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Pu bli ka cja nt. wy chodź stwa w Eu ro pie
W Wiel kiej Bry ta nii uka za ła się pu bli ka cja

do ty czą ca wy chodź stwa z Eu ro py Środ ko -

wo -Wschod niej. Jej re dak to rem jest dr An -
na Ma zur kie wicz z Za kła du Hi sto rii Naj -

now szej Po wszech nej w In sty tu cie Hi sto rii

UG, a wy daw cą – Cam brid ge Scho lars 

Pu bli shing.

Pu bli ka cja jest efek tem kon fe ren cji „East

Cen tral Eu ro pe in Exi le: Pat terns of Trans -

atlan tic Mi gra tions” („Wy chodź stwo z Eu -

ro py Środ ko wo -Wschod niej: wzor ce mi gra -

cji trans atlan tyc kich”), któ ra od by ła się na

Wy dzia le Hi sto rycz nym w dniach 31 ma ja–

–3 czerw ca 2012 ro ku. Za wie ra tek sty

przy go to wa ne przez jej uczest ni ków.

Dwu to mo we wy daw nic two skła da się

na se rię East Cen tral Eu ro pe in Exi le. Obej -

mu je ono 38 tek stów przy go to wa nych

przez pre le gen tów z 13 kra jów, po ru sza ją -

cych pro ble ma ty kę za mor skich mi gra cji 

z Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej (vol. 1:

Trans atlan tic Mi gra tions) oraz re la cji, ja kie

ist nia ły po mię dzy emi gran ta mi a kra jem po -

cho dze nia (vol. 2: Trans atla nic Iden ti ties).

Przy go to wa nie pu bli ka cji pod wzglę dem

ję zy ko wym nie by ło by moż li we, gdy by nie

wspar cie udzie lo ne pro jek to wi wy daw ni -

cze mu przez dzie ka na Wy dzia łu Hi sto rycz -

ne go prof. Wie sła wa Dłu go kęc kie go oraz

pro rek to ra ds. na uki UG prof. Grze go rza
Wę grzy na.

Oce nia jąc ma nu skrypt przed je go opu -

bli ko wa niem, prof. Don na Gab ba cia (Uni -

wer sy tet Min ne so ty, Wy dział Hi sto rycz ny 

i Cen trum Ba dań nad Mi gra cja mi) na pi sa -

ła, iż pu bli ka cja ta „sta no wić bę dzie obo -

wiąz ko wą lek tu rę dla każ de go an glo ję zycz -

ne go ba da cza, któ ry za mie rza do łą czyć 

do de ba ty na te mat ro li pro ce sów mi gra -

cyj nych w kształ to wa niu, pod trzy my wa niu 

i zmie nia niu re la cji po mię dzy Ame ry ką Pół -

noc ną a Eu ro pą”. 

Oba to my do stęp ne są na stro nie wy -

daw nic twa i w księ gar niach in ter ne to wych.

Wkrót ce do stęp ne bę dą tak że w wer sji

elek tro nicz nej, w tym w ba zie EBSCO.
.ece ine xi le.ug.edu.pl

Suk ces dra Mi cha ła Ku ciap skie go
Dok tor Mi chał Ku ciap ski z Ka te dry In for -

ma ty ki Eko no micz nej Wy dzia łu Za rzą dza -

nia UG otrzy mał I na gro dę w XVI edy cji

Kon kur su Prac Dy plo mo wych z dzie dzi ny

in for ma ty ki eko no micz nej w gru pie prac

dok tor skich za: Mo del za rzą dza nia pro jek -

ta mi szko leń elek tro nicz nych. Pro mo to rem

W W W

P
od ko niec wrze śnia br. na Wy dzia le
Za rzą dza nia UG od by ło się „The 6th
SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on

Sys tems Ana ly sis and De sign”. Or ga ni za -
to ra mi te go mię dzy na ro do we go spo tka nia
by li: Spe cial In te rest Gro up on Sys tems
Ana ly sis and De sign of As so cia tion for In -
for ma tion Sys tems (AIS), Po lish Chap ter
of AIS oraz Ka te dra In for ma ty ki Eko no -
micz nej UG. Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Pro -
gra mo wy (IPC) pod kie run kiem prof. Sta -
ni sła wa Wry czy, kie row ni ka Ka te dry
In for ma ty ki Eko no micz nej UG, za apro bo -
wał re fe ra ty z USA, Czech, Izra ela, Li twy,
Nie miec i Pol ski. Ma te ria ły kon fe ren cyj ne
zo sta ły opu bli ko wa ne przez wy daw nic two
Sprin ge r w se rii Lec tu re No tes on Bu si ness
In for ma tion Pro ces sing. 

Re fe ra ty pre zen to wa no w trzech gru pach

te ma tycz nych: Pro jek to wa nie, Kształ ce nie

oraz Bez pie czeń stwo Sys te mów In for ma -

tycz nych. Key no te Spe ech zo stał wy gło szo -

ny przez prof. Na vę Pli skin z Ben Gu rion

Uni ver si ty (Izra el). Ty tuł wy kła du to: Ex-

pla ining the Phe no me non of Over -Re qu ire -

ment in So ftwa re De ve lop ment: Three Expe -

ri ments In ve sti ga ting Be ha vio ral Ef fects.

Or ga ni za cyj nie sym po zjum mia ło for mę

hy bry do wą – część re fe ra tów by ła wy gła -

sza na bez po śred nio, a część wi de okon fe -

ren cyj nie z moż li wo ścią pro wa dze nia 

bie żą cej dys ku sji. Wi de okon fe ren cyj ne wy -

stą pie nie do kra jo wych i za gra nicz nych

uczest ni ków EuroSymposium wy gło si ła

prof. Ja ne Fe do ro wicz z Ben tley Uni ver si ty

(USA) – Pre si dent of AIS, pro fe sjo nal nej

or ga ni za cji, sku pia ją cej po nad 4000 pra -

cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych, ka tedr

i in sty tu cji z dzie dzi ny in for ma ty ki eko -

nomicz nej z ca łe go świa ta. Ko lej ne Euro-

Symposium od bę dzie się za rok w So po cie. 

Profesor Stanisław Wrycza

euRoSympoSium
2013
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dy ser ta cji dra Ku ciap skie go jest prof. Sta -
ni sław Wry cza, kie row nik Ka te dry In for -

ma ty ki Eko no micz nej UG.

Au tor na gro dzo nej pra cy za pro po no wał

ory gi nal ny mo del za rzą dza nia pro jek ta mi

e -le ar nin go wy mi. Roz pra wa sta no wi in no -

wa cyj ną kon cep cję za rzą dza nia pro ce sem

two rze nia szko leń e -le ar nin go wych, zwe -

ry fi ko wa ną prak tycz nie w kra jo wych i za -

gra nicz nych pro jek tach edu ka cji on li ne.

Am ba sa dor Kon gre sów Pol skich
Pro fe sor Ewa Ozie wicz z Za kła du Mię dzy -

na ro do wych Sto sun ków Eko no micz nych

Wy dzia łu Eko no micz ne go UG zo sta ła Am -

ba sa do rem Kon gre sów Pol skich. Am ba sa -

do ra mi zo sta ją oso by, któ re w mię dzy na ro -

do wych śro do wi skach, w ja kich pra cu ją,

roz po wszech nia ją wie dzę o atu tach Pol ski

oraz po zy sku ją mię dzy na ro do we spo tka nia

i kon gre sy dla na sze go kra ju. 

Dy plo my uzna nia zo sta ły wrę czo ne lau -

re atom pod czas uro czy stej Ga li Am ba sa -

do rów Kon gre sów Pol skich, któ ra od by ła

się 24 paź dzier ni ka br. w Ha li Stu le cia we

Wro cła wiu.
.po land -co nven tion.pl/pl/ser wis/

news/20-no wych -am ba sa do row -kon gre -
sow -pol skich 

Sześć tysięcy osób w Sa lo nie
Ma tu rzy stów
Od sied miu lat we wrze śniu Fun da cja Edu -

ka cyj na „Per spek ty wy” za pra sza uczniów

ostat nich klas li ce ów i tech ni ków oraz ich

na uczy cie li na „Sa lon Ma tu rzy stów PER-

SPEKTYWY”. W cza sie spo tka nia dy rek to -

rzy i eks per ci okrę go wych ko mi sji eg za mi -

na cyj nych przed sta wia ją mło dzie ży pre zen -

ta cje po świę co ne eg za mi no wi ma tu ral ne -

mu. Ucznio wie mo gą też uzy skać kom plet -

ne in for ma cje na te mat kie run ków stu diów,

wa run ków stu dio wa nia, za sad re kru ta cji.

Te go rocz ny „Sa lon Ma tu rzy stów PER-

SPEKTYWY” od był się w 16 głów nych oś-

rodkach aka de mic kich kra ju. Wzię ło w nim

udział po nad 175 tys. przy szło rocz nych

ma tu rzy stów. Spo tka nie na UG od by ło się

w dniach 26–27 wrze śnia br., a uczest ni -

czy ło w nim około 6 tys. osób. 

Mi ni ste rial ne sty pen dia 
dla wy bit nych na ukow ców
Tro je na ukow ców: dr An na Kli ma szew ska
i dr Mi chał Ga łę dek z Wy dzia łu Pra wa 

i Ad mi ni stra cji UG oraz dr Ro bert Czaj -
kow ski z Mię dzy uczel nia ne go Wy dzia łu

Bio tech no lo gii UG-GUMed, otrzy ma ło mi -

ni ste rial ne sty pen dia dla wy bit nych mło -

dych na ukow ców. W tym ro ku, na ósmą

edy cję kon kur su, wpły nę ło po nad 500

wnio sków, z któ rych wy bra no 137. Naj lep -

si ba da cze, któ rzy nie ukoń czy li 35 ro ku

ży cia, otrzy ma ją sty pen dia w wy so ko ści

po nad 4 tys. zł mie sięcz nie przez okres 

do 3 lat.

Sty pen dia dla wy bit nych mło dych na -

ukow ców przy zna wa ne są przez mi ni stra

na uki i szkol nic twa wyż sze go mło dym 

ba da czom za trud nio nym w uczel niach, 

w in sty tu tach Pol skiej Aka de mii Na uk lub

in sty tu tach ba daw czych. Wnio ski skła da

in sty tu cja za trud nia ją ca mło de go ba da cza.

Oce nie pod le ga mię dzy in ny mi do ro bek

na uko wy kan dy da ta, po ziom pro wa dzo -

nych ba dań, na gro dy oraz udział w pro jek -

tach mię dzy na ro do wych.

Na ukow cy z UG człon ka mi 
Bał tyc kie go Ze spo łu Do rad cze go
Pro fe sor Krzysz tof Bie law ski z Mię dzy -

uczel nia ne go Wy dzia łu Bio tech no lo gii UG-

-GUMed, prof. Hie ro nim Choj nac ki z Wy -

dzia łu Fi lo lo gicz ne go, prof. Adam La ta ła
i prof. Ta de usz Pal mow ski z Wy dzia łu Oce -

ano gra fii i Geo gra fii, prof. Ja cek Za ucha
z Wy dzia łu Eko no micz ne go oraz dr hab.
Wi told To czy ski z Ośrod ka Współ pra cy

Re gio nal nej UG zo sta li człon ka mi Bał tyc -

kie go Ze spo łu Do rad cze go – ze spo łu eks -

perc kie go Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz -

nych. Za da niem ze spo łu jest opra co wa nie

li sty prio ry te tów waż nych dla za bez pie cze -

nia pol skich in te re sów w re gio nie Mo rza

Bał tyc kie go w kon tek ście współ pra cy z in -

ny mi pań stwa mi te go re gio nu.

Oce na pa ra me trycz na wy dzia łów UG
Wy dzia ły: Bio lo gii, Che mii, Hi sto rycz ny, Pra -

wa i Ad mi ni stra cji oraz Mię dzy uczel nia ny

Wy dział Bio tech no lo gii UG-GUMed otrzy -

ma ły ka te go rię A pod czas oce ny pa ra me -

trycz nej jed no stek na uko wych w Pol sce.

Wy dzia ły: Eko no micz ny, Fi lo lo gicz ny, Ma te -

ma ty ki Fi zy ki i In for ma ty ki, Oce ano gra fii 

i Geo gra fii, Na uk Spo łecz nych oraz Za rzą -

dza nia otrzy ma ły na to miast ka te go rię na uko -

wą B. Wy ni ki oce ny pa ra me trycz nej po nad

960 pol skich jed no stek na uko wych ogło si ło

Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. 

Oce na jed no stek na uko wych po raz

pierw szy od by ła się we dług no wych za -

sad, a do ko na li jej na ukow cy wcho dzą cy

w skład Ko mi te tu Ewa lu acji Jed no stek Na -

uko wych. Oce na do ko ny wa na by ła we dług

spe cjal ne go al go ryt mu, a jed nost ki po rów -

ny wa ne by ły w czte rech gru pach na uk: na -

uki hu ma ni stycz ne i spo łecz ne, na uki o ży -

ciu, na uki ści słe i in ży nier skie, na uki 

o sztu ce i twór czo ści ar ty stycz nej. Ucze ni

oce nia li: osią gnię cia na uko we i twór cze,

po ten cjał na uko wy, ma te rial ne efek ty dzia -

łal no ści na uko wej oraz wska za ne przez

jed nost kę naj istot niej sze efek ty dzia łal no -

ści na uko wej. 

Po szcze gól ne jed no ski mo gły otrzy mać

ka te go rie: A+, A, B i C. Przy zna na ka te go -

ria ma wpływ na wy so kość do ta cji uzy ska -

nych z bu dże tu.

W W W

Pra ca ma gi ster ska Ka ta rzy ny Kup skiej z Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra fii zdo by ła wy róż -

nie nie w ka te go rii prac ma gi ster skich w XIV kon kur sie Pol skie go To wa rzy stwa Nu kle onicz ne -

go na naj lep sze pra ce z ato mi sty ki przy go to wa ne w la tach 2012/2013. Na gro dzo na pra ca

no si ty tuł: Przy rod ni cze i spo łecz ne uwa run ko wa nia lo ka li za cji pla no wa nej elek trow ni ją dro -

wej w pół noc nej czę ści wo je wódz twa po mor skie go. Zo sta ła ona na pi sa na pod kie run kiem

prof. Ma riu sza Ki stow skie go.

WyRóżNieNiA W KoNKuRSie ptN
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Ko lej na na gro da dla Do ty ku 
po śred nie go
Film Do tyk po śred ni, któ ry po wstał przy

za an ga żo wa niu Mię dzy wy dzia ło we go Na -

uko wo -Ar ty stycz ne go Stu denc kie go Ko ła

Uni wer sy te tu Gdań skie go, otrzy mał wy róż -

nie nie pod czas IV edy cji Fe sti wa lu Nie za -

leż nych Fil mów Fan ta stycz nych i Hor ro rów

w Bie la wie. Wcze śniej film do stał wy róż -

nie nie na fe sti wa lu RojasFest 4 w Bu enos

Aires, w Ar gen ty nie, zo stał tak że na gro dzo -

ny „Zło tą Fra mu gą” ja ko Naj lep sza Ama tor -

ska Fa bu ła na Fe sti wa lu Fil mo wym DRZWI

w Gli wi cach (2013).

Na fe sti wal w Bie la wie zgło szo no 38 fil -

mów, do pre zen ta cji kon kur so wej na to -

miast za kwa li fi ko wa no 18 z nich, a 2 fil my

pre zen to wa ne by ły po za kon kur sem. Do tyk

po śred ni otrzy mał wy róż nie nie za: „rze tel -

ną ro bo tę fil mo wą”.

Ob raz, któ re go re ży se rem jest Ma ciej
Wik tor, zo stał zre ali zo wa ny przez Ze spół

Fil mo wy Pe ry skop. Pre mie ra od by ła się 

w Gdań sku 25 lu te go 2013 ro ku. Zdję cia

krę co ne by ły w grud niu 2012. Film jest opo -

wie ścią o z po zo ru bli skich so bie lu dziach,

któ rzy za tra ci li zdol ność po ro zu mie wa nia

się. Ich re la cje od by wa ją się za po śred nic -

twem me diów. Gdy te za czy na ją szwan ko -

wać, bo ha te ro wie sta ją się bez rad ni.

W pro duk cję Do ty ku po śred nie go są za -

an ga żo wa ni mię dzy in ny mi: Piotr Ko wal -

ski, sce na rzy sta ko mik so wy, pra cu ją cy

przy al bu mie Pat tern oraz se rii „Phan ta -

sma ta”, a tak że mło dy nor we ski kom po zy -

tor i mul tiin stru men ta li sta Kri stian Kil hus
Lindstrom. Mon ta żem za jął się Ama de usz
An drze jew ski, ab sol went PWSFTViT w Ło -

dzi. W ro lach głów nych wy stą pi li Mi chał
Za cha rek i An na No wac ka, w po zo sta łych

ro lach: Piotr Sre brow ski, Ma ciej Wi zner,
Ma te usz De skie wicz i Krzysz tof Ma tu -
szew ski.

Film po wstał przy wspar ciu fi nan so wym

Mia sta Gdań ska, Uni wer sy te tu Gdań skie go

oraz in ter nau tów.

Suk ces pro jek tu „Com mu ni ty Co urt” 
Pro jekt „Com mu ni ty Co urt”, w któ re go re -

ali za cję za an ga żo wa ny jest dr Ar ka diusz
Pe isert z In sty tu tu Fi lo zo fii, So cjo lo gii 

i Dzien ni kar stwa UG, zna lazł się wśród na -

gro dzo nych pro jek tów pro gra mu In no wa -

cje Spo łecz ne, Na ro do we go Cen trum Ba -

dań i Roz wo ju. Li de rem pro jek tu jest

Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka, a uczest -

ni czą w nim rów nież, oprócz UG, Uni wer -

sy tet w Bia łym sto ku i Fun da cja Co urt

Watch Pol ska. „Com mu ni ty Co urt” ma

stać się in sty tu cjo nal nym po mo stem po -

mię dzy wy mia rem spra wie dli wo ści, or ga -

na mi sa mo rzą do wy mi a or ga ni za cja mi

spo łecz ny mi, uła twia ją cym re ali za cję spra -

wie dli wo ści na praw czej w prak ty ce.

P
ro gram Era smus oprócz moż li wo ści
wy jaz du na stu dia ofe ru je tak że szan sę
od by cia trzy mie sięcz nej prak ty ki w za-

gra nicz nej fir mie, przed się bior stwie czy pla -
ców ce na uko wo -ba daw czej. Na bór chęt -
nych na prak ty ki roz pocz nie się 4 li sto pa da.

Prak ty ka za gra nicz na w ra mach Era smu -
sa jest oka zją zy ska nia do świad cze nia za -
wo do we go w mię dzy na ro do wym śro do wi -
sku jesz cze w trak cie stu diów. Uni wer sy tet
Gdań ski otrzy mał w tym ro ku aka de mic kim
do fi nan so wa nie do wy jaz dów dla około 50
osób (do kład na licz ba uczest ni ków za le ży
od wy bo ru kra ju do ce lo we go i po wią za nej 
z nim kwo ty gran tu).
Wy ma ga ne do ku men ty to:
• List in ten cyj ny (Let ter of In tent) – po -

świad cza ją cy go to wość wy bra nej przez
stu den ta in sty tu cji do przy ję cia go na
prak ty kę. Wy bra na pla ców ka po win na
ofe ro wać prak ty kę ści śle wią żą cą się ze
stu dio wa nym kie run kiem. Wy ma ga ne
jest uzy ska nie ory gi na łu te go do ku men -
tu. Za in te re so wa ny stu dent sa mo dziel nie
po szu ku je pla ców ki gosz czą cej (po dob -
nie jak przy po szu ki wa niu pra cy);

• For mu larz sty pen dy sty – za wie ra ją cy
da ne stu den ta i in for ma cje o prak ty ce, 
na któ rym pod pis skła da Ko or dy na tor Wy -
dzia ło wy/In sty tu to wy Era smu sa po uprzed-
nim spraw dze niu, czy stu dent speł nia wy -
mo gi sta wia ne kan dy da tom z da nej jed -
nost ki (wymogi te znajdują się w ogło sze -
niach udo stęp nia nych przez Ko or dy-
na to rów w po szcze gól nych jed nost kach
uczel ni).
Kom plet do ku men tów bę dzie moż na

skła dać w Biu rze Wy mia ny Za gra nicz nej
Stu den tów (BWZS) od 04.11.2013 aż do
15.04.2014 lub do wy czer pa nia li mi tu
miejsc. 

In for ma cji udzie la ko or dy na tor prak tyk
pro gra mu Era smus mgr Bar ba ra Waw ro
(Rek to rat, pok. 115, pon., wt. i śr. 08:30-
-12:30, czw. i pt. 10:00-14:00, tel.: 58 523
24 42, bar ba ra.waw ro@ug.edu.pl).

.ug.edu.pl/pl/in fo_dla_ stud/wy mia -
na/?tpl=era smus/prak ty ki

W W W

M
a gi ster Agniesz ka Waż na, asy stent w Ka te -
drze Ba dań Po rów naw czych Sys te mów Trans -
por to wych na Wy dzia le Eko no micz nym UG,

otrzy ma ła na gro dę Eu ro pe an Frie drich List Pri ze
2013 za naj lep szą pra cę ma gi ster ską w dzie dzi nie
na uk trans por to wych. Na gro dzo na pra ca no si ty tuł
Ana li za do stęp no ści trans por to wej wo je wódz twa po -
mor skie go. Zo sta ła ona obro nio na w ubie głym ro ku
na Wy dzia le Eko no micz nym UG. Pro mo to rem pra cy
był prof. Jan Bur ne wicz. Uro czy stość wrę cze nia na -
gro dy od by ła się 19 wrze śnia 2013 ro ku pod czas
Eu ro pej skie go Kon gre su Trans por to we go w Pra dze.

NAjlepSzA pRAcA
mAgiSteRSKA z ug

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A
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Ju bi le usz Pro fe sor ire ny Ka dul skiej
W so bo tę, 12 paź dzier ni ka 2013 ro ku, na

Wy dzia le Fi lo lo gicz nym ob cho dzo no ju bi -

le usz Pro fe sor ire ny Ka dul skiej. Uro czy -

stość mia ła pod nio sły cha rak ter i po łą -

czo na by ła z de dy ko wa ną Sza now nej Ju bi -

lat ce se sją na uko wą „Wiek Świa teł oso bli -

wo ści wsze la kich pe łen”, któ rej ini cja to rem

był dr Piotr Ką kol. Ad res Je go Ma gni fi cen -

cji Rek to ra UG prof. Ber nar da Lam m ka
od czy tał pro rek tor ds. stu denc kich prof.
Jó zef Arno Wło dar ski, a w imie niu władz

Uczel ni Me dal Uni wer sy te tu Gdań skie go

wrę czył i ży cze nia wszel kiej po myśl no ści

zło żył dzie kan Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go

prof. An drzej Cey no wa.

Lau da cję Ju bi lat ki wy gło sił dy rek tor In -

sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej, prof. Bo le sław
Olek so wicz. Przed sta wił w niej syl wet kę

Pa ni Pro fe sor, szcze gól nie ak cen tu jąc do -

ro bek na uko wy, któ ry sku pia się głów nie

wo kół za gad nień dra ma tu i te atru za kon ne -

go oraz hi sto rii szkol nic twa wyż sze go, kul -

tu ry i li te ra tu ry epok daw nych. Pro fe sor

przy po mniał, że oprócz wy da nia licz nych

pu bli ka cji i za sia da nia w kra jo wych i mię -

dzy na ro do wych ko mi te tach, re dak cjach 

i sto wa rzy sze niach na uko wych, Pro fe sor

Ire na Ka dul ska w la tach 2007–2011 peł ni-

ła za szczyt ną funk cję Prze wod ni czą cej Ko -

mi sji Hi sto rii Na uk Spo łecz nych przy Pol -

skiej Aka de mii Na uk, by ła rów nież wi ce dy -

rek to rem i dy rek to rem In sty tu tu Fi lo lo gii

Pol skiej UG, a tak że człon kiem se na tu UG.

Ju bi lat ka jest też lau re at ką licz nych na gród

na uko wych, wśród któ rych wy so ko so bie

ce ni Na gro dę „Prze glą du Wschod nie go” za

książ kę Aka de mia Po łoc ka (Gdańsk 2004).

Dy rek tor Olek so wicz pod kre ślił też, że naj -

bar dziej roz po zna wal ne ce chy Pro fe sor Ire -

ny Ka dul skiej, to życz li wość, do broć i słu -

że nie po mo cą in nym.

W cza sie uro czy stej in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go na na szej uczel ni, któ ra od by ła się 2 paź dzier ni ka br. w au li Wy dzia łu Pra wa 

i Ad mi ni stra cji, prof. Bernd Ba ron von May dell, uczo ny o mię dzy na ro do wej re no mie, wy bit ny eks pert z za kre su pra wa cy wil ne go,

pra wa pra cy i pra wa so cjal ne go ode brał ty tuł dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Gdań skie go. Pro fe sor Bernd Ba ron von May dell

otrzy mał tę naj wyż szą god ność aka de mic ką „za szcze gól ny wkład w do sto so wy wa nie praw nych roz wią zań pol skich do stan dar -

dów eu ro pej skich i za cie śnia nie współ pra cy na uko wej mię dzy nie miec ki mi i pol ski mi ośrod ka mi na uko wy mi w dzie dzi nie na uk praw -

no -spo łecz nych”. Lau da cję wy gło si ła prof. Ur szu la Jac ko wiak z WPiA UG, a treść dy plo mu dok to ra ho no ris cau sa za pre zen to wał

dzie kan WPiA, prof. Ja kub Ste li na. 
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PROF. vON MAy DELL ODE BRAł Ty TUł DOK TO RA
HO NO RiS CAU SA UG
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M
a gi ster An na Dę bic ka, ab sol went ka
oce ano gra fii na Uni wer sy te cie Gdań -
skim wy gra ła ple bi scyt „Po la cy z we -

rwą” w ka te go rii ochro na śro do wi ska. An -
na Dę bic ka pra cu je na rzecz ochro ny
przy ro dy Mo rza Bał tyc kie go w sek to rze po -
za rzą do wym. Do nie daw na w WWF – 
Pol ska (www.ssa ki bal tyc kie.wwf.pl), obec -
nie w Ma ri ne Ste ward ship Co un cil (www.
msc.org).

Zwy cięż czy ni ple bi scy tu by ła kie row ni -

kiem re ali zo wa ne go wspól nie ze Sta cją

Mor ską In sty tu tu Oce ano gra fii UG pro jek tu

„Wspar cie re sty tu cji i ochro na ssa ków

mor skich w Pol sce”. W je go ra mach po -

wstał „Błę kit ny pa trol” – ze spół już po nad

150 wo lon ta riu szy po ma ga ją cych w zbie -

ra niu in for ma cji o wy stę po wa niu mor skich

ssa ków w re jo nie pol skie go wy brze ża Bał -

ty ku.

.po la cy zwer wa.plW W W

Pro fe sor Jó zef Adam Li wo z Wy dzia łu Che mii

UG zo stał lau re atem pro gra mu Mistrz, pro wa -

dzo ne go przez Fun da cję na rzecz Na uki Pol -

skiej. Pro gram wspie ra uczo nych o zna czą cym

do rob ku ba daw czym i suk ce sach w pra cy 

z mło dą ka drą na uko wą. 

Pro fe sor Jó zef Adam Li wo opra co wu je na -

rzę dzia umoż li wia ją ce sy mu la cję pro ce sów za -

cho dzą cych w ukła dach bio lo gicz nych w tak

du żej ska li cza su i wiel ko ści, że by moż na by ło

nią ob jąć waż ne bio lo gicz nie pro ce sy. Ba da nia

są opar te na uprosz czo nym mo de lu, w któ rym

ce gieł ki bu dul co we ma kro czą ste czek bio-

lo gicz nych (ami no kwa sy, kwa sy nu kle ino we 

i pier ście nie cu kro we) są re pre zen to wa ne je dy -

nie przez 1–2 obiek ty. Ta kie po dej ście umoż li -

wia przy spie sze nie ob li czeń pra wie o 10 tys.

ra zy w sto sun ku do zwy kle sto so wa nych 

sy mu la cji – z uży ciem mo de lu ato mo we go

(drob no ziar ni ste go). Wy róż nio ny pro jekt prof.

Li wo no si na zwę: „Jed no li ty mo del gru bo ziar -

ni sty ma kro mo le kuł bio lo gicz nych opar ty 

o śred nio po lo we od dzia ły wa nia mul ti pol -mul ti -

pol oraz je go roz sze rze nie na opis wie lo ska lo -

wy tych ukła dów”. Suk ces pro jek tu mo że przy -

czy nić się do roz wo ju me tod pro jek to wa nia

le ków i te ra pii obec nie nie ule czal nych cho rób,

np. no wo two ro wych i neu ro de ge ne ra cyj nych.

lAuReAt pRogRAmu
FNp miStRz „p o l K A z WeRWą”

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A
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„p o l K A z WeRWą” ARtyKuł 
pRoF. hoRodecKiego

W „NAtuRe phySicS”

W
e wrze śnio wym nu me rze cza so pi sma „Na tu re Phy sics”, na le żą cym
do pre sti żo wej gru py cza so pism sku pio nej wo kół cza so pi sma „Na -
tu re”, uka zał się ar ty kuł prof. Mi cha ła Ho ro dec kie go (In sty tut Fi zy ki

Teo re tycz nej i Astro fi zy ki UG; Kra jo we Cen trum In for ma ty ki Kwan to wej).
W pra cy tej prof. Mi chał Ho ro dec ki i Fer nan do Bran dao z Uni ver si ty Col -
le ge Lon don udo wod ni li, że je że li ko re la cje mię dzy cząst ka mi ma le ją eks -
po nen cjal nie z od le gło ścią, kwan to we splą ta nie po mię dzy do wol ną gru pą
czą stek a ich resz tą jest sta łe – to zna czy nie za le ży od ilo ści czą stek. Do -
wód Bran dao i Ho ro dec kie go sto su je się do li nio we go ukła du czą stek. 

Pro ble ma ty ka, choć obec nie waż na z po wo dów bar dziej prak tycz nych,

ma swo je źró dło w ter mo dy na mi ce czar nych dziur. Oka zu je się, że en tro -

pia czar nej dziu ry jest pro por cjo nal na nie do jej ob ję to ści (jak to jest 

w stan dar do wej ter mo dy na mi ce), lecz do po wierzch ni; jest to tak zwa ne

pra wo po wierzch ni. 

Cha rak te ry za cja splą ta nia w ukła dach wie lu czą stek jest waż nym pro -

ble mem dla kwan to wych ob li czeń i kwan to wej kryp to gra fii. Z jed nej stro -

ny kwan to we splą ta nie umoż li wia hi po te tycz ne su per szyb kie kwan to we

ob li cza nie, z dru giej stro ny jest za sad ni czą prze szko dą na dro dze do wy -

daj nych nu me rycz nych sy mu la cji ukła dów kwan to wych. Re zul tat uzy ska -

ny przez Bran dao i Ho ro dec kie go po ka zu je, że sze ro ka kla sa ukła dów wie -

lu czą stek po sia da ogra ni czo ne splą ta nie, mo że być za tem wy daj nie

sy mu lo wa na nu me rycz nie.

Do wie dzio ny zwią zek był od daw na przy pusz cza ny przez na ukow ców na

pod sta wie pro ste go ar gu men tu, że je że li ko re la cje mię dzy cząst ka mi spa -

da ją szyb ko z od le gło ścią, tyl ko bli skie so bie cząst ki mo gą być sil nie splą -

ta ne. Za tem je dy nie cząst ki na brze gu ob sza ru da wa ły by wkład do splą ta -

nia te go ob sza ru z resz tą ukła du. Jed nak ten pro sty ar gu ment zo stał

nie daw no oba lo ny przy uży ciu tzw. sta nów ukry wa ją cych, od kry tych 

w kwan to wej in for ma ty ce. Otrzy ma no kontr przy kła dy w po sta ci ukła dów,

któ re są bar dzo sil nie splą ta ne, jed nak ko re la cje mię dzy dwie ma ich czę -

ścia mi są do wol nie ma łe. Ukła dy ta kie nie są wy jąt ko we: lo so wo wy bra ny

kwan to wy układ ma ta ką ce chę. W ar ty ku le Bran dao i Ho ro dec ki uka zu ją

jed nak, że kontr przy kła dy te są po zor ne, gdyż po sia da ją bar dzo du że ko re -

la cje mię dzy ina czej wy bra ny mi ich czę ścia mi. Ar ty kuł po ka zu je więc, 

że istot nie, za ni ka ją ce ko re la cje im pli ku ją pra wo po wierzch ni dla splą ta nia,

jed nak po wód jest da le ko bar dziej skom pli ko wa ny niż to by ło po wszech -

nie przyj mo wa ne. Re zul tat mo że mieć waż ne zna cze nie dla sy mu la cji nu -

me rycz nych, po nie waż wska zu je sze ro ką kla sę ukła dów, któ re mo gą być

wy daj nie nu me rycz nie sy mu lo wa ne, a za tem ba da ne przez fi zy ków.

Re zul ta ty skła da ją ce się na ar ty kuł zo sta ły otrzy ma ne w ra mach pro jek -

tów „Kwan to we za so by: struk tu ra, de tek cja i za sto so wa nia” (NCN, Ma -

estro) oraz QOLAPS (ERC) pro wa dzo nych przez prof. Ry szar da Ho ro dec -
kie go w Kra jo wym Cen trum In for ma ty ki Kwan to wej w Gdań sku.



Nowa strona internetowa Projektu
Miejskiego

Uru cho mio no no wa stro nę in ter ne to wą

Pro jek tu Miej skie go, ini cja ty wy pro wa dzo -

nej przez Ze spół Ka te dry Geo gra fii Eko no -

micz nej Uni wer sy te tu Gdań skie go. Jest

ona do stęp na jest pod ad re sem: http://pro -

jekt miej ski.ug.edu.pl.

Stro na przed sta wia efek ty warsz ta tów

po świę co nych ba da niu miejsc w mie ście,

pro wa dzo nych w ra mach za jęć ze stu den -

ta mi geo gra fii i go spo dar ki prze strzen nej.

Opie ra jąc się na me to dach z za kre su per -

cep cji śro do wi sko wej i geo gra fii hu ma ni -

stycz nej, Pro jekt Miej ski słu ży roz wi ja niu

umie jęt no ści ob ser wa cji oraz wraż li wo ści

stu den tów za rów no na wła sne, jak i in nych

do świad cze nie miej sca. W je go ra mach

stu den ci wy bie ra ją do ana li zy miej sce 

w mie ście: uli cę, plac, są siedz two, dziel ni -

cę czy wręcz po je dyn czy obiekt. Ich za da -

niem jest okre śle nie te go, co bu du je hi sto rię

miej sca, od kry cie ni ci po wią zań, któ re łą czą

in dy wi du al ne, prak tycz ne do świad cze nie

miej sca z ma te ria łem ba daw czym zgro ma -

dzo nym na je go te mat. Za da nie to wy ma ga

do tar cia do miesz kań ców i użyt kow ni ków

opi sy wa nych miejsc. Przy go to wa na stro na

jest uzu peł nia na ko lej ny mi wpro wa dza ny mi

do ba zy da nych pro jek ta mi.

Własnymi spostrzeżeniami na temat

projektu i strony można podzielić się na

forum Projektu Miejskiego.

Re kru ta cja do Pro gra mu Mo bil no ści
Stu den tów MOST
Roz po czę ła się re kru ta cja na se mestr let ni
2013/2014 do Pro gra mu Mo bil no ści Stu -
den tów MOST, umoż li wia ją ce go stu den tom
pol skich szkół wyż szych od by cie czę ści
stu diów w uczel ni in nej niż ma cie rzy sta.
Re kru ta cja bę dzie trwać do 30 li sto pa da

2013. Re je stra cja uczest ni ków moż li wa
jest po przez stro nę: 

.most.uka.uw.edu.pl

.most.amu.edu.pl/in dex.php/ stro -
na -glow na

Kon kurs „Eu re ka! DGP – Od kry wa my
pol skie wy na laz ki”
Wy daw nic two „Dzien nik Ga ze ta Praw na”
za pra sza do udzia łu w kon kur sie or ga ni zo -
wa nym w ra mach cy klu re dak cyj ne go 
„Eu re ka! DGP – Od kry wa my pol skie wy na -
laz ki”. Cykl po świę co ny bę dzie pre zen to wa -
niu naj cie kaw szych wy na laz ków pol skich
stu den tów i ich pro mo to rów. Za pro sze nie
do współ pra cy przy two rze niu cy klu przy -
ję li: Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go, Urząd Pa ten to wy Rze czy po spo li tej
Pol skiej, Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz -
wo ju, Pol ska Aka de mia Na uk, Cen trum
Na uki Ko per nik. Pa tro na mi me dial ny mi zo -
sta li: Pro gram 1 Te le wi zji Pol skiej oraz

W W W

W W W
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W dniach 13–15 wrze śnia br. prze pro wa dzo no trze cie warsz ta ty ro bo cze pro jek tu CLIMPOL („Cli ma te of nor thern Po land du ring 

the last 1000 years: Con stra ining the fu tu re with the past”). Pro jekt ten re ali zo wa ny jest na Wy dzia le Oce ano gra fii i Geo gra fii UG. 

Je go ce lem jest ilo ścio wa re kon struk cja zmian kli ma tycz nych w pół noc nej Pol sce w ostat nim ty siąc le ciu na pod sta wie ana li zy rocz -

nie la mi no wa nych osa dów je zior nych. Re kon struk cja zmian tem pe ra tu ry opar ta jest na wskaź ni kach pa le obio lo gicz nych oraz izo -

to po wych.

Ko lej ne eta py pro jek tu obej mu ją opra co wa nie mo de lu za leż no ści po szcze gól nych wskaź ni ków od współ cze snych wa run ków kli -

ma tycz nych pół noc nej Pol ski, ilo ścio wą ka li bra cję da nych otrzy ma nych z ana li zy osa dów w opar ciu o da ne in stru men tal ne za okres

ostat nich oko ło 120 lat oraz re kon struk cję zmian tem pe ra tu ry za ostat nich 1000 lat na pod sta wie wy ni ków wcze śniej prze pro wa -

dzo nej ka li bra cji. Uzy ska ne w ten spo sób da ne zo sta ną po rów na ne z da ny mi do ty czą cy mi przy ro stów rocz nych drzew oraz ma te -

ria ła mi hi sto rycz ny mi. 

Kie row ni kiem pro jek tu jest dr Woj ciech Tyl mann z Ka te dry Geo mor fo lo gii i Geo lo gii Czwar to rzę du UG, a głów nym part ne rem

szwaj car skim prof. Mar tin Gro sje an z Oesch ger Cen tre for Cli ma te Chan ge Re se arch (Uni wer sy tet w Ber nie). Po nad to w pro jek cie

bio rą udział na ukow cy z Po li tech ni ki Ślą skiej, Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka, Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza i In sty tu tu 

Bo ta ni ki im. Wła dy sła wa Sza fe ra PAN. Ze spół obej mu je spe cja li stów róż nych dzie dzin (geo mor fo lo gia, kli ma to lo gia, pa le obo ta ni ka,

fi zy ka śro do wi ska) o du żym do świad cze niu w ana li zach róż no rod nych wskaź ni ków pa le ośro do wi sko wych.

Ce lem wrze śnio we go spo tka nia by ło pod su mo wa nie ak tu al ne go sta nu prac pro wa dzo nych w pro jek cie, oce na stop nia re ali za cji

po szcze gól nych za dań oraz wy zna cze nie szcze gó ło we go pla nu dzia łań w na stęp nym ro ku. W spo tka niu udział wzię li na ukow cy 

z Uni wer sy te tu w Ber nie (Szwaj ca ria), Uni wer sy te tu w Umei (Szwe cja), Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu, Po li tech ni ki Ślą -

skiej w Gli wi cach oraz Uni wer sy te tu Gdań skie go. W cią gu trzech dni prze dys ku to wa no pro ble my zwią za ne z in ter pre ta cją sy gna łu

kli ma tycz ne go za war te go w ana li zo wa nych wskaź ni kach oraz moż li wo ści ilo ścio wej ka li bra cji wy ni ków ana liz osa dów. 

WARSztAty pRojeKtu climpol



gRA o KReW
Nieza leż ne Zrze sze nie Stu den tów UG po raz ko lej ny or ga ni zu je zbiór kę krwi dla
stu den tów i pra cow ni ków UG, zwa ną Wam pi ria dą. Pod ha słem je sien nej edy cji
„Gra o krew” kry ją się fak ty o nie ustan nej wal ce osób, któ re li czą na dar krwi. 

Li sto pa do wa ak cja na pew no od bi je się sze ro kim echem wśród mło dzie ży
aka de mic kiej i nie tyl ko, po nie waż or ga ni za to rzy na wią za li współ pra cę z wie -
lo ma fir ma mi, któ re za dba ły o atrak cyj ne na gro dy.

4 DNI, 4 WYDZIAŁY, 4 ZBIÓRKI KRWI!!!
• 13 li sto pa da – Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
• 14 li sto pa da – Wy dział Za rzą dza nia (krwio bus)
• 21 li sto pa da – Wy dział Eko no micz ny (krwio bus)
• 25 li sto pa da – Wy dział Na uk Spo łecz nych

Or ga ni za to rzy za pra sza ją nie tyl ko krwio daw ców. Na po zo sta łych za in te re -
so wa nych cze ka ją kon kur sy z na gro da mi i in ne atrak cje! Do po bi cia jest wy nik
po przed niej zbiór ki – 135 krwio daw ców! Od da jąc krew, po ma gasz so bie i in -
nym – po móż wy gry wać wal kę o krew!

9

KAlejdoSKop

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A  

Czwór ka Pol skie go Ra dia. Spon so rem na -
gro dy w kon kur sie jest Me ce nas Pol skiej
Na uki – fir ma Po lphar ma. 

Zgło sze nia wy na laz ków do kon kur su, 
w któ rym na gro dą jest 30 tys. zł dla ze -
spo łu wy na laz cze go oraz kam pa nia re kla -
mo wa w me diach dla uczel ni o war to ści
50 tys. zł, na le ży kie ro wać w ter mi nie 
do 22 li sto pa da 2013 r. na ad res: eu re -
ka@dzien nik.ga ze ta praw na.pl.

.edu ka cja.dzien nik.pl/eu re ka -dgp

Nagroda Polsko-Amerykańskiego
Towarzystwa Historycznego
Dok to rant z In sty tu tu Hi sto rii Wy dzia łu Hi -
sto rycz ne go UG – mgr Piotr De ren gow ski
– przy go to wu ją cy pod kie run kiem prof.
Bar ba ry Szor dy kow skiej roz pra wę do ty -
czą cą lo su Po la ków w cza sie woj ny se ce -
syj nej otrzy mał na gro dę Pol sko -Ame ry -
kań skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go
(Po lish Ame ri can Hi sto ri cal As so cia tion) za
re fe rat po wsta ły na pod sta wie skru pu lat nej
kwe ren dy źró dło wej pt.: Capt. Ale xan der
Ra szew ski's Po lish Le gion and Other Less
Known Po lish Tro ops in the Union Ar my
Du ring the Ame ri can Ci vil War. Na gro da
Gra du ate Stu dent Re se arch Pa per Award
zo sta nie wrę czo na lau re ato wi w cza sie do -
rocz nej kon fe ren cji Ame ri can Hi sto ri cal 
As so cia tion w Wa szyng to nie, w stycz niu
2014 ro ku. Na gro dę ex aequo przy zna no
tak że mgr Mar cie Cie ślak z SUNY Buf fa lo
(USA) za tekst pt.: Cros sing the Bo un da ries
of Mo der ni ty: The Trans atlan tic Jo ur ney 
of Po lish Pe asants to the Uni ted Sta tes.
Obo je lau re aci za pre zen tu ją swo je pra ce 
w trak cie ob rad kon fe ren cji Ame ri can Hi sto -
ri cal As so cia tion (zob. http://aha.con fex.com
/aha/2014/we bpro gram/start.html). 

Kon kurs o na gro dę Gra du ate Stu dent Re -
se arch Pa per Award skie ro wa ny jest głów nie
do mło dych adep tów na uki (ma gi stran tów,
dok to ran tów). O na gro dę sta rać się mo gą
au to rzy tek stów przy go to wa nych w ję zy ku
an giel skim, opar tych na so lid nej pod sta wie
źró dło wej, któ re do ty czą wy bra ne go aspek -
tu z sze ro ko ro zu mia nych dzie jów Po lo nii na
obu kon ty nen tach ame ry kań skich. 

.po li sha me ri can stu dies.org/in dex.
html

W W W

W W W
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euRopejsKA „BuRZA MÓZgÓW”...

jak po wszech nie wia do mo, Unia Eu ro pej ska wciąż
znaj du je się w kry zy sie, sta jąc w ob li czu ko lej nych pro -
ble mów, któ rych źró dłem nie rzad ko jest sprzecz ność

na ro do wych in te re sów państw człon kow skich z pla nem ści -
słej in te gra cji Wspól no ty. Pro ble my te do ty czą stra te gicz -
nych sek to rów go spo dar ki, przez co unie moż li wia ją wzrost
i po pra wę sy tu acji eko no micz nej. Aby zna leźć re cep tę za -
rów no na po wta rza ją ce się, jak i no we prze ciw no ści efek -
tyw nej in te gra cji, po trzeb ny jest sku tecz ny dia log po mię dzy
przed sta wi cie la mi naj istot niej szych sfer, a więc po li ty ki, na -
uki i biz ne su, gdyż jak twier dzi wie lu, tyl ko on mo że przy -
nieść re me dium dla kon flik tu eu ro pej skich in te re sów. Dia log
ten po czę ści był pro wa dzo ny w ra mach  Eu ro pej skie go Fo -
rum No wych Idei.

trze cia od sło na eFNI
Eu ro pej skie Fo rum No wych Idei do cze ka ło się w tym ro ku
swo jej trze ciej edy cji. Wzię li w nim udział pa ne li ści, go ście 
z róż nych za kąt ków Eu ro py i świa ta, zaj mu ją cy się róż ny mi,
czę sto od bie ga ją cy mi od sie bie dzie dzi na mi, któ rych po łą -
czy ło jed no, wspól ne nur tu ją ce py ta nie: Jak na no wo urzą -
dzić Eu ro pę? Wy da rze nie to roz po czę ło się ga lą, pod czas
któ rej Hen ry ka Boch niarz, pre zy dent Kon fe de ra cji Le wia tan,
po wi ta ła zgro ma dzo nych, za chę ca jąc ich do wspól nej pra -
cy i dys ku sji nad przy szło ścią Eu ro py. Wie czór uświet ni ła
de ba ta pt.: „Do świad cze nie „So li dar no ści” – śla dy w pa mię -
ci Eu ro py i lek cja na przy szłość” z oka zji 30-le cia przy zna nia
Po ko jo wej Na gro dy No bla Le cho wi Wa łę sie oraz wrę cze nie
by łe mu pre zy den to wi RP sym bo licz nych po da run ków.

Dzia ło się...
Pod czas dwóch dni uczest ni cy fo rum wzię li udział w trzech
se sjach ple nar nych, sie dem na stu pa ne lach dys ku syj nych,
sze ściu de ba tach śnia da nio wych i obia do wych, trzech spo -
tka niach „okrą głe go sto łu” i „roz mo wach noc nych mar ków”.

Każ dy pa nel do ty kał in ne go pro ble mu tak, aby moż na by ło
prze dys ku to wać wszyst kie naj waż niej sze dla przy szło ści
Sta re go Kon ty nen tu kwe stie. Pa ne li ści kon fron to wa li więc
swo je  po glą dy między innymi na spra wy in te gra cji wa lu to -
wej, po li ty ki ener ge tycz nej, wzro stu in no wa cyj no ści, po li ty -
ki eme ry tal nej, ryn ku pra cy czy szans na po pra wę sy tu acji
lu dzi mło dych. Zda nia w każ dej ze wspomnianych kwe stii
by ły po dzie lo ne, co nie wy wo łu je jed nak więk sze go zdzi wie -
nia, zwa żyw szy na fakt, iż uczest ni cy re pre zen to wa li nie tyl -
ko in ne pań stwa, wzo ru jąc się na sy tu acji we wnątrz wła sne -
go kra ju, ale i in ne sfe ry. 

Do sko na łym przy kła dem na to, jak „punkt wi dze nia za le -
ży od miejsca sie dze nia”, by ła piąt ko wa se sja ple nar na 
o chwy tli wym ty tu le: „Go spo dar cza ar chi tek tu ra no wej Eu ro -
py. Jak spra wić, by in sty tu cje, za rzą dza nie i re gu la cje sprzy -
ja ły roz wo jo wi?”, któ rą po pro wa dził Le szek Paw ło wicz –
wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej PKN ORLEN S.A. 
W dys ku sji  wzię li udział: Hen ry ka Boch niarz,  Cly de Way ne
Crews Jr – wi ce pre zy dent ds. po li ty ki, dy rek tor stu diów
tech no lo gicz nych Com pe ti ti ve En ter pri se In sti tu te (CEI), Ja -
nusz Le wan dow ski – ko mi sarz eu ro pej ski ds. bu dże tu i pro -
gra mo wa nia fi nan so we go, Mi cha el O’Le ary – pre zes Za rzą -
du Li nii Lot ni czych Ry ana ir oraz John Pe et – re dak tor dzia łu
eu ro pej skie go „The Eco no mist”. Naj bar dziej spor ną kwe stią
de ba ty by ła po li ty ka ochro ny śro do wi ska, a więc re gu la cji,
któ re zda niem wie lu ha mu ją roz wój eu ro pej skie go biz ne su.
Szcze gól ne nie za do wo le nie z re stryk cyj nej po li ty ki Unii
wzglę dem ochro ny śro do wi ska wy ka zy wał Mi cha el O'Le ary,
zna ny ze swo jej kon tro wer syj nej, acz kol wiek sku tecz nej po -
li ty ki cię cia kosz tów, któ ry od lat bu du je si łę Ry ana ir. W swo -
ich wypowiedziach pod kre ślał on, że bez prze my śla nej de re -
gu la cji go spo dar ki Unii w klu czo wych dzie dzi nach ni gdy nie
prze ła mie my kry zy su, gdyż od stra szy my tych, któ rzy w go -
spo dar kę chcą in we sto wać, a więc biz nes. Zda niem jed nej
z naj waż niej szych osób w świe cie li nii lot ni czych, zbyt du ża

W dniach 25–27 września br. Trójmiasto, a dokładnie Sopot, stało się miejscem obrad polityków, ekonomistów,
przedstawicieli biznesu oraz mediów, debatujących nad przyszłością Europy, a w szczególności Unii
Europejskiej

cZYlI DYsKusje I DeBAtY NAD losAMI stARego KoNtYNeNtu poDcZAs eFNI 2013
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biu ro kra cja, zbyt nie re gu la cje i ogra ni cze nia od py cha ją in -
we sto rów, po wo du jąc sta gna cję w go spo dar kach kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych.

Pod czas po zo sta łych de bat rów nież nie bra ko wa ło róż -
nic w opi niach pa ne li stów. Ze wzglę du na fakt, iż w EFNI
wzię li udział mię dzy in ny mi stu den ci Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, szcze gól nym za in te re so wa niem cie szy ły się pa ne le,
któ rych part ne ra mi by ły fir my TESCO („Za gro żo na przy -
szłość. Jak ura to wać mło de po ko le nie?”) oraz PROVIDENT
Pol ska SA („Jak róż no rod ność w za trud nie niu mo że zmie nić
go spo dar kę?”). W ich trak cie pa ne li ści ży wo dys ku to wa li na
te mat ro li edu ka cji, szcze gól nie stu diów wyż szych, w ży ciu
lu dzi mło dych. Pod da no roz wa ża niu szan se na zna le zie nie
pra cy za rów no we wła snym kra ju, jak i za gra ni cą. Omó wio -
ne zo sta ły plusy i minusy dużego udziału w rynku pracy
ludzi wykształconych, między innymi w per spek ty wie bu do -
wa nia ścież ki ka rie ry w Pol sce. Pod kre ślo ny zo stał fakt, że gdy
za cie ra ją się gra ni ce, a spo łe czeń stwo sta je się mul ti kul tu ro -
wym, jed nym z naj waż niej szych czyn ni ków po ma ga ją cych
po zy skać etat jest zna jo mość wie lu ję zy ków ob cych, nie tyl ko
ję zy ka an giel skie go.

De kla ra cja so poc ka
Wie lo go dzin ne roz mo wy przy nio sły re zul tat w po sta ci pod -
pi sa nia De kla ra cji so poc kiej, w któ rej uję te zo sta ły naj waż -
niej sze wnio ski wy cią gnię te z od by tych dys ku sji. Wska za no
w niej naj waż niej sze ob sza ry kształ tu ją ce ob raz Eu ro py 
XXI wie ku. Ogrom ne zna cze nie przy pi sa no kon se kwen cji 
i od wa dze w dzia ła niach ma ją cych na ce lu od bu do wę za -
ufa nia oby wa te li do Wspól no ty, któ ra mu si na no wo zbu do -
wać wła sną toż sa mość. Od wa ga ta ma bo wiem po móc
zmie nić go spo dar kę Unii Eu ro pej skiej w bar dziej kon ku ren -
cyj ną i in no wa cyj ną. Po trzeb ne są zde cy do wa ne kro ki 
w kształ to wa niu po li ty ki ener ge tycz nej, han dlu mię dzy na ro -
do we go czy two rze nia i za rzą dza nia naj now szy mi tech no lo -
gia mi. Nie zbęd ne są rów nież po czy na nia ma ją ce na ce lu
usta bi li zo wa nie sy tu acji na ryn ku pra cy 
i za pew nie nie mło dym po ko le -

niom szans roz wo ju i bu do wy wła snej ścież ki ka rie ry. Zgod -
nie stwier dzo no, że war to sku pić się nie tyl ko na kwe stiach
do ty czą cych stu diów wyż szych, ale też na edu ka cji za wo -
do wej, jak np. ro bią to Niem cy. Uza sad nio no po trze bę
wspie ra nia star szych po ko leń w pro ce sie prze kwa li fi ko wy -
wa nia, gdy z róż nych przy czyn nie mo gą zna leźć pra cy we
wła snym za wo dzie.

* * *
Z ca łą pew no ścią Eu ro pej skie Fo rum No wych Idei 2013
moż na uznać za uda ne. Nie tyl ko ze wzglę du na to, że wzię -
ło w nim udział licz ne gro no przed sta wi cie li róż nych sfer –
biz ne su, po li ty ki, me diów czy edu ka cji – ale przede wszyst -
kim dla te go, że znacz na część te go gro na za mie rza wcie lić
wy cią gnię te z de bat wnio ski we wła sne dzia ła nia. Miej my
na dzie ję, że ce le okre ślo ne w De kla ra cji so poc kiej i ce le re -
ali zo wa ne przez oso by spra wu ją ce naj wyż sze wła dze we
Wspól no cie bę dą się po kry wać, gdyż być mo że wła śnie De -
kla ra cja so poc ka jest re me dium na pro ble my Unii Eu ro pej -
skiej.

PAU LI NA LUK SA, KA TA RZY NA NEU MANN
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Sza now ni Pań stwo,
czas jest bez cen nym do brem. Nie mo gąc go oszczę dzać,
by użyć w przy szło ści, po win ni śmy spo żyt ko wać go w moż -
li wie opty mal ny spo sób.

Za czy na jąc no wy rok aka de mic ki, za nim spoj rzy my 
w przy szłość, za sta nów my się, ja ki był czas mi nio ny. A był
to czas trud ny, skom pli ko wa na sy tu acja fi nan so wa kra ju
wpły wa ła bo wiem ne ga tyw nie na bu dżet na szej Uczel ni.
Ma la ła i wciąż ma le je licz ba stu den tów nie sta cjo nar nych, 
a do ta cja mi ni ste rial na nie wzra sta na wet o wskaź nik in fla cji.
Dla te go mu si my te raz z jed nej stro ny pro wa dzić bar dzo
oszczęd ną po li ty kę fi nan so wą, a z dru giej stro ny – jesz cze
in ten syw niej niż do tej po ry sta rać się o uru cha mia nie no -
wych atrak cyj nych kie run ków kształ ce nia, szcze gól nie ta -
kich, któ re przy cią ga ją za rów no stu den tów dzien nych, jak
rów nież nie sta cjo nar nych.

Ogrom ną szan są na po pra wę fi nan sów jest zdo by wa nie
środ ków z róż ne go ro dza ju gran tów. Jest to trud ne, ale ko -
niecz ne, no we pięk ne bu dyn ki mu szą prze cież tęt nić ży -
ciem. Wia do mo już, że w no wym bu dże cie unij nym zo sta nie
znacz nie zwięk szo na kwo ta prze zna czo na na ba da nia na -
uko we. Par ty cy po wać mo gą tu wszyst kie wy dzia ły, w tej

per spek ty wie fi nan so wej prze wi dy wa ny jest bo wiem zna -
czą cy udział tak zwa nych pro jek tów mięk kich. Dla te go mi -
mo nie ła twej sy tu acji nie wol no nam za nie dby wać dzia łań,
przy no szą cych dal szy dy na micz ny roz wój Uni wer sy te tu
Gdań skie go. Ten, kto stoi w miej scu, tak na praw dę co fa się
w roz wo ju.

Pod su mo wu jąc mi nio ny rok aka de mic ki, wi dzi my, że dzię -
ki wy tę żo nej pra cy ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej uda ło
się wie le do ko nać. Od da li śmy do użyt ku sie dzi bę Wy dzia łu
Che mii z 5 au la mi, 8 sa la mi se mi na ryj ny mi, 26 la bo ra to ria mi
stu denc ki mi, 15 pra cow nia mi kom pu te ro wy mi, ha lą tech no -
lo gicz ną i 189 po ko ja mi la bo ra to ryj ny mi. Istot nym ele men -
tem jest prze strzeń dla pra cow ni po mia rów fi zy ko -che micz -
nych, gdzie zgro ma dzo no no wo cze sny sprzęt ba daw czy, 
w tym spek tro metr NMR (700 mHz) za ku pio ny za po nad 
8 mln zł z gran tu Fun du szu Na uki i Tech no lo gii Pol skiej. 
Ca łość środ ków kwa li fi ko wa nych na bu do wę gmachu 
Wy dzia łu Che mii otrzy ma li śmy z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu In fra struk tu ra
i Śro do wi sko. Z ko lei roz bu do wa Wy dzia łu Eko no micz ne go
po le ga ła na wsta wie niu no we go obiek tu po mię dzy ist nie ją -
ce skrzy dła gma chu głów ne go. W bu dyn ku znaj du je się

pRZeMÓWIeNIe jM ReKtoRA
pRoF. DRA hAB. BeRNARDA lAMMKA
Z oKAZjI INAuguRAcjI RoKu AKADeMIcKIego 2013/2014
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16 sal dy dak tycz nych, w tym 2 kom pu te ro we, au la na 400
osób, sa la wy kła do wa, sa la Ra dy Wy dzia łu, pod ziem ny ga -
raż na 36 sa mo cho dów oraz po miesz cze nia po moc ni cze. 
W ra mach tej in we sty cji wy ko na li śmy też ter mo izo la cję 
ca łe go Wy dzia łu wraz z prze bu do wą czę ści wej ścio wej i do -
sto so wa niem jej do po trzeb osób nie peł no spraw nych.
Więk szość środ ków nie zbęd nych do re ali za cji tej bu do wy,
bo 16 mln zł, po zy ska li śmy z Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go, swój udział wniósł też Na ro do wy Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (674 tys. zł), 
a środ ki wła sne UG to pra wie 3,6 mln zł. Trwa bu do wa gma -
chu neo fi lo lo gii oraz bu dyn ku ad mi ni stra cji cen tral nej. Po -
wierzch nia cał ko wi ta te go pię cio kon dy gna cyj ne go bu dyn ku
wy no si pra wie 16 000 m2, a je go kształt przy po mi na li te rę 
S, two rząc dwa oto czo ne z trzech stron dzie dziń ce. W bu -
dyn kach bę dą sa le wy kła do we,
se mi na ryj ne, sa le do tłu ma czeń
spe cja li stycz nych, la bo ra to ria ję -
zy ko we, po miesz cze nia do tłu ma -
czeń kon fe ren cyj nych oraz sa la
kom pu te ro wa. War to do dać, że
naj więk sza czte ry stu oso bo wa sa -
la wy kła do wa w ra zie po trze by
mo że być wy ko rzy sty wa na ja ko pro fe sjo nal na sa la te atral -
na. Cał ko wi ty koszt pro jek tu to 60,3 mln zł, z cze go 1 mln zł
wy ło ży Uni wer sy tet. Z ko lei bu dy nek ad mi ni stra cji cen tral nej
po mie ści no wo cze sne, tak nam po trzeb ne ar chi wum, ośro -
dek in for ma tycz ny, sa le kon fe ren cyj ne oraz po miesz cze nia
dla pra cow ni ków ad mi ni stra cji i ka dry za rzą dza ją cej. Koszt
bu do wy to 26 mln zł. Jak do tąd z bu dże tu pań stwa po zy -
ska li śmy 18 mln zł. Nie ste ty, obie te in we sty cje są moc no
opóź nio ne. Ma my jed nak na dzie ję, że oba obiek ty zo sta ną
od da ne do użyt ku na po cząt ku przy szłe go ro ku. Z na szej
stro ny ro bi my wszyst ko, by był to ter min re al ny. 

W koń co wej fa zie są przy go to wa nia do pod pi sa nia umo wy
na bu do wę In sty tu tu Bio tech no lo gii UG. Cał ko wi ty koszt tej
in we sty cji to 58,6 mln zł. Unia Eu ro pej ska w ra mach Pro gra -
mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko za pew nia 100% po kry cia
kosz tów kwa li fi ko wa nych. Ten no wo cze sny gmach o po -
wierzch ni pra wie 8000 m2 łą czyć bę dzie funk cje no wo cze sne -
go obiek tu dy dak tycz ne go ze spe cja li stycz nym la bo ra to ria mi.

Na li ście pro jek tów re zer wo wych znaj du je się na to miast,
jak że nam po trzeb ny, bu dy nek In sty tu tu In for ma ty ki Wy dzia -
łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki. W ma ju za czął się ma te -
ria li zo wać wy ma rzo ny przez oce ano gra fów sta tek ba daw -
czy, w stocz ni Na uta po ło żo no stęp kę pod je go bu do wę.
Ten, bu do wa ny kosz tem 40 mln zł, sta tek bę dzie naj no wo -
cze śniej szą i naj le piej wy po sa żo ną jed nost ką te go ty pu 
w ba se nie Mo rza Bał tyc kie go. Stąd ma my na dzie ję na jesz -
cze dy na micz niej szy roz wój na uko wy In sty tu tu Oce ano gra fii. 

Suk ce sem mo że się po chwa lić prof. Krzysz tof Skó ra ze
Sta cji Mor skiej In sty tu tu Oce ano gra fii na He lu. Nie daw no
za koń czy ła się bo wiem bu do wa tak zwa ne go Do mu Mor -
świ na, pierw sze go obiek tu, któ ry po wstał w ra mach am bit -
ne go pro jek tu „Błę kit na Wio ska”. Bu dy nek sta no wi cen trum
edu ka cyj no -in for ma cyj no -wy sta wien ni cze, któ re go te ma tem

prze wod nim jest bał tyc ki mor świn. 
In for ma ty ka oraz bę dą ca w pla -

nach bu do wa do mu stu denc kie go
za bu dyn kiem Rek to ra tu na ul. Ba -
żyń skie go za koń czą, jak są dzę,
pro ces bu do wy Kam pu su Oli wa 
i sca lą na szą roz pro szo ną Uczel nię.
Nie ste ty, cią gle nie pew na jest spra -

wa po wsta nia Cen trum Spor tu. Nie usta je my w wy sił kach,
by cel ten zre ali zo wać. Są dzę jed nak, że bę dzie to moż li we
do pie ro po ro ku 2014. Roz pa tru je my sze reg wa rian tów, za
wcze śnie jed nak, by o tym mó wić. Chcie li by śmy, że by od -
no szą cy zna czą ce suk ce sy spor tow cy Aka de mic kie go
Związ ku Spor to we go Uni wer sy te tu Gdań skie go, a tak że po -
zo sta li stu den ci i pra cow ni cy mie li wa run ki do upra wia nia
róż no ra kich dys cy plin spor tu czy po pro stu do zwy kłej re -
kre acji, któ ra słu ży po pra wie zdro wia i sa mo po czu cia każ -
de go czło wie ka. 

Po zy ski wa nie w trud nej sy tu acji eko no micz nej kra ju ja -
kich kol wiek fun du szy nie jest spra wą ła twą. Wie lo krot nie
pod kre śla łem i czy nię to te raz po now nie, że osią gnię cia na -
sze nie by ły by moż li we, gdy by nie wspar cie pa na pre mie ra
Do nal da Tu ska oraz mi ni strów je go rzą du. W imie niu spo -
łecz no ści aka de mic kiej chciał bym wy ra zić im wdzięcz ność
za wspie ra nie na szych dzia łań przez wska zy wa nie moż li wo -
ści zdo by wa nia fun du szy i do ra dza nie, jak to sku tecz nie

Pozyskiwanie w trudnej
sytuacji ekonomicznej kraju

jakichkolwiek funduszy 
nie jest sprawą łatwą 
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czy nić. Bę dzie my pa mię tać o ich sta ra niach na rzecz roz wo -
ju re gio nu, któ ry re pre zen tu ją.

Dzię ku ję też pa ni mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go
prof. Bar ba rze Ku dryc kiej – jej przy chyl no ści za wdzię cza my
spo ro na szych do ko nań – oraz wi ce mi ni ster prof. Ma rii Or -
łow skiej. Wy ra zy wdzięcz no ści na le żą się pa nu wi ce mi ni stro -
wi prof. Jac ko wi Gu liń skie mu, któ ry ro zu mie i wspie ra na -
sze przed się wzię cia zwią za ne z bu do wą kam pu su. Go rą ce
po dzię ko wa nia skła dam pa ni mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go
Elż bie cie Bień kow skiej, wi ce mi ni stro wi Ada mo wi Ździe ble,
mar szał ko wi wo je wódz twa po mor skie go Mie czy sła wo wi
Stru ko wi, wi ce mar szał ko wi Wie sła wo wi Bycz kow skie mu,
wo je wo dzie Ry szar do wi Sta chur skie mu i wi ce wo je wo dzie
Mi cha ło wi Owczar cza ko wi oraz pre zy den tom Gdań ska,
Gdy ni i So po tu – pa nom Paw ło wi Ada mo wi czo wi, Woj cie -
cho wi Szczur ko wi i Jac ko wi Kar now skie mu – bez ich za -
an ga żo wa nia i po par cia na sze po my sły po zo sta ły by za pew -
ne pięk ny mi, ale nie zre ali zo wa ny mi ma rze nia mi. Współ pra ca
z sa mo rzą dem wo je wódz kim i miej skim jest dla Uni wer sy te -
tu Gdań skie go nie oce nio na. 

Po wtó rzę to, co mó wi łem 2 la ta te -
mu: zda ję so bie spra wę z te go, jak
brzmią i co mo gą przy po mi nać sło -
wa o ro sną cym w gó rę kam pu sie –
trud no jed nak oprzeć się tej re to ry -
ce, pa trząc jak szyb ko przy by wa no -
wo cze snych, pięk nych bu dyn ków. 

Pra gnę też po dzię ko wać ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej
Uni wer sy te tu Gdań skie go za wy tę żo ną i efek tyw ną pra cę
w mi nio nym ro ku aka de mic kim. Bez co dzien nej, su mien nej
pra cy wszyst kich Pań stwa nie moż li wy był by roz wój na szej Al -
ma Ma ter. Nie zwy kle waż nym ele men tem jest też dzia łal ność
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów Uni wer sy te tu Gdań skie go pod
prze wod nic twem pa na doc. Hen ry ka Le wan dow skie go,
któ re dba o in te gra cję śro do wi ska i wspie ra na sze dzia ła nia.

Nie zwy kle waż ne dla na szej uczel ni jest też zdo by wa nie
róż ne go ro dza ju gran tów. W 2012 ro ku w Uni wer sy te cie
Gdań skim w ra mach róż nych pro gra mów i ini cja tyw mię dzy-
na ro do wych re ali zo wa nych by ło oko ło 65 pro jek tów. Do
ostat nich naj więk szych suk ce sów na le ży pro jekt Mię dzy -
uczel nia ne go Wy dzia łu Bio tech no lo gii „CENTRE OF
MOLECULAR BIOTECHNOLOGY FOR HEALTHY LIFE Bio -
tech so lu tions brin ging he alth to li ving or ga ni sms and envi -
ron ment sup por ted by mass spec -fo cu sed re se arch plat -
form” (MOBI4Health). W je go ra mach zo sta nie utwo rzo ne
no wo cze sne la bo ra to rium spek tro me trii mas. Bu dżet 
Pro jek tu to 5 214 534 eu ro. Uni wer sy tet Gdań ski re ali zu je
łącz nie 56 pro jek tów w ra mach róż nych pro gra mów ope ra -
cyj nych. W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
zo sta ła ostat nio pod pi sa na umo wa o do fi nan so wa nie 
pro jek tu „Kształ ce nie kadr dla in no wa cyj nej go spo dar ki opar -
tej na wie dzy w za kre sie agro che mii, che mii i ochro ny śro do -
wi ska (In no -AgroChemOś)” na łącz ną kwo tę 8 439 080 zł.
Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie licz by ab sol wen tów kie -
run ków o klu czo wym zna cze niu dla go spo dar ki opar tej 
na wie dzy.

Za pew nie nie wy so kiej ja ko ści kształ ce nia jest obec nie 
du żym wy zwa niem dla Uni wer sy te tu Gdań skie go. Dla te go 
re ali zu je my pro gram roz wo ju ukie run ko wa ne go na bu do wa -
nie ja ko ści Uczel ni przez wpro wa dze nie zmian struk tu ral -
nych, or ga ni za cyj nych i pro gra mo wych oraz do sko na le nie
wie dzy ka dry kie row ni czej. W tym ro ku pod pi sa na zo sta ła
umo wa na do fi nan so wa nie pro jek tu: „Wdro że nie no wo cze -
snych mo de li za rzą dza nia ja ko ścią w Uni wer sy te cie Gdań -
skim (MODEL_UG)” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki. Na re ali za cję pro jek tu Uni wer sy tet Gdań ski
otrzy mał do fi nan so wa nie w kwo cie 5 996 758 zł. 

Je ste śmy bar dzo dum ni z wy ni ków uzy ska nych przez 
na sze wy dzia ły w pro ce sie ka te go ry za cji – 5 wy dzia łów uzy -
ska ło ka te go rię A i są to: Wy dział Bio lo gii, Wy dział Che mii,
Wy dział Hi sto rycz ny, Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji, Mię dzy -
uczel nia ny Wy dział Bio tech no lo gii. Po zo sta łe wy dzia ły
otrzy ma ły ka te go rię B. 

Ja kość kształ ce nia za pew nia Uni wer sy te to wi ka dra aka -
de mic ka. W mi nio nym ro ku aka de mic kim do ce nio no na -

szych na ukow ców, m.in. po wo łu jąc
ich w skład naj waż niej szych gre -
miów. I tak: prof. Ma ciej Wo ło wicz
z Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra fii
UG oraz prof. Ma rek Żu kow ski 
z Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for -
ma ty ki UG we szli w skład Ra dy Na -
ro do we go Cen trum Na uki, a pro fe -

so ro wie: Ewa Łoj kow ska, Je rzy Bła że jow ski, Bog dan
No gal ski oraz Jó zef Szme ja zo sta li wy bra ni do Cen tral nej
Ko mi sji do Spraw Stop ni i Ty tu łów na ka den cję 2013–2016.
Pro fe sor Je rzy Bła że jow ski zo stał wy bra ny na Pre ze sa Gdań -
skie go To wa rzy stwa Na uko we go. Pro fe so ra Jac ka Te bin kę
po wo ła no w skład Ra dy Na uko wej ds. Hi sto rycz nych, któ ra
jest or ga nem do rad czym mi ni stra spraw za gra nicz nych. 
W stycz niu Na gro dę Na uko wą Mia sta Gdań ska im. Ja na 
He we liu sza otrzy ma li: w ka te go rii na uk hu ma ni stycz nych 
prof. Bru non Sy nak, a w ka te go rii na uk przy rod ni czych 
i ści słych – prof. Je rzy Bła że jow ski. Na to miast mgr Ja kub
Szla chet ko z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji zo stał lau re -
atem Na gro dy Mia sta Gdań ska dla Mło dych Na ukow ców
im. Ja na Upha ge na w ka te go rii na uk hu ma ni stycz nych. 

Od no to wa li śmy też wie le suk ce sów na szych mło dych na -
ukow ców, któ rzy zdo by li w mi nio nym ro ku gran ty między
innymi w czwar tej edy cji Pro gra mu LIDER Na ro do we go
Cen trum Ba dań i Roz wo ju, w ra mach pro gra mu MNiSW –
Iu ven tus Plus, pro gra mu START FNP i wie lu in nych. 

Stu den ci, któ rzy kształ cą się w na szej uczel ni, czyn nie
włą cza ją się w ży cie Aka de mic kie go Cen trum Kul tu ry. I tu
rów nież od no szą suk ce sy. Pod czas Kra kow skie go Mię dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu Chó ral ne go Aka de mic ki Chór Uni -
wer sy te tu Gdań skie go za jął pierw sze miej sce w ka te go rii
mu zy ka sa kral na i trze cie miej sce w ka te go rii chó ry mie sza -
ne, a w Ohrid Cho ir Fe sti val w Ma ce do nii za jął pierw sze miej -
sce i zdo był Grand Prix. Po chwa lić na le ży też Ze spół Pie śni
i Tań ca Uni wer sy te tu Gdań skie go „Jan tar”, któ ry zdo był aż
trzy na gro dy na Prze glą dzie Ze spo łów Folk lo ry stycz nych 

Bez codziennej, sumiennej
pracy wszystkich Państwa
niemożliwy byłby rozwój

naszej Alma Mater
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w El blą gu. Stu den ci in for ma ty ki Uni wer sy te tu Gdań skie go
zna leź li się w gro nie zwy cięz ców mię dzy na ro do we go kon kur -
su Win dows Star tup Chal len ge. Ze spół Enac tus Uni ver si ty of
Gdansk dzia ła ją cy w ra mach Stu denc kie go Ko ła Na uko we go
„Stra teg” Wy dzia łu Za rzą dza nia Uni wer sy te tu Gdań skie go
zdo był ty tuł Enac tus Po land 2013 Na tio nal Cham pion. 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.

Wśród suk ce sów na szej uczel ni od no to wać na le ży też wi -
zy tę wi ce mi ni stra edu ka cji Chin. Uni wer sy tet Gdań ski jest
oce nia ny ja ko naj waż niej szy ośro dek ba daw czo -na uko wy 
w za kre sie kształ ce nia i re ali za cji pro jek tów zwią za nych 
z Chi na mi w pół noc nej Pol sce. Jak Pań stwo wie cie, uru cho -
mi li śmy w tym ro ku no wy kie ru nek: si no lo gię. Roz wi ja my na -
dal na sze kon tak ty z kra ja mi Azji – pod pi sa li śmy umo wę 
o współ pra cy z ko re ań skim Han kuk Uni ver si ty of Fo re ign Stu -
dies z Seu lu. Na jej mo cy doj dzie między innymi do wy mia ny
ka dry na uko wej i stu den tów. Pla no wa ne jest tak że otwar cie
lek to ra tu ję zy ka ko re ań skie go. Cią głe roz sze rza nie ofer ty
kształ ce nia to dla na szej uczel ni je den z prio ry te tów. Nie chce -
my jed nak, aby Uni wer sy tet Gdań ski zaj mo wał się, jak to się
po tocz nie okre śla, „pro duk cją ab sol wen tów”, dla te go też sta -
le współ pra cu je my z przed się bior ca mi z Po mo rza, dzię ki 
cze mu ła twiej nam bę dzie spra wić, aby na sza ofer ta od po wia -
da ła na rze czy wi ste po trze by ryn ku. W ran kin gu uczel ni wyż -
szych przy go to wa nym przez „Rzecz po spo li tą” i Fun da cję
Edu ka cyj ną „Per spek ty wy” Uni wer sy tet Gdań ski zna lazł się na
dru gim miej scu wśród 10 uczel ni pre fe ro wa nych przez pra co -
daw ców wo je wódz twa po mor skie go. To istot na in for ma cja nie
tyl ko dla nas i dla na szych stu den tów, ale i dla kan dy da tów. 
To wła śnie na UG padł re kord licz by kan dy da tów na jed no
miej sce – naj bar dziej ob le ga nym kie run kiem w kra ju oka za ła
sie uru cho mio na w tym ro ku kry mi no lo gia – 43,9 osób na miej -
sce, na na stęp nym miej scu upla so wa ły się: bez pie czeń stwo
na ro do we i si no lo gia z wy ni kiem pra wie 11 osób na miej sce. 

Nie ste ty, oprócz chwil ra do snych zda rza ją się też i te peł -
ne smut ku. W mi nio nym ro ku po że gna li śmy: pa nie Ali cję
Klo now ską i Jo an nę Twar dow ską, pa nów pro fe so rów Zbi -
gnie wa Kre fta i An to nie go Ma ka cia, pa nów: Ja ro sła wa
No wa ka i Do mi ni ka So wę oraz stu den tów, pa nów: Ma te -
usza Du ła ka i Krzysz to fa Gro chow skie go. Po wstań my pro -
szę i uczcij my ich pa mięć mi nu tą ci szy.

Dzię ku ję.

Sza now ni Pań stwo, Przy ja cie le,
w dniu dzi siej szym świę tu je my po dwój nie – in au gu ru je my
rok aka de mic ki i przyj mu je my do gro na na szych dok to rów
ho no ro wych prof. Bern da Ba ro na von May dell’a. Ob szar
ba dań, któ rym zaj mu je się nasz Do stoj ny Gość, do ty czy –
rzec moż na – każ de go z nas oso bi ście. Pan Pro fe sor jest 
bo wiem nie zwy kle ce nio nym spe cja li stą zaj mu ją cym się pra -
wem pra cy i pra wem so cjal nym, a każ dy z nas jest lub bę -
dzie pra cow ni kiem lub pra co daw cą. O ogrom nych za słu -
gach Pa na Pro fe so ra, tak że dla na uki w Pol sce, świad czyć
mo że fakt przy zna nia mu, obok wie lu in nych wy róż nień,
Krzy ża Ofi cer skie go Or de ru Za słu gi RP, któ ry wrę cza Pre zy -
dent Rze czy po spo li tej Pol skiej. Jak wspo mnia łem, za sług 
i wy róż nień Do stoj ne go Go ścia jest wie le. Są dzę jed nak, 
że naj le piej po chwa łę je go osią gnięć wy gło szą pod czas dzi -
siej szej uro czy sto ści za rów no dzie kan Wy dzia łu Pra wa i Ad -
mi ni stra cji pan prof. Ja kub Ste li na, jak i lau da tor te goż dok -
to ra tu – pa ni prof. Ur szu la Jac ko wiak.

Sza now ni Stu den ci, 
ko lej nym punk tem dzi siej szej uro czy sto ści bę dzie im ma try -
ku la cja, przy ję cie Was do gro na spo łecz no ści aka de mic kiej
Uni wer sy te tu Gdań skie go. Tym ra zem jed nak – w o ty le nie -
ty po wy spo sób, że po raz pierw szy, nie bę dę Wam wrę czał
in dek sów pa pie ro wych. Na sza uczel nia wpro wa dza bo wiem
in dek sy elek tro nicz ne. Ten sys tem jest wdra ża ny po to, że by
przede wszyst kim wam, po ko le niu in for ma ty za cji, kom pu te -
ry za cji – uła twić stu dio wa nie. Ten czas, któ ry spę dzi cie 
w mu rach Uni wer sy te tu, bę dzie cie wspo mi nać, mam na dzie -
ję, ja ko naj lep sze la ta swo je go ży cia – czas na dziei, ma rzeń,
bu dzą cych się am bi cji, w koń cu czas ich re ali za cji. Wstę pu -
jąc w sze re gi spo łecz no ści aka de mic kiej, pa mię taj cie, pro -
szę, o sen ten cji rzym skie go mów cy Cy ce ro na: Ut se res, ita
me tes – „Jak po sie jesz, tak zbie rzesz”. Tym kie ruj cie się, po -
dej mu jąc de cy zje nie tyl ko te do ty czą ce kształ ce nia, ale tak -
że te, któ re ma ją wpływ na wa sze ży cie stu denc kie. Wie rzę,
że mą drze wy ko rzy sta cie ofe ro wa ny Wam czas z po żyt kiem
za rów no dla Was, jak i dla nas wszyst kich. 

Sza now ni Pań stwo,
Qu od fe lix fau stum for tu na tu mque sit. Rok aka de mic ki
2013/2014 uwa żam za otwar ty. 
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Zgro ma dzo nych go ści oraz stu den tów pierw sze go ro ku 
po wi tał dzie kan Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go, prof. An drzej
Cey no wa, któ ry wy ra ził wiel kie za do wo le nie z po wsta nia

no we go kie run ku oraz zło żył po dzię ko wa nia wła dzom rek tor -
skim za ini cja ty wę i wspar cie po wo ła nia pierw sze go w hi sto rii
uczel ni kie run ku o na zwie si no lo gia. Ho no ro wy mi go ść mi spo -
tka nia by li: am ba sa dor Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej w Pol sce
JE Xu Jian oraz kon sul ge ne ral na Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej
w Gdań sku Liu Yuany uan. W uro czy sto ści wzię li tak że udział dy -
rek to rzy za rzą dza ją cy Chiń sko -Pol skie go To wa rzy stwa Okrę to we -

go Chi pol brok S.A. w Gdy ni:
Xie Nin gjia i An drzej Kar na -
bal, dy rek tor fir my COSCO
Liu Xu an min, a tak że dy rek -
tor IX Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go w Gdań sku, w któ rym 
w tym ro ku zo sta ła uru cho mio -
na kla sa si no lo gicz na, Han na
Kon cza kow ska -Ma ku lec. 

przy szli spe cja li ści z ug
Wie lo let nie sta ra nia o utwo -
rze nie chi no znaw stwa na UG
to od po wiedź uczel ni na wy -
zwa nia XXI wie ku. – Obec nie
jed na pią ta lud no ści świa ta
mó wi w ję zy ku chiń skim, chiń -
ska kul tu ra jest jed ną z naj star -
szych na świe cie, a chiń ska
go spo dar ka jed ną z naj więk -

szych. Nie spo sób więc nie znać chiń skiej kul tu ry, tra dy cji i ję zy -
ka. Stąd de cy zja władz Uni wer sy te tu Gdań skie go o otwar ciu no -
we go kie run ku – tłu ma czył prof. Cey no wa. Kie ru nek bę dzie miał
tak że wy miar prak tycz ny; za po wie dzia no, że na si no lo gii szko -
le ni bę dą spe cja li ści, lu dzie o sze ro kich zdol no ściach ję zy ko -
wych, ko mu ni ka cyj nych i mię dzy na ro do wych. 

Uni wer sy tet Gdań ski ma obec nie pod pi sa ne umo wy o współ -
pra cy z sied mio ma ośrod ka mi aka de mic ki mi w Chi nach: Be ijing
Fo re ign Stu dies Uni ver si ty, Shan ghai Uni ver si ty, Sha nxi Uni ver -
si ty, Ha bei Nor mal Uni ver si ty, Har bin Nor mal Uni ver si ty, Lia -
oning Nor mal Uni ver si ty oraz Chi na Youth Uni ver si ty for Po li ti cal
Scien ce. Dzię ki tym kon tak tom moż li we bę dą: współ pra ca, mię -
dzy uni wer sy tec ka wy mia na stu den tów i wy kła dow ców, a tak że
wy jaz dy sty pen dial ne. Prak ty ki stu denc kie przy szli si no lo dzy
bę dą mo gli od by wać mię dzy in ny mi w Chiń sko -Pol skim To wa -
rzy stwie Okrę to wym Chi pol brok S.A. – Si no lo gia to kie ru nek nie -
zwy kle przy szło ścio wy, a na ucza nie ję zy ka chiń skie go po win no
od by wać się od naj młod szych lat – wska zał rek tor Uni wer sy te tu
Gdań skie go prof. Ber nard Lam mek. Rek tor po gra tu lo wał też

wy dzia ło wi no we go kie run ku i zło żył oso bi ste po dzię ko wa nia za
wkład w je go po wsta nie: pro rek to ro wi prof. Jó ze fo wi Wło dar -
skie mu, dzie ka no wi prof. An drze jo wi Cey no wie, peł no moc nik
rek to ra UG ds. kie run ku si no lo gia prof. Wu Lan, a tak że przed -
sta wi cie lom władz Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej w Pol sce 
i dy rek to ro wi Cen trum Stu diów Azji Wschod niej UG prof. Ka mi -
lo wi Ze idle ro wi.  

chiń skie ma rze nie
Uni wer sy tet Gdań ski ja ko pierw sza uczel nia w pół noc nej Pol sce
bę dzie sze rzyć wie dzę na te mat Pań stwa Środ ka. Trwa ją tak że
pra ce nad po wsta niem na na szej Al ma Ma ter In sty tu tu Kon fu -
cju sza. Na świe cie jest po nad 100 te go ty pu or ga ni za cji, któ -
rych za da niem jest pro pa go wa nie ję zy ka i kul tu ry chiń skiej. 
W Pol sce ist nie ją one mię dzy in ny mi w Opo lu, Po zna niu, Kra ko -
wie i we Wro cła wiu. – Go rą co po pie ram sta ra nia uni wer sy te tu 
w dzia ła niach do ty czą cych otwar cia In sty tu tu Kon fu cju sza i do -
strze gam po trze bę po wsta nia tej or ga ni za cji w pół noc nej czę ści
kra ju – wska zy wał am ba sa dor Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej 
w Pol sce Xu Jian. Pod czas in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go am -
ba sa dor po chwa lił stu den tów si no lo gii za traf ny wy bór kie run ku
stu diów, wska zu jąc na trzy aspek ty ko rzy ści pły ną cych z tej de -
cy zji. Pierw szy, to na uka ję zy ka chiń skie go ja ko istot ne go na -
rzę dzia ko mu ni ka cji, któ ry po zwo li na lep sze zro zu mie nia kra ju,
je go kul tu ry, sy tu acji eko no micz nej oraz kon cep cji „chiń skie go
ma rze nia”. Dru gi, to po zna nie bo ga tej hi sto rii sto sun ków pol -
sko -chiń skich oraz moż li wość wzię cia czyn ne go udzia łu w za -
cie śnia niu współ pra cy mię dzy kra ja mi. Trze ci aspekt do ty czy
roz wo ju ka rie ry za wo do wej stu den tów, któ rzy ja ko ab sol wen ci
zna ją cy ję zyk chiń ski i pol ski z pew no ścią bę dą sta no wić kon -
ku ren cję za rów no na chiń skim, jak i na pol skim ryn ku pra cy. 
– W Chi nach ma my ta kie ha sło: ucz się chiń skie go, a bę dziesz
miał przy ja ciół na ca łym świe cie – mo ty wo wał stu den tów am ba -
sa dor. Do tych ży czeń przy łą czy ła się tak że kon sul ge ne ral na
Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej w Gdań sku Liu Yuany uan, ży cząc
przy szłym si no lo gom ty tu łów pro fe sor skich lub dy plo ma tycz -
nych. De le ga cja chiń ska prze ka za ła w pre zen cie wła dzom no -
we go kie run ku 100 kar to nów ma te ria łów i po mo cy na uko wych
do na uki ję zy ka chiń skie go. By ły wśród nich książ ki, cza so pi -
sma, vi deo, al bu my, a tak że kom pu te ry. 

Wy kład in au gu ra cyj ny za ty tu ło wa ny „Kul tu ra w re la cjach pol -
sko -chiń skich” wy gło si ła prof. Wu Lan. Pro fe sor przy po mnia ła
ze bra nym o hi sto rii pol sko -chiń skich re la cji kul tu ral nych oraz
pod kre śli ła zna cze nie wy mia ny kul tu ro wej mię dzy kra ja mi.
Zwró ci ła uwa gę na po pu lar ność w Chi nach pol skiej li te ra tu ry,
ki ne ma to gra fii, mu zy ki oraz sztuk te atral nych. Bę dąc z wy kształ -
ce nia po lo nist ką, wska za ła na ko lej ną moż li wość ka rie ry za wo -
do wej si no lo ga – wy ko ny wa nie za wo du tłu ma cza. 

MAG DA LE NA MAR CIN KOW SKA

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na nowo powstałym kierunku sinologia odbyła się 4 października br. 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Naukę rozpoczęło tu 36 studentów 

NAuKA chIńsKIego KlucZeM
Do pRZYjAźNI NA cAŁYM śWIecIe
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XVI ZjAZD sIecI ceNtRÓW
DoKuMeNtAcjI euRopejsKIej

Zjazd, któ ry wy padł w 50 rocz ni cę ist nie nia sie ci CDE, otwo -

rzy li: dy rek tor Bi blio te ki Uni wer sy te tu Gdań skie go Gra ży -
na Jaś ko wiak, dy rek tor Ośrod ka Ba dań nad In te gra cją

Eu ro pej ską prof. An drzej Stęp niak oraz ko or dy na to rzy sie ci

CDE w Pol sce Kin ga Schle sin ger i Wik tor Po źniak. Na wstę pie

prof. Stęp niak wy mie nił czte ry dy le ma ty sto ją ce przed Unią Eu -

ro pej ską, któ ry mi są: pra wa in dy wi du al ne – ko lek tyw ne bez pie -

czeń stwo; wzmoc nie nie Eu ro pej skiej Po li ty ki Bez pie czeń stwa 

i Obro ny – NATO; war to ści du cho we – war to ści ma te rial ne; pań -

stwo do bro by tu – kon ku ren cyj ność; my śle nie krót ko ter mi no we

– my śle nie dłu go ter mi no we. – Na le ży pa mię tać, że hi sto ria Unii

po ka zu je, że ra dzi ła so bie ona w prze szło ści z kry zy sa mi i wy cho -

dzi ła z nich sil niej sza. Pro ces wy cho dze nia z kry zy su po wi nien

od by wać się więc w opar ciu o za sa dę: ty le róż no rod no ści, ile

moż li we, ty le jed no rod no ści, ile ko niecz ne – mó wił pro fe sor.

Na stęp nie To masz Gi bas z Przed sta wi ciel stwa Ko mi sji Eu ro -

pej skiej w Pol sce za po znał uczest ni ków z no wym sys te mem za -

rzą dza nia go spo dar cze go w UE i spe cjal ny mi za le ce nia mi Ko -

mi sji Eu ro pej skiej dla Pol ski w ra mach se me stru eu ro pej skie go.

Pod kre ślił on, że Pol ska po win na przy go to wy wać się do wej ścia

do stre fy eu ro, bo to po mo że jej za cho wać zdro we fi nan se pu -

blicz ne: – Sy tu acja jest trud na, ale Ko mi sja Eu ro pej ska dys po nu -

je obec nie bo ga tym in stru men ta rium do ra dze nia so bie z kry zy -

sem w stre fie eu ro. W po dob nym du chu wy po wia dał się prof.

Stęp niak, któ ry wie rzy, że „so li dar ność zwy cię ży nad na ro do wy -

mi ego izma mi i Eu ro pa po ra dzi so bie z obec nym kry zy sem”.

Z ko lei Ra fał Szyn dlau er z Re gio nal ne go Przed sta wi ciel stwa

Ko mi sji Eu ro pej skiej we Wro cła wiu za po znał uczest ni ków Zjaz -

du z za sa da mi do stę pu do pu blicz nych i nie upu blicz nio nych

do ku men tów Ko mi sji, Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy. – De fi -

ni cja do ku men tu jest bar dzo sze ro ka, obej mu je nie tyl ko do ku -

men ty pi sa ne czy elek tro nicz ne, ale i ma ile, na gra nia dźwię ko we

i au dio wi zu al ne – pod kre ślał. Unia Eu ro pej ska pro wa dzi po li ty -

kę przej rzy sto ści na mo cy roz po rzą dze nia nr 1049/2001, zgod -

nie z któ rym do ku ment udo stęp nio ny jed ne mu wnio sko daw cy

sta je się au to ma tycz nie do stęp ny dla wszyst kich.

W trak cie Zjaz du je go uczest ni cy zwie dzi li Bi blio te kę Głów ną,

Bi blio te kę Eko no micz ną i Cen trum Do ku men ta cji Eu ro pej skiej

na Uni wer sy te cie Gdań skim. Na za koń cze nie wzię li udział 

w warsz ta tach par ty cy pa cyj nych pro wa dzo nych przez Mo ni kę
Ra tyń ską z Przed sta wi ciel stwa Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce

oraz dy rek to ra Wik to ra Po źnia ka z Ko le gium Eu ro pej skie go 

w Na to li nie. W ra mach otwar tej prze strze ni (open spa ce) oma -

wia li spra wy sie cio we, tj. mi sję Cen trów Do ku men ta cji Eu ro pej -

skiej w erze cy fro wej (wir tu al ne bi blio te ki), dzia łal ność CDE 

w re gio nie – ma łej oj czyź nie, or ga ni za cję szko leń z za kre su 

do stę pu do in for ma cji eu ro pej skiej, kwe stię wy po ży czeń mię -

dzy bi blio tecz nych i list no wo ści eu ro pe istycz nych. Uczest ni cy

Zjaz du zgo dzi li się, że mi sją CDE jest in for mo wa nie i ko mu ni ko -

wa nie o Unii Eu ro pej skiej głów nie we współ pra cy z in sty tu cja mi

oświa to wy mi, kul tu ral ny mi i na uko wy mi oraz Przed sta wi ciel -

stwem Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce. 

KIN GA SCHLE SIN GER

http://ec.eu ro pa.eu/pol ska/news/130612_cde_pl.htmWięcej:

Jak UE walczy z kryzysem gospodarczym? Czy i kiedy Polska powinna wejść do strefy euro? Jak pogodzić
solidarność z konkurencyjnością? – to tylko niektóre zagadnienia omawiane przez ekspertów i członków sieci
Centrów Dokumentacji Europejskiej (CDE) w Polsce podczas XVI Zjazdu Sieci CDE, który odbył się w Sopocie
w dniach 6 i 7 czerwca 2013 roku. Jego organizatorzy to Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Cen tra Do ku men ta cji Eu ro pej skiej dzia ła ją z re gu ły przy uni wer sy -

te tach, ośrod kach ba daw czych lub bi blio te kach pu blicz nych. Ich

zbio ry obej mu ją sze reg ofi cjal nych pu bli ka cji na te mat Unii Eu ro -

pej skiej. Cen tra wspie ra ją in sty tu cje ma cie rzy ste w roz wi ja niu na -

ucza nia i dzia łal no ści na uko wej do ty czą cej in te gra cji eu ro pej skiej.

Każ dy, kto po szu ku je kon kret nych ak tów praw nych lub in for ma cji

na te mat UE, mo że się zwrócić do nich po pomoc. Je śli za so by

cen trum nie po zwa la ją na zna le zie nie od po wie dzi, je go pra cow ni -

cy po ra dzą, gdzie i jak szu kać da lej, tak że w in ter ne cie. Sieć CDE

li czy bli sko 600 ośrod ków na ca łym świe cie i na le ży ją trak to wać ja -

ko naj waż niej sze ogni wo dys try bu cji i gro ma dze nia in for ma cji o UE.

W Pol sce ta kich ośrod ków ma my 18, z cze go je den dzia ła przy

Uni wer sy te cie Gdań skim.



Zjaz dy PTP od lat słu żą roz wi ja niu wie dzy o edu ka cji 

i wzmac nia niu prak ty ki pe da go gicz nej. Sta no wią fo rum

współ dzia ła nia lu dzi na uki i oświa ty oraz miej sce dys ku sji

teo re ty ków edu ka cji z prak ty ka mi. Te go rocz ne spo tka nie no si ło

ty tuł „Róż ni ce – edu ka cja – in klu zja”. Ze wzglę du na licz bę re fe -

ra tów i pre zen ta cji po dzie lo no je na sek cje we dług za gad nień

pro ble mo wych, do ty czą cych in klu zji w kon tek ście re li gii, ro dzi -

ny, kul tu ry i fi lo zo fii. 

Pod czas spo tka nia in au gu ra cyj ne go, któ re mia ło miej sce 

w Fil har mo nii Bał tyc kiej, w stro nę or ga ni za to rów po pły nę ły sło wa

uzna nia z ust prof. Jó ze fa Wło dar skie go, pro rek to ra ds. stu -

denc kich Uni wer sy te tu Gdań skie go, oraz pa ni Ewy Ka miń skiej
– za stęp cy pre zy den ta Gdań ska ds. spo łecz nych. Ży czy li oni

uczest ni kom zjaz du waż nych pe da go gicz nych re flek sji oraz

owoc nych dys ku sji. Wśród prze ma wia ją cych zna lazł się rów -

nież pan Adam Kra wiec z Urzę du Mar szał kow skie go, któ ry

zwró cił uwa gę na po trze bę szer sze go pro pa go wa nia na uk pe -

da go gicz nych. – Po pierw sze, de cy den ci po trze bu ją ja sne go,

kon kretne go prze ka zu od swo ich eks per tów. Po dru gie, ten

prze kaz po wi nien być do stęp ny nie tyl ko dla uczest ni ków te go

ty pu zjaz dów, ale też dla ca łe go spo łe czeń stwa. 

Po wysłuchaniu koncertu w wykonaniu Cappelli Gedanensis

wy kła dy wy gło si li wy bit ni na ukow cy od lat zwią za ni z ba da nia -

mi nad edu ka cją i wy cho wa niem, mię dzy in ny mi prof. Zbi -
gniew Kwie ciń ski, prof. Bo gu sław Śli wer ski, prof. To masz
Szku dla rek oraz prof. Pe ter Mayo.

Kil ka słów o in klu zji
– In klu zja – włą cza nie – jest prze ci wień stwem wy klu cza nia, mar -

gi na li za cji oraz se gre ga cji osób od mien nych, od bie ga ją cych 

od nor my zdro wot nej, kul tu ro wej, spo łecz nej, al bo nie speł nia ją -

cych ocze ki wań lub wzo rów in sty tu cji i spo łecz no ści do mi nu ją -

cych (w tym tak że szko ły) – ty mi sło wa mi roz po czął swój wy kład

prof. Zbi gniew Kwie ciń ski z Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka. 

– Na za gad nie nia in klu zji moż na spoj rzeć z dwóch stron. Z jed -

nej stro ny ma my do czy nie nia z pe da go gi ką po trzeb spe cjal -

nych, z dru giej stro ny – spoj rze nie z punk tu wi dze nia pe da go gi -

ki kry tycz nej. Zwo len ni cy pe da go gi ki po trzeb spe cjal nych

opo wia da ją się za in te gra cją osób nie peł no spraw nych z oso ba -

mi w gra ni cach norm, a tak że za opie ką zdro wot ną nad oso ba -

mi z po szcze gól ny mi ro dza ja mi nie peł no spraw no ści. Pe da go gi -

ka kry tycz na z ko lei kon cen tru je się na oso bach bądź gru pach
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VIII ZjAZD peDAgogIcZNY

„RÓżNIce – eDuKAcjA – INKluZjA”
W dniach 19–21 września br. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbył się VIII Zjazd
Pedagogiczny zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP) oraz Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Gdańskiego. Wzięło w nim udział około 500 osób, w tym pracownicy uczelni wyższych, jednostek
edukacyjnych, wychowawczych i innych związanych z pracą pedagogiczną. Program zjazdu tworzyła
rekordowa liczba referatów oraz sekcji tematycznych, doskonale wpisujących się w kluczowe problemy rozwoju
współczesnej edukacji w Europie i Polsce, a uświetnił go koncert Cappelli Gedanensis

FO
T. 

AR
CH

IW
UM

IN
ST

YT
UT

U
PE

DA
GO

GI
KI

UG

FO
T . 

M
ON

IK
A

LE
W

AN
DO

W
SK

A



19

viii zjAzd pedAgogiczNy

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A  

spo łecz nych mar gi na li zo wa nych kul tu ro wo na przy kład ze

wzglę du na brak rów ne go do stę pu do za so bów po zwa la ją cych

żyć na god nym po zio mie. 

Zda niem prof. Kwie ciń skie go – Na ca łym świe cie, w tym 

w Pol sce, do mi nu je pe da go gi ka po trzeb spe cjal nych za pew nia -

ją ca opie kę me dycz ną, psy chia trycz ną, opie kuń czą czy cha ry ta -

tyw ną. W tym miej scu pro fe sor przy wo łał też roz wa ża nia

szwedz kie go so cjo lo ga Go ra na Ther bor na, któ ry uwa ża, 

że współ cze śnie wy stę pu ją trzy ty py nie spra wie dli wych róż nic.

Są to nie rów no ści wi tal ne (do ty czą ce zdro wia i ży cia), nie rów -

no ści eg zy sten cjal ne (zwią za ne z wol no ścią, sza cun kiem, re la -

cja mi, świa to po glą dem i toż sa mo ścią) oraz nie rów no ści za so -

bów (za rob ków, po zio mu i ja ko ści ży cia). W ja ki spo sób

za po bie gać sys te mo wym nie rów no ściom w do stę pie do kul tu -

ry i go dzi we go ży cia? 

W pierw szej ko lej no ści waż ne jest wcze sne wy kry wa nie osób

za gro żo nych wy klu cze niem i wspar cie ich przez po rad nic two,

in ter wen cje sy tu acyj ne czy ani mo wa nie, za chę ca nie i do kształ -

ca nie. Dru gim kro kiem jest włą cza nie, czy li zwięk sza nie upraw -

nień ta kich osób i upo mi na nie się o prze strze ga nie pod sta wo -

wych praw każ de go czło wie ka. Trze cim kro kiem jest na to miast

re dy stry bu cja za so bów – przez zmia ny w po dat kach, po li ty ce 

i opie ce spo łecz nej. – Stra te gie te nie są nie ste ty ani po wszech -

ne, ani ła twe do ak cep ta cji we współ cze snych pań stwach de -

mo kra tycz nych opie ra ją cych się na dwóch skon flik to wa nych za -

sa dach: wol no ści i rów no ści. Szcze gól ne pod kre śla nie wol no ści

po nad rów ność pro wa dzi do uza sad nia nia wszel kich róż nic 

i trak to wa nia ich ja ko na tu ral nych. Z ko lei zbyt nie ak cen to wa nie

za sa dy rów no ści, choć pro wa dzi do zrów ny wa nia upraw nień 

i zwięk sze nia do stęp no ści mię dzy in ny mi do oświa ty bez wzglę -

du na po cho dze nie, płeć czy ra sę, nie ozna cza rze czy wi stej 

re ali za cji rów no ści szans (za pew nie nia wyż szych po zy cji spo -

łecz nych, wyj ścia z nę dzy i wy klu cze nia) – prze ko ny wał prof.

Kwie ciń ski. Wy ni ka ło by z te go, że de mo kra cja (ja ko sys tem)

po win na za pew nić dzia ła nia ni we lu ją ce róż ni ce za rów no na

star cie, jak i w trak cie dro gi do do ro sło ści oraz kom pen so wać

nie za wi nio ne przez jed nost kę sta ny wy klu cze nia ży cio we go,

spo łecz ne go i kul tu ro we go. 

Róż ne ob li cza róż nic 
Współ cze sny czło wiek ży je w cza sach gwał tow nych prze obra -

żeń, za rów no eko no micz nych jak i po li tycz nych. Po wszech ne

zja wi sko glo ba li za cji, w któ rym du żą ro lę od gry wa sta le roz wi ja -

ją ca się tech no lo gia, skut ku je wy mie sza niem się kul tur i tra dy -

cji. Ży je my w spo łe czeń stwach, któ re na sku tek co raz więk szej

mi gra cji mu szą żyć obok sie bie mi mo dzie lą cych je róż nic. Nie

za wsze jed nak jest to ła twe, a cza sem na wet wręcz jest nie moż -

li we. Mi mo to po dej mu je się pró by ak ty wi zo wa nia imi gran tów 

i wy rów ny wa nia ich szans na ryn ku pra cy, a tak że w do stę pie

do dóbr, edu ka cji i opie ki zdro wot nej. Po dob ne pró by włą cza -

nia ob ser wo wać moż na w trak to wa niu osób bez ro bot nych. 

In ną gru pą za gro żo ną eks klu zją (wy klu cze niem) są dzie ci 

i mło dzież, któ rych roz wój jest utrud nio ny na sku tek do świad cza -

nia prze ciw no ści lo su, od mien ne go po cho dze nia, sta nu po sia da -

nia czy na przy kład róż nic w wy glą dzie. Czy szko ła i uczel nie są

miej sca mi sprzy ja ją cy mi rów ne mu roz wo jo wi? – Edu ka cja jest

pod sta wo wym na rzę dziem kształ to wa nia prze strze ni spo łecz nej:

za rów no w kie run ku utrwa la nia róż nic, jak i ich prze zwy cię ża nia

– pod kre ślał w swo im wy stą pie niu prof. To masz Szku dla rek 

z UG. Aby ni we lo wać róż ni ce, szko ły po win ny wy po sa żyć mło -

de go czło wie ka w od po wied nie za so by (któ re na le ży al bo stwo -

rzyć, al bo od kryć i roz wi jać). Idea ucze nia się przez ca łe ży cie

(Li fe long Le ar ning) jest wła śnie jed ną z form pod kre śla ją cych

ro lę edu ka cji w sku tecz nym włą cza niu np. osób star szych lub

nie po sia da ją cych wy star cza ją cych kwa li fi ka cji do ry wa li za cji na

ryn ku pra cy. Pro po nu je się im róż ne go ro dza ju po rad nic twa,

kur sy i szko le nia, do fi nan so wa nia do cze sne go zwięk sza ją ce

kon ku ren cyj ność. Eme ry tów, czę sto wy klu czo nych z ak tyw ne -

go ży cia spo łecz ne go, za pra sza się do stu dio wa nia na Uni wer -

sy te tach Trze cie go Wie ku. 

In nym przy kła dem – tym ra zem w świe cie wir tu al nym – jest

ruch open so ur ce po stu lu ją cy o swo bod ny i w peł ni otwar ty do -

stęp do do wol nych tech no lo gii in for ma cyj nych i ko mu ni ka cyj -

nych. Na ca łym świe cie po wsta ją uni wer sy te ty on li ne da ją ce do -

stęp do wyż szej edu ka cji oso bom pra cu ją cym oraz z pew nych

wzglę dów nie mo gą cym pod jąć na uki w try bie sta cjo nar nym. 

* * *
Pod su mo wu jąc roz wa ża nia pod ję te w cza sie VIII Zjaz du Pe da -

go gicz ne go, war to wspo mnieć na zwi sko Ja cqu es'a Ran ciere'a,

kry ty ka po li ty ki in klu zji, któ ry twier dził, że je śli u pod staw na sze -

go my śle nia umie ści my nie rów ność, bę dzie się ona po wie lać 

i re pro du ko wać, prze su wa jąc je dy nie swo je gra ni ce. Jak tłu ma -

czył prof. Szku dla rek „róż ni ce ludz kie go ka pi ta łu, zdol no ści 

i moż li wo ści nie po win ny być za tem wy rów ny wa ne: po win ni śmy

je igno ro wać, przyj mu jąc, że wszy scy mo gą wszyst ko – i nie -

ustan nie spraw dzać w na szym dzia ła niu, jak wie le mo że my 

w ten spo sób osią gnąć. Tem pe ra tu ra współ cze snych dys ku sji

wo kół ta kich tez wska zu je, że być mo że i w tym wy mia rze kwe -

stia róż nic i in klu zji w pe da go gi ce i po li ty ce doj rze wa do prze -

my śle nia”.

MO NI KA LE WAN DOW SKA
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Zbiory do wystaw gromadzono od prze szło 30 lat, 

a ini cja to rem przed się wzię cia był dr Je rzy Wno row ski,

wy kła dow ca z Pra cow ni Kry mi na li sty ki. Eks po na ty

pre zen to wa no wcze śniej w Ka tow ni i Wie ży Wię zien nej na

Tar gu Wę glo wym, po mię dzy Bra mą Zło tą a Bra mą Wy żyn -

ną. Od po cząt ku bie żą ce go ro ku źró dła ma te rial ne zgro ma -

dzo ne w mu zeum w peł nej kra sie moż na oglą dać w no wej

sie dzi bie na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji.

Naj więk sze wra że nie ro bi po czą tek eks po zy cji. Zwie -

dza nie roz po czy na się bo wiem od ta bli cy po świę co nej

Skor pio no wi, se ryj ne mu mor der cy Paw ło wi Tu chli no wi,

któ re mu udo wod nio no za mor do wa nie 9 ko biet i pró bę za -

bi cia ko lej nych 11 na prze strze ni lat 70. i 80. XX wie ku.

Oprócz zdjęć z miejsc zbrod ni i na rzę dzi uży wa nych do

mor derstw znaj du ją się tam rów nież fo to gra fie ofiar.

Nad ta bli cą umiesz czo no bel ki, na któ rych zo stał po -

wie szo ny mor der ca. – Był to ostat ni wy rok śmier ci wy ko -

na ny w Gdań sku, a przed ostat ni w Pol sce. Eg ze ku cja

od by ła się 25 ma ja 1987 ro ku w aresz cie przy uli cy Kur ko -

wej – opo wia da mgr Ja nusz Czecz ko, opie kun mu zeum 

z Pra cow ni Kry mi na li sty ki. 

Atrak cją, któ ra po dzia ła na wszyst kich, a na pew no na

męż czyzn, któ rzy nie wy ro śli z chłopięcych marzeń o woj -

sko wej ka rie rze, jest ko lek cja zgro ma dzo nej bro ni. Od ka -

łasz ni ko wa przez pe pe szę po ka ra bin ma szy no wy Dieg tia -

rio wa. – Ten ostat ni na wet cza sem po zwa lam zwie dza ją cym

wziąć do rąk. Niech się prze ko na ją, jak cięż ko ce lu je się 

z bro ni wa żą cej oko ło 8 ki lo gra mów – śmie je się Czecz ko.

Mun du ry
Mu zeum na prze strze ni lat współ pra cy z po li cją nie tyl ko 

z Pol ski, ale też z róż nych in nych kra jów zgro ma dzi ło zdu -

mie wa ją cą ko lek cję mun du rów. Znaj du ją się w nim uni for my

z Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii, Sta nów Zjed no czo nych, a na -

wet Au stra lii – wszyst kie ory gi nal ne, żad ne „pod ró by”. 

Kon ster na cję znaw ców hi sto rii mo że bu dzić mun dur żoł -

nie rza Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go – for ma cji,

któ ra by ła zbroj nym ra mie niem Mi ni ster stwa Bez pie czeń -

stwa Pu blicz ne go w dru giej po ło wie lat 40. i w la tach 50.

Jak mó wi jed nak mgr Czecz ko – Mi mo kon tro wer sji wo kół

tej for ma cji moż na uznać, że by ła to pierw sza pa ra po li cyj na

or ga ni za cja po woj nie na te re nie Pol ski.

Za ką tek, w któ rym przed sta wio no po ste ru nek mi li cji, ro bi

wra że nie przede wszyst kim dzię ki zgro ma dzo nym w nim

sprzę tom. Znaj du je się tam bo wiem dzia ła ją cy te le wi zor Uni -

mor, do któ re go moż na pod łą czyć ka me rę. – Gdy od pa lam

ten sprzęt, ro bi wra że nie na od wie dza ją cych, któ rzy czę sto

nie spo dzie wa ją się, że tak za awan so wa na tech no lo gia mo -

że dzia łać na tak sta rych urzą dze niach – opo wia da Czecz ko.

cia ło
W szkla nej ga blo cie opo dal po ste run ku znaj du je się za kon -

ser wo wa na mu mia, któ rej wiek oce nia się na od 200 do

300 lat. Wią że się z nią za baw na hi sto ria. Zo sta ła ona zna -

le zio na w gro bie ziem nym przez ro bot ni ków, któ rzy za czę li

z nią cho dzić po knaj pach i awan tu ro wać się. Ktoś po wia -

do mił mi li cję o trzech awan tu ru ją cych się osob ni kach. Gdy

mun du ro wi przy je cha li na miej sce, dwóch ucie kło, a trze ci

zo stał na krze śle. – Oka za ło się, że to wła śnie do sko na le

za kon ser wo wa ne zwło ki. Do dziś nie uda ło się roz wi kłać

ta jem ni cy, czy je to cia ło ani dla cze go zo sta ło ono tak

do sko na le za bal sa mo wa ne. Cze ka my na wy ni ki eks per -

ty zy z In sty tu tu Me dy cy ny Są do wej z Po zna nia – opo wia -

da Czecz ko.

Ku sza
Ostat nim waż nym punk tem na tra sie zwie dza nia jest eks -

po zy cja pre zen tu ją ca broń wy ko na ną w do mo wych wa -

run kach. Ku sza zro bio na z re so ru sa mo cho do we go 

i stru ny do for te pia nu w trak cie eks pe ry men tów prze bi -

ja ła ka mi zel kę ku lo od por ną z od le gło ści 100 m!

Przy wyj ściu zwra ca ją uwa gę bu ty nur ka głę bi no we -

go, któ re po zwa la ły spo koj nie pe ne tro wać dno. – Ta ka

ro dzi ma wer sja sy cy lij skie go obu wia. Zo sta ły zna le zio -

ne na sto pach zwłok, któ re wy rzu ci ły wo dy ba se nu

por to we go w Gdań sku – tłumaczy Czecz ko.

* * *
W Mu zeum Kry mi na li sty ki za ję cia bę dą od by wać stu den ci

kry mi no lo gii, no we go kie run ku na Uni wer sy te cie Gdań skim,

któ ry po bił re kor dy po pu lar no ści w te go rocz nej re kru ta cji. 

O jed no miej sce za bie ga ło po nad 40 kan dy da tów. Jed nak

zgro ma dzo ne zbio ry mo gą oglą dać wszy scy po wcze śniej -

szym umó wie niu się i ze bra niu w gru pę. Wy star czy skon tak -

to wać się z Ja nu szem Czecz ko z Pra cow ni Kry mi na li sty ki

Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji. Na le ży jed nak pa mię tać, 

że jest to wy ciecz ka dla lu dzi o moc nych ner wach.
MA CIEJ CIEM NY

MuMIA NA pRAWIe
Za pomieszczeniami dziekanatu na Wydziale Prawa i Administracji znajduje się placówka, o której
istnieniu wie niewielu i która zbytnio do tego klimatu nie pasuje. Informuje o niej jedynie skromna tablica.
Mowa o Muzeum Kryminalistyki, którego eksponaty przyprawiają niekiedy o dreszcze
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praw dzi wym skar bem w zbio rze sta rych dru ków Bi blio -

te ki Uni wer sy te tu Gdań skie go jest pierw sze wy da nie

Bi blii w pol skim prze kła dzie je zu ity, ks. Ja ku ba Wuj ka

(1541–1597). Wy tło czył je w Kra ko wie w ro ku 1599, w – naj -

no wo cze śniej szej w tych cza sach w Pol sce – Dru kar ni Ła za -

rzo wej, jej ów cze sny wła ści ciel Jan Ła -

za rzo wic Ja nu szow ski (1550–1613), syn

Ła za rza An dry so wi cza (?–1577). Prze -

jąw szy dru kar nię, któ rej pierw szym wła -

ści cie lem był Hie ro nim Wie tor (1480–

1546/7), pio nier na pol skiej zie mi

no wo cze sne go (jak na owe cza sy) dru -

kar stwa opar te go na wzo rach za chod -

nich, Ja nu szow ski jesz cze bar dziej ją

wzbo ga cił no wy mi roz wią za nia mi tech -

nicz ny mi i wy daw ni czy mi, mię dzy in ny -

mi opra co wa niem spe cjal ne go kro ju

czcio nek do sto so wa nych do za sad pol -

skiej pi sow ni oraz za sto so wa niem wiel -

kich ozdob nych ini cja łów. 
Tak też – z za sto so wa niem kunsz tow nej re ne san so wej

czcion ki i prze pięk nych, wy myśl nych ini cja łów – zo sta ła wy -
tło czo na: Bi blia to iest Księ gi Sta re go i No we go Te sta men tu,
we dług ła cin skie go prze kła du sta re go (…) na pol ski ię zyk
zno wu z pil no ścią prze ło żo ne (…) Przez D. Ia ku ba Wuy ka 
z Wą grow ca, the olo ga So cie ta tis Ie su (…). Opa sły fo liał 
w skó rza nej opra wie nie gdyś przy na le żał do o. Hi po li ta
Stoy kow skie go (?–1686), dok to ra teo lo gii i pro win cja ła za -
ko nu fran cisz ka nów kon wen tu al nych, za miesz ka łe go w po -
znań skim klasz to rze Św. An to nie go. In for ma cja za war ta 
w ty tu le dzie ła wska zu je, że nie był to pierw szy dru ko wa ny
pol ski prze kład Bi blii. Prze szło 30 lat wcze śniej, w ro ku
1561, w kra kow skiej ofi cy nie dzie dzi ców Mar ka Szarf fen ber -
ga uka za ła się Bi blia w prze kła dzie Ja na Ni cza ze Lwo wa,
pod pi su ją ce go się pseu do ni mem Le opo li ta, pro fe so ra Aka -
de mii Kra kow skiej, u któ re go w la tach 1558–1559 po bie rał
na uki rów nież Ja kub Wu jek. Ale to wła śnie póź niej szy prze -
kład ks. Ja ku ba Wuj ka stał się na trzy wie ki pod sta wą róż -
nych wy dań Bi blii na zie miach pol skich, a sam Ja kub Wu jek
za li cza ny jest do twór ców pol skie go ję zy ka li te rac kie go. Je -
go imię na tym po lu roz sła wił Hen ryk Sien kie wicz w swo jej
słyn nej no we li La tar nik z ro ku 1881. 

Sa mo tłu ma cze nie Wuj ka opie ra ło się na – od za koń cze -
nia so bo ru try denc kie go w ro ku 1545 je dy nie obo wią zu ją -
cym w Ko ście le ka to lic kim – ła ciń skim prze kła dzie Pi sma
Świę te go św. Hie ro ni ma (331/347–419/420), zwa nym po -
tocz nie Wul ga tą, z uwzględ nie niem rów nież Bi blii he braj skiej
oraz tek stu grec kie go No we go Te sta men tu na pod sta wie
wy da nia tzw. Po li glo ty An twerp skiej z lat 1568–1572. Ja ko że
Wu jek ko rzy stał z wy da nia lo wań skie go Wul ga ty (tzw. Wul -
ga ta syk styń ska) z ro ku 1583, a od ro ku 1592 za czę ła obo -
wią zy wać, au to ry zo wa na przez pa pie ża Kle men sa VIII, tzw.
Wul ga ta kle men tyń ska, nasz tłu macz mu siał też do sto so wać

swój prze kład do obo wią zu ją cej w Ko ście le wer -
sji. W 1593 ro ku w zna mie ni tej kra kow skiej dru -
kar ni An drze ja Piotr kow czy ka wy szedł No wy Te -
sta ment, zaś prze kła du Sta re go Te sta men tu, któ ry
to ukoń czył w ro ku 1596, nie zdą żył jed nak przed
śmier cią do sto so wać do Wul ga ty kle men tyń skiej
i do ko na ła te go spe cjal nie po wo ła na ko mi sja.
Dla te go ca łość Bi blii uka za ła się do pie ro w ro ku
1599, dwa la ta po śmier ci tłu ma cza. 

Jak już wspomniałem, za rów no ca ła Bi blia, jak
i sam No wy Te sta ment w prze kła dzie ks. Ja ku ba
Wuj ka by ły wie lo krot nie prze dru ko wy wa ne i wła -
ści wie aż do po ło wy XX wie ku by ło to naj czę ściej
wy da wa ne tłu ma cze nie Pi sma Świę te go na ję zyk
pol ski w edy cjach ka to lic kich, jak rów nież na
przykład w wy da niach Bry tyj skie go To wa rzy stwa

Bi blij ne go. W zbio rach Bi blio te ki Uni wer sy te tu Gdań skie go
znaj du je się jesz cze osiem na sto wiecz ne wy da nie No we go
Te sta men tu w prze kła dzie ks. Ja ku ba Wuj ka, wy tło czo ne 
w ro ku 1772 w Chełm nie nad Wi słą. Dzi siaj pol skie dru ki
cheł miń skie na le żą do rzad ko ści.

AN TO NI KA KA RE KO

WujKoWe
FolIAŁY (I)
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pod su mo wa nie pro jek tu
Spo tka nie roz po czę ło się od wy stą pie nia pre zes Fun da cji
In te gra lia, Da rii Ulja nic kiej, któ ra do ko na ła krót kie go pod -
su mo wa nia dzia łań po dej mo wa nych przez Fun da cję w ra -
mach Za da nia 5, po cząw szy od stycz nia 2011 ro ku aż do
dnia dzi siej sze go, po le ga ją cych na ob ję ciu kom plek so wym
pro gra mem szko leń i sta ży 50 nie peł no spraw nych stu den -
tów UG (po 10 uczest ni ków w 5 edy cjach, w tym w su mie
33 ko bie ty i 17 męż czyzn). W ra mach każ dej z edy cji prze -
pro wa dzo no 120 go dzin szko leń pod wspól ną na zwą
„Kształ to wa nie wła snej po sta wy w śro do wi sku pra cy”. Szko -
le nia te obej mo wa ły wie le mo du łów te ma tycz nych, do ty czą -
cych mię dzy in ny mi ko mu ni ka cji in ter per so nal nej, ne go cja -
cji, sztu ki pre zen ta cji, sa vo ir -vi vre`u w biz ne sie, emi sji gło su,
ra dze nia so bie ze stre sem, kre atyw no ści, aser tyw no ści, pra -
wa pra cy, do ku men tów apli ka cyj nych, sku tecz nych me tod
po szu ki wa nia pra cy, spo so bów se lek cji kan dy da tów w pro -
ce sie re kru ta cji oraz wo lon ta ria tu. Po nad to każ dy z uczest -
ni ków wziął udział w in dy wi du al nych se sjach co achin gu 
ka rie ry po łą czo nych z dia gno zą po ten cja łu oraz moc nych 
i sła bych stron wy ko ny wa ną przy po mo cy in te rak tyw ne go
na rzę dzia DISC 2.0. Każ dy z uczest ni ków od był rów nież
płat ne sta że za wo do we, umoż li wia ją ce zdo by cie cen ne go
do świad cze nia za wo do we go, tak bar dzo wy ma ga ne go
obec nie przez pra co daw ców po szu ku ją cych no wych pra -
cow ni ków. Sta że od by wa ły się w mia rę moż li wo ści w pod -
mio tach wska zy wa nych przez sta ży stów mię dzy in ny mi 
w LPP (aż 7 sta ży), Thom son Reu ters (4 sta że), In sty tu cie
Kul tu ry Miej skiej (2 sta że), Urzę dzie Mia sta So po tu (3 sta że),
Gru pie Er go He stia (4 sta że), a tak że w wie lu in nych fir mach

i in sty tu cjach, w tym na przy kład w Kan ce la rii Praw nej Se ne -
ka, Sto wa rzy sze niu Ini cja ty wa Ar ka Gdy nia, Po wia to wej Sta -
cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w Gdy ni, Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej, In sty tu cie Oce ano lo gii Pol skiej
Aka de mii Na uk, J.S. Ha mil ton Po land Ltd., Fun da cji Wspar -
cia Osób z Za bu rze nia mi Ko mu ni ka cji „Mię dzy sło wa mi”,
Gru pie LOTOS – Lo tos Ko lej, KEMIRA Kwi dzyn, FOTA S.A.,
In sty tu cie Nenc kie go w PAN-ie w War sza wie, Re gio nal nej
Dy rek cji La sów Pań stwo wych w Gdań sku, Me ri tum Ban ku,
Biu rze Tłu ma czeń Skri va nek, Yel low Gro up Sp. z o.o., Do -
mu im. J. Kor cza ka Re gio nal nej Pla ców ce Opie kuń czo -Te ra -
peu tycz nej w Gdań sku, Ra diu Plus, Ener ga ITE, Ener ga In -
vest oraz Er go Are nie, VB Pol ska sp. z o.o., Ho te lu Haf f ner,
ATA sp. z o.o., Clar Sys tem sp. z o.o. czy Są dzie Okrę go -
wym w Gdań sku (w ze spo le ku ra to rów). W wie lu tych miej -
scach uczest ni cy zna leź li za trud nie nie i na dal tam pra cu ją.

Po wy stą pie niu Da rii Ulja nic kiej głos za bra li tak że tre ne rzy,
uczest ni cy i przed sta wi cie le pra co daw ców. Wśród wy stą pień
nie za bra kło po dzię ko wań i nie raz bar dzo oso bi stych re flek -
sji. Jed na z uczest ni czek po wie dzia ła mię dzy in ny mi: – Fun -
da cji mo gę po dzię ko wać za to, że da ła mi szan sę na speł nie -
nie mo ich ma rzeń. Ta ki pro jekt to jest bar dzo po trzeb na
ini cja ty wa i te raz wiem, jak du żo za le ży ode mnie i pra cy nad
so bą. Z ko lei in ny uczest nik do dał: – Sam staż był uko ro no wa -
niem szko leń i co achin gów. Na sta żu na uczy łem się wię cej niż
pod czas czte rech lat na stu diach. Wszy scy szli mi na rę kę
i mi mo że staż roz ło żo ny był na trzy mie sią ce, był do sko na le
za pla no wa ny tak, abym mógł się na uczyć jak naj wię cej.
Wiem, że jak się chce, to moż na, a Fun da cji wła śnie się chce.

W poniedziałek, 30 września 2013 roku, w Centrali Grupy Ergo Hestia w Sopocie, przy ul. Hestii 1, odbyło się
spotkanie podsumowujące Zadanie 5 „Program szkoleń i staży dla niepełnosprawnych studentów UG”. Zadanie to
jest realizowane przez Fundację Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia
w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, 
ab sol wen tów oraz stu den tów nie peł no spraw nych Uni wer sy te tu Gdań skie go”, współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. W spo tka niu wzię li udział mię dzy in ny mi przed sta wi -
cie le Uniwersytetu Gdańskiego, trenerzy prowadzący szkolenia grupowe we wszystkich pięciu edycjach, coachowie
mający indywidualne spotkania ze stażystami, opiekunowie stażystów oraz sami stażyści 
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– Ca łe spo tka nie prze bie gło w bar dzo mi łej at mos fe rze 
i by ło do brą oka zją do wy mia ny wza jem nych do świad czeń 
i spo strze żeń, któ re, ma my na dzie ję, za owo cu ją w przy szło -
ści i po zwo lą Fun da cji In te gra lia na po dej mo wa nie ko lej nych
wy zwań, mię dzy in ny mi w po sta ci jesz cze sku tecz niej szej 
re ali za cji no wych, am bit nych pro jek tów na sta wio nych na ak -
ty wi za cję za wo do wą osób z nie peł no spraw no ścią – pod su -
mo wa ła spo tka nie Da ria Ulja nic ka. 

gotowi na sukces II
Jed nym z ta kich am bit nych przed się wzięć Fun da cji, któ re
jest re ali zo wa ne już od paź dzier ni ka br., jest z pew no ścią
pro jekt „Gotowi na sukces II – aka de mia ak ty wi za cji za wo -
do wej osób z nie peł no spraw no ścią”, tak że współ fi nan so wa -
ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. W pro jek cie tym mo gą wziąć udział
oso by za miesz ka łe w wo je wódz twie po mor skim, bez ro bot -
ne lub nie ak tyw ne za wo do wo, w tym uczą ce się w try bie nie -
sta cjo nar nym, w wie ku do 30 lat, chcą ce roz wi jać swo je
umie jęt no ści i sku tecz nie po kie ro wać roz wo jem swo jej ka rie -
ry za wo do wej. W ra mach pro jek tu prze wi dzia ne są:
1. in dy wi du al ne se sje z do rad cą za wo do wym (20 godz.),
2. wspar cie po śred ni ka pra cy (10 godz.),
3. in dy wi du al ne se sje z psy cho lo giem (10 godz.),
4. in dy wi du al ne se sje z co achem ka rie ry (10 godz.),
5. warsz ta ty gru po we (40 godz.), obej mu ją ce mię dzy in ny -

mi me to dy po szu ki wa nia pra cy, two rze nie pro fe sjo nal -
nych do ku men tów apli ka cyj nych oraz me to dy re kru ta cji 
i se lek cji,

6. szko le nia (136 godz.) obej mu ją ce mię dzy in ny mi roz wój
kom pe ten cji in ter per so nal nych (tre ning umie jęt no ści in -
ter per so nal nych, pra ca w ze spo le pra cow ni czym, aser -
tyw ność i ra dze nie so bie ze stre sem); ety kie tę i wi ze ru nek
w pra cy (sa vo ir -vi vre w biz ne sie, sty li za cja wi ze run ku, au -
to pre zen ta cja i pro wa dze nie spo tkań); ob słu gę klien ta
(pro fe sjo nal na ob słu ga klien ta, tech ni ki sprze da ży, sztu -
ka ne go cja cji); pra cow ni ka biu ro we go (pro fe sjo nal ne biu -
ro; ko re spon den cja i do ku men ta cja biu ro wa; za rzą dza nie
cza sem i or ga ni za cja pra cy); za gad nie nia praw ne (pra wo
pra cy z uwzględ nie niem za gad nień do ty czą cych nie peł -
no spraw no ści; upraw nie nia, ulgi, świad cze nia),

7. Sze ścio mie sięcz ne sta że dla wszystkich uczest ni ków
z co mie sięcz nie wy pła ca nym sty pen dium.

Pro jekt skie ro wa ny jest do mło dych osób nie peł no spraw -
nych po zo sta ją cych bez za trud nie nia, zaś je go głów ny cel
jest zwią za ny z pod nie sie niem ak tyw no ści za wo do wej oraz
zdol no ści do pod ję cia pra cy przez je go be ne fi cjen tów. Każ da
edy cja skie ro wa na bę dzie do 10 osób z nie peł no spraw no ścią
z te re nu wo je wódz twa po mor skie go, któ re bę dą go to we
zmie nić swo ją sy tu ację za wo do wą oraz pod jąć za trud nie nie
zgod ne ze swo imi pre fe ren cja mi i kom pe ten cja mi.

Jak pod kre śla ła Da ria Ulja nic ka – Suk ce sem jest każ da
jed nost ka umiej sco wio na na ryn ku pra cy, stąd ta ka tro ska

nie o ilość, a o ja kość re ali zo wa ne go wspar cia. O tym, jak
po trzeb ny i sku tecz ny jest te go ty pu pro jekt naj le piej świad -
czy hi sto ria uczest nicz ki po przed niej edy cji, któ ra naj pierw
sa ma by ła uczest nicz ką, aby póź niej – po uzy ska niu za trud -
nie nia – opie ko wa ła się sta żyst ką. Tak opo wia da ła ona 
o swo ich lo sach: – Je stem szczę śli wa, że tak po to czy ła się
mo ja hi sto ria. Mo ja sze fo wa umoż li wi ła mi dal szy roz wój ka -
rie ry. Po za trud nie niu do sta łam pro po zy cję opie ki nad sta ży -
sta mi. Uzna no, że ja ko oso ba, któ ra prze szła przez tę dro gę,
mo głam za opie ko wać się ko lej ny mi oso ba mi. By łam za-
do wo lo na, że mo głam być w tej ro li. Dla mnie pod czas
udzia łu w pro jek cie naj waż niej sze by ły kom plek so we szko le -
nia. Ale w ogó le udział miał dla mnie bar dzo du że zna cze nie.
Wcze śniej nie uczest ni czy łam ni gdy w tak kom plek so wym
szko le niu do ty czą cym pra cy nad wła sną oso bo wo ścią (szko -
le nia do ty czy ły mię dzy in ny mi sztu ki pre zen ta cji, pa no wa nia
nad stre sem, emi sji gło su czy też sku tecz ne go za rzą dza nia
so bą w cza sie). Od by te za ję cia po mo gły mi w pra cy nad 
so bą, na bra niu więk szej pew no ści sie bie. Dzię ki nim pod nio -
słam swo je kom pe ten cje, na bra łam pew no ści sie bie. Te szko -
le nia po zwo li ły mi uwierzyć, że będę mo gła da lej pra co wać 
i wszyst ko bę dzie do brze. Po le cam ten i każ dy in ny pro jekt
re ali zo wa ny przez Fun da cję In te gra lia. Dzię ki nie mu moż na
zy skać pew ność sie bie i wia rę, że da lej w ży ciu wszyst ko
mo że się udać. Mo gę po twier dzić, że war to brać udział 
w pro jek tach or ga ni zo wa nych przez Fun da cję Gru py Er go
He stia In te gra lia, po nie waż  po ma ga ją oso bom z róż ny mi ro -
dza ja mi nie peł no spraw no ści od na leźć się w trud nej rze czy -
wi sto ści. Da ją moż li wość zdo by cia no wej wie dzy al bo po -
sze rze nia do tych cza so wych do świad czeń. A osta tecz nie
po ma ga ją w zna le zie niu za trud nie nia, cze go ja je stem naj -
lep szym przy kła dem.

Zgłoś się do pro jek tu
Re kru ta cja do pro jek tu „Gotowi na sukces II” już się roz po -
czę ła, a do ku men ty re kru ta cyj ne na le ży skła dać do 15 li sto -
pa da br. Wszyst kich za in te re so wa nych i go to wych na suk ces
Fun da cja Gru py Er go He stia na rzecz in te gra cji za wo do wej
osób nie peł no spraw nych In te gra lia za pra sza do kon tak tu
ma ilo we go (pro jek ty@in te gra lia.pl) oraz do za glą da nia na
stro nę www.in te gra lia.pl, gdzie do stęp ny jest for mu larz zgło -
sze nio wy do pro jek tu.

KA TA RZY NA ŚWI SŁOW SKA, 
FUN DA CJA GRU PY ER GO HE STIA

NA RZECZ IN TE GRA CJI ZA WO DO WEJ
OSóB NIE PEŁ NO SPRAW NYCH

IN TE GRA LIA
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czym jest po ro zu mie nie dok to ran tów?
Tak jak w przy pad ku kon sor cjum zrze sza ją ce go kil ka pod -
mio tów go spo dar czych do re ali za cji kon kret nych ce lów, tak
też w przy pad ku sa mo rząd no ści dok to ranc kiej ma my do
czy nie nia z po dob nym zja wi skiem – po za or ga na mi sa mo -
rzą du dok to ran tów uczel ni pro wa dzą cych stu dia III stop nia
wy róż nia my po nadu czel nia ne or ga ni za cje sa mo rzą do we
sku pia ją ce przed sta wi cie li dok to ran tów w tzw. po ro zu mie -
niach. Ta kie „dok to ranc kie kon sor cjum” jed no czy okre ślo ne
uczel nie ze wzglę du na spe cy fi kę lub ob szar wy stę po wa nia.
Po zwa la to na wspól ne zre ali zo wa nie pro jek tów, któ re ze
wzglę du na roz mach bądź na kła dy fi nan so we prze kra cza ją
moż li wo ści or ga ni za cyj ne po je dyn czej uczel ni czy da ne go
sa mo rzą du dok to ran tów. Po ro zu mie nia da ją więc szer sze
po le ma new ru pod wzglę dem zdo by wa nia środ ków na re ali -
zo wa ne przed się wzię cia oraz ma ją więk sze moż li wo ści ne -
go cja cyj ne, cho ciaż by z wła dza mi mia sta czy uczel ni. 

Wy róż nia my dwa ro dza je po ro zu mień:
1. po ro zu mie nia lo kal ne, sta no wią ce sku tecz ne fo rum współ -

pra cy mię dzy uczel nia nej w po szcze gól nych re gio nach Pol -
ski, np. zrze sza ją ce uczel nie w War sza wie, Po zna niu czy
też Trój mie ście. Pierw szym za wią za nym po ro zu mie niem
dok to ranc kim by ło Po ro zu mie nie Dok to ranc kie Uczel ni
Kra kow skich; 

2. po ro zu mie nia bran żo we, sku pia ją ce wo kół sie bie uczel -
nie o da nej spe cy fi ce, np. uni wer sy te ty, uczel nie tech nicz -
ne czy uni wer sy te ty me dycz ne.

ce le po ro zu mień
Pod sta wo we ce le po ro zu mień dok to ranc kich to re pre zen to -
wa nie śro do wi ska dok to ran tów ze wzglę du na spe cy fi kę

uczel ni lub re gio nu, w ja kim da ne uczel nie wy stę pu ją, wy -
mia na in for ma cji i do świad czeń, re ali zo wa nie wspól nych
przed się wzięć m.in. na uko wych i kul tu ral nych oraz in te gra -
cja śro do wi ska dok to ranc kie go.

po ro zu mie nia z udzia łem dok to ran tów ug
Dok to ran ci Uni wer sy te tu Gdań skie go by li ini cja to ra mi utwo -
rze nia dwóch po ro zu mień: Trój miej skie go Po ro zu mie nia
Dok to ran tów (po ro zu mie nie lo kal ne) oraz Dok to ranc kie go
Fo rum Uni wer sy te tów Pol skich (po ro zu mie nie bran żo we).
Do tej po ry dok to ran ci UG ak tyw nie uczest ni czą w funk cjo -
no wa niu tych po ro zu mień oraz re pre zen tu ją UG w Trój mie -
ście i na are nie ogól no kra jo wej.

tpD
Trój miej skie Po ro zu mie nie Dok to ran tów po wsta ło w paź -
dzier ni ku 2011 ro ku ja ko or ga ni za cja sku pia ją ca przed sta -
wi cie li dok to ran tów z uczel ni wyż szych pro wa dzą cych stu -
dia dok to ranc kie w Trój mie ście. Są to obec nie: Aka de mia
Sztuk Pięk nych, Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor -
tu, Gdań ski Uni wer sy tet Me dycz ny, Po li tech ni ka Gdań ska,
Uni wer sy tet Gdań ski oraz In sty tut Oce ano lo gii Pol skiej Aka -
de mii Na uk. Po ro zu mie nie pro mu je oraz in te gru je śro do wi -
sko dok to ran tów. Do tej po ry zor ga ni zo wa ło: 
• XII Kra jo wy Zjazd Dok to ran tów w Gdy ni, 
• IV Ga lę Kon kur su na Naj bar dziej Pro dok to ranc ką Uczel nię

w Pol sce PRODOK 2011 w Gdy ni,
• Trój miej ski Dok to ranc ki Tur niej Pił ki Noż nej,
• kon fe ren cję pt. „Po ro zu mie nia Lo kal ne Sa mo rzą dów Dok -

to ranc kich oraz Dok to ranc kie Po ro zu mie nia Bran żo we –
Mo de le, Funk cjo no wa nie, Przy szłość”, któ ra od by ła się 
w lip cu 2012 ro ku w Gdań sku. 

W pla nach bie żą cych jest in te gra cja śro do wi ska dok to -
ranc kie go oraz pro mo cja po ro zu mie nia. Ak tu al nie prze wod -
ni czą cym Trój miej skie go Po ro zu mie nia Dok to ran tów jest
mgr Piotr Sy czak (Wy dział Hi sto rycz ny UG).

biu ro@tpdok.pl
  www.fa ce bo ok.com/TrojmiejskiePorozumienieDoktorantow

DFup
Dok to ranc kie Fo rum Uni wer sy te tów Pol skich za ło żo no w lip -
cu 2012 ro ku w Gdań sku. Na pierw szym po sie dze niu przy -

Więcej:
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FoRum doKtoRANtóW

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A  

doKtoRANci W AKcji pomocy dlA Kolegi

Adam jest dok to ran tem Wy dzia łu Hi sto rycz ne go. Nie za le ży mu na
nie po trzeb nym roz gło sie, dla te go nie ujaw nia swe go na zwi ska. 
W tym ro ku wy kry to u nie go czer nia ka oka – nie zwy kle groź ny 

no wo twór zło śli wy gał ki ocznej. Po stwier dze niu cho ro by nie zbęd ny był
za bieg fo to ko agu la cji la se ro wej i ra dio te ra pii oraz re kon wa le scen cja. 
W prak ty ce ozna cza to, że Adam stra cił zu peł nie wzrok w cho rym oku. 

Ko lej ne ba da nia ma ją stwier dzić, czy nie bę dzie ko niecz ne usu nię cie
ca ło ści gał ki ocznej i czy nie do szło już do prze rzu tów na in ne 
or ga ny. Wszyst ko to ge ne ru je nie sa mo wi te kosz ty zwią za ne nie tyl ko 
z sa mym le cze niem, ale tak że z fak tem, że Adam po cho dzi z Gdań ska, 
a re kon wa le scen cja od by wa się w Kra ko wie.

Z te go po wo du Ra da Dok to ran tów UG zde cy do wa ła się ob jąć pa tro -
na tem kon cert, z któ re go do chód w ca ło ści zo stał prze zna czo ny na po -
kry cie przy naj mniej ma łej czę ści kosz tów le cze nia Ada ma oraz wy jaz -
dów do Kra ko wa.

Kon cert od był się 10 paź dzier ni ka br. w Klu bie Stu denc kim Xkwa drat.
Za bi let na kon cert trze ba by ło za pła cić 5 zł, w prze rwach mię dzy wy stę -
pa mi od by wa ły się au kcje zgro ma dzo nych ga dże tów oraz pre zen tów prze -
ka za nych przez ze spo ły. Łącz nie uda ło się ze brać po nad 600 zł. – To kro -
pla w mo rzu po trzeb, ale każ dy grosz się li czy. A sa mą im pre zą
chcie li śmy wy ra zić swo ją so li dar ność z cho rym ko le gą. Po ka zać mu, 
że nie jest sam, że o nim nie za po mnie li śmy – mó wi Do mi nik Wal czak,
prze wod ni czą cy Ra dy Dok to ran tów UG.

Na sce nie wy stą pi ły trzy ze spo ły: So unds li ke the end of the world,
Po de szfa i De to na cja. Wszyst kie gra ły bli sko po go dzi nie, za chwy ca jąc
pu blicz ność ży wio ło wy mi ka wał ka mi wzbo ga co ny mi o licz ne bi sy.

So unds li ke the end of the world to ze spół, któ ry roz po czął swo je ży cie
w ma ju 2012 ro ku, a je go brzmie nie jest wy pad ko wą wie lo let nie go do -
świad cze nia mu zy ków, zdo by wa ne go pod czas gry w in nych for ma cjach

mu zycz nych. Swo bo da oraz ła twość two rze nia po zwo li ły ze spo ło wi na za -
re je stro wa nie w stycz niu 2013 ro ku pro mo cyj ne go mi nial bu mu, za wie ra ją -
ce go pięć au tor skich utwo rów. Obec nie ze spół przy go to wu je ma te riał na
pły tę dłu go gra ją cą, któ ra re je stro wa na bę dzie w lu tym 2014 ro ku.

Po de szfa to for ma cja do sko na le ko ja rzo na w trój miej skim śro do wi sku
mu zycz nym. Ist nie je od 2008 ro ku, w grud niu 2011 ro ku wy da ła pły-
tę Le piej nie bę dzie. W cza sie swe go ist nie nia gru pa da ła kil ka dzie siąt
kon cer tów, któ rych uko ro no wa niem by ło sup por to wa nie wy stę pu The
Ana logs w gdyń skim klu bie Ucho w dru giej po ło wie paź dzier ni ka.

Ja ko ostat nia na sce nie po ja wi ła się De to na cja, ist nie ją ca od 2009 ro -
ku, któ ra po ru sza się na gra ni cy roc ka i me ta lu, gra jąc tak, że pu blicz ność
ni gdy nie wie, cze go bę dzie mo gła spo dzie wać się w na stęp nym ka wał ku.

– Mó wi się, że śro do wi sko dok to ran tów nie jest zin te gro wa ne, ale my
po ka zu je my, że wca le tak nie jest. Sta ra my się po ma gać so bie, jak mo że -
my – koń czy Do mi nik Wal czak, któ ry jest rów nież gi ta rzy stą Po de szfy.

MA CIEJ CIEM NY

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego objęła patronat nad charytatywnym koncertem, z którego dochód został
przeznaczony na rekonwalescencję chorego Adama

ję to sta tut, zgod nie z któ rym DFUP sku pia wo kół sie bie sa -
mo rzą dy dok to ran tów uni wer sy te tów zrze szo nych w Kon fe -
ren cji Rek to rów Uni wer sy te tów Pol skich. Pod sta wo we ce le
re ali zo wa ne przez DFUP to:
1. re pre zen to wa nie śro do wisk dok to ran tów uni wer sy te tów

na are nie ogól no pol skiej i mię dzy na ro do wej, a tak że
współ pra ca z or ga ni za cja mi dok to ranc ki mi w Pol sce i za
gra ni cą (w tym z Kra jo wą Re pre zen ta cją Dok to ran tów,
po ro zu mie nia mi bran żo wy mi i lo kal ny mi);

2. or ga ni za cja i wspar cie ini cja tyw na uko wych, kul tu ral nych
i in te gra cyj nych;

3. wy mia na in for ma cji i do świad czeń istot nych dla śro do wi -
ska dok to ran tów uni wer sy te tów;

4. współ pra ca z or ga na mi i or ga ni za cja mi re pre zen tu ją cy mi
po szcze gól ne ob sza ry szkol nic twa wyż sze go w Pol sce
(m.in. z Ra dą Głów ną Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go,
Kon fe ren cją Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich, Kon -

fe ren cją Rek to rów Uni wer sy te tów Pol skich, Fo rum Uni -
wer sy te tów Pol skich).

W 2013 ro ku od by ły się czte ry spo tka nia DFUP, na któ -
rych mię dzy in ny mi zo sta ło po wo ła ne Pre zy dium ko lej nej
ka den cji oraz zo sta li przy ję ci no wi człon ko wie. W wy ni ku
wy bo rów de le gat Uni wer sy te tu Gdań skie go – mgr Piotr Sy -
czak (na co dzień dok to rant Wy dzia łu Hi sto rycz ne go) – zo -
stał wi ce prze wod ni czą cym te go po ro zu mie nia. 

W naj bliż szej przy szło ści (8–10 stycz nia 2014) człon ko wie
Fo rum chcą zor ga ni zo wać ogól no pol ską kon fe ren cję 
pt. „Uni wer sy tet wczo raj a dziś”.

dok to ranc kie.fo rum.up@gma il.com
www.fa ce bo ok.com/DoktoranckieForumUniwersytetow-
Polskich

DO MI NIK WAL CZAK
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AKAdemicKie ceNtRum KultuRy

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A

tak by ło w paź dzier ni ku
Ze spół Pie śni i Tań ca UG „Jan tar” za in au gu ro wał swo ją te go -
rocz ną dzia łal ność, za pra sza jąc miesz kań ców Gdań ska do
wspól ne go tań ca w ra mach Ogól no pol skiej Stu denc kiej Ak cji
„Wy tnij Ho łub ca”. Te go dnia w kil ku na stu mia stach Pol ski
przed sta wi cie le ze spo łów folk lo ry stycz nych wy szli na uli ce, by
pro mo wać ro dzi mą kul tu rę lu do wą i za chę cać na po tka ne oso -
by do wy ko na nia ho łub ca, któ ry jest jed ną z naj le piej roz po zna -
wal nych tra dy cyj nych pol skich fi gur ta necz nych. Gdań ska od -
sło na ak cji za koń czy ła się suk ce sem – do wspól ne go tań ca
uda ło się na mó wić oko ło 400 prze chod niów, spo śród któ rych
pra wie po ło wa przy łą czy ła się do ogól no pol skie go bi cia re kor -
du w licz bie osób wy ci na ją cych ho łub ca w tym sa mym cza sie. 
Aka de mic ki Chór UG roz po czął no wy rok aka de mic ki uro czy -
stym kon cer tem, pod czas któ re go za pre zen to wał re per tu ar
przy go to wa ny na wa ka cyj ny kon kurs w Ma ce do nii. Gdań ska
pu blicz ność po dzie li ła za chwyt kon kur so wych ju ro rów i bar dzo
en tu zja stycz nie okla ski wa ła wy ko naw ców, za chę ca jąc ich do
kil ku krot ne go bi so wa nia.

Dys ku syj ny Klub Fil mo wy UG „Mi łość Blon dyn ki” otwo rzył se -
zon w rów nie do brym sty lu. Po kaz fil mu Fur man śmier ci z mu zy -
ką na ży wo oka zał się spo rym fre kwen cyj nym suk ce sem. Su ge -
styw na ścież ka dźwię ko wa, przy go to wa na spe cjal nie na ten
wie czór przez ze spół Krop ki, sta no wi ła zna ko mi te do peł nie nie
ka drów nie me go fil mu.

W po ło wie paź dzier ni ka, w ra mach ob cho dów ro ku Ju lia na
Tu wi ma, „Al ter na tor” wraz z Bi blio te ką UG przy go to wał trzy dnio -
we wy da rze nie, któ re mia ło po ka zać, że Tu wim to nie tyl ko au -
tor zna ko mi tych wier szy dla dzie ci. W bo ga tym pro gra mie zna -
la zła się mię dzy in ny mi nie ty po wa wy sta wa, roz kle jo na na
słu pach roz miesz czo nych na te re nie ca łej Bi blio te ki Głów nej,

pa nel dys ku syj ny z udzia łem spe cja li stów z za kre su li te ra tu ry:
prof. Ewy Na wroc kiej, dra Pio tra Mil la tie go i prof. Ka zi mie rza
No wo siel skie go, po ka zy fil mów o Tu wi mie oraz wy da rze nia ar -
ty stycz ne, z któ rych naj więk szym za in te re so wa niem cie szył się
spek takl Tu wim dla do ro słych, przy go to wa ny przez stu denc ki
te atr TACK-a oraz wie czor ny kon cert pio se nek z tek sta mi Tu wi -
ma. Do dat ko we go uro ku oby dwu wy da rze niom do dał fakt, że
od by ły się w nie ty po wej sce ne rii – wśród re ga łów z książ ka mi
usy tu owa nych w czy tel ni Bi blio te ki Głów nej UG. 

tak bę dzie w li sto pa dzie
Li sto pad z „Al ter na to rem” za po wia da się rów nie obie cu ją co.
Aka de mic ki Chór UG roz po czął już pró by utwo ru Kar la Jen kin -
sa The Ar med Man. A mass for Pe ace. W war stwie tek sto wej,
po za sło wa mi zna ny mi z po rząd ku mszy świę tej, po ja wia ją się
frag men ty in nych re li gij nych i hi sto rycz nych źró deł, mię dzy in -
ny mi Ma ha bha ra ty, bi blij nych psal mów czy is lam skie go na wo -
ły wa nia do mo dli twy, któ re wy ko na Ha ni Hra ish, imam Mu zuł -
mań skiej Gmi ny Wy zna nio wej. War stwie mu zycz nej to wa rzy szyć
bę dą pro jek cje mul ti me dial ne, przy go to wa ne spe cjal nie dla te -
go utwo ru. W przy go to wa nia gdań skiej pre mie ry utwo ru za an -
ga żo wa ny jest Ze spół Wo kal ny Wy dzia łu Wo kal no -Ak tor skie go
oraz Or kie stra Sym fo nicz na Aka de mii Mu zycz nej. Kon cer ty od -
bę dą się 22 i 23 li sto pa da w Cen trum św. Ja na. 

Sym pa ty cy ki na już wkrót ce bę dą mie li oka zję po znać no wą
for mu łę DKF-u „Mi łość Blon dyn ki”. W li sto pa dzie w ra mach
czwart ko wych po ka zów za pla no wa no czte ry pro jek cje:

• 7 li sto pa da – Ca sa blan ca (1942), USA, 99 min., reż. Mi cha el

Cur tis (cykl „Kla sycz ny kla syk”),

• 14 li sto pa da – Hisz pań ski cyrk (2010), Hisz pa nia; 107 min.,

reż. Álex de la Igle sia (cykl „Ho ry zon ty ki na”),

• 21 li sto pa da – Po piół i dia ment (1958), Pol ska, 97 min., reż.

An drzej Waj da (cykl „Do bre bo pol skie”),

• 28 li sto pa da – Swing (2012), Pol ska, 76 min., reż. Abe lard Gi -

za – po kaz i spo tka nie z twór ca mi.
Do dat ko wo, w pią tek, 15 li sto pa da, od bę dzie się po kaz fil mu

Nie bez piecz na me to da w ra mach cy klu „Film na ko zet ce. Ki no
i psy cho ana li za”.

Na ko niec za chę ta dla tych, któ rzy tę sk nią za la tem – Kul tu -
ral ny Ko lek tyw UG za pra sza stu den tów -po dróż ni ków, by przej -
rze li fo to gra fie z wa ka cyj nych wo ja ży, gdyż już nie ba wem roz -
pocz nie się na bór zgło szeń do te go rocz nej edy cji „Me na żek” –
stu denc kich na gród po dróż ni czych, wzo ro wa nych na gdyń -
skich Ko lo sach.

Ma my na dzie ję, że bo ga ty pro gram, ja ki „Al ter na tor” przy go -
to wał na li sto pad, bę dzie kul tu ral ną szcze pion ką na je sien ną
chan drę i wy star cza ją cą mo ty wa cją do wyj ścia z do mu, na wet
je śli po go da za oknem nie bę dzie do te go za chę cać.  

„AlteRNAtoR”
NA jesIeNNe chŁoDY

Nowy rok akademicki w „Alternatorze” rozpoczął się śpiewająco, filmowo i z przytupem. Ale to dopiero początek
propozycji na zbliżające się długie, jesienne wieczory 

BAR BA RA MA DA NY
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KAlejdoSKop SpoRtoWy

G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A  

Od 1995 ro ku Klub Uczel nia ny AZS Uni wer sy -
tet Gdań ski jest or ga ni za to rem obo zów wę -
drow nych po Ta trach. W cią gu tych nie speł na
20 lat uczest ni cy zgru po wań oprócz in ten syw -
nych wę dró wek po Ta trach mie li oka zję brać
udział w szko le niach z za kre su bez pie czeń stwa
w gó rach oraz za po znać się z li te ra tu rą i fil -
mem gór skim. Od po cząt ku z ra mie nia AZS
UG opie ku nem i pro wa dzą cym wy ciecz-
ki w Ta try jest dr Ka zi mierz Ję drze jak. Je go
wie dza i do świad cze nie po zwa la ją każ do ra zo -
wo opra co wy wać tra sy wyjść w gó ry, uza leż -
nio ne od pa nu ją cych wa run ków po go do wych
oraz in dy wi du al nych moż li wo ści uczest ni ków,
za rów no pod wzglę dem kon dy cyj nym, jak 
i przy go to wa nia tech nicz ne go. Wzra sta ją ca 
w cią gu ko lej nych lat po pu lar ność zgru po wań
spra wi ła, że bar dzo szyb ko sta ły się one nie -
od łącz nym ele men tem ak tyw ne go wy po czyn -
ku stu den tów i pra cow ni ków UG.

Rok 2013 był wy jąt ko wym dla uczest ni ków
zgru po wa nia wę drow ne go w Ta trach. Mie li oni
bo wiem szan sę wziąć udział w spo tka niu z wy -
bit ną hi ma la ist ką, zdo byw czy nią ośmiu ośmio -
ty sięcz ni ków, Kin gą Ba ra now ską. Od by ło się
ono przy oka zji IX Spo tkań z Fil mem Gór skim 
w dniu 7 wrze śnia w Dwor cu Ta trzań skim, 

w Za ko pa nem. Kin ga Ba ra now ska, pierw sza
Po lka na ośmio ty sięcz ni kach Dhau la gi ri, Ma -
na slu i Kanczendzonga, człon ki ni ka dry na ro -
do wej Pol skie go Związ ku Al pi ni zmu, roz po -
czę ła swo ją przy go dę z gó ra mi w ro ku 1998,
kie dy to ja ko stu dent ka geogra fii UG uczest ni -
czy ła w obo zie wę drow nym w Ta trach. Spo -
tka nie by ło oka zją do roz mo wy, zro bie nia kil -
ku pa miąt ko wych fo to gra fii oraz snu cia
wspo mnień zwią za nych ze wspól nym po by -
tem w gó rach. Co wię cej, na sza wy bit na 

hi ma la ist ka wy ra zi ła chęć udzia łu w spo tka niu
ze spo łecz no ścią aka de mic ką na Uni wer sy te -
cie Gdań skim. 

W imie niu or ga ni za to ra, Klu bu Uczel nia ne -
go AZS UG, w ro ku 2014 za pra sza my stu den -
tów i pra cow ni ków Uni wer sy te tu Gdań skie go
do wzię cia udzia łu w na szym ju bi le uszo wym
XX obo zie wę drow nym po Ta trach. In for ma cje
do ty czą ce uczest nic twa w zgru po wa niu moż -
na otrzy mać pod ad re sa mi ma ilo wy mi: 
azs@ug.edu.pl;
ka zi mierz.je drze jak@ug.edu.pl

KRZYSZ TOF Ję DRZE JAK

z himAlAiStKą pod gieWoNtem

Za oknami jesienna aura, ale zima już za pasem. Warto więc pomyśleć o sezonie narciarsko-snowboardowym. AZS Uniwersytet Gdański
podobnie jak w ubiegłych latach zadbał o to, aby studenci i pracownicy naszej uczelni mogli aktywnie spędzić okres sylwestrowy i ferie
zimowe. Warto już dziś zaplanować ten czas – liczba miejsc na wyjazdy jest ograniczona! Nie czekajcie, zapiszcie się już dziś! 

zApRASzAmy NA obozy NARciARSKie z AzS!

oBÓZ sYlWestRoWY – Białka Tatrzańska
termin: 27.12.2013 – 03.01.2014
cena: 900 zł
cena zawiera: zakwaterowanie i wyżywienie (2 posiłki),
ubezpieczenie NW, dojazd z Zakopanego do Białki Tatrzańskiej 
i z powrotem, kolację sylwestrową, opiekę instruktora
cena nie zawiera: przejazdu (na trasie Gdańsk – 
Zakopane – Gdańsk), karnetu narciarskiego
Dodatkowe atrakcje: baseny termalne, kulig
sprzęt narciarski: można wypożyczyć na miejscu – 
ceny specjalne dla uczestników obozu

oBÓZ superDevoluy (FRANCJA)
termin: 7.02.2014 – 16.02.2014
cena: 1249 zł
cena zawiera: SKI PASS 6 dni, ponad 100 km tras, 
zakwaterowanie w apartamentach, transport autokarem klasy luks, 
wstęp na imprezy i eventy
cena nie zawiera: dopłaty za wolne miejsca w apartamencie, 
wyżywienia, opłaty klimatycznej (1,25 euro dzień, ubezpieczenia
narciarskiego w kwocie 50 zł standard SKI)

Zapisy: Klub Uczelniany AZS Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 58, pokój 106, tel./fax: (58) 523 23 22, e-mail: azs@univ.gda.pl 

www.azs.univ.gda.pl, zakładka Obozy narciarskie 2013/2014Więcej:
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Tomasz Kriezel w Reprezentacji Polski
w Futsalu!
To masz Krie zel – za wod nik Aka de mic kie go
Związ ku Spor to we go Uni wer sy tet Gdań ski –
otrzy mał po wo ła nie do Re pre zen ta cji Pol ski 
w Fut sa lu na spo tka nia to wa rzy skie ze Sło we -
nią, któ rych ro ze gra nie za pla no wa no na 29 
i 30 paź dzier ni ka w Byd gosz czy i Świe ciu. To -
masz Krie zel do łą czył do na sze go ze spo łu,

prze no sząc się z dru ży ny wi ce mi strza Pol ski –
Red De vils Choj ni ce. W ro ku aka de mic kim
2013/2014 roz po czął stu dia na I ro ku stu diów
nie sta cjo nar nych na Wy dzia le Na uk Spo łecz -
nych, kie ru nek: bez pie czeń stwo na ro do we.
Jest on pierw szym czyn nym za wod ni kiem 
na sze go klu bu, któ ry otrzy mał po wo ła nie do
pierw szej re pre zen ta cji.

PIOTR WAL CZAK

No wa, lep sza le gi ty ma cja iSiC – AZS!
Czę sto przy wy ra bia niu le gi ty ma cji Aka de mic -
kie go Związ ku Spor to we go przy szli człon ko wie
za da ją py ta nie: Do cze go wła ści wie upraw nia
mnie ta le gi ty ma cja? Oto naj waż -
niej sze in for ma cje do ty czą -
ce le gi ty ma cji ISIC – AZS.

Pod sta wo wą funk cją le gi -
ty ma cji ISIC – AZS jest
oczy wi ście po twier dze nie
człon ko stwa w klu bie AZS, 
a co za tym idzie – moż li wość tre nin gu w wy -
bra nej sek cji i udzia łu w sys te mie roz gry wek
uczel nia nych, wo je wódz kich i ogól no pol skich.
Po sia da cze le gi ty ma cji ma ją ubez pie cze nie
NNW w kra ju i za gra ni cą, przy czym do wy bo -
ru są dwie moż li wo ści – ubez pie cze nie na
kwo tę 6 500 zł (skład ka 50 zł) lub na kwo tę
50 000 zł (skład ka 140 zł).

Człon ko wie AZS uczest ni czą w kil ku pro -
gra mach zniż ko wych:
1. Zniż ki pro po no wa ne przez ośrod ki AZS,

czy li 10% na usłu gi w ośrod kach w Wil ka -
sach, Gór kach Za chod nich i Zie leń cu.

2. Zniż ki pro po no wa ne przez ISIC w Pol sce 
i za gra ni cą, np.:
• 15% zniż ki w Cof fee He aven na pysz ną

ka wę – sieć w ca łej Pol sce,
• 35% zniż ki w Ski Te am na ser -
wis nart – sieć w ca łej Pol sce,
• 40% zniż ki w Piz ze ria Do -
mi nium – sieć od War sza wy
do Za ko pa ne go (www.piz za -
do mi nium.pl),
• 10% zniż ki na prze jaz dy

Hal lo Express Ta xi – Gdy nia,
• 10% zniż ki w skle pie HiMountain na za -

kup to wa rów,
• 10% zniż ki w Ko dak Express na usłu gi,
• 20% zniż ki w Ho te lu Szy dłow ski na noc le gi,
• 10% zniż ki w PLL LOT na lo ty kra jo we.

3. Od ro ku aka de mic kie go 2012/2013 po sia -
da cze le gi ty ma cji ISC-AZS uczest ni czą 
w pro gra mie zni żek pod na zwą AXA Be ne -
fit. W ro ku aka de mic kim 2013/2014 licz ba
ra ba tów w tym pro gra mie zo sta ła zwięk -
szo na. Aby w peł ni z nich ko rzy stać, wy -
star czy się za lo go wać na stro nie AXA i ak -

ty wo wać kon to. W pro gra mie zni żek AXA
Be ne fit po ja wia ją się ta kie zna ne mar ki, jak
Ni ke, Adi das, Ni kon, Ec co, Atlan tic. Po za -
lo go wa niu człon ko wie AZS ma ją peł ny do -
stęp do pa ne lu z opi sa ny mi szcze gó ło wo
zniż ka mi da nej fir my.

4. Ostat nia gru pa to zniż ki zwią za ne z na szym
re gio nem, czy li to, co wy wal czył AZS
Gdańsk. Ak cja po szu ki wa nia do dat ko wych
ra ba tów na le gi ty ma cję AZS za czę ła się 
w ubie głym ro ku i już dziś mo że my się po -
chwa lić kil ko ma cie ka wy mi zniż ka mi. Trwa -
ją roz mo wy do ty czą ce dal szych upu stów.
Po ni żej przed sta wia my już sfi na li zo wa ne:
• 30% zniż ki na bow ling i bi lard w U7 –

w Gdy ni i Gdań sku,
• zniż ka w Ste na Li ne – przy za ku pie jed ne -

go bi le tu dru ga oso ba do sta je bi let gra tis,
• 15% zniż ki na pro duk ty za ku pio ne w sa -

lo nie „Stu dio Ma rzeń”.
Je że li masz po mysł na zniż kę dla AZS-ia ków
w na szym śro do wi sku, na pisz do nas:
azs@univ.gda.pl. 

PIOTR WAL CZAK
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AZS UG na 3 miej scu w Eks tra kla sie
Se zon 2013/2014 fut sa li ści AZS UG roz po czę -
li od moc ne go ude rze nia – zdo by cia Mi strzo -
stwa Pol ski AZS w War sza wie. Już ten uda ny
wy stęp dał na dzie ję na ko lej ne do bre wy stę py
w Fut sal Eks tra kla sie. Pierw szy mecz w Cho -
rzo wie za koń czył się zwy cię stwem nad uty tu -
ło wa nym Cle rek sem 3:1. Jed ną z bra mek 
w tym spo tka niu zdo był To masz Krie zel – no -
wy za wod nik klu bu. W dru gim li go wym spo -
tka niu w Gdań sku na szych za wod ni ków cze kał
zim ny prysz nic. Nie spo dzie wa na po raż ka 

2:4 z AZS UŚ Ka to wi ce
wpły nę ła jed nak mo ty -
wu ją co na pod opiecz -
nych Szy mo na Hart -
ma na i w ko lej nych 3
spo tka niach nie do zna li
oni po raż ki. Zwy cię stwa
przed wła sną pu blicz -
no ścią nad GAF No va Gli wi ce (2:1) i Eu ro ma -
ster Chro bry Gło gów (3:2) oraz re mis w Der -
bach Po mo rza z Red De vils Cho ni ce spra wi ły, iż
na kon cie UG zgro ma dzi ło się już 10 punk tów.

Ten do ro bek spra wia, iż AZS po 10 ko lej kach
pla su je się na 3 miej scu w ta be li Fut sal Eks tra -
kla sy!

PIOTR WAL CZAK

FO
T.

 G
RZ

EG
OR

Z 
RO

GA
CK

I



MUZEUM KRYMINALISTYKI WPiA UG
W  O B I E K T Y W I E  M A C I E J A  C I E M N E G O
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