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Praktyka w ramach Erasmusa –
rekrutacja już ruszyła! 

dro ga stu dent ko, dro gi stu den cie! 
czy wiesz, że pro gram era smus to
nie tyl ko moż li wość wy jaz du na
stu dia? to tak że szan sa od by cia
trzy mie sięcz nej prak ty ki w za gra -
nicz nej fir mie, przed się bior stwie,
pla ców ce na uko wo -ba daw czej itp.
prak ty ka za gra nicz na w ra mach
era smu sa jest do sko na łą oka zją 
do zdo by cia do świad cze nia za wo -
do we go w mię dzy na ro do wym śro -
do wi sku jesz cze w trak cie stu diów. 

uni wer sy tet gdań ski otrzy mał 
w tym ro ku aka de mic kim do-
fi nan so wa nie do wy jaz dów dla
znacz nie więk szej gru py stu den -
tów niż w ubie głych la tach, bo aż
dla oko ło sie dem dzie się ciu osób
(do kład na licz ba uczest ni ków za le -
ży od wy bo ru kra ju do ce lo we go 
i po wią za nej z nim kwo ty gran tu). 
Wy ma ga ne do ku men ty to: 
List in ten cyj ny (Let ter of in tent) –
po świad cza ją cy go to wość wy bra -
nej przez stu den ta in sty tu cji do
przy ję cia go na prak ty kę. wy bra na
pla ców ka po win na ofe ro wać prak -
ty kę ści śle wią żą cą się ze stu dio -
wa nym kie run kiem. wy ma ga ne
jest uzy ska nie ory gi na łu te go do -
ku men tu. za in te re so wa ny stu dent

sa mo dziel nie po szu ku je pla ców ki
gosz czą cej (po dob nie jak przy po -
szu ki wa niu pra cy).
For mu larz sty pen dy sty – za wie ra-
ją cy da ne stu den ta i in for ma cje 
o prak ty ce, na któ rym pod pis skła -
da ko or dy na tor wy dzia ło wy/in sty -
tu to wy era smu sa po uprzed nim
spraw dze niu, czy stu dent speł nia
wy mo gi sta wia ne kan dy da tom 
z da nej jed nost ki (wy mo gi są do -
stęp ne w ogło sze niach udo stęp nia -
nych przez ko or dy na to rów w po -
szcze gól nych jed nost kach uczel ni).

kom plet do ku men tów moż na
skła dać w Biu rze wy mia ny za gra -
nicz nej stu den tów (Bwzs) aż do
15 kwiet nia 2013 ro ku lub do wy -
czer pa nia li mi tu miejsc. 

je śli za in te re so wał cię pro gram
prak tyk era smus, ko niecz nie za po -
znaj się ze szcze gó ła mi do ty czą cy -
mi or ga ni zo wa nia wy jaz du za miesz -
czo ny mi na stro nie: www.ug.edu.pl
/pl/in fo_dla_stud/wy mia na/?tpl
=era smus/prak ty ki. znaj dziesz tam
rów nież wzo ry do ku men tów. 

in for ma cji udzie la ko or dy na tor
prak tyk pro gra mu era smus mgr Bar -
ba ra waw ro (rek to rat, pok. 115,
pon., wt. i śr. 08.30–12.30, czw.  i pt.
10.00–14.00, tel.: 58 523 24 42, e -ma il:
bar ba ra.waw ro@univ.gda.pl).

war to wy ko rzy stać swo ją szan sę! 
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audiokonstytucja

Od nie daw na naj waż niej sze go ak tu praw ne go Rze czy po spo li tej moż na po słu chać – na kła -
dem Wy daw nic twa Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UG

wy da no bo wiem pierw szy w Pol sce za pis Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej w for mie au dio -
bo oka. Pro jekt po wstał z ini cja ty wy dzie ka na WPiA prof. Ja ku ba Ste li ny. Je go ce lem jest krze -
wie nie war to ści pro spo łecz nych oraz po pu la ry za cja za war tych w usta wie za sad ni czej praw i
obowiązków, któ re po wi nien znać każ dy oby wa tel. – Cho dzi ło o to, by stu den ci mo gli ob co wać
nie tyl ko z tek stem pi sa nym, ale tak że mó wio nym. Dzię ki te mu mo gą go so bie słu chać w do mu,

na ro we rze, w tram wa ju czy sa mo cho dzie – mó wi dr hab. Ka mil Ze idler, współ au tor pro jek tu. 
Do współ pra cy uda ło się za pro sić zna ne go ak to ra Krzysz -

to fa Gor do na z Te atru Wy brze że w Gdań sku, któ ry zgo dził
się uży czyć swe go gło su. – Do pły ty w for ma cie MP3 do da na
jest tak że ksią żecz ka z tek stem pi sa nym. To pierw szy au dio bo -
ok wy da ny przez Wy daw nic two UG, pla nu je my wy da nie ko lej -
nych – de kla ru je re dak tor na czel na mgr Jo an na Ka mień.
Wspar cia przy re ali za cji pro jek tu udzie li li: Kra jo wa Izba Rad -
ców Praw nych, Po mor ska Izba Ad wo kac ka w Gdań sku oraz
No ta riat Rze czy po spo li tej. 
Au dio bo oka moż na na być w Wy daw nic twie UG 
na stro nie http://kiw.ug.edu.pl/pl/, ce na: 18,90 zł. fo
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Dnia 29 paź dzier ni ka 2012 ro ku na po sie dze niu 
Pre zy dium Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów

pod ję to uchwa łę o przy zna niu Wy dzia ło wi Che mii Uni -
wer sy te tu Gdań skie go upraw nień do nada wa nia stop nia
dok to ra w dys cy pli nie ochro na śro do wi ska. Upraw nie nia
w tej dys cy pli nie przy zna no po raz pierw szy w Pol sce. 

Uni wer sy tet Gdań ski był jed ną z pierw szych uczel ni 
w na szym kra ju, któ ra roz po czę ła kształ ce nie na kie run -
ku ochro na śro do wi ska. Kie ru nek uru cho mio no w 1990
ro ku. By ła to wspól na ini cja ty wa ów cze snych Wy dzia -
łów Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii oraz Bio lo gii, Geo gra -
fii i Oce ano logii. Od ro ku 1991 kie ru nek był zwią za ny
or ga ni za cyj nie z Wy dzia łem Che mii, gdzie ab sol wen ci 
uzy ski wa li ty tu ły za wo do we ma gi stra ochro ny śro do wi -
ska. Od 1997 ro ku kształ ce nie re ali zo wa no rów no le gle
na trzy let nich sta cjo nar nych stu diach li cen cjac kich. 
W 2005 ro ku, w związ ku z wpro wa dza niem dwu stop -
nio we go sys te mu kształ ce nia w szkol nic twie wyż szym 
w Pol sce, na UG za prze sta no re kru ta cji na pię cio let nie
jed no li te stu dia ma gi ster skie. Gdy po ja wi li się ab sol wen -
ci stu diów li cen cjac kich kie run ku ochro na śro do wi ska,
uru cho mio no sta cjo nar ne oraz nie sta cjo nar ne stu dia
ma gi ster skie dru gie go stop nia, ad mi ni stra cyj nie przy pi -
sa ne do Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra fii. Do koń ca
2010 ro ku stu dia na kie run ku ochro na śro do wi ska

ukoń czy ły ty siąc sie dem set sie dem dzie siąt trzy oso by, 
w tym ty siąc trzy sta sześć dzie siąt dwie oso by ukoń czy ły
stu dia ma gi ster skie, a czte ry sta je de na ście osób – stu dia
li cen cjac kie. Stu dia pierw sze go i dru gie go stop nia na
kie run ku ochro na śro do wi ska re ali zo wa ne są w ra mach
spe cjal no ści: che micz no -ana li tycz na, bio lo gicz no -eko -
lo gicz na i mor ska.

Dy na micz ny roz wój kie run ku ochro na śro do wi ska na
UG moż li wy był mię dzy in ny mi dzię ki za trud nie niu
wie lu spe cja li stów z ob sza ru na uk o śro do wi sku, kształ -
ce niu kadr wła snych i po wo ły wa niu no wych jed no stek
or ga ni za cyj nych, zaj mu ją cych się ba da nia mi w za kre sie
che mii, tech no lo gii, ana li ty ki oraz tok sy ko lo gii śro do wi -
ska. Zwień cze niem tych wie lo let nich wy sił ków by ło po -
wo ła nie we wrze śniu 2011 ro ku In sty tu tu Ochro ny Śro -
do wi ska i Zdro wia Czło wie ka. Pod sta wą dzia ła nia
In sty tu tu sta ły się do tych cza so we jed nost ki, któ re są za -
an ga żo wa ne w ba da nia na uko we oraz dy dak ty kę w ob -
rę bie na uk o śro do wi sku.

Ka drę no wych upraw nień sta no wią przede wszyst kim
pra cow ni cy In sty tu tu Ochro ny Śro do wi ska i Zdro wia
Czło wie ka, uzu peł nia ni przez wy bit nych spe cja li stów 
z dzie dzi ny na uk che micz nych z Ka tedr Che mii Fi zycz -
nej, Che mii Ana li tycz nej oraz Che mii Ogól nej i Nie -
orga nicz nej Wy dzia łu Che mii UG.

wydział chemii może nadawać stopień 
doktora ochrony środowiska

Dnia 1 paź dzier ni ka rok aka de mic ki na UG roz po czę ło po nad stu
trzy dzie stu za gra nicz nych stu den tów przy jeż dża ją cych w ra mach

pro gra mu Era smus. Są wśród nich Hisz pa nie (nie zmien nie naj więk sza
gru pa), a tak że mię dzy in ny mi Tur cy, Fran cu zi i Wło si. Naj po pu lar -
niej szy mi w tym ro ku kie run ka mi stu diów są eko no mia, psy cho lo gia
i pra wo.

Jak co ro ku Biu ro Wy mia ny Za gra nicz nej Stu den tów UG za pro si ło
ża ków na spo tka nie in te gra cyj ne do Oto mi na, gdzie w ty po wo pol skiej
sce ne rii mo gli spró bo wać pol skich po traw, mię dzy in ny mi żur ku 
z bia łą kieł ba są, ogór ków ki szo nych i smal cu, czy skosz to wać ka szub -
skiej ta ba ki i za tań czyć re gio nal ne tań ce. 

W ra mach za war te go w 2010 ro ku po ro zu mie nia Stu dy in Po me ra -
nia do stu den tów gosz czą cych na UG do łą czy li stu den ci z trzech in -
nych trój miej skich uczel ni: Po li tech ni ki Gdań skiej, Gdań skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go oraz Aka de mii Sztuk Pięk nych. W spo tka niu
uczest ni czy li pol scy stu den ci z Era smus Stu dent Ne twork z Uni wer sy -
te tu Gdań skie go i Po li tech ni ki Gdań skiej, któ rzy przez ca ły rok słu żą
wspar ciem or ga ni za cyj nym i ję zy ko wym w trak cie po by tu za gra nicz -
nych stu den tów na na szej uczel ni.

przywitaliśmy nowych erasmusowców
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nagrody dla doktorantów-wynalazców

Nata lia Ku jaw ska i Szy mon Tal bierz, dok to ran ci 
z UG (śro do wi sko we stu dia dok to ranc kie na Wy -

dzia le Oce ano gra fii i Geo gra fii), zdo by li jed ną z trzech
głów nych na gród w cza sie Pierw szej Kra jo wej Gieł dy
Wy na laz czo ści Stu denc kiej w Kiel cach za „Pła ski fo to -
bio re ak tor z sys te mem so lar -trac ker do pro duk cji bio -
pa liw III ge ne ra cji na ba zie mi kro alg oraz ście ków”.
Gieł da zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Po li tech ni kę Świę to-
krzy ską w ra mach pro jek tu „Sys te mo we wspar cie 
wy na laz czo ści stu denc kiej”. Jej ce lem by ło uła twie nie
stu den tom kon tak tu z part ne ra mi biz ne so wy mi.

Wy na la zek Na ta lii Ku jaw skiej i Szy mo na Tal bie rza,
na gro dzo ny wcze śniej na mię dzy na ro do wej kon fe ren -
cji Bio con nect 2012 w Po zna niu, słu ży prze my sło wej
ho dow li alg, któ ra umoż li wi opła cal ną pro duk cję bio -
pa li wa w Pol sce. W du żym uprosz cze niu: fo to bio re ak -
tor z sys te mem so lar -trac ker jest to pła skie, po ru sza ne
sil ni kiem akwa rium na ste la żu, któ re po dą ża za słoń -
cem (pod sta wo wym wa run kiem roz mna ża nia alg jest
na sło necz nie nie). Wy na la zek jest uni wer sal ny – moż -
na go sto so wać do każ de go ro dza ju alg i w miej scach 
o nie naj więk szym na sło necz nie niu. 

Dok to ran ci z UG zgło si li już swój po mysł do Urzę du
Pa ten to we go w Pol sce, za mie rza ją go tak że opa ten to -
wać w Unii Eu ro pej skiej. Pro mo to rem pra cy dok tor -
skiej Na ta lii Ku jaw skiej i Szy mo na Tal bie rza jest prof.
Adam La ta ła z In sty tu tu Oce ano gra fii UG. 

In for ma cje o pre zen to wa nych na gieł dzie wy na laz -
kach oraz zgła sza niu no wych pro jek tów znaj du ją się 
na stro nie: www.wy na laz ca.tu.kiel ce.pl.
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Po móż in nym dzię ki
SZLACHETNEJ PACZCE!

szla chet na pacz ka to ogól no pol ska
ini cja ty wa kra kow skie go sto wa rzy -
sze nia wiosna. jej cel jest pro sty:
wi gi lij na po moc naj uboż szym ro -
dzi nom z ca łej pol ski po cho dzą ca
od lo kal nych spo łecz no ści. 

jak to dzia ła? co ro ku przed Bo -
żym na ro dze niem wo lon ta riu sze
sto wa rzy sze nia zbie ra ją szcze gó ło -
we in for ma cje o po trze bach ubo -
gich osób ze swo je go śro do wi ska.
da ne te umiesz cza ją póź niej 
w ano ni mo wej ba zie in ter ne to wej.
– Przez or ga ni za cje po mo co we, szko -
ły, pa ra fie szu ka my ro dzin w trud nej
sy tu acji ma te rial nej, któ rym war to 
po móc – mó wi pau li na, jed na z wo -
lon ta riu szek ak cji. – Pro szą one 
o zwy kłe rze czy: środ ki czy sto ści, żyw -
ność, cie płe kurt ki, bu ty na zi mę.
Cza sem lo dów kę, ku chen kę, wer sal kę.

Bie da jest jak cho ro ba – że by sku -
tecz nie po móc, trze ba ją do brze
zdia gno zo wać. dla te go wo lon ta -
riu sze od wie dza ją każ dą ro dzi nę 
i prze pro wa dza ją z nią wy wia dy.
pierw szy, że by po znać jej sy tu ację.
na dru gie spo tka nie przy cho dzi

czas, kie dy ro dzi na zo sta nie już za -
kwa li fi ko wa na do po mo cy w ra -
mach szla chet nej pacz ki. wte dy
usta la się jej po trze by i ma rze nia,
któ re wo lon ta riu sze, wraz z opi -
sem ro dzi ny, umiesz cza ją w ba zie
(pa mię ta jąc o ano ni mo wo ści osób)
na stro nie in ter ne to wej ak cji. gdy
ba za ru sza, każ dy dar czyń ca wy -
bie ra jed ną ro dzi nę, dla któ rej 
na stęp nie przy go tu je pacz kę na
świę ta.

od czte rech lat w ak cji szla chet -
na pacz ka bie rze udział tak że nie -
za leż ne zrze sze nie stu den tów
uni wer sy te tu gdań skie go. nie -
daw no za koń czy ła się re kru ta cja
wo lon ta riu szy, któ rzy, po prze -
szko le niu, ru szy li do ro dzin w po -
trze bie. Ba za z opi sa mi ro dzin i ich
po trzeb zo sta ła uru cho mio na 17 li -
sto pa da. Fi nał ak cji przy pa da na 8
i 9 grud nia. wte dy wła śnie dar -
czyń cy zwo żą do ma ga zy nów
pacz ki, a na stęp nie wo lon ta riu sze
przy pi sa ni do swo ich ro dzin, do -
star cza ją je im oso bi ście.

na uni wer sy te cie gdań skim po -
ja wi ły się spe cjal ne ko sze, w któ -
rych moż na umiesz czać pro duk ty
oraz po zo sta łe naj po trzeb niej sze

rze czy dla wy bra nej przez nzs ug
ro dzi ny. do ak cji mo że więc przy -
łą czyć się każ dy stu dent oraz pra -
cow nik uczel ni. ser decz nie do te -
go za chę ca my! 
Wię cej in for ma cji: 
www.szla chet na pacz ka.pl

Rozstrzygnięcie konkursu

w po przed nim nu me rze „ga ze ty
uni wer sy tec kiej” ogło si li śmy kon -
kurs skie ro wa ny do stu den tów 
i dok to ran tów uni wer sy te tu gdań -
skie go. je go or ga ni za to ra mi by li:
cen trum Her de ra uni wer sy te tu
gdań skie go – ośro dek kul tu ry i ję -
zy ka nie miec kie go, Fun da cja roz -
wo ju uni wer sy te tu gdań skie go
oraz „ga ze ta uni wer sy tec ka”. 

udział w kon kur sie wzię ło oko ło
czter dzie stu osób. wszyst kie one
udzie li ły pra wi dło wych od po wie -
dzi na trzy py ta nia zwią za ne z dzia -
łal no ścią cen trum Her de ra. w dro -
dze lo so wa nia na gro dę w po sta ci
bez płat ne go se me stru na uki ję zy -
ka nie miec kie go na wy bra nym po -
zio mie za awan so wa nia otrzy mał
pan Ja kub Dys arz. ser decz nie gra -
tu lu je my!

eksperci z ug o współczesnym języku

Vi deo Stu dio Gdańsk zre ali zo wa ło cykl pro gra mów
pt. „Po każ ję zyk, czy li de ba ta o sta nie pol sz czy zny

na Po mo rzu”. Wzię li w nim udział eks per ci z Uni wer sy -
te tu Gdań skie go. Wszyst kie od cin ki zo sta ły wy emi to wa -
ne na an te nie Te le wi zji Gdańsk, ale wciąż moż na je zo -
ba czyć na stro nach in ter ne to wych. 

Emi sja pierw sze go od cin ka pro gra mu od by ła się na
an te nie TVP Gdańsk 20 paź dzier ni ka 2012 ro ku. Pro -
gram do ty czył ję zy ka sa mo rzą dow ców, urzęd ni ków i ad -
mi ni stra cji pu blicz nej. W ko lej nych wy da niach ana li zo -
wa no ję zyk, któ rym po słu gu ją się lu dzie kul tu ry i sztu ki,
me diów, a tak że sub kul tu ry mło dzie żo we. 

W ro li eks per tów pro gra mów wy stą pi li na ukow cy z UG:
dr Be ata Mi lew ska i prof. Ma ciej Wi daw ski z Wy dzia łu
Fi lo lo gicz ne go oraz prof. Jo lan ta Mać kie wicz z Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych. Kon sul tan tem ca łe go cy klu by ła 
dr Bar ba ra Ka miń ska z Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go UG.

W jed nym z pro gra mów za pre zen to wa ny zo stał sta ły
pro jekt do ty czą cy slan gu stu den tów UG. Jest to pro jekt
ję zy ko znaw czy, po le ga ją cy na gro ma dze niu, ana li zo wa -
niu i mo ni to ro wa niu naj now sze go słow nic twa po tocz ne -
go pol sz czy zny przy współ udzia le stu den tów. W je go ra -
mach po wsta je dru ga już część słow ni ka „Slang UG 2”,
któ ry po wi nien uka zać się na prze ło mie 2013 i 2014 ro ku.

Wszystkie programy można oglądać na stronach:
http://www.tvp.pl/gdansk/publicystyka/pokaz-jezyk/video/odc-10112012/9063191
http://www.tvp.pl/gdansk/publicystyka/pokaz-jezyk/video/odc-27102012/8931099
http://www.tvp.pl/gdansk/publicystyka/pokaz-jezyk/video/odc-03112012/8995924
http://www.tvp.pl/gdansk/publicystyka/pokaz-jezyk/video/odc-10112012/9063191

Więcej informacji na temat całego projektu: www.pokazjezyk.org
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honory dla profesora wacława szybalskiego

Wpią tek, 28 wrze śnia br., w Col le gium
Ma ius Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go

mia ła miej sce uro czy stość nada nia Pro fe so -
ro wi Wa cła wo wi Szy bal skie mu ty tu łu dok -
to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go. Lau da to rem był prof. Jó zef Du lak, 
a re cen zen ta mi w prze wo dzie by li: prof.
Ewa Bart nik z Wy dzia łu Bio lo gii Uni wer sy -
te tu War szaw skie go i prof. Ewa Łoj kow ska
z Mię dzy uczel nia ne go Wy dzia łu Bio tech no -
lo gii UG-GUMed. Przy po mnij my, iż Pro fe -
sor Wa cław Szy bal ski, je den z ini cja to rów
po wsta nia Mię dzy uczel nia ne go Wy dzia łu
Bio tech no lo gii UG-GUMed, jest dok to rem
ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Gdań skie go,
Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go i Po -
li tech ni ki Gdań skiej.

Wy da rze niu to wa rzy szy ła dwu dnio wa
kon fe ren cja po świę co na ro li i osią gnię ciom
Pro fe so ra Szy bal skie go dla roz wo ju te ra pii
ge no wej, za ty tu ło wa na: „50 years of ge ne
the ra py: the con tri bu tion of Pro fes sor Wa -
cław Szy bal ski to scien ce and hu ma ni ty”.
Do ko na nia Pro fe so ra przed sta wia li Je go
współ pra cow ni cy i ucznio wie za rów no 
z kra ju, jak i z za gra ni cy.  

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji by li: Pol ska
Aka de mia Umie jęt no ści, Pol skie To wa rzy stwo
Bio lo gii Ko mór ki, Pol skie To wa rzy stwo
Bio che micz ne i Ka te dra Bio tech no lo gii 
Me dycz nej Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren cją ob ję li:
mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go prof.
Bar ba ra Ku dryc ka, rek tor Uni wer sy te tu 
Ja giel loń skie go prof. Ka rol Mu sioł, pre zy -
dent Kra ko wa prof. Ja cek Maj chrow ski. 

uniwersytet gdański
skuteczny w pozyskiwaniu środków z ncn-u

Zgod nie z in for ma cją otrzy ma ną od pro rek to ra ds. na uki, prof. Grze go rza Wę grzy na, Uni wer sy tet Gdań ski
zaj mu je wy so kie, IV miej sce pod wzglę dem ilo ści środ ków fi nan so wych po zy ska nych z Na ro do we go Cen -

trum Na uki w gru pie Na uk o Ży ciu. W tej kla sy fi ka cji wy prze dza my wie le re no mo wa nych uczel ni, na przy kład
Uni wer sy tet War szaw ski. Le piej ra dzą so bie je dy nie Uni wer sy tet Ja giel loń ski oraz dwa in sty tu ty Pol skiej Aka de -
mii Na uk. Wszyst kim zdo byw com gran tów ser decz nie gra tu lu je my!
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ZarZądZenie KanclerZa UG
dotycZące palenia wyrobów tytoniowych 

na terenie UniwersytetU GdańsKieGo

W związ ku ze zmia na mi w prze pi sach Usta wy z dnia 9 li sto pa da 1995 ro ku o ochro nie zdro wia przed na stęp stwa mi uży -
wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych oraz w związ ku z wnio ska mi po kon trol ny mi Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej
zo sta ło wy da ne Za rzą dze nie Kanc le rza Uni wer sy te tu Gdań skie go o na stę pu ją cej tre ści:

Za rzą dze nie nr 22/K/12
Kanc le rza Uni wer sy te tu Gdań skie go

z dnia 5 paź dzier ni ka 2012 ro ku
w spra wie ochro ny zdro wia przed na stęp stwa mi uży wa nia ty to niu

i wy ro bów ty to nio wych w Uni wer sy te cie Gdań skim

Na pod sta wie art. 5 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2 Usta wy z dnia 9 li sto pa da 1995 ro ku o ochro nie zdro wia przed na stęp stwa -
mi uży wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), § 142 ust. 2 
pkt 5 Sta tu tu Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz § 76 Re gu la mi nu pra cy Uni wer sy te tu Gdań skie go, za rzą dza się, 
co na stę pu je:

Zarządzenie dostępne jest również na stronie: 
http://www.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2145

§ 1
Za bra nia się pa le nia wy ro bów ty to nio wych na te re -
nie Uni wer sy te tu Gdań skie go, w po miesz cze niach
spor to wych i in nych po miesz cze niach do stęp nych
do użyt ku pu blicz ne go – z za strze że niem § 2 ni niej -
sze go za rzą dze nia.
Kie row ni cy jed no stek or ga ni za cyj nych UG od po wie -
dzial ni za ad mi ni stro wa nie obiek ta mi zo bo wią za ni
są do umiesz cze nia przy każ dym wej ściu na te ren
Uczel ni, w wi docz nych miej scach, od po wied nich
ozna czeń słow nych i gra ficz nych, in for mu ją cych 
o za ka zie pa le nia wy ro bów ty to nio wych na da nym
te re nie, zwa nych da lej „in for ma cją o za ka zie pa le -
nia ty to niu”.
Na te re nie Uni wer sy te tu Gdań skie go sprze daż wy -
ro bów ty to nio wych w au to ma tach, re kla ma i pro -
mo cja wy ro bów ty to nio wych jest za bro nio na.

§ 2
Za zgo dą dzie ka na wy dzia łu lub kie row ni ka jed nost -
ki or ga ni za cyj nej od po wie dzial ne go za ad mi ni stro -
wa nie obiek tem, do pusz cza się moż li wość utwo rze -
nia pa lar ni w obiek cie dy dak tycz nym UG.
Pa lar nią, zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
Usta wy z dnia 9 li sto pa da 1995 ro ku o ochro nie zdro wia
przed na stęp stwa mi uży wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio -
wych, mo że być tyl ko wy od ręb nio ne kon struk cyj nie
od in nych po miesz czeń i cią gów ko mu ni ka cyj nych
po miesz cze nie, od po wied nio ozna czo ne, słu żą ce
wy łącz nie do pa le nia wy ro bów ty to nio wych, za opa -
trzo ne w wy wiew ną wen ty la cję me cha nicz ną lub
sys tem fil tra cyj ny w ta ki spo sób, aby dym ty to nio -
wy nie prze ni kał do in nych po miesz czeń.

1.

2.

3.

1.

2.

Przed utwo rze niem pa lar ni dzie kan wy dzia łu lub
kie row nik jed nost ki or ga ni za cyj nej od po wie dzial ny
za ad mi ni stro wa nie obiek tem – obo wią za ny jest
uzy skać pi sem ną po zy tyw ną opi nię służb tech nicz -
nych UG, Sa mo dziel ne go Sta no wi ska Pra cy ds.
Ochro ny Prze ciw po ża ro wej oraz In spek to ra tu BHP.

§ 3
Kie row nik jed nost ki or ga ni za cyj nej od po wie dzial ny
za ad mi ni stro wa nie obiek tem lub spe cja li sta kie ru -
ją cy obiek tem, któ ry nie za pew nił umiesz cze nia in -
for ma cji o za ka zie pa le nia ty to niu w miej scach ob -
ję tych za ka za mi na pod le głym mu te re nie – pod le ga
ka rze grzyw ny na kła da nej przez or ga ny kon tro li ze -
wnętrz nej nad wa run ka mi pra cy (In spek cja Pra cy,
In spek cja Sa ni tar na) do wy so ko ści 2000 PLN.

§ 4
Oso ba pa lą ca wy ro by ty to nio we w miej scach ob ję -
tych za ka za mi pod le ga ka rze grzyw ny do 500 PLN
na kła da nej przez or ga ny kon tro li ze wnętrz nej nad
wa run ka mi pra cy.

§ 5
Tra ci moc Za rzą dze nie nr 1/K/10 Kanc le rza Uni wer -
sy te tu Gdań skie go z dnia 10 li sto pa da 2010 ro ku 
w spra wie ochro ny zdro wia przed na stęp stwa mi
uży wa nia ty to niu i wy ro bów ty to nio wych w Uni -
wer sy te cie Gdań skim

§ 6
Za rzą dze nie wcho dzi w ży cie z dniem pod pi sa nia.

Kanc lerz Uni wer sy te tu Gdań skie go
prof. UG, dr hab. Je rzy Gwiz da ła

3.



Nie za leż ność do da je skrzy deł
Po mysł na utwo rze nie nie zwią za nej
ze struk tu ra mi pań stwo wy mi fun -
da cji pro mu ją cej i roz wi ja ją cej na -
ukę w Pol sce po wstał w okre sie 
rzą du pre mie ra Ta de usza Ma zo -
wiec kie go. Zo sta ła ona po wo ła na 
w miej sce dzia ła ją ce go w PRL-u
Cen tral ne go Fun du szu Roz wo ju Na -
uki i Tech ni ki w grud niu 1991 ro ku

pod na zwą Fun da cja na rzecz Na uki
Pol skiej i otrzy ma ła bu dżet swe go
po przed ni ka. – Oka za ło się, że uzy -
ska na sub wen cja to dzie więć dzie siąt
pięć mi lio nów zło tych, któ re nie zo sta ły
do tej po ry wy ko rzy sta ne – mó wił
pod czas spo tka nia pre zes FNP prof.
Ma ciej Ży licz. Z pierw szych pie nię -
dzy za ku pio no ka ret kę dla Cen trum
Zdro wia Dziec ka. W 1992 ro ku ów -
cze sny pre zes prof. Ma ciej W. Grab -
ski za de cy do wał, że pie nią dze na
na ukę po win ny po cho dzić nie z mi -
ni ster stwa, ale z te go, co fun da cja
mo że za ro bić sa ma. – Do dziś trzy -
ma my się tej za sa dy – pod kre ślił
dum nie prof. Ży licz. Od tam tej po ry
fun da cja dzia ła ja ko sa mo fi nan su ją -
ca się or ga ni za cja po za rzą do wa.
Otrzy ma ne środ ki fi nan so we wła -
dze fun da cji in we sto wa ły mię dzy
in ny mi w bo ny Skar bu Pań stwa lub

gra jąc na gieł dzie. W cią gu dwu -
dzie stu lat na roz wój na uki prze -
zna czo no po nad 450 mln zło tych. 
– Dziś je ste śmy w peł ni au to no micz ną
or ga ni za cją. Za ję ło nam to dwie de ka -
dy, ale się opła ca ło. Nie za leż ność do da -
je skrzy deł – kon klu do wał pre zes. 

Fun da cja re ali zu je trzy za sad ni -
cze ce le: wspie ra wy bit nych uczo -
nych i ich ze spo ły ba daw cze, dzia ła
na rzecz sze ro ko ro zu mia nej in no -
wa cyj no ści oraz wspie ra ini cja ty wy
in we sty cyj ne słu żą ce pol skiej na -
uce. – To nie zwy kle trud ne za da nie, 
by wska zać tych szcze gól nie wy róż nia -
ją cych się wśród gro na wie lu zdol nych
lu dzi i im prze ka zać środ ki na re ali zo -
wa nie na uko wych przed się wzięć – mó -
wił rek tor prof. Ber nard Lam mek. 

Uni wer sy tec ki Klub Lau re atów FNP
Dwa dzie ścia lat ist nie nia or ga ni za -
cji wspie ra ją cej roz wój na uko wy 
to przede wszyst kim zna ko mi ci 
na ukow cy – be ne fi cjen ci pro gra -
mów Fun da cji na rzecz Na uki Pol -
skiej. W cią gu te go cza su aż po nad
sie dem i pół ty sią ca osób otrzy ma ło
sty pen dia, na gro dy lub do ta cje na
za kup apa ra tu ry ba daw czej. W gro -
nie sty pen dy stów od lat znaj du ją
się rów nież na ukow cy z Trój mia sta.
Gran ty na ba da nia w ra mach pro -
gra mu START uzy ska ło stu pięć -
dzie się ciu dzie wię ciu mło dych ba -
da czy, z cze go dzie więć dzie siąt
je den osób to lau re aci z UG. Wie lu
z nich mia ło oka zję wy je chać na
sta że ba daw cze za gra ni cę, do naj -
lep szych ośrod ków na uko wych na
świe cie. W cza sie de ba ty za ty tu ło -
wa nej „Mło dzi w na uce – do świad -
cze nia lau re atów Fun da cji” mie li
oni oka zję po dzie lić się swo imi re -
flek sja mi na te mat uspraw nie nia
pol skiej na uki. Pa ne li ści zwró ci li
uwa gę na wie le pro ble mów, z ja ki -
mi na dal zma ga ją się na ukow cy 
w kra ju. Wśród nich wy mie nio no
mię dzy in ny mi utrud nie nia cza so -
we zwią za ne z wciąż ro sną cą licz bą
go dzin, któ re na uko wiec za miast
na ba da nia prze zna cza na za ję cia
dy dak tycz ne. – Na uczel niach w Eu -
ro pie Za chod niej pro blem ten jest roz -
wią zy wa ny w po sta ci za trud nia nia 

w ra mach pro jek tu ba daw cze go oso by,
któ ra przej mu je obo wiąz ki dy dak tycz -
ne na ukow ca, gdy ten po świę ca się pra -
cy ba daw czej – mó wi ła dr Ka ta rzy na
Smo larz z Za kła du Funk cjo no wa nia
Eko sys te mów Mor skich Wy dzia łu
Oce ano gra fii i Geo gra fii Uni wer sy -
te tu Gdań skie go (lau re at ka mię dzy
in ny mi pro gra mu Ko lumb). 

In ne bo lącz ki to brak przej rzy -
stych kry te riów uzy ska nia ha bi li ta cji
oraz zbyt roz bu do wa na biu ro kra cja
w po zy ski wa niu i re ali zo wa niu gran -
tów ba daw czych. Mło dzi ba da cze
bar dzo czę sto ma ją pro ble my 
z roz li cza niem wnio sków lub wy -
peł nia niem skom pli ko wa nych for -
mu la rzy zgło sze nio wych, w któ rych
trze ba skru pu lat nie przed sta wić
kosz ty pro jek tu. – Wy cho dząc na prze -
ciw tym po trze bom na Wy dzia le Che -
mii uru cha mia my biu ro wspie ra nia 
ba dań – za po wie dzia ła pro dzie kan
prof. Syl wia Ra dzie wicz -Mo to wi -
dło. Z ko lei prof. Mi chał Har cia rek
z In sty tu tu Psy cho lo gii Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych UG zwró cił uwa -
gę na brak in ter dy scy pli nar nych
ze spo łów ba daw czych oraz syn -
drom sa mot ne go że gla rza, pa nu ją -
cy wśród wie lu na ukow ców w kra ju,
zja wi sko ra czej ob ce na uczel niach
za gra nicz nych. Po pra wę sy tu acji 
w pol skiej na uce, zda niem za pro -
szo nych go ści, za pew ni ły by przede
wszyst kim spo tka nia lub kon fe ren -
cje z wy bit ny mi na ukow ca mi spo za
uczel ni, wpro wa dze nie in sty tu cji
men to ra dla mło dych na ukow ców,
ja sne kry te ria ście żek ka rie ry 
w świe cie na uki oraz zmia na prze -
pi sów do ty czą cych za mó wień pu -
blicz nych. 

Wie le ob sza rów wy ma ga po pra -
wy, a nie zwy kle waż na jest w tym
aspek cie współ pra ca we wnątrz śro -
do wi ska na ukow ców. W tym ce lu
za pro po no wa no utwo rze nie Uni -
wer sy tec kich Klu bów Lau re atów
FNP. Pod czas spo tkań w gro nie klu -
bo wi czów na ukow cy bę dą mo gli
dys ku to wać, wy mie niać do świad -
cze nia i w po ro zu mie niu z wła dza -
mi re ali zo wać wspól nie wy pra co -
wa ne po stu la ty.mag da le na mar cin koW ska
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Młodzi w nauce – 20 lat FNP
z okazji jubileuszu dwudziestolecia działalności Fundacji na rzecz nauki polskiej zorganizowano uroczyste spotkanie
środowiska naukowego trójmiasta, które odbyło się 20 października w Bibliotece głównej uniwersytetu gdańskiego.
gospodarzem spotkania był rektor ug prof. Bernard Lammek

Debata „Mło dzi w na uce – do świad cze nia lau re atów
Fun da cji”

Projekcja filmu poświęconego dwudziestoleciu
działalności FNP
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Projekt MistrZowie
Pomysł na re ali za cję ak cji cha ry ta -
tyw nej wspie ra ją cej cy klicz nie dzia -
ła nia spo łecz ne po ja wił się w gło -
wach pra cow ni ków gdyń skie go
Stu dia 102, któ re na te re nie Trój -
mia sta ko or dy no wa ło już ta kie pro -
jek ty, jak na przy kład Po mo rze dla
Po wo dzian. – Na szym ce lem by ło
stwo rze nie dłu go fa lo we go pro jek tu 
na dzia ła nia cha ry ta tyw ne, któ ry jed -
no czy łby trój miej skie śro do wi sko biz -
ne so we w nie sie niu po mo cy – mó wi 
Jo an na Oren czak ze Stu dia 102.
Efek tem tej bu rzy mó zgów stał się
Pro jekt Mi strzo wie. Zgod nie z za ło -
że niem, co ro ku ma on wspie rać in -
ny pod miot. Ce lem po mo co wym tej
edy cji jest Fun da cja Trze ba Ma rzyć
z So po tu, któ ra od 2006 ro ku speł -
nia ma rze nia prze wle kle cho rych
dzie ci. Cha ry ta tyw ną ce gieł ką pro -
jek tu jest ka len darz na rok 2013 ze
zdję cia mi Mi strzów – men to rów
uosa bia ją cych mi strzo stwo w róż -
nych dzie dzi nach. Wśród nich 
zna leź li się lu dzie mu zy ki, spor tu, 

kul tu ry oraz na uki. Pro jekt na wią -
zu je do ob cho dzo ne go w tym ro ku
Eu ro pej skie go Ro ku Ak tyw no ści Osób
Star szych i So li dar no ści Mię dzy-
po ko le nio wej. – Dla te go też do two -
rze nia ka len da rza za pro si li śmy se nio -
rów z Trój mia sta bę dą cych nie za prze -
czal ny mi au to ry te ta mi w swych dzie -
dzi nach – wy ja śnia Łu kasz Mo raw -
ski ze Stu dia 102. – Po nad to cho dzi -
ło tak że o po ka za nie po staw lu dzi,
któ rzy mi mo swo ich do tych cza so wych
osią gnięć wciąż ma ją od wa gę ma rzyć 
i po ma gać w re ali za cji pra gnień in nym
– kon ty nu uje Łu kasz Mo raw ski. 
Do współ pra cy przy re ali za cji 
pro jek tu za pro szo no fo to gra fi ków:
To ma sza Ste fun ko, Ka ta rzy nę Na -
piór kow ską oraz ko lek tyw Te sti go. 

Cią gnik na ba te rie – 25 ka len da rzy

Do chód ze sprze da ży każ de go ka -
len da rza prze zna czo ny bę dzie na
re ali za cję jed ne go z ma rzeń cho -
rych dzie ci, pod opiecz nych Fun da -
cji Trze ba Ma rzyć. Wśród osób za -
pro szo nych do pro jek tu zna leź li się
Mi strzo wie z UG. – Na udział w pro -
jek cie zgo dzi łam się bez wa ha nia –
przy zna je Lu dwi ka Si kor ska, peł -
no moc nik rek to ra ds. Gdań skie go
Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku. 
– To dla mnie oso bi ste wy róż nie nie, że 
w ta ki spo sób mo gę po ma gać cho rym
dzie ciom – do da je Mi strzy ni do ce -
nio na za wkład w ak ty wi za cję osób
star szych, któ rej ma rze niem by ło
zo stać na uczy ciel ką. 

Se sje fo to gra ficz ne Mi strzów roz -
po czę to w mar cu te go ro ku. Swą
kar tę w ka len da rzu zna lazł tak że 
je den z naj wy bit niej szych pol skich
pi sa rzy prof. Ste fan Chwin z Wy-
dzia łu Fi lo lo gicz ne go UG. Z ko lei
Mi strzem ma ja zo stał hi ma la ista 
i spor to wiec Cze sław „Ku ba” Ja kub -
czyk ze Stu dium Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go i Spor tu UG. – Ja ko dziec ko
ma rzy łem, by du żo po dró żo wać i od -

kry wać no we miej sca. Dziś po ma gam
zre ali zo wać te pra gnie nia in nym. To
praw dzi wa ra dość – mó wi „Ku ba”
Ja kub czyk. Wśród za pro szo nych
Mi strzów zna leź li się tak że ak tor ka
Do ro ta Ko lak, lek ko atlet ka Ja ro sła -
wa Jóź wia kow ska -Zdun kie wicz,
far ma ceu ta Ze non Zia ja, wie lo -
krot ny mistrz Pol ski w trój bo ju si -
ło wym Jan Łu ka, jazz man Prze my -
sław Dy akow ski oraz sak so fo ni sta
Woj ciech Sta ro nie wicz. Pro jekt za -
kła da, że tak na praw dę Mi strzem
jest każ dy, kto ma od wa gę i de ter -
mi na cję, aby speł niać ma rze nia.
Mi strza mi są tak że dzie ci – ad re sa -
ci ak cji, któ rzy mi mo wal ki z cho -
ro bą ma ją wie le ener gii i si ły, by
ma rzyć. Jak pi sał Jo nasz Ko fta,
„że by coś się zda rzy ło, że by mo gło
się zda rzyć, trze ba ma rzyć...”.magdalena marcinkoWska

Informacje o punktach
dystrybucji kalendarza 
znajdują się na stronie
www.projektmistrzowie.pl 
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MISTRZOWIE Z UG
spełniają marzenia

Błażej (5 lat) marzy o ciągniku na baterie, józef (15 lat) o kamerze cyfrowej, a czteroletni konrad chciałby zjeżdżać 
do woli na własnej zjeżdżalni. realizacji tych oraz wielu innych marzeń podjęło się studio 102 we współpracy 
z Fundacją trzeba marzyć. na pomoc przyszli mistrzowie...

Ludwika Sikorska – Mistrzyni Międzypokoleniowej
Integracji
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Czesław „Kuba Jakubczyk” – Mistrz Podróżnik
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Żeglujący żurnaliści *

Te go rocz na edy cja re gat by ła nie
la da wy zwa niem dla że glu ją cych
dzien ni ka rzy, któ rzy tę dys cy pli nę
spor tu upra wia ją hob by stycz nie.
Do za wo dów przy stą pi ło pięć za łóg
re pre zen tu ją cych trój miej skie me -
dia: Ra dio Gdańsk (dwie dru ży ny),
„Ga ze ta Gdań ska”/Ra dio Gdańsk,
„Pa no ra ma AWFiS Gdańsk” oraz
„Ga ze ta Uni wer sy tec ka”. – Cie szy -
my się, że w śro do wi sku trój miej skich
dzien ni ka rzy jest ty lu fa nów że glar -
stwa. Co ro ku sta ra my się za pew nić
uczest ni kom świet ną za ba wę, któ ra in -
te gru je lo kal ne me dia w du chu spor to -
wej ry wa li za cji – mó wił dr Krzysz tof
Za wal ski, kie row nik Na ro do we go
Cen trum Że glar stwa Aka de mii Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu. 

Re ga ty roz po czę ły się od pra wą,
pod czas któ rej sę dzia głów ny Adam
Jan kow ski przed sta wił tra sę za wo -
dów oraz przy po mniał pod sta wo we
prze pi sy re ga to we. Na stęp nie ster -
ni cy przy stą pi li do lo so wa nia jach -
tów kla sy Balt 23. Re dak cji „GU”
przy padł jacht z nu me rem trzy. Sę -
dzia za rzą dził ro ze gra nie pię ciu
wy ści gów po trój kąt nej tra sie. Do
kla sy fi ka cji ge ne ral nej pod uwa gę
bra no czte ry naj lep sze wy ni ki każ -
dej za ło gi. Pierw szy sy gnał star tu
roz brzmiał oko ło 11.30.

Sie dem w ska li Be au for ta
Trud ne wa run ki po go do we, sil ny 
i po ry wi sty wiatr, nie oszczę dza ły
w tym ro ku dzien ni ka rzy. Mu sie li
się oni wy ka zać nie tyl ko wo lą 
wal ki, ale tak że umie jęt no ścia mi. 
– Wa run ki by ły rze czy wi ście wy ma ga -
ją ce, w szkwa łach wia ło na wet do sied -
miu w ska li Be au for ta – wy ja śniał sę -
dzia Adam Jan kow ski. Wszyst kie
jach ty przy zre fo wa nym gro cie
(więk szy ża giel) oraz sztor mo wym
fo ku (mniej szy ża giel) dziel nie hal -
so wa ły po zwy cię stwo. – Naj bar -
dziej w po szcze gól nych roz gryw kach 
li czył się do bry start, my w prze ci wień -
stwie do po zo sta łych za łóg ata ko wa li -
śmy z le wej stro ny – wspo mi nał Ar -
ka diusz Cho mic ki, ski per w za ło dze
„Ga ze ta Gdań ska”/Ra dio Gdańsk.
Mi mo się ga ją cych ze ni tu emo cji,
ude rza ją cej ad re na li ny i sil ne go
wia tru za ło gi wy ka zy wa ły się du -
żym opa no wa niem. Choć do więk -
szych ko li zji nie do szło, nie mal
wszyst kie dru ży ny krę ci ły tzw. kar -
ne kół ka, bo wiem cza sem trud no
by ło ma new ro wać jach ta mi, wy ko -
nu jąc zwro ty przy po szcze gól nych
bo jach wy ty cza ją cych tra sę. – Wiatr
był tak sil ny, że nie któ re łód ki szły 
w bar dzo moc nym prze chy le. Ba last 
w tych re ga tach był jed nym z ele men -
tów za pew nia ją cych wy so ką po zy cję na

po dium – mó wił ka pi tan Cze sław
„Ku ba” Ja kub czyk, ster nik w za ło -
dze „GU”. 

In nym klu czem do suk ce su by ła
zgra na i do świad czo na za ło ga, a ta -
kich na te go rocz nych za wo dach 
nie bra ko wa ło. – Ry wa li za cja mię dzy
uczest ni ka mi by ła nie zwy kle za cię ta, 
a po ziom re gat bar dzo wy rów na ny. 
Z ro ku na rok za ło gi ma ją co raz więk sze
do świad cze nie i umie jęt no ści, co by ło
wi dać pod czas te go rocz nych za wo dów
w po sta ci nie wiel kich róż nic w punk ta -
cji mię dzy po szcze gól ny mi dru ży na mi
– pod kre ślał dr Krzysz tof Za wal ski.
W kla sy fi ka cji koń co wej re pre zen -
ta cja „GU” w skła dzie: mgr Cze sław
„Ku ba” Ja kub czyk (ster nik), mgr
Da mian Ka czo row ski, mgr Mag da -
le na Mar cin kow ska oraz dr hab.
Ka mil Ze idler wy wal czy ła I miej sce
oraz Pu char Prze chod ni NCŻ, zaj -
mu jąc w ko lej nych wy ści gach dwa
ra zy pierw szą i trzy ra zy dru gą po -
zy cję. Za le d wie jed nym punk tem
za ło ga „GU” ode bra ła wy gra ną re -
dak cji „Pa no ra my AWFiS Gdańsk”,
zwy cięz com ze szło rocz nych re gat.
Trze cie miej sce za ję li re pre zen tan ci
Ra dia Gdańsk i „Ga ze ty Gdań skiej”
ze ster ni kiem Ar ka diu szem Cho -
mic kim na cze le. mag da le na mar cin koW ska

R E G A T Y

Puchar Przechodni 
NCŻ dla 
„G A Z E T Y  U N I W E R S Y T E C K I E J”

na akwenie rozlewiska wisły śmiałej w górkach zachodnich 23 września po raz trzeci rozegrano regaty
mediów o puchar przechodni ncŻ, organizowane przez narodowe centrum Żeglarstwa akademii
wychowania Fizycznego i sportu. zwyciężyła redakcja „gazety uniwersyteckiej”
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* Tytuł zaczerpnięty z reportażu Anny Rębas z Radia
* Gdańsk zatytułowanego Dziennikarze na falach.
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Za cię ta ry wa li za cja
Desz czo wy, mgli sty, so bot ni po ra -
nek nie wró żył do brej za ba wy pod -
czas I Re gat o Pu char Prze chod ni
Dzie ka na WPiA. Choć do za wo dów
przy stą pi ło sześć za łóg (czte ry skła -
da ją ce się z pra cow ni ków, dwie ze
stu den tów), na stro je wśród uczest -
ni ków by ły zmien ne – jed ni chcie li
zre zy gno wać, oba wia jąc się po go -
dy, dru dzy zbie ra li si ły do wal ki. 
Po od pra wie, na któ rej sę dzia głów -
ny Adam Jan kow ski z NCŻ za pre -
zen to wał prze bieg tra sy, za wod ni cy
przy stą pi li do przy go to wy wa nia
jach tów. 

Pod czas za wo dów ro ze gra no pięć
wy ści gów. Zmien ne wa run ki po go -
do we: mżaw ka, zróż ni co wa na si ła
wia tru od 1 do 5 w ska li Be au for ta
oraz mo men ta mi ra żą ce słoń ce po -
wo do wa ły du że emo cje wśród star -
tu ją cych. Duch spor to wej ry wa li za -
cji nie opusz czał ni ko go i mi mo
naj szczer szych chę ci nie obe szło
się bez krę ce nia kar nych kó łek. Na
me cie nie do po ko na nia oka za ła się
być za ło ga stu den tów w skła dzie
Grze gorz Goź dzik (ster nik), Krzysz -
tof Boss, To masz Ro go źa oraz Mi -
chał Sa la mon. Zwy cięz cy ode bra li
Pu char Prze chod ni z rąk dzie ka na
WPiA prof. Ja ku ba Ste li ny. Na dru -
gim miej scu upla so wa ła się za ło ga
pra cow ni ków w skła dzie ster nik
mgr Cze sław „Ku ba” Ja kub czyk, 
dr Syl wia Maj kow ska, ks. dr Grze -
gorz Świst, dr Grze gorz Wier czyń -
ski. Na trze ciej po zy cji zna leź li się
mgr Da mian Ka czo row ski (ster nik),
prof. To masz Kon ce wicz, mgr Mar ta
Dar gas oraz mgr Mag da le na Mar -
cin kow ska. Gra tu la cje wszyst kim
uczest ni kom zło żył kie row nik NCŻ
dr Krzysz tof Za wal ski, wy ra ża jąc
za do wo le nie, że wśród praw ni ków
jest ty lu zna ko mi tych że gla rzy.

Del phią po Za to ce Gdań skiej
Zwy cięz cy I Re gat o Pu char Prze chod -
ni Dzie ka na WPiA oprócz tro feum

wy gra li rejs luk su so wym jach tem
Del phia 47, wy pro du ko wa nym przez
spon so ra za ba wy, pol ską stocz nię
Del phia Yachts. Jacht o dłu go ści
po nad czter na stu me trów po sia da
dzie sięć koi, dwie ła zien ki oraz
wspa nia łą me sę ze zna ko mi cie wy -
po sa żo ną kuch nią. Sa mo hal su ją cy
fok oraz dwa ko ła ste ro we da ją pe -
łen kom fort i bez pie czeń stwo że -
glu gi. Zwie dza nie Za to ki Gdań skiej
od stro ny mo rza od by ło się pod
opie ką ka pi ta na Pio tra Ostrow skie -
go z Del phia Yachts.

W pierw szym eta pie rej su, z ma -
ri ny w Gdań sku do So po tu, na po -
kła dzie jach tu za go ści ła pro rek tor
ds. kształ ce nia prof. An na Mach ni -
kow ska oraz pra cow ni cy uni wer sy -
te tu. Dla stu den tów prze wi dzia no
nie co trud niej szą tra sę: So pot – po -
dej ście pod Hel – Gór ki Za chod nie.
Po cząt ko wo wy śmie ni te, że glar skie
wa run ki po go do we po zwa la ły po -
dzi wiać ską pa ne w słoń cu so poc kie
na brze że. Wraz ze wzro stem prze -
by tych mil mor skich, zmia ną po ry
dnia oraz zwięk sza ją cy mi się fa la mi
tu ry stycz ny rejs za czął być praw -
dzi wie peł no mor skim wy zwa niem.
– Ta na gro da to świet na przy go da.
Przy moc no wy bra nych ża glach jacht 
w prze chy le wspa nia le prze ci nał fa le.
Ste ro wa nie ta ką ło dzią to praw dzi wa
przy jem ność – wspo mi na Grze gorz
Goź dzik, stu dent ad mi ni stra cji, ster -
nik zwy cię skiej za ło gi stu den tów.
Wśród nie któ rych uczest ni ków wy -
pra wy wy stą pi ły na wet pierw sze
ob ja wy cho ro by mor skiej. Nikt jed -
nak nie cho ro wał. Wie czo rem jacht
przy bił do por tu w Gór kach Za -
chod nich. Pe łen emo cji rejs za koń -
czy ły zgod na z że glar ską tra dy cją
ka pi tań ska ko la cja i mor skie opo -
wie ści przy dźwię kach szant z pły ty
za ty tu ło wa nej In ma ri via tua, wy -
da nej przez Wy daw nic two Uni wer -
sy te tu Gdań skie go.

mag da le na mar cin koW ska

dnia 13 października br. w górkach zachodnich miały miejsce i regaty
o puchar przechodni dziekana wydziału prawa i administracji
uniwersytetu gdańskiego w klasie Balt 23. zawody zorganizowano
dzięki współpracy z narodowym centrum Żeglarstwa akademii
wychowania Fizycznego i sportu w gdańsku oraz stoczni jachtowej
delphia yachts

REGATY O PUCHAR DZIEKANA WPiA w morzu
szkoła twoja

Skła dan ka naj po pu lar niej szych
pol skich pie śni że glar skich to

naj now szy ga dżet pro mo cyj ny
Uni wer sy te tu Gdań skie go. Pły tę
za ty tu ło wa ną In ma ri via tua wy -
da ło Wy daw nic two Uni wer sy te tu
Gdań skie go we współ pra cy z wy -
daw nic twem mu zycz nym So li ton.
Znaj du ją się na niej ta kie szla gie -
ry, jak: Gdzie ta ke ja, Hisz pań skie
dziew czy ny czy Mo rze mo je mo -
rze. Oprócz ory gi nal nych utwo -
rów są tu tak że co ve ry wy ko na ne
przez gdyń ski ze spół Johny
Roger.   Wy da nie skła dan ki ma na
ce lu po pu la ry za cję idei uni wer sy -
te tu mor skie go za po mo cą mi łe go
ga dże tu – mó wi mgr Jo an na Ka -
mień, re dak tor na czel na Wy daw -
nic twa UG. 

Do pły ty do łą czo na jest ksią -
żecz ka pre zen tu ją ca pro fil uczel ni
oraz wy ni ki in ter dy scy pli nar nych
prac ba daw czych w za kre sie te -
ma ty ki zwią za nej głów nie z Mo -
rzem Bał tyc kim. W do dat ku znaj -
du je się rów nież opis ży cia uczel ni
zwią za ne go ze spor ta mi wod ny -
mi, uwzględ nia ją cy licz ne suk ce -
sy w za wo dach, po dró że oraz
obo zy re kre acyj ne. Wszak mor ski
wi ze ru nek UG two rzo ny jest na
po szcze gól nych kie run kach stu -
diów wszyst kich wy dzia łów od
Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra -
fii po Wy dział Fi lo lo gicz ny. Roz -
wa ża ne są tak że pla ny po zy ska nia
no we go jach tu peł no mor skie go, na
któ rym by ły by or ga ni zo wa ne rej sy
dla stu den tów, dok to ran tów i pra -
cow ni ków uczel ni w myśl idei
„uni wer sy te tu pod ża gla mi”.  Jak
bo wiem gło szą sło wa zna nej że -
glar skiej pio sen ki „Hej, mo rze mo -
je mo rze, Toś Ty mnie wy cho wa ło
(…) / Szko łęś mi da ło twar dą”. 

Pły ta do stęp na jest na stro nie
in ter ne to wej Wy daw nic twa UG
http://kiw.ug.edu.pl/pl/
ce na: 21,00 zł.
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Na wstę pie na le ży jed nak po -
czy nić krót ką uwa gę na tu ry

hi sto rycz nej. Tra dy cja or ga ni za cji
Pol skich Zjaz dów Fi lo zo ficz nych się ga
„zło tych cza sów fi lo zo fii” w Pol sce,
a mia no wi cie 1923 ro ku, w któ rym
to zor ga ni zo wa no pierw szy zjazd
we Lwo wie – ko leb ce zna nej na ca łym
świe cie szko ły lwow sko -war szaw -
skiej. Kon fe ren cje, z róż nych po wo -

dów, nie od by wa ły się cy klicz nie.
Do pie ro zjaz dy VII i VIII (w Szcze ci nie
i War sza wie) od by ły się w rów nych
od stę pach cza su, to jest co czte ry la ta. 

Te go rocz ny kon gres wy róż nił się
tym, że je go głów nym or ga ni za to -
rem by ła uczel nia tech nicz na – Po li -
tech ni ka Ślą ska – któ ra, we współ -
pra cy z Uni wer sy te tem Ślą skim 
w Ka to wi cach oraz Ko mi te tem Ba -
dań Fi lo zo ficz nych PAN i Pol skim 
To wa rzy stwem Fi lo zo ficz nym, umiej -
sco wi ła ob ra dy w ma low ni czym kra -
jo bra zie Be ski du Ślą skie go, w Wi śle.
Pa tro nat ho no ro wy nad IX Pol skim
Zjaz dem Fi lo zo ficz nym ob jął pre zy -
dent Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro -
ni sław Ko mo row ski, a w skład Ko -
mi te tu Ho no ro we go we szli wy bit ni
przed sta wi cie le pol skiej na uki i kul -
tu ry, mię dzy in ny mi prze wod ni czą -
cy Par la men tu Eu ro pej skie go prof.
dr hab. inż. Je rzy Bu zek, mi ni ster

na uki i szkol nic twa wyż sze go prof.
dr hab. Bar ba ra Ku dryc ka, mi ni ster
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go
Bog dan Zdro jew ski, ar cy bi skup me -
tro po li ta kra kow ski ks. kar dy nał
Sta ni sław Dzi wisz oraz słyn ny kom -
po zy tor Woj ciech Ki lar. W ob ra dach
czyn nie uczest ni czy li tak że zna ni
dzien ni ka rze i fe lie to ni ści – re dak -
tor Bro ni sław Wild ste in i re dak tor

Ja cek Ża kow ski. Swo ją obec ność
za po wie dział na wet Adam Ma łysz,
ale osta tecz nie mistrz olim pij ski
„nie wsko czył” do Ho te lu Go łę -
biew ski, gdzie zlo ka li zo wa no kon fe -
ren cję.

Ob ra dy w trzy na stu dys ku sjach
pa ne lo wych, pię ciu sym po zjach
spe cjal nych oraz dwu dzie stu czte -
rech sek cjach te ma tycz nych sku pi ły
bli sko sied miu set in te lek tu ali stów 
z Pol ski i za gra ni cy. Pre zen to wa ne
re fe ra ty, na wią za ne dys ku sje i krót -
kie ko mu ni ka ty do ty czy ły ca łe go
wa chla rza za gad nień fi lo zo ficz nych,
od kla sycz nych roz wa żań na grun -
cie on to lo gii i epi ste mo lo gii po re la -
tyw nie no we i eg zo tycz ne dzie dzi ny
jak fi lo zo fia śmier ci czy ety ka biz ne -
su. Wo bec ogrom ne go zróż ni co wa -
nia te ma tycz ne go oraz bo gac twa
pre zen to wa nych tre ści tym bar dziej
cie szy fakt, że za uwa żo no i do ce -

nio no obec ność nie licz nej gru py 
fi lo zo fów z Uni wer sy te tu Gdań skie go. 

W Zjeź dzie udział wzię li za rów no
do świad cze ni na ukow cy, jak i przed -
sta wi cie le młod sze go po ko le nia z In -
sty tu tu Fi lo zo fii, So cjo lo gii i Dzien -
ni kar stwa UG. Pro fe sor UG dr hab.
Ja ro sław Mro zek wy gło sił dwa re fe -
ra ty, z któ rych pierw szy włą czo no
w ob ra dy sek cji me to do lo gii i fi lo -

zo fii na uki. Re fe rat ten trak to wał 
o zja wi sku an ty cy pa cji w re la cji po -
mię dzy na uka mi ma te ma tycz ny mi
a re al ny mi. Zja wi sko to po le ga –
mó wiąc ogól nie – na po prze dza niu
pro ble mów fi zycz nych przez po ję cia
i teo rie ma te ma tycz ne. Jak ar gu -
men to wał prof. Mro zek, zja wi sko
an ty cy pa cji ma te ma tycz nych za sa -
dza się na ogrom nym przy ro ście
wie dzy ma te ma tycz nej, któ ra nie
jest od ra zu ab sor bo wa na przez
przy ro do znaw stwo. W in nym re fe -
ra cie, włą czo nym z ko lei w ob ra dy
sek cji fi lo zo fii przy ro dy, prof. Mro -
zek py tał o od wrót od na tu ra li zmu
w fi zy ce, ko men tu jąc te zę Mar ka
Ste ine ra, że współ cze śnie fi zy cy od -
cho dzą od na tu ra li zmu w na uce,
po nie waż po sta wa ta jest nie zgod na
z fun da men tal ny mi te za mi fi lo -
zo ficz ny mi i me to do lo gicz ny mi po -
stu la ta mi. W re fe ra cie kry tycz nie 
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Gdańscy filozofowie 
na IX polskim zjeździe filozoficznym

w dniach 17–21 września 2012 roku odbył się iX polski zjazd Filozoficzny. to niezwykle ważne wydarzenie 
w polskiej humanistyce jest warte odnotowania także z tego powodu, że swoją obecność na nim wyraźnie
zaznaczyli gdańscy filozofowie

Zdjęcia pochodzą z portalu
Academicon.pl., fot. R.K.
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od niósł się do pro po zy cji Ste ine ra. 
Z ko lei prof. UG, dr hab. Ro mu ald
Pie kar ski w re fe ra cie wy gło szo nym
w pod sek cji hi sto rii fi lo zo fii no wo -
żyt nej i współ cze snej od niósł się do
pro ble mów re la cji wia ry i ro zu mu,
a tak że fi lo zo fii i teo lo gii, na pod -
sta wie spo ru o sta tus teo lo gii po li -
tycz nej, któ ry to czy li Leo Strauss 
i Eric Vo ege lin na prze strze ni trzech
de kad ubie głe go stu le cia. Po re kon -
struk cji te go waż ne go spo ru prof.
Pie kar ski dą żył do je go roz wią za nia
na pod sta wie naj now szych ba dań.
Pro fe sor UG, dr hab. Piotr J. Przy -
bysz, któ ry brał udział w dys ku sji
pa ne lo wej pt. „Fi lo zo fia a sztu ka”
(uczest ni kiem dys ku sji był mię dzy

in ny mi zna ny re ży ser prof. Krzysz -
tof Za nus si), przed sta wił re fe rat 
z za kre su es te ty ki o so ma este ty ce
Ri char da Shu ster ma na. Pro fe sor
Przy bysz kry tycz nie opra co wał pro -
po zy cję ame ry kań skie go my śli cie la,
wska zu jąc na fakt, że Shu ster man
po mi ja istot ne źró dła dla przed sta -
wie nia kon cep cji so ma este ty ki.

Jak za uwa ży łem, w zjeź dzie czyn -
nie uczest ni czy li tak że przed sta wi -
cie le mło de go po ko le nia gdań skich
fi lo zo fów. W tym kon tek ście nie
spo sób po mi nąć dra Ra fa ła Urba -
nia ka, no we go człon ka Aka de mii
Mło dych Uczo nych PAN, któ ry wy -
gło sił wy kład spe cjal ny pt. Abs trak -
cja bez by tów abs trak cyj nych. No mi na -
li stycz ny neo lo gi cyzm. Wy kład miał
cha rak ter ple nar ny i od by wał się
pod pa tro na tem na uko wym „Prze -
glą du Fi lo zo ficz ne go”. Dok tor An na
Bo ro wicz, któ rej re fe rat włą czo no 

w ob ra dy sek cji ak sjo lo gicz nej, 
re kon stru owa ła me to dę do cie ra nia
do ak sjo lo gicz ne go wy mia ru rze czy -
wi sto ści w fi lo zo fiach dzia ła nia Pau -
la Ri co eu ra i Jó ze fa Ti sch ne ra. Dok -
tor Mar ty na Kosz ka ło, uczest nik
oraz pro wa dzą ca część ob rad pod -
sek cji hi sto rii fi lo zo fii sta ro żyt nej 
i śre dnio wiecz nej, mó wi ła o wo lun -
ta ry zmie i in te lek tu ali zmie w ety ce
Ja na Dun sa Szko ta. Z ko lei dr Ro -
bert Kosz ka ło (uczest nik sek cji es te -
ty ki) mó wił na te mat pla to ni zmu 
w on to lo gii mu zy ki J. Dod da. Uczest -
ni kiem sek cji epi ste mo lo gii był 
dr Ma rek Pe pliń ski, któ ry przed sta -
wił pro blem war to ści wie dzy i je go
miej sca w epi ste mo lo gii. Re fe rat dr

Na ta szy Szut ty o miej scu i ro li
phro ne sis w cno tli wym dzia ła niu
włą czo no w ob ra dy sek cji ety ki.
Tak że dr Ar tur Szut ta brał udział 
w ob ra dach tej sek cji, przed sta wia -
jąc te ma ty kę me to dy re flek syj nej
rów no wa gi oraz mo ral nej in tu icji 
i mo ral nej nie zgo dy. W koń cu na le -
ży do dać, że rów nież ni żej pod pi sa -
ny – dr Wi told Płot ka – czyn nie włą -
czył się w ob ra dy w dwóch sek cjach
te ma tycz nych oraz w sym po zjum
spe cjal nym, zor ga ni zo wa nym przez
prof. dra hab. An drze ja Przy łęb skie -
go pt. „No we dro gi fe no me no lo gii”.
Re fe rat włą czo ny w pro gram sek cji
epi ste mo lo gii trak to wał o fe no me no -
lo gii wie dzy, a wy stą pie nie w sek cji
dia lo gu do ty czy ło re la cji fi lo zo fii fe -
no me no lo gicz nej do fi lo zo fii dia lo -
gu. Na sym po zjum spe cjal nym mia -
łem oka zję re fe ro wać o pró bie
her me neu tycz ne go prze for mu ło wa -

nia fi lo zo fii Ed mun da Hus ser la.
War to nad mie nić, że pro gram IX

Pol skie go Zjaz du Fi lo zo ficz ne go nie
wy czer py wał się w sfe rze czy sto in -
te lek tu al nej. Uczest ni cy mo gli bo -
wiem ko rzy stać z pro gra mu ar ty -
stycz ne go, któ ry przy go to wa li
or ga ni za to rzy. I tak mo gli wy słu -
chać fry wol ne go w swej tre ści kon -
cer tu fil har mo ni ków za brzań skich
pod ba tu tą Sła wo mi ra Chrza now -
skie go oraz zna ne go Kwar te tu Ślą -
skie go, któ ry swo je wy stą pie nie za -
koń czył bra wu ro wym wy ko na niem
dwóch ostat nich czę ści 16. kwar te -
tu smycz ko we go Beetho ve na. Wy -
ko na nie to, któ re za my ka ło zjazd,
nie by ło zresz tą przy pad ko we, po -

nie waż na wią zy wa ło do re fe ra tu
otwie ra ją ce go kon gres. Był to re fe -
rat prof. dra hab. Wła dy sła wa Stró -
żew skie go, obec ne go prze wod ni -
czą ce go Pol skie go To wa rzy stwa
Fi lo zo ficz ne go, w któ rym uczo ny
od wo łał się do utwo ru Beetho ve na,
twier dząc, że dla iden ty fi ka cji 
au ten tycz nej war to ści na szych prze-
ko nań wy ma ga ne jest uchwy ce nie
owe go Es muss se in, do któ re go od -
sy ła nie miec ki kom po zy tor w swo -
im utwo rze. Na sa mym koń cu 
do dam, że prof. Stró żew ski po zy -
tyw nie od niósł się – aby za cy to wać
je go sło wa z wy wia du udzie lo ne go
Pro gra mo wi II Pol skie go Ra dia – do
in te re su ją cych ba dań fi lo zo ficz nych,
któ ry mi wy róż nia się gdań ski ośro -
dek aka de mic ki na tle in nych
ośrod ków w Pol sce.

Wi told płot ka
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Rok aka de mic ki 2011/2012 był nie zwy kle po myśl ny dla Mię dzy uczel nia ne go Wy dzia łu 
Bio tech no lo gii UG-GUMed. Pro wa dzo ny przez Wy dział kie ru nek bio tech no lo gia otrzy mał
od eks per tów Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej oce nę wy róż nia ją cą i zo stał uho no ro wa ny
przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go ty tu łem „Naj lep szy Kie ru nek Stu diów”
(wy róż nie nie to łą czy się z do ta cją spe cjal ną w wy so ko ści 306 400 zł). Na ukow cy pra cu ją -
cy na Wy dzia le z suk ce sem apli ko wa li w wie lu agen cjach kra jo wych i za gra nicz nych o licz -
ne gran ty na dzia łal ność na uko wo -ba daw czą. Łącz na kwo ta po zy ska nych w pierw szym
pół ro czu te go ro ku środ ków jest im po nu ją ca, wy no si oko ło 17 mln zł i 5 mln eu ro. Po nad -
to pod pi sa no po ro zu mie nie o utwo rze niu kon sor cjum z Mię dzy na ro do wym In sty tu tem Bio -
lo gii Mo le ku lar nej i Ko mór ko wej w War sza wie. Wszyst kie te suk ce sy zo sta ły pod su mo wa -
ne na nie for mal nym spo tka niu pra cow ni ków Wy dzia łu 4 lip ca br., któ re od by ło się w par ku
Pa ła cu w Leź nie. Spo tka nie to by ło też oka zją, by wy ra zić sło wa uzna nia prof. ewie Łoj -
kow skiej za tak efek tyw ne peł nie nie przez nią przez dwie ka den cje funk cji dzie ka na MWB. 

Po ni żej przy bli ża my in for ma cje o uzy ska nych przez MWB fun du szach. 

Pro JeKt MoBiHeALtH 
ZA KwA Li Fi Ko wA Ny
Do Fi NAN so wA NiA
Oko ło 5 mln eu ro z pro gra mu Ko mi -
sji Eu ro pej skiej Po ten cjał Ba daw czy
(REGPOT) uzy skał MWB na do fi nan -
so wa nie pro jek tu „Cen ter of Mo le -
cu lar Bio tech no lo gy for He al thy 
Li fe” (MOBIHEALTH). Je go ko or dy -
na to rem jest prof. Krzysz tof Bie law -
ski, kie row nik Za kła du Dia gno sty ki
Mo le ku lar nej Ka te dry Bio tech no lo gii
MWB UG-GUMed. Uczo ny przy go to -
wał MOBIHEALTH we współ pra cy 
z po zo sta ły mi pra cow ni ka mi na uko -
wy mi Wy dzia łu i utwo rzo ną przez
ab sol wen tów MWB trój miej ską fir -
mą do rad czą Pro -Scien ce.eu. Przy -
zna ny grant ma na ce lu wspar cie

mię dzy na ro do wej dzia łal no ści na uko -
wej Wy dzia łu, zwięk sze nie udzia łu
pra cow ni ków na uko wych i dok to ran -
tów MWB UG-GUMed w eu ro pej -
skiej prze strze ni ba daw czej i na uce
świa to wej. 

Pro jekt MOBIHEALTH obej mu je
kil ka ob sza rów. Jed nym z nich jest
za kup i mo der ni za cja sprzę tu ba -
daw cze go. Za kwo tę oko ło 1,5 mln
eu ro zo sta nie utwo rzo ne naj no wo -
cze śniej sze na Po mo rzu la bo ra to rium
spek tro me trii ma so wej. Uzy ska ne
środ ki prze zna czo ne bę dą rów nież
na za trud nie nie w nim dwóch pra -
cow ni ków na uko wo -tech nicz nych,
spe cja li stów od te go ro dza ju tech no -
lo gii. Ko lej ne pla ny wią żą się z za -
trud nie niem sze ściu na ukow ców,

któ rzy do łą czą do ist nie ją cych już
grup ba daw czych. Ko or dy na tor pro -
jek tu chciał by, aby by li to ucze ni z za -
gra ni cy (Po la cy lub ob co kra jow cy),
któ rzy zdo by li już do świad cze nia 
w pra cy w naj lep szych la bo ra to riach
mię dzy na ro do wych. Pro jekt za kła da
też wy mia nę pra cow ni ków na uko wych
i dok to ran tów, or ga ni za cję kon fe ren -
cji i warsz ta tów oraz in ne przed się -
wzię cia pro wa dzo ne we współ pra cy
z naj lep szy mi eu ro pej ski mi cen tra mi
ba daw czy mi z Fran cji, Wiel kiej Bry -
ta nii, Nie miec, Włoch, Hisz pa nii oraz
Gre cji.

W ra mach pro jek tu bę dą tak że pro -
wa dzo ne dzia ła nia zwią za ne z two rze -
niem stra te gii in no wa cyj no ści i ochro -
ną praw wła sno ści in te lek tu al nej 

UDANy ROK
MIęDZyUCZELNIANEGO WyDZIAłU

BIOTECHNOLOGII UG-GUMED  

Spotkanie pracowników MWB w Leźnie 4 lipca 2012 roku Profesor Ewa Łojkowska
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w MWB UG-GUMed. Na Wy dzia le 
za trud nio ny zo sta nie me na dżer ds.
wła sno ści in te lek tu al nej i in no wa cyj -
no ści, któ ry bę dzie or ga ni zo wał szko -
le nia z za kre su pra wa wła sno ści 
in te lek tu al nej oraz wspie rał pra cow -
ni ków uczest ni czą cych w tar gach kra -
jo wych i mię dzy na ro do wych. Z ko lei
za trud nie ni spe cja li ści z za kre su
trans fe ru tech no lo gii bę dą mie li za
za da nie spra wić, aby od kry cia na -
ukow ców MWB UG-GUMed by ły jak
naj le piej chro nio ne i roz po zna wal ne
na świe cie. Opra co wa ny zo sta nie
stra te gicz ny plan roz wo ju sys te mu
za rzą dza nia i ochro ny wła sno ści in -
te lek tu al nej oraz zwięk sze nia moż li -
wo ści two rze nia in no wa cyj nych pro -
duk tów. Środ ki z pro gra mu REGPOT
umoż li wią tak że wspar cie pro fe sjo -
nal ne go PR Wy dzia łu. Cho dzi głów nie
o pro mo cję ba dań po za śro do wi skiem
na uko wym, na przy kład o kon tak ty
z fir ma mi bio tech no lo gicz nymi, far -
ma ceu tycz ny mi, or ga ni za cja mi upo -
wszech nia ją cy mi wcze sną dia gno sty -
kę i pre wen cję cho rób lu dzi, zwie rząt
oraz ro ślin.

Fun du sze REGPOT tra fią rów nież
do Mię dzy na ro do we go In sty tu tu Bio-
lo gii Mo le ku lar nej i Ko mór ko wej, 
z któ rym MWB pod pi sał 11 ma ja 2012
roku umo wę o utwo rze niu kon sor -
cjum. Jed nost ka ta uzy ska ła do fi nan -
so wa nie z te go pro gra mu już po raz
dru gi, tym ra zem na ba da nia nad
prze zro czy stym da nio prę go wa nym,
le piej zna nym w krę gach na uko wych
pod an giel ską na zwą ze bra fish. Ry ba
ta we wcze snych eta pach roz wo ju
jest cał ko wi cie prze zro czy sta. Mo dy -
fi ku jąc ge ne tycz nie jej ko mór ki 
i bar wiąc wy bra ne biał ka, moż na

więc na przy kład ob ser wo wać, co się
dzie je z owy mi biał ka mi od mo men -
tu za płod nie nia przez ko lej ne po -
dzia ły ko mór ko we i dal szy roz wój
osob ni ków. Na ukow cy MIBMiK za -
pro po no wa li two rze nie dzię ki ze bra -
fish mo de li cho rób neu ro de ge ne ra -
cyj nych. Ko or dy na to rem pro jek tu
jest prof. Ja cek Kuź nic ki, dy rek tor
MIBMiK. 

GrAN ty iN we sty CyJ Ne
Kwo ta 1 530 000 zł z gran tu in we -
sty cyj ne go MNiSW zo sta nie wy dat -
ko wa na na za kup sprzę tu w ra mach
do ta cji ce lo wej „La bo ra to rium ana liz
ge ne tycz nych i bio mo le ku lar nych”.
La bo ra to rium bę dzie słu ży ło do ba -
dań bu do wy oraz funk cji ge nów wa -
run ku ją cych wi ru so we i bak te ryj ne
cho ro by lu dzi, zwie rząt i ro ślin. 
Ko or dy na to rem pro jek tu jest prof.
Krzysz tof Bie law ski (Ka te dra Bio -
tech no lo gii).

Kwo ta 4 340 000 zł uzy ska na 
w ra mach pro gra mu wspie ra nia in -
fra struk tu ry ba daw czej ze środ ków
Fun du szu Na uki i Tech no lo gii Pol -
skiej zo sta nie prze zna czo na na utwo -
rze nie „La bo ra to rium kon fo kal nej
mi kro sko pii flu ore scen cyj nej”. Ko or -
dy na to ra mi pro jek tu są prof. Kry sty -
na Bień kow ska -szew czyk (Ka te dra
Wi ru so lo gii Mo le ku lar nej) i prof. Mi -
chał obu chow ski (Ka te dra Bio tech -
no lo gii Me dycz nej).

Bio teCH No Lo GiA NA MwB
wśróD Kie rUN Ków
ZA MA wiA NyCH
Mię dzy uczel nia ny Wy dział Bio tech no -
lo gii UG-GUMed po raz ko lej ny otrzy -
mał do fi nan so wa nie na re ali za cję

kształ ce nia na kie run kach za ma wia -
nych. Pro jekt „Zwięk sze nie ak tyw no ści
stu den tów MWB UG-GUMed w dzia -
ła niach po pra wia ją cych atrak cyj ność
ab sol wen tów na ryn ku pra cy” otrzy -
mał do fi nan so wa nie w wy so ko ści
oko ło 2 mln zł, przy zna ne przez Na -
ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju 
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki (Pod dzia ła nie 4.1.2,
Prio ry tet IV PO KL: Zwięk sze nie licz by
ab sol wen tów kie run ków o klu czo wym
zna cze niu dla go spo dar ki opar tej na
wie dzy), ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go i bu dże tu
pań stwa.

Ko or dy na to rem te go przed się wzię -
cia jest prof. sta ni sław oł dziej. Jest
ono prze zna czo ne dla osób, któ re 
w ro ku 2012/2013 do sta ną się na
kie ru nek bio tech no lo gia i przez trzy
ko lej ne la ta aka de mic kie bę dą uczest -
ni czyć w je go re ali za cji. Dla naj lep -
szych stu den tów przy go to wa no sty -
pen dia mo ty wa cyj ne w wy so ko ści
1000 zł. Pro gra mem sty pen dial nym
zo sta nie ob ję tych do 50% stu den tów
(w ro ku aka de mic kim 2012/2013
sty pen dia mo gą uzy skać tyl ko stu -
den ci po raz pierw szy roz po czy na ją -
cy stu dia, na pod sta wie li sty ran kin -
go wej utwo rzo nej pod czas pro ce du ry
re kru ta cyj nej). 

W ra mach pro jek tu stu den ci otrzy -
ma ją wspar cie me ry to rycz ne (pro -
gra my wy rów naw cze z ma te ma ty ki 
i che mii przed i w trak cie stu diów)
oraz fi nan so we (sty pen dia mo ty wa -
cyj ne, do fi nan so wa nie udzia łu w kon -
fe ren cjach, warsz ta tach, szko le niach),
dzię ki któ rym bę dą mo gli le piej
przy go to wać się do wej ścia na ry nek
pra cy.

Uczest ni cy pro jek tu we zmą udział w:
• do dat ko wych warsz ta tach (tech ni -

ki ucze nia się, au to pre zen ta cja,
przy go to wy wa nie pre zen ta cji, za -
rzą dze nie ja ko ścią i za sa dy akre dy -
ta cji la bo ra to riów, wy szu ki wa nie 
i wy ko rzy sty wa nie in for ma cji pa -
ten to wej),

• wy kła dach go ścin nych wy gła sza -
nych przez na ukow ców z kra ju i za -
gra ni cy,

• za ję ciach ty pu ca se stu dy (stu dium
przy pad ku) po wa dzo nych przez
prak ty ków,

• wi zy tach w za kła dach prze my sło -
wych dzia ła ją cych w sze ro ko po ję -
tej bio tech no lo gii,

• szko le niach, kon fe ren cjach, warsz -
ta tach,

Podpisanie umowy o utworzeniu konsorcjum z MIBMiK 11 maja 2012 roku
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• od płat nych sta żach dwu - lub trzy -
mie sięcz nych w fir mach/in sty tu -
cjach na uko wych w kra ju i za gra -
ni cą.

GrAN ty BA DAw CZe
DLA PrA Cow Ni Ków NA UKo wyCH
W kon kur sie Na ro do we go Cen trum
Na uki MAESTRO 2 na fi nan so wa nie
pro jek tów ba daw czych pro wa dzo -
nych przez do świad czo nych na ukow -
ców re ali zu ją cych pio nier skie ba da nia
na uko we, w tym ba da nia in ter dy scy -
pli nar ne, waż ne dla roz wo ju na uki 
i wy kra cza ją ce po za do tych cza so wy
stan wie dzy, gran ty otrzy ma li:
• prof. Kry sty na Bień kow ska -szew -

czyk (Ka te dra Wi ru so lo gii Mo le ku -
lar nej), re ali zu ją ca pro jekt „Me -
cha ni zmy roz prze strze nia nia się
wi ru sów po mię dzy ko mór ka mi:
wi ru so we stra te gie prze trwa nia”
(war tość pro jek tu: 2,3 mln zł),

• prof. igor Ko niecz ny (Ka te dra Bio -
lo gii Mo le ku lar nej i Ko mór ko wej),
re ali zu ją cy pro jekt „Kom plek sy nu -
kle opro te ino we w re pli ka cji DNA,
pro te oli zie i pla zmi do wych sys te mach
pro gra mo wa nej śmier ci ko mór ki”
(war tość pro jek tu: 2,54 mln zł).
W te go rocz nej III edy cji kon kur su

pro gra mu LIDER, któ ry jest pro wa -
dzo ny przez Na ro do we Cen trum Ba -
dań i Roz wo ju, a któ ry ma na ce lu
po sze rze nie kom pe ten cji mło dych
na ukow ców w sa mo dziel nym pla no -
wa niu, za rzą dza niu oraz kie ro wa niu
wła snym ze spo łem ba daw czym i re -
ali za cji pro jek tów po sia da ją cych
moż li wość wdro że nia w go spo dar ce,
gran ty uzy ska ły:

• dr Ka ta rzy na Grzyb (Ka te dra Wi -
ru so lo gii Mo le ku lar nej) na pro jekt
„No we re kom bi no wa ne gli ko pro te -
iny E1E 2 oraz cząst ki wi ru so po dob -
ne ja ko szcze pion ki prze ciw ko wi ru -
so wi za pa le nia wą tro by ty pu C
(HCV)” (war tość pro jek tu: 823 745 zł), 

• dr An na Ka wiak (Ka te dra Bio tech -
no lo gii) na pro jekt „Po szu ki wa nie
sku tecz niej szej te ra pii ra ka pier si 
w opar ciu o no we in hi bi to ry ki naz
szla ku MAPK/ERK” (war tość pro -
jek tu: 944 932 zł).
Na ukow cy MWB zdo by li środ ki

rów nież w no wym kon kur sie Pro gra -
mu Ba dań Sto so wa nych, ogło szo nym
przez NCBiR, a skie ro wa nym do pod -
mio tów po dej mu ją cych dzia ła nia ba -
daw cze o cha rak te rze apli ka cyj nym,
ukie run ko wa ne na opra co wa nie ory -
gi nal nych in no wa cyj nych roz wią zań,
ba zu ją cych na wy ni kach ba dań na -
uko wych. W ob sza rze na uk bio lo -
gicz nych, rol ni czych, le śnych i we te -
ry na ryj nych do fi nan so wa nie uzy skał
pro jekt „Opra co wa nie i wdro że nie
tech no lo gii pro duk cji szcze pion ki
wek to ro wej prze ciw ko cho ro bie
New ca stle u kur (NEW-VAC)” przy -
go to wa ny i zło żo ny przez Pań stwo wy
In sty tut We te ry na ryj ny oraz Ka te drę
Wi ru so lo gii Mo le ku lar nej MWB UG-
-GUMed, re pre zen to wa ną przez prof.
Bo gu sła wa szew czy ka oraz fir mę
Krzysz tof Ku char czyk Tech ni ki Elek -
tro fo re tycz ne Sp. z o.o. War tość pro -
jek tu re ali zo wa nego przez Ka te drę
Wi ru so lo gii Mo le ku lar nej to 729 400 zł.

Lau re at ką kon kur su MNiSW
SONATA 2 zo sta ła dr An drea Li piń -
ska (Ka te dra Wi ru so lo gii Mo le ku lar -

nej), au tor ka pro jek tu „Ba da nie ro li
eg zo so mów w prze bie gu in fek cji al -
fa her pe swi ru sa mi”. War tość pro jek -
tu to 759 615 zł. Pro gram SONATA 2
umoż li wia fi nan so wa nie pro jek tów
ba daw czych, ma ją cych na ce lu stwo -
rze nie uni ka to we go warsz ta tu na -
uko we go lub po wo ła nie no we go 
ze spo łu na uko we go przez oso by roz -
po czy na ją ce ka rie rę na uko wą i po sia -
da ją ce sto pień na uko wy dok to ra. 

Lau re at ką kon kur su OPUS 2 zo -
sta ła dr An na Ka wiak (Ka te dra Bio -
tech no lo gii). Przed sta wio ny przez
nią pro jekt „Te ra pia sko ja rzo na z za -
sto so wa niem naf to chi no nów i pa kli -
tak se lu w far ma ko lo gicz nej in duk cji
śmier ci ko mór ko wej w li niach ra ka
pier si” otrzy mał wspar cie fi nan so we
w wy so ko ści  288 200 zł. Pro gram
OPUS 2 fi nan su je pro jek ty ba daw -
cze, w tym za kup lub wy two rze nie
apa ra tu ry na uko wo -ba daw czej nie -
zbęd nej do re ali za cji tych pro jek tów. 

W pro gra mie MNiSW PRELUDIUM 2,
któ ry ma na ce lu fi nan so wa nie pro -
jek tów ba daw czych, re ali zo wa nych
przez oso by roz po czy na ją ce ka rie rę
na uko wą, nie po sia da ją ce stop nia na -
uko we go dok to ra, gran ty uzy ska li:
• mgr Łu kasz rą bal ski (Ka te dra 

Wiru so lo gii Mo le ku lar nej) na pro -
jekt „Ba da nie za leż no ści po mię dzy
se kwen cją wy bra nych ge nów 
ba ku lo wi ru sa brud ni cy nie par ki
(LdMNPV) i ich wi ru len cją” (war -
tość pro jek tu: 252 100 zł), 

• mgr ewe li na Król (Ka te dra Wi ru so -
lo gii Mo le ku lar nej) na pro jekt
„Wpływ ana lo gów i mi me ty ków tu -
ni ka my cy ny na na mna ża nie wi ru sa
za pa le nia wą tro by ty pu C (HCV)”
(war tość pro jek tu: 397 000 zł).
Lau re atem kon kur su Sta że Po dok -

tor skie NCN1 zo stał dr ro bert Czaj -
kow ski, któ ry uzy skał dok to rat w Uni -
wer sy te cie w Lej dzie, pra cu jąc w Plant
Re se arch In ter na tio nal w Wa ge nin -
gen. Pra gnie on kon ty nu ować swo je
ba da nia w Ka te drze Bio tech no lo gii
MWB pod kie run kiem prof. Ewy Łoj kow -
skiej. War tość pro jek tu to 612 000 zł.

Lau re at ka mi rzą do we go pro gra mu
„Top 500 In no va tors” zo sta ły: dr ewe-
lina Król (I edy cja ma rzec 2012) 
i dr An na Ża czek (II edy cja sier pień
2012). Obie ba dacz ki od bę dą dwu -
mie sięcz ne sta że w ośrod kach na -
uko wych ze świa to wej czo łów ki. 
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Wręczenie certyfikatów „Najlepszy Kierunek Studiów” w Warszawie 12 lipca 2012 roku

prof. eWa łojkoWskai prof. WiesłaW makareWicz
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„Przy patrz się Czy tel ni ku tej
twa rzy ozdob ney, prze zro -

czy ste mu słoń cu ia sno ścią  po dob -
ney. Obacz te mą dre lu dzi ia ko iey
pil nu ią y te męż ne ry ce rze co iey
usłu gu ją. Onać to świę ta Cno ta,
któ ra od daw ne go wie ku mat ką
wła sną iest Kro le stwa Pol skie go.
Przez któ rą Bóg sta tecz nym ro zu -
mu do da je, przez nie też i ry ce -
rzom męż nych sił do da je. A iuż
więk szej niż słoń cu uży czył iey
mo cy, bo tak świe ci w dzień bia ły
ia ko ciem ney no cy.” Ta ki mi to sło -
wa mi zwra ca się do czy tel ni ka na
kar cie ty tu ło wej swe go gło śne go
dzie ła he ral dycz no -ge ne alo gicz ne -
go Gniaz do Cno ty, zkąd her by ry cer -
stwa sław ne go Kro le stwa Pol skie go,
Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go, Ru -
skie go, Pru skie go, Ma zo wiec kie go,
Żmudz kie go i in szych państw do te go
Kro le stwa na le żą cych ksią żąt i pa now
po czą tek swój ma ią Bar tosz Pa proc -
ki (ok. 1543–1614), wy ja śnia jąc
zna cze nie za miesz czo nej pod ty tu -
łem ry ci ny. Dzie ło zo sta ło wy tło -
czo ne w ro ku 1578 w nie zwy kle
wy twor nej sza cie edy tor skiej przez
zna mie ni tą kra kow ską ofi cy nę
dru kar ską An drze ja Piotr kow czy ka
(ok. 1550–1620). 

eg zem plarz BUG

Oka za ły, opra wio ny w skó rę z epo -
ki eg zem plarz her ba rza Pa proc kie -
go znaj du je się w zbio rze sta rych
dru ków Bi blio te ki Uni wer sy te tu
Gdań skie go. Pięk ny, zło co ny su -

per ek sli bris, wy tło czo ny na przed -
niej okład ce, in for mu je, że nie gdyś
dzie ło zdo bi ło pół ki bi blio te ki ro -
dzi ny Bo cheń skich. W 1983 ro ku
od sprze dał je na szej książ ni cy uni -
wer sy tec kiej Alek san der Bo cheń -
ski, zna ny w tym cza sie pi sarz 
i pu bli cy sta. 

W Gnieź dzie Cno ty swo im kunsz -
tem za chwy ca czy tel ni ka i spra wia
jed no cze śnie, że część tek sto wa
nie nu ży, oko ło trzy ty sią ce pięć set
drze wo ry tów róż nej wiel ko ści
przed sta wia ją cych her by i po sta -
cie. Ry ci ny nie za wsze od zwier cie -
dla ją jed nak kon kret ne po sta cie, 
a nie któ re po wta rza ją się wie lo -
krot nie w róż nych miej scach. Dla
dzi siej szych et no gra fów i ko stiu -
mo lo gów z pew no ścią sta no wią
nie zwy kle cen ne źró dła po znaw cze.

in me dias res…

Sa mo dzie ło w swo jej tre ści sta no -
wi – w czę ści wier szo wa ny, w czę -
ści spi sa ny pro zą – opis go deł 
i her bów pań stwo wych, te ry to rial -
nych oraz szla chec kich, po łą czo ny
z opi sem ge ne alo gicz nym wy bit -
nych przed sta wi cie li po szcze gól -
nych ro dów kró lew skich, ksią żę -
cych i ry cer skich, czy li szla chec-
kich. Jest on uję ty w for mie chro -
no lo gicz nej, a uka za ny na tle dzie -
jów daw nej Rze czy po spo li tej i jej
wład ców od cza sów ba jecz nych do
pa no wa nia Ste fa na Ba to re go. 

Pa proc ki sku pia się głów nie na
war stwie szla chec kiej (acz kol wiek

po da je też kil ka przy kła dów tzw.
her bów ple bej skich o ro do wo dzie
wło ściań skim czy rze mieśl ni czym,
jak na przy kład: La ry sa, Cho le wa,
No wi na, Hab dank). Dzie ło w swej
wy mo wie ide olo gicz nej jest bo -
wiem przede wszyst kim glo ry fi ka -
cją eto su szla chec kie go, a Bóg,
ho nor i ofiar na służ ba Oj czyź nie 
to głów ne atry bu ty te goż eto su.
Swo je prze ko na nia w tym za kre -
sie za warł au tor Gniaz da cno ty…
w przed mo wie Do Ła ska we go Czy -
tel ni ka. Po nad to na koń cu swo jej
po etyc kiej de dy ka cji dla kró la Ste -
fa na Ba to re go pod pi sał się ja ko:
„Bar tosz Pa proc ki slach cic pol ski”.
Ta fa scy na cja szla chec ko ścią cha -
rak te ry zu je ca ły do ro bek pi sar ski
Bar to sza Pa proc kie go i nie wąt pli -
wie przy czy ni ła się do te go, iż
gros swo jej twór czo ści po świę cił
on wła śnie te ma ty ce he ral dycz no -
-ge ne alo gicz nej. Z tej że to przy -
czy ny Pa proc ki jest przez nie któ -
rych ba da czy uzna wa ny za oj ca
pol skiej ge ne alo gii i he ral dy ki, po -
mi mo fak tu iż au to rem pierw sze -
go pol skie go her ba rza jest Jan
Dłu gosz, któ ry jed nak przede
wszyst kim był dzie jo pi sem.

Burz li wy ży wot au to ra

Bo ha ter ni niej sze go szki cu miał
nie zwy kle cie ka wy i buj ny ży wot.
Wła ści we je go imię brzmia ło Bar -
tło miej, ale w swo ich dzie łach uży -
wał for my spiesz czo nej Bar tosz. Uro -
dził się ok. 1543 ro ku w Pa proc kiej
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wir tU AL NA sA LA wy KŁA Do wA

E -le ar ning, bo o nim mo wa, to no -
wo cze sna me to da na ucza nia wy -
ko rzy stu ją ca In ter net. W teo rii po -
zwa la ona na zdo by cie dy plo mu
rów no rzęd ne go z tym, któ ry otrzy -
mu je się po ukoń cze niu stu diów
sta cjo nar nych w mo de lu tra dy cyj -
nym. Naj czę ściej funk cjo nu je jed nak
ja ko sze ro ko do stęp ne uzu peł nie nie
lub al ter na ty wa dla stan dar do we go
kształ ce nia. In ter ne to we stu dia ja -
ko pierw sze sta ły się po pu lar ne 
w kra jach, gdzie uzy ska nie wyż sze -
go wy kształ ce nia wią za ło się z za -
pła ce niem wy so kie go cze sne go.
Wła śnie tam uczel nie już od daw na
bu du ją od po wied nią in fra struk tu rę,
two rzą stan dar dy e -na ucza nia, 
a tak że szko lą wy spe cja li zo wa nych
wy kła dow ców. No we spo so by po -
zwo li ły na uzy ska nie ty tu łu na uko -
we go oso bom, któ re już na star cie
mia ły do nie go utrud nio ny do stęp 
z po wo dów fi nan so wych (e -stu dia
są znacz nie tań sze), geo gra ficz nych
czy ogra ni czeń cza so wych. Wy star -
czy ło łą cze in ter ne to we lub pli ki
po bra ne na te le fon lub lap to pa 
i mo gły one uczest ni czyć w wy kła -
dach w pra wie każ dym miej scu na
zie mi, nie za leż nie od po ry dnia. 

od kąd in ter net roz wi nął skrzy -
dła, zna leźć w nim mo że my
ogrom ne za so by wie dzy: elek -
tro nicz ne en cy klo pe die i słow ni -
ki, no tat ki, spe cja li stycz ne stro -
ny, czy li świet ne na rzę dzia
wspo ma ga ją ce w na uce. już ja -
kiś czas te mu ten ol brzy mi po -
ten cjał dy dak tycz ny do strze gły
uczel nie na ca łym świe cie. wy ko -
rzy stu je go Ha rvard, wy ko rzy stu -
je cam brid ge, ro bi to tak że ug

Wo li k. Sierp ca na Zie mi Do brzyń -
skiej ja ko trze ci syn Elż bie ty z Je -
żew skich i Ję drze ja Pa proc kie go
her bu Ja strzę biec, ko mor ni ka
ziem skie go. Od ro ku 1558 na uki
po bie rał w Aka de mii Kra kow skiej,
gdzie w tym sa mym cza sie stu dio -
wa li póź niej si zna ni pi sa rze i ba -
da cze, ta cy jak: Ja kub Wu jek, Jan
Dy mitr So li kow ski, Sta ni sław Resz -
ka, Waw rzy niec Go slic ki, Ka sper
Ci choc ki, Erazm Glicz ner. Mi -
strzem na uko wym Bar to sza był
pro fe sor Aka de mii Kra kow skiej,
Wa len ty z Ra wy. 

Po stu diach au tor Gniaz da Cno -
ty... prze by wał ja kiś czas na dwo -
rach za moż nych krew nych: Sta ni -
sła wa Mo dli szew skie go i Pio tra
Go raj skie go. W ro ku 1567 zmar li
je go ro dzi ce, co zmu si ło go do po -
wro tu i ob ję cia w go spo da ro wa nie
nie wiel kie go ma jąt ku, w któ re go
skład wcho dzi ły dwie wio ski: 
Pa proc ka Wo la i Gło go ły -Pa prot ki.
Nie przy no si ły one jed nak du że go
do cho du, dla te go to, z po bu dek
czy sto ma te rial nych, Pa proc ki oże -
nił się z du żo star szą od sie bie po -
dwój ną wdo wą Ja dwi gą z d. Kos so -
budz ką, cór ka kasz te la na sier pec-
kie go Mi ko ła ja. Za bor cza i au to -
kra tycz na mał żon ka spra wi ła, że
opu ścił dom i wstą pił na dwór se -
kre ta rza kró lew skie go, Andrzeja
Ta ra now skie go, z któ rym udał się
w ro ku 1569 w po sel stwie do suł -
ta na tu rec kie go. Po po wro cie pla -
no wał wy je chać do Włoch, jed nak
otrzy maw szy in for ma cję o śmier ci
żo ny, po wró cił w 1572 ro ku do
swe go ma jąt ku, uzy sku jąc w mię -
dzy cza sie ty tuł pod cza sze go do -
brzyń skie go. Nie prze rwał jed nak
swo ich kon tak tów i dzia łal no ści 
w kan ce la rii kró lew skiej, wziął
udział mię dzy in ny mi w wy pra wie
gdań skiej kró la Ste fa na Ba to re go
w ro ku 1578.

W tym to też cza sie za czął Pa -
proc ki upra wiać twór czość li te rac -
ką i wy da wać swo je utwo ry. Za czął
od po ezji (Dzie się cio ro przy ka zań
mę żo wo, Kra ków 1575), ale je go
za mi ło wa nia hi sto rycz ne i pa sja
ba daw cza spra wi ły, iż po świę cił
się głów nie dzie jo pi sar stwu, ge ne -

alo gii oraz ba da niom he ral dycz -
nym. I tak po za opi sy wa nym tu taj
Gniaz dem Cno ty... na le ży wy mie -
nić: Pa no sza to jest wy sła wia nie pa -
nów i pa niąt ziem ru skich i po dol skich
(Kra ków 1575) oraz naj sław niej -
sze je go dzie ło he ral dycz ne: Her by
ry cer stwa pol skie go na pię cio ro ksiąg
roz dzie lo ne, wy da ne w Kra ko wie 
w ro ku 1584. 

W cza sach pa no wa nia Zyg mun -
ta III Wa zy Pa proc ki zwią zał się 
z ro dem Zbo row skich, bę dąc zwo -
len ni kiem orien ta cji habs bur skiej.
Po bi twie nad By czy ną w ro ku 1588
na 22 la ta wy emi gro wał do Czech.
Schro nie nie zna lazł na dwo rze bi -
sku pa oło mu niec kie go Sta ni sła wa
Pe vlo vskie go, któ re go sie dzi ba 
bi sku pia znaj do wa ła się w Kro me ri -
żu. Tu taj, na uczyw szy się w mię dzy -
cza sie ję zy ka cze skie go, kon ty nu -
ował swo je ba da nia ge ne alo - 
gicz no -he ral dycz ne. Tak po wstał
sze reg kom pen diów ge ne alo giczno -
he ral dycz nych do ty czą cych Czech,
Mo raw i Ślą ska. Naj słyn niej sze je -
go dzie ła z te go okre su to: Ogród
Kró lew ski w któ rym krót ko opi su je hi -
sto rye Ce sa rzow, Kró low Pol skich 
i Cze skich, ar cy ksią żąt Au stryi, ksią -
żąt Ru skich (Pra ga 1599), Zrca dlo
sla vne go Mar kra bi mo ra vske ho (1593),
Dia do chus, tj. po slo up nost kni zat 
a kra lu ce skych, bi sku pu a ar ci bi sku pu
praz skych a vsech trech sta vu sla vne ho
kra lo vstvi ce ske ho, to jest pan ske ho,
ry tir ske ho a me st ske ho (Pra ga 1602),
Stam buch slez sky (Brno 1609). Stał
się więc przez to Bar tosz Pa proc ki
rów nież oj cem cze skiej i mo raw -
skiej ge ne alo gii i he ral dy ki. W ro -
ku 1589 za swo je za słu gi uzy skał
cze ski in dy ge nat, czy li uzna nie
szla chec twa i zwią za nych z nim
przy wi le jów. Rok póź niej po wró cił
jed nak do kra ju i po zo sta wał na
gar nusz ku klasz tor nym opa tów
cy ster skich w Wą choc ku oraz 
w Lą dzie, a póź niej u Oj ców Fran -
cisz ka nów we Lwo wie, gdzie też
zmarł 27 grud nia 1614 roku.
Ostat nie wy da ne je go dzie ła to: Na -
uka i prze stro gi na roz ne przy pad ki
ludz kie (Kra ków 1613) oraz Ca tha lo -
gus ar cy bi sku pów (Kra ków 1613).an to ni ka ka re ko
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Z bie giem lat zmie ni ły się też wy -
ma ga nia pra co daw ców, więc nie któ -
rym e -le ar ning i kur sy pro po no wa -
ne przez uczel nie da ły moż li wość
do kształ ca nia się bez obo wiąz ku
przy jeż dża nia na za ję cia. Rów no -
cze śnie ro sło po ko le nie, któ re dziś
kom for to wo czu je się, bę dąc on li -
ne, ko mu ni ku jąc się i ucząc przy
po mo cy no wo cze snych tech no lo gii
i wir tu al nych na rzę dzi. I to wła śnie
ono sta je się naj więk szym zwo len -
ni kiem uni wer sy te tów w sie ci.

W Pol sce idea zdal ne go kształ ce -
nia wciąż jest w fa zie in ten syw ne -
go roz wo ju. Na wie lu uczel niach, 
w tym rów nież na Uni wer sy te cie
Gdań skim, od lat po dej mo wa ne są
dzia ła nia wspo ma ga ją ce wpro wa -
dze nie e -le ar nin gu ja ko sta łe go
ele men tu stu diów. Pierw sze ta kie
dzia ła nia na UG pod ję to już w 2002
ro ku. Wcze śniej kur sy on li ne ofe ro -
wa ne by ły w ra mach szko leń dla
pra cow ni ków firm. Dziś każ dy stu -
dent mo że się lo go wać do Por ta lu
Edu ka cyj ne go (https://pe.ug.edu.pl)
za po mo cą oso bi ste go lo gi nu i ha -
sła. Na por ta lu tym wy kła dow cy za -
miesz cza ją stwo rzo ne przez sie bie
mul ti me dial ne kur sy i wy kła dy bę -
dą ce naj czę ściej uzu peł nie niem
wie dzy zdo by wa nej pod czas za jęć.

UZU PeŁ Nie Nie CZy ZA stą Pie Nie?
Czy e -le ar ning po wi nien za stą pić
tra dy cyj ne kształ ce nie? Zda nia są
po dzie lo ne. Wciąż ist nie je py ta nie,
czy zmia na ca łych stu diów w for mę
on li ne nie ob ni ży ja ko ści kształ ce nia

na nie któ rych kie run kach. Stu dia to
prze cież nie tyl ko ilość prze ka za nej
wie dzy, ale rów nież umoż li wie nie
bez po śred nie go kon tak tu z au to ry -
te ta mi, in spi ro wa nie i wy cho wy wa -
nie. Zresz tą, by cie stu den tem za kła -
da, oprócz na uki, tak że uczest nic two
w ży ciu na uko wym i kul tu ral nym
uczel ni. Wy kła dow cy wraz ze stu -
den ta mi two rzą aka de mic ką spo -
łecz ność. Jest to do świad cze nie,
któ re trud no od two rzyć w wir tu al -
nym świe cie. Cze goś więc bra ku je
stu diom in ter ne to wym. Prze ciw ni cy
tych stu diów do da ją, że wy kła dy w
for mie do ku men tów, pre zen ta cji czy
na wet wi deo są mo no lo ga mi bez
kon kret ne go ad re sa ta. Ich zda niem
są one war te ty le, co do bra książ ka
al bo au dio bo ok na ten sam te mat. 

Cho ciaż jest w tym tro chę ra cji,
na ukow cy i wy kła dow cy wciąż do -
sto so wu ją plat for my edu ka cyj ne do

co raz wyż szych wy ma gań stu den -
tów – moż na za pi sać się na e -kon -
sul ta cje, do łą czyć do fo rum te ma -
tycz ne go czy spraw dzić stan swo jej
wie dzy za po mo cą te stów. 

Na plus jest tak że to, że pro fe so -
ro wie w tym sa mym cza sie ma ją
moż li wość ucze nia znacz nie więk -
szej licz by stu den tów – to roz wią -
zu je nie któ re pro ble my ka dro we 
i lo ka lo we. Mi mo róż nych za strze -
żeń stu dio wa nie on li ne da je więc
du żą swo bo dę stu den tom i pra cow -
ni kom na uko wym. Po zwa la na lep -
sze dys po no wa nie cza sem, wy bór
mo men tu ucze nia się, stu dio wa nie
kil ku kie run ków jed no cze śnie czy
pod ję cie pra cy. Je śli roz wa żyć, jak
wie le pro ble mów ma ją stu den ci na
ca łym świe cie i jak wie le kra jów
cier pi z po wo du sła be go do stę pu
do edu ka cji, e -le ar ning to nie zwy -
kły i re wo lu cyj ny po mysł. 

Uniwersy tet wirtUalny
jak najbardziej realny
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No we li za cja usta wy Pra wo 
o szkol nic twie wyż szym przy nio sła
wie le zmian na stu diach I i II
stop nia. Czy po dob nie jest 
w wy pad ku dok to ran tów?

Na stu diach dok to ranc kich zmia -
ny wy da ją się być jesz cze więk -
sze. Wy ni ka to mię dzy in ny mi 
ze wzra sta ją ce go za in te re so wa nia
stu dia mi dok to ranc ki mi, bę dą ce -
go efek tem zmian za cho dzą cych
na ryn ku pra cy. Go spo dar ka opar ta
na wie dzy po trze bu je co raz więk -
szej licz by fa chow ców po sia da ją -
cych umie jęt ność pro wa dze nia
ba dań. Ro śnie tak że za po trze bo -
wa nie spo łe czeń stwa na od po -
wied nio wy kształ co ne eli ty. Edu -
ka cja na po zio mie dok tor skim 
zo sta ła ustruk tu ra li zo wa na, a to
wią że się ze zmia na mi or ga ni za -
cyj ny mi pro gra mu kształ ce nia.

Pro gram stu diów dok to ranc kich 
zo stał po dzie lo ny na za ję cia 
obo wiąz ko we, fa kul ta tyw ne 
oraz prak ty ki za wo do we. 
Co kry je się pod każ dą z tych
nazw?

Usta wa Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym i Roz po rzą dze nie Mi ni stra 
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go z dnia 
1 wrze śnia 2011 ro ku w spra wie
kształ ce nia na stu diach dok to ranc -
kich w uczel niach i jed nost kach na -
uko wych nie ste ty nie pre cy zu je
jed no znacz nie tych po jęć. Głę bo -
ka ana li za prze pi sów po zwa la 
na sfor mu ło wa nie wnio sku, że
pro gram stu diów dok to ranc kich
obej mu je trzy wy mie nio ne wy żej
kom po nen ty, jed nak wy klu czo ne 
z nie go zo sta ło pro wa dze nie sa -

mo dziel nych ba dań na uko wych.
To wciąż pod sta wo we za da nie
dok to ran ta, któ re skut ku je mię dzy
in ny mi na pi sa niem dy ser ta cji, 
pu bli ko wa niem ar ty ku łów na uko -
wych czy uczest nic twem w kon fe -
ren cjach. W związ ku z bra kiem
do pre cy zo wa nia po ję cia za ję cia
obo wiąz ko we w re gu la cjach praw -
nych na le ży wnio sko wać, że okre -
śle nie je go zna cze nia jest za da -
niem jed nost ki pro wa dzą cej
stu dia. W wy pad ku za jęć fa kul ta -
tyw nych jest po dob nie. Brak jed -
no znacz nej wy kład ni spra wia, że
na pod sta wie za pi sów o punk ta cji
ECTS moż na za pro po no wać na -
stę pu ją cą in ter pre ta cję: za ję cia 
fa kul ta tyw ne to za ję cia roz wi ja ją -
ce umie jęt no ści dy dak tycz ne lub
za wo do we (20–30 ECTS), z cze go
po ło wa to za ję cia w za kre sie no -
wo cze snych me tod i tech nik pro -
wa dze nia za jęć dy dak tycz nych
(10–15 ECTS). Nie jest wy ja śnio -
na wąt pli wość, czy te ostat nie za -
ję cia, choć tak że okre śla ne ja ko
fa kul ta tyw ne, są obo wiąz ko we, na
co wska zu je za pis w § 4 ust. 1
roz po rzą dze nia z dnia 1 wrze śnia
2011 ro ku.

Do tej po ry uczest ni cy 
stu diów nie sta cjo nar nych 
nie mu sie li od by wać prak tyk 
za wo do wych. Czy to się zmie ni ło?

Dok to ran ci na stu diach pro wa -
dzo nych przez uczel nie ma ją obo -
wią zek od by wa nia prak tyk za wo -
do wych w for mie pro wa dze nia
za jęć dy dak tycz nych lub uczest ni -
cze nia w ich pro wa dze niu zgod -
nie z art. 197 ust. 3 usta wy Pra wo
o szkol nic twie wyż szym. Prze pis ten

do peł nia roz po rzą dze nie w spra -
wie kształ ce nia na stu diach dok -
to ranc kich w uczel niach i jed nost -
kach na uko wych, w któ rym stwier-
dzo no, że wy miar prak tyk w for -
mie pro wa dze nia za jęć dy dak tycz -
nych przez dok to ran tów w uczel -
ni nie mo że być mniej szy niż 10
oraz więk szy niż 90 go dzin rocz -
nie. Do ty czy to dok to ran tów za -
rów no stu diów sta cjo nar nych, jak
i nie sta cjo nar nych. 

W śro do wi sku dok to ran tów
zda nia na te mat licz by go dzin
zwią za nych z pro wa dze niem 
za jęć są po dzie lo ne. Jed na 
gru pa uwa ża, że jest ich 
za ma ło, dru ga, że wręcz 
prze ciw nie. Ja ki po wi nien być
sto su nek pra cy na uko wej dok to -
ran ta do wy peł nia nia obo wiąz ku
pro wa dze nia dy dak ty ki?

Pra ca na uko wa dok to ran ta jest je -
go klu czo wym za da niem i po win -
na do mi no wać na stu diach dok to -
ranc kich. Co do te go nie ma
żad nych wąt pli wo ści. Usta wo daw -
ca pro po nu je bar dzo ela stycz ne
po dej ście do wy mia ru pro wa dze -
nia za jęć dy dak tycz nych (10–90
go dzin rocz nie). My ślę, że ta ka
roz pię tość go dzin za do wo li za -
rów no tych, któ rzy uwa ża ją, że
jest ich za ma ło, jak i tych, któ rzy
twier dzą, że jest ich za du żo.

Czy za pro wa dze nie za jęć dy -
dak tycz nych zo sta ną dok to ran -
to wi przy zna ne punk ty ECTS?

Usta wa i roz po rzą dze nia mi ni stra
nie od no szą się do tej kwe stii

20 G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A / L I S T O P A D  2 0 1 2

F O R U M D O K T O R A N T Ó W

Zmiany w organizacji 
studiów doktoranckich

rozmoWa z prof. marią ziółek z uniWersytetu im. adama mickieWicza W poznaniu, ekspertką bolońską



L I S T O P A D  2 0 1 2 /  G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A 21

F O R U M D O K T O R A N T Ó W

fo
t.

 m
ic

ha
ł 

na
rl

oc
h,

 B
iu

ro
 P

ro
m

oc
ji

 u
g

wprost. Dro gą de duk cji moż na
uznać, że wszyst kim za ję ciom 
w ra mach pro gra mu stu diów na -
le ży przy pi sać punk ty ECTS. Do -
ty czy to tak że pro wa dze nia za jęć
dy dak tycz nych.

Wpro wa dzo ne wraz z no wą
usta wą Kra jo we Ra my 
Kwa li fi ka cji bę dą obo wią zy wa ły
rów nież na stu diach III stop nia?

Tak. Pol ska Ra ma Kwa li fi ka cji obej -
mu je osiem po zio mów (od szko ły
pod sta wo wej do stu diów dok to -
ranc kich). Stu dia dok to ranc kie zlo -
ka li zo wa ne są na po zio mie ósmym.

Na ja kiej pod sta wie bę dą
okre śla ne efek ty kształ ce nia
dok to ran tów?

Okre śle nie efek tów kształ ce nia na
stu diach dok to ranc kich jest obo -
wiąz kiem jed nost ki pro wa dzą cej
te stu dia. Usta wo daw ca po da je
bar dzo ogól nie efek ty kształ ce nia,
któ re nie są od no szo ne do ob sza -

rów kształ ce nia, tak jak to ma
miej sce dla stu diów I i II stop nia.
I bar dzo do brze, stu dia dok to -
ranc kie są czę sto mię dzy ob sza ro -
we, a po nad to bar dzo moc no zin -
dy wi du ali zo wa ne. Dla te go efek ty
kształ ce nia bę dą de fi nio wa ne na
dość du żym po zio mie ogól no ści.
Zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni -
stra, stu dia dok to ranc kie przy go -
to wu ją do pra cy o cha rak te rze ba -
daw czym lub ba daw czo -roz wo-
jo wym. Uzy ska ne efek ty kształ ce -
nia do ty czą: wie dzy na za awan so -
wa nym po zio mie, umie jęt no ści
zwią za nych z me to dy ką i me to do -
lo gią pro wa dze nia ba dań na uko -
wych oraz kom pe ten cji spo łecz -
nych od no szą cych się do dzia łal no ści
na uko wo -ba daw czej i spo łecz nej
ro li uczo ne go lub ar ty sty. Jak już
wspo mnia łam, pod sta wo wym ele -
men tem stu diów dok to ranc kich
jest pro wa dze nie przez dok to ran -
ta (pod kie run kiem opie ku na) 
ba dań na uko wych. Oprócz te go
stu dia dok to ranc kie po win ny
obej mo wać kształ ce nie na po zio -
mie za awan so wa nym w wy bra -

nych ob sza rach re pre zen to wa nej
dzie dzi ny na uk oraz w za kre sie
wy bra nej dys cy pli ny. Waż ne jest
tak że kształ to wa nie kom pe ten cji
spo łecz nych oraz umie jęt no ści 
o cha rak te rze ogól nym. Cho dzi tu
o umie jęt ność sta wia nia py tań 
i roz wią zy wa nia pro ble mów, ana -
li tycz ne go i kry tycz ne go my śle nia,
umie jęt ność wy cią ga nia pra wi dło -
wych wnio sków, przed się bior -
czość, ro zu mie nie od po wie dzial -
no ści spo łecz nej. Bar dzo waż ne
jest, by przy szli dok to rzy po tra fi li
pi sać wnio ski o fi nan so wa nie ba -
dań, pra co wać w ze spo le in ter dy -
scy pli nar nym i mię dzy na ro do -
wym, kie ro wać ze spo łem i za rzą-
dzać pro jek tem, a tak że szyb ko
ada pto wać się do no wych wa run -
ków i za dań. To wszyst ko po win -
no zna leźć od zwier cie dle nie 
w opi sie efek tów kształ ce nia na
stu diach dok to ranc kich, spo rzą -
dzo nym przez jed nost kę pro wa -
dzą cą te stu dia.

Dzię ku ję za roz mo wę.mag da le na mar cin koW ska

Przyszli doktorzy powinni
posiadać umiejętność stawiania

pytań i rozwiązywania
problemów, analitycznego 

i krytycznego myślenia, 
pisania wniosków 

o finansowanie badań, 
a także kierowania zespołem

oraz zarządzania projektem 



GDAńsK BA śNio wy, 
Bo wie Lo KUL tU ro wy

Lu bo mi ła Ko rze niew ska i Emi lia
Gar ska po raz pierw szy spo tka ły się
na za ję ciach or ga ni zo wa nych w ra -
mach pro jek tu Ac ti ve Ci ti zens –
Ak tyw na Spo łecz ność, re ali zo wa ne -
go przez Bri tish Co un cil i In sty tut
Kul tu ry Miej skiej (IKM). Wte dy to
na ro dził się po mysł, że by zro bić
uży tek ze wspól nych ta len tów oraz
za in te re so wań i stwo rzyć wy jąt ko -
wą ini cja ty wę. Po ja wi ła się myśl,
aby wy ko rzy stać ba śnie, le gen dy 
i baj ki oraz nie sio ne przez nie uni -
wer sal ne war to ści do stwo rze nia
ni ci po ro zu mie nia mię dzy gru pa mi
na ro do wo ścio wy mi i et nicz ny mi
funk cjo nu ją cy mi w Trój mie ście. Po -
mysł oka zał się tra fio ny, bo pro jekt
wraz z sied mio ma in ny mi wy grał
kon kurs na do fi nan so wa nie, a IKM
oraz Bri tish Co un cil po mo gły w je -
go re ali za cji. Na warsz ta ty zgło si ły
się oso by re pre zen tu ją ce czte ry
gru py: ka szub ską, ukra iń ską, or -
miań ską i ka ra im ską. Osta tecz nie 
z przy czyn tech nicz nych w pro jek -
cie wzię li udział Ka szu bi i Ukra iń cy.

Za czę ło się od za jęć in te gra cyj nych
na Uni wer sy te cie Gdań skim. W ich
trak cie uczest ni cy dzie li li się oso bi -
sty mi do świad cze nia mi i wspo mnie -
nia mi, a tak że dys ku to wa li i oma -
wia li po do bień stwa oraz róż ni ce
po mię dzy ich kul tu ra mi. – Wie le mo -
ty wów jest po dob nych, bo obie spo łecz -
no ści ma ją ko rze nie sło wiań skie. Mó wi -
my tu o pew nych sym bo lach, ele men tach
ma gicz nych: cza row ni cach, stwo rach czy
zja wach. Po ja wia ją się też zna ne nam
do brze mo ty wy lu do we zwią za ne z wsią
i ob rzę do wo ścią. Do szli śmy do wnio sku,

że le gen dy ka szub skie i ukra iń skie są
za wsze po ucza ją ce, ale też czę sto smut -
ne. Wy ni ka to głów nie z te go, że za rów -
no kul tu ra ka szub ska, jak i kul tu ra
ukra iń ska by ły dys kry mi no wa ne i z bie -
giem cza su mia ły zo stać stłam szo ne –
tłu ma czy ła Lu bo mi ła Ko rze niew ska
z sek cji psy cho lo gii mię dzy kul tu ro -
wej i psy cho lo gii ro dza ju Ko ła Na uk
Psy cho lo gicz nych „Ani ma”. 

Pod czas spo tka nia zna le zio no też
po do bień stwa w ob rzę dach i ry tu -
ałach (np. ślu by, za ba wy we sel ne),
a tak że od był się ma ły, nie spo dzie -
wa ny po kaz tań ców tra dy cyj nych.
Roz ma wia no o war to ściach, o re li gii,
przy jaź ni, ro dzi nie i mi ło ści do oj -
czy zny. W kwe stii pa trio ty zmu mło -
dzi Ka szu bi pod kre śla li, że choć
pra gną za cho wać swo ją od ręb ność,
czu ją się sil nie zwią za ni z Pol ską.
Wszyst ko to zo sta ło zo bra zo wa ne
pla ka ta mi, peł ny mi sym bo li waż -
nych dla każ dej z grup. W ten spo -
sób kon ty nu owa no pra cę nad bu do -
wa niem dia lo gu, któ re go uwień -
cze niem – na ma cal nym re zul ta tem
– stał się mu ral.

ZA BA wA Z sZA BLo NA Mi

Za nim jed nak do te go do szło, utwo -
rzo na gru pa wzię ła udział w warsz -
ta tach stre et -ar to wych pod wo dzą
Emi lii Gar skiej z gru py Gra fi tów ki.
W ich trak cie omó wio ny zo stał cykl
4D (Di sco ve ry, Dre am, De sign, De -
sti ny) – me to da pla no wa nia przy da -
tna nie tyl ko w pro jek to wa niu mu -
ra li. Uczest ni cy warsz ta tów zo sta li
wpro wa dze ni w te ma ty kę tech ni ki
sza blo nu, ze bra li swo je in spi ra cje 
i wspól ny mi si ła mi stwo rzy li osta -
tecz ny pro jekt ma lo wi dła. Po zo sta ło

już tyl ko wy dru ko wać sza blo ny, ob -
kle ić je i po wy ci nać. Nie by ło to ta -
kie pro ste, je śli brać pod uwa gę
moż li wo ści dru kar ki. Sa ma pod sta -
wa mu ra lu – wiel ka książ ka – zaj -
mo wa ła oko ło 150 za dru ko wa nych
kar tek A4! Choć rę ka wy do pra cy
zakasali wszyscy, proces wycinania
trwał i tak około 15 godzin. 

W koń cu, trzy ty go dnie póź niej,
28 paź dzier ni ka, po dwóch dniach 
i w su mie 12  go dzi nach ma lo wa -
nia, ba śnio wy mu ral zdo bił już 
jed ną ze ścian w przej ściu pod ziem -
nym przy ul. Oko po wej oraz Pod wa -
le Przed miej skie. U je go pod sta wy –
jak na ba śnio wy pro jekt przy sta ło –
zna la zła się wiel ka książ ka, z któ rej
wy cho dzą wszyst kie po sta cie. Po -
środ ku stoi drze wo – ka li na z cha rak -
te ry stycz ny mi czer wo ny mi owo ca mi,
do dat ko wo wzbo ga co ne o kwia ty
przy po mi na ją ce haft ka szub ski. 
Po jed nej stro nie stoi ka szub ski kra -
snal, po dru giej ukra iń ska dziew -
czy na, któ ra ma na so bie strój 
z cha rak te ry stycz ny mi dla te go re -
gio nu wy szy wan ka mi. Da lej znaj du -
je się na wią za nie do jed nej z naj -
słyn niej szych po wie ści ka szub skich
– tacz ka, z któ rą po świe cie po dró -
żo wał Re mus, głów ny bo ha ter po -
wie ści Alek san dra Maj kow skie go
Ży cie i przy go dy Re mu sa. Wi ją ca się
po pra wej stro nie nie bie sko-żół ta
wstę ga na wią zu je do fla gi Ukra iny.
Da lej po dzi wiać mo że my ban du rzy -
stę w stro ju Ko za ka. Efek tow nie 
i ele ganc ko, przej ście od tej chwi li
wy glą da zde cy do wa nie le piej. 

A ja kie dal sze pla ny ma ją dziew -
czy ny? – Je ste śmy mi ło za sko czo ne od -
po wie dzią na pro jekt i za in te re so wa -
niem, któ re wzbu dził. Chcia ły by śmy
móc da lej or ga ni zo wać po dob ne warsz -
ta ty – mó wi Lu bo mi ła. Być mo że 
w naj bliż szym cza sie uda nam się zor ga -
ni zo wać spo tka nie dla dzie ci z czy ta -
niem ba jek. Pla nu je my też ze brać po zo -
sta łe gru py kul tu ro we i kon ty nu ować 
z ni mi ko lo ro wa nie mia sta.monika leWandoWska
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gdańsk przez wieki był tyglem kultur i religii, przyciągającym ludzi z całego
świata. swoją pracą i talentem przysługiwali się oni miastu, czyniąc je jeszcze
piękniejszym. dziś gdańsk także rozkwita, stanowiąc fascynującą
wielokulturową mieszankę
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Pro gram Start Up Mi xer to cykl
ogól no pol skich spo tkań or ga ni -

zo wa nych przez Aka de mic kie In ku -
ba to ry Przed się bior czo ści. Ich ce -
lem jest in te gra cja mło dych przed -
się bior ców zrze szo nych w AIP oraz
wy mia na do świad czeń i kon tak tów.
Rocz nie or ga ni zu je się dwie ście ta -
kich spo tkań w ska li kra ju. – Pod -
czas tych nie for mal nych ze brań mło dzi
biz nes me ni ma ją oka zję się bli żej po -
znać, wy mie nić kon tak ta mi, a czę sto
na wet stwo rzyć ja kiś wspól ny, in no wa -
cyj ny po mysł – mó wił Prze my sław
So la, dy rek tor AIP UG. Bar dzo waż -
nym punk tem pro gra mu są spo tka -
nia z do świad czo ny mi przed się bior -
ca mi z re gio nu. – Dzię ki nim po -
cząt ku ją cy biz nes me ni ma ją oka zję 
po znać hi sto rie róż nych firm i ich za ło -
ży cie li – do da je dy rek tor. Go ściem
jed ne go z nich był gdyń ski kra wiec
Ja nusz Wi śniew ski.

Pierw sZy KrA wieC rP
Gdy w dzi siej szych cza sach nie mal
wszyst ko moż na ku pić w su per - lub
hi per mar ke cie, za wo dy rze mieśl ni -
cze wy da ją się wy mie rać. Nic bar -
dziej myl ne go. Jak prze ko ny wał
pod czas spo tka nia je den z naj zna -
ko mit szych kraw ców w Pol sce Ja -
nusz „Kra wiec” Wi śniew ski, szy ją cy
mę ską ga lan te rię od po nad 50 lat,
o klien ta trze ba wal czyć, ale wciąż
li czy się ja kość. – W kra wiec twie za -
czy na łem skrom nie. Dziś do ro bi łem się
mar ki, któ rej się nie wsty dzę, a co naj -
waż niej sze – nie wsty dzą się jej moi
klien ci – mó wił. 

Pierw sze kro ki w kra wiec twie Ja -
nusz Wi śniew ski sta wiał pod ko niec
lat 50. XX wieku w za kła dzie u stry -
ja. W ro dzi nie fach ten był prze ka zy -
wa ny z po ko le nia na po ko le nie – 
je go oj ciec, któ ry zgi nął w obo zie
kon cen tra cyj nym w Da chau, rów -
nież był kraw cem po sia da ją cym
przed woj ną za kład w War sza wie.
Ja ko mło dy chło pak chciał zo stać
we te ry na rzem, uczył się na wet 
w tech ni kum we te ry na ryj nym. 
W wie ku 19 lat zro zu miał, że kra -

wiec two ma jed nak we krwi. Dziś
je go gar ni tu ry no szą po li ty cy, lu -
dzie ze świa ta biz ne su i roz ryw ki.
Choć nie chęt nie chwa li się, dla ko -
go szy je gar ni tu ry, wy zna jąc za sa -
dę, że w biz ne sie li czy się za ufa nie
i dys kre cja, wśród je go klien tów
zna leź li się mię dzy in ny mi pre zy -
dent Lech Ka czyń ski, pre mier Ma -
rek Bel ka, mi ni ster Wło dzi mierz 
Ci mo sze wicz czy ak tor Ste ven Se -
agal. Stąd czę sto na zy wa ny jest
pierw szym kraw cem RP.

Ży Cie sZy te NA MiA rę
Na swo ją mar kę pra co wał la ta mi. 
– Po no cach bez wy tchnie nia pra co wa -
łem w po cie czo ła, by zdą żyć z ter mi na -
mi. Za czy na łem od szy cia po du szek,
pod sze wek i przy szy wa nia gu zi ków,
cze go szcze rze nie cier pia łem – wspo -
mi nał „Kra wiec”. Pierw sze kro ki 
w biz ne sie sta wiał w okre sie głę bo -
kie go re al ne go so cja li zmu, kie dy
nie by ło ta kie go do stę pu do ma te -
ria łów jak dziś. Po tem, w okre sie
trans for ma cji ustro jo wej, wal czył 
z kon ku ren cją, a dziś z wiel ki mi
odzie żo wy mi sie ciów ka mi. – Mi mo
trud no ści ni gdy się nie pod da wa łem,
tyl ko pra co wa łem jesz cze cię żej. Uczci -

wość, punk tu al ność i sta ran ność to sta re
praw dy, któ re przy no szą suk ces w biz -
ne sie – pod kre ślał. Si łę do pra cy da -
ją mu lu dzie oraz mi łość do sztu ki 
i li te ra tu ry. Dzię ki niej czer pie ra -
dość z życia, do zna je uko je nia 
w mo men tach trud nych, cza sem
na wet przy no si mu ona in spi ra cję. 

Oprócz fa chu Ja nusz Wi śniew ski
po sia da tak że ta lent pi sar ski. W ro ku
2008  wy dał swo ją pierw szą książ -
kę za ty tu ło wa ną Ży cie skro jo ne na
mia rę. Rok póź niej uka zał się dru gi
tom po wie ści. W przy go to wa niu
jest trze cia książ ka „Kraw ca” oraz
to mik wier szy. Pod czas spo tka nia 
z przed się bior ca mi Ja nusz Wi śniew -
ski udzie lił tak że po cząt ku ją cym
biz nes me nom rad do ty czą cych wła -
ści we go ubio ru. – Pa no wie, na za ku -
py chodź cie z dziew czy na mi nie z ma -
ma mi, bo wiem dziś mod ne są ubra nia
przy cie le, nie wor ko wa te za du że 
ma ry nar ki – prze strze gał. Zgod nie 
z ra dą spe cja li sty, gra na to wa klu -
bo wa ma ry nar ka, po pie la te spodnie
la tem, a nie co ciem niej sze zi mą 
i ko szu la bez kra wa ta – to gwa ran -
cja do brej pre zen cji i wiary god no ści
w biz ne sie. mag da le na mar cin koW ska
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– Uczciwość, punktualność i staranność to stare prawdy, które przynoszą sukces w biznesie – przekonywał
gdyński krawiec janusz wiśniewski podczas spotkania w ramach programu start up mixer,
zorganizowanego przez akademicki inkubator przedsiębiorczości uniwersytetu gdańskiego 
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Janusz „Krawiec” Wiśniewski



B A D A N I A A R C H E O L O G I C Z N E
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w sierp niu 2012 ro ku na ma łej grec kiej wy spie an ti ky the ra po raz ko -
lej ny pro wa dzo ne by ły ba da nia wy ko pa li sko we. wzię ły w nich udział
dwie stu dent ki ar che olo gii z uni wer sy te tu gdań skie go: do ro ta sa ko -
wicz i kin ga kę dra, któ re pra co wa ły pod okiem zna mie ni te go ar che -
olo ga śród ziem no mor skie go prof. ni cho la sa se kun dy
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Wy kop głów ny eks plo ro wa ny przez Gre ków wraz z przy le ga -
ją cym do nie go mniej szym wy ko pem przy dzie lo nym pol skim
stu dent kom
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Studentka archeologii Kinga Kędra podczas wykonywania
dokumentacji rysunkowej bloków kamiennych fortyfikacji
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Trze cia w no cy. In te re sy go nią, trze ba
je chać po to war do hur tow ni pod
War sza wą. Tra sę moż na po ko nać nie -
mal że na pa mięć, bo prze cież czę sto
się nią jeź dzi. Na rze czo na śpi na fo te -
lu obok, w ra diu au dy cja o sek sie lu -
dzi nie peł no spraw nych. „Mó wi li, że
ich ży cie jest cie ka we, pięk ne, peł ne”.
Nie dłu go przy tra sie bę dzie bar. Trze -
ba za je chać po ka wę…

Chwi la. I sar na. Be to no wy próg.
Póź niej już tyl ko gło sy lu dzi, któ rzy

dzwo ni li po po go to wie. Nie moc. Bo
nikt nie po mógł wstać. „Czę sto lu dzie
mó wią, że przed śmier cią za my ka się
oczy, a pod po wie ka mi prze pły wa ją
ob ra zy z ca łe go ży cia. I mi te ob ra zy
też się wte dy włą czy ły. Chcia łem za -
brać je ze so bą.”

Sar na prze bie gła dro gę Prze mko wi
Ko wa li ko wi 12 czerw ca 2003 ro ku.

Cień

W szpi ta lu Prze mek do wia du je się, 
że chrzęst ko ści, któ ry sły szał pod czas
wy pad ku, to od głos pę ka ją ce go krę go -
słu pa. Je dy ną czę ścią cia ła, ja ką mo że 
w mia rę swo bod nie po ru szać, jest gło wa. 

Je go na rze czo na, Ba sia, jest w śpiącz -
ce. Prze cho dzi ca ły sze reg ope ra cji,
ma pęk nię te że bra, żu chwę. Przez
dłu gi czas nie mo że mó wić, jest pod -
da wa na in ten syw nej re ha bi li ta cji. Pa -
ra tra ci kon takt na nie mal że rok.

„Ten okres po wy pad ku to by ła we -
ge ta cja. Bo jak po go dzić się z tym, 

że z dnia na dzień ży cie tak bar dzo się
zmie ni ło?” Prze mek nie chciał i nie
po tra fił po ra dzić so bie z no wą rze -
czy wi sto ścią, z no wą co dzien no ścią
peł ną nie opi sa ne go bó lu i za leż no ści
od in nych. 

Na pi sał więc list do pre zy den ta Ka -
czyń skie go z proś bą o eu ta na zję. List
zo stał roz pa trzo ny ne ga tyw nie. „Do -
tar łem do miej sca, gdzie nie by ło już
żad ne go świa tła.” 

Cel

Pod czas re ha bi li ta cji Prze mek za czął
po ru szać le wą rę ką. I te po cząt ko wo
nie śmia łe, nie zbyt do kład ne ru chy,
po cią gnę ły za so bą ca łą la wi nę póź -
niej szych zda rzeń.

Prze mek za czął pi sać na kom pu te -
rze. Sta rał się o wó zek elek trycz ny. 

W gło wie za kieł ko wał mu po mysł, 
by ru szyć się z do mu. I to nie tyl ko 
do skle pu czy par ku. Na dru gi ko niec
Pol ski. „Po sta no wi łem po sta wić wszyst -
ko na jed ną kar tę. Wal kę o być al bo
nie być. Al bo wy gram, al bo odej dę 
z god no ścią.”

Roz po czę ło się wy sy ła nie se tek ma -
ili z proś bą o wspar cie. Oso bom nie -
peł no spraw nym cięż ko jest o re gu lar ną
re ha bi li ta cję, a co do pie ro o re ali za cję
ma rzeń. Ale Prze mek wie dział, że
każ da mo zol nie wy stu ki wa na li te ra
na kom pu te rze mo że przy bli żyć go
do ce lu. Nie my lił się...

* * * 

Dal sza dro ga Prze mka zo sta ła opi sa -
na w re por ta żu, któ ry znaj du je się na
stro nie www.cdn.ug.edu.pl.eWa Wa las

Życie numer dwa
kiedy podczas euro 2012 do opalenicy przyjechała reprezentacja portugalii, on postanowił spotkać się z ronaldo.
przy okazji dostał koszulkę z autografami piłkarzy, którą potem wystawił na aukcji charytatywnej. kiedy doszedł
do wniosku, że chce zamienić kilka słów z prezydentem, pojechał do warszawy i nalegał tak długo, aż strażnikom
zabrakło kontrargumentów. oto historia człowieka, któremu życie uratowały marzenia
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muzyczne ugięcie ma już dwa latka. od chwili narodzin śpiewa i gra. jeszcze się nie ugiąłeś? 
w takim razie ten artykuł jest dla ciebie! 

Pro jekt da je szan sę mło dym ze -
spo łom, któ rych człon ko wie

zwią za ni są z Uni wer sy te tem Gdań -
skim. O at mos fe rę dba Kul tu ral ny
Ko lek tyw z Aka de mic kie go Cen -
trum Kul tu ry Uni wer sy te tu Gdań -
skie go „Al ter na tor”, a prze strzeń
wy peł nio ną stu den ta mi udo stęp nia
klub Xkwa drat. Wal ka to czy się 
o wstęp do stu dia na gra nio we go Ra -
dia Gdańsk, aby od ci snąć pię cio -
mi nu to we pięt no na pły cie -skła -
dan ce.

Jak to by ło w ubie głym ro ku?
W dru giej edy cji kon kur su w szran -
ki sta nę ło gro ka pel, spo śród któ -
rych swo ją ra do sną twór czość za -
pre zen to wa ło szes na ście. Od by ło
się pięć kon cer tów, pod czas któ -
rych moż na by ło po czuć (kon -
tra)bas, po gi bać się do ra po wan ki
czy po słu chać na praw dę do brych
gi tar. Do dal sze go eta pu prze szło
dzie sięć ze spo łów i to dla nich, mi -
mo kiep skiej po go dy za oknem,

okres wa ka cji oka zał się wy jąt ko wo
go rą cy. Wie le z nich po raz pierw -
szy mia ło stycz ność z pro fe sjo nal -
nym stu diem na gra nio wym! Owoc
pra cy oku pio ny krwią, po tem i łza -
mi do stęp ny jest od koń ca li sto pa -
da, a do bie żą ce go wy da nia „Ga ze -
ty Uni wer sy tec kiej” do da na zo sta ła
pły ta z pierw szej edy cji, że by przy -
po mnieć, jak drze wiej by wa ło.

Od po wied ni kiem na gro dy Gram -
my w wy da niu Mu zycz ne go UGięcia
jest Ucho. W dru giej edy cji Uszy po -
wę dro wa ły do tych oto naj lep szych:
pierw sze Ucho, de cy zją dzien ni ka -
rzy, do wprost ki pią ce go po zy tyw ną
ener gią The Sun lit Earth, dru gie,
przy zna ne przez ACK, do chło pa ków
z The No iz, któ rych pro ste tek sty
pio se nek chwy ta ją za ser ce i zmu -
sza ją do pła czu (ze śmie chu, oczy -
wi ście), a trze cie do ze spo łu wy bra -
ne go przez in ter nau tów w spe cjal -
nym gło so wa niu na por ta lu trój mia -
sto.pl. Do dat ko wa na gro da w po sta -
ci te le dy sku ufun do wa ne go przez
ACK i re ali zo wa ne go przez UKF

przy pa dła ze spo ło wi The No iz na
nakręcenie utworu Ptak. Z nie cier -
pli wo ścią cze ka my na efekt.

Wiel ka fie sta, czy li kon cert fi na ło -
wy, od był się 29 li sto pa da w so poc -
kim klu bie Sfinks 700. Wy stą pi li
lau re aci tej edy cji, a ca łość za mknę -
ły To wa ry Za stęp cze (http://to wa -
ry.art.pl). 

Za pra sza my!
Faj nie? Faj nie. Je śli i Ty grasz, śpie -
wasz, ma rzysz o za pre zen to wa niu
się szer szej pu blicz no ści, wy pły nię -
ciu na sze ro kie wo dy bran ży mu -
zycz nej – UGięcie to pro jekt dla Cie -
bie! La da dzień ru sza re kru ta cja do
ko lej nej edy cji. I UWAGA! Nad cho -
dzą wiel kie zmia ny. Nie stu diu jesz
na UG? Nie płacz! No wa for mu ła
kon kur su do pusz cza udział stu den -
tów/dok to ran tów/pra cow ni ków na -
uko wych tak że z in nych uczelni. 
Wyglądaj plakatów! Śledź Fa ce bo oka
i na szą stro nę WWW (http://www.
ack.gda.pl)! 

Muzyczne 
UGięcie – twoje pięć minut 

Where is Jerry
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Big Wolf on Drugs Alterton
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anna anchimiuk i alena giWojna
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trenUj Z aZs-em!
aka de mic ki zwią zek spor to wy uni wer sy te tu gdań skie go ser decz nie za pra sza stu den tów, dok to ran tów i pra -
cow ni ków uczel ni na za ję cia sek cji spor to wych. pro po nu je my sze ro ki wa chlarz dys cy plin spor to wych. naj lep si 
re pre zen tu ją uni wer sy tet gdań ski w za wo dach wo je wódz kich i ogól no pol skich. za pisz się i tre nuj z azs-em!

seKcja trener terMiny i Miejsca treninGów

Aerobik sportowy mgr Agnieszka Ziemak • poniedziałek i czwartek, w godz. 18.30–20.00, sala fitness, 
• Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk

Badminton mgr Tomasz Kuśmierek • poniedziałek, w godz. 17.00–18.30, sala UG, rektorat, 
• ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
• środa, w godz. 17.00–18.30, sala UG, Wydział Biologii, 
• ul. Kładki 24, Gdańsk

Futsal kobiet mgr Tomasz Aański • poniedziałek i środa, w godz. 19.15–20.45, sala ZKPiG nr 13, 
• ul. Startowa 9, Gdańsk

Judo mgr Czesław Jakubczyk • poniedziałek i środa, w godz. 19.00–20.30, sala AWFiS nr XIII, 
• ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk

Karate mgr Robert Budnik • wtorek, w godz. 18.30–20.00, sala fitness, Wydział Prawa 
• i Administracji, ul. Bażyńskiego 6, Gdańskł czwartek, 
• w godz. 18.30–20.00, rektorat, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

Koszykówka kobiet mgr Włodzimierz Augustynowicz • wtorek, w godz. 17.00–18.30, sala UG, rektorat, 
• ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

Koszykówka
mężczyzn

mgr Wojciech Oleszkiewicz • wtorek, w godz. 18.30–20.00 i czwartek w godz. 20.00–21.30, 
• sala UG, rektorat, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

Lekka atletyka
kobiet

mgr Andrzej Cieplik • poniedziałek, w godz. 18.30–20.00 sala/siłownia UG, rektorat, 
• ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

Lekka atletyka 
mężczyzn

mgr Andrzej Semborowski • środa, w godz. 17.00–19.00, kryta bieżnia LA, Akademia • •
• Wychowania Fizycznego i Sportu; piątek, w godz. 12.30–14.00, • • •
•  sala/siłownia/las, rektorat, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

Narciarstwo dr Henryk Wyciszkiewicz • czwartek, w godz. 17.00–18.30, sala UG, rektorat, 
• ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

Piłka nożna,
futsal mężczyzn

mgr Mariusz Kinda • poniedziałek, godz. 17.00–18.30, hala MOSiR, 
• ul. Kołobrzeska 61, Gdańsk

Piłka ręczna kobiet dr Jan Patok • wtorek, w godz. 19.15–20.45 i czwartek, w godz. 19.30–21.00, 
• sala ZKPiG nr 13, ul. Startowa 9, Gdańsk

Piłka ręczna
mężczyzn

mgr Krzysztof Kotwicki • wtorek, w godz. 20.45–22.15 i czwartek, w godz. 21.00–22.30, 
• sala ZKPiG nr 13, ul. Startowa 9, Gdańsk

Pływanie mgr Bożena Zapolska • poniedziałek, w godz. 19.00–20.20 i środa, w godz. 20.20–21.40, 
• basen MOSiR, ul. Haffnera 5, Sopot

Siatkówka kobiet mgr Jolanta Malach • wtorek i czwartek, w godz. 20.00–21.30, sala UG, Wydział Biologii, 
• ul. Kładki 24, Gdańsk

Siatkówka mężczyzn mgr Edward Pawlun • poniedziałek, w godz. 18.30–20.00 i środa, w godz. 19.00–20.30, 
• sala UG, Wydział Biologii, ul. Kładki 24, Gdańsk / co drugi tydzień •
•  MOSiR, ul. Kołobrzeska 61, Gdańsk od godz. 16.30 

Snowboard mgr Wojciech Oleszkiewicz • środa, w godz. 18.30–20.00, siłownia UG, Wydział Prawa 
• i Administracji, ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk

Sekcja taneczna mgr Magdalena Kotowicz • wtorek, środa, w godz. 20.00–21.30, piątek, w godz. 20.00–21.30, 
• sala fitness, Wydział Prawa i Administracji, ul. Bażyńskiego 6, 
• Gdańsk

Tenis mgr Hanna Wesołowska-Szprada • wtorek i czwartek, w godz. 19.00–20.30, Gdańska Akademia
• Tenisowa (korty na terenie Akademii Wychowania Fizycznego 
• i Sportu), ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk

Tenis stołowy mgr Iwona Dudzic • wtorek i czwartek, w godz. 18.30–20.00, hala PZTS, 
• ul. Meissnera 3, Gdańsk

Trójbój siłowy mgr Marek Bobkiewicz • wtorek i czwartek, w godz. 18.30–20.00, siłownia UG, rektorat,
• ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

Wspinaczka
sportowa

mgr Czesław Jakubczyk • poniedziałek i piątek, w godz. 17.00–18.30, 
• Centrum Wspinaczkowe Triblok, ul. Partyzantów 7, Gdynia

Żeglarstwo dr Jan Patok • poniedziałek, w godz. 18.30–20.00, siłownia UG, Wydział Prawa 
• i Administracji, ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk
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Pod czas ga li pod su mo wa no mię dzy
in ny mi ry wa li za cję w Aka de mic kich
Mi strzo stwach Pol ski w se zo nie
2011/2012. Wśród wy róż nio nych
uczel ni zna lazł się Uni wer sy tet Gdań -
ski. Przed sta wi cie le Klu bu Uczel nia -
ne go AZS i Stu dium Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go i Spor tu UG ode bra li pa -
miąt ko we pu cha ry za za ję cie III miej -
sca w kla sy fi ka cji uni wer sy te tów 
i VIII w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Uho -
no ro wa ni zo sta li rów nież me da li ści
igrzysk olim pij skich i Aka de mic kich
Mi strzostw Świa ta. Uni wer sy tet
Gdań ski na ga li re pre zen to wa li: 
w imie niu JM Rek to ra – dy rek tor
SWFiS UG dr Jan Pa tok, za stęp ca
dy rek to ra SWFiS Woj ciech Olesz kie -
wicz, a tak że pre zes Klu bu Uczel nia -
ne go AZS UG – Piotr Wal czak. 

Te go rocz na edy cja Aka de mic kich
Mi strzostw Pol ski zgro ma dzi ła na
star cie bli sko dwie ście uczel ni z ca łe -
go kra ju, któ re ry wa li zo wa ły w czter -
dzie stu je den dys cy pli nach. Za ję te
przez AZS UG III miej sce w ry wa li -
za cji uni wer sy te tów jest więc ogrom -
nym suk ce sem. Miej sce w pierw szej
dzie siąt ce kla sy fi ka cji ge ne ral nej
(VIII) na le ży rów nież uznać za ol -

brzy mi suk ces na szych stu den tów.
War to do dać, iż Uni wer sy tet Gdań ski
był naj wy żej skla sy fi ko wa ną uczel nią
z Po mo rza. W pierw szej dzie siąt ce
kla sy fi ka cji ge ne ral nej zna la zła się
jesz cze tyl ko Po li tech ni ka Gdań ska
(X miej sce).

W mi nio nej edy cji Aka de mic kich
Mi strzostw Pol ski naj le piej za pre zen -
to wa ły się sek cje: pił ka ręcz na ko biet,
ju do męż czyzn, te nis ko biet, że glar -
stwo (zło te me da le), ko szy ków ka
męż czyzn, bie gi prze ła jo we ko biet,
lek ko atle ty ka ko biet (srebr ne me da -
le), wspi nacz ka, fut sal męż czyzn
(brą zo we me da le). 

Za wod nicz kom, za wod ni kom, 
tre ne rom, kie row ni kom dru żyn dzię -
ku je my za osią gnię te re zul ta ty, 
a wszyst kim sym pa ty kom – za go rą -
cy do ping. Wła dzom uczel ni i spon -
so rom AZS Uni wer sy tet Gdań ski
dzię ku je my za wspar cie fi nan so we.piotr Wal czak
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aZs Uniwersytet GdańsKi naGrodZony
na Gali sportU aKadeMicKieGo

w dniach 19–20 października br. w gościnnych murach politechniki poznańskiej odbyła się 
gala sportu akademickiego. gospodarzem imprezy był akademicki związek sportowy poznań
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Bez li to sne dla li go wych ry wa lek są 
w tym se zo nie ko szy kar ki AZS Uni -
wer sy tet Gdań ski. W pierw szym me -
czu ro ze gra nym we wła snej ha li nie
za wio dły licz nie przy by łej pu blicz no -
ści, pew nie i efek tow nie po ko nu jąc
ko sza liń ski KSKK 116:40. We wcze -
śniej szych me czach wy jaz do wych
na sze za wod nicz ki po ko na ły ry wal ki
z Byd gosz czy i Ko sza li na. Obec nie,
po ro ze gra niu III ko lej ki roz gry wek,
są sa mot nym li de rem II li gi. 

W se zo nie 2012/2013 pod opiecz ne
Wło dzi mie rza Au gu sty no wi cza wal -
czą o po wrót do I li gi. Dro ga do te go
ce lu jest dłu ga i krę ta. Pierw szy etap

to roz gryw ki wo je wódz kie, 
z któ rych do pół fi na łu awan su ją
dwie dru ży ny. Z te go eta pu do
tur nie ju fi na ło we go przej dą naj -
lep sze eki py, któ re mię dzy so bą
ro ze gra ją me cze o dwa miej sca 
w I li dze ko biet. Trzy maj my kciu -
ki za ich dal sze wy stę py!

wysoKie Zwycięstwo KosZyKareK aZs UG

AZS Uni wer sy tet Gdań ski – KSKK Ko sza lin 116:40 (16:14, 36:11, 32:6, 32:9)
Punk ty dla AZS UG zdo by ły: 
Mar ty na Myś ków – 26, Alek san dra Lam part – 23, Ka ro li na For mel la – 18, Mo ni ka
Bo guc ka – 14, Mar ta Cie ślic ka – 10, Ka ro li na Szlach ta – 8, Dag ma ra Olej ko – 7,
Agniesz ka Przy by tek – 6, Mo ni ka Cze cho liń ska – 2, An na Iliń ska – 2.
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piotr Wal czak
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tenis koBiet (złoty medal)

Biegi przełajowe koBiet (sreBrny medal) judo mĘŻczyzn (złoty medal)

koszykÓwka mĘŻczyzn (BrĄzowy medal) lekkoatletyka koBiet (sreBrny medal)

piłka rĘczna koBiet (złoty medal) Żeglarstwo (złoty medal)
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