie -
nie się na na sze go part ne ra. Je śli
pre zer wa ty wa nie pęk nie i nie zsu -
nie się, sta no wi sku tecz ną ba rie rę
dla HIV. Ży cie z oso bą za ka żo ną jest
po pro stu nor mal ne. Za cho wa nie

pod sta wo wych za sad hi gie ny (każ -
dy ma wła sną go lar kę, szczo tecz kę
do zę bów, ręcz nik) tak że eli mi nu je
ry zy ko. Moż na się cie szyć wspól ny -
mi chwi la mi, ra do ścia mi i re ali zo -
wać swo je pla ny i ma rze nia.

mo ni ka le Wan doW ska(na pod sta Wie WWW.le czhiv.pl)



Kie dy po raz pierw szy usły sza -
łeś o stand -upie? 
Pa mię tam, że zna la złem ja kieś 
na gra nie Ed die go Mur phy'ego na
YouTube. Po dwóch mi nu tach prze -
sta łem oglą dać, bo nie ro zu mia łem,
co tak ba wi lu dzi. W ogó le po my -
śla łem, że to, co on mó wi, jest
obrzy dli we, wul gar ne. Po tem na -
tkną łem się na mo no lo gi Ed die go
Iz zar da, któ re od ra zu po lu bi łem.
Ob ser wo wa łem jesz cze kil ku in -
nych ko mi ków, ale i tak w koń cu
wró ci łem do Ed die go Mur phy'ego 
i stwier dzi łem, że to naj lep szy pro -
gram, ja ki wi dzia łem.  

Wte dy stwier dzi łeś: to jest coś
dla mnie i wła śnie tym chcę się
za jąć? 
Za wsze chcia łem stwo rzyć ka ba ret,
ale ja koś ni gdy nie spo tka łem od po -
wied nich lu dzi, z któ ry mi mógł bym
to zro bić. Po sta no wi łem dzia łać
sam, a stand -up da wał mi tę moż li -
wość. Chy ba przez rok za sta na wia -
łem się, jak za cząć. Nie mia łem
jesz cze do świad cze nia sce nicz ne go,
więc w ogó le nie wie dzia łem, jak
się za brać do pi sa nia tek stów. Któ -
re goś wie czo ra przed snem wpadł
mi do gło wy sied mio mi nu to wy mo -
no log. Oczy wi ście, szyb ko go spi sa -
łem i za pre zen to wa łem Abe lar do wi
Gi zie. Chcia łem, że by mnie wy słu -
chał i po wie dział, czy to w ogó le ma
ja kiś sens.

Do my ślam się, że wer dykt był
po zy tyw ny... 
Abe lard stwier dził, że do strze ga
po ten cjał w tym, co na pi sa łem, i po -
wi nie nem da lej nad tym pra co wać.
Po wo li za czą łem my śleć o pierw -
szych wy stę pach. W cią gu ty go dnia
uda ło mi się stwo rzyć go dzin ny
pro gram, któ ry po tem opo wie dzia -
łem trzy dzie stu zna jo mym pod czas
ja kiejś im pre zy. Za re ago wa li po zy -
tyw nie, wi dzia łem, że ich to ba wi.
To wte dy stwier dzi łem, że rze czy -
wi ście mo gę to ro bić. 

Stand -upu moż na się na uczyć? 
W stand -upie moż na się bar dzo du -
żo na uczyć, na to miast na pew no
nie na uczysz się cha ry zmy, a to ona
jest naj więk szym de ter mi nan tem
w tej dzie dzi nie. Mu sisz mieć to
coś, co spra wia, że lu dzie cię po lu -
bią, wy słu cha ją. Oczy wi ście, rów -
nie waż ne jest, że by roz ba wić ich
tek stem, mi ną czy cho ciaż by ory gi -
nal nym po dej ściem do te ma tu.  

Im dłu żej wy stę pu jesz na sce nie,
tym wię cej po zna jesz ko mi ków 
i sa ty ry ków. Mo że jed nak zde cy -
du jesz się na za ło że nie ka ba re tu? 
Wła śnie dzi siaj [pięt na ste go kwiet -
nia – przyp. red.] jest pre mie ro wy
wy stęp mo je go no we go pro jek tu.
Wraz z ko le gą i ko le żan ką przy go to -
wu je my coś á la ka ba ret. Pó ki co,
chce my się tyl ko spraw dzić i zo ba -
czyć, jak za re agu je na nas pu blicz -
ność. Po ka że my oko ło dwu dzie sto -
mi nu to wy pro gram. Je śli nam się
uda, to moż li we, że zaj mę się rów -
nież dzia łal no ścią ka ba re to wą. Mo -
że wła śnie uda ło mi się zna leźć 
ko goś, z kim bę dę współ pra co wał?
To oka że się dzi siaj.

Ist nie je moż li wość, że po rzu cisz
stand -up na rzecz ka ba re tu? 
Przede wszyst kim za wsze bę dę naj -
pierw stand -upe rem. Zresz tą, tak
wi dzę sie bie w przy szło ści, ale to
nie wy klu cza in nych form dzia łal -
no ści. Nie chciał bym kie dyś ża ło -
wać, że cze goś nie spró bo wa łem.

W lu tym moż na by ło cię 
zo ba czyć w fil mie Swing. To by -
ło ta kie prze tar cie szla ków, je śli
cho dzi o pra cę w ka ba re cie? 
Wy da je mi się, że wła śnie w Swin gu
mo głem po ka zać, co na praw dę po -
tra fię, czy li roz ba wić lu dzi. Mia łem
do dys po zy cji świet ny tekst, któ ry
na pi sał Abe lard, więc ni cze go wię -
cej nie po trze bo wa łem. Zresz tą za -
nim po wsta ła wer sja fil mo wa, pre -
zen to wa li śmy Swin g ja ko sztu kę

te atral ną, któ rą bar dzo po lu bi ła
trój miej ska pu blicz ność. Z te go co
wiem, film rów nież przy padł wi -
dzom do gu stu. Tyl ko że to nie był
stricte ka ba ret. Lu dzie przede wszyst -
kim przy cho dzi li do te atru. Rze czy -
wi ście, mo men ta mi to by ło ka ba re -
to we, ale też zu peł nie in ne.

Jest coś, cze go się oba wiasz 
w dzia łal no ści ka ba re to wej? 
Oczy wi ście. Oba wiam się, że nie bę -
dę śmiesz ny. Bo ję się, że nie spodo -
ba się to, co mam do za ofe ro wa nia
w ka ba re cie. Mo że śro do wi sko 
ka ba re to we źle to oce ni i po wie:
„Kac per, zo stań przy stand -upie.
Ra czej nie rób ta kich rze czy”? 
A mo że stwier dzi, że war to, że bym
to kon ty nu ował. Na pew no nie bę -
dę pła kał, jak coś nie wyj dzie.  

Czy ja opi nia jest dla cie bie 
naj waż niej sza: lu dzi z bran ży 
czy wi dzów? 
Te opi nie są dla mnie rów nie istot ne.
Tak sa mo waż ne jest, jak widz się
śmie je i jak śmieją się narzeczona,
Abe lard, Ka sia Pia sec ka... czy ktoś
in ny, ko go ce nię, po wie, że to jest ok. 

Te ma ty na stand -up le żą 
na uli cy? 
Chciał bym, że by tak by ło, bo mo -
men ta mi jest bar dzo cięż ko z we ną
(śmiech). Trud no jest sa me mu się
zmo bi li zo wać, kie dy sie dzi się w do -
mu, za wi nię tym w koł drę i nie ma
się na nic ocho ty. Zwłasz cza, że je -
stem le ni wy z na tu ry. Gdy by te ma -
ty le ża ły na uli cy, to miał bym pro -
stą pra cę (śmiech). 

W ja ki spo sób wy bie rasz te ma ty
mo no lo gów? Po ru szasz te, któ re
są ci szcze gól nie bli skie, czy ta kie,
któ re usły szysz od zna jo mych? 
Ra czej sta ram się, że by wszyst ko
by ło zgod ne z mo imi od czu cia mi.
Je śli wku rzam się na coś na sce nie,
to tak też jest w ży ciu. Jak już 
coś pre zen tu ję, to jest to szcze re 
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to jedyny artysta, którego ucieszyły gwizdy publiczności w mrągowie. trudne tematy to dla niego codzienność.
zawodowo rozśmiesza ludzi, bo to wychodzi mu najlepiej. o polskim stand-upie na ostro i tematach, które nie leżą na
ulicy, opowiada kacper ruciński

Stand-up à la Ruciński
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i au ten tycz ne. Oczy wi ście, tro chę
prze ja skra wiam nie któ re rze czy, ale
emo cje są po dob ne. Na pew no
trze ba pa mię tać, że to się dzie je
tyl ko na sce nie. Nie moż na brać
wszyst kie go na se rio, w prze ciw -
nym ra zie ktoś się mo że zwy czaj nie
czuć ura żo ny. Prze cież moż na się
po śmiać, że ja kiś fa cet nie lu bi
dzie ci, ale nie moż na twier dzić, że
jak spo tka dziec ko, to je po bi je. Bo
tak prze cież nie jest! Stand -up po -
wi nien być ta ki, jak czło wiek, któ ry
go wy ko nu je. Nie moż na grać ko -
goś, kim się nie jest, i uda wać
emo cji, któ rych się nie czu je. Wte -
dy koń czy się stand -up, a za czy na
ak tor stwo czy mo no dram.

Stand -up za wi tał do Pol ski 
oko ło pię ciu lat te mu. Jak two im
zda niem ta for ma roz ryw ki 
przy ję ła się w na szym kra ju? 
Trze ba przy znać, że jest dość cięż ko,
je że li cho dzi o ten glo bal ny wy miar
Pol ski. Na to miast jest już spo ra gru -
pa lu dzi, któ rzy bar dzo lu bią stand -
-up, śmie ją się z nie go i re gu lar nie
przy cho dzą. Wy da je mi się, że wi -
dow nia bę dzie co raz licz niej sza.  

W Pol sce ka ba re ty ma ją się 
cał kiem do brze. Lu bi my się 
po śmiać, więc skąd wy ni ka 
pro blem z ak cep ta cją stand -upu?
Ka ba ret ma szcze gól ną po zy cję,
przez co sta je się co raz bar dziej
sche ma tycz ny. Po pro stu da je lu -
dziom to, cze go ocze ku ją, a od no -
szę wra że nie, że wi dow nia ocze ku -
je co raz mniej i nie wie le po trze bu je
do śmie chu. Dla te go trze ba uwa -
żać, jak i co się ro bi. Bar dzo ła two
sztu kę zmie nić w ob ciach. Jak ro bi -
my wszyst ko, że by się tyl ko pu -
blicz ność za śmia ła, to sta je się to
sła be ar ty stycz nie.  

Czy li stand -up jest prze zna czo -
ny dla bar dziej wy ma ga ją cych 
wi dzów? 
Przede wszyst kim jest to faj na od -
skocz nia dla lu dzi, któ rym nu dzi się
współ cze sny ka ba ret, a jed no cze -
śnie ma ją do sie bie dy stans i nie
bo ją się po ru sza nia trud nych te ma -
tów. W stand -upie trud no unik nąć

moc niej sze go czy na wet czar ne go
po czu cia hu mo ru. Jak ktoś jest in -
te li gent ny i po tra fi od róż nić wy stęp
na sce nie od ży cia, to nie ura zi go
mó wie nie o re li gii czy prze kli na nie
na sce nie. W Niem czech jest bar -
dzo dro ga re stau ra cja, w któ rej pła -
cisz za to, że cię ob ra ża ją. Kel ner
jest nie mi ły, ku charz cię wy zy wa, 
a mi mo to pła cisz im du żo pie nię -
dzy. Dla cze go? Bo chcesz prze żyć
coś in ne go. Dla lu dzi, któ rzy lu bią
ka ba ret, ta ką al ter na ty wą jest wła -
śnie stand -up. Mo gą zo ba czyć na
sce nie coś, cze go nie do koń ca się
spo dzie wa ją. Je że li ko muś się to
nie po do ba, to nie ma pro ble mu. Ja
to sza nu ję, ta oso ba po pro stu już
nie wró ci na mój wy stęp. Ale jest
du ża szan sa, że za kil ka lat zo ba czę
tę sa mą oso bę na wi dow ni.  

Mo że bo imy się po ru szać 
te ma ty ta bu, zwłasz cza te 
zwią za ne z re li gią?
Stand -up sta ra się nisz czyć ta bu 
i róż ne kon we nan se. Na ca łym świe -
cie, w każ dej dzie dzi nie nisz cze nie
ta kich gra nic jest trud ne i dziw ne.
Lu dzie za da ją py ta nie: Dla cze go to
ro bisz? Ale gdy by śmy da lej po dą ża li
tym tro pem i ba li się te go, co no we,
to gdzie by śmy by li te raz? W epo ce
ka mie nia łu pa ne go? Nie war to bać
się no wych do znań. 

Mie siąc te mu przez Pol skę
prze szła fa la kry ty ki dotycząca
mo no lo gu Abe lar da Gi zy. Chy ba
jed nak nie je ste śmy go to wi, by
roz ma wiać o te ma tach ta bu...
Je ste śmy go to wi, to tyl ko część 
z nas jesz cze ma z tym pro blem.
Tu taj nie cho dzi o wiek, płeć czy
wy kształ ce nie, tyl ko o po li ty kę.
To jest mo je twar de zda nie, przy
któ rym bę dę się upie rał. Tam ten
stand -up ura ził ewi dent nie jed -
ną, kon kret ną par tię i lu dzi z nią
zwią za nych. Je że li te oso by chcą
za wsze dzia łać tak ma so wo i sta wać
jak je den mąż, to w po rząd ku. Tyl ko
to się chy ba na zy wa to ta li ta ryzm...  

Po dob no stand -up po wi nien
przy no sić oczysz cze nie, umoż li wiać
po ru sze nie trud nych te ma tów. 

Nie wy da je ci się, że u nas więk -
szość ta kich prób sta je się ko ścią
nie zgo dy? 
Trze ba pa mię tać, że to ni gdy nie
bę dzie oczysz cze nie w peł ni, bo są
lu dzie, któ rzy sły szą, co mó wisz,
ale tak na praw dę nie wsłu chu ją się
w sens two ich słów. Tak by ło 
w przy pad ku Abe lar da. Ktoś usły -
szał sło wo pa pież, po tem bąk, a ca ła
resz ta już ich nie ob cho dzi ła. Wła -
śnie dla te go wy bu chła tam ta afe ra.
Oni nie do strze gli te go, że Abe lard
bro ni pa pie ża, po ka zu je go ja ko
czło wie ka. Czy to jest złe? W tym
ske czu Abe lard mó wi, że pa pież
pusz cza bą ki. Jed no cze śnie po ka zu -
je re ak cję przy kła do we go wi dza,
któ ry się krzy wi zdzi wio ny i py ta:
Co? Pa pież pusz cza bą ki? I to jest
śmiesz ne, ale oka zu je się, że są lu -
dzie, któ rzy jak by rze czy wi ście są
za sko cze ni, a to z ko lei jest za sta -
na wia ją ce.  
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Zre zy gno wa łeś kie dyś z re ali za -
cji ja kie goś te ma tu, bo oba wia łeś
się re ak cji wi dzów? 
Tak, ale to nie wy ni ka ło z oba wy
przed re ak cją pu blicz no ści tyl ko
przed tym, że już mnie nie za pro -
szą (śmiech). Nie chcę tak na wstę -
pie „nisz czyć” lu dzi ja kimś ata kiem,
bo naj pierw trze ba się wku pić w ła -
ski pu blicz no ści. Do pie ro jak lu dzie
ci za ufa ją, to mo żesz po wie dzieć
coś moc niej sze go. Ni cze go nie osią -
gnie się na si łę. Z ko lei jak gram 
w klu bie, to lu dzie ocze ku ją ode
mnie, że bę dę moc niej szy i wte dy
szu kam na wet naj trud niej szych te -
ma tów. Gdzieś ta po przecz ka u wi -
dow ni cią gle się pod wyż sza. Naj -
lep szym przy kła dem są cho ciaż by
Sta ny Zjed no czo ne. Tam tej si lu dzie
są już tak prze są cze ni prze ni ka niem
gra nic, że bar dzo trud no jest ich
czymś jesz cze za sko czyć.  

Za wsze spra wiasz wra że nie
bar dzo pew ne go sie bie. To ta ka
po za na sce nie czy rze czy wi ście
tak jest?
Mu szę spra wiać ta kie wra że nie, bo
widz mu si się czuć ze mną bez -
piecz ny. On mu si do strzec, że ja
wiem, co ro bię i zda ję so bie spra wę
z te go, co mó wię. Kie dy to wi dać,
widz re agu je, wie, że ja to czu ję, 
a on mo że to przy jąć lub od rzu cić.

Je steś pierw szym ar ty stą, 
któ re go wy gwiz da ła pu blicz ność
w Mrą go wie [Ma zur ska Noc 
Ka ba re to wa 2012 – red.].
Pu blicz ność świet nie we szła wte dy
w tę kon wen cję. To, że mnie wy -
gwiz da li, by ło su per! Ni gdy nie
czu łem się tak świet nie na sce nie.
Co praw da, pre zen to wa łem ten
mo no log już wcze śniej, ale to by ła
naj moc niej sza re ak cja. Naj pierw
pod bu rzy łem pu blicz ność, po tem
po wie dzia łem jej, że je stem pierw -
szym ar ty stą wy gwiz da nym w Mrą -
go wie, a ludzie za czę li się śmiać.
Dla cze go? Bo po czu li się ze mną
bez piecz nie. W pe wien spo sób
mie li na de mną prze wa gę. Je stem
mło dy, nie zbyt po pu lar ny, a na sce -
nie po ja wi łem się sam. Mi mo to ich
re ak cja mnie nie zra zi ła, co mo gło
im po no wać wi dzom. W czwar tej
mi nu cie na mnie gwiż dżą, a w szó -
stej bi ją bra wa.

W War sza wie na Chłod nej
stand -up kwit nie, a jak jest u nas
w Trój mie ście?
Tam to się ca ły czas roz wi ja, więc
ma ją co ro bić. W Trój mie ście jest
go rzej, bo je stem tyl ko ja i Abe lard.
Do dat ko wo or ga ni zu je my open mic,
ale tu jesz cze wy stę pu ją ama to rzy.
Sta ra my się po ka zy wać stand -up 
w Gdań sku i wi dzi my, jak faj nie 
lu dzie na to re agu ją. Ta ki też jest
za mysł „Elż bie tań skiej 6 na ostro”
[stand -upo we spo tka nia w Pi wiar ni
War ka – red.]. 

Do strze gasz ja kiś po ten cjał
wśród mło dych stand -upe rów 
na Elż bie tań skiej? 
Pew nie. Na wet już ma my jed ne go
stand -upe ra, któ ry spe cjal nie przy -
jeż dża z Ko sza li na. To oczy wi ście
Da rek Ga dow ski, któ ry bar dzo 
faj nie so bie ra dzi i lu dzie już go ko -
ja rzą.

Nie bo icie się kon ku ren cji?
Bar dzo wy cze ku je my, kie dy ona się
w koń cu po ja wi. Im wię cej bę dzie
do brych stand -upe rów, tym szyb -
ciej roz wi nie się sam stand -up, 
a my dzię ki te mu bę dzie my mo gli
jesz cze le piej funk cjo no wać. My śli -
my z Abe lar dem o zor ga ni zo wa niu
w paź dzier ni ku ga li stand -upu. 
W cią gu ty go dnia od wie dzi my: Wro -
cław, Po znań, Gdańsk, War sza wę,
Kra ków i Ka to wi ce. Prze wi du je my
na wet od pię ciu set do ty sią ca osób
pod czas jed ne go spo tka nia. Mo że
uda nam się w Gdań sku zro bić
stand -upo wy lincz na ja kimś ak to -
rze.  

Ak tor ka ba re to wy Grze gorz
Ha la ma po wie dział, że kie dyś
stand -up wkro czy na sa lo ny. Tyl ko
czy wte dy nie stra ci te go cha rak -
te ry stycz ne go, ba ro we go kli ma tu?
Je śli po ja wi się na sa lo nach, to nie
stra ci, bo to bę dzie ozna cza ło, że
ten sa lon jest już na nie go przy go -
to wa ny. Kto wie, mo że za kil ka lat
wy stę py stand -upo we bę dą się od -
by wać w Sa li Kon gre so wej, a lu -
dzie nie bę dą stwa rzać pro ble mów,
tyl ko po pro stu się śmiać? Stand -
-upu jest ma ło, więc trze ba z nie go
zro bić faj ną mar kę, że by nie ko ja -
rzył się tyl ko z piw ni cą.alek san dra arendt

„je że li nie prze szka dza ci, że nie
mam ha mul ców, wsia daj śmia ło.”
jaz da 120 km bez ha mul ców to nie
naj cie kaw sza przy go da, ja ka mo że
się przy tra fić pod czas po dró ży 
au to sto pem. jed nak mi mo wie lu
nie pew no ści zwią za nych z ła pa -
niem oka zji, ta me to da po dró żo wa -
nia na dal cie szy się w pol sce du żym
za in te re so wa niem

Histo ria au to sto pu w Pol sce
się ga koń ca lat 50. XX wie ku

i słyn nej po dró ży po kra ju dwóch
stu den tów kra kow skie go AGH,
Bo gu sła wa La itla i Ta de usza So wy.
Mi mo iż prze miesz cza nie się w ten
spo sób by ło wów czas za bro nio ne,
uda ło im się otrzy mać na to od po -
wied nią zgo dę ko men dan ta mi li cji.
Dzię ki za in te re so wa niu pra sy ich
wy pra wa od bi ła się sze ro kim echem,
a do ko mend mi li cji za czę ły na pły -
wać licz ne po da nia o ze zwo le nie
na po dróż. W 1958 ro ku od był się
pierw szy kon kurs au to sto po wy,
nie dłu go po tem za ło żo no Spo łecz -
ny Ko mi tet Au to sto pu, w ra mach
któ re go za czę to wy da wać spe cjal -
ne ksią żecz ki. Aby je otrzy mać,
każ dy adept po dró ży w nie zna ne
mu siał wpi sać się do ewi den cji,
był też od ra zu ubez pie cza ny. Do -
dat ko wo ksią żecz ki po sia da ły ku -
po ny, któ re po dró żu ją cy wrę cza li
życz li wym kie row com, a któ re by -
ły pod sta wą wzię cia udzia łu w lo -
so wa niu na gród. Ta pierw sza na
świe cie au to sto po wa in sty tu cja
prze trwa ła do 1994 ro ku.

au to stop dziś

Prze mia ny lat 90. XX wie ku, a prze-
de wszyst kim wej ście do stre fy
Schen gen, uła twi ły pol skim au to -
sto po wi czom po dró żo wa nie po ca -
łej Eu ro pie. W ostat nich la tach do
po pu la ry za cji au to sto pu przy czy -
nił się po wszech ny do stęp do In -
ter ne tu. Za czę ły po wsta wać stro ny
car po olin go we, na któ rych ogło -
sze nia umiesz cza ją nie tyl ko ama -
to rzy ta kich po dró ży, ale też życz -

tam się         chce, bracie, żyć
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li wi kie row cy. Roz wi ja ją się blo gi 
i fo ra, gdzie po dró żu ją cy po ca łym
świe cie au to sto po wi cze dzie lą się
swo imi prze ży cia mi oraz in ter ne to -
we po rad ni ki dla po cząt ku ją cych. 
W 2005 ro ku zo sta ła wy da na pu bli -
ka cja Au to stop pol ski. PRL i współ cze -
sność, w któ rej ze bra no róż no rod ne
tek sty do ty czą ce zja wi ska au to sto -
pu, od li te rac kich po na uko we. 
W wie lu mia stach w Pol sce or ga ni -
zo wa ne są też gło śne akcje Auto
Stop Race, czy li au to sto po wy wy ścig
do wy bra ne go mia sta w Eu ro pie.

uśmiech naj waż niej szy

Jak mó wi Ja kub, stu dent po dró żu -
ją cy au to sto pem po Pol sce – Jest
wie le me tod ła pa nia oka zji. Moż na iść
z ple ca kiem po szo sie i cze kać na gest
mi ło sier dzia ja kie goś kie row cy, stać 
z wy cią gnię tym kciu kiem lub ta blicz -
ką, na któ rej wy pi sa ny jest cel po dró ży
al bo po ro zu mie wać się z kie row ca mi
przez CB. Naj waż niej sze, że by przy
tym wszyst kim za cho wać uśmiech.

Jest też wspo mnia ny wcze śniej
car po oling, ale jak twier dzi Krzysz tof
z Ko ła – Bra ku je w tym ele men tu przy go -
dy i nie pew no ści. To już nie jest to sa mo.

Wi taj przy go do!

Jak pi sze jed na z au to rek blo ga 
o au to sto pie „Nikt nie po wie dział,
że po dró że au to sto po we wią żą się
z kom for tem”. Za wsze wy stę pu je ja -
kieś ry zy ko, ta kie jak po dróż z pi ja -
nym kie row cą czy oso bą ma ją cą
nie przy zwo ite za mia ry. Nie bez pie -
czeń stwo zwią za ne jest też z za -
głę bia niem się tym środ kiem tran-
s por tu w no we re jo ny świa ta. Jak
mó wi Ania, po dró żu ją ca au to sto -
pem po Eu ro pie, Azji i Ame ry ce
Po łu dnio wej, trau ma tycz nym prze -
ży ciem by ła dla niej po dróż 500 km
w cztery dni po roz my tej desz czem,
błot ni stej, trzy me tro wej dro dze nad
ka nio nem przez An dy, pod czas
któ rej wi dzia ła in ne sa mo cho dy
spa da ją ce w prze paść. Skoń czy ło
się szczę śli wie na „ca ło wa niu zie -
mi przy wjeź dzie do Cu sco”. 

Zda rzyć się też mo że, że sa mo -
chód, któ rym bę dzie my po dró żo -
wać, nie po sia da ha mul ców lub jak
wspo mi na To mek z Gdań ska – Ma
ręcz nie ste ro wa ne wy cie racz ki.

Więk szość osób po dró żu ją cych
oka zją za prze cza ne ga tyw nym opi -
niom o au to sto pie. Mi chał z Ple -
sze wa, któ ry ko rzy sta jąc z życz li -
wo ści kie row ców wy brał się do
Ira nu, twier dzi – Od se tek psy cho pa -
tów na świe cie jest nie wiel ki, dla cze go
aku rat ktoś miał by na nich tra fić? 
W każ dym kra ju moż na spo tkać życz -
li wych lu dzi, któ rzy po za sa mym
trans por tem ofe ru ją noc leg i po si łek.

Po twier dza ją to Mi chał i Ka ro li na
z War sza wy, któ rzy we Fran cji zo -
sta li nie tyl ko po kró lew sku ugosz -
cze ni przez przy pad ko we go kie row -
cę, ale też wy po sa że ni w go tów kę
na dal szą po dróż.

O róż nych aspek tach au to sto pu
mó wią sa mi kie row cy. Nie któ rzy
nie za trzy mu ją się w ogó le, in ni
za bie ra ją ze so bą dla bez pie czeń -
stwa kij ba se bal lo wy, po nie waż
„ni gdy nie wia do mo na ko go się
tra fi”. Jed nak jak mó wi Ju rek, za -
wo do wy kie row ca – Trze ba mieć za -
ufa nie do lu dzi. Po pierw sze, życz li -
wość się zwra ca, a po dru gie,
za wsze mi lej mieć się do ko go
ode zwać. Wbrew utar tym ste reo -
ty pom nie tyl ko kie row cy ti rów za -
trzy mu ją się, wi dząc na po bo czu
au to sto po wi cza. Ma ciek z Wro cła -
wia uwa ża, że czę ściej za bie ra ją
kie row cy sa mo cho dów oso bo wych,
szcze gól nie ci, któ rzy sa mi kie dyś
do świad czy li jaz dy au to sto pem.

jak więc z tym au to sto pem?

Od le głość z Wro cła wia do Kra ko wa
to oko ło 270 km. Po cią giem moż na
po ko nać tę tra sę w 4,5–6 godz.,
pła cąc w za leż no ści od ro dza ju
ulgi od 20 zł do 116 zł. Bu sem lub
au to bu sem ze zniż ką stu denc ką
moż na do je chać za 25 zł, bez niej –
za ok. 50 zł w cza sie 3–6 godz.
Przy bra ku po łą czeń lot ni czych 
po zo sta je jesz cze po dróż sa mo cho -

dem, co przy śred nim spa la niu 
około 7 l benzyny/100 km, da je w za -
leż no ści od ro dza ju pa li wa 47–109
zł, czas – oko ło 3 godz. Jak mó wi
Ma te usz z Opo la – By prze je chać tę
tra sę au to sto pem, wy star czy do trzeć 
do sta cji ben zy no wej na tra sie wy lo to -
wej z Wro cła wia, któ ra łą czy się z au -
to stra dą. Za wsze jest tam du ży ruch,
więc nie cze ka jąc dłu go, moż na dar -
mo wo i szyb ko do trzeć do sto li cy Ma -
ło pol ski.

dla cze go?

To mek, wy mie nia jąc mo ty wy po -
dró żo wa nia au to sto pem po Pol sce
i Eu ro pie, mó wi, że wy bie ra ten
spo sób jaz dy dla: „oszczęd no ści,
cza sa mi dla te go, że ucie ka po ciąg,
cza sa mi dla ra do chy i faj nych wa -
ka cji”, a po pew nym cza sie po pro -
stu z przy zwy cza je nia czy „bra ku
cza su”. Z ko lei Krzysz tof twier dzi,
że „au to stop to cie ka wy spo sób
spę dze nia wol ne go cza su, spo sób
na na wią za nie in te re su ją cych kon -
tak tów oraz pew ne go ro dza ju ad -
re na li na”.

Po dró żo wa nie au to sto pem jest
do me ną nie tyl ko mło dych lu dzi.
To zja wi sko spo łecz ne nie tra cą ce
na po pu lar no ści. Mo że rze czy wi -
ście, jak śpie wa ła Ka rin Sta nek
„gdzie szo sy bia ła nić, tam chce
się bra cie żyć”...

ja kub sza łek

tam się         chce, bracie, żyć
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w dniach 19–25 maja br. odbyła się kolejna edycja neptunaliów, czyli corocznego
święta studentów uniwersytetu gdańskiego. imprezę zorganizował parlament
studentów ug we współpracy z wydziałowymi radami samorządu studentów ug,
radą doktorantów ug, akademickim związkiem sportowym ug, Fundacją na rzecz
studentów i absolwentów ug oraz parlamentem studentów gdańskiej wyższej
szkoły Humanistycznej

nEptUnalia
w strUGach dEszczU

Nep tu na lia roz po czę ły się od
moc ne go ude rze nia, ja kim był

prze gląd ze spo łów roc ko wych
„DokRock”. W fi na le kon kur su, któ -
ry od był się w nie dzie lę, 19 ma ja,
w V Clu bie w Gdań sku -Wrzesz czu
wy stą pi ło sześć ze spo łów wy bra -
nych spo śród po nad sześć dzie się ciu
zgło szeń z ca łej Pol ski. By ły to ze -
spo ły: An no nim, Ha jva, Pan de mia,
Gar lic So uce Twi ce, Kot Kre sko wy,
The Li rium. Na gro dy ju ry otrzy ma -
ły ze spo ły Ha jva i Pan de mia, na to -
miast na gro da pu blicz no ści po wę -
dro wa ła do ze spo łu Kot Kre sko wy.
Zwy cięz cy prze glą du otrzy ma li moż -
li wość wy stę pu na głów nej sce nie
Nep tu na liów pod czas kon cer tów 
fi na ło wych. Do dat ko wa na gro da,
dwu dnio wa se sja w stu diu Band.pl,
przy pa dła ze spo ło wi Pan de mia. Fi nał
prze glą du „DokRock” uświet nił wy -
stęp for ma cji Oto cze ni przez By dło,
czy li no we go pro jek tu mu zycz ne go
Jar ka „Dok to ra” Ja ni szew skie go. 

Ko lej nym punk tem pro gra mu
Nep tu na liów by ło Ki no pod Gwiaz -
da mi, czy li pro jek cje fil mów na
ekra nie roz sta wio nym tuż obok
Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In -
for ma ty ki. Przez trzy wie czo ry, w
dniach 20–22 ma ja, or ga ni za to rzy
pla no wa li wy świe tlić w tym miej -

scu sześć fil mów (każ de go wie czo -
ra po dwa fil my): Al ma nya, Mło de
wi no, 2 mło de wi na, Ha be mus Pa pam,
Nie ty kal ni, Bo isko Bez dom nych. Nie -
ste ty, już pierw sze go dnia z po wo -
du opa dów desz czu prze nie sio no
pro jek cję dru gie go z za pla no wa -
nych fil mów do klu bu stu denc kie go
Xkwa drat. Na szczę ście we wto rek
i w śro dę po go da by ła na ty le do -
bra, że można było obejrzeć po zo -
sta łe fil my w ple ne rze. 

Bez pro ble mów po go do wych
oby ło się pod czas za wo dów spor to -
wych, któ rych or ga ni za cją za jął się
Klub Uczel nia ny AZS UG. Chęt nych
do udzia łu w roz ma itych spor to -
wych zma ga niach nie bra ko wa ło,
na po ziom też nie moż na by ło na -
rze kać.

Jak co ro ku naj więk szą atrak cją
Nep tu na liów by ły kon cer ty fi na ło -
we, któ re od by wa ły się na par kin gu
po mię dzy Bi blio te ką Głów ną, Wy -
dzia łem Bio lo gii a Wy dzia łem Ma te -
ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki. W pią -
tek, 24 ma ja, na pierw szy ogień
zo sta li od de le go wa ni lau re aci prze -
glą du „DokRock”, czy li ze spo ły Ha j-
va i Pan de mia, któ re świet nie roz -
grza ły pu blicz ność przed wy stę pa mi
głów nych gwiazd wie czo ru. Mi mo
ulew ne go desz czu pod sce ną zgro -

ma dził się kil ku ty sięcz ny tłum.
Gwiaz dy, czy li Brod ka oraz Dżem,
nie za wio dły. Pu blicz ność ba wi ła
się do sko na le i wy trwa ła aż do sa -
me go koń ca, cho ciaż deszcz pa dał
co raz moc niej. 

Na stęp ne go dnia, w so bo tę, 25 ma -
ja, na kon cer tach znów po ja wi ło się
kil ka ty się cy osób, któ rych i tym ra -
zem nie od stra szył deszcz ani nie 
znie chę cił roz gry wa ny te go dnia 
fi nał Li gi Mi strzów. Ja ko pierw szy na
sce nę wy szedł ze spół Kot Kre sko -
wy, lau re at prze glą du „DokRock”.
Na stęp nie przy szedł czas na gwiaz -
dy wie czo ru. Ze spół My slo vitz z no -
wym wo ka li stą, Mi cha łem Ko wa -
lon kiem, za pre zen to wał za rów no
utwo ry z no we go al bu mu 1.577, jak
i star sze hi ty. Po dob nie by ło pod -
czas koń czą ce go Nep tu na lia kon -
cer tu ze spo łu Hey, któ ry pio sen ki 
z naj now szej pły ty Do Ry ce rzy, do
Szlach ty, doo Miesz czan prze pla tał ze
star szy mi, do brze zna ny mi pu blicz -
no ści prze bo ja mi. Kon cer ty zo sta ły
bar dzo cie pło przy ję te przez fa nów,
pu blicz ność nie jed no krot nie do ma -
ga ła się bisów.

Nie ste ty, wszyst ko co do bre kie -
dyś się koń czy, ale ko lej ne Nep tu -
na lia już za rok. Oby tyl ko przy lep -
szej po go dzie.
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Pod czas te go rocz ne go świę ta
stu den tów Uni wer sy te tu Gdań -

skie go Aka de mic ki Zwią zek Spor -
to wy wspól nie z Par la men tem
Stu den tów za dbał o licz ne atrak -
cje spor to we. Stu den ci i pra cow -
ni cy UG ry wa li zo wa li w: Bie gu 
o Pu char JM Rek to ra UG, Mi strzo -
stwach Uczel ni w Pły wa niu, Tur -
nie ju Siat ków ki na tra wie, czy li
po pu lar niej „Tra żów ce”, a tak że 
w naj licz niej ob sa dzo nym tur nie ju
Pił kar skie Nep tu na lia 2013. W cza -
sie spor to we go ty go dnia sek cja
trój bo ju si ło we go za pro si ła na po -
kaz Strong Man, czy li si ła czy z UG.
Dla lu bią cych bie gać AZS w ra -
mach ogól no pol skiej ak cji za pro -
po no wał Test Co ope ra.

Spor to wy ty dzień roz po czął się
od tra dy cyj ne go Bie gu o Pu char
JM Rek to ra Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, w któ rym wy star to wa ła
re kor do wa licz ba stu den tek i stu -
den tów. Na star cie sta nę ło bli sko
trzy sta osób! Prym wie dli przed -
sta wi cie le sek cji lek kiej atle ty ki.
Wśród Pań zwy cię ży ła Ida Dem -
bek (Wy dział Na uk Spo łecz nych),
na to miast w ry wa li za cji męż czyzn
naj lep szy oka zał się Ka mil Sze le -

żyń ski (Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy -
ki i In for ma ty ki).

Ko lej ny dzień prze bie gał pod
zna kiem zma gań pły wa ków o me -
da le Mi strzostw Uni wer sy te tu. Ry -
wa li za cja to czy ła się na ba se nie
MOSiR-u w So po cie. Roz da no me -
da le w ka te go riach ko biet i męż -
czyzn na dy stan sie 50 m w sty lu
grzbie to wym, do wol nym, kla sycz -
nym i mo tyl ko wym. Zło te me da le
przy pa dły re pre zen tant kom i re -
pre zen tan tom sek cji pły wac kiej –
Emi lii Są czyń skiej, Ró ży Wil mont,
Aga cie Sła bej (dwu krot nie), Ra fa -
ło wi Ku bia ko wi, Ma te uszo wi Czap -
ko i Ma te uszo wi Za wa dzie (dwu -
krot nie). 

W śro dę od był się Tur niej Siat -
ków ki na tra wie, ro ze gra ny obok
Wy dzia łów Fi lo lo gicz ne go i Hi sto -
rycz ne go oraz Bi blio te ki Głów nej
UG. Do ry wa li za cji o pu cha ry i na -
gro dy zgło si ło się po nad dwa dzie -
ścia par. Na po dium sta nę li: Pa weł
Sta wic ki i Pa weł Szo stak, któ rzy
za ję li pierw sze miej sce, Piotr Ro -
ści szew ski i To masz Za rów ny, któ -
rzy za ję li dru gie miej sce, Piotr
Adam czyk i Woj ciech Stu dziń ski,
któ rzy za ję li trze cie miej sce.

W czwar tek na sta dio nie UG ro -
ze gra no naj bar dziej po pu lar ne od
lat za wo dy – Pił kar skie Nep tu na -
lia. W tur nie ju wzię ło udział szes -
na ście dru żyn, któ re w fa zie eli mi -
na cyj nej po dzie lo no na czte ry
gru py. W ko lej nym eta pie już 
w sys te mie pu cha ro wym wy ło nio -
no naj lep sze ze spo ły. Pierw sze
miej sce za ję ła dru ży na In vi ci bles
w skła dzie: Ma te usz Hry nie wicz,
Ma te usz Ko no no wicz, To masz Krie -
zel, Da mian Ka szu bow ski, To masz
Pru sko, Mi chał Hor bacz, Pa tryk
Czasz kow ski, Da mian Szwed, Oli -
wier Bła wat, Ja kub Krze miń ski,
Mar cin Ja siń ski. Dru gie miej sce za -
ję li Bez i mien ni, a trze cie Lam ba da.

Spor to wy ty dzień na UG za koń -
czył się w so bo tę, kie dy to na sta -
dio nie AWFiS Gdańsk od był się
Test Co ope ra. Mi mo nie naj lep szej
au ry swo ją wy dol ność fi zycz ną
spraw dzi ło po nad dwie ście osób.
Dla wszyst kich mi ło śni ków trój -
bo ju sek cja AZS UG przy go to wa ła
po kaz po łą czo ny z za wo da mi
otwar ty mi. Ki bi ce mo gli po dzi wiać
mię dzy in ny mi uni wer sy tec kie go
mi strza Pol ski – Łu ka sza Kow nac -
kie go. 

nEptUnalia na sportowo

piotr Walczak
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Pił kar ki ręcz ne AZS Uni wer sy tet
Gdań ski zo sta ły zlo ty mi me da list ka -
mi Aka de mic kich Mi strzostw P  ol -
ski. Pod opiecz ne tre ne ra Ja na Pa to -
ka prze szły jak bu rza przez tur niej
pół fi na ło wy w War sza wie i bez po -
raż ki awan so wa ły do fi na łu. Za wo dy
fi na ło we zo sta ły ro ze gra ne w Ka to -
wi cach. W gru pie eli mi na cyj nej fi -
na łu pił kar ki AZS UG po ko na ły Po -
li tech ni kę Ślą ską Gli wi ce (31:24) i
ule gły AWF Wro cław (25:35). W ko -
lej nym eta pie na sza dru ży na gra ła z
AWF War sza wa (26:28) i z AWF Ka -
to wi ce (21:24). W ostat nim me czu
tur nie ju ze spół UG po ko nał AWF
Kra ków  (26:17), zaj mu jąc osta tecz -
nie VII miej sce w klasyfikacji
ogólnej  i zdo by wa jąc zło te krąż ki w
kla sy fi ka cji uni wer sy te tów.

Skład AzS uG: Na ta lia Bry low ska,
An na Etz, Na ta lia Fe do ruk, Pau li na
Luk sa, Ti na Mak sy miuk, Mag da le na
Ma szo ta, Da ria Na czyk, Ka ta rzy na
Neu mann, Mar ta Pie lak, Mi ro sła wa

Ry ba kow ska, Jo an na Spe ina, An na
Szyn gie ra, Mar ta Tom czyk, Da ria
Tup tyń ska, Ka ta rzy na Wtu lich. 
Tre ner: dr Jan Pa tok, mgr Krzysz tof
Ko twic ki (w pół fi na le roz gry wek).
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W ubie głym ro ku w fi na le Aka de -
mic kich Mi strzostw Pol ski spo tka ły
się ze spo ły: Aka de mii Le ona Koź -
miń skie go War sza wa i AZS Uni wer -
sy tet Gdań ski. Zwy cię żył ze spół 
z War sza wy, a na szym za wod nicz -
kom po zo sta ła ra dość ze zło tych
me da li w kla sy fi ka cji uni wer sy te tów.
Mi nął rok i w fi na le tych roz gry wek
spo tka ły się te sa me ze spo ły, któ re
mu sia ły przejść tę sa mą da le ką dro -
gę. Po kil ku go dzin nym mor der -
czym po je dyn ku tym ra zem zwy cię -
ży ły za wod nicz ki AZS UG (2:1 
w se tach). Tym sa mym pod opiecz ne
Han ny We so łow skiej -Szpra dy po -
twier dzi ły, że bę dą god ną re pre zen -
ta cją na sze go kra ju na te go rocz nych
Mi strzo stwach Eu ro py (kwa li fi ka cja
z ubie głe go ro ku ja ko wi ce mi strzy -
nie Pol ski). 

Skład AzS uG: Mar ty na Ma jew -
ska, Mał go rza ta Głód kow ska, 
Ma ria Świ der ska, Pau li na Bil ska. 
Tre ner ka: mgr Han na 
We so łow ska -Szpra da. 

piotr Wal czak
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kolEjny sUkcEs naszych szczypiornistEk
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tEnisistki UG na akadEmickim szczyciE
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