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KAlejdoSKop

Suk ces ab sol wen ta in for ma ty ki
Ab sol went kie run ku in for ma ty ka na UG,

Piotr Ty len da, zdo był trze cią na gro dę pod -

czas XXX Ju bi le uszo we go Ogól no pol skie go

Kon kur su Pol skie go To wa rzy stwa In for ma -

tycz ne go na naj lep sze pra ce ma gi ster skie

z in for ma ty ki. Je go pra ca no si ty tuł: Efek tyw -

ne im ple men ta cje al go ryt mu k -śred nich ro -

dzin al go ryt mów gru pu ją cych – za sto so wa -

nia w gru po wa niu do ku men tów tekstowych

i została napisana pod kie run kiem prof. Sła -
wo mi ra Wierz cho nia.

Do kon kur su przy ję to 37 prac wy ko na -

nych w ro ku aka de mic kim 2012/2013 

w 10 pol skich uczel niach. Pierw sze miej sce,

ex aequo, za ję li mgr Kon rad Jam ro zik z Uni -

wer sy te tu Wro cław skie go oraz mgr inż. Alek -
san der Wie czo rek z Po li tech ni ki Po znań skiej.

Dru gą na gro dę otrzy mał mgr Da mian Stra -
szak z Uni wer sy te tu Wro cław skie go. W kon -

kur sie przy zna no rów nież trzy wy róż nie nia.

Mi ni stre rial ne sty pen dia dla stu den -
tów i dok to ran tów UG
Dzie wię cio ro stu den tów i dok to ran tów UG

otrzy ma ło sty pen dia Mi ni stra Na uki i Szkol -

nic twa Wyż sze go za wy bit ne osią gnię cia

na rok aka de mic ki 2013/2014. 

Łącz nie do mi ni ster stwa wpły nę ło po nad

3700 wnio sków o przy zna nie sty pen dium,

skie ro wa nych przez wła dze pol skich uczel ni

wyż szych. Wnio ski oce nia ne by ły me to dą

punk to wą, punk ty przy zna wa ne by ły za po -

szcze gól ne osią gnię cia na uko we, ar ty stycz -

ne lub spor to we oraz za śred nią ocen. W su -

mie przy zna no 934 sty pen dia dla stu den tów

i 84 sty pen dia dla dok to ran tów.

Wśród dok to ran tów UG sty pen dia otrzy -

ma li: mgr Da riusz No wic ki – na uki bio lo gicz -

ne,  mgr Iwo na Sie ra dzan – na uki che micz ne,

mgr An na Su per nat – na uki bio lo gicz ne,

mgr Syl wia Śli wiń ska – na uki o Zie mi.

Stu den ci UG, któ rzy otrzy ma li sty pen dia,

to: An na Ba ra baś – kie ru nek che mia, Ma ria
Dud kow ska – kie ru nek ad mi ni stra cja, Ka ta -
rzy na Le pian ka – kie ru nek fi lo lo gia pol ska,

Jo an na Tar now ska – kie ru nek fi nan se i ra -

chun ko wość, Mar ta Trze ciak – kie ru nek 

fi nan se i ra chun ko wość.

Stypendia Marszałka Województwa
Pomorskiego
Dzie więt na ścio ro stu den tów UG zna la zło się

w gro nie sty pen dy stów Mar szał ka Wo je -

wódz twa Po mor skie go na rok aka de -

mic ki 2013/2014. Są to: Mi chał Ba nac ki

(Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki), 

An na Ba ra baś (Wy dział Che mii), Be ata Be -
li ca (Wy dział Na uk Spo łecz nych), Pa tryk
Bu kow ski (Wy dział Na uk Spo łecz nych),

Mar ta Cha brow ska (Wy dział Pra wa i Ad mi -

ni stra cji), To masz Gut ta (Wy dział Eko no -

micz ny), Mar le na Kaź mier czak (Wy dział 

Na uk Spo łecz nych), Mi ko łaj Ko ci kow ski
(Mię dzy uczel nia ny Wy dział Bio tech no lo gii

UG-GUMed), Han na Ma ku rat (Wy dział Na -

uk Spo łecz nych), Ma ciej Mań ko (Wy dział

Oce ano gra fii i Geo gra fii), Da wid Mi chal ski
(Wy dział Na uk Spo łecz nych), Mo ni ka Pre -
łow ska (Wy dział Bio lo gii), Zu zan na Pest ka
(Wy dział Bio lo gii), Do ro ta Sa ko wicz (Wy -

dział Hi sto rycz ny), Pau li na Szmid ka (Wy dział

Fi lo lo gicz ny), Jo an na Tar now ska (Wy -

dział Za rzą dza nia), Alek san dra Wrzo sek
(Wy dział Fi lo lo gicz ny), Kry stian Zdzien nic ki
(Wy dział Hi sto rycz ny), Piotr Zie liń ski (Wy -

dział Pra wa i Ad mi ni stra cji).

Uro czy stość wrę cze nia sty pen diów od -

by ła się 16 grud nia 2013 ro ku w Sa li im. Le -

cha Bąd kow skie go Urzę du Mar szał kow skie -

go Wo je wódz twa Po mor skie go w Gdań sku.

Łącz nie Sty pen dia Mar szał ka Wo je wódz twa

Po mor skie go otrzy ma ło 53 stu den tów. Sty -

pen dia, w wy so ko ści 300 zł mie sięcz nie,

na okres 9 mie się cy wy pła ca ne bę dą za po -

śred nic twem uczel ni.

Sukces prof. Janickiego
Pro fe sor Ar ka diusz Ja nic ki, dy rek tor In sty -

tu tu Hi sto rii UG, zdo był Na gro dę Głów ną

w XIII edy cji Kon kur su im. Wa cła wa Fel cza -

ka i Hen ry ka We re szyc kie go, za książ kę 

pt.: Kur lan dia w la tach 1795–1915. Z dzie -

jów gu ber ni i jej pol skiej mniej szo ści. 

Kon kurs prze zna czo ny jest dla na ukow -

ców zaj mu ją cych się dzie ja mi Eu ro py Środ -

ko wo-Wschodniej XIX i XX wie ku. Na gro da

za pu bli ka cje wy da ne w cią gu ostat nich

trzech lat przy zna wa na jest na prze mien nie

w ko lej nych edy cjach hi sto ry kom pol skim

i za gra nicz nym. Jej fun da to rem jest Wy -

daw nic two Li te rac kie. Uro czy ste wrę cze nie

Na gro dy Głów nej od by ło się 13 grud nia

2013 ro ku w Sa li Se nac kiej Col le gium 

No vum Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

2

Uni wer sy tet Gdań ski zo stał lau re atem Na gro -
dy Krysz ta ło wej Bruk sel ki w ka te go rii jed -
nost ki ba daw cze. W imie niu uczel ni na gro dę,
pod czas uro czy stej ga li, ode brał pro rek tor 
ds. na uki UG, prof. Grze gorz Wę grzyn. 

Na gro da Krysz ta ło wej Bruk sel ki jest przy -
zna wa na w trzech ka te go riach: dla naj lep szej
jed nost ki ba daw czej, naj lep sze go przed się bior -
stwa oraz naj lep sze go na ukow ca. Jed nost ki
ba daw cze i przed się bior stwa otrzy mu ją ją
za wy bit ne osią gnię cia w pro mo cji i re ali za cji
pro gramów ba daw czych Unii Eu ro pej skiej. 

W 2013 ro ku zo sta ła przy zna na już po raz
szó sty, a kon kurs pod su mo wy wał suk ce sy
i osią gnię cia pol skich uczest ni ków 7. Pro gra -
mu Ra mo we go UE. No mi na cje do na gro dy
in dy wi du al nej są ty po wa ne spo śród pro po zy -
cji nad sy ła nych przez śro do wi sko na uko we.
W dwóch po zo sta łych ka te go riach pod sta wą
no mi na cji jest sta ty stycz na ana li za udzia łu
w pro gra mie ra mo wym. 

Lau re atów w 2013 ro ku wy bra ła Ka pi tu ła
w skła dzie: prof. Bar ba ra Ku dryc ka – prze -

wod ni czą ca, prof. Je rzy Bu zek – czło nek 
Par la men tu Eu ro pej skie go, prof. Krzysz tof 
J. Ku rzy dłow ski – dy rek tor Na ro do we go Cen -
trum Ba dań i Roz wo ju, Bo że na Lu bliń ska -
-Ka sprzak – pre zes Za rzą du Pol skiej Agen cji 
Roz wo ju Przed się bior czo ści, prof. Mi chał Kle -
iber – pre zes Pol skiej Aka de mii Na uk, dr Jan
K. Frąc ko wiak – dy rek tor Biu ra Pro mo cji Na uki
„PolSCA”, dr An drzej Sie masz ko – dy rek tor
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych Unii Europejskiej (se kre tarz).

Obok UG, w ka te go rii jed no stek ba daw -
czych, na gro dzo no rów nież: Po li tech ni kę 
War szaw ską i Uni wer sy tet War szaw ski. W ka -
te go rii przed się bior stwo na gro dzo no: ITTI
Sp. z o. o., Mo sto stal War sza wa S. A., i TOPGaN
Sp. z o. o., zaś na gro dy in dy wi du al ne otrzy -
ma li: prof. Ja cek Kuź nic ki z Mię dzy na ro do -
we go In sty tu tu Bio lo gii Mo le ku lar nej i Ko -
mór ko wej, prof. Piotr Gra biec z In sty tu tu
Tech no lo gii Elek tro no wej oraz dr Piotr Suł -
kow ski z Wy dzia łu Fi zy ki Uni wer sy te tu War -
szaw skie go.

uNiWeRSytet gdAńSKi z NAgRodą KRySztAłoWej bRuKSelKi
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U
ni wer sy tet Gdań ski pod pi sał umo wę na bu do wę In sty tu tu Bio -
tech no lo gii. Na po trze by stu den tów i pra cow ni ków bio tech no lo -
gii po wsta nie je den z naj no wo cze śniej szych obiek tów na uko wo -

-dy dak tycz nych w Pol sce. No wy gmach In sty tu tu Bio tech no lo gii UG
bę dzie miał po wierzch nię użyt ko wą wy no szą cą 7 868,18 m2. Znaj -
dą się w nim spe cja li stycz ne la bo ra to ria, m.in. bio in for ma tycz ne,
ana liz bio mo le ku lar nych, ze spół fi to tro nów, la bo ra to rium o pod wyż -
szo nych wy ma ga niach czy sto ści i szczel no ści, la bo ra to rium izo to -
po we i pra cow nie do ba dań roz wo jo wych. W bu dyn ku bę dą się mie -
ści ły no wo cze sne po miesz cze nia dy dak tycz ne dla stu den tów
i dok to ran tów, m.in. la bo ra to ria dy dak tycz ne, na uko wo -dy dak tycz ne,
sa le se mi na ryj ne, sa le kom pu te ro we, au dy to rium na 180 osób, 
po miesz cze nia dla kół stu denc kich, czy tel nia, sa la Ra dy Wy dzia łu.
Sa le kom pu te ro we bę dą w peł ni wy po sa żo ne – łącz nie w bu dyn ku
bę dą do stęp ne 123 sta no wi ska ICT. W Spe cja li stycz nym La bo ra to -
rium Bio in for ma tycz nym zo sta nie utwo rzo ny tzw. kla ster ob li cze nio -
wy (ze spół spe cja li stycz nych kom pu te rów). Z kla stra ob li cze nio we -
go, spe cja li stycz nych pra cow ni i la bo ra to riów bę dą ko rzy sta li
pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni oraz stu den ci i dok to ran ci w ra -
mach za jęć dy dak tycz nych. Sa le wy kła do we i la bo ra to ria wy po sa żo -
ne zo sta ną w ta bli ce in te rak tyw ne i mul ti me dia. W bu dyn ku bę dą
rów nież po miesz cze nia po moc ni cze, między innymi: ma ga zy ny od -
pa dów che micz nych i bio lo gicz nych, wy twor ni ca su che go lo du oraz
po miesz cze nie na ro we ry. Dzię ki po dzia ło wi bu dyn ku na trzy spe cjal -
ne stre fy bę dzie moż li we wpro wa dze nie pro ce dur bez pie czeń stwa
oraz kon tro li do stę pu do po szcze gól nych czę ści.

Gmach In sty tu tu Bio tech no lo gii po wsta nie w ra mach pro jek tu
„Bu do wa bu dyn ku In sty tu tu Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu Gdań skie -
go”, któ ry jest współ fi nan so wa ny z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko. Wy ko naw cą bu dyn ku wy bra nym w prze tar -
gu nie ogra ni czo nym zo sta ło kon sor cjum re pre zen to wa ne przez
spół kę z o.o. Block – Li der. Umo wa z kon sor cjum wy ko naw ców
na re ali za cję pro jek tu zo sta ła pod pi sa na 12 grud nia 2013 ro ku. Cał -
ko wi ta war tość in we sty cji wy no si 58 611 384,67 zł, Uni wer sy tet
otrzy ma do fi nan so wa nie ze środ ków Pro gra mu w wy so ko ści
58 066 956,80 zł. Za koń cze nie in we sty cji za pla no wa no na 2015 rok.
Umo wę pod pi sa li rek tor UG prof. Ber nard Lam mek oraz Grze gorz
Ma ciej Bie rzyń ski – pre zes Za rzą du Block Sp. z o.o. W uro czy sto -
ści pod pi sa nia umo wy udział wzię li tak że dzie kan Mię dzy uczel nia ne -
go Wy dzia łu Bio tech no lo gii UG-GUMed prof. Igor Ko niecz ny oraz
kanc lerz UG prof. Je rzy Gwiz da ła.

Kon sor cjum wy ko naw ców: BLOCK Spół ka z ogra ni czo ną od po -
wie dzial no ścią – Li der oraz BLOCK a. s. – Part ner, re pre zen to wa ne
przez BLOCK Spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią – Li der zo -
sta ło wy bra ne w wy ni ku po stę po wa nia prze tar go we go. Pro jekt ar -
chi tek to nicz ny wy ko nał Warsz tat Ar chi tek tu ry Pra cow nia Au tor ska
Krzysz tof Ko złow ski z So po tu.

podpiSANo umoWę NA budoWę
iNStytutu botechNologii
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O
d tych słów Edward Kaj dań ski mógł by
za cząć nie jed ną swo ją książ kę, a ma ich
na kon cie 18. Pro mo cja książ ki 19, wy da -

nej na kła dem Wy daw nic twa Li te rac kie go, od -
by ła się w dniu 15 li sto pa da 2013 ro ku w Bi -
blio te ce Głów nej Uni wer sy te tu Gdań skie go.

Wspo mnie nia z mo jej Atlan ty dy to pierw sza
au to bio gra ficz na książ ka Edwar da Kaj dań skie -
go, har biń czy ka, któ ry po ło wę swo je go ży cia
po świę cił na opo wia da nie Po la kom o Chi nach
i o ro da kach w Chi nach. Au tor uro dził się
w 1925 roku w Har bi nie, mie ście za ło żo nym
przez An drze ja Szy dłow skie go w 1898 roku
w cza sie bu do wy Ko lei Wschod nio chiń skiej.
Tam się wy cho wał, wy kształ cił (stu dio wał 
in ży nie rię ma szy no wą na Po li tech ni ce Har biń -
skiej), oże nił i za ło żył ro dzi nę. W la tach
50. XX wie ku, zmu szo ny do emi gra cji, przy był
do da le kie go i eg zo tycz ne go dla nie go kra -
ju – oj czy zny swo je go oj ca – Pol ski. Od tam -

tej po ry od wie dził Chi ny wie le ra zy, za rów no
za wo do wo, jak i pry wat nie. Jed na z tych wy -
praw zo sta ła udo ku men to wa na w po sta ci wy -
pro du ko wa ne go jesz cze w la tach 80. XX w. fil -
mu do ku men tal ne go pt. Per ła pół noc nych
Chin (epi zod pol ski). Pod czas pro mo cji książ ki
frag men ty te go fil mu ze bra ni licz nie go ście
mo gli obej rzeć dzię ki je go pro du cen to wi, Woj -
cie cho wi Szczu dło.

Ko lej ny suk ces li te rac ki Edwar da Kaj dań -
skie go (a nad mie nić na le ży, że obok ksią żek
po pu lar no -na uko wych wy da je on tak że po wie -
ści oraz ma lu je – wy sta wa je go prac pre zen to -
wa na by ła w BUG w wa ka cje 2013 roku) to
bez wąt pie nia wspa nia ły pre tekst do spo tka nia.
Peł ną oso bi stych re flek sji lau da cję pod czas
pro mo cji wy gło sił pro rek tor ds. stu denc kich
UG, prof. Jó zef Ar no Wło dar ski. Pro rek tor wy -
ra ził też sło wa uzna nia dla Edwar da Kaj dań -
skie go za je go pra cę ba daw czą na te mat je zu -

ity Mi cha ła Boy ma, bar dzo do brze przy ję tą
w śro do wi sku chiń skich na ukow ców. 

Ko lej ne spo tka nie z Edwar dem Kaj dań -
skim – nie zwy kłym czło wie kiem, któ re go oso -
bi ste lo sy po zwa la ją zgłę bić część jak że nie -
zna nej Po la kom hi sto rii pol sko -chiń skich
re la cji, moż li we by ło dzię ki Cen trum Stu diów
Azji Wschod niej Uni wer sy te tu Gdań skie go. 

uRodziłem Się W chiNAch...

P
ro rek tor Uni wer -
sy te tu Gdań skie -
go ds. stu denc -

kich prof. Jó zef Ar no
Wło dar ski zo stał pro -
fe so rem ho no ro wym
Har bin Nor mal Uni -
ver si ty, chiń skiej uczel -
ni od lat współ pra cu -
ją cej z UG. 

Pro fe sor Jó zef Wło dar ski jest hi sto ry kiem
zaj mu ją cym się prus si ca mi, a tak że hi sto rią
woj sko wo ści Da le kie go Wscho du (Chi ny,
Mon go lia, Ja po nia) do po cząt ku XIX wie ku.
Jest za an ga żo wa ny w two rze nie płasz czyzn
współ pra cy mię dzy UG a uczel nia mi w Chi -
nach, bie rze czyn ny udział w kon fe ren cjach
i se mi na riach na uko wych po świę co nych
kon tak tom chiń sko -pol skim, opu bli ko wał też
sze reg prac na ten te mat (rów nież w ję zy ku
chiń skim).

Pro fe sor Jó zef Wło dar ski uro dził się 30
czerw ca 1950 r. w Bor ni cach, po wiat Susz.
W 1969 ro ku ukoń czył Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Bo ha te rów Grun wal du w Pa -

słę ku. W 1970 ro ku pod jął stu dia na UG,
gdzie w 1975 ro ku uzy skał sto pień ma gi stra
hi sto rii. W 1986 ro ku obro nił dok to rat
na UG. W 2001 ro ku uzy skał sto pień dok to -
ra ha bi li to wa ne go. Od 2005 ro ku pra cu je
na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go
UG. W la tach 2002–2005 pia sto wał funk cję
pro dzie ka na ds. stu den tów i kształ ce nia 
Wy dzia łu Fi lo lo gicz no -Hi sto rycz ne go UG,
a w la tach 2005–2008 – dzie ka na Wy dzia łu
Fi lo lo gicz no -Hi sto rycz ne go UG. W la tach
1991–2002 prze by wał na sty pen diach i sta -
żach na uko wych w Niem czech, Au strii, 
Da nii, Szwe cji, Chi nach i Mon go lii. W 2000
ro ku ukoń czył z wy róż nie niem duń ski kurs
„De mo kra tycz ne Me to dy Na ucza nia”, zor ga -
ni zo wa ny przez 90’ler nes Da ghoj sko le w Ar -
hus przy wspar ciu MSZ Kró le stwa Da nii
i UE. Od 2008 ro ku peł ni funk cję pro rek to ra
ds. stu denc kich UG; w 2012 ro ku zo stał wy -
bra ny na to sta no wi sko na ko lej ną ka den -
cję 2012–2016.

W 2009 ro ku Wy dział Fi lo lo gicz ny UG na -
wią zał współ pra cę z chiń skim Har bin Nor mal
Uni ver si ty w za kre sie uru cho mie nia po lo ni -

sty ki tej na uczel ni. Zgod nie z umo wą chiń scy
stu den ci przez pierw szy rok na uki stu diu ją ję -
zyk pol ski na HNU, a na dru gim i trze cim ro -
ku kon ty nu ują na ukę na UG. Na czwar tym ro -
ku stu den ci pi szą pra ce li cen cjac kie
w Har bi nie. Z ko lei lek to rzy z UG ja ko na ti ve
spe ake rzy pro wa dzą za ję cia ze stu den ta mi
na po lo ni sty ce w Har bi nie.

16 paź dzier ni ka 2013 ro ku pod pi sa no
w Har bin Nor mal Uni ver si ty ko lej ną umo wę
na kształ ce nie, w In sty tu cie Fi lo lo gii Pol skiej
Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go UG, stu den tów chiń -
skich – po lo ni stów – na la ta 2015–2020. Bę -
dą to stu den ci ko mer cyj ni, stu diu ją cy na UG
przez okres dwóch lat. Część ab sol wen tów
chiń skiej po lo ni sty ki na HNU bę dzie kon ty nu -
ować stu dia ma gi ster skie na UG w ro ku aka -
de mic kim 2014/2015.

Uni wer sy tet Gdań ski współ pra cu je tak że
z in ny mi chiń ski mi uczel nia mi: Pe kiń skim
Uni wer sy te tem Ję zy ków Ob cych, a tak że
z Uni wer sy te tem Na uk Po li tycz nych w Pe ki -
nie. Przy wspar ciu Lia oming Nor mal Uni ver -
si ty w Da lia nie na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym UG
zo sta ła utwo rzo na si no lo gia.

pRoFeSoR hoNoRoWy hARbiN NoRmAl uNiveRSity
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P
ro fe sor To masz Pu zyn z Wy dzia łu Che mii UG otrzy mał Na gro dę
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów za wy bit ne osią gnię cia na uko we, bę dą -
ce pod sta wą nada nia stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go. Te mat

pra cy lau re ata brzmi: Oce na ry zy ka stwa rza ne go przez wy bra ne za -
nie czysz cze nia che micz ne śro do wi ska w opar ciu o me to dy ilo ścio -
we go mo de lo wa nia za leż no ści po mię dzy struk tu rą che micz ną a wła -
ści wo ścia mi (QSAR) oraz ak tyw no ścią (QSAR).

Pro fe sor To masz Pu zyn kie ru je Pra cow nią Che mo me trii Śro do wi -

ska na Wy dzia le Che mii UG. Ce lem je go ba dań jest opra co wa nie me -

tod, któ re po zwo li ły by, za rów no na eta pie pro jek to wa nia pro ce su

syn te zy, jak i koń co we go pro duk tu, na wy eli mi no wa nie nie bez piecz -

nych sub stan cji che micz nych o wie lo stron nych za sto so wa niach.

Dzię ki wy ko rzy sta niu opra co wa nych przez pro fe so ra me tod kom pu -

te ro wych moż li we jest zre du ko wa nie kosz tów i cza su ba dań oraz

ogra ni cze nie licz by eks pe ry men tów z udzia łem zwie rząt la bo ra to ryj -

nych. Pro fe sor spe cja li zu je się w me to dach umoż li wia ją cych ilo ścio -

we prze wi dy wa nie ak tyw no ści oraz wła ści wo ści fi zy ko che micz nych

związ ku na pod sta wie je go struk tu ry che micz nej. Jest au to rem po -

nad 40 ar ty ku łów na uko wych, pu bli ko wa nych w wio dą cych cza so -

pi smach (np. „Na tu re Na no tech no lo gy”). Je go pra ce by ły cy to wa ne

po nad 600 ra zy, a in deks Hir scha wy no si 17. Pro fe sor Pu zyn jest też

ak tyw ny w śro do wi sku mię dzy na ro do wym za an ga żo wa nym w pro -

ble ma ty kę bez pie czeń stwa na no tech no lo gii: jest li de rem dwóch pro -

jek tów re ali zo wa nych dzię ki środ kom 7. Pro gra mu Ra mo we go UE

(NanoBRIDGES i NanoPUZZLES) w ra mach Eu ro pej skie go Kla stra

NanoSafety oraz człon kiem Ko mi te tu Ste ru ją ce go Ak cji MODENA, 

re ali zo wa nej w ra mach COST – Eu ro pej skiej Współ pra cy w Na uce

i Tech no lo gii. Jest rów nież lau re atem pre sti żo wych kra jo wych 

i mię dzy na ro do wych wy róż nień, m.in. in dy wi du al ne go sty pen dium

Ja poń skie go To wa rzy stwa Wspie ra nia Na uki, sty pen diów Fun da cji

na rzecz Na uki Pol skiej (pro gra my: START, HOMING i FOCUS), sty -

pen dy stą Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

Wrę cze nie na gród za wy róż nio ne roz pra wy dok tor skie, wy so ko

oce nio ne osią gnię cia, bę dą ce pod sta wą nada nia stop nia na uko we -

go dok to ra ha bi li to wa ne go oraz dzia łal ność na uko wą, na uko wo -tech -

nicz ną i ar ty stycz ną od by ło się dnia 10 grud nia 2013 ro ku w Kan ce -

la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Łącz nie pre mier Do nald Tusk

uho no ro wał 45 wy bit nych pol skich na ukow ców. Na gro dy pre mie ra

zo sta ły usta no wio ne z ini cja ty wy Pol skiej Aka de mii Na uk w 1994 r. 

POŻEGNANIE
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o  śmierci

Prof. dra hab. Brunona Synaka

wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego, 
w latach 1984–1985 Prorektora ds. Studenckich, 
w latach 1990–1996 Prorektora ds. Kształcenia, 

Senatora Uniwersytetu Gdańskiego, wybitnego naukowca, cenionego
socjologa, badacza etniczności, a szczególnie etniczności Kaszubów,

kawalera Orderu Odrodzenia Polski, 
laureata nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza.

Żegnamy cenionego Nauczyciela Akademickiego, 
życzliwego Kolegę, dobrego Człowieka.

Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat 
i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

NAgRodA pRezeSA RAdy miNiStRóW
dlA pRoF. puzyNA

Po nad 37 tys. zł na sprzęt 

dla cho rych dzie ci

Pod czas ak cji cha ry ta tyw nej „Od przed szko la ka

do ża ka – każ dy po ma ga po ko nać ra ka” ze bra -

no 37 677,37 zł na za kup apa ra tu ry me dycz nej

dla Klin ki Pe dia trii, He ma to lo gii, On ko lo gii i En do -

kry no lo gii. Ak cję zor ga ni zo wa ła fun da cja „Walcz -

my Ra zem z Cho ro bą No wo two ro wą” wspól nie

z m.in. UG. 

Pod czas fi na łu ak cji, któ ry od był się 3 grud -

nia 2013 ro ku na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji

UG, pod su mo wa no ca łą kam pa nię i prze ka za no

ku pio ne wcze śniej urzą dze nia do mo ni to ro wa nia

funk cji ży cio wych, tzw. pul sok sy me try, któ re są

nie zbęd ne dla od dzia łów che mio te ra pii i he ma to -

lo gii dzie cię cej.
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ośRodeK bAdAń iNtegRAcji euRopejSKiej

Jubileusz

pro ble my in te gra cji eu ro pej skiej
Ce lem kon fe ren cji „Wy zwa nia i dy le ma ty in te gra cji eu ro pej -
skiej” by ło wska za nie naj waż niej szych wy zwań, przed ja ki -
mi sta je dzi siaj Unia Eu ro pej ska. In te gra cja eu ro pej ska, po -
mi mo że jest przy kła dem naj bar dziej za awan so wa nej
in te gra cji re gio nal nej w świe cie, prze ży wa okre sy wzlo tów
i sta gna cji. Eu ro pa po ka zu je, że ma dość ener gii i sił wi tal -
nych, by spro stać naj więk szym wy zwa niom. Jest to jed nak
co raz trud niej sze, gdyż wcho dzi my na co raz wyż sze po zio -
my in te gra cji. Z unią cel ną po ra dzi li śmy so bie do brze, ry nek
za ata ko wa ła eu ro skle ro za, ale uda ło się tę cho ro bę wy le -
czyć. Am bit ne pla ny po wo ła nia unii mo ne tar nej po wio dły
się tyl ko czę ścio wo, gdyż stre fa eu ro cier pi na cho ro by 
fi nan sów pu blicz nych swo ich człon ków. 

Wy zwań i dy le ma tów ma przed so bą Eu ro pa spo ro, nie -
któ re z nich są wy ol brzy mia ne, a nie któ re po mi ja ne w dys -
ku sji me ry to rycz nej. Dla te go or ga ni za to rzy kon fe ren cji po -
sta no wi li za pro sić naj lep szych spe cja li stów z róż nych
dzie dzin, aby nad ty mi dy le ma ta mi i wy zwa nia mi się po chy -
lić. Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się mię dzy in ny mi:
prof. Da nu ta Hu eb ner (eu ro de pu to wa na i by ła ko mi sarz
UE), dr Ja ro sław Pie tras (dy rek tor w Ra dzie Unii Eu ro pej -
skiej), prof. Wil lem Mol le (Uni wer sy tet Era zma w Rot ter da -
mie), prof. Zbi gniew Cza chór (Uni wer sy tet im. Ada ma 
Mic kie wi cza w Po zna niu), prof. Zdzi sław Bro dec ki (Uni wer -

sy tet Gdań ski), prof. To masz Kon ce wicz (Uni wer sy tet
Gdań ski), prof. Wi told Or łow ski (Nie za leż ny Ośro dek 
Ba dań Eko no micz nych), prof. Da riusz Fi lar (Uni wer sy tet
Gdań ski), Sła wo mir Ży gow ski (pre zes Za rzą du Nor dea Bank
Pol ska s.A.), Ma riusz Kar bow ski (Za rząd Mor skie go Por tu
Gdy nia s.A.), prof. An na Zie liń ska -Głę boc ka (Uni wer sy tet
Gdań ski, Ra da Po li ty ki Pie nięż nej), dr Ju lia Dja ro va (dy rek -
tor w ECORys), prof. Aloj zy No wak (Uni wer sy tet War szaw -
ski), prof. Hen ryk Woź niak (Uni wer sy tet Gdań ski), prof. Le -
onas Zit kus (Po li tech ni ka Kow nień ska). 

Przed mio tem me ry to rycz nych roz wa żań pod czas kon fe -
ren cji by ło bliż sze przyj rze nie się waż nym dy le ma tom i wy -
zwa niom zwią za nym z funk cjo no wa niem Unii Eu ro pej skiej.
Tym, któ re mu szą zna leźć roz wią za nie w na stęp nej de ka -
dzie i póź niej, ta kim jak: wol ność in dy wi du al na a bez pie -
czeń stwo ko lek tyw ne, my śle nie krót ko okre so we a my śle nie
dłu go okre so we, pań stwo do bro by tu a Eu ro pa kon ku ren cyj -
na i zglo ba li zo wa na, unia go spo dar czo -wa lu to wa czy mo że
po wrót do po zio mu ryn ku we wnętrz ne go. Dys ku to wa no
nad ocze ki wa nia mi do ty czą cy mi dal szej uni fi ka cji, bez któ -
rej Unia (szcze gól nie UGiW) mo że nie prze trwać. Nie moż li -
we jest cofnięcie się do eta pu je dy nie ryn ku we wnętrz ne go.
Hi sto ria po ka zu je, że UE po ko ny wa ła kry zy sy w spo sób ory -
gi nal ny, szu ka jąc no wych dróg, i wy cho dzi ła z nich jesz cze
sil niej sza. Ma my na dzie ję, że i tym ra zem tak bę dzie. 

W listopadzie 2013 roku Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdańskiego, którego kierownikiem jest prof. Andrzej stępniak, obchodził 30-lecie funkcjonowania. Z tej okazji
na Wydziale Ekonomicznym UG w sopocie odbyły się dwa wydarzenia naukowe z udziałem wielu wybitnych
osobistości: konferencja naukowa „Wyzwania i dylematy integracji europejskiej” (13 listopada) oraz uroczystość
nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Willemowi Molle z Uniwersytetu
Erazma w Rotterdamie (14 listopada)

ośrodKa badań integracJi europeJsKieJ 
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Jak za uwa ży li pa ne li ści, naj waż niej szym pro ble mem jest
ta ka mo dy fi ka cja funk cjo no wa nia UE, aby po wsta wa ły me -
cha ni zmy i na rzę dzia fe de ral ne. Prze cież i tak bu dżet UE
uzu peł nio ny jest bu dże ta mi na ro do wy mi (np. pakt sta bi li za -
cji w Eu ro lan dzie). Zwięk sze nie kom pe ten cji na szcze blu
unij nym do ty czy wie lu po li tyk, ale szcze gól nie po li ty ki fi skal -
nej i za rzą dza nia bu dże ta mi na ro do wy mi. Wnio ski, któ re
pły ną z dys ku sji, kon cen tru ją się na kwe stiach uzdro wie nia
stre fy eu ro przez stwo rze nie me cha ni zmu za rzą dza nia go -
spo dar cze go na rzecz wzro stu. sta no wi ło by to uzu peł nie nie
kom pe ten cji Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go, unii ban ko -
wej i da ło im puls do dal szej in te gra cji w za kre sie unii fi skal -
nej, po li tycz nej i spo łecz nej.

nada nie ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa ug
Ofi cjal ne nada nie ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa Uni -
wer sy te tu Gdań skie go Pro fe so ro wi Wil le mo wi Mol le od by -
ło się 14 li sto pa da 2013 ro ku. Ty tuł ten Pro fe sor Mol le otrzy -
mał „w uzna niu wy bit ne go wkła du w urze czy wist nia nie idei
po ko jo wej współ pra cy mię dzy na ro do wej po przez pro wa -
dzo ną dzia łal ność na uko wą, dy dak tycz ną i do rad czą
na rzecz in sty tu cji rzą do wych i or ga ni za cji mię dzy na ro do -
wych, pro mu ją cą roz wój eu ro pej skiej in te gra cji go spo dar -
czej”. Uro czy stość z udzia łem za pro szo nych go ści oraz
człon ków spo łecz no ści aka de mic kiej UG po pro wa dził rek -
tor UG, prof. Ber nard Lam mek. W jej trak cie dzie kan Wy -
dzia łu Eko no micz ne go prof. Krzysz tof Do bro wol ski pod -
kre ślił za słu gi Pro fe so ra Mol le dla jed no czą cej się Eu ro py
i za zna czył je go nie oce nio ną współ pra cę z ka drą aka de mic -
ką wy dzia łu. Z ko lei prof. An drzej Stęp niak, lau da tor dok -
to ra tu ho no ro we go i kie row nik Ośrod ka Ba dań In te gra cji
Eu ro pej skiej, przy bli żył do ko na nia Pro fe so ra i przy po mniał
je go zna czą cy wpływ na osią gnię cia in nych na ukow ców
oraz na dzia ła nia po li ty ków. W cza sie uro czy sto ści Pro fe sor
Wil lem Mol le wy gło sił wy kład pt. Eu ro pej ska in te gra cja go -
spo dar cza: do świad cze nia prze szło ści, wy zwa nia te raź niej -
szo ści, wi zja przy szło ści (Eu ro pe an Eco no mic In te gra tion:
past per for man ce, pre sent chal len ge, fu tu re vi sion).

OŚRODEK BADAń INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTETU GDAńSKIEGO

ośRodeK bAdAń iNtegRAcji euRopejSKiej

Pro fe sor Wil lem Mol le uro dził się 8 grud nia 1942 ro ku w Vel d-
ho ven w Ho lan dii. Po ukoń cze niu stu diów wyż szych eko no micz -
nych w Til burg Scho ol of Eco no mics dok to ry zo wał się w Uni -
wer sy te cie Era zma w Rot ter da mie. Ja ko pro fe sor pra co wał
na wie lu uczel niach. By ły to: Lim burg Uni ver si ty Ma astricht,
Rhe inisch West fa li sche Hoch schu le Aachen, Uni wer sy tet Era -
zma w Rot ter da mie, w któ rym pra cu je do dnia dzi siej sze go. Wy -
kła dał rów nież w in nych kra jach, m.in. w Chi nach, Fran cji, Bel -
gii, Pol sce i we Wło szech.

Pro fe sor Mol le był wie lo let nim eks per tem w Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. W 1969 ro ku roz po czął współ pra cę z Ne ther lands Eco no -
mic In sti tu te, w któ rym peł nił funk cję eks per ta, a na stęp nie dy -
rek to ra. W ko lej nych la tach był człon kiem Ra dy Dy rek to rów
w ECORYS. Był rów nież człon kiem: ho len der skiej ECSA, In ter -
na tio nal So cial and Eco no mic Af fa irs, a tak że pre ze sem Eu ro pe -
an Eco no mic Re se arch and Ad vi so ry Con sor tium. Od 25 lat
współ pra cu je ści śle z Wy dzia łem Eko no micz nym Uni wer sy te tu
Gdań skie go, w szcze gól no ści z Ośrod kiem Ba dań In te gra cji Eu -
ro pej skiej.

Pro fe sor jest człon kiem wie lu mię dzy na ro do wych in sty tu cji,
ta kich jak ECSA (Eu ro pe an Com mu ni ty Stu dies As so cia tion)
Brus sels, ERECO (Eu ro pe an Eco no mic Re se arch Ad vi so ry and
Con sor tium) Brus sels, ISEJ (In ter di sci pli na rie Stu die gro ep Eu -
ro pe se In te gra tie). Był pro fe so rem wi zy tu ją cym na wie lu uni wer -
sy te tach (mię dzy in ny mi Bo lo gna, Pa via, Lyon, War sza wa, Lo -
uva in la Neu ve, Shan ghai). Jest (lub był) człon kiem Ko mi te tów
Na uko wych naj waż niej szych pe rio dy ków w ob sza rze in te gra cji
eu ro pej skiej: Eu ro pe an Union Re view, Jo ur nal of Com mon Mar -
ket Stu dies, Re gio nal Stu dies. Jest au to rem naj bar dziej li czą cych
się ksią żek na uko wych i pod ręcz ni ków z dzie dzi ny in te gra cji eu -
ro pej skiej, szcze gól nie po li ty ki spój no ści, dy na mi ki in te gra cji
i po li ty ki re gio nal nej (łącz nie po nad 20 ksią żek). Ar ty ku ły na uko -
we pu bli ko wał w naj bar dziej pre sti żo wych cza so pi smach (łącz -
nie po nad 200 pu bli ka cji, nie li cząc cza so pism lo kal nych). Jest
oso bą zna ną w świe cie na uki, po li ty ki, a tak że biz ne su. Licz ba
cy to wań (po nad 1000) świad czy o je go wkła dzie w roz wój na -
uki o in te gra cji eu ro pej skiej. 
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Konferencja naukowa „Wyzwania i dylematy integracji europejskiej” Nadanie tytułu doktora honoris causa UG Profesorowi Willemowi Molle
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NAuKA i bizNeS

WyzWania
dla nauKi i biznesu

W kie run ku in no wa cyj no ści 
Part ner stwo na uki i biz ne su jest po wszech nie po żą da ne.
Wie le mó wi się o plu sach, ale w ja ki kon kret ny spo sób dzie -
le nie się wy ni ka mi ba dań oraz pro jek to wa nie no wych pro -
gra mów ba daw czych wpły wa na zwięk sze nie efek tyw no ści
pro ce sów biz ne so wych? Współ cze śnie za rów no w dzie dzi -
nach hu ma ni stycz nych, jak i ści słych do ce nia na i pro mo wa -
na jest in no wa cyj ność. Na uka mo że po móc w do pre cy zo -
wa niu za sad dzia ła nia or ga ni za cji, zwięk sze niu traf no ści
po dej mo wa nych w niej de cy zji oraz za pew nie niu bar dziej
eko no micz ne go dzia ła nia. Ja ko je den z wie lu przy kła dów
wy mie nić moż na wy ko rzy sta nie ba dań psy cho me trycz nych
dla lep sze go za rzą dza nia fir mą. Po zwa la ją one na sku tecz -
niej szą ana li zę kli ma tu or ga ni za cji, sa tys fak cji klien tów czy
for mu ło wa nie cie kaw szej ofer ty ryn ko wej niż stan dar do we
an kie ty uży wa ne do tych czas. Part ner stwo z biz ne sem dla
na uki ozna cza z ko lei więk szą moż li wość fi nan so wa nia ba -
dań, bo dziec do dal sze go roz wo ju teo rii i pro ce dur, a tak że
moż li wość we ry fi ka cji za ło żeń w prak ty ce. Do dat ko wo da je
szan sę do tar cia z osią gnię cia mi na uki do szer sze go gro na
od bior ców (nie tyl ko przed się bior ców). 

Wi dać więc, że choć na uka (ukie run ko wa na na roz wój
wie dzy) oraz biz nes (skon cen tro wa ny na zwięk sze niu do -
cho du) re pre zen tu ją dwa róż ne za ło że nia, mają szansę 
na wspól ną, owoc ną przy szłość. Nie któ rzy uwa ża ją jed nak,
że bę dzie to zwią zek trud ny i nie ko rzyst ny dla śro do wi ska
na uko we go. We dług nich ist nie je za gro że nie dla obiek tyw -

no ści i wolności naukowej, a także ryzyko przekłamań bądź
naciągania wy ni ków ze stra chu przed stra tą do fi nan so wa -
nia. Na prze strze ni lat zna la zło by się być mo że kil ka ta kich
in cy den tów, ale nie po win ny one rzu to wać na po strze ga nie
ca ło ści. Dys ku sje na te mat sen sow no ści i za gro żeń współ -
pra cy na uki z biz ne sem trwa ją. Nie da się jed nak za prze -
czyć, że dla śro do wi ska na uko we go wyż sze fi nan so wa nie
prze kła da się nie jed no krot nie tak że na szyb kość i ja kość
ba dań oraz moż li wość ich roz po wszech nia nia na świe cie.
Ja ko pro blem w na wią za niu współ pra cy wy mie nia się rów -
nież re gu la cje praw ne oraz skom pli ko wa ne pro ce du ry, któ -
re utrud nia ją re ali za cję wspól nych pro jek tów, spo wal nia ją
pod pi sy wa nie umów. Cza sem po ja wia się też nie zgod ność
ocze ki wań, w związ ku z czym współ pra ca koń czy się je dy -
nie na krót ko ter mi no wym spon so rin gu, a nie jest to pro jekt
dłu go fa lo wy. Być mo że dzie je się tak rów nież dla te go, że na
uczel niach rzad ko znaj du je się oso bę, któ ra jest od po wie -
dzial na je dy nie za na wią zy wa nie i wspo ma ga nie te go ro -
dza ju kon tak tów w śro do wi sku aka de mic kim. 

Jest jesz cze jed na waż na kwe stia, na któ rej sku pia się
part ner stwo na uki i biz ne su – za rzą dza nie ka dra mi (hu man
re so ur ces) oraz ka pi tał ludz ki. We współ cze snym świe cie
co raz czę ściej mó wi się o czło wie ku ja ko naj waż niej szej 
i naj cen niej szej in we sty cji. Dla te go też więk szą uwa gę sku -
pia się na efek tyw nym kształ ce niu przy szłych pra cow ni ków
i bar dziej ade kwat nym do po trzeb pra co daw ców pro gra mie
kształ ce nia.

Praktyczne zastosowanie badań naukowych ma dziś coraz większe znaczenie – także w sferze biznesu. Zarówno
naukowcy, jak i przedsiębiorcy deklarują chęć współpracy w celu osiągnięcia korzyści nie tylko w kwestii rozwoju
organizacji, ale także lepszego przygotowania studentów do konkurowania na rynku pracy. O tym, jakie powinno
się podjąć środki, żeby ta współpraca stała się skuteczna, dyskutowano 20 listopada 2013 roku na Wydziale
Nauk społecznych podczas konferencji „Nauka i Biznes”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska
akademickiego, między innymi prof. Beata Pastwa-Wojciechowska, prof. Roman Konarski, dr Zdzisław Nieckarz,
przedstawiciele firm PTE Generali, Thomas International oraz licznie zgromadzeni studenci Uniwersytetu
Gdańskiego
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NAuKA i bizNeS

in we sty cje w czło wie ka
Jak w naj bliż szej przy szło ści bę dzie wy glą dał sche mat za -
trud nie nia? To, co już w du żej mie rze się zmie nia, a co
niekoniecznie chcą za ak cep to wać pra cow ni cy i kan dy da ci, 
to fakt, że go to wość do zmian, szyb ka ada pta cja oraz ela -
stycz ność są pod sta wo wy mi wy ma ga ny mi umie jęt no ścia mi.
Dzie je się tak, po nie waż rzad ko ścią sta je się pra ca, w któ rej
zo sta je my na ca łe ży cie. Char les Han dy – teo re tyk za rzą -
dza nia – prze wi du je, że w sto sun ko wo krót kim cza sie ry nek
po dzie li się na trzy głów ne sek to ry. Naj wię cej osób bę dzie
za trud nia nych okre so wo, w ra mach umo wy o dzie ło, umo wy -
-zle ce nie i kon trak tów. Na stęp nie or ga ni za cje bę dą po le ga ły
na fir mach ze wnętrz nych – pod wy ko naw cach. Naj mniej licz -
ną gru pą, ale i naj bar dziej uprzy wi le jo wa ną bę dą pra cow ni cy
za trud nie ni na umo wę o pra cę, eks per ci w swo jej dzie dzi nie,
lu dzie do świad cze ni, któ rzy uzna ni są za nie zbęd nych dla
funk cjo no wa nia fir my. Ry wa li za cja o naj bar dziej sta bil ne za -
trud nie nie bę dzie się praw do po dob nie za ostrzać. Dla te go
już te raz uczel nie za bie ga ją o kon takt z przed się bior ca mi
(zresz tą dzia ła to w obie stro ny), że by za pew nić swo im stu -
den tom prak ty kę lub staż na jak naj lep szych wa run kach.
Pó ki co, to wła śnie te for my zdo by wa nia do świad cze nia 
i we ry fi ka cji zdo by wa nej wie dzy są wy mie nia ne ja ko naj bar -
dziej po żą da ne w pro gra mach kształ ce nia. Po ja wia ją się tak -
że in ne ini cja ty wy wspo ma ga ją ce stu den tów w re ali za cji wy -
bra nej ścież ki ka rie ry: fi nan so we wspar cie ba dań, do stęp
do sprzę tu i opro gra mo wa nia, or ga ni zo wa nie róż ne go ro -
dza ju kon kur sów, w któ rych na gro da mi są mię dzy in ny mi
płat ne sta że, sty pen dia, dar mo we szko le nia i kur sy. Co raz
czę ściej – głów nie na kie run kach ści słych – po ja wia ją się
za mó wie nia na kon kret ne pra ce dy plo mo we.

Mi mo tych ini cja tyw wciąż ma my zgrzy ty na li nii pra cow -
ni cy – pra co daw cy. sta ty sty ki po ka zu ją, że 75% bez ro bot -
nych uwa ża, że nie ma dla nich od po wied niej pra cy, z ko lei
76% pra co daw ców ma trud no ści ze zna le zie niem wła ści -
wych osób do pra cy. Z ja kie goś po wo du – choć teo re tycz -
nie po win no być re we la cyj nie – ma my dwie nie za do wo lo ne
stro ny, któ re nie wie dzą, jak się ze so bą po ro zu mieć i nie
speł nia ją na wza jem swo ich ocze ki wań. 

stu dent po pra cę pcha się drzwia mi i okna mi?
sza cu je się, że w wol nym cza sie do ra bia po nad po ło wa stu -
den tów – naj czę ściej stu diów za ocz nych. Zwy kle jest to pra -
ca ho stes sy lub te le mar ke ting. W trak cie stu diów nie ła two 
o pra cę w wy ma rzo nym za wo dzie, lecz zda rza ją się i ta kie
przy pad ki. Pie nią dze to dla stu den ta rzecz dru go rzęd na, 
bo za cel sta wia so bie zdo by cie do świad cze nia. Ocze ki wa -
nia stu den tów wią żą się rów nież z chę cią po sia da nia men -
to ra, mi strza lub, w przy pad ku po ko le nia y, z po sia da niem
ga dże tów – sa mo cho du służ bo we go czy ko mór ki. Po nie -
waż sa mo wy kształ ce nie nie jest już czyn ni kiem wpły wa ją -
cym na lep szą po zy cję na ryn ku pra cy, studenci nie ma ją in -
ne go wyj ścia, niż wziąć ży cie w swo je rę ce. W cią gu
ostat niej de ka dy, za spra wą wy żu de mo gra ficz ne go i pro ce -
su scho la ry za cji, o 64% wzro sła licz ba ab sol wen tów szkół

wyż szych. Więk szość z nich to hu ma ni ści zwią za ni z za rzą -
dza niem i mar ke tin giem. To efekt pro gnoz wy gła sza nych kli -
ka lat te mu, a do ty czą cych naj bar dziej przy szło ścio wych
kie run ków, wśród któ rych zna la zły się wła śnie te dwa. Nie -
ste ty, ab sol wen tów przy by wa, a miejsc pra cy brak. Nie dzie -
je się tak tyl ko w przy pad ku za rzą dza nia. W tej kwe stii ma -
my do czy nie nia z ge ne ral nym nie do pa so wa niem struk tu ry
po da ży i po py tu. Że by spro stać ocze ki wa niom za rów no biz -
ne su, jak i na ukow ców, szu ka się ta kich roz wią zań, by już
od naj wcze śniej szych lat wy cho wy wać uczniów, a póź niej
stu den tów do by cia rze tel ny mi, do bry mi, pro fe sjo nal ny mi
pra cow ni ka mi. Tym cza sem wie lo krot nie by wa tak, że wy bie -
ra my stu dia, nie do koń ca wie dząc, czy nie po peł nia my błę -
du. Kie ru je my się emo cja mi i po szu ki wa niem pa sji al bo wy -
bie ra my to, co uzna wa ne jest za naj bar dziej do cho do we 
w przy szło ści. Nie ste ty, współ cze sne tem po ży cia da je
względ nie ma ło cza su na roz wa ża nia nad dro gą ży cio wą
(choć no we po ko le nia, ucząc się na na szych błę dach, ma ją
te go cza su nie co wię cej). To sta no wi spo re wy zwa nie dla
tych, któ rzy koń czą stu dia i na gle od kry wa ją, że wo le li by ro -
bić zu peł nie co in ne go. Do dat ko wo nie któ rzy bo ją się pójść
na staż, po nie waż my ślą, że bę dzie się od nich ocze ki wać 
w peł ni pro fe sjo nal nej po sta wy – bez py tań, błę dów i po ra -
żek. Oka zu je się, że na sta żach i prak ty kach pra co daw cy 
w naj więk szej mie rze ocze ku ją chę ci do pra cy i na uki oraz
przy naj mniej pod sta wo wej wie dzy z da nej dzie dzi ny. W koń -
cu tyl ko prak ty ka po mo że utrwa lić wie dzę teo re tycz ną
i prze kuć ją w do świad cze nie. 

Choć stu den ci chę ci ma ją, to jed nak nie wszy scy, ale
więk szość z nich chce do stać do brze płat ną pra cę. Ja kie
za rzu ty ma ją pra co daw cy w sto sun ku do zgła sza ją cych się
do nich kan dy da tów? Że zbyt czę sto ma ją po sta wę rosz cze -
nio wą. Po nad to mło dzi lu dzie nie za wsze bio rą spra wy 
w swo je rę ce. Zda rza ją się ta cy, któ rzy wo lą ob wi niać rząd,
chci wy biz nes al bo uczel nię za to, że nie wy po sa ży ły ich we
wszyst kie wy ma ga ne umie jęt no ści. Uczel nie ma ją wo bec
swo ich pod opiecz nych pew ne obo wiąz ki, jed nak zrzu ca nie
od po wie dzial no ści za po wo dze nie na ryn ku pra cy na in -
nych uzna wa ne jest za po sta wę ne ga tyw ną. W koń cu rze -
sze stu den tów zgła sza ją się na do bro wol ne prak ty ki, wo lon -
ta riat, wy jaz dy z pro gra mu Era smus, do dat ko we kur sy –
ro bią coś, że by ich CV by ło co raz cie kaw sze i bo gat sze. Ta -
ka po sta wa po do ba się pra co daw com, bo ma ją oni świa do -
mość, że koń cząc stu dia, nie ma się na kon cie 15 lat do -
świad cze nia w za wo dzie. Te drob ne, do dat ko we ini cja ty wy
otrzy mu ją od nich do dat ko we punk ty. 

Pra co daw cy, choć do strze ga ją po ten cjał w stu den tach,
wi dzą tak że ich nie przy go to wa nie. Wie lu z nich do świad czy -
ło również za wo du, bo kan dy da ci, któ rym za ufa li, w któ rych
za in we sto wa li spo ro cza su i pie nię dzy, nie za grza li u nich
miej sca. Dla te go co raz czę ściej pró bu ją chro nić swo je in te -
re sy, wy dłu ża jąc okres prób ny, za trud nia jąc na umo wę -
-zle ce nie, spo rzą dza jąc umo wy o lo jal no ści i od płat no ści za
szko le nia. W koń cu biz nes to nie or ga ni za cja cha ry ta tyw na.
By wa jed nak tak, że ta kie po su nię cia trak to wa ne są ja ko
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atak wy mie rzo ny w kan dy da tów. To za spra wą tej czę ści pra -
co daw ców, któ ra tzw. umo wy śmie cio we wy ko rzy stu je do
wy zy ski wa nia lu dzi, opi nia na te mat in ten cji przed się bior ców
jest ne ga tyw na. Nie ste ty, pol ski ry nek pra cy jest jesz cze nie -
doj rza ły i sam do pie ro na bie ra do świad czeń. 

ide al ny pra cow nik 
Ja ki za tem po wi nien być ide al ny kan dy dat do pra cy? W Pol -
sce pro blem jest ta ki, że stu dent zy sku je pra cę, bo po sia da
wie dzę i jest kom pe tent ny. Jed nak tra ci ją, po nie waż nie ma
wy kształ co nych kom pe ten cji spo łecz nych. W du żej mie rze
kła dzie się więc na cisk na zdol no ści in ter per so nal ne, sa mo -
or ga ni za cyj ne oraz za wo do we (pod sta wy teo re tycz ne). Pra -
co daw cy ocze ku ją umie jęt no ści pra cy w gru pie, roz wi ja nia
sa mo dziel no ści, umie jęt no ści wy ko rzy sta nia wy uczo nej wie -
dzy. Ide al ny kan dy dat po wi nien efek tyw nie ko mu ni ko wać się
z in ny mi, być otwar tym na no wo ści, po sia dać chęć nie ustan -
ne go do ucza nia się i dą że nia do osią ga nia re zul ta tów (cza -

sem wy ma gać to mo że od
nie go in no wa cyj ne go i kre -
atyw ne go spoj rze nia na za -
gad nie nie). Do dat ko wo sil -
nym atu tem jest pra co wi tość,
ak tyw ność i za an ga żo wa nie,
a w dzi siej szych cza sach tak -
że ela stycz ność i zdol ność
do ada pto wa nia się w no -
wych sy tu acjach (co po win -
no zo stać za szcze pio ne już
we wcze snych la tach). 

Dla na uki trud ne jest na dą -
że nie za po trze ba mi dy na -
micz nie zmie nia ją ce go się
ryn ku. Jest to struk tu ra nie co
bar dziej sztyw na z ra cji swo -
je go za da nia i swo jej mi sji.
Trud no się tu dzi wić – wy cho -
wa nie po ko leń pra cow ni ków

nie jest pro ce sem szyb kim. Jak roz wi jać edu ka cję aka de -
mic ką, by za cho wać obiek tyw ność na uki i jed no cze śnie do -
go nić ocze ki wa nia pra co daw ców? – Mó wią: zmień cie sys -
tem kształ ce nia. Na wet je śli zmie ni my, to pierw szych
ab sol wen tów uj rzy my za mi ni mum trzy, a mak si mum pięć lat.
Nie zmie niaj my więc tre ści teo re tycz nych, ale kształć my
oprócz nich umie jęt no ści o cha rak te rze spo łecz nym – prze -
ko ny wał w cza sie spo tka nia dr Zdzi sław Niec karz z In sty tu -
tu Psy cho lo gii UG.

Na ko niec war to do dać, że w Pol sce przy by wa firm, któ re
wy zna cza ją stan dar dy współ pra cy z na uką – nie tyl ko w kwe -
stii ba dań, ale tak że w kwe stii wy cho wy wa nia no wych po ko -
leń pra cow ni ków. Również  co raz wię cej stu den tów ro zu mie, 
że mu si za dbać o swo je ży cie, a po ma ga ją im w tym na -
uczy cie le aka de mic cy, pod po wia da jąc, w któ rym kie run ku 
z pew no ścią war to iść.

MO NI KA LE WAN DOW SKA

pierw szy dzień ob rad 18 już edy cji kon fe ren cji roz -
po czął się od wy stą pień kanc le rza Uni wer sy te tu
Gdań skie go i jed no cze śnie prze wod ni czą ce go

Ko mi te tu Na uko we go kon fe ren cji, prof. Je rze go Gwiz da -
ły, rek to ra Uni wer sy te tu Gdań skie go, prof. Ber nar da
Lam m ka oraz prof. Ry szar da Wierz by z Wy dzia łu Za rzą -
dza nia UG, któ ry za brał głos w imie niu trzech ka tedr, bę -
dą cych or ga ni za to ra mi te go wy da rze nia. Rek tor Lam mek,
wi ta jąc zgro ma dzo nych go ści, ży czył im owoc nych i cie -
ka wych ob rad oraz za cie śnie nia wza jem nej współ pra cy,
a oso bom za an ga żo wa nym w or ga ni za cję kon fe ren cji po -
dzię ko wał za wło żo ny w to wy si łek. Opo wie dział rów nież
o suk ce sach UG, któ ry w ostat nich la tach roz wi ja się bar -
dzo dy na micz nie, po zy sku jąc znacz ne środ ki na roz bu -
do wę swo jej in fra struk tu ry. Rek tor pod kre ślił jed nak, że
no wo cze sne bu dyn ki to nie wszyst ko. Bar dzo waż ne jest
rów nież cią głe uatrak cyj nia nie ofer ty dy dak tycz nej uczel -
ni oraz po zy ski wa nie gran tów na ba da nia na uko we. 

Pro fe sor Wierz ba, wpro wa dza jąc uczest ni ków w te ma -
ty kę kon fe ren cji, po wie dział: – Ce lem na szych ob rad bę -
dzie przede wszyst kim iden ty fi ka cja oraz ana li za waż nych
i ak tu al nych pro ble mów w dzie dzi nie fi nan sów oraz wy -
zwań w tym ob sza rze. Pro ble my i wy zwa nia, przed któ ry mi
stoi na uka fi nan sów na po cząt ku XXI wie ku, za ry so wa ne
zo sta ły w przy go to wa nych na na szą kon fe ren cję opra co -
wa niach wie lo wąt ko wo. Sze reg opra co wań za wie ra te zy
kon tro wer syj ne, ale to do brze. Ja ko pra cow ni cy na uki zo -
bo wią za ni je ste śmy do po szu ki wa nia praw dy i mam na -
dzie ję, że ta praw da bę dzie się wy ła niać w trak cie na szych
pre zen ta cji i w trak cie oży wio nych dys ku sji. 

Za nim roz po czę ła się se sja ple nar na, któ rą po pro wa dził
prof. Je rzy Gwiz da ła, głos za brał wy wo ła ny przez kanc le -
rza pre zy dent so po tu, Ja cek Kar now ski. Przed sta wił on
trój miej ski ku rort ja ko do bry przy kład funk cjo no wa nia
part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go (Cen trum Kon fe ren cyj -
ne Ho te lu she ra ton) i pu blicz no -pu blicz ne go (Cen trum
Dy dak tycz no -Kon fe ren cyj ne Wy dzia łu Za rzą dza nia UG).

Ja ko pierw sza pod czas se sji ple nar nej głos za bra ła
prof. Mał go rza ta Za le ska, czło nek Za rzą du Na ro do we go
Ban ku Pol skie go, któ ra scha rak te ry zo wa ła za ło że nia unii
ban ko wej i przed sta wi ła stan prac zmie rza ją cych do jej
wpro wa dze nia. O ro li po li ty ki ma kro ostroż no ścio wej ja ko
dru gie go in stru men tu po li ty ki sta bi li za cyj nej ban ku cen -
tral ne go opo wie dział prof. An drzej Sła wiń ski, dy rek tor
In sty tu tu Eko no micz ne go NBP, na to miast Adam Ma cie -
jew ski, pre zes Za rzą du Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych
w War sza wie s.A. wy gło sił re fe rat pt. Prak tycz ny wy miar
short ter mi smu w spół kach pu blicz nych. W tej czę ści ob -
rad głos za bra li jesz cze Krzysz tof Pie trasz kie wicz, pre -
zes Związ ku Ban ków Pol skich oraz Krzysz tof Bień, re -
dak tor na czel ny „Ob ser wa to ra Fi nan so we go”, po czym
na stą pi ła krót ka dys ku sja.

Po prze rwie od by ła się de ba ta pt. „Pol ska w dro dze
do eu ro”, pro wa dzo na przy współ udzia le przed sta wi cie -
li NBP. W de ba cie wzię ło udział pię cio ro eks per tów: 
dr Zbi gniew Ca no wiec ki, pre zes Związ ku Pra co daw ców 
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Po mo rza, prof. Le szek Paw ło wicz, kie row nik Ka te dry Ban -
ko wo ści UG oraz prof. Mał go rza ta Za le ska, prof. An drzej sła -
wiń ski i Krzysz tof Pie trasz kie wicz. Ich za da niem by ło udzie -
le nie od po wie dzi na py ta nia za da ne przez mo de ra to ra
de ba ty, prof. Da riu sza Fi la ra z UG, by łe go człon ka Ra dy Po -
li ty ki Pie nięż nej. Pro fe sor Fi lar py tał eks per tów, jak oce nia ją
ak tu al ną kon dy cję stre fy eu ro i jej per spek ty wy, jak oce nia ją
moż li wo ści speł nie nia przez Pol skę kry te riów wy ma ga nych
do przy ję cia do stre fy eu ro, a tak że czy pol ska go spo dar ka
mo że być kon ku ren cyj na bez wspar cia w me cha ni zmie wa -
hań kur su wa lu to we go. Eks per ci nie zna li wcze śniej py tań,
ale w naj mniej szym stop niu nie prze szko dzi ło im to w przed -
sta wie niu swo ich opi nii na wy wo ła ne te ma ty. Opi nie by ły
umiar ko wa nie opty mi stycz ne, choć pod kre śla no, że wie le
jest jesz cze do zro bie nia. Po dob ne wnio ski pły nę ły z dys ku -
sji, któ ra od by ła się na za koń cze nie de ba ty.

Ostat nim punk tem pro gra mu pierw sze go dnia kon fe ren cji
by ła se sja pro wa dzo na przez Ko mi tet Na uk o Fi nan sach
PAN, pod czas któ rej wrę czo no dr Ka ta rzy nie Pe rez z Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Po zna niu na gro dę Ko mi te tu
za osią gnię cia na uko we w za kre sie fi nan sów i za pre zen to -
wa no osią gnię cia na uko we dok to rów ha bi li to wa nych, któ rzy
uzy ska li stop nie na uko we w 2012 ro ku.

Dru gi dzień kon fe ren cji roz po czął się od spo tkań sa mo -
dziel nych pra cow ni ków na uki oraz człon ków Pol skie go 
sto wa rzy sze nia Fi nan sów i Ban ko wo ści. Po nich na stą pi ły
ob ra dy w sek cjach (sek cja Ban ko wo ści, sek cja Ryn ków 
Fi nan so wych, sek cja Fi nan sów Pu blicz nych, sek cja Fi nan -
sów Przed się biorstw, sek cja Ubez pie czeń), pod czas któ rych
wy gło szo no oko ło 50 re fe ra tów i prze pro wa dzo no sze reg
dys ku sji. 

Ostat nie go dnia kon fe ren cji jej uczest ni cy na po kła dzie
stat ku Czar na Per ła od by li wy ciecz kę z so po tu do Gdań ska,
gdzie mie li oka zję zo ba czyć naj pięk niej sze za byt ki gro du
nad Mo tła wą.

***
Pod czas kon fe ren cji omó wio nych zo sta ło wie le waż nych za -
gad nień, bę dą cych przed mio tem za in te re so wa nia na ukow -
ców i prak ty ków zaj mu ją cych się fi nan sa mi. By ło wie le oka -
zji do wy mia ny po glą dów, na wią za nia bądź za cie śnie nia
współ pra cy, był na wet czas na chwi lę wy po czyn ku w uro kli -
wej so poc ko -gdań skiej sce ne rii. Do wo dzi to nie wąt pli wie, 
że ta kie spo tka nia są bar dzo po trzeb ne, a wy bór Uni wer sy -
te tu Gdań skie go na go spo da rza tej edy cji był strza łem
w dzie siąt kę.

TO MASZ NEU MANN

o WyzWaniach i problemach
W dziedzinie finansóW
W dniach 18–20 wrze śnia 2013 ro ku Ka te dra Fi nan sów, Ka te dra Fi nan sów Przed się biorstw, Ka te dra Ban ko wo -
ści Uni wer sy te tu Gdań skie go i Fun da cja Roz wo ju Uni wer sy te tu Gdań skie go zor ga ni zo wa ły Kon fe ren cję Ka tedr
Fi nan sów pt. „Fi nan se wo bec pro ble mów go spo dar ki świa to wej”. W ob ra dach, któ re od by wa ły się w Cen trum
Kon fe ren cyj nym Ho te lu she ra ton w so po cie, wzię ło udział około 300 osób. By li to na ukow cy z kil ku dzie się ciu
uczel ni z ca łej Pol ski, a tak że przed sta wi cie le in sty tu cji i or ga ni za cji zwią za nych z fi nan sa mi. Nie za bra kło też
przed sta wi cie li me diów. Pa tro nat ho no ro wy nad kon fe ren cją ob ję li: Je go Ma gni fi cen cja Rek tor Uni wer sy te tu
Gdań skie go prof. Ber nard Lam mek oraz Ko mi tet Na uk o Fi nan sach Pol skiej Aka de mii Na uk
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iNNoWAcyjNe KSztAłceNie humANiStóW

uczest ni ków spo tka nia po wi ta ła pro rek tor ds. kształ ce -
nia prof. An na Mach ni kow ska, któ ra wska za ła, że tak
zróż ni co wa ne gro no mo że przed sta wić bar dzo cie ka -

we i róż no rod ne spo so by kształ ce nia stu den tów. Z ko lei
dzie kan Wy dzia łu Hi sto rycz ne go prof. Wie sław Dłu go kęc ki
zwró cił uwa gę zgro ma dzo nych na za słu gi prof. An ny Pa ner
i dra hab. Ar nol da Kłon czyń skie go (obo je z Za kła du Dy -
dak ty ki Hi sto rii), któ rzy by li po my sło daw ca mi spo tka nia. 

Pierw szą pa ne list ką by ła prof. Ma ria Próch nic ka, peł no -
moc nik rek to ra Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go ds. po pra wy
ja ko ści kształ ce nia. W swo im wy stą pie niu pod kre śli ła ona,
że za pew nie nie ja ko ści kształ ce nia i oce na tej że ja ko ści to
dwie róż ne spra wy, któ rych po chop ne łą cze nie od by wa się
ze szko dą dla każ dej uczel ni. – Trze ba na po cząt ku zi den ty -
fi ko wać, czym jest ja kość. Po win na być ona dą że niem
do nie ustan ne go do sko na le nia, a nie tyl ko spo so bem
na osią gnię cie sta wia nych ce lów przez na przy kład ko mi sje
akre dy ta cyj ne – mó wi ła prof. Próch nic ka.

Kul tu ra ja ko ści
Ma ria Próch nic ka przy wo ła ła rów nież po ję cie kul tu ra ja ko ści,
któ re w jej uję ciu ozna cza po łą cze nie ist nie ją cych na uczel -
ni ele men tów kul tu ro wych z od po wied nią kul tu rą or ga ni za -
cyj ną. – We wnętrz ny sys tem za pew nia nia ja ko ści nie mo że
być ta ki sam w każ dej jed no st ce, bo ma my róż ne kul tu ry ja -
ko ści. Na le ży też zwra cać uwa gę na po trze bę prze nie sie nia
punk tu cięż ko ści z na ucza nia na ucze nie się. Wy kła dow ca
z ty po we go na uczy cie la mu si sta rać stać się prze wod ni kiem
po na uce, wte dy wie le też za le ży od oso by uczą cej się.

Ostat nim po stu la tem prof. Próch nic kiej by ło prze rzu ce nie
się z ze wnętrz nych sys te mów oce ny ja ko ści kształ ce nia
na we wnętrz ne sys te my. – Tak, że by moż na by ło stwier dzić,
że jed nost ka sa ma się kon tro lu je. Wte dy wi zy ty ko mi sji akre -
dy ta cyj nych nie bę dą stre su ją ce.

Na stęp nym pre le gen tem był prof. Ma rek Wil czyń ski
z Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie, któ ry opo wie -
dział o po strze ga niu eu ro pej skich roz wią zań do ty czą cych
szkol nic twa wyż sze go przez resz tę świa ta: – Azja ci trak tu ją
sys tem bo loń ski ja ko rzecz do na śla do wa nia. Ma le zja, Taj lan -
dia i In do ne zja pla nu ją wpro wa dze nie wła sne go Era smu sa.
Ame ry ka nie mó wią, że po Chiń czy kach i Hin du sach stu den -
ci z Eu ro py sta no wią naj licz niej szą gru pę ob co kra jow ców
na ich uczel niach. Dla nich eu ro pej ski ob szar szkol nic twa
wyż sze go to jed ność. W Egip cie już dziś ame ry kań ski sys -
tem punk tów trak tu je się na rów ni z punk ta mi ECTS. 

era post in du strial na
Pro fe sor Wil czyń ski mó wił tak że o ła two ści w otwie ra niu no -
wych kie run ków, ja ką dał sys tem bo loń ski. – Nad cho dzi era
post in du strial na. W erze in du strial nej ce nio no sta ły ze staw
kom pe ten cji i miej sce pra cy. Za chwi lę w ce nie bę dą zdol -
no ści ada pta cyj ne roz wi nię te w naj wyż szym stop niu. Gwa -
ran tu ją to wła śnie stu dia hu ma ni stycz ne, któ rych ukoń cze nia
nikt nie po wi nien się wsty dzić – tym ostat nim stwier dze niem
pro fe sor wy wo łał uśmiech roz ma rze nia na twa rzach zgro -
ma dzo nych słu cha czy.

Dok tor Jó zef Bryn kus, rów nież z In sty tu tu Hi sto rii Uni -
wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie, w swo im wy stą pie -

JaK noWocześnie

Kształcić humanistóW?
O tym, jak kształcić dziś humanistów, żeby nie musieli się wstydzić ukończonego kierunku studiów, dyskutowano
podczas konferencji pt. „Innowacyjne metody kształcenia studentów nauk humanistycznych”, którą 6 grudnia
2013 roku zorganizował Zakład Dydaktyki Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego
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Profesor Wiesław Długokęcki



iNNoWAcyjNe KSztAłceNie humANiStóW

niu wska zał na w za sa dzie nie zba da ne jesz cze zja wi -
sko – wy pro wa dze nia hi sto rii na uli cę. – Nie ma tam miej sca
na hi sto ry ków -pro fe sjo na li stów i nie wia do mo do kład nie, co
z tym pro ble mem po cząć. Jak ma wiał Mar cin Ku la, hi sto ria
jest jak go rą cy kar to fel w ustach – cięż ko prze łknąć, a głu pio
wy pluć. 

spo so bem na wyj ście z tej sy tu acji, któ rej przy czy ny pre -
le gent upa try wał w sła bej kon dy cji hi sto rii na ucza nej
w szko łach, jest po sta wie nie na roz wój in te lek tu al ny stu den -
tów. – Po chwi lo wej eu fo rii nad tech ni ka mi ak ty wi za cyj ny mi
trze ba kłaść na cisk na rze tel ną dy dak ty kę – kon klu do wał
Bryn kus.

Kon kret ne no wo cze sne me to dy kształ ce nia stu den tów
przed sta wi ła prof. Vio let ta Jul kow ska z Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza. Pro wa dzi ona za ję cia w for mie b -le ar -
nin gu – po łą cze nia na uki in ter ne to wej z kon wer sa to rium.
Mul ti me dial ność po zwa la na roz wi ja nie aspek tu po znaw cze -
go przez wa rian to wość i zróż ni co wa nie prze ka zy wa nych
tre ści, a w aspek cie dy dak tycz nym zy sku je się na by wa nie
no wych umie jęt no ści. – Na le ży na uczyć się pre zen to wać
wie dzę w for mie mul ti me dial nej, ale tak, by nie stra ci ła
na tre ści, któ rą nie sie. Róż no ra kie for my (in sce ni za cje, prze -
mó wie nie) po zwo lą z cza sem wcią gnąć stu den tów w pro jek -
ty na uko we z praw dzi we go zda rze nia. 

Pro wa dze nie dzien ni ka ob ser wa cji ja ko sku tecz nej me to -
dy ucze nia się warsz ta tu et no lo ga i an tro po lo ga pro pa go -
wa ły mgr An na De re das i mgr Ali cja Pio trow ska z Uni wer -
sy te tu Łódz kie go. – Stu den ci po tra fią my śleć au to no micz nie.
Za po mo cą dzien ni ka roz wi ja ją się za rów no na płasz czyź nie
za wo do wej, jak i na płasz czyź nie kom pe ten cji spo łecz nych.
Pre le gent ki zwró ci ły też uwa gę na fakt, że klu czo we przy ta -
kim roz wią za niu jest spraw dza nie pro wa dzo nych dzien ni -
ków. – Na le ży do kład nie omó wić ze stu den ta mi zna cze nie
ich za pi sków. Tak, że by wie dzie li, że nie by ła to pra ca
na mar ne, oraz że by sa mi zro zu mie li swo je błę dy i na uczy li
się ich uni kać.

lek cje mu ze al ne
O rze tel nym i kom plek so wym po dej ściu do od by wa nia
prak tyk przez przy szłych na uczy cie li hi sto rii mó wił dr Piotr

Kroll z In sty tu tu Hi sto rii Uni wer sy te tu War szaw skie go. stu -
den ci tej uczel ni od wie dza ją szko ły ra zem z wy kła dow ca mi
jesz cze przed roz po czę ciem prak tyk, że by zo ba czyć,
na czym bę dzie po le ga ła ich przy szła pra ca. Współ pra cu jąc
z Zam kiem Kró lew skim i Mu zeum Po wsta nia War szaw skie -
go, stu den ci pla nu ją lek cje mu ze al ne i hi sto rycz ne spa ce ry
po mie ście, na któ re za bie ra ją uczniów. – Ich prak ty ka nie
ogra ni cza się więc tyl ko do pro wa dze nia kil ku za jęć w kla sie.
Za chę ca my ich rów nież do po chy la nia się nad pro ble ma mi
wy cho waw czy mi. Część prak tyk po świę ca ją na pra cę z pe -
da go giem i po zna wa nie pro ble mów szko ły przez spra wo wa -
nie opie ki w świe tli cy – mó wił dr Kroll.

Rów nież ukoń cze nie stu diów nie po le ga tyl ko na obro nie
pra cy ma gi ster skiej. Przy szli na uczy cie le prze pro wa dza ją
po ka zo wą lek cję, przy go to wu ją sce na riu sze na stęp nych,
do ko nu ją rocz ne go roz kła du ma te ria łu w da nej kla sie, ukła -
da ją te sty z wy bra ne go dzia łu i pod ręcz ni ka. – W ten spo -
sób ma my pew ność, że na si ab sol wen ci po ra dzą so bie
po prze kro cze niu mu rów szko ły już ja ko na uczy cie le.

W trak cie kon fe ren cji pre zen to wa no jesz cze kil ka in nych
ujęć te ma tu prze wod nie go. Dok tor Grze gorz Cho mic ki
z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go mó wił o no wych tech ni kach
w kształ ce niu stu den tów nie peł no spraw nych, a dr Iwo -
na Ja nic ka z UG przed sta wia ła za sto so wa nie gier miej skich
w pro gra mie kra jo znaw stwa i tu ry sty ki hi sto rycz nej. Dok tor
No emi Mod nic ka z Uni wer sy te tu Łódz kie go dzie li ła się do -
świad cze nia mi an tro po lo gów kul tu ry w po ko ny wa niu współ -
cze snych wy zwań sys te mu edu ka cji aka de mic kiej.

***
Kon fe ren cja po ka za ła, że te go ty pu spo tka nia są po trzeb ne.
W przy stęp nej for mie przed sta wi cie le róż nych śro do wisk
mo gą dzie lić się na nich swo imi do świad cze nia mi w po ko -
ny wa niu pro ble mów, któ re na wie lu uczel niach są po dob ne
lub wręcz iden tycz ne. – Nie wy klu cza my, że to po czą tek cy -
klicz nych spo tkań. Praw do po dob nie po sta ra my się or ga ni zo -
wać ko lej ne, w cza sie któ rych bę dzie my mo gli dzie lić się po -
my sła mi na jak naj lep sze kształ ce nie stu den tów – stwier dził
prof. Wie sław Dłu go kęc ki.
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zaangażoWanie na studiach
szansą na pracę po studiach

polityKA młodzieżoWA W ue

Kon fe ren cja skie ro wa na by ła do stu den tów, pra cow ni ków

Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz wszyst kich za in te re so wa -

nych po li ty ką mło dzie żo wą w Unii Eu ro pej skiej. sta no wi -

ła pod su mo wa nie pro jek tu „Po li ty ka mło dzie żo wa – prze gląd

okre so wy”, re ali zo wa ne go w ra mach pro gra mu Ko mi sji Eu ro -

pej skiej pt. „Mło dzież w dzia ła niu”. Jak moż na by ło wy czy tać

z za pro sze nia, or ga ni za to rzy spo tka nia chcie li „zwró cić uwa gę

na róż no rod ne pro ble my de ter mi nu ją ce sy tu ację, w któ rej znaj -

du ją się obec nie lu dzie mło dzi oraz wska zać moż li wo ści zmia -

ny nie ko rzyst nej sy tu acji. szcze gól nie nie po ko ją cy jest fakt,

że 14 mln mło dych lu dzi w UE w wie ku od 15 do 29 lat (7,5 mln

mło dych lu dzi w wie ku od 15 do 24 lat) to tzw. NEETs (not in

em ploy ment, edu ca tion or tra ining) – mło dzież nie kształ cą ca się,

nie pra cu ją ca ani nie szko lą ca się. […] skut ki spo łecz ne [tej sy -

tu acji – M. C.] obej mu ją ta kie zja wi ska, jak brak za an ga żo wa nia

w ży cie spo łecz ne, utra ta za ufa nia do sys te mu po li tycz ne go, 

ni ski po ziom sa mo dziel no ści, oba wa przed tym, co nie zna ne

oraz mar no wa nie po ten cja łu in te lek tu al ne go”.

Wpro wa dze nie do te ma tu
Uczest ni ków kon fe ren cji po wi ta ła dr Ka ta rzy na Ka miń ska -
-Mo czy ło, za stęp ca dy rek to ra In sty tu tu Po li to lo gii ds. dy dak tycz -

nych: – Wie my, że edu ka cja po stę pu je rów nież przez za ba wę,

a każ da roz mo wa cze goś uczy, roz wi ja nas. War to o tym pa mię -

tać, an ga żu jąc się w róż ne go ro dza ju przed się wzię cia wo lon ta -

riac kie w trak cie stu diów. Na stęp nie głos za brał prof. An drzej
Cho dub ski, po li to log Uni wer sy te tu Gdań skie go, czło nek Ko mi -

te tu Na uk Po li tycz nych Pol skiej Aka de mii Na uk, któ ry mó wił

o ju wen to lo gii – po pu lar nej w la tach 80. XX wie ku na uce ba da -

ją cej spra wy mło dzie ży. – Dziś rów nież przy da ło by się po ło że nie

więk sze go na ci sku na to, co mło dzież in te re su je. Zwłasz cza, 

że prze su wa się wiek, w któ rym osią ga się do ro słość. W za sa -

dzie dziś mło dość cią gnie się od 14 do 35 ro ku ży cia.

Klu czo wym pro ble mem we dług prof. Cho dub skie go jest 

za nik umie jęt no ści ko mu ni ka cji spo łecz nej, pro wa dzą cy do de -

hu ma ni za cji i de gra da cji in te lek tu al nej. – Je śli prze sta je my ze

so bą roz ma wiać, to co fa my się.

roz ma wia jąc ze stu den ta mi
Ko lej nym punk tem pro gra mu by ła dys ku sja ze stu den ta mi, któ -

rą prze pro wa dzi ła dr Syl wia Mro zow ska, jed na z or ga ni za to rek

kon fe ren cji. Py ta ła ona ze bra nych stu den tów, dla cze go nie an -

ga żu ją się w żad ną dzia łal ność w cza sie stu diów. Mi mo po cząt -

ko wych opo rów z cza sem ża cy za czę li od po wia dać. Za głów ną

przy czy nę swo je go ma ra zmu uzna li brak do sto so wa nia pro wa -

dzo nych za jęć do re al ne go świa ta oraz brak wia ry w to, że do -

star cza ne im in for ma cje bę dą po trzeb ne na ryn ku pra -

cy. – Zmie niaj cie to. In for muj cie, o czym chce cie roz ma wiać, co

was in te re su je. Dys ku tuj cie, nie milcz cie. Stu dia są dla was, to

wa sza szan sa – prze ko ny wa ła dr Mro zow ska.

Na stęp nie głos za bra li mło dzi po li to lo dzy: mgr Ma ciej Bo ryń
i mgr Bar tosz Du raj. Pierw szy z nich mó wił o pro fi tach pły ną -

cych z za an ga żo wa nia się w dzia łal ność na po lu wo lon ta riac -

kim, po zwa la ją cym od na leźć się na ryn ku pra cy. – Bez za pew -

nio ne go by tu cięż ko my śleć o ak tyw no ści spo łecz nej, ale

pa ra dok sal nie tak wła śnie trze ba ro bić, po nie waż ak tyw ność

spo łecz na przy no si za trud nie nie. We dług pre le gen ta to wła śnie

prak ty ki, sta że, do świad cze nie or ga ni za cyj ne sta ją się wy róż ni -

kiem, na któ ry zwra ca ją uwa gę pra co daw cy, czy ta jąc nad sy ła -

ne po da nia o pra cę.

Bar tosz Du raj z In sty tu tu Ba dań Eko no micz no -spo łecz nych

mó wił z ko lei o zmia nach na eu ro pej skim ryn ku pra cy, do ja kich

Taki wniosek płynie z konferencji, która odbyła się 21 listopada 2013 roku na Wydziale Nauk społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego. spotkanie pod tytułem „Polityka młodzieżowa w Unii Europejskiej” zorganizował
Instytut Politologii UG we współpracy ze stowarzyszeniem Kreatywnej Edukacji oraz Międzywydziałowym
Kołem Naukowym Aktywizacji i Innowacji społecznych
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polityKA młodzieżoWA W ue

do szło w cza sie kry zy su. – Je den na pię ciu mło dych lu dzi w Unii

Eu ro pej skiej jest bez ro bot ny. Prze cięt na sto pa bez ro bo cia wśród

mło dych lu dzi wy no si oko ło dwu dzie stu pro cent i jest dwu krot -

nie wyż sza od śred niej sto py bez ro bo cia dla ca łej po pu la cji pra -

cu ją cej. Mi mo tych za trwa ża ją cych fak tów jest na dzie ja. Za kil ka

lat po ja wią się miej sca pra cy po tych, co ode szli na eme ry tu rę.

Wte dy bę dzie my po trzeb ni. Jed nak ak tu al nie bra ku je roz wią zań

w spra wie pra cy dla mło dych za rów no na szcze blu sa mo rzą do wym,

kra jo wym, jak i na szcze blu eu ro pej skim.

Ję zy ki ob ce naj waż niej sze
O do świad cze niach kra jów eu ro pej skich w na ucza niu ję zy ków

ob cych, któ re są prze pust ką do pra cy na te re nie ca łej Unii Eu -

ro pej skiej, opo wia dał stu dent Ma rek Frie drich. – W Buł ga rii

od 2006 ro ku uczy się dwóch ję zy ków ob cych na każ dym eta pie

edu ka cji. Ostat ni rok w szko le to w ogó le prio ry tet tyl ko i wy łącz -

nie dla na uki ję zy ków ob cych. Po dob nie jest na Wę grzech – czter -

dzie ści pro cent ostat nie go ro ku edu ka cji to go dzi ny obo wiąz ko -

wych ję zy ków ob cych. W ten spo sób mło dzi Buł ga rzy i Wę grzy

nie ma ją kom plek sów z po szu ki wa niem pra cy w ca łej Unii Eu ro -

pej skiej. 

prak ty ka czy ni mi strza
Ja ko ostat ni za brał głos Ma te usz Bła że wicz, czło nek ra dy osie -

dla na gdań skim Brzeź nie. Opowiadał on o tym, jak je go za an -

ga żo wa nie prze kła da się na kon kret ne efek ty. – Ma my wła sny

klub pił kar ski. Dys po nu je my bu dże tem osie dla. Teo ria o za an ga -

żo wa niu zo sta je prze ku ta w prak ty kę. Za blo ko wa li śmy na przy -

kład po mysł bu do wy wie żow ców na na szym osie dlu w pa sie

nad mor skim. War to się an ga żo wać, w ten spo sób moż na wal -

czyć o swo je – prze ko ny wał z pa sją.

Kon fe ren cja za sko czy ła stu den tów swo ją ak tu al no ścią. – Po -

czu li się jej waż ny mi uczest ni ka mi. Ze bra ni po zo sta li od po cząt -

ku do koń ca, słu cha jąc z uwa gą o sy tu acji swo jej i in nych Eu ro -

pej czy ków w ich wie ku. Z pew no ścią pro po no wa ne roz wią za nia,

ar gu men ty za za an ga żo wa niem się da ły im do my śle nia – mó wi

Ma ciej Bo ryń.
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jubileuSze pRoFeSoRSKie

Wdniu 14 li sto pa da 2013 ro ku na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym
Uni wer sy te tu Gdań skie go od by ła się uro czy stość
z oka zji po trój ne go ju bi le uszu Pro fe sor Ja ni ny Bar to -

szew skiej: 70 Rocz ni cy Uro dzin, 45-le cia pra cy na uko wej
oraz 25-le cia peł nie nia funk cji kie row ni ka Za kła du Ję zy ków
Wschod nio sło wiań skich/Ka te dry Ję zy ko znaw stwa Wschod nio -
sło wiań skie go.

Pro fe sor Ja ni na Bar to szew ska jest zna ną w kra ju i za gra ni cą
ba dacz ką fo ne ty ki, fo no lo gii, gra fe mii i or to epii w za kre sie ję zy -
ków: ro syj skie go, bia ło ru skie go, ukra iń skie go i pol skie go. Ja ko
ab sol went ka dwóch uni wer sy te tów (Mo skiew skie go i Le nin -
gradz kie go) po ło ży ła nie kwe stio no wa ne za słu gi dla roz wo ju
gdań skiej ru sy cy sty ki i sla wi sty ki. 

Uro czy sto ści to wa rzy szy ło se mi na rium na uko we za ty tu ło wa -
ne „Od dźwię ku do sło wa i jesz cze da lej”, zor ga ni zo wa ne przez
dr Ka ta rzy nę Wo jan oraz dr Ewę Ko ne fał. Wzię li w nim udział

mię dzy in ny mi prof. Jan Waw rzyń czyk, prof. Grze gorz Oj ce -
wicz, prof. Kry sty na Szcze śniak, prof. Ma rian Szczo drow ski,
dr inż. Ma rek Iwa now ski, dr Ju rand Czer miń ski. Ob ra dom
prze wod ni czy ła dr Wan da Stec, za stęp ca dy rek to ra ds. na uko -
wych In sty tu tu Fi lo lo gii Wschod nio sło wiań skiej. Wzru sza ją cą
lau da cję wy gło si ła dy rek tor In sty tu tu Fi lo lo gii Wschodnio-
słowiańskiej prof. Mar ce li na Grab ska. Pod kre śli ła ona, iż „do
szcze gól nych za sług Pa ni Pro fe sor Ja ni ny Bar to szew skiej na le -
ży za li czyć Jej pra cę z wie lo ma po ko le nia mi ru sy cy stów, za an -
ga żo wa nie w ich roz wój, istot ny do ro bek na uko wy zna ny
i uzna ny na fo rum mię dzy na ro do wym, a tak że wie lo let nią służ -
bę w pro wa dzo nej przez Nią ka te drze”. 

Na de sła ne Ju bi lat ce ży cze nia od kon su la ge ne ral ne go Re pu -
bli ki Bia ło ruś Alek san dra Ko ro la, prof. Wa le re go Mo ki jen ko
z Uni wer sy te tu w Pe ters bur gu oraz stu dent ki III ro ku fi lo lo gii ro -
syj skiej Ju sty ny Win dorp skiej, prze by wa ją cej na sta żu na uko -
wym w Ka li nin gra dzie, od czy ta ła dr Ewa Ko ne fał. 

Pod czas uro czy sto ści wrę czo no Pa ni Pro fe sor księ gę ju bi le -
uszo wą, za ty tu ło wa ną wła śnie Od dźwię ku do sło wa i jesz cze
da lej, a zre da go wa ną przez dr Ewę Ko ne fał i dr Ka ta rzy nę Wo -
jan. Przy wrę cza niu księ gi obec na by ła re dak tor Wy daw nic twa
UG, dr Dag ma ra Za wi stow ska -To czek. W ob szer nym, li czą -
cym 324 stro ni ce to mie za miesz czo no tek sty spe cja li stycz ne
z sze ro ko ro zu mia nej dzie dzi ny fi lo lo gii i ję zy ko znaw stwa, de dy -
ko wa ne, czę sto bar dzo oso bi ście, Pa ni Pro fe sor przez Jej przy -
ja ciół, współ pra cow ni ków oraz uczniów. Kształ tu jąc treść ar ty -
ku łów, au to rzy sta ra li się uwzględ nić fa scy na cje na uko we
i oso bi ste upodo ba nia Ju bi lat ki. Księ ga za wie ra 21 ar ty ku łów
na uko wych au tor stwa za rów no uzna nych w świe cie au to ry te tów
na uki (między innymi Wa le re go Mo ki jen ko), jak i bę dą cych ak -
tu al nie na dro dze do ka rie ry na uko wej dok to rów i dok to ran tów.
Za pro sze ni au to rzy są czę sto pre kur so ra mi w da nej dys cy pli nie
(fi lo lo gia śled cza, fo to lek sy ko gra fia, lek sy ko gra fia chro no lo gi za -
cyj na, mię dzy ję zy ko wa aku stycz na kon fron ta cja dźwię ków 
mo wy). Istot nym ele men tem pu bli ka cji jest opro gra mo wa nie
Eka te ri na -5 z kla wia tu rą ho mo fo nicz ną na za łą czo nym dys -
ku CD, au tor stwa Ju ran da Czer miń skie go.

KA TA RZY NA WO JAN, EWA KO NE FAŁ

Jubileusz profesor Janiny bartoszeWsKieJ
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biblio te ka Praw na Uni wer sy te tu Gdań skie go ser decz nie
za pra sza na wy sta wę pt. „Pro fe sor Ja ro sław Wa ry lew ski.
Ju bi le usz 25-le cia pra cy na Uni wer sy te cie Gdań skim”.

Wy sta wa pre zen to wa na bę dzie w Bi blio te ce Praw nej UG do 28 lu-
tego 2014 ro ku. 

Ja ro sław Wa ry lew ski jest pro fe so rem zwy czaj nym pra wa
kar ne go, kie row ni kiem Ka te dry Pra wa Kar ne go Ma te rial ne go
i Kry mi no lo gii WPiA UG, a także adwokatem. Pra cę na Wy dzia -
le Pra wa i Ad mi ni stra cji roz po czął 1 wrze śnia 1988 ro ku ja ko
asy stent prof. Ma ria na Cie śla ka w Ze spo ło wej Ka te drze Pra wa

Kar ne go. Ca łe ży cie aka de mic kie Pro fe so ra Wa ry lew skie go jest
zwią za ne z Trój mia stem. Na Uni wer sy te cie Gdań skim Pro fe sor
nie tyl ko pro wa dził pra cę na uko wą i dy dak tycz ną, lecz rów nież
peł nił licz ne funk cje or ga ni za cyj ne, w tym przede wszyst kim,
w la tach 2004–2012, funk cję Dzie ka na Wy dzia łu Pra wa i Ad mi -
ni stra cji Uni wer sy te tu Gdań skie go. Na wy sta wie obej rzeć moż -
na wy bra ne pu bli ka cje Pro fe so ra Wa ry lew skie go, zdję cia, pa -
miąt ki zwią za ne z pra cą na uko wą, dy dak tycz ną i or ga ni za cyj ną,
a tak że ar chi wal ne do ku men ty, wy róż nie nia, od zna cze nia i ar ty -
ku ły pra so we. 

Jubileusz profesora JarosłaWa WaryleWsKiego

TO MASZ SNAR SKI
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biuRo KARieR

Wirtualne targi pracy

Więk szość czyn no ści prze no si my do sfe ry wir tu al nej,

więc dla cze go nie mia ło by się tak stać z tar ga mi pra -

cy? Ta kie py ta nie po ja wi ło się w Biu rze Ka rier UG,

dzię ki cze mu zro dzi ła się in no wa cyj na, pierw sza te go ty pu 

na Po mo rzu ofer ta. – Zde cy do wa li śmy się na wa riant wir tu al ny,

po nie waż dzię ki tech no lo gii ma my szer szy do stęp i więk sze

moż li wo ści pre zen ta cji ofert niż na tar gach tra dy cyj nych. Są też

one tańsze, przez co mogą od by wać się czę ściej. Na stro nie

moż na się za lo go wać z każ de go miej sca. Rów nież pra co daw cy

mo gą zgła szać ofer ty na wet na dzień przed tar ga mi. – wy ja śnia

Krzysz tof Mi chal ski z Biu ra Ka rier UG.

dla stu den tów i ab sol wen tów ug
Wir tu al ne Tar gi Pra cy to do sko na ła oka zja dla stu den tów i ab -

sol wen tów do ak tyw ne go włą cze nia się w po szu ki wa nie pra cy

bez wy cho dze nia z do mu. Pod czas tar gów moż na nie tyl ko za -

po znać się z bo ga tą ofer tą re kru ta cyj ną, ale tak że w cza sie rze -

czy wi stym po roz ma wiać z nie któ ry mi pra co daw ca mi. Da je 

to szan sę na lep sze po zna nie kul tu ry or ga ni za cyj nej fir my, jej

pro fi lu i wy ma gań oraz na prze ko na nie się, czy da na ofer ta rze -

czy wi ście zga dza się z na szy mi wy obra że nia mi. Py tać moż na 

o pra wie wszyst ko: od form za trud nie nia, pre mii, pa kie tów so -

cjal nych po dress co de. 

Tar gi to też oka zja do te go, aby szyb ko roz wiać wąt pli wo ści

do ty czą ce bra ków w CV – w cią gu kil ku chwil otrzy mu je się od -

po wiedź, czy nie speł nie nie któ re goś z wy ma gań od ra zu prze -

kre śla na sze szan se na otrzy ma nie pra cy w da nej or ga ni za cji.

Po szyb kiej we ry fi ka cji moż na rów nież wy sy łać CV do wy bra -

nych pra co daw ców. To bar dzo kom for to wa sy tu acja, gdyż 

za po zna wa nie się z ryn kiem pra cy od by wa się w za ci szu wła s-

ne go po ko ju. Po nie waż dla wie lu osób pierw sze kro ki w po szu -

ki wa niu pra cy wią żą się z ogrom nym stre sem i nie pew no ścią,

moż li wość mi ni ma li za cji tych pro ble mów jest dla nich na der ko -

rzyst na. 

dla pra co daw ców
Pra co daw cy, dzię ki moż li wo ści bez po śred niej ko mu ni ka cji 

z kan dy da ta mi, zy sku ją pod czas tar gów war to ścio we in for ma -

cje zwrot ne. Ma ją też szan sę prze pro wa dzić ak tyw ną re kru ta cję.

W ro ku 2013 na tar gach po ja wi ły się ofer ty pra co daw ców z ca -

łej Pol ski. Oto nie któ rzy z nich: Atos, Mi sys, Ot to Pol ska, Tax Ca -

re, Black part ners, Im plix, Me ri tum Bank, Nor dea, Ne thos, Trans -

com, sol De ve lo, WNs, In di tex, Phi lips, NBC. 

Do dat ko wo w cza cie uczest ni czy ła Jo an na Ka miń ska – tre -

ner biz ne su zaj mu ją cy się do radz twem w za kre sie ka rie ry za wo -

do wej oraz te ma ty ką roz wo ju za wo do we go.

po moc z bK 
Ośrod ki ta kie jak Biu ra Ka rier co raz czę ściej – gro ma dząc ofer -

ty i ko ja rząc stu den tów z pra co daw ca mi – wy rę cza ją urzę dy

pra cy. A ogło sze nia w biu rach bar dzo czę sto są zbież ne z kie -

run ka mi stu diów, po nad to pa le ta ofert jest sze ro ka, dzięki czemu

stu den ci są w stanie szyb ciej otrzy mać wy ma rzo ną pierw szą

pra cę. Za pra sza my do sko rzy sta nia z tej oka zji!

Za nami trzecie Wirtualne Targi Pracy, zorganizowane 14 listopada 2013 roku przez Biuro Karier Uniwersytetu
Gdańskiego. To efekt popularności, jaką zyskały wśród firm i studentów dwie poprzednie edycje, które odbyły
się w ubiegłym roku akademickim. Tym razem do udziału zgłosiło się 63 pracodawców, z czego 27 wzięło
udział w bezpośrednim czacie, odpowiadając na pytania wszystkich zainteresowanych ich ofertą. W sumie
zanotowano prawie 3 tysiące zalogowań oraz 153 tysiące wysłanych zapytań

17G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A  

OPRACOWAŁA MONIKA LEWANDOWSKA

FO
T.

 B
IB

LI
OT

EK
A 

PR
AW

NA
 U

G

FO
T.

 B
IB

LI
OT

EK
A 

PR
AW

NA
 U

G



cymeliA biblioteKi ug

FO
T. 

M
ON

IK
A

LE
W

AN
DO

W
SK

A

tom no si ty tuł Jan Ko cha now ski, a na stro nie ty tu ło -
wej znaj du je my jesz cze dwie in for ma cje: o zgo dzie
ro dzi ny Ko cha now skich na tę edy cję oraz o przy wi -

le ju kró lew skim, za bez pie cza ją cym in te re sy spad ko bier -
ców Ja na z Czar no la su. Zbiór za wie ra 25 dzieł Ja na Ko -
cha now skie go oraz Ro tu ly Mi ko ła ia Ko cha now skie go do
sy nów swych. Któ re Mał żon ka ie go Ka ta rzy na z Ja sien ca
Ko cha now ska, po śmier ci ie go wy da ła, Ro ku Pań skie go,
1584. Mi ko łaj Ko cha now ski (1533–1582) był młod szym
bra tem Ja na i tak że two rzył po ezję! Utwo ry zaś Ja na Ko cha -
now skie go za war te w to mie to: Pha eno me na, Mu za, Sa tyr,
Mo no ma chia Pa ry so wa z Me ne lau sem, Od pra wa Po słow
Grec kich, Sza chy, Dzie wo słąb, Epi tha la mium, Thre ny, Wzor
pań męż nych, Zu zan na, Bro da, Mar sza łek, Zgo da, Epi tha -
la mium na we se le J.M. Pa na Krzysz to pha Ra dzi wi ła/etc.,
Dry as Za mech ska, Pro po rzec, Wroż ki, O Cze chu y Le chu
hi sto ria na ga nio na, Wy kład cno ty, O pi jań stwie iż jest rzecz
spro śna, Omen, Pie śni roz ma itych ksią żek dwo ie, Tam że
pa miąt ka Tę czyń skie go, O wtar gnie niu do Mo skwy J.M.
Pa na Krzysz to pha Ra dzi wi ła. Więk szość z nich jesz cze 
za ży cia au to ra zo sta ła wy da na od dziel nie, prze waż nie 
w czo ło wych ów cze snych ofi cy nach kra kow skich (Ła za -
rzo wej, Wirz bię ty, Piotr kow czy ka, szarf fen ber ga, sie be ne -
iche ra), ale też i w in nych miej scach, ta kich jak Ba zy lea,
Brześć czy Nieśwież. Wspo mnia ny już wy żej przy ja ciel
po ety, Jan Ła za rzo wicz Ja nu szow ski w ro ku 1590 opu bli -
ko wał Frag men ta al bo po zo sta łe pi sma Ia na Ko cha now -
skie go. Prze druk te go wy da nia, wy tło czo ny w ro ku 1617
przez ofi cy nę An drze ja Piotr kow czy ka, rów nież znaj du je się
w zbio rach Bi lio te ki UG. Za wie ra on sze reg utwo rów nie -

pu bli ko wa nych za ży cia po ety, mię dzy in ny mi: Apo ph teg -
ma ta, Pie sni kil ka, Car men Ma ca ro ni cum, De eli gen do 
vi tae ge ne re, Na XII. Ta blic ludz kie go zy wo ta, Przy po grze -
bie rzecz.

Oba opi sa ne wy żej zbio ry twór czo ści Ja na Ko cha now -
skie go z ro ku 1617, bę dą ce w po sia da niu Bi blio te ki Uni -
wer sy te tu Gdań skie go, a wy tło czo ne w ofi cy nie An drze ja
Piotr kow czy ka, od zna cza ją się nie zwy kłym kunsz tem edy -
tor skim. Trze ci zna czą cy zbiór dzieł wiesz cza z Czar no-
la su znaj du ją cy się w za so bie sta rych dru ków BUG to: Ja na
Ko cha now skie go ry my wszyt kie w jed no ze bra ne procz
tych któ re wol niey szy mi żar ta mi uczci wych Czy tel ni kow
od ra ża ły. Za wie ra ją cy 634 strony wo lu min – w opra co wa -
niu bar dzo za słu żo ne go dla pol skiej kul tu ry, ów cze sne go
pre fek ta dru kar ni je zu ic kiej w War sza wie, ks. Fran cisz ka 

Księgi Jana
z czarnolasu

„Bo gdzie kie dy w Pol skim na ro dzie, al bo rze kę śmie ley, w po łnoc nym kra iu
wszyt kim był ta ki po eta za cny? Gdzie w Pol sz cze śmiał się kto ze trzeć z one mi
Po ety tak Grec kie mi, ia ko i z Ła ciń ski mi, co ry mi swe mi bo gi z nie ba zwa bia li, 
ia ko ten?” – ta ką laur kę wy sta wił Ja no wi Ko cha now skie mu (1530–1584) je go
przy ja ciel i wy daw ca Jan Ła za rzo wicz Ja nu szow ski (1550–1613), wła ści ciel zna -
ko mi tej kra kow skiej Dru kar ni Ła za rzo wej, w swej przed mo wie do dzieł ze bra -
nych, wy tło czo nych w po wyż szej ofi cy nie na prze ło mie lat 1585/1586 na zle ce -
nie Do ro ty Ko cha now skiej (1550/1555–1599/1600), mał żon ki nie ży ją ce go już
w tym cza sie po ety. Za miesz czo ny wy żej cy tat po cho dzi z prze dru ku te go zbio ru
do ko na ne go w ro ku 1617 przez in ną słyn ną kra kow ską ofi cy nę ty po gra fa 
kró lew skie go An drze ja Piotr kow czy ka, sta ra niem ro dzi ny Ja na Ko cha now skie -
go. Eg zem plarz te go wła śnie wy da nia zdo bi pół ki za so bu sta rych dru ków 
Bi blio te ki Uni wer sy te tu Gdań skie go
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Bo ho mol ca – zo stał wy tło czo ny w tej że ofi cy nie w ro ku
1767. Oprócz po wtó rze nia tre ści obu omó wio nych wy żej
edy cji Ja nu szow skie go dzie ło za wie ra też Psał terz Da wi -
dów oraz trzy księ gi Fra szek. Po nad to ks. Bo ho mo lec za -
opa trzył zbiór w ży cio rys po ety. W swej przed mo wie do tej
edy cji, na wią zu jąc do wy da wa nej przez sie bie wcze śniej
se rii Zbio ru Dzie jo pi sów Pol skich, na pi sał: „Po nich nay -
pierw sze miey sce da łem Ko cha now skie mu. Wart on te go
wzglę du, po nie waż ie go pi sma procz sty lu ba rzo pięk ne -
go za wie ra ją w so bie skarb ię zy ka na sze go. Grze gorz
nasz Knap ski, czło wiek nay do sko na ley na tym zna ią cy
się, i in ni ucze ni ty le mu po wa gi w ię zy ku Pol skim przy pi -
su ią, ile Ci ce ro no wi w Ła ciń skim”.

nie co da nych bio gra ficz nych
War to, w kon tek ście po wyż szej pre zen ta cji trzech sta ro -
drucz nych edy cji zbio ro wych twór czo ści Ja na Ko cha now -
skie go, przy po mnieć so bie naj waż niej sze fak ty z bio gra fii
te go pol skie go Cy ce ro na. Przy szedł na świat oko ło ro ku
1530 w sy cy nie k. Zwo le nia, w zie mi ra dom skiej, ja ko syn
zie mian An ny i Pio tra Ko cha now skich. Je go oj ciec peł nił
funk cję sę dzie go san do mier skie go. Jan miał licz ne ro -
dzeń stwo: 5 sióstr i 7 bra ci. O pierw szej je go edu ka cji ma -
ło wia do mo, jed nak mu sia ła być nie po śled nia, sko ro 
w wie ku 14 lat roz po czął stu dia na Wy dzia le Ar tium 
w Aka de mii Kra kow skiej. Po tem kon ty nu ował je w Kró lew -
cu i Pa dwie. Pod czas stu diów w Pa dwie od był sze reg po -
dró ży po znaw czych, mię dzy in ny mi do Rzy mu, Ne apo lu 
i Pa ry ża. W Pa dwie po wsta ły też pierw sze je go utwo ry po -
etyc kie, pi sa ne w ję zy ku ła ciń skim. W ro ku 1559 – już 
ja ko zna ny, po cząt ku ją cy po eta – wró cił do kra ju, gdzie
roz po czął ka rie rę naj pierw na dwo rze bi sku pa kra kow -
skie go Fi li pa Pad niew skie go (1510–1572), póź niej ja ko
pro te go wa ny pod kanc le rze go ko ron ne go Pio tra Mysz -
kow skie go (ok. 1510–1591), póź niej sze go bi sku pa kra -
kow skie go, w kan ce la rii kró lew skiej. W ro ku 1575 po ślu bił
Do ro tę Pod lo dow ską i roz po czął osia dłe ży cie ro dzin ne
ja ko zie mia nin w swo jej po sia dło ści dzie dzicz nej w Czar -

no le sie, gdzie od dał się już cał ko wi cie twór czo ści li te -
rac kiej. W tym cza sie ukoń czył pra cę nad Psał te rzem 
Da wi dów, któ re to dzie ło – wy tło czo ne w ro ku 1579 przez
Ja nu szow skie go w Dru kar ni Ła za rzo wej – ja ko pa ra fra zo -
wa ny, po etyc ki prze kład bi blij nej Księ gi Psal mów, przy nio -
sło mu suk ces świa to wy i po nadwy zna nio wy. Psał terz zo -
stał bo wiem go rą co przy ję ty za rów no przez ka to li ków, jak
i przez oso by in nych wy znań. W Ko ście le ka to lic kim psal -
my w prze kła dzie Ko cha now skie go by ły śpie wa ne pod -
czas li tur gii do mu zy ki na pi sa nej do nich spe cjal nie – na
proś bę tłu ma cza – przez czo ło we go kom po zy to ra pol skie -
go owych cza sów, Mi ko ła ja Go mół kę (1535–1609), któ ry
proś bę tę speł nił bar dzo szyb ko, w cią gu tyl ko kil ku mie -
się cy, tak, że w ro ku 1580 mógł już Ja nu szow ski wy dru ko -
wać w Dru kar ni Ła za rzo wej Me lo diae na psał terz pol ski… 

Ko cha now ski nie wy łą czył się jed nak zu peł nie z ży cia
pu blicz ne go. Utrzy my wał ży we, przy ja ciel skie kon tak ty 
z pod kanc le rzym ko ron nym Ja nem Za moy skim. W ro ku
1579 król ste fan Ba to ry na dał mu god ność woj skie go
san do mier skie go. W tym sa mym ro ku umar ła dwu let nia
có recz ka Ur szu la, a nie dłu go po niej dru ga cór ka, An na.
Śmierć uko cha nej Ur szul ki zro dzi ła słyn ne Tre ny. 

W koń co wym okre sie ży cia Jan z Czar no la su za czął
przy go to wy wać do dru ku ca łość swej twór czo ści li te rac -
kiej. Oso bi ście czu wał nad wy da niem dwóch zbior ków 
z utwo ra mi w ję zy ku ła ciń skim: Ly ri co rum li bel lus (1580)
oraz Ele gia rum li bri IV (1584), a tak że trzech czę ści Fra -
szek (1584). Nie któ re z przy go to wy wa nych edy cji (Pie śni)
wy szły do pie ro po śmier ci po ety, któ ra na stą pi ła na gle, 
22 sierp nia 1584 ro ku, w wy ni ku ata ku ser ca pod czas po -
by tu po ety w Lu bli nie na sej mie kon wo ka cyj nym. Dzi siaj
Jan Ko cha now ski jest uzna wa ny za naj wy bit niej sze go 
po etę pol skie go przed okre sem ro man ty zmu, a tak że 
za współ twór cę pol skie go ję zy ka li te rac kie go, ini cja to ra
no wo cze sne go ję zy ka oraz no wych form po etyc kich i sty -
li stycz nych.

AN TO NI KA KA RE KO
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FoRum doKtoRANtóW

Czy mo gła byś w skró cie opo wie dzieć, czym jest

Dok to ranc kie Fo rum Uni wer sy te tów Pol skich, kie dy

i w ja kich oko licz no ściach po wsta ło i ja kie jest je go

miej sce w struk tu rach sa mo rząd no ści dok to ranc kiej

w Pol sce?
Dok to ranc kie Fo rum Uni wer sy te tów Pol skich jest jed nym
z po ro zu mień bran żo wych sku pia ją cych 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. W po rów na niu na przy kład z po ro -
zu mie nia mi uczel ni tech nicz nych czy me dycz nych jest do -
syć mło dym two rem. Po trze bę je go po wo ła nia sa mo rzą -
dow cy wie lu uczel ni sy gna li zo wa li na kil ku zjaz dach
Kra jo wej Re pre zen ta cji Dok to ran tów. Do pod pi sa nia po ro -
zu mie nia do szło w lip cu 2012 ro ku w Gdań sku, pod czas po -
sie dze nia Za rzą du Kra jo wej Re pre zen ta cji Dok to ran tów.
Pierw szym prze wod ni czą cym Dok to ranc kie go Fo rum Uni -
wer sy te tów Pol skich zo stał Krzysz tof Bud ka z Uni wer sy te tu
Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy.

Ja kie są pod sta wo we ce le Fo rum?
Głów nym ce lem po ro zu mie nia jest re pre zen to wa nie na are -
nie ogól no pol skiej i mię dzy na ro do wej śro do wiska dok to ran -
tów uni wer sy te tów. Po nad to za da niem po ro zu mie nia jest
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 KRD, po ro zu mie nia mi bran żo wy mi i lo -
kal ny mi, a tak że 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,
mię dzy in ny mi 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. Ko lej nym ce lem Fo rum jest or ga ni zo wa nie
i wspie ra nie ini cja tyw na uko wych, kul tu ral nych i in te gra cyj -
nych oraz 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.

Ja kie uczel nie two rzą po ro zu mie nie? Czy są to

wszyst kie uni wer sy te ty czy tyl ko część z nich?
W chwi li obec nej w skład po ro zu mie nia wcho dzi trzy na ście
uni wer sy te tów. są to: Uni wer sy tet Gdań ski, Uni wer sy tet Ka -
zi mie rza Wiel kie go, Uni wer sy tet Pa pie ski Ja na Paw ła II, Uni -
wer sy tet Ja giel loń ski, Uni wer sy tet Wro cław ski, Uni wer sy tet
im. Ada ma Mic kie wi cza, Uni wer sy tet War miń sko -Ma zur ski,
Uni wer sy tet Ma rii Cu rie -skło dow skiej, Ka to lic ki Uni wer sy tet
Lu bel ski, Uni wer sy tet szcze ciń ski, Uni wer sy tet Ślą ski, Uni -
wer sy tet Kar dy na ła ste fa na Wy szyń skie go, Uni wer sy tet 

Zie lo no gór ski. Ostat nie dwie uczel nie do łą czy ły do po ro zu mie -
nia w cza sie zjaz du, któ ry od był się w li sto pa dzie 2013 ro ku.
Kon fe ren cja Rek to rów Uni wer sy te tów Pol skich zrze sza dwa -
dzie ścia uczel ni, mam na dzie ję, że uda nam się za chę cić
wszyst kie uni wer sy te ty do współ pra cy.

Dok to ran ci w uni wer sy te tach bo ry ka ją się z wie lo ma

pro ble ma mi. Któ re z nich są Two im zda niem naj bar -

dziej do kucz li we?
Pod sta wo wym pro ble mem dok to ran tów jest brak środ ków
za pew nia nych przez uczel nie na fi nan so wa nie ba dań oraz
brak sty pen diów dok to ranc kich (zda rza się, że na nie któ -
rych wy dzia łach w ogó le nie ma sty pen diów). Ze wzglę du
na do mi na cję kie run ków hu ma ni stycz nych uni wer sy te ty ma -
ją mniej sze moż li wo ści uzy ska nia środ ków fi nan so wych
(np. z gran tów) niż uczel nie tech nicz ne. 

Ja kie głów ne ce le przy świe ca ją prze wod ni czą cej

i ca łe mu po ro zu mie niu w obec nej ka den cji?
Obec nie głów nym ce lem po ro zu mie nia jest za chę ce nie
do współ pra cy wszyst kich sa mo rzą dów 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. Po zwo li to na lep szą in te gra cję na sze go śro -
do wi ska, co z pew no ścią przy czy ni się do szyb sze go
roz wią zy wa nia bie żą cych pro ble mów. Po nad to po sta ram się
na wią zać współ pra cę z po zo sta ły mi po ro zu mie nia mi, któ -
rych przed sta wi cie le są za wsze mi le wi dzia ni na spo tka -
niach Fo rum. Ko lej nym mia stem, w któ rym od bę dzie się
zjazd, bę dzie Lu blin. 

Po za dzia łal no ścią sa mo rzą do wą je steś rów nież

dok to rant ką Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie -Skło dow skiej. 

Co jest przed mio tem Two ich ba dań? 
Mo ja pra ca na uko wa do ty czy wpły wu re ak tyw nych form tle -
nu (RFT) na ge ne ro wa nie od po wie dzi bio elek trycz nych
w ko mór ce wą tro bow ca Co no pe ha lum co ni cum. Mó wiąc
pro ściej – przy uży ciu tech ni ki mi kro elek trod we wnątrz-
ko mór ko wych okre ślam prze pływ jo nów przez ka na ły jo no -
we, znaj du ją ce się w bło nie pla zma tycz nej ko mór ki, po za -
sto so wa niu okre ślo nych stę żeń wy bra nych RFT. Pra cę wy -
ko nu ję na Wy dzia le Bio lo gii i Bio tech no lo gii, z któ rym
je stem zwią za na od po cząt ku stu diów.

Dzię ku ję za roz mo wę. 
DO MI NIK BIEń

WYWIAD Z WIOLETTą BRANKIEWICZ, PRZEWODNICZąCą DOKTORANCKIEGO FORUM UNIWERSYTETóW POLSKICH

dla lepszeJ integracJi
środoWisKa doKtorantóW uniWersytetóW...
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portret pierWszy: dima

Czy mo gła byś po wie dzieć nam coś o so bie?
Na zy wam się Di ma An to un. Po cho dzę z sy rii, z Alep po,
gdzie miesz ka łam w za sa dzie do mo men tu wy jaz du za gra -
ni cę. stu dio wa łam che mię, upra wia łam spo ro spor tu – gra -
łam w ko szy ków kę w na ro do wej re pre zen ta cji, w wol nych
chwi lach udzie la łam się ja ko wo lon ta riusz ka w dru ży nie har -
cer skiej. Obec nie je stem stu dent ką Uni wer sy te tu Gdań skie -
go na kie run ku bio tech no lo gia.

Di mo, je steś sa ma w Gdań sku czy masz tu taj ro dzi nę? 
Moi ro dzi ce zo sta li w Alep po, ale więk szość ro dzi ny miesz ka
w szwe cji. Mam ro dzeń stwo: dwie sio stry i bra ta. Jed na sio -
stra prze pro wa dzi ła się do An glii, dru ga nie dłu go też tam po -
je dzie. Ibra him [brat Di my – przyp. s. P.] rów nież za mie rza
w naj bliż szym cza sie wy pro wa dzić się z sy rii. 

A ro dzi ce? 
Ro dzi ce pla nu ją zo stać, po nie waż lu dziom w ich wie ku cięż -
ko by ło by uło żyć so bie ży cie w ob cym kra ju. W sy rii ma ją
pra cę, po zy cję za wo do wą, szko da im rzu cić wszyst ko…

Kie dy przy je cha łaś do Pol ski?
W sierp niu 2012 ro ku mój sa mo lot wy lą do wał w Mo skwie, 
bo tam naj ła twiej by ło do stać wi zę. Mo skwa to pięk ne mia -
sto, mo im zda niem bar dzo im po nu ją ce. Z Ro sji po le cia łam

Uniwersytet to przestrzeń, w której trwa spotkanie różnych kultur, światopoglądów, religii oraz narodowości. Wspólnota
studencka jest na tyle różnorodna, że nie stanowi kłopotu stworzenie całej galerii obrazów. Wystarczy jedynie przyjrzeć
się tym, którzy nas otaczają. Moment spotkania z Innym – jego portret, jak również i świat widziany jego oczyma –
stanowić będzie główny temat cyklu artykułów „Uniwersytecka galeria twarzy”, które z czasem ukazywać się będą na
łamach „Gazety Uniwersyteckiej”. Nietrudno domyślić się, że chodzi tutaj o studentów zagranicznych, którzy coraz
częściej goszczą na Uniwersytecie Gdańskim. 

W roku akademickim 2013/2014 za pośrednictwem Biura Obsługi Studentów Zagranicznych na Uniwersytet Gdański
przyjęto około 70 studentów z 18 krajów. Między innymi ze względu na pewną formę otwarcia granicy z obwodem
kaliningradzkim – mały ruch graniczny – ta liczba w przyszłości będzie wzrastać. Studenci z Chin, Rosji, Ukrainy,
Azerbejdżanu, Mongolii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Armenii, Turcji i innych krajów tworzą barwne, wielokulturowe
środowisko, z którym z całą pewnością warto się zapoznać. Współistniejemy bowiem w jednej przestrzeni, uczestniczymy
w zajęciach i imprezach, ale czy się rozumiemy? 

Miesiąc temu, spacerując po starym Mieście, zupełnie przypadkiem, poznałam bardzo miłą, kontaktową i otwartą
dziewczynę o imieniu Dima. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dowiedziałam się, że przyjechała z syrii i studiuje
na Uniwersytecie Gdańskim. Po upływie jakiegoś czasu, zastanawiając się nad wyborem pierwszej twarzy,
natychmiast przypomniała mi się Dima. Chętnie zgodziła się ona opowiedzieć nam swoją historię oraz podzielić
się wrażeniami nie tylko z Trójmiasta, lecz także spoza jego obszaru. Zacznijmy więc nasz pierwszy szkic...
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do Li ba nu, że by zło żyć w am ba sa dzie wnio sek o pol ską wi -
zę. Po tem zna la złam się w szwe cji... spę dzi łam w sztok hol -
mie sześć mie się cy, stam tąd prze nio słam się tu taj. 

Po cho dzisz z kra ju spo za Unii Eu ro pej skiej. 
Czy mia łaś w związ ku z tym pro ble my z do sta niem się
na stu dia w Pol sce?
Na sta tus uchodź cy cze ka łam oko ło pię ciu mie się cy. Mia łam
rów nież pro blem ze skom ple to wa niem wszyst kich po trzeb -
nych do ku men tów, ale otrzy ma łam du żą po moc od pa -
na Ada ma i pa ni Ewy [pra cow ni cy Biu ra Ob słu gi stu den tów
Za gra nicz nych – przyp. s. P.]. Roz wią za łam dzię ki nim spo -
ro mniej szych i więk szych pro ble mów. Uda ło im się na wet
zna leźć dla mnie dru ży nę ko szy kar ską, że bym cał ko wi cie
nie wy szła z for my [śmiech]. 

Grasz za wo do wo w ko szy ków kę. 

By łaś w dru ży nie ko szy kar skiej, któ ra re pre zen to wa ła

Sy rię. Kie dy za czę łaś in te re so wać się spor tem?
Za czę łam grać w ko szy ków kę sto sun ko wo póź no, oko ło
czter na ste go ro ku ży cia. Wcze śniej gra łam w siat ków kę. Ja -
ko dziec ko uwiel bia łam oglą dać me cze NBA! W wie ku dzie -
więt na stu lat za czę łam grać dla na ro do wej re pre zen ta cji sy -
rii. By łam z dru ży ną w Ira nie, Tu ne zji, Li ba nie, Al gie rii,
na Bia ło ru si. Tre no wa łam co dzien nie, dla te go nie wie le cza -
su mia łam na in ne rze czy, na przy kład grę na pia ni nie.

Czy w two jej ro dzi nie ktoś jesz cze grał w ko szy ków kę? 
Prak tycz nie ca ła mo ja ro dzi na ma zwią zek z ko szy ków ką.
Ma ma gra ła w lo kal nym ze spo le, ko szy ka rza mi są rów nież
mój wu jek i brat. 

Ukoń czy łaś stu dia che micz ne, a te raz stu diu jesz in ny

kie ru nek – bio tech no lo gię. Da jesz so bie ra dę na uczel ni?
Je stem za do wo lo na z uni wer sy te tu. Uda ło mi się uzyskać
zgodę na in dy wi du al ny tok stu diów. Uwa żam, że ję zyk an -

giel ski na wy dzia le bio tech no lo gii jest na bar dzo wy so kim po -
zio mie. Wy kła dow cy są po moc ni, ale mu szę nad ra biać za le -
gło ści w za kre sie bio lo gii, bo skoń czy łam jed nak che mię.

Co ro bisz w wol nym cza sie?
Lu bię prze by wać na ło nie na tu ry, bar dzo ko cham zi mę. Mo -
że to wy da wać się dziw ne, ale spę dzi łam ca łe ży cie w sy rii,
gdzie jest na praw dę go rą co. Kie dyś astro loż ka po wie dzia ła
mi, że za mi ło wa nie do zi my ma zwią zek z mo im imie niem. 
Di ma po arab sku zna czy ‘kro pla’. Lu bię rów nież spo ty kać się
z przy ja ciół mi. Więk szość z nich to ob co kra jow cy. Chcia ła -
bym za pi sać się na kurs tań ca, uwiel biam R’N’B, hi p-hop... 

Co za mie rzasz ro bić po uzy ska niu dy plo mu? 
Nie chcę wra cać do sy rii, na wet gdy by skoń czy ła się woj na.
Jest tam wiel kie bez ro bo cie, więc cięż ko bę dzie zna leźć pra -
cę. Na wet nie tyl ko dla te go, że jest gi gan tycz na ko rup cja, ale
ogól nie sy tu acja go spo dar cza kra ju jest sła ba. Ko bie ty, nie -
ste ty, za wsze są na dru gim miej scu... Bar dziej od po wia da mi
eu ro pej ski styl ży cia. Chcia ła bym więc pra co wać i miesz kać
w Eu ro pie.

Ja kie wra że nie wy war ła na to bie Pol ska? 
W Pol sce ob co kra jow com jest ła twiej niż w in nych kra jach
eu ro pej skich, bo jest ta niej. Nie mia łam du żo cza su, że by
po dró żo wać po Pol sce, ale ostat nio by łam na Ka szu bach,
w mu zeum kul tu ry ka szub skiej. Od wie dzi łam też od wró co ny
do mek. Bar dzo mi się spodo bał [śmiech]. 

Uczysz się ję zy ka pol skie go?
Chcia ła bym. Wiem, że to trud ny ję zyk, ale je stem pew na, 
że dam ra dę na uczyć się pod staw. Mój wu jek do brze mó wi
po pol sku, po nie waż skoń czył stu dia we Wro cła wiu – tam
po znał swo ją żo nę Re na tę. 

Czy spo tka ło Cię coś nie przy jem ne go w Gdań sku?
Cza sem lu dzie igno ru ją mnie. Uda ją, że nie sły szą, je śli nie
po tra fią mó wić po an giel sku. Zda rza ło się, że za czy na łam
roz mo wę z kimś, a ta oso ba od wra ca ła się, nic nie mó wiąc,
po nie waż nie zna ła an giel skie go. Ja kiś czas te mu chcia łam
za ło żyć kon to w ban ku – nie ste ty, ża den z pra cow ni ków nie
znał pod staw an giel skie go. Na wet w sy rii pra cow ni cy ban -
ków mu szą znać an giel ski. Nie jed no krot nie mia łam też pro -
blem z ku po wa niem bi le tów w tram wa ju... Nie wszy scy mó -
wią w ję zy ku an giel skim, więc mu szę nie kie dy so bie ra dzić
sa ma. są jed nak oso by, na któ re za wsze moż na li czyć, jak
na przy kład pan Adam.

Je ste śmy tuż po Bo żym Na ro dze niu. Opo wiedz, 
jak ob cho dzi się świę ta w Sy rii. 
W sy rii sie dem dzie siąt pro cent spo łe czeń stwa to mu zuł ma -
nie. Je stem chrze ści jan ką i miesz kam w chrze ści jań skiej
czę ści Alep po. Pod czas świąt za wsze jest tam du żo ozdób.
De ko ro wa nie jest bar dzo istot nym ele men tem sy ryj skich

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



uNiWeRSytecKA gAleRiA tWARzy

świąt. Lu dzie kon ku ru ją na wet mię dzy so bą, pięk nie przy -
stra ja jąc swo je do my. Po tra fi łam wy dać ca łą swo ją pen sję
z ko szy ków ki, że by mój bal kon rzu cał się wszyst kim w oczy!
[Uśmiech]. Ko cham at mos fe rę świąt, bo wte dy ro dzi na mo -
że spo tkać się w kom ple cie. Lu dzie tań czą, śpie wa ją pio -
sen ki, cie szą się… Dwu dzie ste go czwar te go grud nia idzie -
my z ro dzi ną do ko ścio ła, a póź niej cho wa my pre zen ty
pod cho in ką. W nie któ rych do mach ktoś prze bie ra się za Mi -
ko ła ja. Cza sa mi Mi ko ła je cho dzą też po uli cach i roz da ją pre -
zen ty, na wet w mu zuł mań skich czę ściach mia sta. Pre zy dent
sy rii lu bi chrze ści jan i chciał by, że by kul tu ry się prze ni ka ły.
Nie do koń ca to dzia ła, bo kul tu ry są jed nak zbyt róż ne. 

Kie dy otwie ra cie pre zen ty? 
Na stęp ne go dnia. Po tem mło dzi lu dzie z ro dzi ną idą
do dziad ków na obiad, śpie wa ją, tro chę się mo dlą. W sy rii
jest zwy czaj od wie dza nia swo ich przy ja ciół
i zna jo mych pod czas świąt. Nie sa mo wi ty
świą tecz ny kli mat wpra wia w do bry hu mor.
Gra faj na mu zy ka, od by wa ją się kon cer ty,
na któ re przy jeż dża ją gwiaz dy zza gra ni cy,
na przy kład z Egip tu i Li ba nu. 

Jak wy glą da ją re la cje dam sko -
-mę skie w Sy rii?
Dla mło dych lu dzi ro dzi ce są bar dziej kon -
ser wa tyw ni – im młod szy jest czło wiek, tym
bar dziej go ogra ni cza ją. Mu zuł ma nie ma ją
wię cej za ka zów, chrze ści ja nie też je po sia da -
ją, ale nie aż tak du żo. Je śli spo ty kasz się
z chło pa kiem lub dziew czy ną, to na ogół jest
OK, lecz jed no cze śnie nie jest to coś nor mal -
ne go. Je śli chło pak ma dłu go dziew czy nę
i nie po ślu bił jej, lu dzie za czy na ją plot ko wać
o re pu ta cji tej dziew czy ny. Ta za sa da nie do -
ty czy męż czyzn! Męż czyź ni i ko bie ty nie są
w sy rii rów no upraw nie ni. 

Czy ro dzi ce ma ją wpływ na wy bór 
dru giej po ło wy?
Chrze ści ja nie w sy rii nie wy bie ra ją swo im
dzie ciom part ne rów ży cio wych. Jed nak ro -
dzi ce ma ją pe wien wpływ – je śli im się nie po do ba oso ba,
z któ rą się spo ty ka ich dziec ko, mu si ono z tą oso bą ze -
rwać. Bar dzo sza nu ję sy ryj skie tra dy cje, ale uwa żam, że ko -
bie ty po win ny być rów nież wol ne. W rze czy wi sto ści to za -
wsze męż czy zna ma de cy du ją cy głos, tyl ko je go de cy zje
się li czą. Nie ste ty, jest to wiel ki pro blem w sy rii. W par la -
men cie sy ryj skim nie ma żad nych ko biet, tak sa mo chrze -
ści jan, więc nikt nie re pre zen tu je in te re sów mo jej gru py re li -
gij nej. 

Nie je steś mu zuł man ką, więc mia łaś tro chę wię cej
wol no ści…

Do zna łam tro chę wol no ści, kie dy gra łam w dru ży nie ko szy -
kar skiej. Wte dy po dró żo wa łam i sa ma po dej mo wa łam de cy -
zje. Moi ro dzi ce – jak na sy rię – na du żo mi po zwa la li. Nie
ogra ni cza li za bar dzo, dla te go szyb ko przy zwy cza jam się
do Eu ro py. Mo im zda niem, wol ność dla czło wie ka jest bar -
dzo waż na. Nie któ re dziew czy ny w sy rii mo gą roz ma wiać
z chło pa kiem do pie ro po ślu bie. Chło pak cza sem wy bie ra
żo nę, pa trząc je dy nie na zdję cie, spo ty ka ją się wcze śniej
przez oko ło ty dzień...

Czy w Sy rii są obec nie sub kul tu ry? 
są, ta kie sa me jak w Eu ro pie. Na przy kład ist nie ją pew ne go
ro dza ju klu by dla mniej szo ści sek su al nych, ale wszyst ko jest
ukry te w pod zie miu, nie moż na z tym się ujaw niać. Na wet
kie dy dziew czy na chce się wy brać z chło pa kiem na rand kę,
to też mu si się cho wać, po nie waż uwa ża ne jest to za coś

złe go. Nie wol no się z tym afi szo wać. 

Eu ro pej ski spo sób ży cia bar dziej Ci
od po wia da pod wie lo ma wzglę da mi. 
A co są dzisz o Eu ro pej czy kach? 
Z re gu ły za gra ni cą trud no zna leźć przy ja ciół,
bo jest się kimś ob cym. Ca ły czas zmie nia -
łam swo je oto cze nie i spo ty ka łam po dro dze
róż nych lu dzi. W szwe cji lu dzie są zu peł nie
in ni, w Mo skwie in ni, Po la cy też są in ni...

A Sy ryj czy cy?
sy ryj czy cy są bar dziej kon tak to wi, du żo z to -
bą roz ma wia ją, in te re su ją się wszyst kim.
W Eu ro pie lu dzie są bar dziej zdy stan so wa ni,
przede wszyst kim chcą do brze wie dzieć,
kim je steś. W sy rii każ dy wie wszyst ko
o wszyst kich, dla te go lu dzie plot ku ją. Bar dzo
te go nie lu bię. Miesz kam w „ma łym mie ście”
[tak Di ma okre śla swo ją chrze ści jań ską dziel -
ni cę – przyp. s. P.], w nie któ rych mu zuł mań -
skich dziel ni cach Alep po ni gdy w ży ciu nie
by łam, że by unik nąć plo tek. Mi mo wszyst ko
w sy rii ży cie jest o wie le prost sze, jest du żo
ta niej, w związ ku z czym na wet naj bied niej si
nie ma ją pro ble mu ze zdo by ciem pod sta wo -

wych rze czy. Eu ro pej czy ka mo że ude rzyć sy ryj ska go ścin -
ność. sy ryj czy cy czę sto za pra sza ją do sie bie go ści, na wet
dwa dzie ścia pięć osób, czę stu ją wszyst kim, co ma ją. Cza -
sem za bar dzo dba ją o cie bie, co chwi la py ta ją, czy nie po -
trze bu jesz cze goś. W sy rii spo ty ka się z przy ja ciół mi co -
dzien nie, mo że dla te go, że więk szość dziew czyn nie ma
chło pa ków i ma ją czas na spo tka nia to wa rzy skie. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
SWIE TŁA NA PAW LEN KO

serdecznie dziękuję Witoldowi Kasprowiczowi oraz sylwii Kawskiej 
za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu.  
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ARtyKuły cdN-u

W sza rym bry tyj skim mie ście Li ver po ol 9 paź dzier ni -
ka 1940 ro ku na świat przy szedł chło piec. Nada no
mu dwa imio na: jed no po dziad ku, dru gie na cześć

wiel kie go bry tyj skie go pre mie ra. Na zwi sko w cią gu 40 lat
ży cia sam uczy nił jed nym z naj go ręt szych w XX wieku.

„mo ther, you had me, but i ne ver had you…”
John Win ston Len non nie miał ła twe go dzie ciń stwa. Je go
ro dzi ce roz wie dli się, gdy miał czte ry la ta. Pa ra po swo im
roz sta niu po rzu ci ła sy na. Chłop ca wy cho wy wa li ciot ka Mi mi
smith oraz jej mąż, Geo r ge. Mi mi by ła ko bie tą do bre go ser -
ca, ale po wścią gli wą w wy ra ża niu uczuć. Ko cha ła Joh na 
i to le ro wa ła je go ma łe wy bry ki. Mia ła świa do mość, że jej sio -
strze niec jest wy jąt ko wo wraż li wym chłop cem. Len non miał
do bre wa run ki w do mu wu jo stwa. Od czu wał jed nak brak ro -
dzi ców. Po la tach w pio sen ce Mo ther dał upust tej tę sk no -
cie. Utwór uka zał się na pierw szej so lo wej pły cie ar ty sty
John Len non/Pla stic Ono Band z 1970 ro ku. Mat ka ar ty sty,
Ju lia, wró ci ła do ży cia mło de go Joh na na chwi lę. Na wią za li
kon takt, gdy ten miał 16 lat. Nie by ło ła two, ale uda ło im się
zna leźć nić po ro zu mie nia. Ju lia za szcze pi ła w sy nu mi łość
do mu zy ki. Na uczy ła go grać na ban jo. Nie ste ty, John nie dłu -
go cie szył się obec no ścią ma my. 15 lip ca 1958 ro ku zmar ła
po potrąceniu przez samochód. Za kie row ni cą sie dział pi ja -
ny po li cjant. Mu zyk po now nie, lecz tym ra zem nie od wra cal -
nie, stra cił bar dzo waż ną dla sie bie oso bę. John ni gdy nie
za po mniał o ro dzi nie. Na wet po osią gnię ciu suk ce su nie tyl -
ko pa mię tał, ale tak że wspo ma gał ją fi nan so wo.

chło pa ki, po graj my!
Trud ne do świad cze nia nie prze szko dzi ły Len no no wi w roz wi -
ja niu za szcze pio nej przez mat kę pa sji. Jesz cze za jej ży cia
po ko chał rock and rol la i Elvi sa Pre sleya. Kie dyś stwier dził
na wet, że „Przed Elvi sem nie by ło ni cze go”. Wraz z in ny mi
mło dy mi miesz kań ca mi Li ver po olu wy cze ki wał na fil my 
z wy stę pów Kró la. sam uczył się gry na gi ta rze. Pew ne go
dnia po sta no wił, że za ło ży ze spół. Zwo łał szkol nych ko le -
gów z Qu ar ry Bank Gram mar i po wie dział im, na czym ma -
ją grać. W 1957 ro ku po wsta ła for ma cja The Qu ar ry men.
Ka pe la gra ła mu zy kę skif flo wą, czy li im pro wi zo wa ną. Ta ką,
w któ rej two rze niu wy ko rzy stu je się wszyst ko, co jest pod

rę ką. Do for ma cji do łą czy li Paul McCartney i Geo r ge Har ri -
son. Ze spół za czął roz wi jać skrzy dła.

the be atles
Gru pa w okro jo nym już skła dzie i z na sta wie niem na no we
gra nie w 1960 ro ku prze mia no wa ła się na The Be atles.
Człon ko wie ka pe li wy je cha li na se rię wy stę pów do Ham bur -
ga. Mło dzi chłop cy pierw szy raz zna leź li się tak da le ko od
do mu. Nie za bra kło eks ce sów. W Niem czech po zna li Rin go
star ra, któ ry dwa la ta póź niej za stą pił pierw sze go per ku si -
stę Be atle sów – Pe ta Be sta. Jesz cze przed zmia ną pał ka rza
na Rin go z ze spo łu od szedł ba si sta stu art sut dif fie, szkol ny
przy ja ciel Len no na. Nie dłu go po tym roz sta niu sut dif fie zgi -
nął w wy pad ku sa mo cho do wym. John bar dzo prze żył
śmierć ko le gi. By ło to ko lej ne trud ne do świad cze nie, któ re
wpły nę ło na wrażliwość artysty.

Krok ku do ro sło ści?
26 sierp nia 1962 ro ku Len non w ta jem ni cy przed fa na mi
wziął ślub ze swo ją szkol na sym pa tią, Cyn thią Po well. Nie -
speł na rok póź niej na świat przy szedł Ju lian, syn pa ry. Chło -
piec otrzy mał imię po mat ce Joh na. Opi nia pu blicz na do -
wie dzia ła się o związ ku Be atle sa. Wbrew oba wom ma na ge ra
ze spo łu in for ma cja o za ło że niu ro dzi ny zo sta ła ode bra na
bar dzo do brze.

be atle sma nia
Za ło żo na przez Len no na gru pa bły ska wicz nie za skar bi ła so -
bie mi łość fa nów. The Be atles wciąż znaj du ją się na szczy -
cie li sty ze spo łów, któ re sprze da ły naj więk szą licz bę płyt 
w hi sto rii ame ry kań skie go prze my słu fo no gra ficz ne go. Od
wy da nia Ple ase Ple ase Me w 1963 ro ku do Let It Be z 1970
prze szli wie le zmian. By ło je za rów no sły chać, jak i wi dać.
Od chłop ców w skó rach przez mło dzień ców w gar ni tu rach
ewo lu owa li do mu zy ków eks pe ry men tu ją cych z nar ko ty ka -
mi i za in te re so wa nych kul tu rą Wscho du. W świat nar ko ty -
ków wpro wa dził ar ty stów ko le ga po fa chu, Bob Dy lan. Kul -
tu rą Wscho du na to miast za fa scy no wa li się pod czas
po dró ży do In dii. Tam sku pi li się na me dy ta cji.

Bez wzglę du na to, ja ki okres w ży ciu prze cho dzi li, za -
wsze cie szy li się mi ło ścią ty się cy fa nów z ca łe go świa ta. 

„Nie bo ję się śmier ci. Je stem na nią przy go to wa ny, po nie waż nie wie rzę w nią. Pa trzę na to jak na prze siad kę z jed -
ne go sa mo cho du w dru gi”. W  33 rocz ni cę śmier ci Joh na Len no na przy po mi na my hi sto rię je go ży cia 

John lennon
z liverp lu
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W pew nym mo men cie mu sie li za koń czyć kon cer to wa nie,
bo tłum re ago wał zbyt ży wio ło wo na ido li.

„i just be lie ve in me, yoko and me”
W 1970 ro ku świat obie gła in for ma cja, że skoń czył się czas
Be atle sów. Za roz pad kul to we go ze spo łu za zwy czaj ob wi nia -
na jest awan gar do wa ar tyst ka ja poń skie go po cho dze nia –
yoko Ono. John i yoko po zna li się w 1966 ro ku, gdy męż czy -
zna był jesz cze mę żem Cyn thii (roz wie dli się w 1968 ro ku).
Obo je osza le li na swo im punk cie i w 1969 wzię li ślub. Pa ra za -
wsze zwra ca ła na sie bie uwa gę. An ga żo wa ła się w ak cje po -
ko jo we, zwią za ne z pro te sta mi prze ciw ko woj nie w Wiet na mie.

W trak cie po dró ży po ślub nej John i yoko zor ga ni zo wa li
hap pe ning Bed -in. spę dzi li ty dzień w łóż ku, w po ko ju am -
ster dam skie go Hil to na. Ubra ni w pi ża my przyj mo wa li wi zy -
ty dzien ni ka rzy i ak ty wi stów, któ rzy chcie li roz ma wiać z ni mi
o po ko ju na świe cie. Mał żon ko wie po wtó rzy li ak cję w Mont -
re alu. Tym ra zem od wie dzi ły ich ta kie oso bi sto ści, jak gu ru
hi pi sów Ti mo thy Le ary czy po eta Al len Gins berg. Po la tach,
w roz mo wie z dzien ni ka rzem „The Rol ling sto ne”, Len non
przy znał: „Dzień za dniem, noc po no cy w te le wi zji wszę dzie
po ja wia li się bro czą cy krwią Wiet nam czy cy, a ga ze ty peł ne
by ły prze ra ża ją cych na głów ków. Ale nie moż na by ło tyl ko
sie dzieć bez czyn nie, cze ka jąc aż to znik nie, więc yoko i ja
po sta no wi li śmy dla od mia ny wpro wa dzić do na głów ków
tro chę pokoju”. Nie był to je dy ny ob jaw po ko jo we go na sta -
wie nia Len no na. swój sprze ciw wo bec woj ny wy ra ził tak że,
zwra ca jąc bry tyj skiej Kró lo wej, otrzy ma ny w 1965 ro ku, Or -
der Im pe rium Bry tyj skie go.

John len non bez trój ki
W cza sie ka na dyj skie go Bed -in za re je stro wa no utwór Gi ve Pe -
ace a Chan ce. stał się on hym nem po ko ju. Po cząt ko wo Len -
non przy pi sy wał współ au tor stwo McCartney’owi. W rze czy wi -
sto ści by ła to pierw sza so lo wa pio sen ka Joh na. Jesz cze gdy
na le żał do Be atle sów, two rzył mu zy kę ra zem z no wą żo ną. By -
ły to utwo ry o dziw nej for mie. sły chać w nich awan gar do we
za cię cie yoko. spo ro kon tro wer sji wy wo ła ła okład ka pierw szej
wspól nej pły ty mał żon ków, przed sta wia ją ca ich na go. 

W 1970 ro ku uka za ła się pierw sza so lo wa pły ta Joh na.
No ko lej ną nie trze ba by ło dłu go cze kać. Al bum Ima gi ne tra -
fił do skle pów rok po so lo wym de biu cie eks -Be atle sa. Na
pły cie zna la zły się ta kie utwo ry, jak Je olus Guy czy Ima gi ne.
Ten ostat ni utwór prze ro dził się w hit. Po ogrom nym suk ce -
sie utwo ru John przy znał, że spo ry wkład w po wsta nie pio -
sen ki wło ży ła yoko. sło wa pio sen ki two rzą uto pij ną wi zję
ab so lut nej rów no ści na świe cie. John by wał po są dza ny 
o hi po kry zję, gdyż sam był bo ga ty.

W ro ku wy da nia Ima gi ne John i yoko prze pro wa dzi li się
do No we go yor ku. Ko lej ne utwo ry ar ty sty (np. Mind Ga mes)
czę sto na wią zy wa ły do wal ki o po kój. Tak że wy po wie dzi 
i dzia łal ność Len no na go dzi ły w idee woj ny. Pa ra mia ła pro -
blem z urzę dem imi gra cyj nym. Od kło po tów uwol ni ła Len -
no nów zna jo mość z waż ny mi po sta cia mi oraz re zy gna cja
Ri char da Ni xo na ze sta no wi ska pre zy den ta.

ta ta John od pie cze nia chle ba
W 1973 ro ku ide al ne mał żeń stwo Joh na i yoko prze szło kry -
zys. Pa ra roz sta ła się. W tym cza sie Len non prze by wał 
w Wiel kiej Bry ta nii, gdzie spo tkał się z May Pang. Ta przy czy -
ni ła się do od bu do wa nia kon tak tu mu zy ka z pierw szą żo ną 
i sy nem Ju lia nem. Mi łość do yoko jed nak oka za ła się bar dzo
sil na. Pa ra wró ci ła do sie bie i w na stęp nym ro ku na świat
przy szedł ich syn se ane. Po na ro dzi nach dru gie go po tom ka
Len non wy co fał się z ży cia mu zycz ne go. Przez pięć lat opie -
ko wał się sy nem. W wy wia dzie dla „Play boya”, udzie lo nym
w 1980 ro ku, Len non przy znał: „Pie kłem chleb, wy ko ny wa -
łem te wszyst kie czyn no ści co ty po wa go spo dy ni do mo wa”.

prze siad ka…
John po wró cił do mu zy ki w 1980 ro ku. Ra zem z yoko wy dał
pły tę Do uble Fan ta sy. Nikt nie spo dzie wał się, że nie ca ły
mie siąc po uka za niu się al bu mu, Len no na nie bę dzie już 
na świe cie. 8 grud nia 1980 ro ku mu zyk, wra ca jąc do do mu
z na gra nia pro gra mu te le wi zyj ne go, zo stał czte ro krot nie po -
strze lo ny przez fa na ty ka Mar ka Da vi da Chap ma na. Zmarł 
w szpi ta lu. Wia do mość o śmier ci Joh na wy wo ła ła roz pacz.
Na po grzeb ar ty sty przy by ło 100 ty się cy fa nów. W 1984 ro ku na
pół ki skle po we tra fi ła pły ta z ostat nim za re je stro wa nym przez
Joh na i yoko ma te ria łem. Al bum no sił ty tuł Milk and Ho ney.

John Len non nie wąt pli wie wciąż jest iko ną kul tu ry. Mó wił,
że nie wie rzy w śmierć i fak tycz nie jest ży wy w utwo rach,
któ re na pi sał. Od cza su odej ścia Len no na ze świa ta po -
wsta ło kil ka fil mów i ksią żek opo wia da ją cych hi sto rię je go
ży cia. Dzie ło oj ca w pew nym sen sie kon ty nu ują obaj sy no -
wie Len no na, któ rzy zo sta li mu zy ka mi.

DO RO TA PO GO DA

ARtyKuły cdN-u
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a mass for peace – msza o poKóJ 
Aka de mic ki Chór Uni wer sy te tu Gdań skie go pod dy rek cją 
prof. Mar ci na Tom cza ka z po wo dze niem zmie rzył się z utwo rem
Kar la Jen kin sa The Ar med Man. A mass for pe ace, po świę co -
nym pa mię ci ofiar Ko so wa. Pod czas pierw sze go wy ko na nia,
któ re od by ło się w li sto pa dzie w Cen trum św. Ja na, chó ro wi 
to wa rzy szył 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 w Gdań sku.
W dzie le, in spi ro wa nym tra dy cją chrze ści jań ską, mu zuł mań ską,
ży dow ską i hin du ską, róż no rod ne wpły wy łą czą się w eklek tycz -
ną ca łość, sta no wią cą we zwa nie o po kój na świe cie. 

białorusKa Kultura
niezależna
Pod ta kim ha słem prze bie ga ła te go -
rocz na edy cja „so li dar nych z Bia ło ru -
sią”. W ra mach wy da rze nia od by ły się:
de ba ta do ty czą ca bia ło ru skiej kul tu ry
za an ga żo wa nej, wer ni saż prac Ni ki
san dros oraz kon cer ty wy ko naw ców
bia ło ru skiej sce ny al ter na tyw nej (Folk-
Roll, Ha rot ni ca i :B:N:). 

cyKle filmoWe
W tym ro ku Dys ku syj ny Klub Fil mo wy
„Mi łość Blon dyn ki” od świe żył nie co
for mu łę dzia ła nia, dzię ki cze mu wi dzo -
wie czwart ko wych po ka zów mie li oka -
zję obej rzeć fil my upo rząd ko wa ne
w dzie wię ciu sek cjach te ma tycz nych.
By ły to: Ki no apo ka lip sy, Eros i Ta na -
tos, Eu ro pa bez fik cji, Ki no wo bec in -
nych sztuk, Ki no kul to we, Kla sycz ny
kla syk, Ho ry zon ty ki na, Film na ko zet -
ce oraz Do bre, bo pol skie. 

dziędziel
Na zwi sko to zna ją wszy scy wiel bi cie le
pol skie go ki na. spo tka nie z Ma ria nem
Dzię dzie lem, zna ko mi tym ak to rem, ce -
nio nym za ro le w We se lu i Do mu złym
sma rzow skie go, Kre cie Le wan dow skie -
go czy Su per mar ke cie Ża ka, by ło ko -
lej ną już od sło ną pro jek tu „Ki ne ma to -
graf pol ski”, w ra mach któ re go od by-
wa ją się re tro spek ty wy fil mo we wy bra -
nych pol skich twór ców.

etnoWiosnoWisKo
Wy da rze nie, pod czas któ re go, przy dźwię kach mu zy ki tra dy cyj -
nej, pró bo wa li śmy od cza ro wać zi mę i przy wo łać wio snę. Cie ka -
wy pro gram mu zycz ny i wy stę py Ka ta rzy ny Ene muo, La bo ra to -
rium Pie śni oraz su ta ri przy cią gnę ły spo re gro no ama to rów
lu do wej mu zycz nej awan gar dy. Z nie cier pli wo ścią cze ka my
na rów nie uda ną edy cję 2014.

festiWal Kultury azJatycKieJ 
„made in azJa”
W 2013 ro ku spo tka nie fe sti wa lo we w ca ło ści po świę co ne by ło
kul tu rze i sztu ce In dii. Na bo ga ty pro gram fe sti wa lu skła da ły się
warsz ta ty, wy kła dy i po ka zy fil mo we. Na otwar ciu, pod czas któ -
re go obec na by ła am ba sa dor Re pu bli ki In dii, wy stą pi ła Ge eta
Chan dran – gwiaz da kla sycz ne go in dyj skie go tań ca Bha ra ta na -
ty am.

grupy tWórcze
Mu zy ka, te atr, ta niec, film – to głów ne stre fy dzia łań twór czych,
któ re są sys te ma tycz nie roz wi ja ne w „Al ter na to rze”. Na co dzień
przy Aka de mic kim Cen trum Kul tu ry dzia ła aż 12 grup, re pre zen -
tu ją cych po szcze gól ne stre fy. są to: Aka de mic ki Chór UG, Dys -
ku syj ny Klub Fil mo wy UG „Mi łość Blon dyn ki”, Kul tu ral ny Ko lek -
tyw UG, stu denc ka Agen cja Fo to gra ficz na UG, Ze spół Pie śni
i Tań ca UG „Jantar”, May be The atre Com pa ny, Te atr Im pro wi za -
cji, Te atr TACK-a, Ze spół Tań ca Brzu cha UG „Agadir”, Ze spół
Tań ca Cel tyc kie go UG „Ani mus sal tan di”, Ze spół Tań ca Ir landz -
kie go i szkoc kie go UG „Tre bra ru na”.

hołubce
Udział ZPiT UG „Jan tar” w Ogól no pol skiej Ak cji stu denc kiej
„Wy tnij Ho łub ca” był hi tem tej je sie ni. W kil ku na stu mia stach
Pol ski w tym sa mym cza sie przed sta wi cie le ze spo łów lu do wych
wy szli na uli ce, by pro mo wać pol ską kul tu rę lu do wą i za chę cać
prze chod niów do wspól ne go wy ko na nia ho łub ca. Na za chę tę
tan ce rzy z „Jan ta ra” od po wie dzia ło bar dzo wie lu gdańsz czan.
W cią gu ca łe go dnia ra zem z ze spo łem sym bo licz ne go ho łub -
ca wy cię ło po nad 500 osób, a 143 przy łą czy ły się do bi cia 
ogól no pol skie go re kor du w licz bie osób wy ci na ją cych ho łub ce
w tym sa mym cza sie.

improWizacJe
Ta for ma ka ba re to wa cie szy się ogrom ną i nie słab ną cą po pu lar -
no ścią wśród wi dzów wtor ko wej sce ny te atral nej. Jed nym z naj -
bar dziej in te re su ją cych wy da rzeń pod zna kiem cię tej ri po sty by -
ła im pro wi za cyj na bi twa po mię dzy GIT-em a gru pą W Go rą cej
Wo dzie Kom pa ni. Rów nie wie le ra do ści przy spo rzył wi dzom wy -
stęp Ce le bry tów – no wej for ma cji stand -up’owej.

Jachtfilm
W kwiet niu w au li Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go UG od był się Prze -
gląd Fil mów Że glar skich JachtFilm, któ re go go spo da rza mi by li
Alek san der Gosk i An drzej Min kie wicz. Pro wa dzo ne w je go ra -
mach spo tka nia za koń czy ły się pre zen ta cją fil mu Ta bar ly,
po któ rej od by ła się roz mo wa z go ść mi z Francji – Jacqueline
Ta bar ly oraz Pier re’em Mar celem. 

KinomobilizacJa
Pod czas te go pro jek tu, za in spi ro wa ne go ideą ki na dla mas,
miesz kań cy Gdań ska mie li oka zję obej rzeć fil my w 24 nie ty po -
wych lo ka li za cjach na te re nie nie mal wszyst kich dziel nic mia sta.
Ki no mo bi li za cja wdar ła się do cen trów kul tu ry, szkół, ka wiar ni
i in nych miejsc pu blicz nych, by jed ne go dnia, pod czas bez płat -

„alternator”
Koniec jednego roku i początek następnego to czas refleksji i podsumowań. spróbujmy więc w alfabetycznym
skrócie ująć to, co działo się w „Alternatorze” przez ostatnie 12 miesięcy

od a do z
2013
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nych pro jek cji, zjed no czyć wszyst kich trój miej skich mi ło śni ków
ki na. sza cu je my, że z ak cji sko rzy sta ło oko ło 3,5 tys. osób.

liczne Koncerty chóru i „Jantara”
Dwie naj więk sze gru py dzia ła ją ce pod pa tro na tem „Al ter na to ra”
ma ją za so bą na praw dę pra co wi ty rok. Nie spo sób do kład nie
zli czyć wszyst kich ich wy stę pów, jed nak moż na uznać, że każ -
da z grup ma mia ła ich oko ło 20. Naj waż niej szy mi wy stę pa mi
chó ru by ły kon cer ty w Al ba nii oraz Ma ce do nii, udział w Top
Tren dach u bo ku Ani Wy szko ni oraz kon cert z Pol ską Fil har mo -
nią Bał tyc ką w ra mach fi na łu XXV Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Mu zy ki Re li gij nej im. Ks. sta ni sła wa Or miń skie go. „Jan tar”
do naj waż niej szych za li cza wy stę py na Wę grzech i w Buł ga rii
oraz udział w Ma zur skich spo tka niach z Folk lo rem.

menażKi
Trze cia edy cja stu denc kich spo tkań po dróż ni czych przy go to wa -
nych przez Kul tu ral ny Ko lek tyw po bi ła re kord po pu lar no ści.
Do udzia łu w kon kur sie zgło szo no kil ka dzie siąt pre zen ta cji,
z któ rych wi dzo wie wy bra li naj lep sze. Za naj cie kaw szą opo -
wieść o po dró ży uzna no pre zen ta cję „Oko zie mi” przy go to wa -
ną przez Mi cha ła Mi ziar skie go.

nagrody
Rok 2013 z pew no ścią za pa mię ta my ja ko nie zwy kle owoc ny
w tro fea i sta tu et ki. Naj więk szym osią gnię ciem by ło I miej sce
i Grand Prix na ce nio nym fe sti wa lu w Ma ce do nii, ja kie wy wal -
czył Aka de mic ki Chór UG. Rów nie uda ny był dla chó ru udział
w kon kur sie Cra co via Can tans, na któ rym za jął on I miej sce
w ka te go rii mu zy ki sa kral nej oraz III miej sce w ka te go rii chó rów
mie sza nych. ZPiT UG „Jan tar” tak że zwięk szył licz bę ar ty stycz -
nych do ko nań. Na prze glą dzie ze spo łów folk lo ry stycz nych
w El blą gu za jął dwu krot nie I miej sce (w ka te go rii ta niec oraz ka -
pe le) i III miej sce (w ka te go rii śpiew).

obchody roKu Juliana tuWima
„Od kryj Tu wi ma” – pod ta kim ha słem „Al ter na tor” wraz z Bi blio -
te ką Głów ną UG przy go to wał trzy dnio we wy da rze nie, któ re go
ce lem by ło przy po mnie nie, jak zna ko mi tym i wszech stron nym
twór cą był Ju lian Tu wim. Pod czas pro jek cji fil mo wych, wy kła -
dów, spek ta kli i warsz ta tów się gnę li śmy nie tyl ko po je go naj -
bar dziej zna ne dzie ła, lecz tak że po te za po mnia ne, z któ rych
wy ło ni ła się zu peł nie no wa twarz po ety, ka ba re cia rza i au to ra
pio se nek. 

publiKacJe
W 2013 ro ku uka za ły się no we nu me ry obu pe rio dy ków fil mo -
wych wy da wa nych przez ACK „Al ter na tor”. W czerw cu do dru -
ku tra fi ło „Prze zro cze”, w któ rym stu den ci fi lo lo gii pol skiej przy -
go to wa li fil mo we pod su mo wa nie ro ku. Trzy mie sią ce póź niej
uka zał się ko lej ny nu mer „Pa nop ti kum”, któ re go te ma ty ka do ty -
czy ła tym ra zem za gad nień za war tych w pod ty tu le: „Widz – 
Użyt kow nik – Twór ca”.

rozKręceni, czyli JaK się robi film
Z tą cie ka wą pro po zy cją Uni wer sy tec ka Kro ni ka Fil mo wa zwró -
ci ła się do wszyst kich, któ rzy chcie li two rzyć wła sne fil my. 
Za miast ogól nych za jęć teo re tycz nych uczest ni kom za pro po no -
wa no in ten syw ne ćwi cze nia prak tycz ne, dzię ki któ rym do wie -
dzie li się, jak krok po kro ku stwo rzyć wła sną su per-
pro duk cję.

speKtaKle teatru tacK-a
Te atr TACK-a to ze spół stu den tów UG pro wa dzo ny przez Ja nu -
sza Gaw ry sia ka, za ło ży cie la i kie row ni ka ar ty stycz ne go Eu ro pej -
skie go Ośrod ka In te gra cji Twór czej Znak w Gdań sku. W 2013

ro ku ta dy na micz nie roz wi ja ją ca
się gru pa za pre zen to wa ła aż trzy
spek ta kle: Fo rum, Pro dukt, czło -
wiek i aka de mik oraz Tu wim dla
do ro słych.

turnieJoWe zmagania
par z „Jantara”
Kil ka mie się cy te mu pa ry z ZPiT
UG „Jan tar” do łą czy ły do ta necz -
nej ry wa li za cji w tur nie jach tań ców
pol skich w for mie to wa rzy skiej.
Jest to for ma wy wie dzio na z tra dy -
cji, dziś tro chę za po mnia na, ale
tro skli wie pie lę gno wa na przez Pol -
ską sek cję CIOFF. Od wie lu lat
w ca łej Pol sce od by wa ją się tur nie -
je, pod czas któ rych pa ry, oce nia ne przez gro no sę dziow skie,
ry wa li zu ją w kra ko wia ku, ku ja wia ku, obe rku i ma zu rze. Na sza
re pre zen ta cja, choć do pie ro za czy na swo ją przy go dę z tur nie -
ja mi, ma już na swo im kon cie pierw sze
suk ce sy.

ultimo cafe
Pod ta kim ty tu łem Aka de mic ki Chór
UG i ZPiT UG „Jan tar” przy go to wa ły
mar co wy kon cert z oka zji Świę ta Uni -
wer sy te tu Gdań skie go. Je go mo ty wem
prze wod nim by ły go rą ce ryt my ro dem
z Ame ry ki Po łu dnio wej. Chór za pre -
zen to wał śpie wa ną wer sję ta necz nych
hi tów – mię dzy innymi ko lum bij ską
cum bię i do mi ni kań skie me ren gue,
zaś „Jan tar” za pro sił wi dzów do kra iny
ar gen tyń skie go tan ga, by uka zać je go
róż ne ob li cza.

Warsztaty
W ofer cie „Al ter na to ra” każ dy mógł zna leźć coś dla sie bie.
Wśród licz nych pro po zy cji zna la zły się mię dzy in ny mi szko le nia
wpro wa dza ją ce w taj ni ki tań ca szkoc kie go i ir landz kie go, za ję -
cia z kry ty ki fil mo wej, warsz ta ty si to dru ku, krót ki kurs im pro wi -
za cji te atral nych czy za ję cia, pod czas któ rych uczest ni cy mie li
oka zję po znać tra dy cyj ne tech ni ki zdo bie nia ja jek wo skiem.

zumba 
Śro do we za ję cia zum by, pro wa dzo -
ne przez zna ko mi tą Mi się Mro ziń -
ską, co ty dzień przy cią ga ły spo rą
gru pę en tu zja stów in ten syw nych
ćwi czeń i go rą cych la ty no skich ryt -
mów. suk ces zum by za chę cił nas,
by po sze rzyć ofer tę te go ty pu za -
jęć. 

***
Dzię ku je my Wam, że przez ostat -
nie 12 mie się cy by li ście z na mi. Ma -
my na dzie ję, że no wy rok bę dzie
przy naj mniej tak sa mo uda ny jak
ten, któ ry wła śnie mi ja. Do zo ba -
cze nia na na szych wy da rze niach
w 2014 ro ku!

BAR BA RA MA DA NY
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Wy bo ry do władz AZS UG i AZS Gdańsk
Gru dzień 2013 ro ku był mie sią cem wal nych
ze brań spra woz daw czo -wy bor czych w klu bach
AZS i Or ga ni za cjach Śro do wi sko wych AZS.

W dniu 4 grud nia 2013 ro ku w Sa li Se nac -
kiej Uni wer sy te tu Gdań skie go od by ło się Wal -
ne Ze bra nie Spra woz daw czo -Wy bor cze Klu bu
Uczel nia ne go AZS UG. W je go trak cie wy bra -
no no wy Za rząd Klu bu na la ta 2013–2015.

Pre ze sem zo stał do tych czas peł nią cy tę funk -
cję Piotr Wal czak. W skład Za rzą du we szli:
Da riusz Bu kow ski, Ka ro li na Fi jo łek, Grze -
gorz Ko ziar ski, To masz Neu mann, Iwo na
Opelt, Mar ta Szaj ner, Ka ta rzy na Szo łu cha
i Mał go rza ta Piąt kow ska. Se kre ta rzem zo stał
po now nie Woj ciech Pa wic ki. Skład uzu peł -
ni ła, z ra mie nia Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go i Spor tu, Han na We so łow ska -Szpra da.

W dniu 13 grud nia 2013 ro ku w Ho te lu 
Lo gos w Gdań sku od by ły się wy bo ry do władz
Or ga ni za cji Śro do wi sko wej AZS Gdańsk. W skład
no we go Za rzą du z ra mie nia Klu bu AZS UG
we szli Piotr Wal czak i Da riusz Kro pi dłow -
ski – czło nek Klu bu i ab sol went UG. Pre ze -
sem Or ga ni za cji Śro do wi sko wej AZS Gdańsk
na la ta 2013–2015 zo stał wy bra ny Ire ne usz
Urbaś.

Zimowe Szlaki Szwecji
W ubie głym ro ku AZS wspól nie z part ne rem
Ste na Li ne był or ga ni za to rem dwóch edy cji
Ro we ro we go Po to pu. Ak cja za koń czy ła się
nie sa mo wi tym suk ce sem, do Szwe cji wy bra ły
się tłu my mi ło śni ków wy cie czek ro we ro wych.  

W ro ku 2014 AZS wspól nie z kon cer nem
pro mo wym Ste na Li ne po sta no wi li zor ga ni zo -

wać ko lej ny wy jazd, tym ra zem zwią za ny 
z nor dic wal king i nar ciar stwem bie go wym.
Je go na zwa to Zi mo we Szla ki Szwe cji. 

Wy jazd od bę dzie się w dniach 23–25 lu te -
go 2014 ro ku. W nie dziel ny wie czór (23 lu te -
go) wszy scy chęt ni wy ru szą pro mem do
Szwe cji, aby tam w po nie dzia łek (24 lu te go)
spraw dzić for mę w jed nej z wy bra nych dys cy -

plin. Skan dy naw skie szla ki to nie je dy na
atrak cja, ja ka cze ka uczest ni ków. Nie za brak -
nie zwie dza nia Kal skro ny, a tak że in te gra cji na
pro mie. Po wrót za pla no wa no na wto rek (25
lu te go) w go dzi nach po ran nych. Je śli lu bi cie
sport, in te gra cję i po dró że, jest to zna ko mi ta
oka zja na ak tyw ne spę dze nie cza su w ma low -
ni czych za kąt kach Skan dy na wii. 

KAlejdoSKop SpoRtoWy

PIOTR WAL CZAK

• trening przed rejsem,
• rejs promem do Szwecji i z powrotem,
• rozrywka na pokładzie, w tym dyskoteka,
• śniadanie w formie szwedzkiego stołu,
• miejsce w kabinie dwuosobowej z łazienką (dwa noclegi),
• jedna z tras nordic walking / biegówek (3 godz.),
• transport autokarem do tras i z powrotem,

• opieka instruktora sportowego,
• wycieczka autokarowa z przewodnikiem po Karlskronie,
• wejście do Muzeum Morskiego,
• ubezpieczenie NW i KL.

www.azs.ug.edu.pl i www.stenaline/zima.pl. Więcej:

Cena wyjazdu to jedynie 219 zł. 

W ramach tej opłaty przewidziane są następujące świadczenia:
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