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29 stycznia 2018 r. Komisja Eu-
ropejska ogłosiła wyniki Konkursu 
Marii Skłodowskiej-Curie na granty 
indywidualne – MSCA Individual 
Fellowships. Są one przyznawane 
naukowcom, którzy mają więcej niż 
4 lata doświadczenia (liczone od 
momentu uzyskania tytułu magistra) 
lub stopień doktora, na prowadze-
nie badań w instytucji ulokowanej 
w dowolnym kraju, pod warunkiem, 
że naukowiec nie mieszkał w danym 
kraju dłużej niż 12 miesięcy w cią-
gu ostatnich 3 lat (od tej reguły są 
wyjątki).

W tym roku granty na łączną 
sumę 250 mln euro otrzymało 1348 
naukowców. Wśród nich znalazła się 
dr Dagmara Żyła, która pod opieką 

PRESTIŻOWY GRANT NA PROJEKT AMBER
dr Tracy Heath (Iowa State University 
of Science and Technology) oraz prof. 
Jacka Szwedo (Uniwersytet Gdański) 
będzie realizować projekt pt. „Dato-
wanie skamieniałości przy użyciu 
danych molekularnych – innowacyjne 
podejście do określenia wieku bursz-
tynu bałtyckiego”. Projekt, nazywany 
też AMBER, będzie trwać od 1 wrze-
śnia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
Jego budżet to 147 296,40 euro.  

Głównym założeniem projektu  
AMBER jest opracowanie nowej me-
tody dokładnego datowania gatunków 
kopalnych zachowanych w bursztynie 
bałtyckim, co będzie przełomowym 
osiągnięciem dla badań ewolucyjnych 
wykorzystujących dane pochodzące 
z materiałów kopalnych.

Bursztyn bałtycki z północnej Eu-
ropy jest wyjątkowym depozytem 
wśród żywic kopalnych, ponieważ 
cechuje się bardzo dużą liczbą za-
chowanych w nim okazów. Mimo że 
ma kluczowe znaczenie dla datowa-
nia filogenezy różnych grup taksono-
micznych, to dotychczasowe metody 
zastosowane do określenia jego wie-
ku geologicznego nie dawały ocze-
kiwanych rezultatów. Opracowanie 
nowej metody będzie możliwe dzięki 
wykorzystaniu informacji genetycz-
nych, cech morfologicznych oraz 
potencjału nowej metody szacowania 
czasu dywergencji opartej na staty-
styce bayesowskiej.

Więcej: ec.europa.eu 

Chiński Nowy Rok, zwany również 
Świętem Wiosny, który – jako święto 
ruchome – rozpoczął się w tym roku 
16 lutego 2018 r., jest najważniejszym 
i najbardziej uroczyście obchodzonym 
świętem w Chinach. Z tej okazji trady-
cyjnie już Ministerstwo Kultury Chin, 
w ramach promocji Chińskiej Republi-
ki Ludowej w Europie, zorganizowało 
międzynarodowe tournée artystyczne 
elitarnej grupy tanecznej Youth Dance 
Company z Pekińskiej Akademii Tańca 

OBCHODY CHIŃSKIEGO NOWEGO ROKU  
(Beijing Dance Academy). 31 stycz-
nia 2018 r. grupa ta zaprezentowała 
w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 
barwne widowisko taneczne pt. Szczę-
śliwego Chińskiego Nowego Roku.

Na bogaty program spektaklu 
składały się etiudy taneczne łączące 
chińską tradycję z nowoczesnością. 
Widzowie zobaczyli 10 pokazów, przy 
czym każdy z nich przedstawiał inny 
typ tańca i muzyki, zainspirowany 
dziełami chińskiej kultury we wspa-

niałych, współczesnych i klasycz-
nych aranżacjach. Widownia Teatru 
Szekspirowskiego zapełniona była po 
brzegi, a chińscy tancerze zostali na-
grodzeni owacjami na stojąco.

Występ odbył się pod patronatem 
Ministerstwa Kultury Chin i Konsulatu 
Generalnego Chin w Gdańsku, a zor-
ganizowany został przy współpracy 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 
i Instytutu Konfucjusza przy Uniwer-
sytecie Gdańskim. 

31 stycznia 2018 r. rektor UG, prof. 
Jerzy Gwizdała, oraz rektor Yogyakar-
ta State University (Indonezja), prof. 
dr Sutrisna Wibawa, M.Pd, podpi-
sali umowę dwustronną o współpra-
cy. Współpraca ta dotyczyć będzie 
interdyscyplinarnych projektów ba-
dawczych, a przede wszystkim – 
wymiany dobrych praktyk z zakresu 
dydaktyki szkoły wyższej opartej na 
pedagogice innowacyjności. Objęci 

UMOWA UG Z PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM YOGYAKARTA 
nią zostaną profesorowie wizytujący, 
badacze, stażyści oraz studenci. 

Rektor UG został zaproszony do 
Yogyakarty – najważniejszego i naj-
starszego ośrodka akademickiego 
w dawnej stolicy Indonezji w ramach 
projektu INDOPED finansowanego ze 
środków programu Erasmus Plus. 
Zespół pracowników UG pełni w nim 
funkcję eksperta nowoczesnej dy-
daktyki akademickiej i odpowiada za 

ewaluację wdrożenia na pięciu indo-
nezyjskich uczelniach metod kształ-
cenia, takich jak grywalizacja, obozy 
innowacyjności, inkubatory, tutoring 
oraz inne związane ze współpracą 
z otoczeniem biznesowym formy 
przygotowania wynalazców i przed-
siębiorców.

Więcej: https://wns.ug.edu.pl/stu-
denci/projekty_erasmus/indoped 



Jarosław Gowin, wicepremier, 
minister nauki i szkolnictwa wyż-
szego, był gościem na posiedze-
niu Rady Rektorów Województwa 
Pomorskiego, podczas którego 
omówione zostały kwestie zwią-
zane z finalnym projektem nowej 
ustawy o szkolnictwie wyższym, 
nazywanej również „konstytucją 
dla nauki”. Rada Rektorów Woje-
wództwa Pomorskiego jednomyśl-
nie wyraziła poparcie dla projektu 
ustawy. Spotkanie odbyło się na 
Politechnice Gdańskiej, a poprowa-
dził je przewodniczący rady, rektor 
UG, prof. Jerzy Gwizdała. 

SPOTKANIE RADY REKTORÓW 
Z WICEPREMIEREM GOWINEM 

Posiedzenie odbyło się 26 stycznia 
2018 r. Wzięli w nim udział rektorzy, 
prorektorzy i dziekani pomorskich 
uczelni. Uniwersytet Gdański repre-
zentowali także prorektorzy – prof. 
Anna Machnikowska (prorektor ds. 
kształcenia), prof. Piotr Stepnowski 
(prorektor ds. nauki i współpracy 
z zagranicą) oraz prof. Krzysztof 
Bielawski (prorektor ds. rozwoju 
i współpracy z gospodarką). 

W czasie rozmowy z ministrem Go-
winem omówione zostały uwagi doty-
czące szczegółowych zapisów projek-
tu ustawy, związanych m.in. z nowymi 
minimalnymi stawkami wynagrodzeń 

w kontekście tegorocznego budżetu 
uczelni, szkół doktorskich, klasyfika-
cji dyscyplin, funkcjonowania spółek 
uczelnianych, zamówień publicznych 
czy egzaminów na uczelnie artystycz-
ne. W czasie spotkania Jarosław Go-
win powiedział m.in., że na Pomorzu 
są trzy uczelnie spełniające kryteria 
ubiegania się o status uczelni badaw-
czej: Uniwersytet Gdański, Politech-
nika Gdańska i Gdański Uniwersytet 
Medyczny. O tym, które szkoły wyż-
sze taki status uzyskają, zdecydują 
rozstrzygnięcia konkursowe.

Wicepremier odniósł się także do 
zapowiedzi wzrostu nakładów budże-
towych na naukę i szkolnictwo wyż-
sze (łącznie) do 1,8% PKB w 2025 r.  
oraz przedstawił harmonogram dal-
szych prac legislacyjnych.
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Instytut Geografii UG został uhono-
rowany przez Polskie Towarzystwo 
Geograficzne medalem pamiątko-
wym, wybitym z okazji przypadają-
cego w 2018 r. jubileuszu 100-lecia 
działalności PTG oraz Roku Polskiej 
Geografii. Medal odebrał 27 stycznia 
2018 r. prof. Mirosław Miętus, dy-
rektor Instytutu Geografii UG. 

MEDAL DLA INSTYTUTU GEOGRAFII UG

Profesor Robert Bęben z Katedry 
Marketingu Wydziału Zarządzania 
otrzymał nagrodę „Primum Coope-
ratio im. prof. Bolesława Mazurkie-
wicza”, przyznawaną przez „Praco-
dawców Pomorza”. Nagroda została 
wręczona 26 stycznia 2018 r. pod-
czas Gali Evening „Pracodawców 
Pomorza”.

Nagrodą „Primum Cooperatio” 
wyróżniane są osoby reprezentujące 
pomorskie środowisko akademickie, 
mające wybitne osiągnięcia nauko-
we połączone z udokumentowaną 

NAGRODA „PRIMUM COOPERATIO”  
DLA PROF. ROBERTA BĘBNA  

działalnością w zakresie wdrożeń 
własnego dorobku naukowego w go-
spodarce. Przedsiębiorcy promują 
tym samym naukowców, którzy rozu-
mieją potrzeby gospodarki w sposób 
aktywny i swoją twórczą myślą oraz 
doświadczeniem przyczyniają się do 
wspierania i realizowania innowacyj-
nych przedsięwzięć gospodarczych.

Tematyka badań prowadzonych 
przez prof. Bębna obejmuje takie 
obszary, jak: marketing inwestorski, 
segmentacja rynku, a w ostatnich 
latach również marketing inwestycji 

infrastrukturalnych i turystyka. Od 
początku kariery zawodowej profe-
sor łączył pracę naukową z prakty-
ką gospodarczą. W 2006 r. założył 
spółkę konsultingową Grupa EGEA, 
w ramach której przyczynił się do 
powstania i rozwoju wielu innowa-
cyjnych przedsiębiorstw, m.in. two-
rzonych przez Fundusz Kapitałowy 
ARP. Swoją wiedzę i doświadczenia 
profesor wykorzystuje także jako 
członek rad nadzorczych spółek ka-
pitałowych, w tym spółki powołanej 
przez Uniwersytet Gdański do komer-
cjalizacji wyników badań naukowych. 
Jest współzałożycielem i prezesem 
Pomorskiego Instytutu Naukowego 
im. Prof. B. Synaka.
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Profesor Cezary Obracht-Prondzyń-
ski z Uniwersytetu Gdańskiego został 
laureatem Nagrody Naukowej Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 
2017 w kategorii nauk humanistycz-
nych i społecznych. To najważniejsze 
na Pomorzu naukowe wyróżnienie 
zostało przyznane profesorowi za 
wybitne osiągnięcia w badaniach 
kultury Kaszub i Pomorza. Laureatem 
nagrody w kategorii nauk przyrodni-
czych i ścisłych został prof. Michał 
Woźniak z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się tradycyjnie w dniu 
urodzin Jana Heweliusza, tj. 28 stycz-
nia, w Ratuszu Głównego Miasta przy 
ul. Długiej w Gdańsku. Laudację wy-
głosił prof. Jerzy Błażejowski, Prezes 
Gdańskiego Towarzystwa Naukowe-
go (Uniwersytet Gdański). 

Nagroda Naukowa Miasta Gdań-
ska im. Jana Heweliusza, nazywana 
także Pomorskim Noblem, przyzna-
wana jest od 1987 r. reprezentantom 
gdańskiego środowiska naukowego 
za wybitne osiągnięcia naukowe. Do-
tychczas nagrodzono 47 wybitnych 
naukowców. Z okazji 30-lecia ufun-
dowania nagrody podczas uroczy-
stości jej wręczenia została zapre-
zentowana książka Uczeni Gdańska 
– laureaci Nagrody Naukowej Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza za lata 
2013–2017, wydana przez Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe.

Profesor Cezary Obracht-Pron-
dzyński, wybitny socjolog, antro-
polog, historyk, zanany jest przede 
wszystkim z wielkiego zaangażo-
wania na rzecz popularyzacji kul-
tury kaszubskiej i szerzenia wiedzy 
o Kaszubach. Z UG jest związany 
od 1989 r., czyli od początku swojej 
kariery naukowej. Był między innymi 
dyrektorem Instytutu Filozofii, Socjo-
logii i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Gdańskiego (2005–2012), a obec-
nie pełni funkcję kierownika Zakładu 
Antropologii Społecznej w tym insty-
tucie oraz kierownika Pomorskiego 
Centrum Badań nad Kulturą. Zainte-
resowania badawcze profesora do-
tyczą głównie problematyki Kaszub 

PROF. CEZARY OBRACHT-PRONDZYŃSKI LAUREATEM  
NAGRODY NAUKOWEJ MIASTA GDAŃSKA 

i Pomorza, mniejszości narodowych 
i etnicznych, kulturowych problemów 
współczesności oraz polityki regional-
nej. Profesor jest autorem i współau-
torem ponad 30 książek, redaktorem 
i współredaktorem ponad 20, autorem 
kilkuset artykułów naukowych, popu-
larnonaukowych, publicystycznych 
oraz promotorem 8 prac doktorskich. 
Najważniejsze publikacje w dorobku 
laureata to: Kaszubi – między dyskry-
minacją a regionalną podmiotowością  
(Gdańsk 2002); Kaszubskich pamią-
tek skarbnice. O muzeach na Kaszu-
bach – ich dziejach, twórcach i funk-
cjach społecznych (Gdańsk 2008) 
czy The Kashubs: Past and Present 
(współredaktor T. Wicherkiewicz, 
książka wydana w 2011 r. przez firmę 
Peter Lang z siedzibą w Szwajcarii).

W latach 1995–2000 profesor 
Obracht-Prondzyński był redaktorem 
naczelnym miesięcznika „Pomera-
nia”. Obecnie jest członkiem kilku 
towarzystw naukowych: Instytutu Ka-
szubskiego (prezes), Gdańskiego To-
warzystwa Naukowego, Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, Polskiego To-
warzystwa Socjologicznego (członek 
Zarządu Głównego). Ponadto jest 
animatorem kultury oraz członkiem 
kilku organizacji społecznych, w tym 
przede wszystkim Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Pełni społecznie 
funkcje w radach muzealnych (Bytów, 
Słupsk) oraz w Radzie Programowej 
Nadbałtyckiego Centrum Kultury 
w Gdańsku i Biblioteki Elbląskiej. Jest 

też przewodniczącym Rady Fundacji 
Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowe-
go oraz Rady Fundacji „Ośrodek Ba-
dań i Analiz Społecznych” w Gdańsku. 
Od wielu lat jest także członkiem ze-
społu programującego Pomorskiego 
Kongresu Obywatelskiego. W 1995 r. 
otrzymał nagrodę Fundacji „POLCUL” 
za pracę społeczną i kulturalną na Po-
morzu, a w 2004 – Nagrodę i Medal 
im. Zygmunta Glogera.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdań-
skiego są laureatami Nagrody Nauko-
wej Miasta Gdańska im. Jana Hewe-
liusza od początku jej ustanowienia. 
W dziedzinie nauk przyrodniczych 
i ścisłych laureatami zostali: prof. 
Maciej Żylicz (1992), prof. Karol 
Taylor (1995), prof. Zbigniew Grzon-
ka (1999), prof. Grzegorz Węgrzyn 
(2003), prof. Marcin Pliński (2007), 
prof. Ryszard Horodecki (2008), 
prof. Jerzy Błażejowski (2012). 
W kategorii nauk humanistycznych: 
prof. Roman Wapiński (2001), prof. 
Edmund Kotarski (2002), prof. Jó-
zef Bachórz (2003), prof. Bohdan 
Dziemidok (2004), prof. Józef Bo-
rzyszkowski (2005), prof. Jerzy 
Limon (2006), prof. Małgorzata 
Czermińska-Książek (2007), prof. 
Zdzisław Brodecki (2009), prof. Jan 
Burnewicz (2010), prof. Mirosław 
Szreder (2011), prof. Brunon Synak 
(2012), prof. Stefan Chwin (2013), 
prof. Mieczysław Nurek (2014), 
prof. Marek Żukowski (2015), prof. 
Jerzy Zajadło (2016).

Od lewej: profesor Cezary Obracht-Prondzyński, wiceprezydent Miasta Gdańska Piotr  
Kowalczuk, profesor Michał Woźniak
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24 stycznia 2018 r. najlepsi studenci 
z województwa pomorskiego odebra-
li stypendium Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego. Nagrodzeni żacy 
kształcą się m.in. na Uniwersytecie 
Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdy-
ni, a także na uniwersytetach w Toru-
niu czy w Olsztynie.

Decyzję o przyznaniu stypendiów 
podjął Zarząd Województwa Pomor-
skiego 19 grudnia 2017 r. Wyso-
kość pomocy finansowej to 380 zł.  
Stypendia będą wypłacane przez 
9 miesięcy w roku akademickim 
2017/2018. W sumie kwota nagród 
dla najlepszych 38 studentów to bli-
sko 130 tys. zł.

STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
O stypendium Marszałka Wo-

jewództwa Pomorskiego ubiegało 
się 51 osób. Musiały one uzyskać 
średnią ocen nie mniejszą niż 90% 
średniej możliwej do zdobycia na 
danym kierunku. Kolejne kryterium 
to specjalne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe. Poza tym 
najlepsi studenci muszą kształcić się 
na studiach pierwszego stopnia albo 
jednolitych studiach magisterskich 
lub studiach drugiego stopnia.

Najlepsi pomorscy studenci stu-
diują nie tylko na Pomorzu. Kilka 
osób otrzymało stypendia za wyso-
kie osiągnięcia naukowe, artystycz-
ne lub sportowe, studiując na innych 

uczelniach, m.in. w Warszawie, To-
runiu, Bydgoszczy czy w Olsztynie. 
Najwięcej wyróżnionych studiuje 
na Uniwersytecie Gdańskim (12), 
Akademii Morskiej w Gdyni (7) oraz 
Akademii Pomorskiej w Słupsku (4) 
i Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku (4).

Stypendyści marszałka wojewódz-
twa pomorskiego z Uniwersytetu 
Gdańskiego to: Balbina Hoppe, Kin-
ga Konieczna, Bartosz Korinth, Ka-
tarzyna Kosińska,  Tomasz Kowalski, 
Joanna Łaszcz, Jakub Maculewicz, 
Katarzyna Piękoś, Joanna Potulska, 
Magdalena Toruńczak, Wojciech 
Wołoszyn, Urszula Wykowska.

22 lutego 2018 r. na Uniwersyte-
cie Gdańskim odbyło się spotkanie 
z obcokrajowcami przebywającymi 
w Gdańsku w ramach Programu 
Praktyki Obywatelskiej, organizo-
wanego przez Europejskie Centrum 
Solidarności oraz Centrum Wsparcia 
Imigrantów i Imigrantek. Większość 
obcokrajowców uczestniczących 
w programie to obywatele Rosji, 
Ukrainy i Białorusi, zainteresowani 

PROGRAM  PRAKTYKI OBYWATELSKIEJ 
studiami I i II stopnia oraz studiami 
podyplomowymi, a także rodzice pla-
nujący dalszą edukację swoich dzieci 
w Trójmieście.

Uniwersytet Gdański, realizując 
założenia Deklaracji Społecznej 
Odpowiedzialności, która zakła-
da upowszechnianie idei równo-
ści, różnorodności oraz tolerancji, 
przygotował prezentację uczelni, 
przedstawił ofertę edukacyjną i wy-

magania rekrutacyjne. Uczestnicy 
spotkania mieli także możliwość 
zadawania pytań studiującym już 
na UG obcokrajowcom. Pracow-
nicy Biura Nauki i Współpracy 
z Zagranicą wraz ze studentami 
wolontariuszami zorganizowali zwie- 
dzanie Kampusu UG, w tym Biblio-
teki Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Muzeum Inkluzji w Bursztynie na 
Wydziale Biologii.

DNI ORIENTACYJNE  DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH 
16 lutego 2018 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie informacyjne dla studen-
tów z zagranicy studiujących na UG. 
Zostało ono zainaugurowane przez  
dr Nataszę Kosakowską-Berezecką 
wykładem How to survive in Polish 
Culture. Tego samego dnia odbył się 
też wieczór integracyjny, na którym 
studenci zostali przywitani tradycyj-
nie chlebem i solą, a Zespół Pieśni 
i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego 
„Jantar” wprowadził ich w zwyczaje 

naszego regionu. Od soboty do po-
niedziałku zainteresowani studenci 
wzięli udział w szeregu wydarzeń 
przygotowanych przez Sekcję Wy- 
miany Zagranicznej Studentów 
i koło ESN UG (Erasmus Student 
Network UG). Między innymi odbyli 
wycieczkę po Gdańsku i Wester-
platte, zwiedzili Europejskie Cen-
trum Solidarności, a także uczest-
niczyli w spotkaniach z mentorami 
i trójmiejską bracią studencką.



Magister Piotr Zieliński, prawnik, 
absolwent oraz doktorant Wydziału 
Prawa i Administracji UG, został lau-
reatem Nagrody Miasta Gdańska dla 
Młodych Naukowców im. Jana Upha-
gena za rok 2017 w kategorii nauk 
humanistycznych i społecznych, za 
wybitne osiągnięcia w zakresie badań 
nad prawem medycznym i biopra-
wem, a w szczególności nad aspek-
tami dotyczącymi praw pacjenta.

Laureatem tegorocznej nagrody 
w kategorii nauk ścisłych i przyrodni-
czych został mgr inż. Mariusz Szkoda 
z Politechniki Gdańskiej. Uroczystość 
wręczenia nagród odbyła się 8 lute-
go 2018 r. w Domu Uphagena przy  
ul. Długiej 12 w Gdańsku.

Magister Piotr Zieliński w pracy 
naukowej zajmuje się zagadnienia-
mi z zakresu prawa medycznego, 
bioprawa oraz bioetyki. Szczególną 
uwagę poświęca prawnym i etycz-
nym implikacjom rozwoju nauk 
biomedycznych oraz ochronie praw 
pacjenta. W swojej pracy doktorskiej 
skupia się na problematyce teorii mię-
dzynarodowego prawa ochrony praw 
człowieka. Jest autorem 20 publikacji 
oraz 14 referatów wygłoszonych na 
międzynarodowych i ogólnopolskich 
konferencjach naukowych i sympo-
zjach. Prowadził badania z dziedziny 
bioprawa na University of Houston 
Law Center, jest członkiem European 
Association of Health Law w Edyn-

PIOTR ZIELIŃSKI LAUREATEM  NAGRODY MIASTA  
GDAŃSKA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

burgu, a także kierownikiem projektu 
badawczego z zakresu bioprawa, 
który realizuje na Wydziale Prawa 
i Administracji. Współpracuje z licz-
nymi towarzystwami naukowymi 
oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne 
ze studentami Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UG.

Piotr Zieliński jest laureatem Kon-
kursu Czerwonej Róży z 2014 r. –  
zdobywcą tytułu „Najlepszego Stu-
denta Województwa Pomorskiego” 
oraz wielu innych stypendiów, na-
gród i wyróżnień, m.in. Stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go za wybitne osiągnięcia naukowe, 
Stypendium Prezydenta Miasta Gdań-
ska za wybitne osiągnięcia naukowe, 
Stypendium Marszałka Województwa 
Pomorskiego, Stypendium Rektora 
UG dla najlepszych doktorantów, 

a wcześniej – dla najlepszych stu-
dentów. Pracę naukową łączy z dzia-
łalnością akademicką – jest prze-
wodniczącym Rady Doktorantów UG 
oraz przewodniczącym Wydziałowej 
Rady Doktorantów na Wydziale Pra-
wa i Administracji UG. Ponadto jest 
członkiem Senatu UG oraz wielu in-
nych ciał kolegialnych swojej Alma 
Mater. Przez dwa lata pełnił funkcję 
Ambasadora Rzecznika Praw Oby-
watelskich, skupiając się w swojej 
działalności na problemach systemu 
ochrony zdrowia.

Nagroda Miasta Gdańska dla Mło-
dych Naukowców im. Jana Uphagena 
to najważniejsze wyróżnienie na Po-
morzu dla młodych badaczy. Ustano-
wiono ją w 2003 r. pod nazwą „Młody 
Heweliusz”. Obecną nazwę nosi ona 
od 2006 r. Młodzi badacze z Uniwer-
sytetu Gdańskiego są jej laureatami od 
początku jej ustanowienia. W gronie 
wyróżnionych znaleźli się: dr Sławo-
mir Antkiewicz (2003), dr Oktawian 
Nawrot (2004), dr Karol Horodecki 
i dr Monika Bokiniec (2006), dr Ka-
mil Zeidler (2007), dr Michał Har-
ciarek (2008), dr Paweł Antonowicz 
i dr Robert Łyżeń (2009), dr Sylwia 
Freza i dr Magdalena Giers (2011), 
mgr Jakub Szlachetko (2012),  
mgr Piotr Kitowski (2013), dr Anna 
Klimaszewska i dr Marta Kolanow-
ska (2014), mgr Wacław Kulczy-
kowski (2016).

pod kierownictwem naukowym 
prof. Iwony Sagan są pracownicy 
Katedry Geografii Społeczno-Eko-
nomicznej UG. Projekt, w którym 
uczestniczą przedstawiciele nauki 
z 28 krajów europejskich i Izraela, 
zakończy się w listopadzie 2021 r.
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4 października 2017 r. prof. Iwo-
na Sagan (Wydział Oceanografii 
i Geografii UG) została mianowana 
przez ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, dr. Jarosława Gowina, 
na jednego z dwóch krajowych 
reprezentantów Komitetu Zarzą-
dzającego Akcji COST CA16232 

PROF. IWONA SAGAN REPREZENTANTEM KOMITETU  
ZARZĄDZAJĄCEGO AKCJI COST

„European Energy Poverty: Agen-
da Co-Creation and Knowledge In-
novation”. Celem Akcji COST jest 
wzmocnienie międzynarodowej 
współpracy i wymiana doświad-
czeń, danych i produktów między 
wiodącymi ośrodkami badawczy-
mi. Uczestnikami grupy badawczej 

Magister Piotr Zieliński
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Marta Skowron Volponi, doktorant-
ka z Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Gdańskiego, znalazła w lasach tropi-
kalnych Malezji jaskrawoniebieskiego 
motyla z rodziny przeziernikowatych, 
który wyglądem i zachowaniem, 
a także wydawanymi dźwiękami 
naśladuje niebieskie pszczoły wy-
stępujące w Malezji. Heterosphecia 
tawonoides został odnaleziony po 
130 latach od ostatniego znalezienia 
jedynego osobnika tego gatunku. 
Marta Skowron Volponi opisała go 
razem z mężem Paolo Volponim 
(filmowiec przyrodniczy i prezes 
Fundacji ClearWing) w czasopiśmie 
„Tropical Conservation Science”.

Motyle z rodziny przeziernikowa-
tych znane są z pszczoło- lub oso-
podobnej budowy dzięki wąskim 
przezroczystym skrzydłom i często 
jaskrawym pręgom na odwłoku. 
Owady te mają też nierzadko „owło-

HETEROSPHECIA TAWONOIDES – MOTYL  
ODNALEZIONY PO 130 LATACH

sione” nogi, jednak w tym przypad-
ku są to w rzeczywistości wydłużone 
łuski, które wykształciły się w toku 
ewolucji, by bardziej przypominać 
pszczoły. 

Odnaleziony Heterosphecia ta-
wonoides (potocznie nazywany po 
angielsku Oriental blue clearwing) 
był znany wcześniej z jednego 
zniszczonego obecnie okazu muze-
alnego znalezionego w roku 1887 
na Sumatrze, który do dziś znajduje 
się w zbiorach Muzeum Historii Na-
turalnej w Wiedniu. Osobnik ten to 
tzw. holotyp, na podstawie którego  
dr Kallies opisał go jako gatunek nowy 
dla nauki dopiero w roku 2003. Film 
prezentujący motyla można obejrzeć 
na: https://vimeo.com/229602724. 

Warto dodać, że Marta Skowron 
Volponi w ostatnich latach odkryła 
również trzy nowe gatunki przezier-
ników: pszczołopodobny Heteros-

phecia pahangensis, gatunek, który 
ma żółte imitacje pyłku kwiatowego 
na tylnych odnóżach, wąski, osopo-
dobny Pyrophleps ellawi o niezwykle 
szybkim locie, oraz Aschistophleps 
argentifasciata z Tajlandii, którego 
nazwa pochodzi od srebrnej przepa-
ski na odwłoku. 

Marta Skowron Volponi i Paolo 
Volponi działają w Fundacji Clear-
Wing na rzecz Bioróżnorodności. 
Fundacja wspiera nowe talenty, 
projekty naukowe i kampanie edu-
kacyjne poszerzające wiedzę przy-
rodniczą i szerzące świadomość 
o potrzebie ochrony przyrody przez 
bezpośrednie działanie na poziomie 
lokalnym i globalnym. 

Więcej informacji:  
http://www.clearwingfound.com/

WARSZTATY W RAMACH  WDRAŻANIA POLITYKI  
OTWARTEGO DOSTĘPU UG
22 lutego 2018 r. w ramach wdra-
żania Polityki Otwartego Dostępu 
UG odbyły się warsztaty dotyczące 
analizy danych bibliometrycznych 
zawartych w bazie Web of Science. 

Spotkanie poprowadzili przedsta-
wiciele firmy Clarivate Analytics. 
Warsztaty miały charakter roboczy 
i pozwoliły w praktyce przećwiczyć 
analizę danych zawartych w bazie 

Web of Science, porównać dorobek 
naukowy badaczy i instytucji oraz 
analizować wykorzystanie czaso-
pism naukowych. 
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Fundacja na rzecz Nauki Polskiej roz-
strzygnęła konkursy w programach 
TEAM. Do czwartego konkursu zło-
żono 47 wniosków. Finansowanie, 
w łącznej wysokości prawie 37 mln zł,  
otrzyma 11 projektów, w tym pro-
jekt „Cykl wiązania substratu przez 
białka opiekuńcze Hsp70/J: mole-
kularne mechanizmy i funkcjonalne 
konsekwencje”, którego kierowni-
kiem jest prof. Jarosław Marszałek 
(MWB UG-GUMed). Dofinansowa-

TEAM DLA PROF. JAROSŁAWA MARSZAŁKA 
nie tego projektu wyniesie 3 456 
130 zł. 

Nagrodzeni badacze będą prowa-
dzić swoje projekty we współpracy 
z 23 naukowymi partnerami zagra-
nicznymi, 6 polskimi partnerami na-
ukowymi oraz 3 polskimi partnerami 
gospodarczymi. Środki pozyskane 
od FNP pozwolą na sfinansowanie 
50 miejsc pracy dla naukowców za-
trudnionych w projektach oraz ponad 
50 stypendiów dla studentów i dokto-

rantów zaangażowanych w realizację 
prac badawczych.

Finansowanie w programach 
TEAM zostało przyznane na okres  
3 lat, z możliwością przedłużenia 
o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wy-
łonieni w toku trzyetapowej oceny 
merytorycznej dokonywanej przez 
recenzentów zagranicznych i eksper-
tów zasiadających w dwóch pane-
lach: naukowo-gospodarczym oraz 
interdyscyplinarnym.

19 stycznia br. poznaliśmy wyniki 
głosowania internautów w konkur-
sie, w którym nagrodami były Laury 
Uniwersyteckie przyznawane w kate-
goriach: uniwersytecki akademik, uni-
wersytecki ambasador, uniwersytec-
kie praktyki, uniwersytecka inicjatywa 
naukowa, uniwersytecka inicjatywa 
kulturalna oraz uniwersytecki projekt. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie na-
gród odbyło się w Studenckim Cen-
trum Kultury Uniwersytetu Opolskiego 
podczas Gali Laurów Uniwersytec-
kich, zorganizowanej przez Forum 
Uniwersytetów Polskich i Samorząd 
Studencki Uniwersytetu Opolskiego. 

LAUR UNIWERSYTECKI DLA KONGRESU MŁODEJ NAUKI 
Laur Uniwersytecki w kategorii 

uniwersytecka inicjatywa naukowa 
zdobyła ogólnopolska konferencja 
Kongres Młodej Nauki „Nauki spo-
łeczne i humanistyczne – między 
teorią a praktyką”, która odbyła się 
w dniach 22–24 września 2017 r. 
na Uniwersytecie Gdańskim. W kon-
ferencji wzięło udział ponad 100 
osób z przeszło 20 uczelni (zarówno 
z uniwersytetów, jak i uczelni tech-
nicznych, medycznych, ekonomicz-
nych oraz pedagogicznych). Projekt 
został zgłoszony do konkursu przez 
jednego z organizatorów Kongresu – 
Parlament Studentów UG.

Organizatorami Kongresu Młodej 
Nauki byli: Zatoka Nauki, czasopismo 
„Progress”, Parlament Studentów 
UG, Samorząd Doktorantów Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
i Rada Doktorantów UG. Partnerami: 
Muzeum Historyczne Miasta Gdań-
ska, Akademickie Centrum Kultury 
UG „Alternator”, Fundacja Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dok-
toranckie Forum Uniwersytetów Pol-
skich. Patronatem wydarzenie objęli 
JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizda-
ła oraz Prezydent Miasta Gdańska  
Paweł Adamowicz. 
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Od lewej: redaktor naczelny czasopisma „Progress” mgr Dominik Bień, prorektor 
ds. studenckich UG profesor Arnold Kłonczyński, przewodnicząca Parlamentu 
Studentów UG Agata Myszka, przewodniczący Rady Doktorantów UG mgr Piotr 
Zieliński
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Światowej klasy naukowcy, prof. 
Marek Żukowski oraz prof. Paweł 
Horodecki, otrzymali 35 mln zł na 
utworzenie w UG Międzynarodo-
wego Centrum Teorii Technologii 
Kwantowych (International Centre 
for Theory of Quantum Technologies,  
ICTQT). Strategicznym partnerem jest 
Austriacka Akademia Nauk (Instytut 
Optyki Kwantowej i Informacji Kwan-
towej), jeden z najlepszych ośrodków 
naukowych w tej dziedzinie na świe-
cie. Projekt jest finansowany w ra-
mach programu Międzynarodowe 
Agendy Badawcze (MAB), realizowa-
nego przez Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej. W ramach programu MAB 
obecnie jest prowadzonych w Polsce 
7 projektów, ale tylko 2 uczelnie –  
Uniwersytet Gdański i Uniwersytet 
Warszawski – otrzymały dofinanso-
wanie na stworzenie aż 2 innowacyj-
nych centrów doskonałości. Kolejny 
MAB z najnowszej edycji będzie 
realizowany w Gdańskim Uniwersy-
tecie Medycznym, co oznacza silne 
wzmocnienie Gdańska jako ośrodka 
naukowego. 

35 MLN ZŁ DLA FIZYKÓW Z UG 
W nowo powstałym na Uniwersy-

tecie Gdańskim centrum naukowcy 
będą prowadzić badania z zakresu 
fundamentalnych zagadnień fizyki 
kwantowej, komunikacji i informacji 
kwantowej oraz technologii kwanto-
wych. Działalność centrum będzie 
skupiona szczególnie wokół rozwo-
ju nowych technologii, z naciskiem 
na cyberbezpieczeństwo oraz nowe 
techniki obliczeniowe. Są to bada-
nia, które będą stanowiły podwaliny 
dla kluczowych w przyszłości branż 
technologii informatycznych, takich 
jak bezpieczeństwo i rozwój internetu 
kwantowego, komputerów kwanto-
wych oraz sieci kwantowych, a tak-
że rozwój symulacji kwantowych. 
Kwantowe szyfry są całkowicie bez-
pieczne, a możliwość ich złamania 
oznaczałaby złamanie praw natury.

Kolejny MAB będzie realizowany 
w Gdańskim Uniwersytecie Medycz-
nym przez prof. Jana Dumańskiego 
i prof. Arkadiusza Piotrowskiego. 
Dofinansowanie otrzymał projekt 
„Mutations acquired during lifetime 
that lead to increased risk for human 

disease, with focus on cancer” („Mu-
tacje nabyte w ciągu życia, powodu-
jące zwiększone ryzyko chorób ludz-
kich, ze szczególnym wskazaniem na 
raka”). Partnerem strategicznym jest 
Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). 

Profesor Paweł Horodecki

Profesor Marek Żukowski

Karierosfera 2018 jest ogólnopol-
skim konkursem wiedzy bizneso-
wej, organizowanym przez Sto-
warzyszenie Studenckie WIGGOR 
współpracujące z Kołem Naukowym 
Public Relations z Wydziału Ekono-
micznego Uniwersytetu Gdańskiego 
i dwunastoma innymi największymi 
ośrodkami akademickimi w Polsce

Konkurs jest skierowany do stu-
dentów, a główną nagrodą jest w nim 
możliwość wygrania płatnego stażu. 
Uczestnicy rywalizują w kilku dzie-
dzinach, takich jak marketing, prawo, 
Financial Markets, strategia i doradz-
two biznesowe, audyt czy Business 
Intelligence. Dziedzinom patronują 
znane, prestiżowe marki – L‘Oreal, 
EY, Bank Zachodni WBK, Kancelaria 
Olesiński i Wspólnicy, PZU, Credit 

KARIEROSFERA 2018
Suisse – i to właśnie one 
oferują laureatom staże 
w swoich przedsiębior-
stwach.

Całość konkursu od-
bywa się w trzech eta-
pach. Pierwszy z nich to krótki test 
internetowy z wybranej przez uczest-
nika dziedziny, który mógł wypełnić 
każdy chętny. Ten etap trwał od 25 
lutego do 14 marca. W tym czasie 
na niektórych wydziałach członkowie 
Koła Naukowego Public Relations za-
chęcali studentów do wzięcia udziału 
w konkursie.

Drugi etap polegał na wypełnie-
niu testu pisemnego składającego 
się z pięćdziesięciu pytań, na które 
udzielało się odpowiedzi „tak” lub 
„nie”. Test był układany przez spe-

cjalistów z firm partner-
skich. Ta część konkursu 
przypadła na 22 marca 
i odbyła się na Wydziale 
Ekonomicznym UG. 

Trzeci etap odbędzie się 
w głównej siedzibie organizatorów 
konkursu we Wrocławiu. To case-
study organizowane przez patronów 
dziedzinowych. Na zakończenie, 13 
kwietnia, organizowane są wystawna 
gala finałowa i bankiet.

Karierosfera stwarza studentom 
perspektywy rozwoju, sprawdzenia 
swoich umiejętności oraz zdobycia 
doświadczenia tak cennego obecnie 
na rynku pracy. Jest niesamowitym 
doświadczeniem, dzięki któremu 
można zmienić całe swoje życie.
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 „Nadmorska leśniczówka” to jedyny 
projekt rozwojowy z województwa 
pomorskiego zakwalifikowany do do-
finansowania ze środków NFOŚiGW  
w ramach programu „Edukacja eko-
logiczna” III nabór 2017 r. Projekt ten 
realizowany będzie w Stacji Morskiej 
Instytutu Oceanografii Uniwersyte-
tu Gdańskiego im. prof. Krzysztofa 
Skóry w Helu, a obejmuje stworze-
nie dwóch obiektów: 
•  Nadmorskiej Leśniczówki – zaple-

cza dydaktyczno-edukacyjnego 
dla 48 osób,

•  drewutni – obiektu pełniącego 
funkcje magazynowe.
Ponadto w projekcie przewi-

dziane jest stworzenie ekspozycji 
poświęconej dziedzictwu przyrod-
niczemu i kulturowemu regionu.

Nazwa wyróżnionego projektu 
wynika z architektury budowanego 
obiektu, opartej na wzorze blisko 

NADMORSKA LEŚNICZÓWKA
stuletniego budynku gospodarcze-
go miejscowej leśniczówki, który 
w 2012 r. został rozebrany z powo-
du złego stanu technicznego. Helski 
obiekt był rzadkim przykładem re-
gionalnej architektury funkcjonalnej 
w rejonie północnych Kaszub. Za-
chowane oryginalne elementy bu-
dynku zostaną wykorzystane w od-
tworzonym obiekcie. Nadmorska 
leśniczówka zostanie usytuowana 
na terenie tzw. Błękitnej Wioski Sta-
cji Morskiej, gdzie już w tej chwili 
znajdują się Dom Morświna i hala 
konferencyjna.

W ramach projektu przygotowana 
zostanie też ekspozycja poświęcona 
dziedzictwu przyrodniczemu i kultu-
rowemu regionu, szczególnie związ-
kom rybołówstwa z leśnictwem na 
płaszczyźnie wykorzystywania tych 
samych zasobów przyrodniczych, 
tj. drewna i leśnej roślinności. Świa- 

domość o tych związkach jest zni-
koma, jak również brakuje wiedzy na 
temat współczesnej roli leśnictwa 
w umacnianiu brzegu, tworzeniu 
możliwości osadnictwa rybackiego 
na Półwyspie Helskim, a także re-
kreacyjnej i proprzyrodniczej funkcji 
lasu. Ilustracją tych zagadnień ma 
być ekspozycja złożona z plansz 
oraz eksponatów przygotowana 
przy współpracy merytorycznej 
Nadleśnictwa Wejherowo.

W nowym obiekcie odbywać się 
będą zajęcia m.in. dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej, w ramach funk-
cjonującego od 17 lat projektu pn. 
„Błękitna Szkoła”, a także zajęcia 
akademickie i ogólnospołeczne.

Kierownikiem projektu jest dr Iwo- 
na Pawliczka vel Pawlik. Czas trwa- 
nia projektu: 1 lutego 2018 r. – 31 
grudnia 2019 r., budżet – 1 216 418 zł. 

Uniwersytet Gdański otrzymał na-
grodę EDUinspiracje 2017 za reali-
zację projektu pt. „W trosce o jakość 
w ilości – program interdyscyplinar-
nego wspierania studenta filologii 
obcej w oparciu o metodę tutorin-
gu akademickiego w Uniwersytecie 
Gdańskim”, kierowanego przez dr 
Beatę Karpińską-Musiał z Insty-
tutu Anglistyki i Amerykanistyki na 
Wydziale Filologicznym UG. 

Doktor Beata Karpińska-Musiał, 
zainspirowana „Szkołą Tutorów Aka-
demickich” – szkoleniem tutorskim 
prowadzonym przez Collegium Wra-
tislaviense – zainicjowała projekt w 
celu podniesienia jakości kształce-
nia oraz wydobycia potencjału in-
telektualnego ze studentów, którzy 
oczekują ambitniejszych wyzwań 
niż te, które oferuje im program stu-
diów wybranego kierunku. Projekt 

NAGRODA EDUINSPIRACJE DLA UG
zaowocował m.in. dwiema publi-
kacjami o tematyce tutoringowej, 
zredagowanymi przez dr Karpińską-
-Musiał i podsumowującymi wyniki 
projektu. Są to: W trosce o jakość 
w ilości. Tutoring oksfordzki na Uni-
wersytecie Gdańskim oraz Studenc-
kim piórem w tutorskim kałamarzu. 
Tutoring akademicki na Uniwersyte-
cie Gdańskim, a także książką au-
torską dr Beaty Karpińskiej-Musiał 
pt. Edukacja spersonalizowana na 
uniwersytecie. Ideologia – insty-
tucja – dydaktyka – tutor. Projekt 
ma także swoją kontynuację m.in. 
w działaniach na rzecz podnoszenia 
jakości kształcenia realizowanych 
przez międzywydziałowe Centrum 
Tutorów UG.

Realizacja projektu, która odbyła 
się w latach 2014–2016, była moż-
liwa dzięki grantowi, który dr Kar-

pińska-Musiał otrzymała w ramach 
Funduszu Stypendialnego i Szkole-
niowego (działanie Rozwój Polskich 
Uczelni) od darczyńców z Islandii, 
Norwegii i Lichtensteinu (tzw. gran-
ty Norweskie – EEA Grants, Norway 
Grants i środki krajowe). Operato-
rem projektu na terenie kraju była 
Fundacja Rozwoju Systemu Eduka-
cji. Wartość całego projektu wynio-
sła 345 407,88 zł.

Nagroda EDUinspiracje zosta-
ła przyznana przez FRSE (Funda-
cję Rozwoju Systemu Edukacji) 
w kategorii Fundusz Stypendialny 
i Szkoleniowy. Jej wręczenie nastą-
piło podczas uroczystej gali, w dniu 
7 grudnia 2017 r. w Reducie Banku 
Polskiego w Warszawie. Nagrodę 
w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego 
odebrała pomysłodawczyni projektu 
– dr Beata Karpińska-Musiał.
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15 grudnia 2017 r. w Europejskim 
Centrum Solidarności odbył się 
koncert z okazji 35-lecia pracy ar-
tystycznej prof. Marcina Tomczaka 
oraz 25-lecia współpracy z Akade-
mickim Chórem Uniwersytetu Gdań-
skiego.

Koncert rozpoczął się filmem 
przygotowanym specjalnie dla jubi-
lata przez Macieja Jarczyńskiego, 
byłego asystenta profesora. Ten 
nietypowy początek wydarzenia 
zawierał podsumowanie wielolet-
niej pracy artystycznej jubilata oraz 
gratulacje i życzenia od osób, które 
w ciągu tych wielu lat związane były 
z chórem.

Kazimierz Jędrzejak, prezes ho-
norowy chóru, profesor i wykładow-
ca na Wydziale Nauk Społecznych, 
a także wieloletni chórzysta, zapo-
wiedział pierwszą część koncertu, 
która przez cały okres przygotowań 
owiana była tajemnicą. Niespodzie-
wanie dla jubilata zaprezentowały się 
zespoły jego wychowanków: Zespół 
Kameralny Supra Vocalis Ensemble 
pod dyrekcją Michała Kozorysa, 

JUBILEUSZ PROFESORA MARCINA TOMCZAKA

który w latach 2006–2011 pełnił 
funkcję asystenta dyrygenta Aka-
demickiego Chóru UG. Jako drugi 
zaprezentował się Zespół Wokalny 
Simultaneo pod dyrekcją Karola 
Kisiela, absolwenta Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku w klasie profe-
sora Marcina Tomczaka. Następnie 
wystąpił Akademicki Chór UG, któ-
ry pod dyrekcją obecnej asystentki 
dyrygenta, Anety Majdy przygoto-
wał utwory: Piosenka jest dobra na 
wszystko i Herbatka. Choreografia 
przygotowana do tych utworów 
przez wieloletnią chórzystkę Iwonę 
Went zrobiła ogromne wrażenie na 
obecnych na sali widzach, a także 
zaskoczyła profesora Tomczaka, 
którego zaproszono na scenę i po-
częstowano herbatą.

Tę część koncertu zamknęła ni-
geryjska kolęda Betelehemu, zapo-
wiadająca zbliżający się okres świą-
teczny, wykonana przez wszystkie  
zespoły z towarzystwem perkusji 
Adama Golickiego (Confusion Pro-
ject) pod dyrekcją Macieja Jarczyń-
skiego.

Po pierwszej części koncertu 
miały miejsce oficjalne podzięko-
wania i gratulacje dla dyrygenta 
Akademickiego Chóru Uniwersyte-
tu Gdańskiego prof. Marcina Tom-
czaka. W imieniu prof. Jerzego 
Gwizdały gratulacje złożył prorek-
tor ds. studenckich prof. Arnold 
Kłonczyński. Krótkie przemówienie 
wygłosił również kierownik Akade-
mickiego Centrum Kultury Michał 
Biełuszko, który w latach 2005– 
–2008 pełnił funkcję prezesa Chóru.

Koncert zakończył się Mszą gos-
pelową Roberta Raya pod dyrekcją 
prof. Marcina Tomczaka wykonaną 
przez Akademicki Chór Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Confusion 
Project (Michał Ciesielski, Adam 
Golicki, Piotr Gierszewski) oraz so-
listów (Karolina Kinder-Osijewska 
i Krzysztof Majda). Utwór zrobił tak 
duże wrażenie, że nie mogło obyć 
się bez bisu. Pod koniec koncertu 
wybrzmiało również gromkie Sto lat! 
wykonane przez całą widownię. Po 
koncercie na jubilata i gości czekały 
tort i lampka szampana.

Narodowe Centrum Nauki podsu-
mowało pierwszą edycję konkur-
su MINIATURA. Wsparcie otrzy-
mało w nim 828 naukowców, 
a łączna kwota finansowania 

GRANTY DLA UG W KONKURSIE MINIATURA 1
wyniosła prawie 30 mln zł. Uni-
wersytet Gdański jest na 6 miej-
scu wśród uczelni z całego kraju, 
którym przyznano największą 
liczbę grantów. W województwie 

pomorskim przyznano 55 gran-
tów, z czego 25 dla pracowników 
Uniwersytetu Gdańskiego. Liczbo-
wy wskaźnik sukcesu wyniósł tym 
samym 50%.



12 | S T YC Z E Ń – M A R Z E C  2 0 1 8  | G A Z E TA U N I W E RSY T EC K A

K
A

L
E

J
D

O
S

K
O

P
  

 W
Y

D
A

R
Z

E
Ń

Z myślą o obecnych i przyszłych 
studentach, a także innych osobach 
zainteresowanych naszą uczelnią 
UG uruchomił Journey – wirtualny 
przewodnik po kampusie UG w Oli-
wie. Dzięki przewodnikowi można 
odbyć spacery wirtualne po budyn-
kach wydziałów i innych obiektach 
uniwersyteckich oraz terenie ze-
wnętrznym kampusu. 

Aplikacja odwzorowuje korytarze 
i hole poszczególnych kondygnacji 
budynków w formie zdjęć panora-
micznych z funkcją ich obrotu o 360 
stopni dookoła osi. Użytkownik ma 
możliwość odczytania na ekranie 
komputera lub urządzenia mobilne-
go przypisanych przez administra-
tora systemu informacji teleadreso-
wych, w tym m.in. godzin otwarcia 
dziekanatu i biura dziekana, bibliote-
ki, czytelni, punktów gastronomicz-
nych czy ksero, znajdujących się 

WIRTUALNY SPACER PO KAMPUSIE W OLIWIE 
w danym budynku, a także innych 
zdefiniowanych treści, widocznych 
na ekranie w formie dymków tek-
stowych.

Poruszając się po terenie ze-
wnętrznym, użytkownik ma możli-
wość korzystania z wirtualnej mapy, 
która ułatwia mu nawigację. Może 
również przemieszczać się za po-
szczególnymi panoramami, które 
za pomocą strzałki przenoszą go 
w kolejne miejsca.

Aplikacja Journey umożliwia 
również odbywanie wycieczek 
w obrębie wybranych budynków 
i terenu zewnętrznego kampusu 
w Oliwie, prezentujących najcie-
kawsze miejsca w gmachach 
wydziałów, m.in. aule, sale labo-
ratoryjne i wykładowe, a także 
najbardziej rozpoznawalne miej-
sca w przestrzenni zewnętrznej 
kampusu. Użytkownikowi na trasie 

wybranej wycieczki towarzyszy ko-
mentarz i wizerunek przewodnika, 
wyświetlający się na tle każdego 
z etapów. Opcjonalnie może rów-
nież wyłączyć głos oraz wizerunek 
przewodnika i zastąpić odsłuchi-
waną treść wycieczki planszami 
informacyjnymi.

W ramach aplikacji przewidziano 
też galerię ciekawych miejsc, czyli 
przewijaną galerię miniatur wybra-
nych zdjęć z wewnątrz budynków 
oraz terenu zewnętrznego kampusu, 
którą w formie linku można umie-
ścić wewnątrz dowolnego materiału 
informacyjnego, publikowanego na 
stronach uczelni.

Aplikacja dostępna jest na stro-
nie internetowej UG pod adresem: 
http://journey.ug.edu.pl/ i może być 
ona używana zarówno na tradycyj-
nych komputerach i laptopach, jak  
i na urządzeniach mobilnych.

W dniach 19–20 marca br. odbyła 
się kolejna edycja Targów AKADE-
MIA organizowanych na Uniwersy-
tecie Gdańskim od ponad 20 lat. Ta 
największa i najstarsza edukacyjna 
impreza targowa na Pomorzu skie-
rowana jest przede wszystkim do 
uczniów, którzy podejmują decyzje 
związane z wyborem dalszej ścież-
ki kształcenia – kierunku studiów 
i uczelni – a także do nauczycie-
li i wszystkich zainteresowanych 
ofertą edukacyjną szkół wyższych 
z całej Polski. Targi towarzyszą ob-
chodom Święta Uczelni i rocznicy 
powstania Uniwersytetu Gdańskie-
go, który został powołany 20 marca 
1970 roku.

W czasie Targów na kilkudzie-
sięciu stoiskach rozstawionych na 
Wydziale Prawa i Administracji UG 
swoją ofertę prezentowały najwięk-

TARGI AKADEMIA 2018
sze uczelnie wyższe z całej Polski, 
szkoły pomaturalne, policealne, 
językowe, wydawnictwa, wydziały 
i inne jednostki Uniwersytetu Gdań-
skiego. Odbywały się także spotka-
nia z przedstawicielami Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 
i próbne matury.

Dało się zauważyć, że młodzież 
była zainteresowana nie tylko ofer-
tą edukacyjną prezentowaną przez 
wystawców. Oblegana była też fo-
tobudka na stoisku Wydziału Pra-
wa i Administracji UG, a obecni na 
Targach przedstawiciele Parlamentu 
Studentów UG wspominają o za-
interesowaniu młodych ludzi bazą 
mieszkaniową i standardem domów 
studenckich Uniwersytetu, a także 
ofertą kulturalną i możliwościami 
samorealizacji oferowanymi przez 
Uczelnię. 

Podobnie jak w poprzednich latach 
odbył się konkurs na najsympatycz-
niejszą obsługę stoiska, który tym ra-
zem wygrała Gdańska Szkoła Wyższa. 

W ramach Targów odbyły się DNI 
OTWARTE Uniwersytetu Gdańskie-
go. Była to znakomita okazja, aby 
odwiedzić poszczególne wydziały 
UG, Bibliotekę Główną, zajrzeć do 
laboratoriów i pracowni, wziąć udział 
w licznych warsztatach, doświad-
czeniach i wielu innych atrakcjach 
przygotowanych specjalnie dla od-
wiedzających.

Targi AKADEMIA 2018 zorga-
nizował Uniwersytet Gdański we 
współpracy z Fundacją Rozwoju UG. 
Patronami medialnymi byli: TVP 3  
Gdańsk, Radio Gdańsk, „Dziennik 
Bałtycki”, Trojmiasto.pl, Studia.net, 
Uczelnie.net, Radio UG MORS i „Ga-
zeta Uniwersytecka”.
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23 lutego 2018 r. podczas Gali Mię-
dzynarodowego Salonu Edukacyj-
nego Perspektywy 2018, odbywa-
jącego się w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, ogłoszone zostały 
wyniki siódmej edycji konkursu na 
kreatywną reklamę Genius Univer-
sitatis 2018, organizowanego przez 
Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W tegorocznym konkursie udział 
wzięło 46 uczelni, które zgłosiły 
łącznie 126 prac konkursowych 
w siedmiu kategoriach: reklama 
prasowa, event wspierający rekru-
tację, gadżet promocyjny, kampa-
nia w mediach społecznościowych, 
video online, content marketing 
i serwis rekrutacyjny.

Kapituła konkursu w składzie: 
Katarzyna Dragović, Paweł Tka-
czyk, Dariusz Puzyrkiewicz, Ty-
tus Klepacz, Daniel Bossy, Jacek 
Szlak, Bianka Siwińska wyłoniła 
po 3 zwycięzców w poszczegól-

REKLAMA UG NAGRODZONA  
W KONKURSIE GENIUS UNIVERSITATIS

nych kategoriach. W kategorii re-
klama prasowa po raz drugi z rzę-
du nagrodzony został Uniwersytet 
Gdański, który zajął trzecie miejsce. 
Zdaniem przewodniczącego kapituły 
konkursu, Jacka Szlaka, nagrodzona 
reklama UG jest prostą, wyrazistą 
kreacją, opartą na typografii i dow-
cipie słownym, która przyciąga 
uwagę i odwołuje się do symboli 
uniwersalnych i zrozumiałych dla 
wielu pokoleń. Drugie miejsce w tej 
kategorii zdobyła Akademia Górni-
czo-Hutnicza im. Stanisława Staszi-
ca w Krakowie, a zwycięzcą została 
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Nagrodzoną reklamę UG na zle-
cenie Sekcji Marketingu UG wyko-
nała Agencja Reklamowa Zły Pro-
jekt z Gdańska. Kreacja pod hasłem 
„Ale studia to ty szanuj” była pu-
blikowana w ramach zeszłorocznej 
wiosennej kampanii promocyjnej 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Na wniosek Parlamentu Studentów 
UG JM Rektor UG profesor Jerzy 

WYŻSZE STAWKI STYPENDIUM REKTORA  
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 

Gwizdała podniósł stawki stypen-
dium rektora dla najlepszych stu-

dentów o 100 zł. Od 1 marca 2018 r.  
stypendium rektora wynosi 540 zł. 

1 marca 2018 r. w rektoracie UG 
odbył się końcowy etap rekrutacji 
w konkursie „STAŻE BRUKSELSKIE” 
2017/2018. Konkurs, zorganizowany 
przez UG i Biuro Jarosława Wałęsy – 
posła do Parlamentu Europejskiego, 
był skierowany do studentów z Wy-
działów:
• Ekonomicznego,
• Nauk Społecznych,
• Oceanografii i Geografii,
• Prawa i Administracji,

FINAŁ KONKURSU „STAŻE BRUKSELSKIE” 2017/2018 
• Zarządzania.
W końcowej rekrutacji wzięli udział:
•  Małgorzata Jędrzejewska, stu-

dentka Wydziału Ekonomicznego,
•  Mateusz Wojciechowski, student 

Wydziału Zarządzania,
•  Krzysztof Orłowski, student Wy-

działu Zarządzania.
O wygranej zadecydowała wysoka 

średnia ocen, dobra znajomość języ-
ka angielskiego oraz wiedza ogólna 
na tematy poruszane podczas rozmo-

wy z Komisją Rekrutacyjną. Zwycięz-
cą konkursu został Krzysztof Orłow-
ski, student Wydziału Zarządzania, 
specjalność aplikacje informatyczne 
w biznesie, który odbędzie staż w Biu-
rze Jarosława Wałęsy w Brukseli od  
1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.

Komisja Rekrutacyjna wskazała 
także osobę, która znalazła się na li-
ście rezerwowej i przystąpi do stażu 
w przypadku rezygnacji laureata. Oso-
bą tą jest Mateusz Wojciechowski.



5 marca 2018 r. została podpisana 
umowa pomiędzy Uniwersytetem 
Gdańskim a Szpitalami Pomorskimi. 
W imieniu naszej uczelni podpisał ją 
rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała,  
a w imieniu Szpitali Pomorskich – 
prezes Zarządu Jolanta Sobierań-
ska-Grenda. 

Strony umowy nawiązały współ-
pracę, której celem będzie współdzia-
łanie Uniwersytetu Gdańskiego i Szpi-
tali Pomorskich m.in. w  zakresie:
1.  opracowywania analiz, eksper-

tyz i opinii na potrzeby Szpitali 
Pomorskich, w tym wydawania 

UMOWA POMIĘDZY UG A SZPITALAMI POMORSKIMI

odpłatnych opinii na potrzeby pro-
wadzonych prac,

2.  szkolenia w zakresie problematyki 
stanowiącej przedmiot badań eks-
pertów UG oraz przedmiot zainte-
resowania Szpitali Pomorskich, 
a także w innych dziedzinach 
nauki w zależności od potrzeb 
współpracy,

3.  współpracy przy organizacji konfe-
rencji naukowych, sympozjów i in-
nych form przekazywania wiedzy 
i doświadczeń oraz inspirowaniu 
prowadzenia istotnych dla rozwoju 
biznesu badań naukowych, w tym 

transferu technologii i komercjali-
zacji wyników badań naukowych,

4.  organizacji przez Szpitale Pomor-
skie nieodpłatnych praktyk dla wy-
różniających się studentów, 

5.  prowadzenia projektów badaw-
czych i rozwojowych. 
Jest to kolejne porozumienie 

o współpracy, jakie UG zawarł z in-
stytucjami publicznymi i prywatnymi 
w celu wzmacniania wspólnych na-
ukowo-dydaktycznych i organizacyj-
nych obszarów działań, co wpisuje się 
w strategię bliższej współpracy z oto-
czeniem społeczno-gospodarczym.
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„Progress” jest czasopismem UG, 
półrocznikiem, w którym publiko-
wane są artykuły naukowe z róż-
nych dziedzin, recenzje, wywiady 
czy sprawozdania z konferencji. 
Systematycznie są w nim również 
przypominane wydarzenia z historii 
uczelni. „Progress” skupia zarówno 
młodych naukowców, jak i autorytety 
z różnych dyscyplin. Nie tylko teo-
retyków, ale również tych, których 

DRUGI NUMER „PROGRESS: JOURNAL  
OF YOUNG RESEARCHERS”

badania znajdą zastosowanie prak-
tyczne.

W drugim numerze znalazło się 
m.in. 8 artykułów doktorantów z se-
minarium otwartego studium dokto-
ranckiego na Wydziale Filologicznym, 
napisanych pod kierunkiem prof. Ka-
tarzyny Wojan z Instytutu Skandyna-
wistyki UG, artykuł z historii UG Pierw-
sze lata Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Gdańsku – źródła oraz wywiad 

O podręczniku The History of Polish 
Legal System from the 10th to the 20th 
century z prof. Tadeuszem Maciejew-
skim rozmawia Dominik Bień.

Redaktorem naczelnym czaso- 
pisma jest Dominik Bień, zaś sekre-
tarzem redakcji – Sylwia Dudkow-
ska-Kafar.

Wydanie dostępne jest pod ad-
resem http://www.ejournals.eu/
Progress/2017/Numer-2/



W obchodach Święta Uniwersytetu Gdań-
skiego wzięli udział pomorscy parlamen-
tarzyści, przedstawiciele władz pań-

stwowych, samorządowych i kościelnych, korpus 
dyplomatyczny, rektorzy uczelni, przedstawiciele 
instytucji naukowych i publicznych, pomorskich 
firm oraz mediów, a także społeczność akademic-
ka naszej Uczelni. W otwierającym uroczystość 
wystąpieniu prof. Jerzy Gwizdała przypomniał, ja-
kie sukcesy w minionym roku odnieśli nauczyciele 
akademiccy i zespoły naukowe UG. Podziękował 
też wszystkim zaangażowanym w rozwój Uczel-
ni oraz wszystkim, którzy okazują jej życzliwość 
i wsparcie, w tym wicepremierowi Jarosławowi 
Gowinowi, ministrowi nauki i szkolnictwa wyż-
szego, władzom samorządowym i wojewódzkim 
oraz prezesom: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

Profesor Jerzy Gwizdała przypomniał też, ja-
kie wyzwania stoją przed uczelniami w związku 
z przygotowywaną nową ustawą o szkolnictwie 

20 marca Uniwersytet Gdański tradycyjnie obchodzi swoje święto – w tym roku była to  
48. rocznica powołania Uczelni. Z tej okazji na uroczystym posiedzeniu Senatu wręczone zostały 
odznaczenia państwowe, medale Uniwersytetu Gdańskiego oraz nagrody „Nauczyciel Roku” 
im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Posiedzenie poprowadził JM Rektor Uniwersytetu 
Gdańskiego, prof. Jerzy Piotr Gwizdała

Święto Uniwersytetu Gdańskiego  
48. rocznica powołania Uczelni

wyższym. Jak zaznaczył, Uniwersytet Gdański jest 
na nie przygotowany.

Odznaczenia państwowe i medale UG
Podczas uroczystości nadane zostały odznaczenia 
państwowe – złote, srebrne i brązowe Medale za 
Długoletnią Służbę oraz złote, srebrne i brązowe 
Krzyże Zasługi. W sposób szczególny wyróżniony 
został dr Zbigniew Szczurek, który z rąk wice- 
wojewody pomorskiego Mariusza Łuczyka ode-
brał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Złotym medalem Uniwersytetu Gdańskiego Doc-
trinae Sapientiae Honestati za wkład w rozwój UG 
i współpracę z Uczelnią został odznaczony prof.
Desmond Graham, wybitny angielski poeta i hi-
storyk literatury, profesor emeritus Uniwersytetu 
w Newcastle-upon-Tyne w Wielkiej Brytanii.

Nagrody dla najlepszych nauczycieli  
i studentów
Tradycyjnie w czasie Święta Uniwersytetu Gdań-
skiego zostały również wręczone nagrody „Na-
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uczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongo-
wiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich 
UG. Są one przyznawane za szczególne osiągnię-
cia dydaktyczne. Wyróżnieni nimi nauczyciele 
akademiccy łączą pasję naukową, dydaktyczną 
i organizacyjną, dzięki czemu cieszą się szczegól-
ną estymą wśród studentów. Tegoroczni laureaci 
to: prof. Ewa Bagińska z Wydziału Prawa i Ad-
ministracji, prof. Stanisław Pogorzelski z Wydzia-
łu Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz dr inż. 
Krzysztof Żamojć z Wydziału Chemii. 

Przyznano także wyróżnienia dla studentów. 
Hanna Rymkiewicz, Marta Tłok, Maja Góral  
i Maciej Łaszcz z Wydziału Prawa i Administracji 
otrzymali nagrody za reprezentowanie Uniwer-
sytetu Gdańskiego w jednym z najbardziej pre-
stiżowych międzynarodowych konkursów dla 
studentów prawa z dziedziny międzynarodowe-

go arbitrażu w sprawach gospodarczych – „Inter-
national Commercial Arbitration Moot”. Nagrody 
zostały przyznane przez współpracującą z Uni-
wersytetem Gdańskim Kancelarię Radców Praw-
nych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski 
Zwara i Partnerzy. W imieniu kancelarii wręczył je  
dr Marek Głuchowski.  

***
Posiedzenie Senatu uświetnił występ Akademic-
kiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dy-
rekcją prof. Marcina Tomczaka. Po południu chór 
dał również uroczysty koncert z okazji Święta 
UG. W tym roku był to koncert „Gospel’n’Swing” 
z udziałem zespołu Confusion Project oraz soli-
stów Karoliny Osijewskiej-Kinder i Krzysztofa 
Majdy. Dyrygował prof. Marcin Tomczak. 
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Uniwersytet Gdański został powołany 20 mar-
ca 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej 

Szkoły Ekonomicznej w Sopocie z Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną w Gdańsku. To dynamicznie rozwi-
jająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowo-
czesnością. Kształcenie we wszystkich niemal 
dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach 
poszukiwanych na rynku pracy połączone jest 
tu z nowoczesnymi warunkami studiowania, za-
pewnianymi między innymi w ramach Bałtyckiego 
Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie uni-
wersytet jest największą uczelnią wyższą w regio-
nie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje 
tu niemal dwadzieścia osiem tysięcy studentów, 
doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomo-
wych. Kadra naukowa liczy ponad tysiąc siedmiu-
set pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie 
kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oce-
anografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psycho-
logia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są 
do krajowej czołówki. 

Na Uniwersytecie Gdańskim można studiować 
siedemdziesiąt cztery kierunki na wszystkich po-
ziomach kształcenia, w zakresie dwustu dwudzie-
stu trzech specjalności, a w planach na rok aka-
demicki 2018/2019 jest uruchomienie czterech 

nowych kierunków studiów stacjonarnych. Będą 
to dwa kierunki w języku polskim na Wydziale 
Biologii: genetyka i biologia eksperymentalna oraz 
ochrona zasobów przyrodniczych (studia stacjo-
narne pierwszego stopnia) oraz dwa kierunki w ję-
zyku angielskim: Cultural Communication (studia 
stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na Wy-
dziale Filologicznym) i Intercultural and Business 
Relations in Europe (międzywydziałowy kierunek 
prowadzony przez wydziały: Ekonomiczny, Filo- 
logiczny oraz Nauk Społecznych, studia stacjonar-
ne pierwszego stopnia). Rekrutacja na wszystkie 
kierunki studiów rusza 20 czerwca 2018 roku. 

Uczelnia osiąga znaczące sukcesy naukowe, 
dzięki czemu umacnia pozycję lidera w regionie. 
Obecnie realizowanych jest na niej pięćdziesiąt 
siedem międzynarodowych projektów nauko-
wych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych na 
łączną kwotę ponad 112 mln zł i dwieście pięć-
dziesiąt pięć projektów krajowych oraz krajowych 
rozwojowych na łączną kwotę niemal 148 mln zł.

Jednym z największych sukcesów w ostat-
nim czasie jest udział Uniwersytetu Gdańskiego 
w specjalnym Programie Fundacji na rzecz Nauki  
Polskiej, noszącym nazwę Międzynarodowe Agen-
dy Badawcze. Program zakłada tworzenie w Polsce 
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innowacyjnych centrów doskonałości z udziałem 
najlepszych naukowców z całego świata, a Uni-
wersytet Gdański dwukrotnie został jego laure-
atem, uzyskując 76 mln zł na stworzenie dwóch 
agend: Międzynarodowego Centrum Badań nad 
Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które 
poprowadzi dwóch światowej klasy naukowców 
– prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus – oraz 
Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii 
Kwantowych, którego dyrektorem został prof. 
Marek Żukowski z UG. 

Warto dodać, że Uczelnia otrzymała również 
środki na realizację siedmiu projektów w ramach 
największego programu Unii Europejskiej w zakre-
sie badań – Horyzont 2020 – i znalazła się na trze-
cim miejscu w Polsce wśród najbardziej aktywnych 
ośrodków badawczych zgłaszających wynalazki do 
Europejskiego Urzędu Patentowego w 2017 roku. 

Uniwersytet Gdański wyróżnia na tle innych 
polskich uczelni morski charakter badań nauko-
wych i kształcenia. Uczelnia realizuje dewizę  
In mari via tua (‘W morzu droga Twoja’), służąc roz-
wojowi regionu pomorskiego, którego bogactwem 
jest morze. Uniwersytet aktywnie uczestniczy 
we współpracy bałtyckiej przez realizację wielu  
międzynarodowych naukowych projektów, takich 

jak na przykład Assamble Plus w ramach progra-
mu Horyzont 2020, Alliance w ramach programu 
Interreg-BSR czy EcoMap w ramach programu 
Bonus-185. Jest także liderem Konsorcjum Na-
rodowego Centrum Badań Bałtyckich, w skład 
którego wchodzą uczelnie wyższe z Pomorza oraz 
instytuty badawcze. 

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersy-
tet Gdański prowadzi kilka inwestycji. Najwięk-
sze z nich to rozbudowa Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki o nowy budynek Instytutu 
Informatyki, utworzenie Laboratorium Symulacji 
Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej 
(oba projekty uzyskały dofinansowanie z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014–2020) oraz utworze-
nie EkoParku na terenie Bałtyckiego Kampusu 
Uniwersytetu Gdańskiego (inwestycja uzyskała 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014–2020 oraz z WFOŚiGW, a uroczyste otwar-
cie zaplanowano w czerwcu 2018 roku). W pla-
nach jest także budowa Centrum Sportowego UG 
(inwestycja została ujęta w Planie wieloletnim do 
Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla 
sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki).
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doskonalenia własnych możliwości, podno-
szenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji, 
ciągłego dążenia do doskonałości. Niezbędna 
jest nieustanna praca w dążeniu do sukcesu. 
Jak kiedyś powiedział profesor Bogusław Fie-
dor: „Sukces jest iloczynem talentu i pracowi-
tości; jeśli jeden z nich dąży do zera, to ca-
łość dąży do zera”. Dlatego tak ważnym jest 
poszukiwanie talentów w naszej społeczności 
akademickiej oraz zachęcanie tej społeczności 
do rzetelnej i wydajnej pracy. Oczywiście efek-
tem tego będzie sukces. Sukcesów takich było 
w ubiegłym roku wiele i nie sposób wszystkie 
wymienić. Jednak chciałbym przypomnieć cho-
ciaż niektóre z nich: 
•  profesor Cezary Obracht-Prondzyński z Wy-

działu Nauk Społecznych został laureatem 
Nagrody Naukowej Miasta Gdańska imienia 
Jana Heweliusza za rok 2017 w kategorii nauk 
humanistycznych;

•  profesor Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa 
i Administracji otrzymał Nagrodę im. Edwar-
da Wende za propagowanie prawa oraz za 
mówienie prostym językiem o trudnych spra-
wach;

•  profesor Robert Bęben z Wydziału Zarzą-
dzania otrzymał wyróżnienie Pracodawców 
Pomorza ,,Primum Cooperatio”, czyli „Nade 
Wszystko Współpraca” – Nagrodę Specjalną 
imienia Profesora Bolesława Mazurkiewicza.
Szczególnie cieszą nagrody dla naszych mło-

dych naukowców:  
•  doktor Agnieszka Gajewicz z Wydziału 

Chemii otrzymała stypendium habilitacyjne 
w ramach programu „L’Oréal – UNESCO dla 
Kobiet i Nauki” za rozwój metod chemoin-
formatycznych, wspierających ocenę ryzyka 
chemicznego stwarzanego przez nowe oraz 
obecne w środowisku substancje chemiczne;

•  magister Piotr Zieliński, doktorant Wydzia-
łu Prawa i Administracji, otrzymał Nagrodę 

Dostojni Goście, Wysoki Senacie, Szanowni 
Państwo, Drodzy Studenci,
gromadzimy się dziś, jak co roku, w drugiej poło-
wie marca, by wraz z całym pomorskim środowi-
skiem akademickim świętować kolejną rocznicę 
początków naszej Uczelni. Święto Uniwersytetu 
to dla każdej uczelni powód do ogromnej rado-
ści w związku z możliwością kreowania i udo-
skonalania obszarów akademickiej rzeczywisto-
ści. To również poczucie dumy z przynależności 
do gremium universitas i niewzruszalne poczucie 
misji edukacyjno-badawczej oraz wychowaw-
czej jego członków. Cieszymy się, że jak zawsze 
możemy obchodzić to święto w towarzystwie 
naszych oddanych i serdecznych przyjaciół.

Sięgając pamięcią do wydarzeń sprzed czter-
dziestu ośmiu lat, przypominamy nasze korze-
nie, które tu w Gdańsku wyznacza symboliczna 
data 20 marca 1970 roku. Symboliczna, gdyż 
w rzeczywistości sięga ona dalej i głębiej. Po-
czątkowo szkoła wyższa składająca się z sześciu 
wydziałów i zatrudniająca dwudziestu sześciu 
profesorów stała się jednym z największych 
pracodawców w województwie pomorskim. To 
niewątpliwie powód do satysfakcji, ale i zobo-
wiązanie. Dokładamy wszelkich starań, aby na-
sza uczelnia pozostawała w gronie najlepszych. 
Jestem gorącym zwolennikiem nieustannego 
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Przemówienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego, prof. Jerzego Piotra Gwizdały, z okazji  
48. rocznicy powołania Uczelni
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•  dwa złote medale, Nagrodę Specjalną oraz 
Grand Prix Festiwalu Chóralnego we Florencji 
dla Akademickiego Chóru UG.
Serdecznie wszystkim Państwu gratuluję i ży-

czę dalszych sukcesów.

Drodzy Państwo,
już dziś rozpoczynamy przygotowania do ob-
chodów pięćdziesięciolecia Uniwersytetu 
Gdańskiego, które zapoczątkujemy dokładnie 
za rok, w dniu kolejnego Święta Uniwersyte-
tu. W tym miejscu pragnę serdecznie zaprosić 
wszystkich Państwa do włączenia się w przy-
gotowania naszego jubileuszu. Jednocześnie 
chciałbym przypomnieć, że Uniwersytet two-
rzymy my wszyscy, nikt z nas, niezależnie od 
charakteru swojej obecności, nie stoi poza tą 
wspólnotą. Każdy ma możliwość włączenia się 
w jej rozwój, a siła jego wpływu zależy tylko 
od chęci, determinacji, stopnia utożsamiania się 
z uczelnią, nie zaś od zajmowanego stanowiska 
czy piastowanej godności. To wielka satysfakcja, 
że tak wielu członków naszej wspólnoty korzy-
sta z tego prawa.

W tym wyjątkowym czasie, kiedy trwają prace 
nad nowym brzmieniem ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce, staramy się jak najszyb-
ciej dostosować nasze działania do wymogów 
stawianych przez kształtujące się prawodaw-
stwo. Zdecydowaliśmy się między innymi na 
zwiększenie zatrudnienia wśród nauczycieli aka-
demickich. Rozwój naszej kadry wpływa wyraź-
nie na potencjał naukowy Uniwersytetu, o czym 
świadczą między innymi wyniki kolejnych ocen 
parametrycznych. Zdając sobie sprawę ze spe-
cyfiki okresu, w jakim znajdują się wszystkie 
uczelnie publiczne, mogę jasno stwierdzić, że 
Uniwersytet Gdański jest przygotowany do sy-
tuacji, kiedy to nowa ustawa dotycząca szkol-
nictwa wyższego będzie wprowadzana w życie. 
Taka teza bierze się z głębokiego przekonania, 
że pracownicy naszej uczelni są gotowi na śmia-
łe podejmowanie nowych wyzwań, wśród któ-
rych najważniejsze to: 
•  umiędzynarodowienie;
•  interdyscyplinarność;

Uphagena za „wybitne osiągnięcia w zakresie 
badań nad prawem medycznym i bioprawem, 
a w szczególności nad aspektami dotyczącymi 
poszanowania praw pacjenta”. 
Niewątpliwym sukcesem Uniwersytetu Gdań-

skiego jest znalezienie się w gronie dziesięciu 
największych i najsilniejszych uczelni w Polsce, 
które zdobyły granty z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 
w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. 
Na realizację projektu pt. „PROgram Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego” uczelnia otrzyma 
ponad 18,5 miliona złotych. W ramach projek-
tu prowadzone będą między innymi nowator-
skie działania służące podniesieniu kompeten-
cji studentów i kadry akademickiej w zakresie 
przygotowania studentów do wejścia na rynek 
pracy, specjalistyczne szkolenia i staże, powoły-
wanie nowych i modyfikacja dotychczasowych 
kierunków studiów oraz rozwój informatyzacji 
uczelni.

Ponadto, Uniwersytet Gdański zajął trzecie 
miejsce wśród najbardziej aktywnych ośrodków 
zgłaszających patenty do Europejskiego Urzędu 
Patentowego w 2017 roku. Jak podaje Europej-
ski Urząd Patentowy, polską działalność paten-
tową napędzały przede wszystkim ośrodki ba-
dawcze i akademickie. Bardzo wysokie miejsce 
Uniwersytetu Gdańskiego jest wynikiem wielu 
działań, wzmacniających współpracę nauki z go-
spodarką, co utrwala pozycję uczelni wśród li-
derów innowacyjności.

Jak co roku nie zawodzą także studenci sku-
pieni w agendach sportowych i kulturalnych 
naszej uczelni. Spośród najbardziej spektakular-
nych osiągnięć w bieżącym okresie wymienić 
należy:
•  akademickie wicemistrzostwo Polski w Futsalu 

Kobiet – Warszawa 2018;
•  srebrny medal Akademickich Mistrzostw Pol-

ski w Snowboardzie – Wisła 2018;
•  wicemistrzostwo Świata i Europy juniorów 

w żeglarstwie lodowym, zdobyte przez stu-
dentkę Wydziału Ekonomicznego Sarę Pia-
secką;
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działania w ramach nowego przedsięwzięcia: 
Panu dziekanowi Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki, profesorowi Piotrowi Bojarskie-
mu, prodziekanowi ds. kształcenia i promocji, 
profesorowi Aleksandrowi Kubickiemu, pro-
rektorowi ds. rozwoju i współpracy z gospodar-
ką, profesorowi Krzysztofowi Bielawskiemu 
oraz całemu zespołowi pracującemu przy pro-
jekcie, w tym w szczególności Pani Ewie Ka-
szewskiej, profesorowi Markowi Żukowskiemu 
oraz profesorowi Michałowi Horodeckiemu. Jak 
mawiał wybitny powieściopisarz Honoriusz Bal-
zac: „Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, 
odwagi i pracy”.

Dostojni Goście,
kluczowym obszarem w funkcjonowaniu uczelni 
jest rozwój badań naukowych, zwłaszcza powią-
zanych z gospodarką i wspierających innowa-
cyjność, to zaś wraz z podnoszeniem jakości 
kształcenia wymusza kolejne inwestycje infra-
strukturalne, których realizację rozpoczynamy 
jeszcze w 2018 roku. Należą do nich:
•  budowa budynku Instytutu Informatyki dla 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki;
•  utworzenie interdyscyplinarnego Laborato-

rium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Doku-
mentacji Filmowej;

•  otwarcie Eko-Parku na Kampusie w Oliwie;
•  realizacja pierwszego etapu budowy Uniwer-

syteckiego Centrum Sportu;
•  zakończenie modernizacji domu studenckiego 

nr 4 na kampusie mieszkalnym w Gdańsku-
-Oliwie.
Zakończono również budowę statku badaw-

czego Oceanograf.
W bieżącym roku akademickim Uniwersy-

tet Gdański wraz z innymi uczelniami aktywnie 
uczestniczy w projektach związanych z obcho-
dami stulecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, pięćdziesiątej rocznicy wydarzeń Marca 
’68 oraz w pracach zespołów skupionych przy 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich (KRASP) i Konferencji Rektorów Uniwer-
sytetów Polskich (KRUP) w zakresie tworzenia 
Konstytucji dla Nauki.

•  współpraca z samorządami i instytucjami sa-
morządowymi oraz otoczeniem biznesowym;

•  komercjalizacja;
•  prace wdrożeniowe;
•  federacja uczelni w zakresie nauki, badań, 

wspólnych projektów.

Szanowni Państwo,
w minionym roku miało miejsce kilka kluczowych 
dla Uniwersytetu Gdańskiego wydarzeń, które 
w przyszłości będą rysowały nowe oblicze naszej 
uczelni; oblicze nowoczesne, pionierskie, potra-
fiące sprostać wyzwaniom stawianym przez re-
formujące się polskie szkolnictwo wyższe.

Jednym z nich jest zacieśnienie współpra-
cy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. 
U schyłku ubiegłego roku Uniwersytet Gdań-
ski i Gdański Uniwersytet Medyczny podpisały 
list intencyjny w zakresie współpracy naukowej 
i konsolidacji działań, zmierzających do federa-
cji lub pełnej integracji. Współpraca ta będzie 
obejmowała zarówno przedsięwzięcia nauko-
we, działania w zakresie transferu wyników na-
ukowych do gospodarki, jak i przedsięwzięcia 
dydaktyczne, w tym także tworzenie nowych 
jednostek naukowo-dydaktycznych. 

Drugie takie wydarzenie to pozyskanie przez 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki fun-
duszy z Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój na drugą już w murach naszej uczelni, 
prestiżową, Międzynarodową Agendę Badaw-
czą. Uniwersytet Gdański otrzymał trzydzieści 
pięć milionów złotych na utworzenie Międzyna-
rodowego Centrum Teorii Technologii Kwanto-
wych. W nowo powstałym Centrum naukowcy 
będą prowadzić badania w zakresie fundamen-
talnych zagadnień fizyki kwantowej, komuni-
kacji i informacji kwantowej oraz technologii 
kwantowych. Działalność jednostki będzie 
skupiona szczególnie wokół rozwoju nowych 
technologii, z naciskiem na cyberbezpieczeń-
stwo oraz nowe techniki obliczeniowe. W pro-
jekcie uczestniczą światowej klasy naukowcy: 
profesor Marek Żukowski oraz profesor Mi-
chał Horodecki. W tym miejscu bardzo dziękuję 
za zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczne 
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Szczurkowi i Sopotu – Jackowi Karnowskiemu. 
Podziękowania kieruję także do naszych pomor-
skich parlamentarzystów, europosłów i samo-
rządowców. Dziękuję prezesowi Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej, Panu profesorowi Macie-
jowi Żyliczowi oraz prezesowi Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Gdańsku, Panu Maciejowi Kazien-
ko, którzy wspierają nas w wielu inicjatywach 
i staraniach.

Postęp nie jest wynikiem satysfakcji z suk-
cesów, lecz efektem poszukiwania rozwiązań 
istotnych problemów i umiejętności odpowiada-
nia na wyzwania. Niech nadchodzące miesiące 
będą przepojone atmosferą gorącej i twórczej 
dyskusji.

Dziękuję za uwagę.

Przy okazji naszego święta chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy wspie-
rają działania Uniwersytetu Gdańskiego, oka-
zując zrozumienie, hojność i cierpliwość wobec 
naszych nieustannych potrzeb. Nadal będziemy 
o to wsparcie zabiegać, bowiem potrzeby pozo-
stają olbrzymie.

Za zrozumienie, cierpliwość i wielką życzli-
wość dziękuję Panu ministrowi nauki i szkol-
nictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi oraz 
Panu ministrowi Sebastianowi Skuzie, a także 
wojewodzie pomorskiemu, Panu Dariuszowi 
Drelichowi. W imieniu całej naszej akademickiej 
społeczności serdecznie dziękuję marszałkowi 
województwa pomorskiego, Panu Mieczysła-
wowi Strukowi i wicemarszałkowi Wiesławo-
wi Byczkowskiemu, prezydentom: Gdańska – 
Pawłowi Adamowiczowi, Gdyni – Wojciechowi 

fo
t. 

Łu
ka

sz
 B

ie
ń



N
A

U
K

A
 I

 E
D

U
K

A
C

J
A

24 | S T YC Z E Ń – M A R Z E C  2 0 1 8  | G A Z E TA U N I W E RSY T EC K A

VIII Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy 
„Wisła w krajobrazie Pomorza”

W dniach 14–15 października 2017 roku odbył się VIII Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy 
„Wisła w krajobrazie Pomorza”, zorganizowany w ramach ogólnopolskiego cyklu „Mijające 
krajobrazy Polski”. Wiodącym organizatorem sejmiku było Pomorskie Porozumienie Oddzia-
łów PTTK, z którym współpracowali: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku. 
Bezpośredni organizatorzy ogólnopolskiej imprezy to Pomorskie Kolegium Instruktorów  
Krajoznawstwa PTTK i Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku 

Sejmik honorowym patronatem objęli: Mar-
szałek Województwa Pomorskiego, Rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego i Prezes Zarządu 

Głównego PTTK. Patronat medialny sprawowały 
czasopisma: „Gazeta Uniwersytecka” (UG), „Gości-
niec” (ZG PTTK), „Pomerania” (Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego) oraz „Dziennik Bałtycki”. Komitet 
Organizacyjny Sejmiku działał w składzie: Ryszard 
Józef Wrzosek – przewodniczący, Piotr P. Woźniak –  
wiceprzewodniczący i Alicja Wrzosek – sekretarz.

SESJA NAUKOWA
Sesja naukowa odbyła się na Uniwersytecie Gdań-
skim w dniu 14 października. Przybyłych na nią gości 
przywitał Ryszard Józef Wrzosek, który opowiedział 
o wydarzeniach mających miejsce z okazji Roku Rze-
ki Wisły 2017. Na Pomorzu inauguracja obchodów 
święta naszej największej rzeki odbyła się pod ko-
niec lutego 2017 roku w Tczewie, w Muzeum Wi-
sły. Konferencję poświęconą muzeom nadwiślań-
skim zorganizowało wówczas Narodowe Muzeum 

Morskie w Gdańsku. Dnia 12 kwietnia 2017 roku 
Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK zorganizo-
wała sesję dotyczącą Wisły w Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni. PTTK postanowiło włączyć się 
do ogólnopolskich obchodów Roku Wisły, stąd hasło 
programowe na 2017 rok – „Wisła łączy”. Komisja 
Krajoznawcza ZG PTTK zaproponowała zorganizo-
wanie Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego 
pt.: „Z biegiem Wisły”. Pierwsza sesja krajoznawcza 
odbyła się 28 kwietnia 2017 roku w Krakowie, a zor-
ganizowało ją Centrum Turystyki Górskiej PTTK pod 
przewodnictwem dr. Józefa Partyki. Druga sesja to 
ogólnopolski sejmik krajoznawczy zorganizowany 
w Gdańsku, gdzie wody Wisły kończą swą wędrówkę.

Po tym krótkim wstępie w imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Pomorskiego uczestników sejmiku przy-
witała Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu 
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. 
Podziękowała ona organizatorom za ósme już spo-
tkanie z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”. Uroczy-
stego otwarcia sesji dokonała natomiast prof. Joanna  
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Fac-Beneda, prodziekan Wydziału Oceanografii 
i Geografii UG. Profesor została kierownikiem se-
sji naukowej oraz moderatorem pierwszego pane-
lu, przebiegającego pod hasłem: „Od początku do 
końca z jej biegiem”. Podczas tego spotkania referaty 
wygłosiło pięciu prelegentów:
•  Ryszard Józef Wrzosek – 2017 – Rok Rzeki Wisły,
•  Józef Partyka – Mijające krajobrazy Polski,
•  Mariusz Szmidka – Autostrada wodna na Wiśle.  

Akcja społeczna „Dziennika Bałtyckiego”,
•  Joanna Angiel – Krajobrazy kulturowe widziane 

z rzeki i ich wartości edukacyjne,
•  Krzysztof Kruszyński – Miasta nadwiślańskie 

w dawnej kartografii i obrazach.
Po zakończeniu panelu, podczas przerwy ka-

wowej, prowadzono dyskusje i oglądano wystawę 
fotograficzną pt. „Wisła – królowa rzek polskich”, 
przygotowaną przez Alicję Wrzosek. 

Drugiemu panelowi, który przebiegał pod ha-
słem: „Gdzie wody Wisły osiągają kres wędrówki”, 
przewodniczył Ryszard J. Wrzosek. W tej części se-
sji głos zabrało również pięciu prelegentów, którzy 
wygłosili następujące referaty:
•  Wojciech Majewski – Przekop Wisły i jego znacze-

nie dla ochrony przeciwpowodziowej,
•  Paweł Jarczewski – Jak przekop Wisły zbudowano,
•  Katarzyna Krawczyk – U ujścia Wisły – wczoraj 

i dziś,
•  Paweł Raczyński, Włodzimierz Sakwiński – Wokół 

dolnej Wisły,
•  Alicja Wrzosek – Wycieczki krajoznawcze PTTK 

w Roku Wisły.
Po referatach zaprezentowano film pt. Najpięk-

niejsza droga wodna MDWE 70 oraz odbyła się inte-
resująca dyskusja, poświęcona Wiśle i jej znaczeniu 
dla Polski.

W sesji naukowej uczestniczyło ponad stu pięć-
dziesięciu krajoznawców z całej Polski, w tym przed-
stawiciele Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego 
PTTK z jej przewodniczącym dr. Szymonem Bijakiem 
z Warszawy. Po jej zakończeniu, w siedzibie Oddziału 
Gdańskiego PTTK, odbyło się spotkanie ww. człon-
ków Komisji z krajoznawcami pomorskimi z PTTK. 
Uczestniczył w nim również członek Zarządu Głów-
nego PTTK i zarazem prezes Oddziału Gdańskiego –  
Stanisław Sikora. 

WYJAZD W TEREN
W drugim dniu sejmiku, 15 października 2017 roku, 
odbyła się sesja terenowa. Uczestnicy sejmiku zwie-
dzili Żuławy Wiślane, głównie dolny odcinek ujścio-
wy Wisły. Wycieczkę poprowadzili przewodnicy 
turystyczni PTTK – Grzegorz Litwińczuk i Ryszard 

Józef Wrzosek. Najpierw dojechaliśmy autokarem do 
Świbna, a stąd – wzdłuż przekopu Wisły na połu-
dnie do Przegaliny, gdzie zwiedziliśmy dwie śluzy. 
Następnie, po zwiedzeniu ważnej śluzy Gdańska 
Głowa, udaliśmy się do przepompowni w Rybinie.

Zakończenie sesji terenowej miało miejsce 
w Tczewie. Tutaj najpierw, w Fabryce Sztuk, obej-
rzeliśmy stałą wystawę o historii Tczewa, a potem, 
po przerwie, w czasie której skorzystaliśmy z po-
częstunku i zostaliśmy obdarowani materiałami  
krajoznawczymi o Kociewiu i Tczewie oraz gadże-
tami miejskimi, zwiedziliśmy Muzeum Wisły i Cen-
trum Konserwacji Wraków, po którym oprowadzili 
nas przewodnicy muzeum. Po ośmiu godzinach 
wróciliśmy do Gdańska, gdzie na przystanku SKM 
Gdańsk-Oliwa zakończyliśmy udaną sesję tereno-
wą. W wycieczce uczestniczyło prawie pięćdziesiąt 
osób. 

ALICJA I RYSZARD WRZOSKOWIE
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Program Uniwersytetu Bałtyckiego wspiera 
wspólne działania edukacyjne oraz współpra-
cę naukową pomiędzy członkami. Jego działal-

ność jest nakierowana na kilka strategicznych obsza-
rów, obejmujących zagadnienia zrównoważonego 
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, gospodarki 
wodnej, prawa ochrony środowiska, produkcji żyw-
ności, zmian klimatu, energii odnawialnej, zielonej 
gospodarki czy zrównoważonego transportu miej-
skiego. 

 Przez lata w ramach programu powstały setki 
materiałów dydaktycznych, konspektów, skryptów 
dydaktycznych i filmów edukacyjnych. Członko-
wie programu organizują także cykliczne, coroczne 
międzynarodowe wydarzenia, takie jak: letnia szkoła 
doktorancka kompetencji badawczych, konferencja 

Sieć akademicka działająca pod nazwą Program Uniwersytetu Bałtyckiego (ang. Baltic University 
Programme – BUP) to konsorcjum ponad dwustu trzydziestu uczelni i instytucji związanych 
z nauką i szkolnictwem wyższym, pochodzących z krajów regionu Morza Bałtyckiego. Definicja 
regionu wykracza tu jednak poza kraje mające wybrzeże bałtyckie, ponieważ obejmuje dodatkowo 
cały obszar zlewni morza. Oznacza to, że oprócz krajów stricte nadbałtyckich do sieci należą 
również takie państwa, jak Norwegia, Czechy, Słowacja, Białoruś czy Ukraina. Sieć funkcjonuje 
nieprzerwanie od dwudziestu siedmiu lat i jest koordynowana przez Uniwersytet w Uppsali 

Program Uniwersytetu Bałtyckiego

metodyczna dla nauczycieli akademickich, rejsy 
szkoleniowe na żaglowcu „Fryderyk Chopin”, od-
bywające się pod nazwą SAIL (ang. Sustainability 
Applied in International Learning), a przeznaczone 
zarówno dla studentów, jak i dla nauczycieli, czy 
konferencja studentów regionu bałtyckiego. Wyda-
rzenia te cieszą się dużym zainteresowaniem uczelni 
partnerskich, tym bardziej, że uczestnictwo w nich 
jest całkowicie darmowe. 

Uczestnicy programu rozpoczęli także działania 
ukierunkowane na usystematyzowanie informacji 
naukowej zaangażowanych zespołów badawczych 
przez budowę repozytorium bibliograficznego prac 
poświęconych szeroko pojętej tematyce bałtyckiej 
oraz utworzenie bazy danych naukowców, umoż-
liwiającej szybkie wyszukanie potencjalnych part-
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nerów do realizacji międzynarodowych projektów 
badawczych. 

Uniwersytet Gdański był członkiem sieci od sa-
mego początku istnienia programu. Z materiałów 
dydaktycznych czy możliwości uczestnictwa w kon-
ferencjach i szkołach skorzystało przez lata ponad 
tysiąc naszych studentów. Osobiście brałem udział 
w pierwszej edycji kursu z zakresu ochrony środo-
wiska Morza Bałtyckiego, który odbył się dzięki wy-
korzystaniu projekcji wideo i transmisji satelitarnych 
(co jak na rok 1991 było absolutną innowacją dy-
daktyczną). Jednak w okresie ostatnich kilku lat za-
interesowanie programem na UG znacząco osłabło. 

Ponowny kontakt nawiązaliśmy z siecią w poło-
wie ubiegłego roku, a w styczniu tego roku uczestni-
czyłem w „Piątej Konferencji Rektorów BUP”, zorga-
nizowanej przez Uniwersytet Åbo Akademi w Turku, 
w Finlandii. Podczas konferencji podsumowaliśmy 
dotychczasowy dorobek BUP oraz wysłuchaliśmy 
sprawozdań z cyklicznych wydarzeń, z których nota 
bene jedno było referowane przez doktorantkę UG, 
Martę Skorek z Wydziału Filologicznego (na zdję-
ciu). Dyskutowaliśmy także o wyzwaniach, jakie 
stają przed konsorcjum, oraz szukaliśmy możliwo-
ści rozszerzenia jego działania w zakresie tworzenia 
interdyscyplinarnych grup badawczych czy poszu-
kiwania funduszy międzynarodowych na realizację 
projektów naukowych. 

Nie mam wątpliwości, że powinniśmy zde-
cydowanie efektywniej wykorzystywać 

olbrzymi potencjał programu, jego bogatą ofertę 
edukacyjną oraz możliwości rozwoju naukowego. 
Dlatego też w ramach biura „International Office” 
UG uruchomiliśmy już program monitorowania 
ofert, terminów zgłoszeń oraz nowych materiałów 
BUP, tak aby w jak największym stopniu informa-
cja ta trafiała do pracowników i studentów Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Mam również nadzieję, że już 
wkrótce również UG we współpracy z innymi pol-
skimi uczelniami stanie się gospodarzem jednego 
z cyklicznych wydarzeń programu.

PROF. DR HAB. PIOTR STEPNOWSKI 
PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ UG
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Marta Skorek, doktorantka z Wydziału Filologicznego UG, dzieli się 
wrażeniami ze szkoły doktoranckiej  
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W trakcie NFF mieliśmy okazję poznać lepiej 
kulturę krajów nordyckich: Danii, Finlandii, 
Islandii, Norwegii oraz Szwecji. Festiwal 

oficjalnie otworzyła prorektor ds. kształcenia, prof. 
Anna Machnikowska. Głównymi gośćmi spotkania 
byli: duński reżyser i pisarz Daniel Dencik (Moon Rider, 

Między 23 a 25 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się druga edycja 
festiwalu kultury nordyckiej Nordic Focus Festival, organizowanego przez Akademickie Centrum 
Kultury UG „Alternator”, Instytut Skandynawistyki UG i Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość 
Blondynki”. Festiwal przebiegał pod patronatem rektora Uniwersytetu Gdańskiego profesora 
Jerzego Gwizdały, prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Ambasady Królestwa Szwecji 
w Warszawie, Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie, Ambasady Republiki Finlandii 
w Warszawie, a także Ambasady Królestwa Danii w Warszawie

2. Nordic Focus Festival za nami!

Wyprawa na koniec świata) oraz również pochodząca 
z Danii dziennikarka i pisarka Lisbeth Nebelong (Færø 
Blues). W specjalnym bloku blogerów-podróżników 
udział wzięli: autorka Szwecjobloga Natalia Kołaczek, 
współautor bloga Ice Story Piotr Mikołajczak oraz au-
torka bloga Globfoterka – Emilia Długa.
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IMPREZY DLA PASJONATÓW
Podczas NFF miały miejsce panele dyskusyjne, prezen-
tacje podróżnicze, spotkania autorskie i pokazy filmowe 
– wszystkie połączone wspólnym nordyckim tematem. 
Urozmaiceniem programu festiwalu było siedem poka-
zów filmowych. W sumie odbyło się dwadzieścia pięć 
spotkań, które przyciągnęły ponad tysiąc pasjonatów 
kina, literatury i podróży. 

TRUDNE TEMATY
Pierwszego dnia festiwalu mieliśmy okazję dyskutować 
na niełatwe tematy. O zmianach w kulturze i naturze 
krajów nordyckich rozmawialiśmy podczas panelu „Ulti-
ma Thule. Kultura na krańcach Północy”, prowadzonego 
przez dr. Sebastiana Jakuba Konefała. W spotkaniu 
tym uczestniczyli prof. Maria Sibińska, dr Agata Lu-
bowicka, reżyser Daniel Dencik, pisarka Lisbeth Nebe-
long, a także bloger i pisarz Piotr Mikołajczak.

Dyskusja o fenomenie norweskiego serialu Skam, któ-
ra miała miejsce w trzecim dniu festiwalu, przyciągnęła 
chętnych do rozmowy młodych ludzi, często rówieśni-
ków głównych bohaterów serialu. O Skamie bez wstydu 
z uczestnikami festiwalu rozmawiały dr Maja Chacińska 
i dr Karolina Drozdowska. Podjęły one między innymi 
temat naturalistycznego ujęcia przez twórców serialu 
tematu bycia nastolatkiem, a także współtworzenia 
przez aktorów swoich postaci przez przenoszenie oso-
bistych doświadczeń na odgrywane role.

GOŚCIE Z DANII
Drugi dzień festiwalu upłynął pod znakiem duńskich 
gości: Lisbeth Nebelong i Daniela Dencika. Prezenta-
cja dziennikarki i pisarki o Wyspach Owczych, które 
są pełnoprawnym bohaterem trylogii farerskiej Fero 
Bluses, książki do tej pory nieprzełożonej na język 
polski, wywarła ogromne wrażenie na fanach kultury 
nordyckiej.

Z kolei spotkanie z pisarzem i reżyserem Danielem 
Dencikiem było okazją do rozmowy o pracy „opowia-
dacza” historii. Duński twórca zdradził, w jaki sposób 
stara się mówić prawdę o swoich bohaterach za po-
mocą medium, którym jest słowo i obraz. Film Daniela 
Dencika Wyprawa na koniec świata otworzył oficjalnie 
Nordic Focus Festival, widzowie mieli też okazję obej-
rzeć poprzedni tytuł twórcy – Moon Rider.

PODRÓŻE, PODRÓŻE, PODRÓŻE
Ostatni dzień festiwalu został zdominowany przez 
prezentacje i rozmowy podróżnicze, które mogły zain-
spirować uczestników festiwalu planujących podróże 
na daleką Północ. O ostatnim dzikim zakamarku Euro-
py opowiedzieli dr Mateusz Ciechanowski i Zuzanna 
Wikar. Do Laponii zabrał nas Michał Makowski, któ-
rego opowieść dotyczyła Lapońskiej Wioski Kalevala 
powstającej nieopodal Karpacza. Z kolei o lapońskich 
przygodach i tańczącej zorzy polarnej mogliśmy usły-
szeć od Globfoterki Emilii Długiej.

fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f W
ar

za
ła

   
fo

t. 
M

ar
ty

na
 W

ag
ne

r

fo
t. 

M
ar

ty
na

 W
ag

ne
r

fo
t. 

M
ar

ty
na

 W
ag

ne
r



K
U

L
T

U
R

A

30 | S T YC Z E Ń – M A R Z E C  2 0 1 8  | G A Z E TA U N I W E RSY T EC K A

Spotkanie autorskie Natalii Kołaczek, twórczyni 
Szwecjobloga i autorki książki I cóż, że o Szwecji, skon-
centrowało się na problemie prawdziwych i fałszywych 
stereotypów, które mamy na temat Szwedów. 

Piotr Mikołajczak natomiast skupił się na odczaro-
waniu mitu Islandii. Jego zdaniem, Islandia, choć wciąż 
piękna, nie jest już tak dziewicza jak kiedyś. Stała się 

ona bowiem głównym celem turystycznym ostatnich 
lat, a moda na Islandię przyczyniła się do zmian w spo-
łeczeństwie islandzkim, co Berenika Lenard i Piotr Mi-
kołajczak opisali w swojej książce pt. Szepty kamieni. 
Historie z opuszczonej Islandii.

WARSZTATY I WYSTAWY
Podczas festiwalu można było spróbować swoich sił 
na warsztatach językowych. Podstawy nordyckich ję-
zyków można było poznać ostatniego dnia festiwalu na 
zajęciach prowadzonych przez szkoły językowe. Mag-
dalena Szczepańska ze szkoły Trolltunga poprowadziła 
warsztaty języka norweskiego, a Monika Kociuba ze 
szkoły języka fińskiego Suomika – kurs języka fińskiego.

Nowością tegorocznej edycji festiwalu były atrakcje 
zorganizowane dla rodzin z dziećmi przez Oddział Et-
nografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzięki nim 
mogliśmy zobaczyć wioskę Wikingów, a w niej insce-
nizację i walki Drużyny Nordelga, która prezentowała 
barwne życie ludów zamieszkujących obszar brzegów 
Morza Bałtyckiego w X wieku oraz pierwszej połowie 
XI wieku.
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Wydawnictwo Zakamarki zaprosiło na czytanie 
ulubionej książki szwedzkich dzieci pt. Nieźle to sobie 
wymyśliłeś, Albercie, a po warsztatach literackich dzieci 
weszły w magiczny świat fińskiego filmu Zimowe przy-
gody Jill i Joy w reżyserii Saary Cantell.
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Podczas festiwalu odbyło się również pięć wystaw. 
Dwie z nich dotyczyły Finlandii. Były to: wystawa 
przygotowana z okazji stulecia niepodległości Finlan-
dii – „Itsenäisyyspäivä” – a także wystawa pokazująca 
Finlandię w obiektywie wykładowców i studentów Uni-
wersytetu Gdańskiego. W holu budynku neofilologii 
można było zobaczyć wystawę fotografii Patrycji Ma-
kowskiej „Dziewięć światów”, przedstawiającą zdjęcia 
lotnicze, które artystka wykonała na południu Islandii, 
oraz wystawę fotografii Carstena Egevanga pt. „Gren-
landia”. Zdjęcia Egevanga obrazowały codzienne życie 
Inuitów z surową naturą w tle. 

Na Wydziale Filologicznym prezentowana była wy-
stawa „Architecture with People”, poświęcona najlep-
szym duńskim projektom architektonicznym ostatnich 
lat, stworzonym z dbałością o środowisko i dobre samo- 
poczucie mieszkańców.

***
Razem z Tomaszem Pupaczem, pomysłodawcą i ko-
ordynatorem Nordic Focus Festival, już za dziewięć 
miesięcy zapraszamy na kolejną wyprawę w nordyckie 
strony!

www.facebook.com/NordicFocusFestival
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Rozmowa z prorektorem ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego, profesorem Arnoldem 
Kłonczyńskim,  przeprowadzona przez Macieja Goniszewskiego w październiku 2017 roku 
w Radiu MORS

  Panie rektorze, nadzoruje Pan organizację i prze-
bieg rekrutacji na studia w Uniwersytecie Gdańskim.  
Czy w tym roku proces ten przebiegł bez problemów, 
czy były jakieś komplikacje?
Poważnych problemów nie było, ale jak zawsze pojawi-
ły się jednostkowe sytuacje, trudne do rozstrzygnięcia 
sprawy dotyczące dokumentacji, do których musiała się 
odnieść Komisja Odwoławcza. 

  A czy któryś z tak zwanych pierwszoroczniaków 
zwracał się do Pana już z jakąś sprawą? 
Na początku zwracały się do mnie tylko osoby, które nie 
znalazły się na liście przyjętych z powodu zbyt małej licz-
by punktów. Jednak na naszej uczelni od lat funkcjonuje 
Internetowa Rejestracja Kandydatów i nie ma możliwości, 
aby kogoś dopisać do listy lub przenieść na wyższą pozy-
cję rankingową. W sytuacji, gdy komuś zabrakło punktów, 
niczego nie da się zrobić.

  Z jakimi sprawami mogą się do Pana zwracać studenci? 
Przede wszystkim studenci za moim pośrednictwem 
mogą się odwoływać od decyzji dziekana, która z jakichś 
względów ich nie satysfakcjonuje. Mają na to dwa tygo-
dnie, licząc od momentu wydania takiej decyzji. Poza tym 
studenci mogą konsultować się ze mną w kwestiach do-
tyczących kół naukowych, ponieważ dokonuję rejestracji 
tego typu kół i organizacji studenckich, które powstają 
na uniwersytecie. U mnie trzeba się również rozliczyć 
z dotacji, które te koła naukowe dostały, oraz złożyć 
sprawozdanie z działalności merytorycznej. Oczywiście 
odpowiadam także za kwestie rekrutacyjne, w tym spra-
wuję nadzór nad wszystkimi kwestiami socjalnymi – tym 
oczywiście zajmują się osoby pracujące w dziekanatach, 
także Odwoławcza Komisja Stypendialna. Moja rola po-
lega na tym, by zorganizować ich pracę, koordynować 
działalność i podejmowane decyzje.

  W zakresie Pańskich obowiązków są również ulgi 
na domy studenckie, zatem można do Pana wystąpić 
z wnioskiem o taką ulgę? 
Z takim wnioskiem należy wystąpić do wydziałowych ko-
misji albo do OKS, której pracę nadzoruję. Odwoławcza 
Komisja Stypendialna zajmuje się opiniowaniem przedłu-
żeń terminów opłat. Podanie można złożyć również bez-
pośrednio u mnie – zawsze i tak trafi do komisji.

  Czy Pańskim zdaniem warunki w domach studenc-
kich są obecnie wystarczająco dobre? 

Myślę, że są bardzo dobre, a nawet – komfortowe. Stu-
denci, którzy skończyli pierwszy rok studiów, doskonale 
sobie zdają sprawę z tego, że domy studenckie są jednak 
zróżnicowane pod względem warunków. Niektóre z nich 
można by już nazwać „pięciogwiazdkowymi”, ale niektóre 
mają tych gwiazdek raczej ze trzy. Te ostatnie będą lub są 
już modernizowane. Zresztą, nie tylko standard odgrywa 
istotną rolę, ale również położenie akademika. Są studen-
ci zainteresowani tym, aby mieszkać tutaj, w Kampusie 
Oliwskim, są też tacy, którzy wolą Sopot, i tacy, którzy 
wybierają akademik położony bliżej morza. Oczywiście 
nie brakuje studentów, którzy chcą mieszkać daleko od 
Kampusu, ale za to w najlepszym akademiku w Brzeźnie.

  Tam jest najlepszy dom studencki?
Tam jest dom studencki o zdecydowanie najwyższym 
standardzie.

  A czy jeszcze można znaleźć miejsce w akademikach, 
czy to już jest zamknięty proces?
Komisja właściwie zbiera się co kilka dni, dlatego jeżeli  
jakiś student rezygnuje z akademika, na jego miejsce 
przyjmowany jest ktoś inny. 

  Powiedział Pan też o tym, że nadzoruje organizacje 
studenckie, między innymi samorządność studencką 
i doktorancką. Czym te organizacje się zajmują? Czy 
każdy student, który przychodzi na Uniwersytet Gdań-
ski, automatycznie staje się członkiem tych organizacji?
W tej chwili są ogłaszane wybory, Parlament rozesłał do 
poszczególnych samorządów wydziałowych kalendarz 
wyborczy, więc każdy ze studentów będzie poinfor-
mowany o tym, że może uczestniczyć w wyborach do 
swojego samorządu wydziałowego, jeżeli się oczywiście 
zarejestruje. Dopiero potem, kiedy jest członkiem samo-
rządu wydziałowego, może uczestniczyć w pracach gre-
miów szczegółowo zajmujących się różnymi kwestiami 
czy w pracach różnych komisji Parlamentu Studenckiego. 
Parlament może wyznaczyć studenta do reprezentowania 
społeczności studenckiej w Senacie Uniwersytetu Gdań-
skiego, gdzie studenci i doktoranci stanowią dwadzieścia 
procent składu.  

  A w jakich sprawach przeciętny student może się 
zwrócić do samorządu studenckiego?
Samorząd jest taką organizacją, która udziela bardzo dużo 
informacji w różnych kwestiach. Więc jeżeli student jest 
zagubiony, nie wie, co i gdzie załatwić, może zwrócić się 
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do samorządu wydziałowego, ewentualnie do Parlamentu 
Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, który jest takim nad-
zorczym organem. Ci, którzy uczestniczyli w obozie adapta-
cyjnym, z pewnością wiedzą, jak ten Parlament funkcjonuje 
i czym się zajmuje. Poza działalnością informacyjną samo-
rząd zajmuje się też organizowaniem różnych wydarzeń 
naukowych, artystycznych czy akcji społecznych. 

  Wspomniał Pan o tym, że do Pana można się odwoły-
wać w sprawie decyzji dziekana. Czy często się zdarza, 
że zmienia Pan decyzje dziekanów?
Często nie, ponieważ dziekani i prodziekani bardzo do-
brze znają swoich studentów i podejmują decyzje z dużą 
rozwagą. Przyznam, że są jednostkowe przypadki, kiedy 
z różnych względów mogę pomóc w trudnej, bardzo in-
dywidualnej sprawie.

  Podejrzewam, że taką najdrastyczniejszą sprawą jest 
po prostu wydalenie ze studiów. Czy to się zdarza? Czy 
są może inne równie trudne sprawy? 
Nie, to jest akurat najłatwiejsza sfera, dlatego że tym zaj-
muje się Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów. Ale żeby 
trafić przed jej oblicze, trzeba rzeczywiście nagrzeszyć.

  Na przykład?
Jako przykład mogę podać konflikty związane z niewła-
ściwym zachowaniem się w stosunku do kolegów i ko-
leżanek, gdzie są wręcz łamane ich prawa obywatelskie. 
Takie sytuacje są rzadkie, ale się zdarzają. Najczęściej stu-
denci trafiają przed Komisję Dyscyplinarną ze względu 
na popełniony plagiat części lub całości pracy dyplomo-
wej – system antyplagiatowy wyłapuje kilkanaście takich 
przypadków rocznie. Sprawę studentów, którzy popełnili 
takie wykroczenie, kieruję do rozpoznania przez rzecznika 
dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów, a on po 
rozpoznaniu tej sprawy – do komisji ds. dyscyplinarnych. 
To jest taki sąd uczelniany, w którego składzie są pra-
cownicy i studenci naszej uczelni. To on decyduje o tym, 
czy komuś wymierzyć karę upomnienia, nagany czy wy-
dalenia ze studiów. W ciągu minionego roku akademic-
kiego nie mieliśmy ani jednego wydalenia z uniwersytetu. 
Najczęściej były to upomnienia, nagany lub zawieszenie 
w prawach studenta na pół roku lub na rok. Wszystko 
zależy od rodzaju przewinienia i postawy studenta po 
jego popełnieniu. 

  Czy taka kara może dotyczyć tego, że ktoś notorycz-
nie nie chodzi na zajęcia? 
Nie. Wtedy student może być skreślony z listy studentów, 
ponieważ nie uczestniczy w zajęciach. To nawet nie jest 
kara, tylko decyzja regulaminowa. Dziekan, obserwując 
postępy swoich studentów, ich frekwencję, widzi, czy 
uczestniczą oni czy nie w zajęciach ujętych w programie 
studiów jako obowiązkowe, i w związku z tym w każdej 
chwili może skreślić daną osobę z listy studentów. Oczy-
wiście, po zbadaniu sprawy i wyjaśnieniu, czy jest to ab-
sencja uzasadniona, czy nie. Może się przecież zdarzyć, 
że ktoś uległ wypadkowi i nie powiadomił o tym uczelni. 

  To chyba jest podstawowa różnica dla osoby po  
liceum, że wydaje się, że tutaj teoretycznie nie musi 
chodzić na zajęcia.
Student musi uczestniczyć w zajęciach. Mało tego, musi 
uczestniczyć we wszystkich zajęciach objętych planem 
studiów. Istnieje taki pogląd, który ciągle funkcjonuje na 
uczelni, a jest absolutnie nieprawdziwy, że na przykład 
wykłady nie są obowiązkowe. Wykłady są obowiązkowe 
dla wszystkich, ponieważ we wszystkich zajęciach, które 
znajdują się w planie studiów, za które student uzyskuje 
punkty ECTS, należy brać udział. Dotyczy to też wykła-
dów, za które student może być rozliczony. Ja prowadzę 
zajęcia na drugim roku studiów magisterskich i regularnie, 
co tydzień sprawdzam obecność na wszystkich wykła-
dach. Udział w nich uważam za obowiązek studenta.

  A jeżeli ktoś nie chodzi wcale na wykłady?
Wówczas może być skreślony z listy studentów. Jeże-
li ktoś nie chodzi na wykłady przez miesiąc i nie może 
usprawiedliwić swojej nieobecności, pracownicy dzieka-
natu wysyłają drogą elektroniczną ostrzeżenie o zagro-
żeniu skreśleniem. Jeżeli student nie wyjaśni u dziekana 
powodów nieobecności po dwóch tygodniach, zostanie 
ostatecznie skreślony z listy. 

  Jednym słowem – student na studiach nie jest panem 
swojego czasu?
Nie, nie jest. Poza tym musi też dopełnić wszystkich for-
malności: przede wszystkim musi w ciągu miesiąca od 
rozpoczęcia studiów podpisać umowę z uczelnią. Jeżeli 
jej nie podpisze, to jest to dla nas sygnał, że nie będzie 
uczestniczył w zajęciach. W takiej sytuacji pod koniec 
miesiąca również może otrzymać informację, że jest za-
grożony skreśleniem z listy studentów. 

  Gdzie te umowy studenci dostają?
W dziekanatach.

  Muszą się sami po nie zgłosić? 
Z tym jest różnie. Najczęściej wydziały udostępniają stu-
dentom wzory umowy w panelu studenta. Wtedy student 
musi je wydrukować, podpisać i złożyć w dziekanacie. 
Mniejsze wydziały same drukują formularze i rozdają je 
studentom. 

  Rozumiem, że informacje o umowie studenci znajdą 
na Portalu Studenta? 
Tak. Ale żeby się na nim zalogować, muszą podpisać ślu-
bowanie i pobrać legitymację. Wtedy otrzymują odpo-
wiednie dane do tego portalu. 

  Czy studenci muszą przejść szkolenie BHP?
Tak, drogą elektroniczną, to nie jest skomplikowane. Po-
dobnie szkolenie biblioteczne też odbywa się online.

  Zatem aby funkcjonować jako student, trzeba być 
online? 
Tak.  
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  Nie ma więc innego wyjścia, trzeba zaglądać na Por-
tal Studenta regularnie…  
Tak, trzeba to robić w ciągu całego semestru, nie tylko 
podczas sesji, żeby sprawdzić swoje oceny. Na portalu 
pojawiają się również komunikaty, jest on więc ważnym 
nośnikiem informacji.  

  Panie rektorze, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, 
podlegają Panu też organizacje studenckie. Nie ma jed-
nak chyba obowiązku, aby do nich należeć? 
Absolutnie nie. Organizacje studenckie i koła naukowe 
są otwarte dla wszystkich chętnych, zainteresowanych 
danym profilem działalności danej organizacji czy koła 
naukowego. Studenci mogą się włączyć do działania już 
istniejących, niekiedy bardzo długo, organizacji i kół, lub 
przystąpić do tworzenia nowych. Aby założyć takie koło, 
trzeba znaleźć opiekuna wśród pracowników naukowych 
i spełnić formalne warunki, takie jak posiadanie statutu, 
w którym są określone wszystkie zasady funkcjonowania 
i który jest zgodny ze Statutem UG. W sprawie założenia 
nowych organizacji zgłosiło się do nas niedawno trzech 
studentów.

  Pamięta Pan może, o jaką działalność chodziło?
Jedno z kół naukowych, nie pamiętam dokładnie nazwy, 
planuje zajmować się biologią molekularną. 

  Czy każdy student może założyć koło naukowe?
Do założenia koła naukowego potrzebnych jest co naj-
mniej pięciu studentów. Muszą oni mieć opiekuna oraz 
spełnić bardzo proste warunki formalne. Te warunki to 
wypełnienie odpowiednich formularzy, a następnie zło-
żenie ich w moim sekretariacie. Kiedy sprawdzimy je pod 
względem prawnym, nie ma żadnych przeszkód, żeby 
koło naukowe zarejestrować.

  Które koła na naszym uniwersytecie są najbardziej 
aktywne?
Przyznam, że aktywność kół ciągle się zmienia, dlatego 
trudno jest wskazać te najprężniej działające. To z kolei 
wynika z faktu, że mamy jednak w większości przypad-
ków studia 3 + 2, które powodują konieczność częstych 
zmian personalnych w zarządach kół. W ubiegłym roku 
akademickim pięknie działało kilka kół. Świetnie funk-
cjonowały niektóre koła na Wydziale Zarządzania i na 
Wydziale Ekonomicznym, ich działalność jest naprawdę 
imponująca. Jedno z nich zajmuje się na przykład apli-
kacjami do telefonów komórkowych. Koło Naukowe 
Fizjologów „Homunculus” z Wydziału Biologii zostało 
wyznaczone jako reprezentant UG w Konkursie „Czer-
wonej Róży”. W poprzednich latach w konkursie tym na-
szą uczelnię reprezentowało Koło Naukowe „Mozaika” 
z Wydziału Filologicznego, a Studenckie Koło Etnologów 
zostało laureatem tego prestiżowego konkursu w 2013 
roku. Na każdym wydziale są mniej lub bardziej aktywne 
koła. Są też zróżnicowane formy ich działania – niektóre 
koła prowadzą eksperymenty badawcze, czasami bardzo 
zaawansowane, inne mają bardziej charakter integrujący 

studentów i spełniają się, prowadząc najróżniejsze pro-
jekty społeczne.

  W czasie inauguracji roku akademickiego rektor 
wspomniał o tym, że studenci z Uniwersytetu Gdańskie-
go zdobywają wiele medali w zawodach sportowych. 
Ale na uczelni nie ma tak naprawdę dużych obiektów 
sportowych. W takim razie, gdzie działa Akademicki 
Związek Sportowy i jak można do niego przystąpić? 
Aby przystąpić do AZS-u, najlepiej najpierw zajrzeć na 
jego stronę internetową i sprawdzić, jakie sekcje w nim 
funkcjonują. A jest tych sekcji sporo, bo aż dwadzieścia 
siedem. Przystąpić do nich można w każdej chwili. Na-
tomiast rzeczywiście nie mamy obiektów własnych poza 
salami gimnastycznymi, ale je wynajmujemy. Są to boiska 
i większe hale sportowe, czy to na AWF-ie, czy w innych 
częściach miasta. Niestety, na razie nie dysponujemy 
większym kompleksem sportowo-rekreacyjnym i tylko 
korzystając z  wynajmowanych profesjonalnych obiektów 
można trenować i organizować  zawody sportowe. Podej-
mujemy starania, aby stworzyć własne centrum sportowe 
i mam nadzieję, że te plany zostaną zrealizowane.

  W jakich dziedzinach sportowych dominują nasi 
studenci?
W ostatnich latach przede wszystkim w koszykówce 
i futsalu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W tych dziedzi-
nach nasi sportowcy należą do ogólnopolskiej czołówki 
nie tylko w świecie akademickim, ale też, co trzeba pod-
kreślić, wśród profesjonalnych, zawodowych zespołów 
sportowych. Natomiast nasz sport akademicki jest rze-
czywiście bardzo wysoko oceniany w skali kraju, ponie-
waż w ubiegłym roku Uniwersytet Gdański zajął trzecie 
miejsce wśród uczelni uniwersyteckich, biorąc pod uwagę 
liczbę sukcesów sportowych w danym roku. 

  Inną organizacją zrzeszającą studentów z różnych 
wydziałów i niebędącą kołem naukowym jednocześnie 
jest Akademickie Centrum Kultury „Alternator”. Ono 
również Panu podlega. Czym się zajmuje ta organizacja, 
czy trzeba do niej jakoś przystępować, czy po prostu 
korzystać z tego, co oferuje?
Na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kultury 
ogłaszane są rekrutacje do poszczególnych grup zajmują-
cych się działalnością artystyczną, na przykład do Zespołu 
Pieśni i Tańca „Jantar”, do Chóru Uniwersytetu Gdańskie-
go, a także do mniejszych zespołów tanecznych i mu-
zycznych czy Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Miłość 
Blondynki”, który wchodzi w skład Akademickiego Cen-
trum Kultury „Alternator”. „Alternator” to najróżniejsze 
formy aktywności, a jeżeli jakiejś jeszcze nie ma, a znaj-
dzie się grono studentów, które będzie chciało ją podjąć, 
można to zgłosić. Zresztą, nie tylko ACK daje możliwość 
działalności poza kołami naukowymi. Na poszczególnych 
wydziałach funkcjonują niezależne środowiska i oczy-
wiście samorządy, które zajmują się promocją kultury 
studenckiej. W ubiegłym roku na przykład na Wydziale 
Prawa i Administracji odbyły się bardzo intrygujące prze-
glądy filmów pod wspólną nazwą „Kino pod Paragrafem”, 
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zorganizowane przez koło naukowe „Kultura na Prawo”, 
a na Wydziale Zarządzania działa odrębny chór...

  …który wystąpił podczas tegorocznej inauguracji 
roku akademickiego. Z kolei Akademicki Chór UG był 
niedawno we Florencji, skąd wrócił z nagrodami.
Tak, to prawda, nasz akademicki chór jest nie mniej uty-
tułowany niż AZS.    

  Panie Rektorze, wcześniej mówiliśmy o tym, co gro-
zi studentom, którzy są mało aktywni, nie chodzą na 
zajęcia, ewentualnie w ogóle zapominają o studiach. 
Chciałbym teraz porozmawiać o studentach, którzy są 
bardzo aktywni, którzy osiągają bardzo dobre wyniki. 
Na co oni mogą liczyć ze strony uniwersytetu? 
Na Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przede 
wszystkim. Wnioski o takie stypendium składa się w dzie-
kanatach według ustalonych wcześniej dat. Stypendia 
otrzymuje dziesięć procent najlepszych studentów, nie 
tylko legitymujących się wysoką średnią, lecz także tych 
z udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami. 

  Czyli można mieć średnie oceny, ale odnosić sukce-
sy w jakiejś dziedzinie i dzięki temu również otrzymać 
stypendium? 
Tak. Stypendia przyznaje się w kategorii sportowej, arty-
stycznej i naukowej. Stypendium naukowe może otrzy-
mać student, który nie ma imponującej średniej, ale za to 
odnosi sukcesy w jakiejś, zazwyczaj wąskiej, dyscyplinie 
naukowej, publikuje artykuły, bierze udział w konferen-
cjach międzynarodowych, przedsięwzięciach i projek-
tach badawczych. To wszystko jest podstawą do złoże-
nia wniosku o przyznanie stypendium. Zajmują się tym 
komisje wydziałowe, a decyzję podejmuje Odwoławcza 
Komisja Stypendialna. Oprócz stypendium najlepsi mogą 
otrzymać Nagrody Rektora za działalność społeczną,  

artystyczną, naukową i sportową. Ale tu już decyzje nale-
żą do mnie, więc obserwuję wszystko to, co dzieje się na 
Uniwersytecie w ciągu roku, i tych najlepszych studentów 
mogę jeszcze dodatkowo wyróżnić. 

  Czy takie stypendium zdobyte za bardzo dobre  
wyniki jest na tyle wysokie, że pozwoli się utrzymać 
na studiach?
Nie, jest to raczej rodzaj dodatku, który pozwoli studen-
towi sfinansować jakieś potrzeby może w dziedzinie, 
którą się szczególnie interesuje. Wysokość stypendium 
to w tej chwili czterysta czterdzieści złotych miesięcz-
nie, czyli trochę więcej niż wynosi najniższe (czterysta 
dziesięć złotych) stypendium socjalne. Takimi środkami 
dysponujemy obecnie, w przyszłości może nam się uda 
podnieść tę kwotę. 

  A jak wygląda kwestia stypendiów socjalnych? Kto 
może się o nie ubiegać? Czy na przykład ktoś, kto do-
piero zaczyna studia? 
Jak najbardziej, to jest stypendium otwarte dla wszyst-
kich studentów. Tutaj najważniejsza jest dokumentacja 
dotycząca dochodu przypadającego na członka rodziny. 
Wnioski składa się w dziekanacie i tam także, jak również 
na stronach internetowych UG, można uzyskać wszelkie 
informacje na ten temat. Najwyższe stypendium dla osób 
o najniższym dochodzie na członka rodziny wynosi w tym 
roku sześćset siedemdziesiąt złotych. To jest na pewno 
kwota, o którą warto zabiegać. 

  Mówiliśmy wcześniej o tym, że chodzenie na zajęcia 
jest obowiązkowe. A co w przypadku studenta, który 
studiuje na przykład dwa kierunki i chce się ubiegać 
o indywidualny tok studiów?
Również wtedy uczestnictwo w zajęciach jest obowiąz-
kowe, ale student na podstawie zapisu w regulaminie 
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może starać się na swoim wydziale o indywidualny plan 
studiów. Daje on możliwość indywidualnego umawiania 
się z wykładowcami na terminy zaliczeń, lecz nie zwalnia 
z uczestnictwa w zajęciach. Student, który podejmuje 
drugi kierunek studiów, musi sam zadbać o to, żeby za-
jęcia się nie pokrywały. Jest to więc jego indywidualna 
decyzja, czy podoła obu kierunkom studiów. 

  Wielu jest takich studentów na uczelni?
Dość sporo. Coraz częściej zdarza się jednak, że decyzje 
o drugim kierunku są podejmowane przez studentów roz-
ważnie, tak, aby na każdym kierunku być na innym roku. 
Wtedy łatwiej jest zbudować plan zajęć w ciągu tygodnia. 
Zwłaszcza że na wyższych latach na niektórych kierun-
kach nie ma już takiego obciążenia godzinowego. Poza 
tym tradycyjnie na poszczególnych wydziałach są dni 
bardziej lub mniej dydaktycznie obciążone, ponieważ na 
przykład pracownicy mają tego dnia zebrania albo warsz-
taty, albo to jest dzień praktyk, zajęć warsztatowych czy 
w tym dniu odbywa się spotkanie rady wydziału. Od tego 
roku akademickiego nie ma żadnych ograniczeń praw-
nych, które uniemożliwiałyby studiowanie na dwóch, 
a nawet trzech kierunkach, jeżeli ktoś oczywiście temu 
podoła. I również na listach rekrutacyjnych takich ogra-
niczeń nie ma. W poprzednich dwóch latach musieliśmy 
wyznaczać limit dla studentów dwukierunkowych. W tym 
roku, dzięki zmianie ustawy w tym zakresie, takiego limitu 
nie było. 

  Wiem, że współpracuje Pan też z Duszpasterstwem 
Akademickim. Jak to funkcjonuje na uczelni? Pytam, 
ponieważ przecież uczelnia nie ma kościoła.
Oczywiście, że uczelnia nie ma kościoła. Nasza współ-
praca z Duszpasterstwem Akademickim ma właściwie 
charakter bardziej towarzyski, ponieważ chcemy współ-
pracować z różnymi środowiskami. Umożliwiamy na przy-
kład zamieszczanie ogłoszeń o różnych przedsięwzię-
ciach, które różne kościoły organizują gdzieś w mieście. 
Uczelnia jest jednak przede wszystkim uczelnią, jest to 
uniwersytet, więc jeżeli studenci widzą potrzebę zorga-
nizowania takiego przedsięwzięcia religijnego, to zawsze 
można o tym porozmawiać, natomiast Duszpasterstwo 
jest partnerem zewnętrznym, z którym możemy podej-
mować różne wspólne akcje, na przykład charytatywne.

  Panie Profesorze, proszę powiedzieć, czy organizacje 
studenckie organizują wyjazdy w czasie świąt? 
Tak. Przede wszystkim AZS organizuje różnego rodzaju 
wyjazdy sportowe dla studentów, zimowiska, wyjaz-
dy na narty. Jeżeli są to wyjazdy otwarte, mogą w nich 
uczestniczyć osoby niebędące członkami związku. Zda-
rzają się także wyjazdy o charakterze naukowym, ale są 
one organizowane wewnątrz poszczególnych wydziałów, 
najczęściej przez koła naukowe. Tutaj taką wartą wspo-
mnienia inicjatywą są Warsztaty Młodych Badaczy, które 
w styczniu dwa tysiące siedemnastego roku odbyły się 
po raz pierwszy w Zakopanem i być może w kolejnym 
roku je powtórzymy. Są one przeznaczone dla studen-
tów ostatnich lat, a przede wszystkim dla doktorantów, 

i dotyczą pisania artykułów naukowych, praw autorskich 
oraz różnych innych obszarów, które doktorantów mogą 
interesować. Więc nie tylko sportowo, ale również na-
ukowo można czas w ferie zaplanować.

  Można, a można się też pokusić o wyjazd jeszcze 
dłuższy i dalszy. Mam na myśli wyjazdy na przykład  
na cały semestr za granicę.
Tak. Najczęściej są to wyjazdy w ramach programu Era-
smus Plus. Na taki wyjazd można się zgłosić przez ko-
ordynatorów wydziałowych lub kierunkowych. Co roku 
jest ogłaszana rekrutacja i każdy z wydziałów podpisuje 
umowy z partnerami z uczelni z innych państw. Jest tych 
umów bardzo dużo i rzeczywiście co roku wyjeżdżających 
i przyjeżdżających do nas studentów jest sporo. Jeste-
śmy z tego bardzo zadowoleni. Ja osobiście zachęcam do 
udziału w takiej wymianie, ponieważ daje ona rzeczywi-
ście sporo różnych profitów studentom. Nie tylko dlatego, 
że mogą przez pół roku pomieszkać sobie w innym kraju, 
często w dużo korzystniejszych warunkach klimatycznych 
niż u nas, ale też dlatego, że mogą tam poznać innych 
ludzi, studiować w innym języku – francuskim, angiel-
skim, niemieckim... Myślę, że wymiana interkulturowa 
jest najważniejszą wartością dodaną wynikającą z tych 
wyjazdów. Cieszymy się również z tego, że przyjeżdżają 
do nas studenci zagraniczni, aby studiować w Gdańsku.

  Wspomniał Pan o Akademii Młodego Badacza i wte-
dy przypomniało mi się, że nadzoruje Pan też prace jesz-
cze jednego zespołu – osób tworzących portal Zatoka 
Nauki i czasopismo „Progress”. To jest zupełnie nowa 
inicjatywa?
To jest zupełnie nowa inicjatywa, wydaliśmy pierwszy nu-
mer czasopisma, za chwilę pojawi się następny. To jest 
pismo dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdań-
skiego, ale jest ono otwarte również na autorów spoza 
uniwersytetu. Mamy ambicję, aby stać się pismem punk-
towanym w przyszłości, dlatego chcemy być swoistym 
forum wymiany doświadczeń akademickich, naukowych 
studentów i doktorantów w skali całego kraju. Czasopismo 
jest finansowane przez rektora Uniwersytetu Gdańskiego. 
Myślę, że jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ponie-
waż wokół niego już się skupiła grupa młodych ambitnych 
ludzi, którzy nie tylko w nim publikują, ale również orga-
nizują konferencje, takie jak Kongres Młodej Nauki, który 
odbył się we wrześniu dwa tysiące siedemnastego roku.

  Komuś, kto dopiero dostał się na studia, artyku-
ły naukowe kojarzą się raczej z tytułami naukowymi,  
to znaczy, że artykuły piszą doktorzy, profesorowie… 
Czy studenci też mogą to robić? 
Jak najbardziej. Do czasopisma „Progress” kierują swoje 
teksty właśnie studenci i doktoranci, to dla nich powoła-
liśmy ten tytuł. Nadesłane materiały są podwójnie recen-
zowane przez specjalistów z danej dziedziny, gdyż zależy 
nam na wysokim poziomie artykułów. Sporo nadesłanych 
tekstów też odrzucamy, ponieważ nie spełniają podsta-
wowych, wyznaczonych przez nas kryteriów naukowych. 
Warto jednak zawsze próbować. Tym bardziej, że Komitet 

W
Y

W
IA

D
Y



W
Y

W
IA

D
Y

G A Z E TA U N I W E RSY T EC K A  |  S T YC Z E Ń – M A R Z E C  2 0 1 8  | 37

Redakcyjny organizuje warsztaty dla studentów i dokto-
rantów związane z pisaniem tekstów naukowych.

  Dlaczego warto, żeby student coś takiego zrobił? 
Żeby się poddał temu reżimowi artykułu naukowego, 
który się różni od zwykłego artykułu? Po co ma poświę-
cać swój czas, co mu to da?
Przede wszystkim jest to ważne dla tych, którzy myślą 
o swojej karierze naukowej w przyszłości, którzy chcieliby 
taką ścieżkę swojego rozwoju zawodowego wybrać. Dla 
nas jest to ważne, gdyż dzięki temu możemy się przyjrzeć 
młodym adeptom nauki, studentom, a potem doktoran-
tom. Obserwujemy ich dokonania. 

  Współpracuje Pan też z organizacjami prowadzo-
nymi przez osoby, które już opuściły nasze mury. Czy 
te organizacje jakoś wpływają na kształt życia uczelni?
Z tym jest różnie, muszę przyznać. Fundacja Studentów 
i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego zapewnia na 
przykład wszystkim studentom możliwość bardzo do-
brego, taniego ubezpieczenia dodatkowego. Jeżeli ktoś 
jest tym zainteresowany, to w dziekanacie może wyku-
pić ubezpieczenie. Oprócz tego Fundacja współfinansu-
je różne przedsięwzięcia podejmowane przez Parlament 
Studentów, między innymi obóz adaptacyjny. Ponieważ 
ma kontakty z instytucjami finansowymi, które znajdują 
się w Trójmieście, pozyskuje wśród nich, a także wśród 
absolwentów UG, sponsorów. Takie środki mogą być i są 
przekazywane na potrzeby studentów. Ale są też inne 
organizacje, które skupiają absolwentów, bardzo aktywne 
na przykład na Wydziale Ekonomicznym.

  Gdzie można Pana spotkać jako wykładowcę? Którzy 
studenci będą mieli z Panem zajęcia?
W tym roku akademickim spotykają się ze mną na zaję-
ciach studenci historii, studiów stacjonarnych drugiego 
stopnia, oraz studenci kierunku krajoznawstwo i turystyka 
historyczna, dla których prowadzę seminarium magister-
skie, a w semestrze letnim – wykład z historii Skandyna-
wii. Piątki i część sobót przeznaczam w całości, od rana 
do wieczora, na zajęcia dydaktyczne.

  Historia Skandynawii – skąd się wzięło u Pana zain-
teresowanie takim tematem?
Szczerze mówiąc, zupełnie nie wiem, jak i kiedy to się 
stało. Chyba w dosyć zamierzchłych czasach, gdy byłem 
w szkole podstawowej. Skandynawia od zawsze była 
obecna w Trójmieście, jawiła się czymś niezwykle nowo- 
czesnym, takim bardzo ofensywnym. Myślę, że nadal 
taka dla mnie jest, czyli nowoczesna, ale też progresyw-
na w działaniu. Te zainteresowania dotyczące literatury, 
a potem już historii trwają po dzień dzisiejszy.

  Może takie historyczne pytanie: czy Piastowie po-
chodzą od Wikingów?
Rzeczywiście, jest taka hipoteza, chociaż wydaje mi się, że 
więcej przesłanek wskazuje na ich pochodzenie z połu-
dniowej części Europy Środkowej, czyli raczej z obszarów 

morawskich. Zresztą, hipotez na ten temat jest mnóstwo. 
Natomiast obecność Skandynawów na ziemiach polskich 
w czasach, gdy powstawało państwo polskie, jest bezdys-
kusyjna. Odgrywali oni też tutaj znaczącą rolę.

  Na przykład eksportowali stąd niewolników?
Tak, ale też i mieszkali tutaj, byli wsparciem militarnym dla 
władców czy dla poszczególnych kręgów plemiennych, 
zajmowali się handlem, nie tylko niewolnikami, lecz tak-
że innymi dobrami. Zresztą, nie tylko Skandynawowie 
zajmowali się handlem niewolnikami, nie była to żadna 
specyfika tylko tej grupy mieszkającej na dalekiej Północy. 
Myślę, że pozytywnych efektów ich obecności tutaj było 
w okresie średniowiecznym dosyć dużo, a o bliskich kon-
taktach świadczy małżeństwo córki Mieszka I z królem 
szwedzkim.

 Na zakończenie naszej rozmowy proszę Pana 
o szczególny przekaz do studentów pierwszego roku.  
Co chciałby Pan im powiedzieć? 
Chciałbym wszystkich studentów pierwszego roku zachę-
cić do tego, żeby znaleźli na uniwersytecie takie obszary, 
w których chcieliby realizować swoje pasje. Nie tylko te 
naukowe, chociaż one oczywiście są bardzo ważne. My-
ślę o różnych innych sferach życia, które są istotne dla 
młodych ludzi właśnie, na przykład sferze sportowej czy 
artystycznej bądź może jeszcze jakiejś innej. Chciałbym, 
aby pamiętali, że zawsze mogą zgłosić się do nas po pora-
dy, że możemy im pomóc podjąć jakąś działalność. Chodzi 
o to, aby studia nie były dla nich czasem przespanym, lecz 
czasem bardzo aktywnym, który może się przełożyć na 
to, że potem, po skończeniu studiów, będą dojrzalszymi 
ludźmi z różnymi doświadczeniami, które w czasie tych 
studiów ich dotknęły, oczywiście w pozytywny sposób, 
że mogą zrealizować swoje plany i marzenia dotyczące na 
przykład wyjazdów zagranicznych. Podczas studiów wielu 
rzeczy można spróbować i myślę, że nie należy się tego 
bać, studenci powinni próbować jak najwięcej, spełniać 
swoje oczekiwania. Uniwersytet jest bardzo duży, mamy 
jedenaście wydziałów, na których studiuje trzydzieści ty-
sięcy studentów. Są dwa duże kampusy, więc możliwości 
są naprawdę spore. Zanim pochłonie ich życie codzienne, 
praca, a duża część naszych studentów ma już stałą pracę 
w czasie studiów, warto, żeby pomyśleli o tym, jak mogli-
by efektywnie spędzić czas studiów. A chyba nie ma takiej 
sfery, w której nie moglibyśmy im pomóc.

  Mam nadzieję, że studenci pierwszego roku sko-
rzystają z Pańskich rad. I przyjdą na przykład do Radia 
MORS…
Tak jest. Zapraszamy do Radia MORS i wszystkich pozo-
stałych naszych mediów, takich jak „Gazeta Uniwersytec-
ka”, „Progress”, „Cinerama”, „CDN”, oraz na najróżniejsze 
portale internetowe, które mają charakter informacyjny, 
czy Facebook…

Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. 
Dziękuję bardzo.        
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Każdy z nas ma niezbywalną godność

Rozmowa z mgr. Piotrem Zielińskim – laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych 
Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017

  Jakie są główne obszary Twoich zainteresowań 
naukowych?
W pracy naukowej zajmuję się zagadnieniami z zakresu 
prawa medycznego oraz bioprawa. Pierwsza z wymie-
nionych gałęzi obejmuje zespół norm prawnych, któ-
re określają prawa i obowiązki personelu medycznego 
oraz pacjentów, zasady prowadzenia działalności lecz-
niczej, strukturę systemu ochrony zdrowia oraz wiele 
innych kwestii. Należałoby stwierdzić, że jest to taki 
obszar jurysprudencji, który korzysta z osiągnięć dok-
tryny i judykatury wielu dogmatyk. Prawo medyczne 
stanowi zbiór norm prawnych dotyczących szeroko 
rozumianego procesu udzielania świadczeń zdrowot-
nych. Bioprawem z kolei przyjęło się nazywać tę gałąź 
prawa, która jest kształtowana z uwagi na dynamicz-
ny i nieustający rozwój nauk biomedycznych, a więc 
w szczególności biologii, medycyny i biotechnologii. 
Jego zadaniem jest regulowanie tych aspektów ży-

cia człowieka, które powstają w związku z rozwojem 
biomedycyny. Zaryzykowałbym zatem stwierdzenie, 
że bioprawo skupia się na ochronie praw człowieka 
w dobie rewolucji biotechnologicznej.

  Bioprawo stanowi przedmiot Twojej dysertacji 
doktorskiej. Czy mógłbyś ściślej określić, jakie za-
gadnienia tworzą tę gałąź prawa oraz skąd wzięło 
się Twoje zainteresowanie bioprawem?
Pasję do tej materii zaszczepił we mnie mój wielki au-
torytet – profesor Oktawian Nawrot. Do zagadnień, 
które budzą wiele kontrowersji oraz tworzą swoisty 
kanon bioprawa, z pewnością należy zaliczyć: aborcję, 
zapłodnienie pozaustrojowe, surogatyzm, transplanta-
cję, eksperymenty medyczne, karę śmierci, klonowanie, 
eutanazję oraz wiele innych. Chciałbym w tym miejscu 
podkreślić, że prawo musi podążać za rozwojem bio-
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medycyny i starać się zawsze dbać o dobro człowieka. 
Każdy z nas rozumie je w odmienny sposób, dlatego 
tak ważne wydaje się być określenie wspólnych funda-
mentów, o czym wielokrotnie wspominała Rada Euro-
py. Dobrze byłoby, gdyby udało się odnaleźć consesus 
i ustalić odpowiedzi na tak podstawowe pytania, jak: 
Kiedy zaczyna się życie człowieka? Kim jest człowiek? 
Czy istnieje prawo do godnej śmierci (eutanazji), czy 
może eutanazja to zabójstwo? Każdą osobę charaktery-
zuje niezbywalna godność, a jej poszanowanie powinno 
stanowić punkt wyjścia nie tylko w ważeniu argumen-
tów przytaczanych w trakcie debaty bioetycznej, ale 
również w procesach legislacyjnych. To, w jakim świecie 
obudzimy się jutro, zależy wyłącznie od nas samych.

  Istotną rolę w procesie kreowania rzeczywisto-
ści odgrywają również uczeni. Otrzymałeś nagrodę 
przyznawaną młodym naukowcom. Jak oceniasz ich 
funkcję we współczesnej nauce? Czy Twoim zdaniem 
występują jakieś problemy wspólne dla większości 
młodych badaczy?
Jestem przekonany, że współcześnie każdy młody na-
ukowiec, który prowadzi badania z pasją i jest pracowity, 
stanowi wielką wartość dodaną. Osiągnięcia osób roz-
poczynających karierę naukową często są bardzo im-
ponujące. Młodzi badacze uczestniczą w prestiżowych 
konkursach, piszą wiersze, biorą udział w międzynaro-
dowych festiwalach, odkrywają nowe gatunki owadów, 
publikują, prowadzą interdyscyplinarne badania, często 
borykając się z brakiem czasu. Wydaje się bowiem, że 
nikt nie narzeka na jego nadmiar, a doba mogłaby być 
zdecydowanie dłuższa. Myślę, że większości młodych 
uczonych bardzo doskwierają również ograniczone 
możliwości finansowe. Jeżeli chcemy prowadzić badania 
na wysokim, międzynarodowym poziomie, to musimy 
zdobywać granty, co nie jest łatwe. Jednak kiedy uda 
się pozyskać finansowanie, to z zadowoleniem można 
poświęcić się pracy naukowej. Sukces wydaje się być 
wtedy znacznie bliżej. Na wyciągnięcie ręki.

  Poza działalnością naukową angażowałeś się 
i angażujesz również w działalność społeczną. Czy 
mógłbyś o tym opowiedzieć? 
W czasie studiów magisterskich byłem członkiem 
kół naukowych, przewodniczącym Rady Samorządu 
Studentów na Wydziale Prawa i Administracji naszej 
Alma Mater. Ponadto dostąpiłem zaszczytu dołączenia 
do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rady Wy-
działu. Byłem członkiem wielu organów kolegialnych. 

Prowadziłem swoją fundację, która wspierała dzieci 
z rozpoznaniem schorzeń onkohematologicznych.  
Aktualnie mam przyjemność przewodniczyć Radzie 
Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wy-
działowej Radzie Doktorantów na Wydziale Prawa 
i Administracji. To był i jest wspaniały okres w moim 
życiu. Dzięki działalności społecznej poznałem wielu 
fascynujących ludzi. Utwierdziłem się także w przeko-
naniu, że każdy z nas jest wyjątkowy. Szacunek do dru-
giego człowieka i próba zrozumienia go nie tylko nas 
ubogacają, ale też pozwalają czerpać jeszcze większą 
satysfakcję z odniesionych, często wspólnie, sukcesów. 

  Czym poza nauką się fascynujesz? Jak spędzasz 
wolny czas?
Dziękuję Ci za to pytanie, gdyż właśnie przypomnia-
łeś mi, że istnieje taki bliżej nieokreślony byt, który 
nazywamy czasem wolnym. Oczywiście, żartuję. Nie 
jest aż tak źle. Staram się znajdować chwile na to, aby 
poświęcić się zajęciom innym niż praca naukowa. Bar-
dzo lubię spacery z żoną oraz spotkania z przyjaciółmi. 
Dają mi one wytchnienie i radość. Uwielbiam również 
oglądać turnieje tenisowe oraz słuchać dobrej muzyki. 

  Na koniec może trochę przewrotne pytanie: gdy-
byś nie był prawnikiem i naukowcem, to kim chciał-
byś zostać?
Pamiętam, jak podczas spotkania z Laureatem Nagro-
dy Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za 2016 rok 
– profesorem Jerzym Zajadło, kierownikiem Katedry 
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdań-
skiego, w której mam przyjemność być doktorantem 
– pan profesor stwierdził, że nie wyobraża sobie, aby 
mógł zajmować się czymkolwiek innym niż nauka. 
Moja odpowiedź będzie bardzo podobna. Nie chciał-
bym poświęcać się innej pracy niż praca naukowo-dy-
daktyczna. Uwielbiam to, co robię. Wiele zadowolenia 
przynosi mi nie tylko prowadzenie badań, publikowa-
nie, wygłaszanie referatów, ale również nauczanie. 
Czas spędzony z moimi studentami jest dla mnie bar-
dzo cenny. Z satysfakcją angażuję się w prowadzone 
zajęcia i zawsze podkreślam, aby studenci nigdy się 
nie poddawali i z pokorą, cierpliwością oraz skromno-
ścią dążyli do swoich celów. Ja staram się tak właśnie 
postępować, a nauka i niekiedy również praktyka pra-
wa, to droga, którą wybrałem. Dziś wiem, że była to 
słuszna decyzja.

Dziękuję za rozmowę.
DOMINIK BIEŃ
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Profesor zw. dr hab. Edmund Pietrzak był 
kierownikiem Zakładu Międzynarodowych 
Stosunków Walutowych (obecnie: Zakład 

Międzynarodowych Rynków Finansowych) In-
stytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego od momentu jego powstania w 1986 
roku. W latach 1992–1997 był członkiem Rady 
Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Pol-
skiego, a w latach 1998–2001 – członkiem Rady 
Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów.  
Do 2005 roku był doradcą Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W ostatnich kilkunastu latach był 
również członkiem kilku rad nadzorczych, mię-
dzy innymi Rady Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie oraz Rady Nadzorczej Ciech S.A. 
W 2007 roku został członkiem Komitetu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Profesor Pietrzak brał udział w tworzeniu za-
łożeń prawa dewizowego, które obowiązywało 

w latach 1998–2002. Ten wybitny specjalista 
rynków finansowych i bankowości wymieniany 
był w środowisku jako kandydat na Prezesa Na-
rodowego Banku Polskiego oraz członka Rady 
Polityki Pieniężnej. Profesor był koordynatorem 
badań rynków finansowych w Instytucie Badań 
nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. Współ-
pracował z uczelniami, bankami i przedsiębior-
stwami, a także czołowymi giełdami za granicą, 
takimi jak Chicago Mercantile Exchange, Chicago 
Board of Trade, Chicago Board Options Exchan-
ge, Philadelphia Stock Exchange, American Stock 
Exchange oraz New York Stock Exchange. W tych 
instytucjach spędził około dwóch lat na stażach 
i badaniach naukowych.

Zainteresowania badawcze Profesora skupiały 
się wokół finansów międzynarodowych, rynków 
finansowych, bankowości, polityki pieniężnej, 
polityki kursowej, polityki dewizowej i zarzą-

Minęła już dekada od pożegnania Profesora Edmunda Pietrzaka, który zmarł 30 listopada 2007 
roku. W tym dniu Pomorze straciło kulturalnego człowieka, wybitnego naukowca, aktywnego 
obywatela. Człowieka, z którym znajomość była przyjemnością

Wspomnienie o Profesorze  
Edmundzie Pietrzaku
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dzania ryzykiem. Ponadto Profesor zajmował się 
tematyką budowy rynkowych systemów finanso-
wych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 
funkcjonowania giełd papierów wartościowych 
i giełd pochodnych instrumentów finansowych 
w różnych krajach na świecie (ze szczególnym 
uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych), relacji 
kursowych między głównymi walutami między-
narodowymi oraz funkcjonowania i poszerzania 
strefy euro.

Dzięki pracy organizacyjnej Profesora dla Za-
kładu Międzynarodowych Stosunków Waluto-
wych w latach 2000–2002 doszło do zwiększenia 
liczby pracowników tej jednostki i równocześnie 
do znaczącego rozszerzenia jej oferty dydaktycz-
nej. W październiku 2001 roku Zakład urucho-
mił nową specjalność: finanse międzynarodowe 
i bankowość, która okazała się najpopularniejsza 
wśród dziesięciu specjalności na Wydziale Eko-
nomicznym UG w latach 2001–2005 i do dnia 
dzisiejszego cieszy się niegasnącym zaintereso-
waniem studentów. Od października 2002 roku 
w Zakładzie podjęto się prowadzenia ogólno- 
wydziałowego (wówczas dla blisko pięciuset stu-
dentów) przedmiotu finanse i bankowość oraz ryn-
ki finansowe (później zmiana nazwy na: finanse).  
11 września 2006 roku, w rocznicę ataku na 
World Trade Center, dzięki inicjatywie Profesora 
został wydany, cieszący się dużą popularnością 
i wielokrotnie wznawiany, podręcznik Finanse 
i bankowość oraz rynki finansowe.

Profesor Edmund Pietrzak był autorem pro-
jektu pierwszego w Polsce uniwersyteckiego de-
aling roomu, utworzonego w marcu 2003 roku. 
Dealing room to część departamentu skarbu 
banku, w której zawierane są transakcje finan-
sowe i walutowe; tam ustalane są kursy walut 
oraz kluczowe ceny międzynarodowych rynków 
finansowych. Stworzone w ramach projektu labo-
ratorium daje studentom możliwość zapoznania 
się z funkcjonowaniem dealing roomu bez ko-
nieczności wyjazdu do banku. Realizację projektu 
ułatwiło wygranie przez Zakład konkursu „Super 
Pracownia 2002”, ogłoszonego przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Profesor Pietrzak był autorem wielu podręcz-
ników i szeregu innych publikacji. W pamięci stu-
dentów utkwiły między innymi te pozycje, które 
jako pierwsze w kraju prezentowały środowisko 
pracy dealera walutowego: Międzynarodowy 
rynek walutowy i finansowy (współautorstwo –  
K. Szymański; Wydawnictwo UG, Gdańsk 1991) 
oraz Międzynarodowe operacje walutowe (Biblio-
teka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992). 
Książka pt. Wymienialność złotego (Biblioteka 
Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996) została 
nagrodzona Nagrodą Banku Handlowego, która 
jest przyznawana corocznie autorom najwybit-
niejszych publikacji ekonomicznych.

Profesor Edmund Pietrzak był promotorem  
kilkuset prac magisterskich, kilku prac doktorskich 
oraz recenzentem w wielu przewodach doktor-
skich i habilitacyjnych. Prywatnie był wielbicielem 
Kaszub, jazdy na rowerze i lotnictwa.

Profesorze, minęło już 10 lat… W Zakładzie 
Międzynarodowych Rynków Finansowych wspo-
minamy Pana jako niezwykle inspirującą Osobę 
i kontynuujemy tradycję zainteresowań rynkami 
finansowymi, którą w nas Pan zaszczepił.

DR SŁAWOMIR ANTKIEWICZ 
DR MAGDALENA MARKIEWICZ 

ZAKŁAD MIĘDZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH  
WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UG
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Wielkość i tragizm Franciszka  
Dionizego Kniaźnina

RYS BIOGRAFICZNY
Bohater niniejszego szkicu urodził się w Witebsku, 
w spolszczonej rodzinie zubożałej szlachty smoleń-
skiej Anastazji i Ignacego. W źródłach prowenien-
cji jezuickiej znajdujemy dwie różne daty urodzin: 
1 października 1749 oraz 7/8 października 1750, 
na jego nagrobku zaś widnieje data 4 październi-
ka 1750 roku. Od wczesnej młodości związany był 
Kniaźnin z jezuitami, najpierw jako uczeń kolegium 
witebskiego, zaś od roku 1764 jako nowicjusz w Po-
łocku i Nieświeżu, a później student jezuickich semi-
nariów zakonnych w Słucku (studia z zakresu retory-
ki) oraz w Nieświeżu (filozofia). Następnie w ramach 
praktyki pedagogicznej przed studiami teologicz-
nymi wykładał między innymi gramatykę i syntaksę 
w warszawskim kolegium jezuickim na Starym Mie-
ście. I tam, w roku 1773, zastała go decyzja papieża 
Klemensa XIV o kasacie zakonu jezuitów. Ponieważ 
nie składał jeszcze ślubów wieczystych i nie miał 
święceń kapłańskich, podjął decyzję o przejściu do 
stanu świeckiego. 

Jeszcze w kolegium witebskim Kniaźnin pisał uda-
ne wiersze łacińskie, czym zwrócił na siebie uwagę 
profesorów. W późniejszych latach kontynuował 
twórczość poetycką, co zaprocentowało zaprosze-
niem go jako tłumacza do kolegiów redakcyjnych 
jezuickich edycji poezji Claudiana i Horacego. Pierw-

Franciszek Dionizy Kniaźnin (1749/50–1807), nadworny 
poeta familii Czartoryskich, jest zaliczany do najwybit-
niejszych i najwszechstronniejszych poetów polskiego 
oświecenia – jego nurtów od baroku i stylu rokokowego 
przez klasycyzm po liryczny, refleksyjny sentymentalizm. 
Niektórzy uważają go nawet za poetę preromantycznego. 
Kniaźnin uprawiał prawie wszystkie rodzaje sztuki po-
etyckiej. Pisał utwory religijne, patriotyczne, ody, sielanki, 
erotyki, bajki, dramaty i opery poetyckie. Pierwsza edycja 
zupełna jego poezji, opracowana przez samego autora 
i wydana za jego życia, zdobi półki zasobu starych dru-
ków Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

sze jego publikacje zaczęły się ukazywać od roku 
1772 i były to właśnie tłumaczenia z Claudiana 
i Horacego (1773). Od roku 1773 Kniaźnin był też 
w gronie autorów „Zabaw Przyjemnych i Pożytecz-
nych”. To wszystko sprawiło, że został zauważony 
przez księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego 
(1734–1823), który zaproponował mu stanowisko 
sekretarza osobistego oraz nauczyciela literatury 
polskiej swego syna, Adama Jerzego (1770–1861). 

Mieszkając w Pałacu Błękitnym Czartoryskich, 
rozwijał Kniaźnin twórczość poetycką. W tym to 
czasie ukazały się jego Bajki (1776), Erotyki wy-
dane w dwóch tomach (1779) i Carmina (1781). 
Od tego też czasu Franciszek Dionizy związał się 
z rodziną Czartoryskich praktycznie na całe życie. 
W roku 1781 musiał jednak zrezygnować z funkcji 
sekretarza na rzecz Franciszka Karpińskiego, ale za-
mieszkiwał ciągle Pałac Błękitny Czartoryskich i zo-
stał rekomendowany przez swego mocodawcę do 
Komisji Edukacji Narodowej, która powierzyła mu 
1 kwietnia tegoż roku urząd bibliotekarza książnicy 
Załuskich. 

W tym samym czasie Kniaźnin związał się z pol-
ską lożą wolnomularską „Świątynia Izis”. W paździer-
niku 1783 roku wrócił jednak na swoje wcześniejsze 
stanowiska na dworze księcia Adama Kazimierza 
i przeniósł się do Puław, gdzie familia stworzyła 
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konkurencyjny względem królewskiego patriotyczny 
ośrodek społeczno-polityczny, który pełnił również 
funkcję opartego na sarmatyzmie centrum kultury 
magnackiej, pielęgnującego tradycje staropolskie 
i popularyzującego ducha sentymentalizmu w prze-
ciwieństwie do rokokowej odmiany klasycyzmu sto-
łecznego ośrodka królewskiego. 

Okres puławski stanowił niejako apogeum twór-
czości Franciszka Dionizego. W latach 1787–1788 
ukazała się trzytomowa „edycya zupełna” jego dzieł, 
którą to wytłoczyła warszawska drukarnia Micha-
ła Groella, a którą autor sam opracował. Kniaźnin 
stał się głównym poetą nadwornym familii. Sztuki 
literackiej (oraz historii) uczył też córki księcia Ada-
ma Kazimierza: Marię (później zwaną Wirtember-
ską) (1768–1864) oraz Zofię (1778–1837). Dla 
stworzonego przez księżnę Izabelę Czartoryską 
(1746–1835) teatru pisał i przygotowywał insceni-
zacje oper, poematów i innych poetyckich gatunków 
dramaturgicznych (Matka Spartanka, Cyganie, Balon, 
Anakreon i in.). 

W okresie Sejmu Wielkiego i uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja, kiedy dotychczas skłócone ośrodki: fa-
milia i królewski pogodziły się w imię starań o refor-
my Rzeczypospolitej, Kniaźnin przebywał w stolicy, 
gdzie angażował się bardzo – zwłaszcza przez twór-
czość – w te prace. Po wojnie w obronie Konstytucji 
oraz w czasie insurekcji kościuszkowskiej przeniósł 
się z Czartoryskimi do ich siedziby w Sieniawie, znaj-
dującej się na terenie Galicji, w tym czasie już pod 
zaborem austriackim. 

Do Puław, zniszczonych i ograbionych przez Ro-
sjan, powrócił Kniaźnin wraz z Czartoryskimi w roku 

1796, cierpiąc już wówczas na ciężką odmianę schi-
zofrenii graniczącej z obłędem. Według mu współ-
czesnych, główną przyczyną choroby były bolesne 
przeżycia i szok po przegranym powstaniu oraz 
utracie przez Rzeczpospolitą niepodległości. Poeta 
został otoczony troskliwą opieką przez swoich chle-
bodawców oraz przez dwóch przyjaciół. Pierwszym 
był ks. Horacy Józef  Koblański (1738–1798), kape-
lan Czartoryskich, proboszcz w Górze Puławskiej, 
który opiekował się Franciszkiem Dionizym do swej 
śmierci. Potem opiekę nad poetą przejął drugi wielki 
przyjaciel, równie wielki poeta, Franciszek Zabłocki 
(1752–1821), który w dojrzałym już życiu – po stra-
cie żony i dzieci – przyjął święcenia kapłańskie i od 
grudnia 1800 roku był proboszczem w Końskowoli 
k. Puław. Tam też sprowadził Franciszka Dionizego, 
z którym się przyjaźnił od dawna, a który po tra-
gicznej śmierci jego żony i dzieci napisał dla niego 
słynny cykl dwudziestu dwóch wierszy pt. Żale Orfe-
usza nad Eurydyką. W Końskowoli Franciszek Dionizy 
Kniaźnin zakończył swoje życie 25 sierpnia 1807 
roku. Został pochowany przy kościele parafialnym, 
a książę Adam Kazimierz Czartoryski wystawił mu 
piękny pomnik nagrobny, który przetrwał do dnia 
dzisiejszego.

DZIEŁA FRANCISZKA DIONIZEGO  
KNIAŹNINA W ZASOBACH STARYCH  
DRUKÓW BUG
Półki zbioru starych druków Biblioteki Uniwersytetu 
Gdańskiego zdobią trzy woluminy (zarazem tomy) 
edycji zupełnej dzieł poety, zebranych i opracowa-
nych do wydania przez samego autora w roku 1787. 
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Całość – wytłoczona „w Drukarni uprzywilejowa-
nej Michała Groella, Księgarza Nadwornego Jego 
Królewskiej Mości” – nosi tytuł Poezye Franciszka 
Dyonizego Kniaźnina. Edycya zupełna, a poszczegól-
ne tomy są oznaczone cyframi rzymskimi. Pierwsze 
dwa ukazały się w roku 1787, zaś trzeci – rok póź-
niej. W przedmowie Do Czytelnika Kniaźnin pisze: 
„Na podchlebny rozkaz tak zacnych i wysokich osób 
zebrane tu Poezye wydaię. Wciągnąłem tu niektóre 
i z dawniey wyszłych, co poprawić, lub przerobić 
można było, tak dalece, iż nie umieszczonych w tym 
zbiorze nie chciałbym mieć za swoje […]”. Dalej zaś 
wyznaje z pokorą: „Wstyd mię przeszłych edycyy 
a osobliwie biednych owych Erotyków […] pióro tam 
suche, dziecinne, bez sił i bez tego wszystkiego, 
co wiek Stanisława ozdobnym czyni […]”. Całe zaś 
wydawnictwo dedykuje poeta oczywiście swemu 
chlebodawcy: „J.O. Xiążęciu JMCI Adamowi Czar-
toryskiemu, Generałowi Ziem Podolskich, orderów 
Orła Białego, s. Stanisława i s. Jędrzeja kawalerowi 
etc. etc.”. 

Tom pierwszy edycji zawiera cztery księgi Liryków 
oraz wspomniany już wcześniej cykl poetycki Żale 
Orfeusza…, dedykowany Franciszkowi Zabłockiemu. 

Tom drugi, dedykowany księżnie Izabeli Czar-
toryskiej, otwiera napisany na jej życzenie dramat 
poetycki Matka Spartanka. Opera we III aktach. Jego 
wystawienie w Puławach 15 czerwca 1786 roku 
było wydarzeniem na skalę ogólnopolską i nie tylko. 

W podtekście fabuły nawiązującej do walki Spar-
tan z Tebańczykami kryły się aktualne stosunki pol-
sko-rosyjskie, zaś cała sztuka miała głęboki akcent 
patriotyczny, ukazujący fundamentalną rolę rodziny 
w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim dzie-
ci. W inscenizacji uczestniczyli para książęca wraz 
z dziećmi oraz inni członkowie rodziny Czartory-
skich. 

W tomie drugim znajduje się jeszcze tekst innej 
opery scenicznej – Cyganie. Opera we III aktach – 
o wyraźnych akcentach społecznych w duchu so-
lidaryzmu narodowościowego oraz poemat: Balon, 
czyli Wieczory Puławskie. Poema w X pieśniach, dedy-
kowany księżnie Marii z książąt Czartoryskich Wir-
temberskiej. Zamyka zaś cały tom zbiorek czterech 
utworów poetyckich Wiersze, zawierający następu-
jące tytuły: Na salę jadalną, Hymn do Boga, Na śmierć 
Juluni, Kolenda na Nowy Rok.

W tomie trzecim znajdują się: Rozmaryn, poema 
liryczne. Trzy pieśni, Bayki i powieści. Xiąg troje dedy-
kowane książętom Adamowi Jerzemu (1770–1861) 
i Konstantemu (1774–1860) Czartoryskim, poemat 
Matka do córki. O cnocie, Troiste wesele. Sielanka we 
dwóch aktach oraz cykl poetycki Idylle.

Wszystkie trzy woluminy – zachowane w stanie 
bardzo dobrym – oprawione są w oryginalny pół-
skórek z wytłoczonym na grzbiecie napisem Poezye 
Dyonizego Kniaźnina oraz oznaczeniem tomu.   

ANTONI KAKAREKO    
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Jakie kłopoty nastręczało przejście od pisania na maszynie do pisania na komputerze? Co udało się  
przewidzieć w opowiadaniach science fiction pisanych w latach 70. XX wieku? Czy przewidział upa-
dek komunizmu i o czym będzie pisał w następnej książce – między innymi na takie pytania odpo-
wiadał prof. UG Dariusz Filar, uznany ekonomista i pisarz, a także członek Stowarzyszenia Absol-
wentów, gość pierwszego spotkania z absolwentami wydziałów ekonomicznych UG

Spotkanie z profesorem Dariuszem Filarem

W październiku ub.r. Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i WE UG rozpoczęło nową inicjatywę –  
cykl spotkań z absolwentami Uniwersytetu Gdańskiego lub osobami związanymi z naszą uczelnią. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w czwartki, stąd ich nazwa – Czwartki u Absolwentów UG

To spotkanie, które odbyło się akurat w piątkowy 
wieczór, 20 października ub.r. na Wydziale Eko-
nomicznym UG, zapoczątkowało cykl spotkań 

Czwartki u Absolwentów UG. Uczestniczyło w nim 
około trzydziestu osób, które z dużym zaciekawieniem, 
a czasem i zdziwieniem, wysłuchały wielu przemyśleń 
i anegdot profesora dotyczących tworzenia książek. 
Nie przepuściły też okazji, żeby porozmawiać z tym 
uznanym ekonomistą o bieżącej sytuacji gospodarczej 
i polityce finansowej państwa. Profesor Dariusz Filar 
był przecież w latach 2004–2010 członkiem Rady Po-
lityki Pieniężnej, a następnie do 2014 roku – człon-
kiem Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. 
Profesor docenił wzrost gospodarczy, ale jednocześnie 
zauważył, że mamy z nim do czynienia w warunkach 

ogólnej dobrej koniunktury na świecie, a jego głów-
nym źródłem jest wzrost konsumpcji spowodowany 
programami socjalnymi państwa i wzrostem wynagro-
dzeń. Wyraził zaniepokojenie mniejszym udziałem we 
wzroście produkcji i eksportu. Wywołało to dyskusję na 
temat potrzeby równoważenia w polityce gospodarczej 
państwa potrzeb społecznych i dyscypliny finansowej.

Gość ujawnił, że jako pisarza obecnie najbardziej in-
teresują go konsekwencje starzenia się społeczeństw 
i relacje zachodzące pomiędzy osobami z różnych po-
koleń, które w polskich warunkach doświadczyły życia 
w zupełnie odmiennych systemach społeczno-gospo-
darczych. Opowiedział też o dwóch nowych książkach, 
nad którymi obecnie pracuje.

MACIEJ GONISZEWSKI

Dnia 14 grudnia ub.r. odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE 
i WE UG. Gościem specjalnym Czwartku u Absolwentów UG był prof. Mirosław Szreder, dziekan 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Spotkanie z profesorem Mirosławem Szrederem

Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać wy-
kładu dotyczącego wykorzystania statystyki 
w życiu codziennym. W kameralnym towarzy-

stwie, z pyszną kawą i słodkimi przekąskami, skupili się 
na prezentacji dziekana. Szeroka wiedza i doświadcze-
nie profesora Szredera oraz jego niesamowita umie-
jętność przekazywania wiedzy sprawiły, że godzinny 
wykład zdawał się piętnastominutową pogadanką.  
Po zakończeniu wykładu uczestnicy spotkania zadawali 
pytania i przez następne pół godziny prowadzono oży-
wioną dyskusję.

Spotkanie z profesorem Szrederem było także okazją 
do złożenia życzeń świątecznych oraz noworocznych. 
Specjalnie z tej okazji prezes Stowarzyszenia – Romuald  
Meyer – przygotował poruszające życzenia, które od-
czytał wszystkim zgromadzonym. Następnie spotka-
nie przybrało mniej oficjalny charakter. A to za sprawą 
przyniesionego opłatka, który stał się pretekstem nie 
tylko do serdecznych życzeń, ale też nie mniej serdecz-
nych rozmów.

PAWEŁ KOWALSKI
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Gościem styczniowego Czwartku u Absolwentów był Roman Kinda, prezes Navimor Interna-
tional. Przedstawił on członkom i sympatykom Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE 
i WE UG prezentację na temat inwestycji Navimoru w Afryce. Słuchaczy szczególnie zain-
teresowały konkretne przykłady pokazujące, jak różnice kulturowe wpływają na realizację 
inwestycji oraz sposoby ich bezpiecznego finansowania

Spotkanie z Romanem Kindą

Roman Kinda podjął pracę w Navimorze zaraz 
po ukończeniu studiów na Wydziale Ekonomiki 
Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, na począt-

ku lat 80. XX wieku. Była to wtedy państwowa firma, 
która rozpoczynała współpracę z państwami afry-
kańskimi w zakresie produkcji stoczniowej. Młodego, 
znającego obce języki i ciekawego świata pracownika, 
szybko wysłano do jednej z afrykańskich placówek. Do-
świadczenia, które zebrał tam w latach 80., wykorzystał 
w latach 90. i w XXI wieku do zbudowania na własny 
rachunek jednej ze spółek państwowego Navimoru – 
Navimor International.

– Często słyszę pytanie: Jaka jest specyfika inwestycji 
w Afryce? – mówił Roman Kinda. – To tak, jakby zapytać, 
jaka jest specyfika inwestycji w Europie. Nie ma tu jednej 
odpowiedzi. Inaczej jest we Włoszech, inaczej w Szwe-
cji, a jeszcze inaczej – na Ukrainie. Tymczasem Afryka 
jest przecież większa od Europy, więc różnice są tam ol-
brzymie. W Nigerii musieliśmy uważać na oszustwa, ale 
za to mieliśmy do czynienia z ludźmi bardzo otwartymi 
i przedsiębiorczymi. W Angoli natomiast zetknęliśmy się 
ze społecznością bardzo nieufną, doświadczoną dopiero 
niedawno zakończoną wojną domową, ale za to bardzo 
zdeterminowaną do rozwijania się i pozyskiwania wiedzy.

Prezes Navimor International nieprzypadkowo 
wspomniał właśnie o Nigerii oraz Angoli, ponieważ 
w tych krajach firma zrealizowała dwie największe 
inwestycje. W Nigerii, w mieście Lagos wybudowała 
stocznię Nigerdock – obecnie największą afrykańską 
stocznię dla przemysłu offshorowego – a w Angoli – 
Akademię Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe. 
Obie inwestycje powstawały od zera. Stocznia na dzi-
kiej wyspie nazywanej Wyspą Wężów, a uczelnia – na 
pustyni sąsiadującej z miastem.

– Akademia Rybołówstwa w Namibe powinna być 
sztandarową polską inwestycją zagraniczną – mówił Ro-
man Kinda. – Powstała ona dzięki polskiej firmie, polskim 
inżynierom, polskim naukowcom i wykładowcom z Akade-
mii Morskiej w Gdyni, a nawet za polski kapitał, ponieważ 
jej finansowanie było możliwe dzięki środkom z polskie-
go budżetu, które jako członek Unii Europejskiej byliśmy 
zobowiązani wydać na pomoc krajom rozwijającym się 
i z kredytu w polskim banku, który obecnie spłaca rząd 
Angoli. To przykład tego, jak należy pomagać mieszkańcom 
Afryki. Daliśmy im przyszłość. Wyższa edukacja przestała 

być dostępna jedynie dla dzieci z bogatych rodzin, które 
są wysyłane na uczelnie do Europy i USA, ale stała się 
dostępna na miejscu i korzystają z niej nie tylko mieszkań-
cy Angoli, ale także pobliskich państw. To podnosi status 
Angoli w regionie i dlatego nazywają uczelnię dumą Angoli.

Gość Stowarzyszenia Absolwentów przedstawił 
także zagrożenia, na które powinna się przygotować 
firma chcąca nawiązać kontakty handlowe w Nigerii 
czy Angoli. Zwrócił uwagę, że tamtejsze gospodarki są 
silnie upaństwowione, więc dobrze jest mieć wsparcie 
polskiego rządu, ponieważ często negocjacje są prowa-
dzone z tamtejszymi ministrami. Kolejnym problemem 
jest niski poziom etyki biznesu. Warto więc stosować 
narzędzia finansowe zabezpieczające płatności należ-
ne od tamtejszych partnerów i trzeba się liczyć z tym, 
że konkurencja międzynarodowa z państw, które do-
puszczają korumpowanie lokalnych decydentów, praw-
dopodobnie sięgnie po to narzędzie przy zdobywaniu 
kontraktów. Trzecim istotnym czynnikiem, który trzeba 
brać pod uwagę, jest inny stosunek do czasu. Przy in-
westycjach w tych krajach trzeba wykazywać bardzo 
dużo cierpliwości.

– Usłyszałem od jednego z tamtejszych kontrahentów, 
że my mamy zegarki, ale oni mają czas – i tak niestety jest –  
mówił prezes Navimoru International. – Tam inwestycji 
nie da się przeprowadzić tak szybko jak u nas.

MACIEJ GONISZEWSKI
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Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie zor-
ganizowało Absolwencką Debatę Dyplomatyczną pt. „Oblicza dyplomacji – ambasador jako 
polskie okna na świat, konsul honorowy, czyli zagraniczne spojrzenie na Polskę”. Odbyła się 
ona 21 lutego 2018 roku na Wydziale Ekonomicznym UG

Absolwenci dyplomaci na Wydziale 
Ekonomicznym UG 

Debata stała się okazją do porozmawiania w gro-
nie absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, 
którzy sprawowali lub nadal sprawują funkcje 

dyplomatyczne, o zadaniach i możliwościach amba-
sadora oraz konsula, a także poruszenia zagadnień 
związanych z polską polityką zagraniczną i aktualnymi 
problemami polskiej dyplomacji. W spotkaniu uczest-
niczyli: Stanisław Ciosek – ambasador w ZSRR i Rosji 
w latach 1989–1996, Jan Głuchowski – ambasador RP 
w Bangladeszu w 1991 r., Stefan Radomski – ambasa-
dor RP w Turkmenistanie w latach 2010–2012, radca 
handlowy w Biurze Radcy Handlowego w Konsulacie 
Generalnym w Sydney w latach 1991–1996, zastępca 
kierownika placówki w Stałym Przedstawicielstwie RP 
przy ONZ w Wiedniu w latach 2004–2007 oraz Stani-
sław Laskowski – honorowy konsul generalny Islandii 
w Gdańsku. Gości powitali: Romuald Meyer – prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSHM, WSE 
i Wydziałów Ekonomicznych UG oraz prof. Monika 
Bąk, dziekan Wydziału Ekonomicznego UG. Debatę 
poprowadził Maciej Goniszewski, członek Zarządu 
Stowarzyszenia Absolwentów, a zarazem kierownik 
Radia MORS UG.

W pierwszej części debaty odbyła się dyskusja na 
temat polskiej polityki zagranicznej. Jej uczestnicy sko-
mentowali obecny kryzys dyplomatyczny w relacjach 
pomiędzy Polską a Izraelem, a także udzielili odpowie-
dzi na pytanie, w jakim stopniu polityka zagraniczna 
wpływa na relacje gospodarcze pomiędzy danymi kra-
jami. Następnie uwaga wszystkich skupiła się na tema-
tyce rosyjskiej, między innymi na tym, czy da się pogo-
dzić interesy polityczno-gospodarcze Rosji z interesami 

państw ościennych, w tym krajów dawnych republik 
radzieckich, a także na tym, jak powinny wyglądać dal-
sze stosunki polsko-rosyjskie na płaszczyźnie dyplo-
matycznej i gospodarczej. W tej części dyskusji swoimi 
przemyśleniami, opierającymi się na olbrzymiej wiedzy 
i doświadczeniu w relacjach polsko-rosyjskich, podzielił 
się Stanisław Ciosek, były ambasador Polski w Rosji.

W drugiej części debaty jej uczestnicy zostali po-
proszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami 
dotyczącymi postrzegania Polski przez mieszkańców 
Rosji, Islandii, Turkmenistanu i Bangladeszu, a więc kra-
jów, z którymi związane były m.in. ich doświadczenia 
dyplomatyczne.

Podczas ostatniej części spotkania uczestnicy debaty 
odpowiadali na pytania publiczności. Na koniec z rąk 
prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. 

Debata odbyła się pod patronatem Uniwersytetu 
Gdańskiego, JM Rektora prof. Jerzego Gwizdały oraz 
wydziałów: Ekonomicznego, Nauk Społecznych i Za-
rządzania UG. Patronat medialny nad wydarzeniem 
sprawowali: Radio Gdańsk, Magazyn Pomorski, Radio 
MORS UG, „Gazeta Uniwersytecka” i AKADEMICKA – 
Pomorska Studencka Platforma Informacyjna.

PIOTR SZPAJER, SEKCJA PROMOCJI UG

Strona Stowarzyszenia: http://sa.ug.edu.pl/
Profil Stowarzyszenia na Facebooku:  
https://www.facebook.com/absolwentUG/
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Kiedy piszę te wspomnienia, mija dokładnie mie-
siąc od ostatniego dnia semestru, który spędziłam 
w Finlandii, studiując Suomenkieli ja kulttuuri (język 

fiński i kultura Finlandii) na Uniwersytecie w Jyväskyli 
(Jyväskylänyliopisto). Pamiętam, jak owego grudniowe-
go dnia dopisywałam końcowe wersy ostatniego eseju 
zaliczeniowego. Przypomina mi się również sierpień, 
który upłynął pod znakiem przygotowań do wyjazdu. 
Przecież nie co dzień przeprowadza się na parę miesię-
cy za granicę. Dotychczas nikt studiujący skandynawi-
stykę na Uniwersytecie Gdańskim nie był na wymianie 
w Finlandii – dopiero we wrześniu ubiegłego roku wraz 
z czwórką koleżanek i kolegów ze studiów, rozproszeni 
w różnych akademickich miastach tego kraju, zaczęliśmy 
przecierać nowe szlaki. Przygodę tę można nazwać wy-
jazdem w nieznane – nie wiedziałam, czego spodziewać 
się po nowej uczelni, po ludziach, po samej Finlandii. 
Wiele razy zestresowana i podekscytowana zarazem 
pytałam w głębi duszy: „Czym mnie zaskoczysz, Finlan-
dio?”. Teraz, kiedy opowiadam rodzinie lub znajomym 
o mojej przygodzie, bez wahania stwierdzam, że wymia-
na zagraniczna w ramach programu Erasmus+ to jedno 
z najlepszych doświadczeń, które dane mi było przeżyć. 

Erasmusowe wspominki z krainy mrozu

Czym mnie zaskoczysz, Finlandio?

Po niemal czterech miesiącach na obczyźnie wróciłam 
do Polski z wypchanym po brzegi bagażem doświadczeń 
oraz emocjami, których nie można wyrazić słowami. 

Erasmus, odkąd sięgam pamięcią, był moim marze-
niem. Finlandia stała się celem erasmusowego ma-
rzenia, gdy tylko rozpoczęłam studia. Wiedziałam, że 
wyjazd do kraju, który mnie fascynuje oraz którego 
języka się uczę po to, aby tam studiować oraz żyć, to 
strzał w dziesiątkę. Gdzie skuteczniej uczyć się języka 
żywego, nie tylko podręcznikowego, jeśli nie w ojczy-
stym tego języka kraju? A w języku fińskim różnica 
pomiędzy puhekieli (językiem mówionym) a kirjakieli 
(językiem książkowym) jest znaczna. 

Oczywiście, na początku miałam problemy z posłu-
giwaniem się językiem fińskim na co dzień, w końcu 
uczyłam się dopiero dwa lata tego podobno najtrud-
niejszego języka świata. Nie rozumiałam dużej części 
tego, co ludzie do mnie mówią. Później wyzwaniem 
stało się przełamanie się i odważenie, aby po prostu 
odzywać się w języku fińskim. Z czasem było tylko 
lepiej, począwszy od krótkich dialogów w sklepach, 
a skończywszy na dłuższych rozmowach ze znajomy-
mi –wszystko stało się nagle tak łatwe. 
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Podczas tych tylko czterech miesięcy nastąpiła 
ogromna zmiana. Postęp ten nie był jednak związany 
wyłącznie z tak zwanym obyciem z językiem. Również 
zajęcia na uczelni odegrały dużą rolę w tym procesie. 
Wspaniałym doświadczeniem było studiowanie w kra-
ju, którego system nauczania określa się najlepszym, 
a podejście do nauczania – najtrafniejszym na świecie. 
Różnica między studiowaniem w Polsce a studiowa-
niem w Finlandii jest duża. Nauczyciele są otwarci na 
potrzeby studentów i uczniów, mają bardzo indywi-
dualne podejście do każdego. Są przewodnikami i sta-
rają się rozwijać zainteresowania oraz mocne strony 
wszystkich studentów z osobna, a nie tylko spełniać 
założenia programu nauczania czy jedynie podążać 
ścieżkami wyznaczanymi przez podręczniki. Na uczel-
ni oczekuje się od studentów ogromu pracy włożonej 
w naukę nie tylko podczas zajęć. Muszę przyznać, że 
nigdy w życiu w tak krótkim czasie nie przeczytałam 
tylu tekstów, aby przygotować się na zajęcia, ani nie 
napisałam tak wielu esejów czy innych prac pisemnych. 
Mimo to nikt na tę ilość pracy własnej nie narzeka. 
Każdy uczy się tego, co tak naprawdę go interesuje. 
Dlatego odniosłam wrażenie, że w Finlandii zarówno 
Finowie, jak i studenci z innych krajów, studiują z pasji, 
nie z przymusu. Nauka w tym kraju nie opiera się wy-
łącznie na żmudnym czytaniu i pisaniu… Na przykład 
zaliczeniem zajęć z mówienia po fińsku było cotygo-
dniowe nagrywanie vlogów (video-blogów) o różno-
rodnej tematyce. Na tych samych zajęciach rozma-
wialiśmy o fińskiej specyfice kulturowej i na przykład 
oglądaliśmy reklamy kaw (Zgadnijcie, który naród pije 
najwięcej kawy w Europie?), a później je analizowa-

liśmy. Innym razem musieliśmy w parach opracować 
ciekawy dla nas artykuł z „Helsingin Sanomat” (jed-
nego z najpopularniejszych dzienników w Finlandii) 
i opowiedzieć o nim reszcie grupy. Słuchaliśmy więc 
prezentacji między innymi o atrakcjach dostępnych dla 
podróżujących na lotnisku Helsinki–Vantaa (Czy wiecie, 
że można tam wybrać się do sauny oraz że pewien 
mężczyzna spędził tam aż trzydzieści dni, aby przeko-
nać się, czy naprawdę jest tam co robić?), jak również 
argumentów prezydenta Finlandii, który wkrótce zo-
stanie ojcem, za korzystaniem z urlopu tacierzyńskiego 
i przeciw temu urlopowi (w Finlandii tego typu urlopy 
są niemalże tak popularne, jak urlopy macierzyńskie).

Inną ciekawą rzeczą są tak zwane itsearvio – wypo-
wiedzi pisemne, które na zajęciach z języka fińskiego 
pojawiają się na początku i na końcu każdego modułu, 
czyli mniej więcej raz lub dwa razy w miesiącu. Polegają 
one na subiektywnej ocenie samego siebie – poziomu 
przyswojonej wiedzy, postępów w nauce, osiągnięcia 
celu. Nie mają one wprawdzie żadnego wpływu na 
oceny końcowe, ale pomagają studentom w uświado-
mieniu sobie potrzeb oraz mocnych stron.

Jeśli ktoś zapytałby mnie o najlepszą rzecz na całym 
kampusie Jyväskylänyliopisto, miałabym z tym pewien 
problem. Nie umiałabym wybrać pomiędzy stołów-
kami, gdzie podawano przepyszne, domowe obiady, 
które są dofinansowywane przez fiński rząd i dlatego 
studenci płacą za nie grosze, a biblioteką bogato za-
opatrzoną w przeróżne źródła, w której atmosferę na-
uki czuć już od przekroczenia progu drzwi wejściowych 
i w której sama spędziłam wiele godzin. Nie wspomina-
jąc o intrygującym designie wszelkich uniwersyteckich  
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budynków, w większości zaprojektowanych przez sa-
mego Alvara Aalto, czyli najsławniejszego fińskiego 
architekta…

W czasie semestru spędzonego w Finlandii po-
znałam setki ludzi, wspaniałych ludzi, pochodzących 
z każdego zakątka Ziemi. Przebyłam tysiące kilome-
trów. Przeżyłam też prawie trzydziestostopniowy 
lapoński mróz (co prawda odmroziłam sobie wtedy 
obie stopy, ale było warto!). Widziałam zorzę polarną 

– pierwszy raz już w październiku, a później było tych 
razów jeszcze kilka! Byłam w miejscu, gdzie w zimie 
słońce nie wschodzi ponad horyzont. Przywitałam się 
z prawdziwym Mikołajem w jego wiosce w Rovanie-
mi. Pierwszy raz płynęłam promem (na jednej prze-
prawie się nie skończyło…). Zdążyłam uzależnić się  
od picia fińskiej kawy. Wprowadziłam w życie zasadę, 
do której oczywiście próbuję się stosować, że dzień 
bez zjedzenia owsianki na śniadanie oraz ryby na 
obiad jest dniem straconym. Udzielił mi się również 
fiński wszechobecny spokój. Niemal każdego dnia sta-
wałam w sytuacji wymagającej ode mnie wyjścia ze 
strefy komfortu. Uczyłam się życia. Zaglądałam w głąb 
siebie. 

Mimo tych przygód, nie poznałam Finlandii wzdłuż 
i wszerz – zostało mi jeszcze wiele miejsc do odwiedze-
nia i równie dużo fińskich fenomenów do zgłębienia. 
Nie wiem, czy da się poznać obcy kraj od podszewki, 
znać każdy jego zakamarek oraz każdy smaczek i cie-
kawostkę. Wiem natomiast, że na pewno będę próbo-
wać. Będę kontynuować to wyzwanie, którego podję-
łam się na wyjeździe w ramach programu Erasmus+.  

SABINA LECH 
STUDENTKA III ROKU SKANDYNAWISTYKI 

SPECJALNOŚCI: JĘZYK, KULTURA I GOSPODARKA FINLANDII
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Konkurs organizowany w Pune ma na celu przepro-
wadzenie symulacji międzynarodowego procesu kar-
nego przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. 

Dla biorących w nim udział studentów jest to ogromna 
szansa wykazania się swoimi najlepszymi umiejętnościami 
niezbędnymi w przyszłym zawodzie prawniczym. Przed 
możliwością zabłyśnięcia przed jury na arenie międzynaro-
dowej staną dwadzieścia cztery drużyny z uniwersytetów 
z całego świata, co umożliwi odkrycie młodych, nieoszli-
fowanych diamentów z dziedziny prawniczej.

TEMATYKA KONKURSU
Przedmiotem tegorocznego konkursu są bardzo głośne 
w ostatnich latach tematy związane z międzynarodowym 
prawem karnym, mianowicie migracja uchodźców z krajów 
dotkniętych konfliktami zbrojnymi i sposób, w jaki przy-
bysze są traktowani przez państwa, w których poszukują 
azylu, w szczególności nawiązanie do przemocy, której 
padają ofiarami. 

Drugim istotnym tematem jest problem zamieszek, 
użycia siły zbrojnej czy mobilizacji wojskowych w pań-
stwie multikulturowym, związanych z eskalacją konfliktu 
pomiędzy ludnością stanowiącą większość narodową na 
danym terytorium a mniejszościami narodowymi dzielą-
cymi wspólnie terytorium państwa. Tematy te zostały ze 
sobą powiązane przez organizatorów i zamknięte w kazu-
sie, w nawiązaniu do którego każda z drużyn musi przy-
gotować odpowiednie stanowiska poparte najlepszymi 
argumentami. 

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
Każda drużyna składa się z trzech osób – dwóch spe-
akerów oraz researchera. Na podstawie kazusu przygo-
towanego przez organizatorów drużyny mają za zadanie 
opracować trzy pisemne memoriały, w których zaprezen-
towane będą stanowiska kolejno: prokuratora, obrony 
oraz przedstawiciela ofiar. Następnie, w grupach składa-
jących się z trzech drużyn każdy zespół będzie repre-
zentował jedno ze stanowisk, a w gestii jury, pełniącego 
funkcję sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego 
pozostanie decyzja, czyje wystąpienie było najbardziej 
przekonujące. 

Konkurs składa się z trzech etapów. Każda drużyna 
przed rozpoczęciem kolejnej rundy w drodze losowania 
dowiaduje się, jakie stanowisko musi zaprezentować 
w danej części. Do drugiej rundy przechodzi jedynie dzie-

Od 23 do 25 marca br. w Pune w Indiach odbędzie się trzecia edycja międzynarodowego konkursu 
z dziedziny międzynarodowego prawa karnego, organizowanego przez Symbosis Law School 
w Pune. Troje studentów prawa z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 
będzie miało okazję wziąć udział w tym ponadnarodowym wydarzeniu

Do Indii na proces przed  
Międzynarodowym Trybunałem Karnym 

więć najlepszych zespołów. W tej części drużyny dobiera-
ne są w trójki i ponownie w drodze losowania dowiadują 
się, jakie stanowisko będą prezentować. Do trzeciego, 
finałowego etapu przechodzą wyłącznie trzy drużyny. 

Kluczowym zadaniem mówców jest przedstawienie 
jak najbardziej przekonujących jury argumentów meryto-
rycznych opartych na aktach prawa międzynarodowego, 
takich jak statut rzymski z 17 lipca 1998 roku, zwycza-
jach w międzynarodowym prawie karnym czy dotych-
czasowym orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału 
Karnego. Istotnym aspektem każdego wystąpienia jest 
zadawanie wyczerpujących pytań świadkom, których ze-
znania znalazły się w kazusie, jednak przede wszystkim 
zaprezentowanie umiejętności retorycznych i mówczych 
przez niebanalne, a jednocześnie bardzo przekonujące 
i stanowcze oracje.  

Dla zwycięskiej drużyny, która zaprezentuje się naj-
lepiej w ostatnim z etapów, przewidziana jest nagroda 
pieniężna. Dodatkowe nagrody pieniężne przewidziane są 
również dla indywidualnych uczestników za ponadprze-
ciętne umiejętności oratorskie oraz dla drużyn za inne, 
wyróżniające się poczynania.

REPREZENTANCI UG
Uniwersytet Gdański będzie reprezentowało dwoje stu-
dentów piątego roku prawa – Wiktoria Malinowska 
i Dawid Marko – oraz student trzeciego roku prawa –  
Szymon Gońda. Opiekunem grupy w czasie trwania 
konkursu oraz całej wyprawy do Indii będzie dr Tomasz 
Snarski, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału 
Prawa i Administracji. Jednocześnie dr Snarski został po-
proszony przez organizatorów konkursu o wygłoszenie 
na Uniwersytecie w Pune dwóch wykładów dotyczących 
prawa karnego. Jest to ogromny zaszczyt zarówno dla  
dr. Snarskiego, jak i dla całego Uniwersytetu Gdańskiego. 

Jest to trzecia edycja konkursu organizowana przez 
Szkołę Prawa w Pune. Uniwersytet Gdański po raz pierw-
szy otrzymał zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu, 
a studenci UG będą przecierać szlaki dla innych polskich 
studentów w tym przedsięwzięciu. Dla gdańskich studen-
tów jest to ogromne wyróżnienie, ale przede wszystkim 
niespotykana okazja, by godnie reprezentować uczelnię 
na arenie międzynarodowej, szczególnie w tak odległym, 
ale jednocześnie fascynującym państwie, jakim są Indie. 

SZYMON GOŃDA
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Wszystkich zaproszonych gości oraz uczest-
ników spotkania powitał opiekun koła, 
prof. Piotr Wróbel, który już na wstępie 

zaznaczył, że start-upy są ważne zarówno dla naszej 
gospodarki, jak i dla osób kończących studia. Pierw-
szym z gości, który zabrał głos po powitaniu, był Jan 
Wyrwiński. Ukończył on studia na Politechnice Gdań-
skiej ponad 10 lat temu, ale jest z nią związany do 
dziś jako członek Rady Konsultacyjnej Wydziału Za-
rządzania i Ekonomii. Od 2005 roku działa w branży 
telekomunikacyjnej i technologii internetowych. Jest 
współtwórcą platformy FreecoNet (obecnie FCN), 
a także inwestorem i mentorem w kilku start-upach 
oraz współtwórcą pierwszego w Polsce colivingu dla 
start-upowców – Clipstera. Do swoich największych 
sukcesów zalicza przekształcenie start-upu w stuoso-
bową, dobrze prosperującą firmę.

Na początku swojej prezentacji Jan Wyrwiński 
pokreślił, że start-up jest bardzo szerokim pojęciem, 
dlatego chce się głównie skoncentrować na ujęciu 
technologicznym, czyli start-upie opierającym swo-
ją przewagę na rozwiązaniach technologicznych lub 
pracach badawczych. Następnie prelegent omówił 
swoją działalność w funduszu ALFABEAT oraz prak-
tyczne sposoby pomocy w akceleracji start-upów.  
Na przykładach różnych projektów pokazywał, jak po-
winien zostać zbudowany zespół, w jaki sposób należy 
wypracować sobie przewagę konkurencyjną tak, by 
zainteresować fundusz swoim projektem i pozyskać 
dofinansowanie. 

Drugim z prelegentów był Bartłomiej Bucholc, 
właściciel kreatywnej marki EMBRO, która realizuje 
wiele projektów związanych z personalizacją obuwia. 
Prywatnie lubi pochłaniać wszelkie książki biznesowe 
oraz biografie ludzi sukcesu. 

Na początku swojej prezentacji gość przedstawił 
kluczowe projekty, z których jest znana jego firma. 
Następnie pokazał, jak doszło do założenia firmy i z ja-
kimi problemami przyszło mu się zmierzyć. Słuchacze 

Pod takim tytułem w dniu 24 stycznia 2018 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez 
Koło Naukowe „Strateg”

Start-up. Blaski i cienie rozkręcania 
własnej działalności

dowiedzieli się też, w jaki sposób zbudował swój ze-
spół i dobierał ludzi, by efektywnie realizować projek-
ty. Na sam koniec zaprezentował materiał o realizacji 
kampanii reklamowej podczas tegorocznego Amber 
Cup 2018 w Gdańsku. 

Ostatnim gościem spotkania była Izabela Ryska, 
laureatka Konkursu „Gdyński Biznesplan 2017”. Jako 
biotechnolog leków założyła ona swoją pierwszą dzia-
łalność gospodarczą opartą na produkcji naturalnych 
kosmetyków. Prelegentka opowiedziała o pozyskiwa-
niu środków na rozwój własnej działalności oraz pro-
blemach, którym musiała stawić czoła, aby wypuścić 
na rynek pierwsze kosmetyki. Podkreśliła też, że do 
osiągnięcia sukcesu potrzebne są pasja oraz udział  
we wszelkich możliwych szkoleniach.

* * *
Spotkanie zakończyło się zapowiedzią konkursu na 
start-up zaproponowanego przez jednego z partne-
rów, a mianowicie firmę CONCEPT SPACE oraz za-
proszeniem na kolejne wydarzenia.

DANIEL POMIAN
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Pierwszym prelegentem spotkania była 
Marta Ożóg-Orzegowska – jedna 
z trzech założycielek marki Kuku-

kid, wcześniej związana z firmą LPP 
S.A., w której pełniła funkcję brand 
managera marek Cropp i Sinsay. 
Opowiedziała ona słuchaczom 
historię powstania marki Kukukid. 
Według jej słów, najważniejszym 
celem przyświecającym założyciel-
kom marki było to, by cała produk-
cja powstawała w polskich szwalniach, 
aby biznes był jak najbardziej utożsamiany 
z Polską, a wyprodukowane rzeczy miały wysoką 
jakość. Marta Ożóg-Orzegowska opowiedziała rów-
nież o podziale kompetencji i zakresu pracy między 
założycielkami firmy. Najciekawsza część jej prezen-
tacji dotyczyła jednak tego, w jaki sposób zbudować 
markę nowo powstałej firmy. Goście dowiedzieli się 
w jej trakcie, jak ważną rolę w branży odzieżowej 
odgrywają targi mody oraz z jakim blaskami i cienia-
mi wiąże się ten biznes. Po zakończonej prezentacji 
przyszła pora na pytania z sali, na które prelegentka 
z chęcią odpowiadała. 

Kolejną osobą zaproszoną na spotkanie był Bar-
tłomiej Bucholc, który po raz drugi przyjął zapro-
szenie Koła Naukowego Strateg i podzielił się swoim 
doświadczeniem w działalności w mediach społecz-
nościowych. Na co dzień prelegent jest właścicielem 
marki Embro, która zajmuje się personalizacją obu-
wia. Bartłomiej Bucholc opowiedział słuchaczom, 
jak można wykorzystać znane osoby do promocji 
własnej marki. W tym celu posłużył się przykładem 
Tomasza Hajty, któremu firma podarowała spersona-
lizowane buty. Były piłkarz pochwalił się nimi, dzię-
ki czemu Embro zyskało kolejnych klientów. Innym 
sposobem na rozwinięcie marki, zademonstrowanym 
przez współwłaściciela Embro, jest współpraca z in-
fluencerami (vlogerzy lub blogerzy rekomendujący 
produkty z branży, na której się znają) oraz wielkimi 

Pod takim hasłem odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Start-up. Blaski i cienie rozkręcania własnej 
działalności”, zorganizowane 21 lutego br. na Uniwersytecie Gdańskim przez Koło Naukowe 
„Strateg”

Promowanie działalności  
w social-mediach 

markami, na których można się wypromować. 
Prelegent zachęcał do tego, by w swoich 

dążeniach zawsze mierzyć wysoko, nie 
zrażając się odmowami. Namawiał 
również zgromadzonych gości, by 
wstępowali do różnych stowarzy-
szeń czy klubów, ponieważ w ten 
sposób nawiążą nowe kontakty, 
które mogą pomóc w poszukiwa-

niu nowych inspiracji biznesowych. 
Bartłomiej Bucholc odpowiedział też 

na pytania z sali. 
Ostatnim prelegentem spotkania był 

Zbigniew Datta, założyciel firmy Dom-Coachingu. 
Jest on trenerem, doradcą i konsultantem bizneso-
wym z dwudziestoletnim stażem, specjalizującym 
się w coachingu dla menadżerów, biznes coachingu 
oraz coachingu kariery. Zbigniew Datta jest też eks-
pertem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz 
wykładowcą w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu 
w Gdyni. W swojej karierze przeszkolił ponad siedem 
tysięcy osób. W pierwszej odsłonie wystąpienia Zbi-
gniew Datta pokazał, jak znacząca firma przez brak 
właściwych szkoleń dla pracowników może tracić 
milion złotych rocznie. Następnie przedstawił zasa-
dę SMART, rozszerzoną jeszcze o dwa czynniki, które 
jego zdaniem powinny być kluczowe w prowadzeniu 
i rozwijaniu biznesu. Na końcu wystąpienia pokazał, 
w jaki sposób zastosować dwa narzędzia coachingo-
we, aby sprawdzić, czy pomysł na start-up jest dobry 
i możliwy do zrealizowania.

***
Drugie spotkanie dotyczące roli mediów społeczno-
ściowych w promowaniu działalności gospodarczej 
przyciągnęło dużą liczbę zainteresowanych. Informa-
cje na temat kolejnych spotkań zostaną opublikowane 
na stronie facebookowej: www.facebook.com/star-
tup3m.

DANIEL POMIAN
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Trzy medale dla AZS Uniwersytet Gdański

Zawodniczki i zawodnicy AZS UG wrócili z trzema medalami z Akademickich Mistrzostw Polski 
w Futsalu Kobiet i Mężczyzn, które odbyły się w Warszawie w dniach 16–18 lutego 2018 roku 

Damska drużyna zdobyła brązowy medal w klasyfika-
cji generalnej i srebrny w klasyfikacji uniwersytetów, 
a męska – srebrny medal w klasyfikacji uniwersyte-
tów. Jest to najlepszy wynik w historii działalności 
tej sekcji sportowej na UG! Ponadto w klasyfikacji 
generalnej drużyna męska uplasowała się na piątym 
miejscu. Najlepsze w rywalizacji okazały się drużyny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wśród ko-
biet i Uniwersytetu Warszawskiego wśród mężczyzn.  

Turniej finałowy poprzedziły eliminacje. W turnie-
ju męskim były to dwa etapy (wojewódzki i strefowy), 
a w turnieju kobiet – jeden etap. Do Warszawy nasza 
męska drużyna pojechała jako jedyny reprezentant 
województwa. W turnieju damskim obok zespo-
łu z UG Pomorze reprezentowała drużyna AWFiS 
Gdańsk.

Rozgrywki grupowe zespół Mariusza Kindy prze-
szedł bez porażki (dwa zwycięstwa, jeden remis). 
Mężczyźni w stolicy przegrali – w dramatycznych 
okolicznościach – tylko jeden mecz ćwierćfinałowy. 

W regulaminowym czasie gry z WSG Bydgoszcz 
na tablicy widniał remis. Nasi zawodnicy przegrali 
mecz po bardzo długiej serii rzutów karnych. Mimo 
porażki grali do końca na turnieju – wygrali jeszcze 
dwa spotkania: z AWF Poznań i Uniwersytetem  
Zielonogórskim, co dało im ostatecznie piąte miejsce 
w warszawskim turnieju i srebrne medale w klasyfi-
kacji uniwersytetów.

Drużyna kobiet AZS UG była czarnym koniem 
turnieju. W fazie grupowej podopieczne Tomasza 
Aftańskiego wygrały dwa pierwsze mecze. W trze-
cim meczu doznały minimalnej porażki z AJD Często- 
chowa, jednak wcześniejsze rezultaty dały nasze-
mu zespołowi awans do ćwierćfinału z pierwszego 
miejsca. Po zwycięstwie 2:0 AZS UG Futsal Ladies 
awansowały do najlepszej czwórki w Polsce. Wtedy 
niestety doznały minimalnej porażki 0:1, przegry-
wając z bardzo silnym zespołem PWSZ Wałbrzych. 
W meczu o trzecie miejsce nasze dziewczyny poko-
nały Uniwersytet Szczeciński po rzutach karnych. 
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Ostatecznie zespół AZS Uniwersytet Gdański w ry-
walizacji kobiet zajął trzecie miejsce w klasyfikacji 
generalnej i drugie w klasyfikacji uniwersytetów. Jest 
to najlepszy wynik w historii działalności tej sekcji 
sportowej na UG.

– Jestem dumny z postawy dziewczyn w całym tur-
nieju. To ogromny sukces. Piękna historia, która jest 
nagrodą za ciężką pracę treningową. Wychodzą do-

świadczenie zebrane w rozgrywkach Ekstraligi futsalu 
kobiet oraz wcześniejsze starty w AMP-ach. Nawet nie 
marzyłem o takim wyniku. Czujemy się cudownie i po-
kazujemy, że warto nam kibicować, nam pomagać, nas 
wspierać – tak skomentował sukces Tomasz Aftański, 
trener zespołu kobiet.

PIOTR WALCZAK
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skiej AZS UG wywalczyła podczas Mistrzostw Świa-
ta Juniorów w bojerowej klasie DN w kategorii ko-

biet. Zawody te odbyły się w dniach 6 i 7 lutego 2018 r.  
na jeziorze Rekyva w Szawlach (Siauliai) na Litwie. 

Sara Piasecka, studentka Wydziału Ekonomicznego UG, dwukrotnie w tym sezonie stanęła  
na podium zawodów międzynarodowych w żeglarstwie lodowym – bojerach, zdobywając 
wicemistrzostwo świata i Europy

Studentka UG Wicemistrzynią  
Świata i Europy

Drugi srebrny medal Sara Piasecka zdobyła podczas 
Mistrzostw Europy Juniorów w klasie DN w kategorii 
kobiet. Mistrzostwa te odbyły się 8 lutego 2018 r. na 
jeziorze Kisezers w Rydze na Łotwie. 

Gratulujemy!

PIOTR WALCZAK W RADZIE NADZORCZEJ  
FUTSAL EKSTRAKLASY
20 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się Walne 
Zgromadzenie Klubów Futsal Ekstraklasy. W tej 
klasie rozgrywkowej w obecnym sezonie gra 
zespół AZS UG. Podczas spotkania odbyły się 
wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Futsal 
Ekstraklasy. Na członka Rady wybrano prezesa 
AZS UG – Piotra Walczaka.

Skład Rady Nadzorczej:
•  Patryk Stasiuk – przewodniczący  (FC Toruń),
•  Janusz Szymura – zastępca przewodniczącego (Rekord 

Bielsko-Biała),
•  Grzegorz Jezierski (Gatta Zduńska Wola),
•  Aleksander Fangor (AZS UŚ Katowice),
•  Piotr Walczak (AZS Uniwersytet Gdański). 
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VIII OGÓLNOPOLSKI SEJMIK KRAJOZNAWCZY  
„WISŁA W KRAJOBRAZIE POMORZA” (SESJA TERENOWA)



KULIG STUDENCKI W SZYMBARKU NA KASZUBACH  
W OBIEKTYWIE NATALII WIŚNIEWSKIEJ


