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Gran ty dla do świad czo nych 
na ukow ców

na ro do we cen trum na uki ogło si ło
wy ni ki kon kur su dla do świad czo -
nych na ukow ców na fi nan so wa nie
pro jek tów ba daw czych ma ją cych
na ce lu re ali za cję pio nier skich ba -
dań na uko wych. Lau re ata mi zo sta -
li prof. Grze gorz Wę grzyn i prof.
Ry szard Ho ro dec ki. pro jekt pro fe -
so ra wę grzy na pt. „me cha ni zmy
re gu la cji re pli ka cji dna w ko mór -
kach pro ka rio tycz nych i eu ka rio -
tycz nych: czy ist nie ją ogól no bio lo -
gicz ne re gu ły kon tro li te go
pro ce su?” otrzy mał do ta cję w wy -
so ko ści nie mal 3 mln zł. pro jekt
pro fe so ra Ho ro dec kie go – „kwan -
to we ko re la cje: struk tu ra, de tek cja
i za sto so wa nia” – otrzy mał do ta -
cję w wy so ko ści po nad 1,4 mln zł. 

Wspar cie z pro gra mu TEAM
dla pro jek tu z UG 

pro jekt prof. Mar ka Żu kow skie go
z in sty tu tu Fi zy ki teo re tycz nej 

i astro fi zy ki ug otrzy mał wspar cie
fi nan so we w wy so ko ści do 2 mln
zł w Viii edy cji pro gra mu team
Fun da cji na rzecz na uki pol skiej.
ce lem pro gra mu jest fi nan so wa nie
pro jek tów z udzia łem mło dych
uczo nych w naj lep szych ze spo łach
na uko wych pro wa dzą cych ba da -
nia w ob sza rach okre ślo nych ja ko
Bio, In fo, Tech no. na gro dzo ny pro -
jekt z ug no si ty tuł: „tech no lo gie
prze sy ła nia i prze twa rza nia in for -
ma cji opar te o zja wi ska o cha rak -
te rze ści śle kwan to wym”. je go
kie row nik, prof. Ma rek Żu kow ski,
współ pra cu je z prof. Wła dy sła -
wem Ada mem Ma jew skim, prof.
Ro ber tem Alic kim, prof. Mi cha -
łem Ho ro dec kim, dr. Wie sła wem
La skow skim, dr. Mar ci nem Wie -
śnia kiem. do udzia łu w przed się -
wzię cu zo sta ną zre kru to wa ni 
dok to rzy, dok to ran ci i stu den ci.
utwo rzo na w ten spo sób gru pa
ba daw cza skon cen tru je się na teo -
re tycz nych ba da niach za sto so wań
teo rii in for ma cji kwan to wej oraz
me cha ni ki kwan to wej i ich eks pe -
ry men tal nych re ali za cjach z uży -

ciem naj now szych me tod opty ki
kwan to wej. pro ble my szcze gó ło -
we to: no we me to dy wy kry wa nia
splą ta nia kwan to we go, ana li za
pod sta wo wych zja wisk uży wa -
nych do otrzy my wa nia splą ta nych
par fo to nów, re la cje po mię dzy ko -
re la cja mi kwan to wy mi a pro to ko -
ła mi prze twa rza nia i prze ka zu in -
for ma cji opar ty mi na me to dach
in for ma cji kwan to wej ora z ba da nia
za leż no ści po mię dzy ter mo dy na -
mi ką mi kro - i na no sys te mów a ich
przy dat no ścią do prze twa rza nia
in for ma cji kwan to wej, roz wi ja nie
ma te ma tycz ne go for ma li zmu me -
cha ni ki kwan to wej i ana li zo wa nie
me cha ni zmów ge ne ru ją cych ko re -
la cje kwan to we.

pro jekt za kła da sta łą współ pra -
cę z gru pa mi eks pe ry men tal ny mi 
z ta kich ośrod ków, jak: wie deń,
mo na chium, sztok holm, He fei/
szan ghaj (pan), oraz gru pa mi teo -
re tycz ny mi z izra ela, au strii, wiel -
kiej Bry ta nii i re pu bli ki po łu dnio -
wej afry ki. uzy ska ne wy ni ki mo gą
za in te re so wać fir my wdra ża ją ce
tech no lo gie kwan to we. 
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Wdniu 22 mar ca 2012 ro ku Uczel nia ne Ko le gium Elek to rów Uni wer sy te tu Gdań skie go do ko na ło wy bo ru Rek to -
ra na ka den cję 2012–2016. Zo stał nim obec ny Rek tor, a za ra zem je dy ny kan dy dat, prof. Ber nard Lam mek

z Wy dzia łu Che mii (sześć dzie siąt sześć gło sów za, dwa gło sy prze ciw i je den wstrzy mu ją cy się). 
Ty dzień póź niej, 29 mar ca 2012 ro ku, od by ły się wy bo ry Pro rek to rów Uni wer sy te tu Gdań skie go na ka den cję 2012–

2016. Na Pro rek to ra ds. Kształ ce nia zo sta ła wy bra na dr hab. An na Mach ni kow ska z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra -
cji, na Pro rek to ra ds. Roz wo ju i Fi nan sów – prof. Mi ro sław Szre der z Wy dzia łu Za rzą dza nia, na Pro rek to ra ds. Na -
uki – prof. Grze gorz Wę grzyn z Wy dzia łu Bio lo gii, a na Pro rek to ra ds. Stu denc kich – prof. Jó zef Ar no Wło dar ski
z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go. Dla pro fe so rów Grze go rza Wę grzy na i Jó ze fa Ar no Wło dar skie go bę dzie to dru ga ka den -
cja na tym sa mym sta no wi sku.

Profesor Bernard Lammek 
Ponownie wyBrany na rektora UG



Sty pen dia Pro gra mu 
Ful bri gh ta dla na ukow ców z UG

Dok tor Grze gorz We li za ro wicz
i An to ni Gór ny z wy dzia łu Fi lo -
lo gicz ne go zna leź li się w gro nie
lau re atów kon kur su na sty pen dia
ba daw cze pro gra mu Ful bri gh ta 
w ro ku aka de mic kim 2012–2013. dok -
tor we li za ro wicz otrzy mał sty pen -
dium w ka te go rii se nior Ful bri ght
ad van ced re se arch awards, na to -
miast an to ni gór ny w ka te go rii ju -
nior ad van ced re se arch awards.
sty pen dia te, fi nan so wa ne wspól -
nie przez rzą dy sta nów zjed no czo -
nych i pol ski, za pew nia ją po kry cie
kosz tów po dró ży do i z usa oraz
utrzy ma nia i ubez pie cze nia przez
okres pro wa dze nia ba dań na uko -
wych na ame ry kań skiej uczel ni.

Na gro dy za pra ce dok tor skie 
i „Dia men to wy Grant”

Dok tor inż. Alek san dra An na Czar -
na i dr Na ta lia Bed narz otrzy ma ły
na gro dy pre ze sa ra dy mi ni strów
za pra ce dok tor skie obro nio ne na

ug. dok tor inż. alek san dra an na
czar na dok to ry zo wa ła się na wydzia-
le Bio lo gii ug, na to miast dr na ta lia
Bed narz obro ni ła pra cę dok tor ską
na mię dzy uczel nia nym wy dzia le
Bio tech no lo gii ug-gumed.

uro czy stość przy zna nia na ukow -
com na gród pre ze sa ra dy mi ni -
strów za roz pra wy dok tor skie 
i ha bi li ta cyj ne oraz dzia łal ność na -
uko wą, na uko wo -tech nicz ną i ar ty -
stycz ną po łą czo na by ła z ogło sze -
niem li sty lau re atów „dia men -
to wych gran tów” – na gród przy -
zna wa nych stu wy bit nym stu den -
tom z pol ski na pro wa dze nie ba -
dań na uko wych. otrzy ma ją oni do
200 tys. zł na wy dat ki zwią za ne 
z pro wa dze niem ba dań, a tak że na
wy na gro dze nie. w tym ro ku w gro -
nie lau re atów „dia men to wych gran -
tów” zna la zła się Agniesz ka Jur czyk
– stu dent ka mię dzy uczel nia ne go
wy dzia łu Bio tech no lo gii ug-gumed.
otrzy ma ła ona grant na re ali za cję
pro jek tu: „ana li za we wnętrz nych,
mo le ku lar nych me cha ni zmów re gu -
lu ją cych ak tyw ność biał ka clpa 
z bak te rii Esche ri chia co li”.

Lau re aci Pro gra mu START 

tro je na ukow ców z uni wer sy te tu
gdań skie go: dr Alek san dra Wa lew -
ska, mgr Mar ce li na Ma li now ska
i mgr Adam Krzy sty niak zna la zło
się w gro nie lau re atów pro gra mu
start – sty pen dia dla mło dych
uczo nych. pro gram ten jest pro -
wa dzo ny przez Fun da cję na rzecz
na uki pol skiej. w tym roku granty
otrzymało  w su mie 117 mło dych
na ukow ców, któ rzy zo sta li wy ło -
nie ni spo śród nie mal 1000 kan dy -
da tów. zwy cięz cy otrzyma ją od
Fun da cji rocz ne sty pen dium w wy -
so ko ści 28 tys. zł z prze zna cze niem
na do wol ny cel. w kon kur sie star -
to wa li za rów no kan dy da ci ubie ga -
ją cy się o sty pen dium po raz
pierw szy, jak rów nież sty pen dy ści
z ubie głe go ro ku prze dłu ża ją cy
sty pen dium.

mar ce li na ma li now ska i adam
krzy sty niak otrzy ma li sty pen dium
za pra cę na uko wą z dzie dzi ny bio -
lo gii me dycz nej, zaś dr alek san dra
wa lew ska – za pra cę z dzie dzi ny
che mii.

K A L E J D O S K O P
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dr arkadiUsz janicki
LaUreatem naGrody „PrzeGLądU wschodnieGo”

Doktor Ar ka diusz Ja nic ki z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu Gdań -
skie go zo stał lau re atem pre sti żo wej Na gro dy „Prze glą du Wschod nie go”

za książ kę pt. Kur lan dia w la tach 1795–1915. Z dzie jów gu ber ni i jej pol skiej
mniej szo ści. Na gro dy „Prze glą du Wschod nie go”, cza so pi sma na uko we go zaj -
mu ją ce go się spra wa mi wschod ni mi, są przyznawane od 1993 roku za naj wy -
bit niej sze dzie ła na uko we kra jo we i za gra nicz ne, do ty czą ce związ ków Pol ski
i Po la ków z kra ja mi i na ro da mi Eu ro py Wschod niej. Obec nie to naj waż niej -
sze na gro dy w tym ob sza rze. 

Dr Mar cin Wie śniak lau re atem
pro gra mu Ho ming Plus

dok tor mar cin wie śniak z in sty tu -
tu Fi zy ki teo re tycz nej i astro fi zy ki
uni wer sy te tu gdań skie go zo stał
lau re atem pro gra mu Ho ming plus
pro wa dzo ne go przez Fun da cję na
rzecz na uki pol skiej. ideą pro gra -
mu Ho ming plus jest za chę ce nie
wy bit nych mło dych uczo nych pra -
cu ją cych za gra ni cą do kon ty nu -
owa nia ka rie ry na uko wej w pol -
sce. w czwar tej już edy cji
pro gra mu Fnp wy ło ni ła dwu dzie -
stu je den lau re atów z dwóch dzia -
łów: „Bio, in fo, tech no” i „po zo -
sta łych dzie dzin”. sty pen dy ści
otrzy ma ją od Fnp sub sy dium ba -
daw cze, w któ re go skład wcho dzi
mię dzy in ny mi sty pen dium dla lau -
re ata oraz kwo ta do wy ko rzy sta -
nia na re ali za cję pro jek tu ba daw -
cze go. 

dok tor mar cin wie śniak otrzy -
mał grant na pro jekt „ new Fa mi -
lies of ti ght Bell in e qu ali ties”. 
je go ce lem jest zna le zie nie i prze -
ana li zo wa nie no wych nie rów no ści
Bel la, po zwa la ją cych po ka zać nie -
kla sycz ne wła sno ści (splą ta nie
kwan to we) w gru pie ma łych ukła -
dów kwan to wych (np. fo to nów).
ła ma nie tych nie rów no ści w eks -
pe ry men cie po zwa la na uży cie
kwan to wych ko re la cji w wie lu 
za da niach zwią za nych z prze twa -
rza niem in for ma cji, ta kich jak dys -
try bu cja klu cza kryp to gra ficz ne go.
no we nie rów no ści mo gą uspraw -
nić do świad cze nia do ty czą ce pod -

staw me cha ni ki kwan to wej i prze -
twa rza nia in for ma cji kwan to wej
po przez wyż szą od por ność na róż -
ne nie do sko na ło ści eks pe ry men -
tal ne.

no wo ścią w po dej ściu dr. wie -
śnia ka jest to, że w ba da nych
przez nie go nie rów no ściach nie
ob ser wu je my ca łe go zbio ru ukła -
dów kwan to wych, a je dy nie róż ne
pod zbio ry. grant bę dzie re ali zo wa -
ny we współ pra cy z gru pa mi ba -
daw czy mi mię dzy in ny mi z mo na -
chium i sztok hol mu.

Pod su mo wa nie pro jek tu
World of Know led ge

do bie gła koń ca Viii edy cja pro jek -
tu world of know led ge, któ re go
głów nym ce lem jest sze rze nie
świa do mo ści kul tu ro wej i to le ran -
cji w szko łach po nad gim na zjal -
nych. w tym ro ku w pro jek cie or -
ga ni zo wa nym przez aiesec
uni wer sy tet gdań ski wo lon ta riu -
sze z je de na stu kra jów pro wa dzi li
warsz ta ty w dwu dzie stu pię ciu
szko łach trój mia sta. w pre zen ta -
cjach oraz dys ku sjach te ma tycz -
nych do ty czą cych ta kich kra jów,
jak: ni ka ra gua, Bra zy lia, ko sta ry ka,
Hisz pa nia, ukra ina, wiet nam, iran,
ro sja, kir gi stan, chi ny, taj wan
wzię ło udział oko ło ty sią ca ośmiu -
set uczest ni ków. wśród te ma tów
dys ku sji zna la zły się mię dzy in ny -
mi: aids, pra wa czło wie ka, to le -
ran cja, pra ca wo lon ta riu sza, ka ra
śmier ci i wpływ me diów na na szą
opi nię. 

aby do trzeć do jesz cze więk szej
licz by mło dzie ży, zor ga ni zo wa no
im pre zę pt. „glo bal Vil la ge”. Był to
otwar ty warsz tat, pod czas któ re go
wo lon ta riu sze prze bra ni w swo je
lu do we stro je czę sto wa li go ści re -
gio nal ny mi po tra wa mi i za pra sza li
ich do roz mo wy.

pro jekt zo stał ob ję ty pa tro na -
tem ho no ro wym między innymi
rek to ra uni wer sy te tu gdań skie go.

Księ ga pa miąt ko wa 
de dy ko wa na śp. Prof. Le cho wi
Ka czyń skie mu

ucznio wie i przy ja cie le śp. pro fe -
so ra Le cha ka czyń skie go, pre zy -
den ta rze czy po spo li tej pol skiej,
przy go to wa li księ gę pa miąt ko wą
pt. Wol ność i spra wie dli wość w za -
trud nie niu, któ ra uka za ła się na kła -
dem wy daw nic twa uni wer sy te tu
gdań skie go. księ ga pre zen tu je
zbiór ar ty ku łów na uko wych z za -
kre su pra wa pra cy i pra wa so cjal -
ne go – dzie dzin, któ ry mi w swej
pra cy na uko wej zaj mo wał się pro -
fe sor Lech ka czyń ski, i jest wy ra -
zem hoł du zło żo ne go pro fe so ro wi
przez śro do wi sko na uko we – przy -
ja ciół i uczniów. 

księ ga pa miąt ko wa zo sta ła za pre -
zen to wa na 9 ma ja 2012 ro ku w mu -
zeum po wsta nia war szaw skie go 
w war sza wie. w uro czy sto ści udział
wzię li przed sta wi cie le świa ta na uki
i po li ty ki oraz ro dzi na pa na pre zy -
den ta. uni wer sy tet gdań ski re pre -
zen to wał prof. jó zef ar no wło dar -
ski, pro rek tor ds. stu denc kich ug.
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na uro czy sto ści obec ni by li tak że
re dak to rzy na uko wi księ gi – prof.
mi chał se we ryń ski oraz prof. ja -
kub ste li na. 

świę tej pa mię ci prof. Lech ka -
czyń ski był pra cow ni kiem na uko -
wym w ka te drze pra wa pra cy uni -
wer sy te tu gdań skie go w la tach
1971–1997.

Ran king „Rzecz po spo li tej” 
i „Per spek tyw” 2012

w ran kin gu uczel ni wyż szych przy -
go to wa nym przez „rzecz po spo li -
tą” i „per spek ty wy” na rok 2012
uni wer sy tet gdań ski zna lazł się naj -

wy żej spo śród wszyst kich uczel ni
trój miej skich – na pięt na stym miej -
scu wśród osiem dzie się ciu ośmiu
pu blicz nych i nie pu blicz nych uczel -
ni aka de mic kich (ma ją cych co naj -
mniej upraw nie nia do nada wa nia
stop nia dok to ra). to o trzy miej sca
wy żej niż w ubie głym ro ku. na
pierw szym miej scu upla so wał się
uni wer sy tet ja giel loń ski, na dru -
gim – uni wer sy tet war szaw ski, 
a na trze cim – uni wer sy tet im.
ada ma mic kie wi cza w po zna niu.

w ka te go rii ran kin go wej uni wer -
sy te tów po łą czo nych z nie pu b-
licz ny mi uczel nia mi aka de mic-
ki mi wśród dwu dzie stu dzie wię ciu

wszyst kich te go ty pu uczel ni 
w pol sce uni wer sy tet gdań ski zna -
lazł się w pierw szej dzie siąt ce – 
na szó stym miej scu. to tak że dwa
miej sca wy żej niż w ubie głym ro ku.

uni wer sy tet gdań ski zna lazł się
tak że na pierw szym miej scu wśród
dzie się ciu uczel ni pre fe ro wa nych
przez pra co daw ców wo je wódz -
twa po mor skie go! 

do rocz ny ran king uczel ni wyż -
szych, przy go to wy wa ny przez
„rzecz po spo li tą” i „per spek ty wy”
jest od 15 ma ja 2012 do stęp ny na
stro nie in ter ne to wej „per spek -
tyw”: http://www.per spek ty wy.pl.

tarGi akademia 2012
Wdniach od 19 do 21 mar ca 2012 ro ku na te re nie

Kam pu su Uni wer sy te tu Gdań skie go w Gdań -
sku -Oli wie, w po bli żu no we go gma chu Wy dzia łu Bio -
lo gii, od by ły się Tar gi Aka de mia, naj więk sze na Po mo -
rzu tar gi in for ma cyj ne dla kan dy da tów na stu dia.
Te go rocz na edy cja tar gów zgro ma dzi ła po nad osiem -
dzie się ciu wy staw ców, któ rzy swo ją ofer tę za pre zen to -

wa li na bli sko stu sto iskach. W pro gra mie tar gów
oprócz ofer ty edu ka cyj nej zna la zły się mię dzy in ny mi
wy kła dy, prób ne eg za mi ny ma tu ral ne, spo tka nia z rek -
to ra mi szkół wyż szych oraz eks per ta mi Okrę go wej Ko -
mi sji Eg za mi na cyj nej, pre zen ta cje wy dzia łów UG,
zwie dza nie pra cow ni na uko wych oraz Bi blio te ki Głów -
nej, a tak że wy stę py ar ty stycz ne i po ka zy spor to we.
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szkoła Prawa francUskieGo otwarta

Dnia 15 mar ca 2012 ro ku na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UG od by ło się
uro czy ste otwar cie Szko ły Pra wa Fran cu skie go (SPF). W uro czy sto ści,

oprócz pierw szych słu cha czy no wej szko ły, udział wzię li mię dzy in ny mi: prof.
Ja ro sław Wa ry lew ski – Dzie kan WPiA, prof. Jó zef Wło dar ski – Pro rek tor ds.
Stu denc kich i Mo ni ka Tar now ska – Kon sul Ho no ro wy Fran cji, prof. Ma rio la
Le mon nier – opie kun SPF, dr An na Kli ma szew ska – kie row nik SPF. 

Za ję cia w SPF bę dą pro wa dzo ne w ję zy ku fran cu skim przez wy kła dow ców
UG oraz Uni wer sy te tu To ulo use I Ca pi to le. Uczest ni cy, któ rzy po myśl nie je
ukoń czą, otrzy ma ją dy plom po świad czo ny przez obie współ pra cu ją ce uczel nie. 

Profesor Mariola Lemonnier
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Uro czy ste po sie dze nie Se na tu
z oka zji rocz ni cy po wo ła nia

Uni wer sy te tu Gdań skie go od by -
ło się 20 mar ca 2012 ro ku w au li
Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji.
Licz nie zgro ma dzo nych go ści,
mię dzy in ny mi przed sta wi cie li
sa mo rzą dów lo kal nych, kor pu sów
dy plo ma tycz nych, par la men ta rzy -
stów, du chow nych, pra cow ni ków
ad mi ni stra cyj nych i na uko wych,
dok to ran tów oraz stu den tów przy -
wi tał JM Rektor prof. Ber nard
Lam mek. 

Pierw szą część uro czy sto ści
otwo rzy ło prze mó wie nie go spo -
da rza spo tka nia prof. Ber nar da
Lam m ka, któ ry po gra tu lo wał
wszyst kim ko lej ne go ro ku peł ne -
go suk ce sów i na gród. Rek tor
przed sta wił stan za awan so wa nia
prac nad roz bu do wą in fra struk -
tu ry uczel nia nej, a tak że pla ny
in we sty cyj ne na naj bliż sze la ta.
Sło wa szcze gól ne go uzna nia za
trud i za an ga żo wa nie w co dzien -
ną pra cę rek tor zło żył na rę ce
osób bu du ją cych po zy cję uczel ni,
bez któ rych tak in ten syw ny roz -
wój nie był by moż li wy. Na stęp -
nie wo je wo da po mor ski Ry szard
Sta chur ski oraz wi ce wo je wo da po -
mor ski Mi chał Owczar czak wrę -
czy li od zna cze nia pań stwo we stu
trzy dzie stu sied miu pra cow ni kom
uni wer sy te tu. Krzy żem Ka wa ler -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski
od zna cze ni zo sta li: dzie kan Wy -

dzia łu Za rzą dza nia prof. Je rzy
Bie liń ski, prof. Da nu ta Mar ci -
niak -Ne ider z Wy dzia łu Eko no -
micz ne go oraz  prof. Mał go rza ta
Czer ska z Wy dzia łu Za rzą dza nia.
Z ko lei Srebr ne Krzy że Za słu gi
otrzy ma ły dr An na Ko by lań ska za
za słu gi na rzecz roz wo ju na uki 
i osią gnię cia w pra cy dy dak tycz -
nej w 2011 ro ku oraz dr Jo an na
Pu zy na -Choj ka za za słu gi w dzia -
łal no ści na rzecz roz wo ju kul tu ry
oraz osią gnię cia w pra cy dy dak -
tycz nej. Po nad to wrę czo no tak że
Zło te, Srebr ne i Brą zo we Me da le
za dłu go let nią służ bę oraz Me da -
le Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej. 

W dru giej czę ści uro czy ste go
po sie dze nia Se na tu UG wrę czo -
no od zna cze nia i na gro dy za osią -
gnię cia dy dak tycz ne. W ce lu pod -
kre śle nia zna cze nia pro ce su
kształ ce nia mło dych lu dzi przy -
wo ła no sło wa Sta ni sła wa Sta szi -
ca: „Ta lent jest jak ka wa łek szla -
chet ne go, ale su ro we go me ta lu:
do pie ro pil na pra ca go ob ro bi 
i war tość mu wiel ką nada”. – Na -
uczy cie le aka de mic cy są ar ty sta mi,
któ rzy dzię ki swej pa sji i ta len to wi dy -
dak tycz ne mu po tra fią nie tyl ko prze -
ka zać wie dzę, ale też nadać war tość 
i kie ru nek ta len tom stu den tów –
pod kre ślił rek tor. Ty tuł Na uczy -
cie la Ro ku oraz sta tu et kę Krzysz -
to fa Ce le sty na Mron go wiu sza
otrzy ma li: dr Bar ba ra Wol nik
z Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki 

i In for ma ty ki, dr Adam Ba rem -
bruch z Wy dzia łu Za rzą dza nia 
i dr Woj ciech Glac z Wy dzia łu
Bio lo gii. Wy róż nie nia ko mi sja
kon kur so wa, zło żo na z na uczy -
cie li ada de mic kich i stu den tów
przy zna ła: dr. Ma riu szo wi Wy rzy -
kow skie mu z Wy dzia łu Che mii,
prof. An drze jo wi Stęp nia ko -
wi z Wy dzia łu Eko no micz ne go,
dr Mag da le nie No wak z Wy dzia -
łu Hi sto rycz ne go, dr. To ma szo wi 
Ma li szew skie mu z Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych, prof. Je rze mu Cy-
ber skie mu z Wy dzia łu Oce ano -
gra fii i Geo gra fii, dr. Okta wia no -
wi Na wro to wi z Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji oraz dr. Szy mo no -
wi Zięt kie wi czo wi z Mię dzy -
uczel nia ne go Wy dzia łu Bio tech -
no lo gii UG -GUMed.

Co rocz nie przy zna wa ne na gro -
dy dla dzien ni ka rzy: Zło te i Srebr -
ne Pió ro Uni ver si ta tis Ge da nen sis
tym ra zem tra fi ły w rę ce: re dak -
tor Ka ta rzy ny Fryc z „Ga ze ty Wy -
bor czej. Trój mia sto” oraz re dak -
to ra Ka zie mie rza Net ki z „Pol ska.
Dzien nik Bał tyc ki”.   

Na za koń cze nie ob cho dów rocz-
ni cy uro dzin uczel ni od był się
kon cert Aka de mic kie go Chó ru
Uni wer sy te tu Gdań skie go pod
dy rek cją prof. Mar ci na Tom cza -
ka. Pod czas kon cer tu za śpie wa no
utwo ry z ga tun ku Spi ri tu als.

mag da le na mar cin koW ska

Talent i pracowitość
czterdzieste drugie urodziny uniwersytetu gdańskiego to czas podsumowań oraz planów. podczas
obchodów po raz kolejny wręczono liczne odznaczenia i nagrody szczególnie zasłużonym pracownikom
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Prof. Jerzy Bieliński, prof. Małgorzata Czerska oraz prof. Danuta Marciniak-Neider zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski



ś W I ę T O U G

M A R Z E C – M A J  2 0 1 2 /  G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A 7

Sza now ni Pań stwo, 
roz glą dam się dziś po au li Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji, w któ rej 
po raz ko lej ny świę tu je my rocz ni cę
po wo ła nia Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, i z ra do ścią pa trzę na przy ja ciół,
stu den tów na szej uczel ni oraz pra -
cow ni ków: wy kła dow ców, na uczy -
cie li aka de mic kich, pra cow ni ków
ad mi ni stra cji cen tral nej i ad mi ni -
stra cji wy dzia ło wej. Spo glą dam na
zna jo me twa rze tych, któ rzy na da ją
sens ide om aka de mic kim i kształ cą
przy szłe po ko le nia, a tak że tych, bez
któ rych gąszcz prze pi sów i gma -
twa ni na ustaw oraz ko niecz ność
za ła twia nia wie lu „przy ziem nych
spraw” ode bra ły by z pew no ścią
nam – na uczy cie lom aka de mic kim
– chęć wy ko ny wa nia swo jej pra cy,
po świę ce nia się na uce i stu den tom. 

Dzi siaj wie lu z Pań stwa od bie rze
z rąk Pa nów – Wo je wo dy i Wi ce wo -
je wo dy – od zna cze nia pań stwo we.
To wy raz wdzięcz no ści dla Was za
co dzien ną pra cę, trud i wy si łek
wło żo ny w roz wój Uni wer sy te tu
Gdań skie go. Nie raz z te go miej sca
pod kre śla łem – i chciał bym to dzi -
siaj po wtó rzyć – że si łą na szej Al ma
Ma ter są jej pra cow ni cy. Fakt, że 
je ste śmy naj więk szą i jak się po -
wszech nie uwa ża, jed ną z naj lep -
szych uczel ni na Po mo rzu, za wdzię -
cza my pra cy wie lu po ko leń zwią za-
nych z Uni wer sy te tem Gdań skim.
Jed nak szcze gól ne tem po roz wo ju
za rów no na uko we go, jak i in we sty -
cyj ne go osią gnię te w ostat nich la -
tach to efekt Pań stwa dzia łań. To
Pań stwo zdo by wa cie co raz wię cej
pre sti żo wych gran tów (choć, nie
ukry wam, za wsze bę dę Was na ma -
wiał do jesz cze in ten syw niej szych 
o nie sta rań), Pań stwa udzia łem są
pre sti żo we na gro dy i wy róż nie nia
kra jo we i za gra nicz ne. To dzię ki Wa -
szym wy sił kom i bu do wa nej w ten
spo sób po zy cji na szej Al ma Ma ter
moż li we jest zdo by wa nie środ ków
czy to unij nych, czy sa mo rzą do wych

na roz wój ba zy ma te rial nej uczel ni.
Z ko lei skła da nie for mal nych wnio -
sków o fi nan so wa nie na szych przed -
się wzięć to za da nie ad mi ni stra cji 
i władz uni wer sy te tu i są dzę, że czy -
ni my to z suk ce sem, a efek ty mo że -
cie Pań stwo oce nić, oglą da jąc choć -
by ro sną ce z dnia na dzień obok
Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji bu -
dyn ki neo fi lo lo gii oraz ad mi ni stra cji
cen tral nej z no wo cze snym ar chi -
wum i ośrod kiem e -le ar nin go wym.
Wy po sa ża my obec nie bu dyn ki dla Wy-
dzia łu Che mii i Bio lo gii, w pla nach
jest też umiej sco wie nie na te re nie
kam pu su Mię dzy uczel nia ne go Wy -
dzia łu Bio tech no lo gii i bu do wa no -
wo cze sne go bu dyn ku dla In sty tu tu
In for ma ty ki. Pro wa dzo ne w tej
spra wie roz mo wy po zwa la ją na spo -
rą do zę opty mi zmu. Pra cu je my dla
stu den tów i to rów nież dla nich roz -
bu do wu je my kam pus, ale też sta ra -
my się zdo być środ ki na bu do wę
obiek tu spor to we go z pły wal nią,
ha la mi do ko szy ków ki i siat ków ki,
sau ną i od no wą bio lo gicz ną oraz
do mu stu denc kie go wraz z przed -
szko lem dla dzie ci na szych stu den -
tów i pra cow ni ków. Pla nu je my rów -
nież roz bu do wę aka de mi ka w So po-
cie przy ul. Bi twy pod Płow ca mi. 

Są ta cy, któ rych – jak sły szę cza -
sem – prze ra ża tem po in we sty cji,
któ rych nie po ko ją wszel kie zmia ny.
Je stem w sta nie to zro zu mieć, ale
trze ba pa mię tać, że bez te go roz -
ma chu i od wa gi w po dej mo wa niu
de cy zji nasz uni wer sy tet stał by się
– jak już nie jed no krot nie pod kre -
śla łem – pro win cjo nal ną szko łą
wyż szą. Wiem, że nie uda ło by się
zre ali zo wać na szych śmia łych pla -
nów bez po par cia na szej spo łecz no -
ści aka de mic kiej. Wie rzę, że wy ra ża -
cie je Pań stwo – jak już po wie dzia-
łem na po cząt ku – swo ją pra cą na
rzecz uczel ni. Do ce nia my ją my,
do ce nia ją Pa ni Mi ni ster, za twier -
dza jąc na sze wnio ski o od zna cze nia
dla Pań stwa, ale rów nie waż ne jest

po par cie wy ra ża ne przez tych, dla
któ rych tu je ste śmy na co dzień –
przez stu den tów. Są wśród nas dzi -
siaj wy kła dow cy, któ rych stu den ci
wska za li i wy bra li ja ko na uczy cie li,
któ rych pra ca, pa sja i po świę ce nie
w pra cy dy dak tycz nej na gro dzo na
zo sta nie wrę czo ną dzi siaj Na gro dą
Na uczy ciel Ro ku im. Krzysz to fa Ce -
le sty na Mron go wiu sza. Sta ni sław
Sta szic po wie dział: „Ta lent jest jak
ka wa łek szla chet ne go, ale su ro we -
go me ta lu: do pie ro pil na pra ca go
ob ro bi i war tość mu wiel ką nada” 
i wła śnie ta cy na uczy cie le aka de mic -
cy jak Pań stwo są ar ty sta mi, któ rzy
dzię ki swej pa sji i ta len to wi dy dak -
tycz ne mu po tra fią nie tyl ko prze ka -
zać wie dzę, ale też nadać war tość
i kie ru nek ta len tom stu den tów.

Sza now ni Pań stwo, wszyst kim
Wam, któ rzy dzi siaj od bie rze cie od -
zna cze nia, na gro dy, dzię ku ję z ca łe go
ser ca za to, że Uni wer sy tet stał się
istot ną czę ścią Wa sze go ży cia
i że wła śnie tu re ali zu je cie się, wy -
ko rzy stu jąc swo ją wie dzę i umie jęt -
no ści. Wszyst kim Pań stwu świę tu -
ją cym czter dzie stą dru gą rocz ni cę
po wo ła nia Uni wer sy te tu Gdań skie -
go ży czę dal szych suk ce sów i za do -
wo le nia z ob ra nej dro gi za wo do wej
oraz wie le ra do ści w ży ciu pry wat -
nym. 

Siłą naSzej alma maTer 
Są jej pracownicy

przemóWienie jm rektora uniWersytetu gdańskiego, prof. bernarda lammka

Prof. Bernard Lammek
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Gun nar, ty tu ło wy bo ha ter 
fil mu Gun nar szu ka Bo ga, 
po sta na wia udać się do klasz to ru
w Egip cie, by od na leźć szczę -
ście. Po py cha go to te go zdję cie
uśmiech nię te go mni cha. O swej
ra do ści ży cia Gun nar daw no 
za po mniał. Dla cze go lu dziom
Za cho du brak ener ge tycz ne go
ża ru w oczach, a na ich 
twa rzach co raz czę ściej go ści 
sztucz ny uśmiech?

Brak ża ru w oczach, jak Pa ni to
ob ra zo wo okre śli ła, to re zul tat
od dzia ły wa nia na spo łe czeń stwo
fał szy wych war to ści. Na le ży do
nich bo ga ce nie się, po wie la nie
spo so bu ży cia za le ca ne go przez
me dia, dą że nie do ka rie ry oraz do
co raz więk szej wy go dy w mia rę
udo sko na leń cy wi li za cyj nych. Żar
w oczach mo że się po ja wiać, je śli
ide ały roz pa la ją wy obraź nię i uczu-
cia, skła nia jąc do pro wa dze nia
sen sow ne go ży cia bar dzo czę sto
w opo zy cji do po glą dów uzna wa -
nych przez więk szość lu dzi za
nie pod wa żal ne.

Wiek XXI cha rak te ry zu je
szyb ka ka rie ra, szyb kie pie nią dze,
szyb ka sła wa, szyb ka mi łość,
szyb kie je dze nie. Nie ma sło wa
od po czy nek. A jak już, to z kom -
pu te rem i te le fo nem. Skąd wzię -
ło się w na szych po sta wach

prze ko na nie o po trze bie po sia -
da nia su per szyb kiej wer sji 
sa me go sie bie?

Nie tyl ko nie ma sło wa od po czy nek,
ale przede wszyst kim bra ku je
wska za nia, że nie zbęd na jest od
cza su do cza su roz mo wa ze so bą.
Owa re flek sja po win na pro wa dzić
do od róż nie nia au ten tycz nych dą -
żeń, po trzeb i ocze ki wań od tych,
któ re wzbu dza ją w nas me dia.
Znie wo le ni dą że niem do na śla -
dow nic twa oraz no wo cze sne go
spo so bu ży cia sta je my się co raz
bar dziej za gu bie ni. Nie po zo sta -
wia się cza su na po zna wa nie sie -
bie i wy bór in dy wi du al nej dro gi
ży cia.

W ja ki spo sób mo że my 
świa do mie wy bie rać wła sną 
dro gę ży cio wą, sko ro na każ dym
kro ku je ste śmy nę ka ni po ku sa mi
lub zmu sza ni do po stę po wa nia
zgod nie z wy zna czo ny mi 
spo łecz nie ra ma mi? 

Je dy nym wyj ściem z tej sy tu acji
jest ży cie po zo sta ją ce w sprzecz -
no ści z za le ca ny mi mo de la mi 
i mo da mi. Po zy tyw ne nie przy sto -
so wa nie do świa ta wska zy wa nych
pseu do war to ści, to wa ru nek po -
czu cia sen su wła sne go ist nie nia.
Wy ma ga to du że go wy sił ku,
wzmo żo ne go kry ty cy zmu ro zu -
mu, od wo ły wa nia się do in tu icji

oraz bu do wa nia w so bie nie -
ustan nie od wa gi by cia in nym,
kul ty wu ją cym od mien ne oby cza je
niż ota cza ją ce nas jed nost ki.

W swo jej książ ce Od cie nie 
co dzien no ści pi sze Pa ni, że spo -
łecz na pre sja spra wia, iż „nie 
wy pa da nie być no wo cze snym”.
Gun nar ma dwa sa mo cho dy,
czte ry te le wi zo ry i sprzę ty ste reo
oraz ol brzy mią dwu drzwio wą 
lo dów kę. Jed nak gdy ją otwie ra,
to nie mo że zde cy do wać, co zjeść.
Wszyst kie te do bra spra wia ją, 
że czu je się otę pia ły i zde ner wo -
wa ny. Dla cze go?

Gun nar – sym bol czło wie ka XX
wie ku – jest otę pia ły i bez rad ny 
z po wo du nad mia ru rze czy, któ re
ku pu je, by spro stać mo de lo wi
czło wie ka no wo cze sne go. Ist nie -
nie czło wie ka cha rak te ry zu ją ce
się re la cją do rze czy za miast do
wyż szych war to ści, po wo du je
stan nie po ko ju. Nie moż na za spo -
ko ić po trze by owych rze czy, a po -
nad to, przy naj mniej pod świa do -
mie, jed nost ka wraż li wa od czu wa
miał kość wła sne go ist nie nia. To,
że ży je się tak sa mo, jak więk -
szość, nie mo że uspo ko ić czło wie -
ka głę biej czu ją ce go i my ślą ce go,
bo wiem więk szość z re gu ły błą -
dzi, zaś ra cja le ży naj czę ściej po
stro nie mniej szo ści.

rozmoWa z prof. marią szyszkoWską

gdzie Się podziała
radość życia…

dyskusyjny klub Filmowy ug „miłość Blondynki” we współpracy z punktem informacyjnym europe direct
gdańsk rozpoczął nowy cykl filmowy zatytułowany „europa bez fikcji”. w ramach inauguracyjnej odsłony
pokazano norweski film Gunnar szuka Boga. gościem specjalnym spotkania była prof. maria szyszkowska,
prawnik i filozof
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Mo że ra tun kiem jest ci sza? 
Po spo kój je dzie Gun nar do klasz -
to ru. Gdy go do świad cza, je go
cia ło wręcz sa mo po py cha go 
do te go, by coś ro bił, ru szał się.
Kie dy sta li śmy się nie cier pli wi?

Ci sza nie mo że stać się ra tun kiem
dla czło wie ka ży ją ce go la ta mi
pod ci śnie niem róż no rod nych
bodź ców. Zresz tą nie są dzę, by
Gun nar szu kał spo ko ju, lecz in ne -
go niż do tąd spo so bu eg zy sto wa -
nia. Bra kiem fil mu, o któ rym 
po śred nio roz ma wia my, jest wska-
za nie ży cia klasz tor ne go ja ko
prze ciw wa gi dla miał kiej eg zy -
sten cji. Ty pów re li gij nych – by po -
wo łać przy kład oj ca Pio – jest nie -
zmier nie ma ło w po szcze gól nych
spo łe czeń stwach. Gun nar bę dzie
po szu ki wać, on nie zre zy gnu je.
Prze wi du ję, że od naj dzie ja kieś in -
ne niż re li gij ne ide ały, któ re przy -
wró cą mu po czu cie sen su ży cia.
Je ste śmy nie cier pli wi, co Pa ni za -
uwa ża, bo wiem przy zwy cza ja się
nas do ży cia w po śpie chu, mi mo
że Ary sto te les już oce niał po -
śpiech ja ko prze jaw bra ku kul tu ry.
Sta li śmy się nie cier pli wi, ale tyl ko
w dą że niach do ma jąt ku i ka rie ry.

Ży cie w po śpie chu to brak
cza su na re la cje z dru gim 
czło wie kiem. Te rów nież zo sta ły
spły co ne. Co sta ło się z sza cun -
kiem dla in nych?

Tak, re la cje z dru gim czło wie -
kiem sta ły się po wierz chow ne 
i głów nie opar te na wspól nych
in te re sach. W tym po spiesz nym
ży ciu nie ma miej sca na roz mo wy
istot ne. Prze wa ża trak to wa nie
dru gie go czło wie ka ja ko środ ka
do ce lu, a nie ce lu sa me go w so -
bie, by od wo łać się do ter mi no -
lo gii Im ma nu ela Kan ta.

Gun nar po po wro cie z klasz -
to ru wy po wia da wal kę de mo nom
(te le wi zji, In ter ne to wi, week en -

dom w IKEI oraz te le fo nom ko -
mór ko wym). Czy to jest re cep ta
na od na le zie nie sie bie w pę dzą -
cym świe cie?

Nie mam wąt pli wo ści, że Gun nar
słusz nie po stę pu je po po wro cie 
z klasz to ru. Ale nie jest to wy -
star cza ją ca re cep ta na od na le zie -
nie sie bie. Jest to po czą tek dro gi,
bo wiem od cię cie się od świa ta
su ge ro wa ne go przez te le wi zję,
In ter net, re kla my oraz oby cza jo -
wość za le ca ną współ cze śnie, to
wa ru nek głęb sze go po zna nia sie -
bie i za ra zem po szu ki wa nia ta -
kich war to ści wyż szych, któ re by
roz pa li ły żar li wą chęć zmie rza nia
do nich. By uczy nić tę myśl ja -
śniej szą, przy wo łam przy kła dy
bo ha te rów li te rac kich po wszech -
nie zna nych, któ rzy żar li wie zmie-
rza li do od mien nych ide ałów:
dok tor Ju dym, Si łacz ka, Ce za ry
Ba ry ka czy Don Ki chot.

Wszy scy ci bo ha te ro wie 
głę bo ko wie rzy li w ide ały, dzię ki
któ rym chcie li zmie nić świat.
Po dob nie jak Ja nusz Kor czak,
pa tron 2012 ro ku. Dziś au to ry -
te ta mi są ce le bry ci, nie wi zjo ne -
rzy. Jak prze ko nać mło dych 
lu dzi, by hoł do wa li wyż szym

war to ściom, a nie śle po wie rzy li
w prze kaz szkla ne go ekra nu?

Wy bit ni twór cy roz ma itych dzie -
dzin po szu ki wa li sen su wła sne go
ist nie nia w war to ściach wyż szych
niż ma te rial ne. Prze ko nać do sen -
sow no ści ta kiej dro gi ży cio wej
mo gą je dy nie ci, któ rzy zgod nie 
z tym ży ją. Za kła ma nie jest tak
wiel kie, że po ko nać je mo że je dy -
nie czło wiek od zna cza ją cy się
jed no ścią my śli, słów i czy nów.
Ogrom na od po wie dzial ność spa -
da na pe da go gów, któ rzy są 
w sta nie ukie run ko wać spo sób
my śle nia mło dzie ży. Po nad to – co
wy ra ża wspa nia le po wieść Ja na
Pa ran dow skie go Nie bo w pło mie -
niach – do ra sta jąc jest się na ogół
zbun to wa nym wo bec obie go wych
war to ści, więc war to to wy ko rzy -
stać, pod wa ża jąc wia rę w mo del
czło wie ka lan so wa ny w me diach.
Na przy kład film, do któ re go na -
wią zu je my w na szej roz mo wie,
po win no obej rzeć jak naj wię cej
osób w róż nym wie ku, bo wiem
za wsze moż na do ko nać prze ło mu
w spo so bie wła sne go ży cia.

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

Zniewoleni dążeniem 
do naśladownictwa 
oraz nowoczesnego

sposobu życia stajemy się
coraz bardziej zagubieni. 
Nie pozostawia się czasu 

na poznawanie siebie 
i wybór indywidualnej

drogi życia.
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Go spo da rzem spo tka nia był
Rzecz nik Praw Dziec ka Ma rek

Mi cha lak, któ ry nie przy pad ko wo na
miej sce ob rad wy brał Gdańsk –
mia sto wol no ści i so li dar no ści. 
W imie niu władz uczel ni zgro ma -
dzo nych go ści po wi ta ła pro rek tor
ds. kształ ce nia prof. Ma ria Men del,
przy po mi na jąc, że „pe da go gi ka so -
li dar no ści, gdzie dru gi czło wiek też
ma pra wa, to wy kład, ja ki w spad ku
po zo sta wił nam Ja nusz Kor czak”. 

Wal ka o wol ność wy klu czo nych 
Ja nusz Kor czak, a wła ści wie Hen -
ryk Goldsz mit, po cho dził z za moż -
nej, war szaw skiej, ży dow skiej ro -
dzi ny. Z za wo du był le ka rzem jak
je go dzia dek, jed nak ca łe swo je 
ży cie po świę cił ochro nie praw 
i wol no ści dzie ci. Był pre kur so rem 
w dzie dzi nie re so cja li za cji nie let -
nich oraz dia gno zo wa nia wy cho -
waw cze go. Wpro wa dził sa mo rzą dy
uczniow skie, któ re mia ły pra wo są -
dze nia wy cho waw ców. Je go pe da -
go gicz ny do ro bek zwią za ny z wal ką
o rów no upraw nie nie dzie ci zo stał
do ce nio ny nie mal na ca łym świe cie.
Ja ko li te rat pu bli ko wał tak że książ -
ki dla dzie ci. Do dziś nie mal każ dy
Po lak zna przy go dy Kró la Ma ciu sia
Pierw sze go. W 1942 ro ku Ja nusz
Kor czak wraz z wy cho wan ka mi
swo je go do mu opie kuń cze go zgi nął
w obo zie za gła dy w Tre blin ce.
Zwykł ma wiać „mam obo wią zek
trosz cze nia się o świat, o czło wie ka,
o dziec ko”. Ca łe swo je ży cie po -
świę cił dzie ciom po rzu co nym, bez -
dom nym oraz sie ro tom. Ja ko dy rek -
tor ośrod ka wy cho waw cze go peł nił

funk cję mat ki, oj ca, przy ja cie la i na -
uczy cie la. Ni gdy nie za ło żył wła snej
ro dzi ny. W kar tach pol skiej hi sto rii
i pe da go gi ki za pi sał się ja ko obroń -
ca osób wy klu czo nych. – Pod czas
swo je go ży cia do świad czył de kla sa cji
spo łecz nej, za sma ko wał ubó stwa i go ry -
czy by cia gor szym. To wy wo ła ło w nim
im puls do dzia ła nia, do czy nu – przy -
po mniał dr Jan Or gel brand.

Dziec ko w pra wie 
Nie spo sób mó wić o wol no ści naj -
młod szych, nie zwra ca jąc uwa gi na
obo wią zu ją ce pra wo. Ja nusz Kor -
czak wy róż niał trzy za sad ni cze pra -
wa dziec ka: pra wo do śmier ci, pra -
wo do dnia dzi siej sze go, pra wo
dziec ka, by by ło tym, czym jest. Ko -
dy fi ka cja praw dziec ka ma dość
krót ką hi sto rię. Uchwa lo na przez
Or ga ni za cję Na ro dów Zjed no czo -
nych Kon wen cja o pra wach dziec ka
po wsta ła do pie ro w 1989 ro ku. –
Nie wie lu dziś pa mię ta, że po my sło daw -
ca mi i ini cja to ra mi stwo rze nia te go naj -
waż niej sze go do ku men tu by li Po la cy.
Zna jo mość my śli Ja nu sza Kor cza ka
wśród je go twór ców wy war ła ol brzy mi
wpływ na obec ny stan świa to wej kon -
sty tu cji praw dziec ka – mó wił Ma rek
Mi cha lak. W ska li mię dzy na ro do wej
waż nym ele men tem w kształ to wa -
niu praw dziec ka by ło nada nie dzie -
ciom pra wa do opi nio wa nia do ro -
słych. Wrę cza ny od 1968 ro ku Or der
Uśmie chu jest dziś je dy nym od zna -
cze niem na świe cie przy zna wa nym
do ro słym przez dzie ci.

W Pol sce sys tem praw ny w za -
kre sie ochro ny praw naj młod szych
tak że po wstał dość póź no. Obo wią -

zu ją ca usta wa o po stę po wa niu 
w spra wach nie let nich z 1982 ro ku
wy ma ga obec nie pil nej no we li za cji.
Urząd Rzecz ni ka Praw Dziec ka po -
wo ła no w 2000 ro ku. Trzy la la te -
mu wpro wa dzo no usta wo wy za kaz
bi cia dzie ci. Nie ste ty, na dal w me -
diach mo że my usły szeć o bul wer su -
ją cych opi nię pu blicz ną przy pad -
kach bi cia, znę ca nia się i ka to wa nia
nie let nich. – Gdy za py ta łam uczniów
jed nej ze szkół, czy moż na bić dzie ci,
od po wiedź wpra wi ła mnie w osłu pie nie.
Usły sza łam, że moż na, na przy kład kie -
dy ro dzic jest zde ner wo wa ny, naj czę -
ściej gdy przy cho dzi z pra cy – opo wia -
da ła psy cho log Do ro ta Za wadz ka.
Dzię ki wpro wa dzo ne mu za ka zo wi
od no to wa no dzie wię cio pro cen to wy
spa dek na przy zwo le nie cie le sne go
ka ra nia naj młod szych. 

Mi mo te go suk ce su wciąż do cho -
dzi do nad użyć, tak że w sys te mie
są dow ni czym. Na przy kład pro ku ra -
to rzy bar dzo czę sto igno ru ją głos
dziec ka ja ko ofia ry lub świad ka zda -
rze nia. – Ubo le wam, że dzie ciom od -
bie ra się pra wo do wol no ści, a przede
wszyst kim do god no ści. Te pod sta wo we
pra wa są na dal ła ma ne, czę sto na wet
zgod nie z obo wią zu ją cą le gi sla cją –
mó wi ła po słan ka Iwo na Gu zow ska. 

Od po wie dzial ność naj młod szych
Pro ble mów zwią za nych z nie prze -
strze ga niem praw dziec ka w Pol sce
jest wie le. Jed nym z nich jest od po -
wie dzial ność praw na nie let nich,
któ ra jest róż na w za leż no ści od po -
peł nio ne go czy nu ka ral ne go. Dzie ci,
tak jak do ro śli, od po wia da ją za swe
sło wa i czy ny za rów no w pra wie

R O K J A N U S Z A K O R C Z A K A

Przedstawienie Król Maciuś Pierwszy w wykonaniu dzieci z Przedszkola Niepublicznego
im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim

„Dzieciom należy podawać witaminę M, czyli miłość” - mówił
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Nie ma dzieci – Są Ludzie
w 2012 roku obchodzimy rok janusza korczaka, wybitnego lekarza, pedagoga, pisarza i obrońcy praw
dziecka. z tej okazji 21 lutego na wydziale nauk społecznych uniwersytetu gdańskiego zorganizowano
konferencję zatytułowaną „o wolnościach dziecka” 
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kar nym, jak i cy wil nym – De wi zę Ja -
nu sza Kor cza ka „Nie ma dzie ci – są lu -
dzie” praw ni cy nie wąt pli wie wzię li so bie
do ser ca – mó wił pod czas spo tka nia
sę dzia Są du Re jo no we go w Olsz ty nie
Ja cek Igna czew ski. – In ten cją Kor cza -
ka by ło zwró ce nie uwa gi na aspekt pod -
mio to wo ści i god no ści dziec ka, a nie je go
od po wie dzial no ści  – tłu ma czył sę dzia.
W pra wie cy wil nym dziec ko od po -
wia da na tych sa mych za sa dach co
do ro sły. Po le ga to na wy rów na niu
krzyw dy. Zgod nie z li te rą pra wa za -
dość uczy nie nia krzyw dzie moż na
wy ma gać od dzie ci po wy żej trzy na -
ste go ro ku ży cia, kie dy wie dzą, co
złe go zro bi ły. – W prak ty ce od po wie -
dzial ność cy wil na dziec ka nie jest sto so -
wa na, gdyż w więk szo ści przy pad ków
nie po wo łu je się bie głych, ma ją cych za
za da nie oce nić czy dziec ko jest w peł ni
świa do me ja kie go czy nu się do pu ści ło –
mó wił sę dzia. Z ko lei w pra wie kar -
nym za prze stęp stwa tzw. cięż kie
od po wia da ją nie let ni już od pięt na -
ste go ro ku ży cia. – Na le ży pa mię tać,
że po sta wie ni przed są dem spraw cy to
jed nak  wciąż dzie ci. Dzie ci, któ re są
pod opie ką ro dzi ców, opie ku nów praw -
nych, uczęsz cza ją ce do wła ści wych pla -
có wek wy cho waw czych za nie od po wie -
dzial nych – przy po mi nał Ja cek Igna -
czew ski. Po peł nia ne przez nie let nich
czyny karalne to je dy nie efek ty koń -
co we do tych cza so wych za nie dbań
za rów no ze stro ny ro dzi ców, jak 
i szko ły. Dla te go też od po wie dzial -
ność za bez praw ne dzia ła nie, zda -
niem sę dzie go, po win na być po no -
szo na wspól nie. Istot nym ele men tem
po stę po wa nia są do we go po win no
być za tem zda wa nie ra por tów do ty -
czą cych prze bie gu pro ce su wy cho -
waw cze go przez pla ców ki opie kuń -
czo -wy cho waw cze oraz naj bliż sze
oto cze nie. Wy stę pu ją cy w obec nym
po stę po wa niu efekt dys kon ty nu acji
od po wie dzial no ści po głę bia brak
spój no ści w sys te mie le gi sla cyj nym.
Wi dać to na przy kła dzie roz róż nia -
nia dzie ci w pra wie ja ko ma ło let nich

(do brych) i nie let nich (złych). In nym
przy kła dem jest roz dzie le nie spraw
dzie ci na po szcze gól ne re sor ty: 
edu ka cji, spra wie dli wo ści, po li ty ki
spo łecz nej. Oko licz no ści te, jak pod -
kre ślił sę dzia, ro dzą pil ną po trze bę
zmian le gi sla cyj nych, w tym no we li -
za cji usta wy o po stę po wa niu w spra -
wach nie let nich z 1982 r.”

Dziec ko mi się ze psu ło…
– Wiek XXI to czas eman cy pa cji dzie ci
– po wie dział Rzecz nik Praw Dziec -
ka. To wła śnie w dzi siej szych cza -
sach po stęp w za kre sie praw nie let -
nich do ko nu je się naj szyb ciej. Co raz
czę ściej sta ją się oni peł no praw ny -
mi uczest ni ka mi ży cia pu blicz ne go 
i co raz czę ściej na rów ni z do ro sły mi
ma ją wpływ na ota cza ją cą ich rze -
czy wi stość. Kor czak pi sał: „W dzie -
ciń stwie nie cho dzi o pie lę gno wa nie
czło wie ka, ale o to co po nim po zo -
sta nie”. Wy cho wy wa nie dzie ci w po -
czu ciu bez pie czeń stwa ozna cza wy -
cho wa nie zgod nie z przy ję ty mi
za sa da mi, gdzie nie ma wy jąt ków,
ustępstw i na gi na nia pra wa. – Czer -
wo ne świa tło na pa sach jest czer wo ne
za wsze. Nie ma wy jąt ków, że gdy w nie -
dzie lę jest mniej szy ruch, to prze cho dzi -
my na czer wo nym – mó wi ła Do ro ta
Za wadz ka. Dzie ci naj szyb ciej się
uczą na przy kła dzie ro dzi ców, dla te -
go tak waż ne jest, by w do mu
wszyst kich człon ków ro dzi ny obo -
wią zy wa ły ta kie sa me pra wa. Pra -
wem wol no ści dziec ka w ro dzi nie
jest tak że pra wo do po peł nia nia
przez nie błę dów. – By być ro dzi cem,
trze ba wy ka zać się doj rza ło ścią, od po -
wie dzial no ścią, ży cio wą mą dro ścią, ale
przede wszyst kim trze ba mieć w so bie
dziec ko – pod kre śla ła Su per nia nia.
Nie wszy scy ro dzi ce ma ją jed nak
świet ny kon takt ze swo imi dzieć mi.
Głów na przy czy na ta kie go sta nu
rze czy to brak roz mo wy ro dzi ca 
z dziec kiem. – Przy po mi nam, że roz -
mo wa nie po le ga na mo no lo gu, ale na
słu cha niu te go, co dziec ko ma do po wie -

dze nia – tłu ma czy ła Do ro ta Za wadz -
ka. Istot nym jest tak że umoż li wia -
nie dziec ku de cy do wa nia o sa mym
so bie, po zwo le nie na do ko ny wa nie
wła snych wy bo rów, ak cep to wa nie
ich, a na stęp nie umie jęt ne wy cią ga -
nie kon se kwen cji z pod ję tych dzia -
łań. Za cho wa nia świad czą ce o sa -
mo sta no wie niu mło de go czło wie ka
po ja wia ją się już u dzie ci w wie ku
dwóch lat. Po okre sie nie mow lę -
cym, kie dy dzie ci sta ją się bar dziej
sa mo dziel ne, po ja wia ją się pierw -
sze ozna ki nie za do wo le nia, sprze ci -
wu wo bec wo li ro dzi ców czy ar ty -
ku ło wa nia in dy wi du al nych po trzeb.
– Mniej wię cej w tym cza sie mat ki
zwra ca ją się do mnie o po moc twier -
dząc, że dziec ko im się ze psu ło – mó wi -
ła psy cho loż ka. 

Wi ta mi na M
Kon fe ren cja do ty czą ca ob cho dów
Ro ku Kor cza kow skie go nie mo gła
od być się bez naj młod szych. Au tor
wie lu ba jek i opo wia dań dla dzie ci
ma wiał „Kie dy śmie je się dziec ko,
śmie je się ca ły świat”. – Dla te go tak
waż ne jest, by in we sto wać w dzie ci 
nie tyl ko pie nią dze i czas, ale przede
wszyst kim wi ta mi nę M, czy li mi łość –
mó wił Ma rek Mi cha lak. Zgro ma -
dze ni w au li go ście obej rze li wy stęp
dzie ci z nie peł no spraw no ścią z Do -
mu im. Ja nu sza Kor cza ka w Gdań -
sku. Hi sto rię Kró la Ma ciu sia Pierw -
sze go ode gra li wy cho wan   ko wie
Przedszko la Nie pu blicz ne go im.
Janusza Korczaka w Prusz czu Gdań -
skim. Z ko lei spek takl przed sta wia -
ją cy ży cie, twór czość i dzia łal ność
spo łecz ną Ja nu sza Kor cza ka za pre -
zen to wa ły dziew czę ta z Mło dzie żo -
we go Ośrod ka Wy cho waw cze go im.
Ja nu sza Kor cza ka w Kwi dzy nie. Na
za koń cze nie li ce ali ści z V LO im.
Ste fa na Że rom skie go w Gdańsku
wy sta wi li in sce ni za cję Są du Ko le -
żeń skie go Ja nu sza Kor cza ka.

mag da le na mar cin koW ska

R O K J A N U S Z A K O R C Z A K A

Od lewej: dr Jan Orgelbrand, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
prorektor ds. kształcenia prof. Maria Mendel

Wszyscy chcieli  mieć autograf Superniani, czyli Doroty Zawadzkiej
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O tym, że szko ła mo że być 
w dzi siej szym świe cie al -

ter na ty wą spo łecz ną, opo wia dał
dr Piotr La skow ski, pierw szy dy -
rek tor Wie lo kul tu ro we go Li ceum
Hu ma ni stycz ne go im. Jac ka Ku -
ro nia w War sza wie. Spo tka nie na
Wy dzia le Na uk Spo łecz nych zor -
ga ni zo wa ło Dok to ranc kie Ko ło
Na uko we Ba da czy Kul tur „Na
Sty ku” oraz Pol skie To wa rzy stwo
Pe da go gicz ne Od dział Gdań ski. 

Obu rze ni
Przy czyn kiem do roz mo wy stał się
marsz spo łecz ne go Ru chu Obu -
rzo nych w War sza wie, zor ga ni zo -
wa ny przez uczniów li ceum im.
Jac ka Ku ro nia. Ce lem pro te stu
by ła chęć zmia ny obec ne go sys te -
mu de mo kra tycz ne go na bar dziej
pro oby wa tel ski, gdzie spo łe czeń -
stwo ma re al ny wpływ na za pa-
da ją ce de cy zje. – Na sza szko ła to
wspól no ta przede wszyst kim na po zio -
mie re la cji, tu taj wszy scy trak to wa ni
są na rów ni. Każ dy ma pra wo po wie -
dzieć, co mu się nie po do ba, dla te go
mło dzież chcia ła wy ra zić swo je nie za -
do wo le nie – mó wił dr Piotr La skow -
ski. Li ceum im. Jac ka Ku ro nia to

szko ła in na niż tra dy cyj ne ogól -
nia ki. Tu taj stwo rzo no mo del 
ży cia spo łecz ne go, po ka zu ją cy
uczniom, że wy ścig szczu rów to
nie je dy ne roz wią za nie w dzi siej -
szym świe cie. W tym ce lu zbu do -
wa no spe cjal ny sys tem kie ro wa -
nia szko łą. Ja ko al ter na ty wę na
brak par ty cy pa cji spo łecz nej w wy-
bo rach po wo ła no sys tem wie co -
wy. Po le ga on na tym, że każ dy
ma je den głos, a dy rek tor jest po -
zba wio ny pra wa prze wo dze nia
wie co wi. – Prze wod ni czą ucznio wie
wy bie ra ni w dro dze lo so wa nia. Na -
szym zda niem w każ dym drze mie 
si ła, by spro stać obo wiąz ko wi by cia li -
de rem. Tym spo so bem słab si zo sta ją
wzmoc nie ni, a nie wy eli mi no wa ni –
pod kre ślał dr La skow ski. Po dob ne
za sa dy pa nu ją w Ru chu Obu rzo -
nych, nie ma tu prze wod ni czą ce -
go, par tii, pro gra mu czy ko lej nej
gru py re pre zen tan tów. Obu rzo -
nym mo że być każ dy. Upodmio to -
wie ni są wszy scy człon ko wie, 
za tem każ dy od po wia da tak sa mo.
Chęć dzia ła nia skło ni ła więc
uczniów do wyj ścia na uli ce i wy ar -
ty ku ło wa nia nie za do wo le nia zwią -
za ne go z obec nym sta nem pol skiej
de mo kra cji.

Nie ma dzwon ka i ty tu łów
Wspól no to wy mo del pa nu ją cy 
w szko le spra wia, że co do za sa dy
jest to pla ców ka otwar ta, do któ -
rej uczęsz czać mo że każ dy. Nie -
ste ty, w prak ty ce ten ide al ny mo -
del nie funk cjo nu je. Za na ukę 
w szko le pła ci się cze sne. Dzie -
sięć pro cent uczniów, któ rych 
ro dzi ców nie stać na opła ce nie
na uki, przyj mo wa nych jest za
dar mo. – Wów czas kosz ty po kry wa -
ją za moż ni ro dzi ce. Czy nią to bar dzo

chęt nie – wy ja śniał dr La skow ski.
Ta kie roz wią za nie ma za po biec
po dzia ło wi kla so we mu oraz kul -
tu ro we mu, do szko ły przyj mo wa -
ni są tak że ob co kra jow cy. Po dej -
ście do na uki rów nież jest
spe cy ficz ne. Ucznio wie uczą się,
kie dy ma ją ocho tę. Za da niem na -
uczy cie la jest ca ły czas pod no sić
atrak cyj ność za jęć, swo ją pa sją 
i wia rą w wy kła da ny przed miot
za ra żać uczniów. – Ta kie po dej ście
przy no si nie sa mo wi te efek ty. Mło -
dzież uczy się sa mo dziel ne go mo ty -
wo wa nia do pra cy, po szu ku je na uko -
wych wy zwań, chęt nie dzie li się
swo imi po my sła mi i do świad cze nia -
mi – opo wia dał by ły dy rek tor.
Dzię ki te mu zdo by wa nie wie dzy
trak to wa ne jest tu ja ko źró dło
naj więk szej przy jem no ści. Zda -
niem dr Pio tra La skow skie go „Jak
lu dziom da się wol ność, to bę dą
chcie li stać się mą drzy”. Dla te go
też nie ma w szko le tra dy cyj nych
dzwon ków. Nikt nie prze ry wa to -
czą cej się dys ku sji ze wzglę du 
na ja kieś ra my cza so we. Z na -
uczy cie la mi każ dy jest per „ty”
i wszy scy się sza nu ją. Na prze -
rwie wy kła dow cy nie za my ka ją
się przed ucznia mi w po ko jach
na uczy ciel skich, tyl ko spę dza ją
czas wspól nie. – W na tu ral ny spo -
sób ro dzą się wię zi mię dzy człon ka mi
wspól no ty, co cza sem stwa rza pro ble -
my, a tak że sta wia py ta nia o gra ni ce
au to no mii ucznia oraz za kres tro ski 
i in ge ren cji ze stro ny na uczy cie la – tłu -
ma czył dr La skow ski.

Kla sa – ce la lub sa la szpi tal na
Po dob nie jak pod czas pro te stów
Ru chu Obu rzo nych na ca łym
świe cie ob ser wo wa li śmy zaj mo -
wa nie stra te gicz nych punk tów

R O K J A N U S Z A K O R C Z A K A
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Szkoła XXI wieku?
obecny rok poświęcony pamięci janusza korczaka to także czas na

rozważania dotyczące przyszłości polskiej szkoły. czy obecny system
kształcenia to jedyny słuszny sposób edukacji? okazuje się, że nie 

Zdaniem dr. Piotra Laskowskiego „Jak da się ludziom
wolność, to będą chcieli być mądrzy”
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miast, tak w ogól nia ku im. Jac ka
Ku ro nia prze strzeń od gry wa zna -
czą cą ro lę. Zróż ni co wa na pod
wzglę dem spo łecz nym, eko no -
micz nym i kul tu ro wym szko ła po -
trze bo wa ła al ter na tyw ne go roz -
wią za nia w za kre sie in te gra cji
uczniów. W tra dy cyj nych szko łach
ucznio wie po dzie le ni są na kla sy –
sym bol se gre ga cji, czę sto ko ja rzo -
ny z wię zien ną ce lą lub sa lą szpi -
tal ną. By unik nąć po dzia łów, 
pa nu je do wol ność w wy bo rze
prze strze ni na uki. Wy my ślo no na
przy kład spe cjal ne wy jaz dy te ma -
tycz ne, ta kie jak ty dzień z li te ra -
tu rą an giel ską lub lek cje po za mu -
ra mi szko ły. – Po trze ba spo łecz nej
par ty cy pa cji prze ja wia się tak że 
w chę ci oby wa te la do ko rzy sta nia z te -
go, co wspól ne. U nas w szko le ta kim
przy kła dem są cho ciaż by wspól ne
kub ki lub po sił ki, na któ re każ dy przy -
no si coś z do mu lub wrzu ca pie nią dze
do „lunch bo xa”, gdy nie zdą żył przy -
go to wać dru gie go śnia da nia – mó wił
dr La skow ski. In nym waż nym ele -
men tem przy na leż no ści jest dba -
nie o to, co sta no wi do bro wspól -
ne. Stąd w li ceum sprzą ta ją po
so bie za rów no na uczy cie le, jak 
i ucznio wie, nie ma pań sprzą ta -
czek neu tra li zu ją cych cu dzy ba ła -
gan. Dzię ki te mu lu dzie, któ rzy na
co dzień mi ja ją się, po przez
wspól ną pra cę za czy na ją ze so bą
roz ma wiać.

Czy Li ceum im. Jac ka Ku ro nia
to no wy spo sób kształ ce nia przy -
szłych oby wa te li? Choć za pro po -
no wa ne tu roz wią za nia nie eli mi -
nu ją bo lą czek dzi siej sze go spo łe-
czeń stwa, to z pew no ścią moż na
przy znać, że za pro po no wa ny mo -
del edu ka cji przy no si efek ty nie
tyl ko in dy wi du al ne, ale i spo łecz -
ne. Paź dzier ni ko wa re wo lu cja Ru -
chu Obu rzo nych, mi mo róż nych
ocen, po ka zu je, że nie na le ży
igno ro wać ro dzą cych się w spo łe -
czeń stwie po trzeb dia lo gu i de ba -
ty rzą dzo nych z rzą dzą cy mi.

MAG DA LE NA MAR CIN KOW SKA
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Od pięt na stu lat Sto wa rzy -
sze nie Ab sol wen tów Uni -

wer sy te tu Gdań skie go or ga ni -
zu je Dzień Ko biet w po sta ci
„Dam skich plo te czek” w Re -
stau ra cji Gdań skiej. Spo tka nie 
w ko bie cym gro nie cie szy się
wiel kim po wo dze niem. – Jed ną 
z pomy sło daw czyń ob cho dów Dnia 
Ko biet jest pre zy den to wa Da nuta
Wa łę sa – mó wi dr Hen ryk Le -
wan dow ski, Kanc lerz Ka pi tu ły
SAUG. Pod czas Dnia Ko biet 
8 mar ca br. za pla no wa no wie le
atrak cji. Go ściom czas umi lał
kon cert Cap pel li Ge dan nen sis,
od by ła się pro mo cja książ ki 
Ma rze nia i ta jem ni ce au tor stwa
go ścia ho no ro we go Da nu ty Wa -
łę sy, po kaz ma ki ja żu oraz mo dy
pro jek tant ki Agniesz ki Grusz ki.
Zgod nie z tra dy cją przy zna no
tak że wy róż nie nia za wy bit ne
osią gnię cia i za słu gi na rzecz ab -
sol wenc kiej spo łecz no ści. Ty tuł
„Per ła Twór cza 2012” nada no:
pre zy den to wej Da nu cie Wa łę sie,
Ma rii Le wan dow skiej, wi ce mar -
sza łek Han nie Zych-Ci soń, prof.
Ja ni nie Cie cha no wicz-McLean,
dy rek tor Cap pel li Ge da nen sis

Ma rii Oko nek oraz mgr inż. Ju -
sty nie Ka le cie. Po raz pierw szy
przy zna no ty tuł ho no ro wy „Lwi -
ca Gdań ska” Sto wa rzy sze nia
Ab sol wen tów UG. Wy róż nie nia
w po sta ci od zna cze nia w kształ -
cie lwi cy otrzy ma ły: pro rek tor
UG prof. Ma ria Men del, pro rek -
tor Wyż szej Szko ły Tu ry sty ki 
i Ho te lar stwa doc. Ha li na Jen -
dra sik, peł no moc nik rek to ra UG
ds. Uni wer sy te tu Trze cie go Wie -
ku Lu dwi ka Si kor ska, dzien ni -
kar ka „Ga ze ty Uni wer sy tec kiej”
Mag da le na Mar cin kow ska oraz
pre zes Klu bu Kul tu ry SAUG Ma -
ria Mur ka-Sy ko ra. Pod czas uro -
czy sto ści nie mo gło tak że za -
brak nąć wy róż nień dla „Ko biet 
z Fan ta zją”, wśród któ rych zna -
la zły się: Agniesz ka Grusz ka, 
dr Ma rio la Łu czak i Jo lan ta Ol -
szew ska. Na to miast „Pla ty no wy
Laur” im. Eu ge nii Ko cha now -
skiej Sto wa rzy sze nie Au to rów
Pol skich  przy zna ło Ma rii Le wan -
dow skiej za dzia łal ność ko rek -
tor ską. Na za koń cze nie spo tka -
nia każ da z za pro szo nych pań
otrzy ma ła kwia ty i upo min ki. (red.)

Damskie ploteczki
tra dy cja ob cho dze nia dnia ko biet się ga po cząt ków XX wie ku. 
naj więk szą po pu lar ność w pol sce świę to zy ska ło w cza sach prL. Był
to bo wiem dzień, w któ rym  wy so cy ran gą przed sta wi cie le władz pań -
stwo wych do ce nia li wy si łek i pra cę ko biet. świę to 8 mar ca obo wiąz -
ko wo ob cho dzo no w szko łach, za kła dach prze my sło wych, a tak że 
in nych pań stwo wych pla ców kach. oprócz goź dzi ka pa nie ob da ro wy -
wa no raj sto pa mi, ka wą, my dłem, a na wet ręcz ni ka mi lub ścier ka mi
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podczas tegorocznego dnia kobiet na wydziale nauk społecznych odbyło się siódme spotkanie z cyklu „kobieta w kulturze”
zorganizowane przez instytut psychologii ug, zakład socjologii kultury ug, instytut Filozofii, socjologii i dziennikarstwa ug,
sekcję psychologii międzykulturowej i psychologii rodzaju knp anima, american corner w gdańsku oraz ambasadę usa 
w warszawie. zebrani goście uczestniczyli w projekcji głośnego filmu Miss Representation, poruszającego problem wizerunku
kobiet w mediach. obraz skłonił do refleksji, którymi znawcy i praktycy: prof. anna zawadzka, wiesław kosakowski, iwona
guzowska oraz prof. Bogdan wojciszke dzielili się w trakcie panelu dyskusyjnego. w tym samym czasie na holu wydziału
prezentowany był interaktywny projekt „girl power”, przedstawiający sylwetki kobiet, które stały się inspiracją dla innych.
spotkanie dopełniła wideokonferencja z jane elliott, światowej sławy trenerką, prowadzącą warsztaty przeciwdziałające
dyskryminacji, twórczynią ćwiczenia „niebieskoocy/brązowoocy”, którego uczestnicy uczą się tolerancji i wrażliwości społecznej

„Amerykańskie nastolatki spędzają 31 godzin tygodniowo oglądając telewizję, 17 godzin
słuchając muzyki, 3 godziny oglądając filmy, 4 godziny czytając magazyny i 10 godzin
surfując w internecie. To w sumie 10 godzin i 45 minut obcowania z mediami… każdego dnia”

Ty mi sta ty sty ka mi roz po czy na się
zwia stun fil mu Jen ni fer Sie bel New -
som Miss Re pre sen ta tion, któ ry po raz
pierw szy zo stał za pre zen to wa ny w ze-
szłym ro ku na Fe sti wa lu Sun dan ce
w USA. Ob raz wy wo łał za oce anem
fa lę dys ku sji na te mat po ka zy wa ne go
w me diach wi ze run ku pań u wła dzy
(stąd też ty tuł bę dą cy grą słow ną:
ang. miss – pan na oraz mi sre pre sen ta -
tion – wpro wa dza nie w błąd) oraz
umniej sza nia ich wpły wu na ży cie
po li tycz ne kra ju. Re ży ser ka prze ko -
nu je, że por tre ty ko biet po ka zy wa ne
przez me dia są prze kła ma ne oraz
uka zu ją je ja ko bar dziej emo cjo nal ne,
mniej od po wied nie i kom pe tent ne 
w pia sto wa niu wy so kich sta no wisk od
mężczyzn. Czę ściej zwra ca się uwa gę
na ich wy gląd ze wnętrz ny niż na
osią gnię cia. To spra wia, że ma ją one
utrud nio ny do stęp do wła dzy, a efek -
ty ich pra cy są dla nas trud niej sze do
do strze że nia. Oglą da jąc w me diach
głów nie mę ski wzo rzec rzą dze nia,
dziew czy nom trud niej do strzec sie bie
w ro li li de rek. Nie kie dy też sa me do -
sto so wu ją swo je za cho wa nia i dą że -
nia do ocze ki wań męż czyzn – by cia
pięk ny mi, sek sow ny mi, za leż ny mi. 

Pięk na czy be stia?
We dług prof. An ny Za wadz kiej, od -
wo łu jąc się do tre ści Miss Re pre sen ta -
tion, na le ży pa mię tać, że jest to film
na krę co ny z per spek ty wy ame ry kań -
skiej. Dla te go trze ba za dać so bie py -
ta nie, czy tak sa mo po strze ga ne są
ko bie ty w ży ciu pu blicz nym w Pol sce.
Od po wiedź udzie lo na przez Wie sła wa
Ko sa kow skie go, dy rek to ra re no mo -
wa ne go Li ceum Ogól no kształ cą ce go
nr 3 w Gdy ni, nie na pa wa opty mi -
zmem. We dług nie go film po ka zu je

sza rą – tak że pol ską – rze czy wi stość,
w któ rej ko bie ty, by osią gnąć ta ki
sam sta tus jak męż czyź ni, mu szą po -
sta rać się dwa ra zy bar dziej. Trud no
nam się bo wiem przy zwy cza ić do ko -
biet li de rek – choć w ten sam spo sób
dzi wi nas męż czy zna pie lę gniarz al -
bo przed szko la nek. Na co dzień za -
po mi na my, jak czę sto pa trzy my na
lu dzi ste reo ty po wo, a prze cież brak
kom pe ten cji to po pro stu brak kom -
pe ten cji, a głu po ta jest głu po tą nie -
za leż nie, czy re pre zen tu je ją męż czy -
zna, czy ko bie ta, mło dy czy sta ry,
czar ny czy bia ły. Trze ba uświa da -
miać mło dzież, że oce nia nie po -
wierz chow no ści – za rów no w ży ciu
pry wat nym, jak i pu blicz nym – jest
po pro stu płyt kie. Po dob ne po glą dy
na te mat wal ki ze ste reo ty pa mi
przed sta wia rów nież Iwo na Gu zow -
ska, po słan ka na sejm, któ ra nie daw -
no po wró ci ła ze sty pen dium w Sta -
nach Zjed no czo nych. Jej zda niem na
ca łym świe cie ko bie ty ma ją po dob ne
pro ble my. Sa ma też przy zna je, że
zna la zła się w po li ty ce mię dzy in ny -
mi dla te go, że by ło zbyt ma ło chęt -
nych ko biet. Bo te, choć ma ją ta ki

sam po ten cjał spraw czy jak męż czyź -
ni, do wła dzy się nie wy ry wa ją. Być
mo że dla te go, że nie każ dy czło wiek
ma rzy o by ciu gło wą pań stwa. Sęk 
w tym, że je śli ze chce my się gnąć po
wła dzę, to po win ni śmy mieć rów ne
szan se. 

Prof. Bog dan Woj cisz ke prze ko nu je
na to miast, że męż czyź ni i ko bie ty nie
róż nią się od sie bie, je śli cho dzi o sty -
le za rzą dza nia i spo so by spra wo wa -
nia wła dzy. Przy pusz cza, że  ko bie -
tom w an ga żo wa niu się w po li ty kę
prze szka dza obrzy dze nie uma wia -
niem się, zdra dza niem, ma mie niem,
uni ka niem i ob ra ża niem oraz in ny mi
zmyśl ny mi for te la mi. Nie zmie nia to
fak tu, że za rów no w ży ciu pry wat -
nym, jak i pu blicz nym po trzeb ne jest
swo iste wy mie sza nie, bo świat my -
ślą cy wy łącz nie po mę sku lub żeń sku
był by na praw dę nie do znie sie nia. 

Kom pleks Bar bie
O wi ze run kach ko biet i męż czyzn
oraz na szym spo so bie ich od bie ra nia,
nie tyl ko przy oka zji zdo by wa nia wy -
so kich po zy cji w ad mi ni stra cji rzą do -
wej, w du żej mie rze de cy du ją me dia.
W spo łe czeń stwie, gdzie od gry wa ją
one jed ną z głów nych ról w bu do wa -
niu norm spo łecz nych, każ de go dnia
tra fia do świa do mo ści ko biet ta ka 
in for ma cja: „wa sza si ła i war tość le -
ży w by ciu mło dą, pięk ną, sek sow ną
i uwo dzi ciel ską”. Jak do wie dzio no
już nie jed no krot nie, ob raz pięk nej
ko bie ty w me diach jest wy jąt ko wo
za kła ma ny. Sta ty sty ki po ka zu ją, że
na sto lat ki każ de go dnia bom bar do -
wa ne są bez myśl ny mi prze ka za mi.
Trze ba też pa mię tać, że wir tu al ny
świat, w któ rym co raz czę ściej ży je
mło dzież, jest swo istym śmiet ni kiem

Walcząc z uprzedzeniami
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my śli. Prze strzeń ta jest nie kon tro lo -
wa na, co po zwa la na ano ni mo we
wrzu ca nie tre ści i spra wia, że w każ -
dej chwi li mo że my na tknąć się w niej
na róż ne go ro dza ju ne ga tyw ne prze -
ka zy. Prof. An na Za wadz ka, zaj mu -
ją ca się psy cho lo gią kon sump cji, 
prze ko nu je, że po ka zy wa nie ob ra zu 
pań wy chu dzo nych czy nie na tu ral nie
pięk nych (wy re tu szo wa nych) wpły wa
ne ga tyw nie na in ne ko bie ty. Ma ją
one gor sze mnie ma nie o so bie i niż -
sze po czu cie wła snej war to ści. Czy na
pew no za tem – mó wiąc z per spek ty -
wy ka pi ta li zmu na sta wio ne go na zysk
– „ide al ne” ko bie ty w re kla mach na -
pę dza ją go spo dar kę? Ow szem, atrak -
cyj ność zwy kle po ma ga sprze dać pro -
dukt, jed nak ta kie „od chu dzo ne
wi ze run ki” w ogól nym roz li cze niu
nie sprze da ją to wa ru le piej od in -
nych. Na to miast ich efek tem ubocz -
nym jest ob ni że nie sa mo oce ny po -
ten cjal nych klien tek w każ dej gru pie
wie ko wej. Prof. Za wadz ka zwra ca
szcze gól ną uwa gę na po trze bę ochro -
ny i uświa da mia nia naj młod szych, bo
tak że prze mysł za baw kar ski prze -
siąk nię ty jest ste reo ty pa mi. Swo -
istym sym bo lem sta ła się w tu taj
cier pią ca na ano rek sję lal ka Bar bie,
któ rej BMI (wskaź nik ma sy cia ła)
wy no si za le d wie 16. Prof. Za wadz ka
ja ko przy kład po da je ba da nia prze -
pro wa dzo ne w Wiel kiej Bry ta nii, któ -
re po ka za ły, że dziew czyn ki w wie ku
3–5 lat ba wią ce się chu dą lal ką ma ją
niż sze mnie ma nie o so bie niż ich ró -
wie śnicz ki ba wią ce się „bo ba ska mi”.
Trze ba więc chro nić dzie ci od naj -
młod szych lat przed wpły wem re kla -
my, uczą cej je od po cząt ku, jak w do -
ro słym ży ciu być ide al ny mi kon su-
men ta mi. 

Czy wie rzysz w rów ny świat?
Ja ne El liott to ame ry kań ska na uczy -
ciel ka od lat pro wa dzą ca warsz ta ty
prze ciw ko dys kry mi na cji. Otwar cie
przy zna je ona, że nie wie rzy w rów ny

świat, prze ko nu jąc swo ich słu cha czy:
Ty i ja ni gdy nie bę dzie my rów ni. Ni gdy
nie bę dę tak wy so ka jak ty, tak mło da jak
ty. Ni gdy też nie na uczę się mó wić w tym
sa mym ję zy ku co ty. Tak sa mo jak męż -
czyź ni ni gdy nie bę dą rów ni ko bie tom 
i od wrot nie. Sęk w tym, że lu dzie nie
mu szą być so bie rów ni. Ja ne El liott
okre śle nie „rów ność” za stę pu je ter -
mi nem equ ity, któ ry zna czy dla niej
ty le, co być trak to wa nym rów no wo -
bec pra wa. Wy ni ka to z prze ko na nia,
że rów no ści nie da się za gwa ran to -
wać, po nie waż żad ne pra wo nie spra -
wi, że na gle wszy scy bę dzie my na
przy kład te go sa me go wzro stu. Moż na
na to miast za gwa ran to wać, że lu dzie
bę dą trak to wa ni tak sa mo bez wzglę -
du na ich ko lor skó ry, wiek, syl wet kę,
płeć, po cho dze nie czy upodo ba nia.
Świat nie jest też – i ni gdy nie bę dzie
– spra wie dli wy, bo nie ma ta kiej si ły,
któ ra spra wi, że na gle znik ną wszyst -
kie nie rów no ści spo łecz ne czy ma te -
rial ne. We dług El liott po win ni śmy
usta lić jesz cze jed ną kwe stię. Mó wi my
bar dzo du żo o dys kry mi na cji, wal ce
prze ciw ra si zmo wi, a w rze czy wi -
sto ści po win ni śmy wal czyć przede
wszyst kim z igno ran cją. Ja ko przy -
kład przy to czyć moż na fakt, że w me -
diach (tak, tych sa mych, któ re za rzu -
ca ją nas ste reo ty po wy mi prze ka za mi)
dba się bar dzo o tzw. po praw ność po -
li tycz ną, w związ ku z czym, za  ob ra -
zo bur cze uzna je się na zwa nie ko goś
„czar nym”. Tym cza sem nie po win ni -
śmy za prze czać na szym oczom i uda -
wać, że nie wi dzi my ko lo ru skó ry,
wło sów czy oczu. Bo nie jest pro ble -
mem by cie ko lo ro wym, a ra czej ne -
ga tyw na re ak cja na te go ty pu in for -
ma cję. Mu si my więc wal czyć sa mi ze
so bą i kon tro lo wać swo je my śli za
każ dym ra zem, kie dy po my śli my „to
zło dziej – jak wszy scy czar ni” al bo
„pięk na ko bie ta mu si być głu pia”. Nie
mo że my też od no sić się do ne ga tyw -
nych ste reo ty pów i sko ja rzeń za-
ko rze nio nych w na szych gło wach, 

po win ni śmy za to na uczyć się kon tro -
lo wać wła sne my śli, bo one de ter mi -
nu ją na sze czy ny.

Cu da nie ist nie ją
Jak już wcze śniej wspo mnia no „głu -
po ta jest po pro stu głu po tą” i to sa -
mo ty czy się uprze dzeń. Nie ma zna -
cze nia, czy je ste śmy uprze dze ni do
ko biet, do męż czyzn, czy do pew nych
na ro do wo ści – me cha nizm jest ten
sam. Naj go rzej kie dy do cho dzi do sy -
tu acji, w któ rej za czy na my za cho wy -
wać się tak, jak te go od nas ocze ku ją
in ni. Na przy kład my ko bie ty zbyt
czę sto głę bo ko wie rzy my, że oce nia
się nas po wy glą dzie. A prze cież
pięk no to nie są tyl ko po nęt ne usta 
i krą głe bio dra nie ska zi tel nych bo giń
z te le wi zji. Czu je my się gor sze, brzyd -
sze i nie pew ne te go, że mo gły by -
śmy zdo być ta ką wła dzę czy si łę, 
ja ką ma ją męż czyź ni. Czę ściej za to
sku pia my się na zdo by wa niu męż -
czyzn. Tak więc pro stu je my lub krę -
ci my wło sy, na kła da my ma ki jaż, sta -
ra my się za wszel ką ce nę za cho wać
nie ska zi tel ną fi gu rę bez gra ma tłusz -
czu, o cel lu li cie nie wspo mi na jąc.
I tu czas na ma łą dy gre sję –  z za ło -
że nia jest to ar ty kuł o ko bie tach, ale
nie za po mi naj my, że męż czyź ni też
ma ją stycz ność z me dia mi. Wie lu 
z nich po zu je na sil nych, wy spor to -
wa nych i uwo dzi ciel skich. Wie dzą
bo wiem, że bez wy raź nej mu sku la -
tu ry, nie zwró cą na sie bie uwa gi nie -
któ rych dziew czyn. Wie lu z nas –
nie za leż nie od płci – tyl ko wte dy
czu je się pięk nie, kie dy upo dab nia
się do te go, co moż na zo ba czyć w te -
le wi zji, re kla mach, in ter ne cie. Ma my
ob se sję na punk cie przy bie ra nia na
wa dzę. Nie ustan nie się od chu dza my,
pod da je my się ope ra cjom pla stycz -
nym, ka tor gom na si łow ni – i po co
to wszyst ko? Że by nas do ce nio no.
Tyl ko czy rze czy wi ście z te go po wo -
du chce my być do strze ga ni? mo ni ka leWandoWska
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Jak gło sił pla kat, by ła to pierw sza
z pla no wa ne go cy klu fi lo zo ficz na

kon fe ren cja po świę co na na tu rze Bo -
ga. – Choć ma my do czy nie nia z dłu gą
– cią gną cą się od sta ro żyt no ści aż po
współ cze sność – tra dy cją do cie kań fi lo -
zo ficz nych i teo lo gicz nych do ty czą cych
na tu ry Bo ga oraz Je go re la cji do świa ta
i lu dzi, to te ma ty ka ta nie cie szy ła się 
w ostat nich la tach w Pol sce zbyt nią
aten cją. A prze cież za raz po woj nie, 
aż do lat osiem dzie sią tych ze szłe go wie -
ku, te ma ty ka ta by ła obec na w na szej

ro dzi mej re flek sji fi lo zo ficz nej. Z dru giej
stro ny, w tym sa mym okre sie, w któ rym
wy ga sa u nas za in te re so wa nie nią, za -
czy na być roz wi ja na dy na micz nie w o-
środ kach uni wer sy tec kich Sta nów Zjed -
no czo nych, póź niej tak że w ośrod kach
eu ro pej skich. Po wsta ją no we cza so pi s-
ma, pu bli ko wa ne są mo no gra fie. In ten -
syw ność za in te re so wa nia i po ziom ak -
tu al nych dys ku sji w ob sza rze teo lo gii
fi lo zo ficz nej nie ma so bie chy ba rów -
nych od cza sów wiel kich śre dnio wiecz -

nych sys te mów me ta fi zycz nych. Dla te go
war to tę te ma ty kę na no wo pod jąć,
zwłasz cza, że za gad nie nia teo lo gii fi lo -
zo ficz nej, obok za gad nień epi ste mo lo -
gicz nych, me ta fi zycz nych czy etycz nych,
za wsze sta no wi ły trzon my śle nia fi lo zo -
ficz ne go – wy ja śniał dr Ma rek Pe -
pliń ski, ini cja tor kon fe ren cji. Or ga -
ni za to rzy nie my li li się, twier dząc,
że ist nie je po trze ba ta kiej de ba ty
tak że na uni wer sy te cie. Słu cha czy
nie bra ko wa ło, mo men ta mi wręcz
trud no by ło zna leźć na sa li wol ne
miej sce. Dla wie lu stu den tów, pra -
cow ni ków, jak i osób spo za uczel ni
oka za ło się po pro stu cie ka we, co
Bóg mo że wie dzieć, co wie i w ja ki
spo sób wie, bę dąc isto tą wszech -
wie dzą cą. 

Gro no pre le gen tów sta no wi li pro -
fe so ro wie, dok to rzy i mło dzi dok to -
ran ci z uni wer sy te tów w War sza -
wie, Ło dzi, Byd gosz czy, Wro cła wiu,
Szcze ci nie oraz na szej Al ma Ma ter.
Bar dzo szyb ko oka za ło się, że te mat
kon fe ren cji, choć do kład nie spre cy -
zo wa ny, jest jed no cze śnie sza le nie
trud ny i na swój spo sób prze wrot -
ny. Bo jak że czło wiek, choć by na wet
fi lo zof, mo że wnik nąć w taj ni ki Bo -
skie go Umy słu? Jak tłu ma czy li or ga -
ni za to rzy kon fe ren cji, jed ną z dróg
po zna nia Bo ga jest Ob ja wie nie,
dru gą – po zna nie ro zu mo we, pły ną -
ce ze zro zu mie nia świa ta ja ko skut -
ku stwór cze go Bo że go dzia ła nia. 
Fi lo zo fię przy ję ło się sta wiać w opo -
zy cji do teo lo gii z ra cji, iż nie ko rzy -
sta ona z wie dzy ob ja wio nej. Co raz
po wszech niej sta wia ne jest jed nak
py ta nie o moż li wość syn te zy tych
dwóch ście żek po znaw czych – ro zu -
mu i wia ry. Pró by ta kie czy nio ne są
obec nie w roz ma itych ośrod kach
aka de mic kich na świe cie, po dej mu -
ją cych za gad nie nia re li gii czy teo lo -
gii fi lo zo ficz nej. 

Pierw szy pre le gent, prof. Ry szard
Mor dar ski z Uni wer sy te tu Ka zi mie -
rza Wiel kie go w Byd gosz czy, przed -
sta wił roz wa ża nia na te mat Bo żych
atry bu tów wszech wie dzy i wiecz -
no ści oraz moż li wo ści ich po go dze -
nia z ludz ką wol no ścią. Za in spi ro -
wa ło to obec nych do sta wia nia
py tań, czy dla Bo ga, dla któ re go „je -
den dzień jest jak ty siąc lat, a ty siąc
lat jak je den dzień”, czas pły nie, 
a więc czy u Bo ga jest coś ta kie go
jak prze szłość lub przy szłość, czy
mo że jest wiecz ne te raz, a wszy-
st ko, co kie dy kol wiek się zda rzy ło,
dzie je bądź zda rzy na świe cie, jest
w Je go oczach „ak tu al nie obec ne”?
Py ta nia te ro dzi ły ko lej ne: czy mo -
że my o Bo gu mó wić, że co kol wiek
„wi dzi”? Uży wa jąc ta kich sfor mu ło -
wań, ma my prze cież na my śli ludz -
ki, zmy sło wy spo sób po strze ga nia,
a więc sto so wa nie ich w od nie sie -
niu do Bo ga jest nie tyl ko nie ade -
kwat ne, ale i nie upraw nio ne, po -
nie waż spra wia, że mie rzy my Go
na szą mia rą. Wie lo krot nie zresz tą
uczest ni cy de ba ty do cho dzi li do
wnio sku, że w do cie ka niach nad na -
tu rą Bo ga sło wa nas za wo dzą. 

Kwe stią nie prze rwa nie po bu dza -
ją cą do dys ku sji by ło rów nież za -
gad nie nie, czy Bo ża wszech wie dza
nie kłó ci się z fak tem wol nej wo li
czło wie ka. Po ru szył je mię dzy in ny -
mi prof. Sta ni sław Ju dyc ki, kie row -
nik Za kła du Me ta fi zy ki i Fi lo zo fii
Re li gii In sty tu tu Fi lo zo fii, So cjo lo gii
i Dzien ni kar stwa UG, w wy stą pie -
niu za ty tu ło wa nym Ku sze nie i wol na
wo la. O pew nym roz wią za niu pro ble -
mu na tu ry re la cji po mię dzy ludz ką wol -
no ścią a wszech wie dzą Bo ga. Tu wnio -
sek był nie co za ska ku ją cy: fi lo zo fom
nie uda ło się do tych czas ro ze znać 
i pre cy zyj nie okre ślić, czym jest
wol na wo la.

Osta tecz nie kon fe ren cja nie da ła
od po wie dzi na wie le po sta wio nych
pod czas niej py tań. Lecz czyż fi lo zo -
fia nie po le ga wła śnie na nie usta ją -
cym za da wa niu py tań i ni gdy 
w peł ni nie za spo ko jo nej cie ka wo ści
świa ta? Cie szy też, że gdań scy fi lo -
zo fo wie są na ty le od waż ni, by po -
dej mo wać ini cja ty wy po zwa la ją ce
na uce mie rzyć się z Bo żą wszech -
wie dzą. mar ta bro nieW ska
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„O wieDzy BOga”
w dniach od 18 do 19 listopada 2011 roku na uniwersytecie gdańskim
odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod intrygująco
brzmiącym tytułem: „o wiedzy Boga”. jej organizatorami byli zakład
metafizyki i Filozofii religii, działający od zeszłego roku w ramach
instytutu Filozofii, socjologii i dziennikarstwa ug oraz stowarzyszenie
edukacyjno-naukowe im. pawła włodkowica

Pełna sala pierwszego dnia konferencji

Prof. Stanisław Judycki wygłasza referat 
pt. Kuszenie i wolna wola
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Do kład nie mie siąc od ka len da -
rzo we go roz po czę cia no we go

ro ku w Chi nach, któ ry świę to wa no
od 23 stycz nia, uro czy ste po wi ta nie
Ro ku Smo ka na UG od by ło się na
Wy dzia le Za rzą dza nia. W imie niu
go spo da rzy wy da rze nie otwo rzył
rek tor prof. Ber nard Lam mek oraz
mar sza łek wo je wódz twa po mor -
skie go Mie czy sław Struk. – Cie szę się,
że po raz ko lej ny świę tu je my na uni -
wer sy te cie ob cho dy Chiń skie go No we go
Ro ku. Na sza pol sko -chiń ska współ pra -
ca za owo cu je w przy szłym ro ku mię dzy
in ny mi otwar ciem kie run ku si no lo gia
na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym – mó wił
rek tor. Opie kę na uko wą nad kie -
run kiem ma ob jąć prof. Wu Lan,
po lo nist ka, tłu macz ka li te ra tu ry
pol skiej na ję zyk chiń ski. Od przy -
szłe go ro ku naj praw do po dob niej 
na uni wer sy te cie w Kan to nie lub 
w Szan gha ju ma po wstać tak że ko -
lej na w Chi nach po lo ni sty ka. 

FE ST I WAL WIO SNY
O chiń skiej tra dy cji świę to wa nia no -
we go ro ku opo wie dział Li Yijian,
pierw szy se kre tarz Kon su la tu Ge ne -
ral ne go Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej
w Gdań sku. Zgod nie z tam tej szy mi
ob rzę da mi świę to no we go ro ku to
fe sti wal wio sny, któ ry przy pa da na
prze ło mie stycz nia i lu te go. Jest to
naj dłuż sze świę to w Chi nach, trwa -
ją ce pięt na ście dni. Le gen da gło si,
że w tym cza sie lud ność na wie dza -
ła zła be stia, któ ra po że ra ła plo ny, 
a cza sem na wet lu dzi. Za po bie gli wi
wie śnia cy wy sta wia li więc je dze nie,
by ustrzec się przed na pa da mi zło -
wro gie go stwo ra. Pew ne go ra zu be -
stia prze stra szy ła się ubra ne go na
czer wo no chłop ca. Stąd Chiń czy cy
wy wie sza ją przed do ma mi czer wo ne
lam pio ny lub ma lu ją fra mu gi okien 
i drzwi na czer wo no. Po dob ną funk -
cję od stra sza nia złych du chów peł ni
dziś po kaz fa jer wer ków. 

W tra dy cji chiń skiej nie zwy kle
waż nym ele men tem są przy go to wa -
nia do świąt. Każ dy dom mu si być
na le ży cie wy sprzą ta ny bo wiem po-
rzą dek przy no si szczę ście. – Wie le
ro dzin w tym cza sie prze pro wa dza ge -
ne ral ne re mon ty, w związ ku z czym
kwit nie biz nes re mon to wy – tłu ma czył
pierw szy se kre tarz Li Yijian. Naj -
waż niej szy jest jed nak pierw szy
dzień, czy li Wi gi lia No we go Ro ku.
Wów czas ca łe ro dzi ny przy go to wu -
ją spe cjal ną ko la cję, pod czas któ rej
kró lu ją pie roż ki jia ozi. Sym bo li zu ją
one bo gac two i do stat nie ży cie,
gdyż przy po mi na ją ta la ry. Po dob nie
jak w tra dy cji chrze ści jań skiej, 
w wi gi lij ną noc przy sto le zo sta wia
się wol ne miej sce, na czy nia oraz
pa łecz ki dla człon ka ro dzi ny, któ ry
nie mógł przy być. Na stęp ny dzień
świąt prze zna czo ny jest na od wie -
dzi ny u krew nych lub przy ja ciół.
Ósme go dnia tra dy cyj nym da niem

C E N T R U M S T U D I Ó W A Z J I W S C H O D N I E J
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chiń skie sztu ki wal ki, ma saż, śpiew i fa jer wer ki to je dy nie kil ka atrak cji, któ re mia ły miej sce pod czas ob cho -
dów chiń skie go no we go ro ku na uni wer sy te cie gdań skim. po raz pią ty im pre zę zor ga ni zo wa ło cen trum
stu diów azji wschod niej ug, tym ra zem we współ pra cy z mię dzy wy dzia ło wym ko łem na uko wym stu diów
azji wschod niej

„Najbardziej smakują nam barszcz i pierogi” – mówiła Iwona

ROK     SMOKA NA UG
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Od lewej: Pierwszy sekretarz Konsulatu Generalnego ChRL w Gdańsku Li Yijian, rektor UG prof. Bernard Lammek,
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, dyrektor CSAW dr Kamil Zeidler
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Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina...
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jest la ba – „zu pa ósme go dnia”. Jest
to ro dzaj słod kiej ry żo wej kasz ki 
z do dat ka mi owo ców w lu krze,
orze chów i słod kiej fa sol ki. Z oka zji
No we go Ro ku roz da je się tak że
pre zen ty. Dzie ci ob da ro wu je się
czer wo ny mi ko per ta mi z pie niędz -
mi. Ten zwy czaj prak ty ko wa ny jest
tak że w biz ne sie, gdyż ma przy -
nieść po myśl ność w in te re sach 
i bo gac two na ca ły rok. Do krew -
nych i przy ja ciół z ży cze nia mi wy -
sy ła się no wo rocz ne cia stecz ka. 
W przed ostat nią noc wień czą cą ob -
cho dy no we go ro ku że gna się bo ga
ogni ska do mo we go Zao Ju na, któ ry
zgod nie z oby cza jem uda je się 
do Nie ba, by zdać spra woz da nie
naj wyż sze mu bo gu w re li gii tao -
istycz nej – Ne fry to we mu Ce sa rzo -
wi. Wów czas wi ze run ko wi bo ga
ogni ska do mo we go sma ru je się
usta mio dem, by mó wił je dy nie do -
bre rze czy. Pięt na ste go dnia, czy li
w Świę to La tar ni, na uli cach or ga -
ni zo wa ne są pa ra dy i po ka zy cho -
dze nia na szczu dłach, a tak że od by -
wa ją się tań ce lwów i smo ków.
Le gen da gło si, że Świę to La tar ni
wią że się z po szu ki wa niem księż -
nicz ki, któ ra uto nę ła w rze ce. Dla -
te go też przed do ma mi za pa la się
lam pio ny. Okres świą tecz ny to naj -
lep szy mo ment na od da wa nie dłu -
gów i prze pro si ny. 

PO LKI SA WY SO KIE, 
A PO LA CY PRZY STOJ NI
Pią ta edy cja ob cho dów Chiń skie go
No we go Ro ku peł na by ła atrak cji.
Jak co ro ku qu iz z wie dzy o hi sto rii 
i kul tu rze Pań stwa Środ ka po pro wa -
dził dr Mar ce li Bur del ski. Mi mo za -
cię tej ry wa li za cji o pierw sze miej sce
osta tecz nie w kon kur sie zwy cię żył
Mi chał Ma ry now ski, stu dent Wy -

dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji. Wzrost
po zio mu ad re na li ny wśród zgro ma -
dzo nych go ści wy wo łał po kaz chiń -
skiej sztu ki wal ki – wu shu tra dy cyj -
ne go, przy go to wa ny przez pod -
opiecz nych dr. Krzysz to fa Brzo zow -
skie go, brą zo we go me da li sty Mi -
strzostw Świa ta w Shiy an z 2010
ro ku. W taj ni ki ma sa żu chiń skie go
wpro wa dził wszyst kich ze bra nych
przy spie szo ny kurs in struk ta żo wy
zor ga ni zo wa ny przez te ra peut ki 
z Tui Na SPA w Gdy ni. O naj now -
szej książ ce Edwar da Kaj dań skie go
Chi ny. Lek sy kon opo wie dział re dak -
tor na czel ny wy daw nic twa „Książ -
ka i Wie dza” Wło dzi mierz Ga łą zka.
Daw kę so lid ne go hu mo ru za pew nił
re fe rat, któ ry śmia ło moż na za ty tu -
ło wać Pol ska w oczach Chiń czy ków,
za pre zen to wa ny przez chiń skich
stu den tów Lin Lin, Gao Ling Ling
i Yu Da chun, czy li Zo się, Iwo nę 
i Tom ka. – Po lki to naj pięk niej sze ko -
bie ty na świe cie, ale nie ste ty bar dzo
wy so kie – mó wił To mek. Z ko lei Zo -
sia za pew ni ła, że „Po la cy są przy -
stoj ni i ma ją pro ste no sy”. Po nad to
po dzie li li się oni wra że nia mi do ty -
czą cy mi pol skiej kuch ni – naj bar -
dziej sma ku ją im pie ro gi i barszcz.
Na to miast stu den ci ze Stu dium 
Ję zy ków Ob cych UG za pew ni li
opra wę mu zycz ną uro czy sto ści.
Dwie gru py wo kal ne za śpie wa ły
utwo ry w ję zy ku pol skim oraz chiń -
skim. Po pol sku Chiń czy cy za śpie -
wa li pio sen kę gru py Bay er Full
Wszy scy Po la cy to jed na ro dzi na. Na
za koń cze nie ob cho dów zgod nie 
z chiń ską tra dy cją od był się po kaz
sztucz nych ogni, któ ry od stra szył 
w Ro ku Smo ka wszyst kie złe du chy. 

CO PRZY NIE SIE
ROK WOD NE GO SMO KA?
W chiń skim ka len da rzu księ ży co -
wo -sło necz nym wy róż nia się sześć
cy kli, po dzie lo nych na dwa na ście
ziem skich ga łę zi, któ rym od po wia -
da dwa na ście zwie rząt i pięć ży -
wio łów (wo da, ogień, zie mia, drew -
no, me tal). Obec ny Rok Wod ne go
Smo ka jest ko rzyst ny dla wszys-
tkich no wych przed się wzięć, naj -
więk szych suk ce sów moż na się
spo dzie wać w sztu ce, me diach, re -
kla mie, a tak że w bran żach zwią za -
nych z wo dą.mag da le na mar cin koW ska

„No we Ate ny al bo Aka de mia
wszel kiey scy en cyi peł na …”

to pierw sza pol ska en cy klo pe dia
po wszech na i te go fak tu nie kwe -
stio nu ją na wet naj bar dziej za wzię ci
prze ciw ni cy pi sar stwa jej au to ra,
ks. Jo achi ma Be ne dyk ta Chmie -
low skie go (1700–1763). Słyn na
en cy klo pe dia fran cu ska Di de ro ta
za czę ła się uka zy wać sześć lat po
dzie le pro bosz cza z Fir le jo wa, któ -
ry to pierw szą część swe go kom -
pen dium opu bli ko wał w ro ku 1745
we lwow skiej  ofi cy nie ty po gra fa
kró lew skie go Paw ła Jó ze fa Gol -
czew skie go. Część dru ga zo sta ła
wy tło czo na rok póź niej. Roz sze rzo -
na o dwie  czę ści – trze cią i czwar -
tą – ko lej na edy cja „No wych Aten”
uka za ła się rów nież we Lwo wie,
ale już w dru kar ni je zu ic kiej, w la -
tach 1754–1756. Ks. Chmie low ski,
opie ra jąc się na kom pen diach 
i syn te zach stu kil ku dzie się ciu au -
to rów, któ re to zgro ma dził w swo -
jej po kaź nej bi blio te ce na pro bo -
stwie w Fir le jo wie k. Ro ha ty na na
Po do lu, za warł w swo im dzie le –
upo rząd ko wa ną w ukła dzie rze czo -
wym, we dług dzia łów i ha seł –
ów cze śnie do stęp ną wie dzę z za -
kre su: teo lo gii, astro lo gii, geo gra -
fii, hi sto rii, po li ty ki, ma te ma ty ki,
zoo lo gii, bo ta ni ki i mi ne ra lo gii.
„No we Ate ny” w za mie rze niach
au to ra nie mia ły być żad ną dy ser -
ta cją na uko wą a ra czej po pu lar -
nym kom pen dium edu ka cyj nym.
Jak sam pi sze w przed mo wie:
Choć bym na ja ką za słu żył cen zu rę,
po wi nie nem być excu sa bi lis, bo non
in ter Do cto rum Col le gias, non in 
Or bis Ca pi te, nie w Ale xan dryj skiey,
Ca ro grodz kiej, Wa ty kań skiej sie dzę 
Bi blio te ce, ale w do mu mo im w le sie
Fir le jow skim, jak w becz ce Dio ge nes,
gdzie tak je dwab ni czek dum ope ror,
ope rior. A wcze śniej wy ja śnia: Wie -
le wy kła dam słów i rze czy, że by mi za -
daw szy Czy tel nik owo: Et quo mo do
po ssum in tel li ge re, si non ali qu is osten -
de rit mi hi?, nie szpe rał expli ka cyi po
Le xi ko nach, Dik cio na rzach, lecz tu
miał zu peł ną dla sie bie in ver bis et re -
bus in for ma cją. W in nym jesz cze
miej scu do da je: [...] nie rzu cam nie -
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Dr Krzysztof Brzozowski (po prawej) podczas pokazu
wushu
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C Y M E L I A B I B L I O T E K I U G

po trzeb nych dy gre sji, nie pasz kwi lu ję
ni ko go, tyl ko mą drym przy po mi nam,
nie do uczo nych na uczam, cie ka wych
kon ten tu ję.

Au tor „No wych Aten” uro dził
się w no cy z 20 na 21 mar ca 1700
ro ku, w Łuc ku, w ro dzi nie szla -
chec kiej her bu Na łęcz. Na uki po -
bie rał w ko le gium je zu ic kim we
Lwo wie. Tam że rów nież od by wał
stu dia teo lo gicz ne w se mi na rium
ka te dral nym. Po otrzy ma niu świę -
ceń ka płań skich ja kiś czas uczył 
w szkołach lwow skich. Od mło do -
ści był Chmie low ski zwią za ny 
z dwo rem Jo an ny i Ja na Ja bło now -
skich, ja ko pre cep tor ich sy na Dy -
mi tra. Dzię ki po par ciu wo je wo dy
ru skie go otrzy mał w ro ku 1725 od
kró la Au gu sta II Sa sa pro bo stwo 
w Fir le jo wie. Po dru giej elek cji Sta -
ni sła wa Lesz czyń skie go w ro ku
1733 ja ko je go stron nik otrzy mał
no mi na cję na pro bosz cza w Lesz -
nie, któ rą za twier dził na wet pa -
pież Kle mens XII, jed nak na sku -
tek zwy cię stwa Au gu sta III Sa sa
pro bo stwo po wyż sze przy pa dło 
w udzia le ko muś in ne mu. Od swe -
go ucznia Dy mi tra Ja bło now skie go
otrzy mał w za rząd pro bo stwo 
w Pod ka mie niu. W 1743 ro ku ów -
cze sny me tro po li ta lwow ski – abp
Mi ko łaj Igna cy Wy życ ki – mia no wał
go swo im pra ła tem do mo wym, zaś
dwa la ta przed śmier cią od bi sku pa
ki jow skie go – Jó ze fa An drze ja Za -
łu skie go – otrzy mał ks. Be ne dykt
Chmie low ski god ność ka no ni ka
ka te dral ne go. Naj czę ściej jed nak
prze by wał w Fir le jo wie w de ka na cie
Ro ha tyń skim, gdzie przez dłu gie 
la ta spra wo wał funk cję dzie ka na.
Ko ściół i pa ra fia w Fir le jo wie  du żo

mu za wdzię cza ją. Od no wił bu dy -
nek ko ściel ny i wy po sa żył go w
no we or ga ny i in ne in stru men ty
mu zycz ne oraz sprzę ty li tur gicz ne.
Wy bu do wał – funk cjo nu ją cy  prze -
szło 100 lat – dom dla ubo gich. 

Głów ną jed nak pa sją – dusz pa -
ster ską i oso bi stą – ks. Be ne dyk ta
Chmie low skie go by ła dzia łal ność
pi sar ska. W swej ple ba nii w Fir le -
jo wie zgro ma dził po kaź ny księ go -
zbiór, któ ry słu żył mu ja ko ba za
źró dło wa. Je go mo dli tew ni ki, zbio -
ry ka zań i ży wo tów świę tych, a tak -
że in ne dzie ła fi lo zo ficz no -teo lo -
gicz ne oraz z dzie dzi ny hi sto rii,
ge ne alo gii i he ral dy ki cie szy ły się
du żym wzię ciem. De dy ko wa na wo -
je wo dzi nie Jo an nie Ja bło now skiej
książ ka do na bo żeń stwa „Bieg ro ku
ca łe go” już za ży cia au to ra mia ła
aż sie dem wy dań. Trzech wy dań
do cze ka ły się tak że ży wo ty świę -
tych „Uciecz ka przez świę tych do
Bo ga”. Trwa łe miej sce w dzie jach
li te ra tu ry za jął jed nak ple ban 
z Fir le jo wa ja ko au tor „No wych
Aten”. Nie wąt pli wie już sam po -
mysł stwo rze nia po pu lar ne go
kom pen dium, za wie ra ją ce go sto -
sun ko wo kom plet ny prze gląd ów -
cze sne go sta nu wie dzy, za słu gu je
na uzna nie. Dzie ło ks. Chmie low -
skie go zy ska ło wiel kie po wa ża nie
u współ cze snych mu au to ry te tów
na uko wych i li te rac kich: Elż bie ty
Druż bac kiej, bpa Jó ze fa An drze ja
Za łu skie go i Ja na Da nie la An drze -
ja Ja noc kie go.  W oświe ce niu i epo -
ce póź niej szej „No we Ate ny” by ły
wie lo krot nie nie słusz nie ośmie sza -
ne i za li cza ne do li te ra tu ry gra fo -
mań skiej, trak to wa no je ja ko prze -
jaw za co fa nia umy sło we go epo ki

sa skiej. Dzi siej si ba da cze  ina czej
oce nia ją pierw szą pol ska en cy klo -
pe dię po wszech ną. Za war ty w niej
za sób wie dzy jest bo wiem od -
zwier cie dle niem ów cze sne go sta -
nu na uki, zwłasz cza w dzie dzi nach
hi sto rii i geo gra fii. Do pie ro oświe -
ce nie wie le z tych tez kry tycz nie
zwe ry fi ko wa ło. W za mie rze niach
au to ra kom pen dium mia ło być po -
moc ne rów nież mniej wy kształ co -
ne mu od bior cy, cze mu mia ły słu -
żyć mię dzy in ny mi za sto so wa ne 
w dzie le ję zyk i styl dzien ni kar sko-
-aneg do tycz ny. Obec nie uwa ża się
ks. Chmie low skie go za pre kur so ra
współ cze snych form dzien ni kar -
skich. Za war te w „No wych Ate -
nach” licz ne in for ma cje na te mat
lu do wej ob rzę do wo ści i oby cza jo -
wo ści, do ty czą ce mię dzy in ny mi
za bo bo nów i prze są dów, sta no wią
dzi siaj nie zwy kle cen ne źró dło dla
et no gra fów, et no lo gów i hi sto ry -
ków kul tu ry. Hi sto ry cy zwra ca ją
uwa gę na cie ka wą  pierw szą pró bę
chro no lo gii dzie jów Rze czy po spo li -
tej oraz na in ne in te re su ją ce in for -
ma cje do ty czą ce Pol ski (mię dzy in -
ny mi je den z naj star szych opi sów
ów cze snej War sza wy) i in nych kra -
jów. Ję zy ko znaw cy pod kre śla ją
wa lo ry roz wa żań na te mat ję zy ka
pol skie go.

W zbio rach Bi blio te ki Uni wer sy -
tec kiej znaj du je się pierw sze wy -
da nie pierw szej czę ści „No wych
Aten” z ro ku 1745 oraz dru gie wy -
da nie czę ści dru giej z ro ku 1754.
Część pierw sza ma no wą opra wę,
dru ga zaś za cho wa ła ory gi nal ną
opra wę skó rza ną z epo ki. Oba wo -
lu mi ny są do brze za cho wa ne.                                                                                                             an to ni ka ka re ko

encyklopedia kSiędza benedykTa



Uro czy stość wrę cze nia sta tu etek Na -
gro dy Mia sta Gdań ska dla mło dych
na ukow ców im. Ja na Upha ge na od -
by ła się 9 lu te go br. w za byt ko wej
sa li Do mu Upha ge na. W ka te go rii
na uk ści słych wy róż nie nie otrzy ma ła
dr Syl wia Fre za z Wy dzia łu Che mii
UG za ba da nia nad struk tu rą elek -
tro no wą nie ty po wych anio nów mo le -
ku lar nych. Na to miast w ka te go rii na uk
hu ma ni stycz nych sta tu et kę przy zna -
no dr Mag da le nie Giers z Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych UG za pra ce do ty -
czą ce funk cjo no wa nia i roz wo ju dzie -
ci z ze spo łem Wil liam sa. Wśród licz -
nie zgro ma dzo nych go ści zna leź li się
po sło wie Ka ta rzy na Hall i Piotr Bauć,
wi ce pre zy dent Gdań ska Ewa Ka miń -
ska oraz pro rek tor ds. kształ ce nia UG
prof. Ma ria Men del.

NIE TY PO WY ANION 
Za in te re so wa nia ba daw cze dr Syl wii
Fre zy zwią za ne są z po zna wa niem
struk tu ry i wła ści wo ści fi zy ko che -
micz nych ukła dów mo le ku lar nych,
głów nie nie ty po wych anio nów elek -
tro no wych, tzw. su per ha lo ge no wych.
– Bar dzo sil nie wią żą one elek tro ny, któ -
rych wła ści wo ści po wo du ją, że mo że my
na stęp nie otrzy my wać no we so le lub ga -
zy szla chet ne, jak np. kse non – mó wi 
dr Syl wia Fre za. Ba da nie anio nów
mo le ku lar nych to dzie dzi na teo re -
tycz na, któ ra nie po sia da bez po śred -
nie go za sto so wa nia w prze my śle. –
Warto jed nak do dać, że zjo ni zo wa ne za
po mo cą anio nów su per ha lo ge no wych so -
le sta ją się ni sko tem pe ra tu ro wą pla zmą
słu żą cą do pro duk cji zim nej pla zmy –
tłu ma czy dr Fre za. 

Swo ją ka rie rę na uko wą roz po czę ła
na Wy dzia le Che mii UG pod kie run -
kiem prof. Pio tra Skur skie go, przy go -
to wu jąc pra cę ma gi ster ską z che mii
teo re tycz nej. Kon ty nu acją na uko -
wych za in te re so wań by ły ba da nia
nad anio na mi mo le ku lar ny mi w Ka -
te drze Che mii Kwan to wej. Do świad -
cze nie po trzeb ne każ de mu ba da czo -

wi zdo by ła pod czas sta żu w Sta nach
Zjed no czo nych, gdzie uczy ła się pod
okiem prof. Jac ka Si mon sa z Uni wer -
sy te tu w Utah (Salt La ke Ci ty), uzna -
ne go au to ry te tu w dzie dzi nie anio -
nów mo le ku lar nych. Jej pu bli ka cje
moż na prze czy tać w ta kich pre sti żo -
wych cza so pi smach na uko wych, jak
„Inor ga nic Che mi stry”, „Che mi cal
Phy sics Let ters”, „Jo ur nal of Che mi -
cal Phy sics”, „Jo ur nal of Phy si cal
Che mi stry”. Naj waż niej szym od kry -
ciem dr Syl wii Fre zy jest nie ty po wy
anion mo le ku lar ny H1 2F 13. Do je go
od kry cia uży ła wo do ru za miast tra -
dy cyj nie któ re goś z me ta li, np. so du.
– Do da wa nie ko lej nych czą ste czek wo do -
ru do pro wa dzi ło mnie do od kry cia anio -
nu o bar dzo wy so kiej ener gii, któ ry naj -
sil niej wią że elek tron. Ten nie ty po wy
anion mo le ku lar ny to dziś układ naj sil -
niej wią żą cy elek tron ze wszyst kich do -
tych cza so wo opi sa nych w li te ra tu rze  –
mó wi dr Syl wia Fre za. Obec nie lau -
re at ka uczest ni czy w trzech mię dzy -
na ro do wych pro jek tach ba daw czych.
W jed nym z nich – Pa ry lens – ba da
cien kie po li me ry, two rzą ce nie po ry -
so wa ne war stwy wy ko rzy sty wa ne 
w opty ce np. do pro duk cji so cze wek.
Oprócz che mii jej pa sją jest siat ków -
ka oraz wy ciecz ki pie sze po Ta trach. 

ZE SPÓŁ WIL LIAM SA
Przed mio tem ba daw czych do cie kań
dru giej lau re at ki – dr Mag da le ny
Giers – jest rzad ki, ge ne tycz nie
uwarun ko wa ny ze spół wad wro dzo -
nych zwa ny ze spo łem Wil liam sa.
Na zwa po cho dzi od na zwi ska no wo -
ze landz kie go kar dio lo ga J.P. Wil liam -
sa, któ ry w 1961 ro ku opi sał cho ro -
bę. Ba da nia prze pro wa dzo ne przez
dr Mag da le nę Giers do ty czy ły funk -
cjo no wa nia i roz wo ju dzie ci do tknię -
tych tym za bu rze niem. Dy ser ta cje
na ten te mat na pi sa ła w nie by wa -
łym tem pie dwóch i pół lat, bro niąc
na stęp nie ty tu łu dok to ra na uk hu -
ma ni stycz nych. W 2011 ro ku wy da -

ła książ kę za ty tu ło wa ną Ze spół Wil -
liam sa. Jest to jed na z nie licz nych
pu bli ka cji w Pol sce szcze gó ło wo opi -
su ją cych to rzad kie za bu rze nie ge -
ne tycz ne, a tak że po ru sza ją ca bar -
dzo waż ne za gad nie nia łą czą ce
psy cho lo gię z aspek ta mi me dy cy ny. 

Ze spół Wil liam sa to nie zwy kle
rzad ka cho ro ba, któ ra wy stę pu je raz
na sie dem i pół ty sią ca na ro dzin. Pa -
cjen ci do tknię ci tą cho ro bą czę sto
cier pią na wro dzo ną wa dę ser ca,
nie do czyn ność tar czy cy lub ma ją
pro ble my z nie wy dol no ścią ne rek.
Za bu rze nia wy stę pu ją tak że w funk -
cjo no wa niu psy cho spo łecz nym, po -
wo du jąc np. nie uza sad nio ne lę ki. –
Z dru giej stro ny oso by z ze spo łem Wil -
liam sa po sia da ją nie zwy kłe zdol no ści ję -
zy ko we lub mu zycz ne, mo gą mieć tzw.
słuch ab so lut ny. Po nad to są nie sa mo wi -
cie em pa tycz ne, otwar te oraz bar dzo uf ne
– mó wi dr Giers. W prze pro wa dzo -
nych ba da niach psy cho loż ka po rów -
na ła trzy gru py dzie ci: zdro we, z ze -
spo łem Wil liam sa oraz z ze spo łem
Do wna. Wy ni ki ana liz do wio dły, że
em pa tia u dzie ci z ze spo łem Wil -
liam sa jest du żo wyż sza niż w prze -
ba da nej gru pie dzie ci zdro wych. –
Mo ja pra ca ba daw cza po zwo li ła mi na
stwo rze nie mo de lu funk cjo no wa nia po -
znaw cze go i spo łecz no -emo cjo nal ne go
dzie ci z tą wa dą ge ne tycz ną – wy ja śnia
dr Giers. Mo del ten po ka zu je mię dzy
in ny mi, że w prze ci wień stwie do po -
zo sta łych dwóch grup, dzie ci z ze spo -
łem Wil liam sa są w sta nie na uczyć
się du żo wię cej pra cu jąc w gru pie
niż in dy wi du al nie oraz szyb ciej za -
pa mię tu ją imio na lu dzi niż na zwy
po szcze gól nych przed mio tów. 

Dok tor Mag da le na Giers jest teo -
re ty kiem i prak ty kiem. Już ja ko stu -
dent ka psy cho lo gii pra co wa ła z oso -
ba mi do tknię ty mi tą cho ro bą. Jest
tak że jed nym z ini cja to rów Ogól no -
pol skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi ców
Osób z Ze spo łem Wil liam sa. 

MAG DA LE NA MAR CIN KOW SKA
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N A G R O D A I M .  J A N A U P H A G E N A

NagrODa iM. JaNa UphageNa 
dla chemiczki i psycholożki 

po raz dziewiąty przyznano nagrody miasta gdańska dla młodych naukowców. w tym roku zwyciężyły
panie. Laureatkami prestiżowego wyróżnienia zostały chemiczka dr sylwia Freza oraz psycholożka dr
magdalena giers z uniwersytetu gdańskiego



Kie dy po ja wił się po mysł 
na stwo rze nie Trój miej skie go 
Po ro zu mie nia Dok to ran tów?

an drzej gier szew ski: Wszyst ko za -
czę ło się od zjaz du Kra jo wej Re pre -
zen ta cji Dok to ran tów w Po zna niu 
zi mą 2010 ro ku. Tam za ob ser wo wa -
li śmy, jak funk cjo nu ją pew ne mo de le
pro ce su de cy zyj ne go. Ja ko zrze sze -
nie sa mo rzą dów dok to ran tów uczel -
ni wyż szych Trój mia sta chcie li śmy
mieć re al ny wpływ na de cy zje za pa -
da ją ce na szcze blu kra jo wym. Nie
raz by li śmy bo wiem świad ka mi sy tu -
acji, w któ rych  pod czas gło so wa nia
ilość od da nych gło sów przez człon -
ków po ro zu mień z War sza wy, Kra ko -
wa czy Po zna nia by ła prze wa ża ją ca
w sto sun ku do gło sów przed sta wi -
cie li z po je dyn czych jed no stek. Wów -
czas do szli śmy do wnio sku, że aby
stać się si łą na are nie ogól no pol skiej
i w spo sób god ny re pre zen to wać
uczel nie z Trój mia sta, mu si my pod -
pi sać po ro zu mie nie.

Ja kie uczel nie wcho dzą 
w skład TPD?

Do mi nik Wal czak: Człon ka mi TPD
mo gą zo stać przed sta wi cie le uczel ni
po sia da ją cych pra wo do pro wa dze nia
stu diów dok to ranc kich oraz sa mo -
rząd dok to ran tów. Stąd, mi mo że 
w Trój mie ście ma my wie le uczel ni
pu blicz nych i nie pu blicz nych, po ro -
zu mie nie pod pi sa ły uczel nie głów nie
z Gdań ska. Obec nie jest to sie dem
szkół wyż szych: Uni wer sy tet Gdań -
ski, Gdań ski Uni wer sy tet Me dycz ny,
Po li tech ni ka Gdań ska, Aka de mia Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu, Aka -
de mia Sztuk Pięk nych oraz In sty tut
Oce ano gra fii Pol skiej Aka de mii Na -
uk. W skład za rzą du TPD wcho dzi
dzie sięć osób, po dwóch przed sta wi -
cie li z każ de go ośrod ka aka de mic kie -
go, z wy jąt kiem ASP i IO PAN – po
jed nym re pre zen tan cie. 

Ja kie są ce le or ga ni za cji?

a.g.: Na szym ce lem by ło sca le nie
śro do wi ska dok to ran tów na te re nie
Trój mia sta. Za le ża ło nam na bu do -
wa niu wspól nej po li ty ki wo bec po ja -
wia ją cych się pro ble mów. Na przy -

kład w re la cjach z wła dza mi miast
czy uczel ni, ja ko przed sta wi cie le
wszyst kich dok to ran tów, je ste śmy
sil nym part ne rem w roz mo wach. Po -
nad to mię dzy so bą dzie li my się do -
świad cze nia mi, a tak że wspie ra my
sa mo rzą dy dok to ran tów, któ re ma ją
pro ble my. Je ste śmy rów nież otwar-
ci na po moc i me dia cje w in dy wi du -
al nych spra wach, w przy pad kach
bra ku za in te re so wa nia czy bez sil no -
ści ro dzi mych sa mo rzą dów.

For mal nie ist nie je cie od paź -
dzier ni ka 2011 ro ku. Czy ma cie 
na swo im kon cie pierw sze suk ce sy?

D.W.: Uda ło nam się w grud niu ze -
szłe go ro ku zor ga ni zo wać ogól no pol -
ski zjazd dok to ran tów „Pro dok”, na

któ ry przy je cha ło oko ło stu trzy dzie -
stu de le ga tów. Pod czas te go spo tka -
nia od by ła się mię dzy in ny mi ga la
kon kur su na naj bar dziej pro dok to -
ranc ką uczel nię w Pol sce. Jak co ro -
ku bez kon ku ren cyj ny oka zał się Uni -
wer sy tet Ada ma Mic kie wi cza w Po z-
na niu. Ja ko dok to ran ci na szej Al ma
Ma ter cie szy my się, że w tej edy cji
uda ło nam się za jąć wyż szą niż 
w ro ku po przed nim po zy cję w ran -
kin gu koń co wym [siód me miej sce –
red.]. Po nad to pla nu je my zin te gro -
wać śro do wi sko trój miej skich dok to -
ran tów, po przez or ga ni zo wa nie spo -
tkań z au to ry te ta mi ze świa ta na uki
i kul tu ry. Chcie li by śmy tak że zak ty -
wi zo wać stu den tów i po ka zać im ku -
li sy pra cy na ukow ca. 

a.g.: Na sze dzia ła nia po le ga ją rów -
nież na mo ni to ro wa niu i za ła twia-
niu pro ble mów po ja wia ją cych się 
w przestrze ni miej skiej. Obec nie
pra cu je my nad roz sze rze niem pra wa
do za ku pu ulgo we go bi le tu se me -
stral ne go dla dok to ran tów na te re nie
Gdań ska. Obo wią zu ją ca ulga do ty czy
wszyst kich ro dza jów bi le tów ko mu -
ni ka cji miej skiej oprócz te go jed ne -
go. Chce my to zmie nić. Po nad to sta -
ra my się o wpro wa dze nie in nych
zni żek, na przy kład na wy da rze nia
kul tu ral ne czy bi le ty do ki na. Na
prze ło mie lip ca i sierp nia or ga ni zu je -
my spo tka nie za rzą du Kra jo wej Re -
pre zen ta cji Dok to ran tów, tym ra zem
na Uni wer sy te cie Gdań skim. Przy
oka zji chcie li by śmy, aby od by ła się
kon fe ren cja po świę co na lo kal nym 

i bran żo wym po ro zu mie niom dok to -
ran tów. W pla nach ma my tak że
stwo rze nie sie ci po łą czeń i kon tak -
tów, któ re mo gły by za owo co wać
współ pra cą po mię dzy trój miej skim
biz ne sem, prze my słem a na uką. Li -
czy my, że ta ka ba za po mo że dok to -
ran tom zre ali zo wać prak ty kę lub
wy ko nać po trzeb ne do pra cy na uko -
wej ba da nia, a przede wszyst kim
zna leźć ich za sto so wa nie w „re al -
nym świe cie”. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

mag da le na mar cin koW ska
Więcej informacji:
http://www.tpdok.pl/.
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F O R U M D O K T O R A N T Ó W

Doktorancka sztama
z po cząt kiem te go ro ku aka de mic kie go ukon sty tu owa ło się trój miej skie po ro zu mie -
nie dok to ran tów (tpd). kim są? cze go do ko na li? i ja kie ma ją pla ny? opo wia da ją 
an drzej gier szew ski i do mi nik wal czak, prze wod ni czą cy i wi ce prze wod ni czą cy tpd



Spo tka nie, od by wa ją ce się pod
szyl dem „Kry zys go spo dar czy

czy kry zys idei – przy szłość in te -
gra cji eu ro pej skiej”, roz po czę ło
sło wo wstęp ne dra hab. To ma sza
Kon ce wi cza, któ re nada ło ton dys -
ku sji. Dy dak tyk, na wią zu jąc do swej
naj now szej pu bli ka cji w „Dzien -
ni ku. Ga ze cie Praw nej”, po chy lił
się przede wszyst kim nad po ję -
ciem su we ren no ści. – Żad ne pań -
stwo nie jest su we ren ne w peł ni w tra -
dy cyj nym zna cze niu te go sło wa, to
jest w ca łej peł ni – roz po czął. Za -
zna czył, że na tu ral nym za da niem
Unii nie jest ata ko wa nie ni czy jej
au to no mii, a przede wszyst kim
uzu peł nia nie państw tam, gdzie
nie są so bie w sta nie po ra dzić. –
Czy le piej by by ło dla Gre cji, gdy by
su we ren nie zban kru to wa ła? – py tał
re to rycz nie. 

Kon ce wicz pod kre ślał tak że ro lę
jed nost ki w pro ce sie in te gra cji 
i roz wo ju Unii. – Oby wa tel stoi dziś
na gra ni cy dwóch płasz czyzn, wy bie -
ra jąc raz jed ną, raz dru gą. W za leż -
no ści od je go su biek tyw nych po trzeb.
I Unia Eu ro pej ska jest wła śnie jed ną
z tych płasz czyzn. Dru gą jest pań stwo
– tłu ma czył.

Fi nal nie pod kre ślił wa gę ko mu -
ni ka cji w pro mo wa niu war to ści
eu ro pej skich, kar cąc ję zyk de ba ty
na te ma ty unij ne w Pol sce. – Oka -
zu je się, że roz mo wa me ry to rycz na
jest po pro stu mniej se xy – wska zy -
wał. Eks po no wał tak że od po wie -
dzial ną ro lę na ukow ców, któ rzy
po win ni o trud nych za gad nie -
niach do ty czą cych Wspól no ty mó -
wić w pro sty, zro zu mia ły spo sób.
Po stu lo wał też za rzu ce nie my śle -
nia „al bo Unia, al bo pań stwo”,
wska zu jąc na naj śwież szą po li ty -
kę rzą du wę gier skie go.

Pierw szy głos w dys ku sji za brał
dr Mi chał ga łę dek, któ ry na wią -
zu jąc do my śli dra Kon ce wi cza
su ge ro wał, że czas na ofen sy wę
pro pa gan do wą Unii po wi nien
przyjść do pie ro po jej we wnętrz -
nym skon so li do wa niu. To na to -
miast jest utrud nio ne, gdyż brak
jest sil nych bodź ców na rzecz roz -
wo ju Wspól no ty, jak przy kła do -
wo upa dek ZSRR. – Idea eu ro pej ska
po pro stu nie ma sprzy mie rzeń ców –
pod su mo wy wał. Pe sy mi stycz ny ton
pod jął mgr Fi lip Stan kie wicz, wy -
gła sza jąc pe ro rę mię dzy in ny mi
na te mat za gro że nia ze stro ny
wspól nej wa lu ty oraz dr ar tur
Szut ta. – Na tu rą war to ści li be ral nych
jest to, że są za sła be, by w chwi li kry -
zy su ich zwo len ni cy sta nę li w ich obro -
nie – mó wił. Wtó ro wał im dr piotr
Uzię bło za nie po ko jo ny de fi cy tem
de mo kra cji w Unii Eu ro pej skiej.
Ar gu men to wał też, że prow spól -
no to wej at mos fe rze nie sprzy-
ja po wszech ne po czu cie, że po li -
ty cy de cy du ją po nad gło wa mi
oby wa te li. – Nie na le ży do sto so wy -
wać lu dzi do in sty tu cji, a od wrot nie –
uzu peł nił po czet dys ku tan tów
mgr To masz Wi dłak.

Za rzu ty od pie rał prof. adam
Wi śniew ski, już na wstę pie za -
zna cza jąc, że Unii na le ży bro nić
ja ko osią gnię cia cy wi li za cyj ne go.
Od no sząc się do obaw o de fi cyt
de mo kra cji, stwier dził, że Wspól -
no ta nie po win na być w peł ni 
de mo kra tycz na, gdyż sta ła by się
wte dy pań stwem w tra dy cyj nym
ro zu mie niu. Wy mie nił na to miast
kil ka in sty tu cji czy sto de mo kra -
tycz nych, jak skar ga in dy wi du al -
na do Eu ro pej skie go Try bu na łu
Praw Czło wie ka, czy – pro mo wa na
ostat nio przez ONZ – ini cja ty wa

re spo nis bi li ty to pro tect, któ re za -
bez pie cza ją rzą dy pra wa w Eu ro -
pie. Pod kre ślił też wa gę od po -
wied nie go, no wa tor skie go poj mo-
wa nia po ję cia „su we ren ność”,
któ re po win no wy przeć sta re, nie -
przy dat ne dziś ko no ta cje.

Opty mizm i de ter mi na cję Wi -
śniew skie go pró bo wał osła bić 
dr Ma ciej Woj cie chow ski, wska -
zu jąc na brak so li dar no ści mię dzy
na ro da mi w Unii. – Py tam się, czy 
    i gdzie są dziś rze czy wi ści ide ow cy,
któ rzy chcą po ma gać in nym Eu ro pej -
czy kom – son do wał prze wrot nie. 

Od po wia dał mu dr Kon ce wicz,
któ re go zda niem osła bie nie eu ro -
en tu zja zmu wy ni ka z po słu gi wa -
nia się w de ba tach o Unii nie traf -
nym apa ra tem po ję cio wym. – To
co mnie mar twi, to ję zyk na nie – ak -
cen to wał. – Po za tym, czy w Pol sce
nie ro bi się wie le nad gło wa mi oby -
wa te li, czy de mo kra cja pol ska jest lep -
sza od eu ro pej skiej? – na wią zał do
wcze śniej szej roz mo wy o igno ro -
wa niu gło su oby wa te li w Eu ro pie. 

– Nie ma de mos, więc nie ma de -
mo kra cji – ri po sto wał Szut ta. –
De mo sem w Eu ro pie jest me lanż oby -
wa te li i pań stwa – re ago wał na -
tych miast Kon ce wicz.

Ca łość dys ku sji za koń czy ło py ta -
nie Mi cha ła Ku bia ka z Ośrod ka
Ana liz Po li tycz no -Praw nych, któ ry
zwró cił się do dra Kon ce wi cza 
z proś bą o wska za nie pod sta wo -
wych war to ści, któ re mo gły by 
łą czyć dziś Eu ro pej czy ków. Ten
wska zał, że fun da men tem od nie -
sie nia ak sjo lo gicz ne go we Wspól -
no cie jest art. 6 Trak ta tu o Unii
Eu ro pej skiej, któ ry na wią zu je do
za sad wol no ści, de mo kra cji, po sza -
no wa nia praw czło wie ka i pod sta -
wo wych wol no ści oraz pań stwa
praw ne go, któ re są wspól ne dla
państw człon kow skich. Wy po wiedź
ta, uzna na przez pre le gen tów za
pu en tę, za koń czy ła dys ku sję.

Spo tka nie otwo rzy ło cykl de bat
or ga ni zo wa nych przez Ośro dek
Ana liz Po li tycz no -Praw nych pod
szyl dem „Roz mo wy Czwart ko we”.to masz so ko łóW, oapp
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R O Z M O W Y C Z W A R T K O W E

o przy szło ści unii eu ro pej skiej de ba to wa no w ra mach pierw sze go spo tka nia
z cy klu „roz mo wy czwart ko we” na uni wer sy te cie gdań skim. przed się wzię -
cie, uświet nio ne obec no ścią wie lu spe cja li stów z dzie dzi ny pra wa i nie tyl ko,
zor ga ni zo wał ośro dek ana liz po li tycz no -praw nych

Przy czwartku o unii
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Bo ga ta pa le ta te ma tów po -
zwa la uczniom na swo bod ny

wy bór za gad nień, a en tu zjazm 
i za an ga żo wa nie pro wa dzą cych
po wodu ją, że udział w za ję ciach
sta je się nie za po mnia nym prze -
ży ciem.

JaK TO Się za czę łO?
W ro ku aka de mic kim 2009/2010,
dzię ki wspar ciu władz Wy dzia łu,
za ini cjo wa li śmy pro gram „Za proś
na ukow ca do szko ły”. Obej mo -
wał on se rię wy kła dów po świę -
co nych naj cie kaw szym za gad nie -
niom bio lo gicz nym. W su mie
od by ły się pięć dzie siąt dwa wy -
kła dy dla uczniów i na uczy cie li 
z po nad trzy dzie stu szkół. 

Ogrom ne za in te re so wa nie i po-
zy tyw ny od zew, z ja kim spo tka-
ła się na sza ini cja ty wa, zdo pin go -
wa ły nas do roz sze rze nia dzia łal -
no ści edu ka cyj nej. W ro ku aka de -
mic kim 2010/2011, oprócz dru -
gie go cy klu pro gra mu „Za proś
na ukow ca do szko ły” (dzie więć -
dzie siąt sie dem wy kła dów) re ali -
zo wa li śmy pro gram „Po znaj pra cę
bio lo ga”. Tym ra zem za pro po no -
wa li śmy warsz ta ty, dzię ki któ rym
ucznio wie mo gą po znać me to dy
ba daw cze sto so wa ne w bio lo gii.
W ubie głym ro ku aka de mic kim

od by ło się bli sko trzy sta go dzin
tych za jęć z udzia łem po nad ty -
sią ca uczniów z trzy dzie stu szkół. 

W tym ro ku ofe ru je my wy kła -
dy na czter dzie ści dwa te ma ty
oraz dwa dzie ścia sie dem róż nych
warsz ta tów. Uczest nic two w za -
ję ciach jest nie od płat ne. Szcze -
gó ło we in for ma cje do stęp ne są na
stro nie in ter ne to wej Wy dzia łu.

DO ce Nia Ją NaS

Dla ka dry Wy dzia łu pro gra my
edu ka cyj ne to nie tyl ko do sko na -
ła oka zja do dzie le nia się swo ją
wie dzą i umie jęt no ścia mi z mło -
dy mi en tu zja sta mi bio lo gii, ale
rów nież prze jaw otwar to ści śro -
do wi ska aka de mic kie go na po -
trze by szkol nic twa w re gio nie.
Pro wa dzo na przez nas dzia łal -
ność jest od po wie dzią na po trze -
by na uczy cie li i uczniów. Przy bli ża
uczest ni kom naj now sze osią gnię -
cia na uko we, sta no wi wspar cie
w przy go to wa niu do eg za mi nu
ma tu ral ne go, olim piad przed -
mio to wych (Olim pia da Bio lo gicz -
na, Olim pia da Wie dzy Eko lo gicz -
nej) oraz stu diów na kie run kach
przy rod ni czych. Do tej po ry w wy-
kła dach i warsz ta tach uczest ni -
czy ło po nad pięć dzie siąt szkół 
z Trój mia sta, Czer ska, Kła ni na,

Kwi dzy na, Lę bor ka, Mal bor ka,
No we go Dwo ru Gdań skie go, Ru -
mi, Słup ska, Sztu mu, Tcze wa 
i Wej he ro wa.

Na szą dzia łal ność do ce nił rów -
nież Po mor ski Urząd Mar szał -
kow ski, przy zna jąc w 2011 ro ku
na gro dę w kon kur sie ofert na re -
ali za cję za dań w za kre sie edu ka cji.
Za da nie zre ali zo wa no we współ -
pra cy z Fun da cją Roz wo ju UG.

W tym miej scu pra gnie my zło -
żyć po dzię ko wa nia in sty tu cjom
i fir mom, któ re po przez fi nan so -
we i rze czo we wspar cie przy czy -
ni ły się do wzbo ga ce nia ofer ty
pro wa dzo nych za jęć oraz pod nie -
sie nia ich atrak cyj no ści. W gro -
nie tym znaj du ją się (w ko lej no -
ści al fa be tycz nej): A&A Bio tech-
no lo gy, Abru ko, Akor La bo ra to -
ries, Al chem, ASTE, Eko Do li na,
Er go He stia, Fun da cja „Wspól no -
ta Gdań ska”, Glen co re Pol ska,
Gra so Bio tech, JM Rek tor UG,
Merck, Sig ma -Al drich, Urząd
Miej ski w Gdy ni, Urząd Miej ski
w So po cie, Za rząd Mor skie go
Por tu Gdy nia, Za rząd Spół ki Port
Lot ni czy Gdy nia -Ko sa ko wo.
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P R O G R A M Y E D U K A C Y J N E W Y D Z I A ł U B I O L O G I I

już od ponad dwóch lat pracownicy, doktoranci i studenci wydziału Biologii otwierają podwoje uczelni lub
opuszczają jej mury, aby rozwijać pasje przyrodnicze i zaszczepiać ciekawość świata uczniom pomorskich
szkół ponadgimnazjalnych 

anna kossobucka, pracoWnia dydaktyki biologii, Wydział biologii ugkrystyna burkieWicz, koordynator programóW edukacyjnychWydziału biologii ug

Naukowcy w szkołach, uczniowie na uniwersytecie –
programy edukacyjne wydziału Biologii uniwersytetu gdańskiego

Uczniowie II LO w Słupsku wraz z prof. E. Jurko-
wlaniec-Kopeć odkrywają Tajemnice snu

Uczniowie kl. II E II LO w GdyniNauka technik chwytania
i obrączkowania ptaków

Zajęcia w laboratorium

„Pełni zapału, zachwyceni noszeniem fartuchów, weszliśmy do śnieżnobiałego pomieszczenia. Atmosfera [...] od samego początku była
rewelacyjna, pani dr Iwona Mruk cierpliwie i z entuzjazmem przekazywała nam masę informacji w sposób bardzo przystępny. [...] Zajęcia były
przeprowadzone w sposób profesjonalny, bezpieczny i interesujący. [...] zachęciły do poważnego zastanowienia się nad kierunkiem studiów.”

Uczniowie kl. II E II LO w Gdyni
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Pod czas spo tka nia z przed sta -
wi cie la mi wro cław skiej Wyż -

szej Szko ły Ofi cer skiej, zor ga ni zo -
wa ne go przez Biu ro Ka rier UG
prze ko ny wa no nas, że przy szłość
mo że my zwią zać tak że z woj -
skiem. Nie ozna cza to, że od ra zu
zo sta nie my wy sła ni na front i bę -
dzie my wal czyć w je go pierw -
szych li niach. Ar mia po trze bu je
wy kształ co nych lu dzi z wie dzą 
z wie lu dzie dzin, dla te go co ro ku
uru cha mia szko le nia woj sko we na
ofi ce rów dla kan dy da tów, któ rzy
le gi ty mu ją się świa dec twem stu -
diów wyż szych. Że by za kwa li fi ko -
wać się na ta ki kurs, trze ba speł nić
kil ka pod sta wo wych wy ma gań,
mię dzy in ny mi po sia dać za świad -
cze nie le kar skie o od po wied nich
zdol no ściach po trzeb nych do peł -
nie nia służ by woj sko wej, za świad -
cze nie o nie ka ral no ści, a przede
wszyst kim zna leźć swój kie ru nek
na li ście wy ma ga nych lub ak cep -
to wa nych stu diów (na przy kład
dzien ni kar stwo, psy cho lo gia, pe -
da go gi ka). 

Tro chę o eg za mi nach

Po zło że niu po trzeb nych do ku men -
tów (w tym ro ku osta tecz ny ter min
to 15 ma ja) ma my jesz cze tro chę
cza su (oko ło dwóch mie się cy) na
przy go to wa nie się do te stów z wy-
cho wa nia fi zycz ne go i ję zy ka an -
giel skie go oraz roz mo wy kwa li fi -
ka cyj nej. Z ca ło ści eg za mi nu mo -
że my zdo być dwie ście pięć dzie siąt
punk tów, z cze go po czter dzie ści
pro cent przy pa da na ję zyk an giel ski
i wy cho wa nie fi zycz ne, a po zo sta -
łe dwa dzie ścia pro cent na roz mo -
wę kwa li fi ka cyj ną. Część fi zycz na
róż ni się nie co dla ko biet i męż -
czyzn, ale w oby dwu przy pad kach
ba da ne są wy trzy ma łość (bieg
dłu go dy stan so wy), szyb kość (bieg
wa ha dło wy lub zyg za kiem), si ła
(pod cią ga nie na drąż ku lub ugi na -

nie ra mion w pod po rze) oraz zdol -
no ści pły wac kie na dy stan sie pięć -
dzie się ciu me trów.

Umie jęt no ści ję zy ko we kan dy -
da tów spraw dza ne są pod czas te -
stu wie lo krot ne go wy bo ru (sto 
py tań – sto dwa dzie ścia mi nut),
skła da ją ce go się z py tań otwar -
tych i za mknię tych. War to wspo -
mnieć, że ist nie ją dwa spo so by na
uzy ska nie zwol nie nia z nie go
(otrzy mu je się wte dy mak sy mal ną
licz bę punk tów). Pierw szy to
ukoń cze nie stu diów wyż szych na
kie run ku fi lo lo gia an giel ska. Dru -
gim jest po sia da nie cer ty fi ka tu
woj sko we go na po zio mie SPJ222 2
lub wyż szym. Kur sy ję zy ka an giel -
skie go, dzię ki któ rym mo że my
uzy skać ta ko wy do ku ment, or ga -
ni zo wa ne są na uczel niach woj -
sko wych (np. Aka de mia Ma ry nar -
ki Wo jen nej w Gdy ni).

Gdy już uda nam się po zy tyw nie
prze brnąć przez wszel kie go ro -
dza ju te sty, zo sta je nam jesz cze
roz mo wa kwa li fi ka cyj na. W skró -
cie cho dzi o to, by za pre zen to wać
sie bie ja ko do bre go kan dy da ta na
ofi ce ra (mo ty wa cja, po sia da ne
upraw nie nia itp.).

Tro chę o sa mym stu dio wa niu
Je śli zdo bę dzie my wy star cza ją cą
licz bę punk tów, pod ko niec wa ka -
cji przy stę pu je my do szko le nia
wła ści we go na sta no wi ska wy ma -
ga ją ce szcze gól nych kwa li fi ka cji
za wo do wych, któ re trwa osiem 
i pół mie sią ca. Mu si my tu taj pa mię -
tać o tym, że są to szko le nia woj -
sko we w try bie sko sza ro wa nym,
czy li opu ścić te ren uczel ni mo że -
my tyl ko za oka za niem prze pust ki
woj sko wej. Ty le w kwe stii wy ma -
gań. No, ale prze cież mu si my
wspo mnieć jesz cze o tym, co do -
sta je my w za mian. W cza sie szko -
le nia otrzy mu je my bez płat ne za -
kwa te ro wa nie, wy ży wie nie, umun-
du ro wa nie oraz spe cja li stycz ne

opo rzą dze nie woj sko we. Po nad to
pod ręcz ni ki, bez płat ną opie kę le -
kar ską oraz do stęp do obiek tów
spor to wo -re kre acyj nych. Do dat ko -
wo otrzy mu je my co mie siąc swo -
iste go ro dza ju wy pła tę za od by -
wa nie szko le nia (jej wy so kość co
ro ku usta la mi ni ster stwo obro ny
na ro do wej – w 2012 ro ku jest to
oko ło 2 tys. zł). 

Li mit miejsc wy no si w tym ro ku
dwa dzie ścia czte ry oso by. Mo że
się to wy da wać nie wie le, jed nak
trze ba pa mię tać o tym, że koń cząc
szko le nie ma my za pew nio ne miej -
sce w sze re gach woj sko wych, tzn.
do sta je my sto pień pod po rucz ni ka 
i przy dzie lo ne zo sta je nam do wódz -
two nad plu to nem. (Służ ba po stu -
diach jest obo wiąz ko wa, a jej czas
trwa nia uza leż nio ny jest od ro dza -
ju stu diów). Naj lep si ab sol wen ci
ma ją moż li wość wy bo ru jed nost ki,
w któ rej chcą słu żyć . 

Na ko niec war to wspo mnieć 
o za rob kach. Pod po rucz nik za ro bi
w woj sku 3540 zł brut to pen sji
pod sta wo wej. Do te go do li czyć
trze ba sze reg do dat ków sta łych 
i jed no ra zo wych (trzy na sta pen -
sja, na gro dy za bar dzo do bre za li -
cze nia te stów fi zycz nych, do da tek
służ bo wy dla ofi ce rów na sta no -
wi sku do wód czym i tym po dob -
ne). Do da jąc do te go moż li wość
więk sze go za rob ku pod czas udzia -
łu w mi sjach, mo że my po więk szyć
swo ją pen sję po nad dwu krot nie.
A trze ba pa mię tać, że to do pie ro
po czą tek na szej ka rie ry. Je śli więc
ko goś nie prze ra ża tryb sko sza ro -
wa ny i woj sko wy ry gor, to niech
jak naj szyb ciej za cznie kom ple to -
wać po trzeb ne do ku men ty i uzu -
peł niać bra ki w tę żyź nie fi zycz nej.
Do bie gu, go to wi, start!

Do dat ko we in for ma cje 
do stęp ne na stro nie:
http://www.wso.wroc.plmo ni ka le Wan doW ska

po ukoń cze niu stu diów ma my do wy bo ru kil ka dróg roz wo ju. jed ni wy bio rą stu dia po dy plo mo we, dru dzy dok to ranc -
kie, a jesz cze in ni zo sta ną za trud nie ni lub sa mi za ło żą fir mę. nie jest to by naj mniej ko niec na szych moż li wo ści

„baczność! , czyli sposób na karierę i służbę krajowi
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Ida zaj mu je się żon gler ką od dzie -
się ciu lat. Skąd wzię ła się u niej

ta pa sja? – Mo ja ma ma ukoń czy ła
kurs pe da go gi ki cyr ku i za ło ży ła gru pę
cyr ko wą „He ca”, do któ rej na le żę od
siód me go ro ku ży cia. Sio stry rów nież są
za an ga żo wa ne w żon gler kę, tak więc
jest nas czwór ka. Tyl ko ta ta się wy ła -
mał – śmie je się.

– Żon gler ka to dla mnie za ba wa, re -
laks i moż li wość spo tka nia cie ka wych
lu dzi – mó wi. To hob by wią że się 
w przy pad ku Idy tak że z licz ny mi
wy jaz da mi na kon wen cje, fe sti wa le
i pa ra dy. W jed ną z ta kich po dró ży
– do Du ba ju – uda ła się wraz 
z mię dzy na ro do wą gru pą „Sal tim -
ban co Ita lia no Glo bal Art The ater”.
– Pew ne go dnia na fe sti wal przy je chał
szejk, któ ry zaj mo wał się spra wa mi ar -
ty stycz ny mi. Żon glo wa łam wte dy tak
zwa ny mi „clu ba mi”. Mo ja so lów ka po -
le ga ła na tym, że trzy ma łam ma czu gę
mię dzy ko la na mi, po ja kimś cza sie
pod rzu ca łam ją do gó ry i da lej żon glo -
wa łam. Jed nak by łam tym wszyst kim
tak prze ję ta, że za miast do gó ry, wy -
rzu ci łam ma czu gę do przo du, przed te -
go szej ka. Wszy scy śmia li się ze mnie,
że pew nie zro bi łam to, że by zwró cić na
sie bie uwa gę i zo stać je go na stęp ną żo -
ną – żar tu je. – A tak cał kiem se rio, to
bar dzo przy jem ne uczu cie, kie dy ro bisz
coś, co da je in nym ra dość.

Śro do wi sko żon gler skie or ga ni -
zu je wie le im prez. Po raz pierw szy
w Pol sce, a do kład niej w Lu bli nie,
od bę dzie się Eu ro pej ska Kon wen cja
Żon gle rów – bar dzo waż na im pre za
dla każ de go, kto się tym zaj mu je.
Kie dy za czy na my roz ma wiać o żon -
gler ce w Trój mie ście, po ja wia się
te mat KuglART Fest w So po cie. 
O tym fe sti wa lu oraz o pro jek cie
Żon gler nia Uni wer sy te tu Gdań skie -
go opo wie dzia ła mi wię cej mo ja
dru ga roz mów czy ni, Kin ga.

Od Żon gler ni do KuglarT-u

– Żon gler nia po wsta ła w 2007 ro ku ja -
ko gru pa twór cza Aka de mic kie go Cen -
trum Kul tu ry, któ re wspie ra ło nas me -
ry to rycz nie, rze czo wo i fi nan so wo.
Na sze spo tka nia by ły otwar te dla każ -
de go. Cho dzi ło o zin te gro wa nie osób 
z Trój mia sta, któ re in te re su ją się róż ny -
mi sztu ka mi ku glar ski mi – żon gler ką,
cho dze niem na szczu dłach, jaz dą na
mo no cy klu i tym po dob ny mi. Dzie li li -
śmy się umie jęt no ścia mi i sprzę tem –
wspo mi na Kin ga. 

Przez Żon gler nię prze wi nę ło się
pod czas jej dzia łal no ści po nad sto
osób, z cze go oko ło trzy dzie ści by ło
gru pą sta łą. Dla sa mej Kin gi istot -
ne by ło rów nież pro mo wa nie pe da -
go gi ki cyr ku, czy li wy ko rzy sta nie
żon gler ki i in nych sztuk ku glar -
skich w ce lach edu ka cyj nych, te ra -
peu tycz nych czy pe da go gicz nych. –
Z kil ko ma oso ba mi uda ło mi się zor ga -
ni zo wać pro jekt „Cyr ko li ka – kre atyw ni
cyr kiem”, pod czas któ re go or ga ni zo wa li -
śmy warsz ta ty dla mło dzie ży z Ca ri tas
Ar chi die ce zji Gdań skiej. Za koń czy ły się
one przy go to wa nym wspól nie spek ta -
klem – żon gler ską wer sją przy gód Pio -
tru sia Pa na – opo wia da.

Żon gler nia Uni wer sy te tu Gdań -
skie go zor ga ni zo wa ła tak że trzy
edy cję so poc kie go KuglART Fest,
czy li Fe sti wa lu Sztuk Ku glar skich.
Im pre za mia ła po ka zać żon gler kę
ja ko sztu kę uli cy i jed no cze śnie
„za ra zić” tym ro dza jem ak tyw no ści
oso by spo za krę gu uni wer sy tec kie -
go. Moż na by ło za rów no przyjść 
i obej rzeć licz ne wy stę py ar ty stycz -
ne, jak i sa me mu spró bo wać swo ich
sił na sce nie. – W cią gu trzech lat ist -
nie nia fe sti wa lu uda ło nam się za pre -
zen to wać po ka zy naj waż niej szych ar ty -
stów pol skich oraz kil ka cie ka wych
po ka zów ar ty stów za gra nicz nych m.in.

z Chi le, Fran cji i Hisz pa nii – wy li cza
Kin ga.

Żon gler ka to nie tyl ko roz ryw ka,
wy wo ły wa nie uśmie chu na twa -
rzach lu dzi, któ rzy ją po dzi wia ją,
czy pa sja tych, któ rzy się nią zaj -
mu ją. Mo że ozna czać rów nież te ra -
pię, przed miot ba dań lub po pro stu
spo sób na ży cie. Żon glo wa nie jest
też szko łą cha rak te ru. Uczy, że tyl -
ko wy trwa łość, cier pli wość i cięż ka
pra ca da ją wi docz ne efek ty. – Nie -
któ rzy chcie li by wszyst ko od ra zu. Nie -
ste ty, w żon gler ce jak w ży ciu, nie ma
dróg na skró ty – kwi tu je Ida.

Je śli chcesz do wie dzieć się
wię cej o Idzie, wejdź na
www.cdn.ug.edu.pl, gdzie 
prze czy tasz ca ły re por taż.

agniesz ka ku ja Wa

ż o n g l e r k a
Żonglerka to nie tylko cyrkowe sztuczki. każdy, kto kiedykolwiek był na festiwalu kuglart
Fest w sopocie, mógł się o tym przekonać. dla niektórych kuglarzy to wręcz sposób na życie
– nawet jeśli nie mają okazji wystąpić przed szejkiem ze zjednoczonych emiratów arabskich

o
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ack ug „al ter na tor” przed na dej ściem wio sny po sta no wił roz ru szać tro chę swo ich pod opiecz nych. z zi mo -
we go marazmu miał wyrwać studentów (i nie tylko) cykl warsztatów. i wyrwał, z doskonałym skutkiem

„alTernaTor” Szkoli we wSzySTkim

To wła śnie warsz ta ty są obec nie
naj waż niej szym przed się wzię -

ciem „Al ter na to ra”: przy cią ga ją co -
raz więk sze ilo ści pa sjo na tów, 
a tym sa mym po wo du ją pręż ny
roz wój in sty tu cji. Cykl, któ ry od był
się na prze ło mie lu te go i mar ca,
nie był pierw szym te go ty pu, za to
pierw szy raz zna la zło się w nim ty -
le ofert: od tań ca, po przez te atr, aż
po śpiew.

Już pod ko niec lu te go roz po czę-
ły się warsz ta ty wo kal no -te atral ne
pod kie run kiem Ali ny Jur czy szyn.
Po stać to nie zwy kle in te re su ją ca:
te atro log z wy kształ ce nia, pie śniar -
ka, ab sol went ka Aka de mii Prak tyk
Te atral nych w słyn nych „Gar dzie ni -
cach”, współ za ło ży ciel ka i wo ka list -
ka trój miej skie go ze spo łu La bo ra to -
rium Pie śni, ak tor ka te atrów
nie za leż nych („Gar dzie ni ce”, Off de
Bicz, Te atr Lu stra Stro na Dru ga),
uczest nicz ka pro jek tów pa ra mu -

zycz nych In sty tu tu im. Je rze go Gro -
tow skie go we Wro cła wiu, Mię dzy -
na ro do wych Warsz ta tów Śpie wu
Ar cha icz ne go oraz pro jek tu Ser ce
Dzwo nu, obej mu ją ce go wy pra wę
przez wsie Ka moc kie oraz na ukę
tra dy cyj nych pie śni z udzia łem miej -
sco wych śpie wa czek. O sa mych
„Gar dzie ni cach” Jur czy szyn mó wi:
To szcze gól ny tre ning ak tor ski, ba zu ją cy
na mu zycz nym po ten cja le czło wie ka, na
roz bu dze niu moż li wo ści cia ła, świa do -
mo ści gło su, je go eks pre sji.

Warsz ta ty są więc oka zją do spo -
tka nia dla tych, któ rzy ma ją w so bie
na tu ral ną po trze bę wy ra że nia sie -
bie po przez sztu kę i chcie li by roz -
wi jać swój twór czy po ten cjał, eks -
pre sję gło su i cia ła oraz roz bu dzić
ta len ty ak tor skie. Oka zji do te go
bę dzie spo ro, bo spo tka nia od by wa -
ją się w każ dy czwar tek w go dzi nach
19.30 – 21.30 na sa li te atral nej Uni -
wer sy te tu Gdań skie go. Każ de za ję -
cia warsz ta to we skła da ją się z go -
dzin ne go tre nin gu fi zycz ne go przy
akom pa nia men cie skrzy piec (do
asy sto wa nia za an ga żo wa na zo sta ła
Ka mi la Bi gus, skrzy pacz ka, stu dent -
ka Aka de mii Mu zycz nej w Gdań sku
oraz mu zyk ze spo łu La bo ra to rium
Pie śni), a tak że tre nin gu cia ła i gło -
su opar te go na me to dach te atru
„Gar dzie ni ce”. Ma te ria łem pie śniar -
skim są tra dy cyj ne pie śni – za rów -
no pol skie, jak i bał kań skie, ukra iń -
skie, ro syj skie; na ten blok skła da ją
się rów nież im pro wi za cje mu zycz -
ne oraz etiu dy ak tor skie. Warsz ta ty
zwień czo ne zo sta ną kon cer tem 
na au li Uni wer sy te tu Gdań skie go
29 ma ja 2012 ro ku. Uczest ni ków
warsz ta tów wspo mo gą mu zy cy ze -
spo łu La bo ra to rium Pie śni.

Po dob ne za ło że nia po sta wi ła przed
uczest ni ka mi swo ich warsz ta tów
An na Ko bie la – re ży ser ka te atrów
ama tor skich oraz dy plo mo wa na in -
struk tor ka te atral na, z dzia łal no ścią
te atrów al ter na tyw nych zwią za na
od 1998 ro ku. Współ pra co wa ła  z ta -
ki mi in sty tu cja mi jak Stu dio Te -
atral ne Aka de mii Wy obraź ni, Te atr
Dru gie Pię tro, Te atr Po cząt ki, Te atr
13 oraz Te atr A3. Od po nad trzech
lat pro wa dzi za ję cia te atral ne dla

do ro słych w War sza wie. W 2010 ro -
ku za ło ży ła tam Te atr Re:Ak cji, któ -
ry ma na kon cie już pierw sze suk ce sy
– jak pierw sza na gro da za spek takl
„Ob raz ki z Bau de la ire’a” na Fe sti -
wa lu MIKSTURA 2011 w Bia łym -
sto ku. Na warsz ta tach, któ re od by-
ły się 6 mar ca, po zna wa no mię dzy
in ny mi pod sta wy tre nin gu fi zycz ne -
go ak to ra (świa do mość cia ła, pla sty -
ka ru chu, re laks, part ne ro wa nie,
pod no sze nie spraw no ści fi zycz nej),
tre nin gu gło so we go (od dech, emi sja,
ar ty ku la cja), ćwi czeń w za kre sie wy -
obraź ni, kon cen tra cji i pra cy z emo -
cja mi, pra cy nad im pro wi za cja mi,
etiu da mi oraz in ter pre ta cją tek stu.
Warsz ta ty ofe ro wa ły rów nież po głę -
bie nie prak tycz nej wie dzy i umie jęt -
no ści do ty czą cych spo so bu bu do wa -
nia ak cji te atral nej oraz róż nych
tech nik i kon wen cji te atral nych.

W dniach 3–4 mar ca od by ły się
tra dy cyj ne już warsz ta ty tań ca 
ir landz kie go dla po cząt ku ją cych or -
ga ni zo wa ne przez Ze spół tań ca ir -
landz kie go i szkoc kie go "Tre bra ru -
na", pod czas któ rych no wi cju szy
wpro wa dzo no w pod sta wy tań ców
ce ili. Do sko na le nie tech ni ki moż na
by ło kon ty nu ować już w ze spo le –
warsz ta ty „Tre bra ru ny” są bo wiem
za wsze po łą czo ne z na bo rem.

No wo ścią by ły za to warsz ta ty
wo kal ne, pro wa dzo ne przez uzdol -
nio nych stu den tów gdań skiej Aka -
de mii Mu zycz nej na kie run ku jazz 
i mu zy ka es tra do wa: Krzysz to fa
Maj dę (wo kal), Szy mo na Bur no sa
(pia no), Krzysz to fa Słom kow skie go
(kon tra bas) oraz Sła wo mi ra Ko ry -
zno (per ku sja). Warsz ta to wi cze pod
okiem pro wa dzą cych pra co wa li in -
dy wi du al nie i zbio ro wo nad do wol -
nie wy bra ny mi przez sie bie utwo -
ra mi. Roz po czę cie na uki po prze dził
kon cert sa mych na uczy cie li w po -
więk szo nym skła dzie. Wy stęp ze -
spo łu z to wa rzy sze niem Emi la Misz ka
(trąb ka), To ma sza Chy ły (skrzyp ce),
oraz Mar ci na Jan ka (sak so fon) od -
był się 1 mar ca w klu bie Xkwa drat.
Sa me warsz ta ty rów nież za koń czy -
ły się mi ni kon cer tem, tym ra zem
uczest ni ków.

MA TE USZ KO ŁOS
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Bad min ton w po wszech nej świa -
do mo ści po strze ga ny jest ja ko gra
to wa rzy ska, po pu lar nie zwa ną
„ko met ką”. Za wo do wo gra ją cy 
w bad min to na nie lu bią te go okre -
śle nia, a wręcz ich ono draż ni, po -
dob nie jak wiecz ne prze krę ca nie
na zwy – „badg min ton”, „ba bing -
ton”, „ba bin ton”. Je dy ną i po -
praw ną na zwą tej dys cy pli ny jest
„bad min ton”. Ob ser wa to rzy zma -
gań Aka de mic kich Mi strzostw Pol -
ski, czy cho ciaż by tre nin gów sek -
cji AZS UG wie dzą, że sport ten
ma nie wie le wspól ne go z grą re -
kre acyj ną w ogro dzie przy gril lu, 
z któ rą do czy nie nia miał chy ba
każ dy z nas.

W ostat nich la tach sek cja bad -
min to na AZS Uni wer sy tet Gdań -
ski od ro dzi ła się, na wią zu jąc do
daw nych tra dy cji Po mo rza. Za da -
nia stwo rze nia ze spo łu ma ją ce go
ry wa li zo wać w Aka de mic kich Mi -
strzo stwach Pol ski pod jął się tre -
ner mgr To masz Ku śmie rek. Nie -
kwe stio no wa ną gwiaz dą ze spo łu
by ła wte dy Mag da le na Szy ca, ma -
ją ca na kon cie wy stę py w li dze 
i tre nin gi w ka drze. Resz ta ka dry
UG za czy na ła tre nin gi bad min to na
prak tycz nie od pod staw. W sek cji
po ja wi li się: Ariel Sie laff, Ad win
Put tee raj, Ewa Mo ra wiec, Ma ja
Ste fań ska i To masz Ci bo row ski,
któ rzy sta li się pod sta wą ze spo łu
AZS UG. War to pod kre ślić, iż w ro -
li za wod ni ka po ja wiał się rów nież
na bo isku gra ją cy tre ner To masz
Ku śmie rek. Naj więk szym pro ble -

mem w bu do wa niu ze spo łu był
brak ry wa li za cji w wo je wódz twie.
O li dze mię dzy uczel nia nej bad -
min to na daw no już za po mnia no,
a ostat nią (po za AZS UG) w gdań -
skim śro do wi sku sek cję bad min to -
na na Po li tech ni ce Gdań skiej roz -
wią za no. Za wod nicz ki i za wod ni cy
sek cji o for mę mu sie li dbać na
tur nie jach ama tor skich w oko li -
cach Trój mia sta i... za gra ni cą.
Dzię ki kon tak tom i współ pra cy
człon ków sek cji z ko le żan ka mi 
i ko le ga mi z Ho lan dii re pre zen tan ci
AZS UG mo gli szli fo wać for mę na
tur nie jach mię dzy in ny mi w Am -
ster da mie i Utrech cie. Przy go to -
wa nia i tre nin gi przy nio sły ocze ki -
wa ne efek ty, bo wiem w ostat nich
la tach AZS UG nie prze rwa nie brał
udział w fi na łach Aka de mic kich
Mi strzostw Pol ski, a w 2010 ro ku
zdo był brą zo wy me dal. W bie żą cej
edy cji AMP dru ży na AZS UG 
w no wym skła dzie rów nież uzy -
ska ła awans do fi na łu roz gry wek. 

W tym ro ku aka de mic kim ka dra
sek cji jest już ukształ to wa na, je śli
jed nak chce cie spró bo wać swo ich
sił na tre nin gach i w przy szło ści
re pre zen to wać UG w roz gryw -
kach, ser decz nie za pra sza my!  

Trener:
mgr Tomasz Kuśmierek

Kontakt:
tomasz.kusmierek@ug.edu.pl

Treningi sekcji: 
poniedziałek, godz. 1700–1830 –
sala UG, Rektorat, Gdańsk, 
ul. Bażyńskiego 1a
środa, godz. 17.00–18.30 – sala
UG, Wydział Biologii, Gdańsk,
ul. Kładki 24

Sekcja badminTona

Tomasz Ciborowski, Justyna Dereń, Mateusz Kowalczyk, Artur
Lewandowski, Karolina Ludwikowska, Alicja Migrała, Pamela
Światłowska, Tomasz Kuśmierek (trener)

Skład Sekcji badminTona azS ug – amp 2011/2012:

2009/2010
Półfinał A „Północ” Suwałki 2010 - V miejsce, awans do finału
Finał Kraków 2010 – XIII w klasyfikacji generalnej, III miejsce 
w typie uniwersytetów

2010/2011
Półfinał A „Północ” Suwałki 2011 - VI miejsce, awans do finału
Finał Kraków 2011 – X miejsce w klasyfikacji generalnej, 
IV miejsce w typie uniwersytetów

2011/2012
Półfinał A „Północ” Warszawa 2012 - V miejsce, awans do finału

SukceSy Sekcji badminTona azS uniwerSyTeT gdańSki
w amp w oSTaTnich laTach:
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piotr Wal czak

Magdalena Szyca, finał AMP w Krakowie w 2009 roku

Maja Stefańska, finał AMP w Krakowie w 2009 roku

Sekcja AZS UG na AMP w Suwałkach w 2010 roku

Szybka loTka
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W nie dzie lę 18 mar ca 2012 ro ku 
za wod ni cy AZS UG po ko na li Ma zo -
vię Em pik Scho ol UW 12:4 i w ten
spo sób przy pie czę to wa li awans do
eks tra kla sy fut sa lu. Jest to je den 
z naj więk szych suk ce sów w hi sto rii
gdań skie go klu bu! Gra tu lu je my ca łe -
mu ze spo ło wi, tre ne ro wi Ma riu szo -
wi Kin dzie i kie row ni ko wi Je rze mu
Knio cho wi. Dzię ku je my Wła dzom
Uczel ni, spon so rom, ki bi com i wszyst -
kim, któ rzy przy czy ni li się do hi sto -
rycz ne go awan su do eks tra kla sy! 

Od po cząt ku go spo da rze gra li 
z bar dzo du żą de ter mi na cją do od -
nie sie nia zwy cię stwa i za pew nie nia
so bie upra gnio ne go awan su do eks -
tra kla sy. Go ście na to miast ogra ni -
cza li się do de fen syw nej gry na wła -
snej po ło wie i prób kontr ata ków.
Gdańsz cza nie roz po czę li mecz agre -
syw nym wy so kim pres sin giem na
po ło wie prze ciw ni ka, co spo wo do -
wa ło, że w ósmej mi nu cie aka de mi -
cy pro wa dzi li już 3:0, a w osiem na -
stej mi nu cie – 8:1. Już w tym

mo men cie wia do mo by ło, że  nie -
dziel ne po po łu dnie upły nie pod zna -
kiem świę to wa nia awan su trój miej -
skich pił ka rzy. Ra do sna i luź na gra 
w pierw szej czę ści spo wo do wa ła, że 
i go ście mo gli się cie szyć z kil ku tra -
fień, a na prze rwę ze spół z Gdań ska
scho dził z prze wa gą sze ściu bra mek. 

Dru ga po ło wa by ła zde cy do wa nie
mniej emo cjo nu ją ca. Ki bi ce mo gli
od czuć, że obie dru ży ny chcia ły jak
naj szyb ciej do grać to spo tka nie do
koń ca. W tej czę ści aka de mi cy zdo -
by li jesz cze trzy bram ki, co przy jed -
nym go lu ze stro ny go ści po zwo li ło
usta lić wy nik na po zio mie 12:4.
Świę to wa nie awan su roz po czę ło się

tuż przed koń co wą sy re ną i trwa ło
w najlep sze jesz cze przez kil ka go dzin. 

AWANS do eKS TrA KLA Sy
Wy WAL czy Li:
Bram ka rze: Mar cin Wol ski, Szy mon
Cie siel ski, Piotr So wiń ski, Do mi nik
Le śnic ki
za wod ni cy z po la: Woj ciech Pa wic -
ki, Do mi nik Dep ta, Łu kasz Knioch,
Mi chał Ol szew ski, Mar cin Szy mań -
ski, To masz Po źniak, Pa weł Frisz ke -
mut, Łu kasz Ol szew ski, To masz Mu -
sik, Łu kasz Gra bow ski, Ra fał
Rze pec ki
Tre ner dru ży ny: Ma riusz Kin da
Kie row nik: Je rzy Knioch

W dniach 16–18 mar ca 2012 ro ku 
w Ha li im. An drze ja Grub by od był
się Pół fi nał A Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski w Te ni sie Sto ło wym.
Do ry wa li za cji zgło si ło się po trzy na -
ście re pre zen ta cji ko biet i męż czyzn.
Za rów no w ry wa li za cji pa nów, jak 
i pań bez kon ku ren cyj ne oka za ły się
dru ży ny go spo da rzy. Ze spo ły Uni -
wer sy te tu Gdań skie go na wią za ły do
świet nych tra dy cji te ni sa sto ło we -
go w Gdań sku. W fi na le ko biet za -
wod nicz ki iwo ny du dzic po ko na ły
przedsta wi ciel ki Uni wer sy te tu Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu, a w mę -
skim fi na le ze spół z Gdań ska po ko nał
dru ży nę Uni wer sy te tu Szcze ciń skie -
go. Trze cie miej sca na po dium za ję ły
re pre zen ta cje to ruń skie go Uni wer sy -
te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka (ko bie ty) 
i Za chod nio po mor skie go Uni wer sy -
te tu Tech no lo gicz ne go ze Szcze ci na
(męż czyź ni). Jak pod kre śla li ki bi ce

zgro ma dze ni w ha li PZTS przy uli cy
Me is sne ra, w pół fi na łach moż na by -
ło obej rzeć kil ka cie ka wych spo tkań
z udzia łem li go wych za wod ni ków. 

SKłAd re Pre zeN TA cJi
uNi Wer Sy Te Tu GdAń SKie Go:  
Ko bie ty: An na Zie liń ska, Jo an na Ry -
bac ka, Ju sty na Ja ra now ska, Ane ta Jan -
ta -Li piń ska, Aga ta Du da (w skła dzie
na AMP – nie obec na w pół fi na le)
Męż czyź ni: Krzysz tof Zie liń ski, Ro -
bert Bed nar czyk, Fran ci szek Lin cer,
Mi chał Sil ski, Ja ro sław Ki siel
Tre ner: mgr Iwo na Du dzic

re Pre zeN TA cJe NA Po diuM
Pół fi NA łu A AKA de Mic Kich
Mi STrzoSTW PoL SKi

Ko bie ty:
1. Uni wer sy tet Gdań ski
2. Uni wer sy tet Ada ma Mic kie wi cza

w Po zna niu
3. Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka 

w To ru niu
Męż czyź ni:
1. Uni wer sy tet Gdań ski
2. Uni wer sy tet Szcze ciń ski
3. Za chod nio po mor ski Uni wer sy tet 

Tech no lo gicz ny w Szcze ci niepiotr Wal czak

hiSToryczny awanS do ekSTraklaSy fuTSalu!

pod dykTando uniwerSyTeTu gdańSkiego
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SukceSy Sekcji fuTSalu i TeniSa STołowego
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