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Wkon kur sie na Naj traf niej szą Sza tę Edy tor ską, od by -
wa ją cym się w ra mach XIX Wro cław skich Tar gów

Książ ki Na uko wej, na gro dzo no Wy daw nic two Uni wer sy te -
tu Gdań skie go za książ kę Ko rea w oczach Po la ków. Pań stwo
– spo łe czeń stwo – kul tu ra pod re dak cją prof. Jó ze fa Wło -
dar skie go, prof. Ka mi la Ze idle ra oraz dr. Mar ce le go Bur -
del skie go. Kon cep cję edy tor ską opra co wa li prof. Ka mil 
Ze idler i re dak tor wy daw ni czy – Jo an na Ka mień. Skład 
i ła ma nie tek stu na gro dzo nej książ ki wy ko nał Mi chał Jan -
czew ski, pro jekt okład ki, stron ty tu ło wych i ele men tów
gra ficz nych – An drzej Ta ra nek.

W kon kur sie wzię ło udział dwa dzie ścia je den wy daw -
nictw, któ re na de sła ły pięć dzie siąt trzy ty tu ły. Ko mi sja kon -
kur so wa oce nia ła książ ki pod wzglę dem ade kwat nej do tre -
ści sza ty edy tor skiej, ukła du ty po gra ficz ne go, ilu stra cji 
i okład ki. 

nagroda
dla wydawnictwa
uniwersytetu
gdańskiego

Mistrzostwo Polski w pchnięciu
kulą

An drzej Sem bo row ski, pra cow nik
stu dium wy cho wa nia Fi zycz ne go
i spor tu ug, zdo był mi strzo stwo
pol ski w pchnię ciu ku lą w ka te go rii
ma sters pod czas Ha lo wych mi -
strzostw pol ski w Lek kiej atle ty ce,
któ re od by ły się w spa le. zwy cięz -
ca ka te go rii m -65 uzy skał wy nik
12,88 m (1087 p.) i zo stał uzna ny
jed nym z naj lep szych za wod ni ków,
zdo by wa jąc pu char mi ni stra spor -
tu i tu ry sty ki. an drzej sem bo row -
ski jesz cze w tym ro ku za mie rza
wy star to wać w Ha lo wych mi strzo -
stwach eu ro py, świa to wych igrzy -
skach ma sters oraz mi strzo stwach
świa ta.

Suk ces na szych stu den tów

stu den ci in for ma ty ki ug zna leź li
się w gro nie zwy cięz ców mię dzy -
na ro do we go kon kur su win dows
star tup chal len ge, or ga ni zo wa ne -

go przez mi cro soft. swój pro jekt –
in no wa cyj ną plat for mę „Li nxi”,
któ ra słu ży dzie le niu się wie dzą –
za pre zen tu ją w san Fran ci sco przed
anio ła mi Biz ne su, Ven tu re ca pi tals
i in ny mi waż ny mi in we sto ra mi 
z do li ny krze mo wej. w kon kur sie
udział wzię ło sto pięć dzie siąt
sześć dru żyn z ca łe go świa ta. tyl -
ko pięć dzie siąt za kwa li fi ko wa ło się
do dru gie go eta pu, a dru ży na 
z pol ski ja ko jed na z dzie wię ciu
otrzy ma ła w na gro dę moż li wość
uczest ni cze nia w pre sti żo wej kon -
fe ren cji demo moBiLe w san Fan -
ci sco. kon kur so wy ze spół ug two -
rzy li: Ma rek Ol szew ski, Ka mil
Sta cho wicz i Ma ciej Greń. 

win dows star tup chal len ge 
w tym ro ku od był się po raz pierw -
szy. je go ce lem by ło stwo rze nie
in no wa cyj ne go roz wią za nia dla
sys te mu win dows 8. kon kurs od -
by wał się za po śred nic twem stro -
ny http://star tu pweek end.org/win -

dows -star tup -chal len ge -of fi cial -ru -
les/ i skła dał się z dwóch eta pów.
w pierw szym za da niem by ło przy -
go to wa nie pre zen ta cji po my słu,
któ ra by ła oce nia na przez ju ry i in -
ter nau tów. do dru gie go eta pu,
oce nia ne go już tyl ko przez ju ry, za -
kwa li fi ko wa ło się pięć dzie siąt dru -
żyn z naj więk szą licz bą gło sów
(każ da z nich mu sia ła przy go to -
wać pro to typ apli ka cji).

Laureaci programu START FNP 

Dok tor Bo że na Nej man -Fa leń czyk
z wy dzia łu Bio lo gii i mgr Adam Sie -
ra dzan z wy dzia łu che mii zo sta li
sty pen dy sta mi pro gra mu start
Fnp. ideą pro gra mu start jest
wy róż nie nie naj zdol niej szych mło -
dych uczo nych i za chę ce nie ich 
do dal sze go roz wo ju na uko we go
przez umoż li wie nie peł ne go po -
świę ce nia się pra cy ba daw czej. je -
go ad re sa ta mi są wy bit ni mło dzi
ucze ni ze zna czą cy mi suk ce sa mi 



w swo jej dzie dzi nie na uki, któ rzy
są pra cow ni ka mi (z ty tu łem za wo -
do wym ma gi stra lub ze stop niem
na uko wym dok to ra) lub dok to ran -
ta mi w szko le wyż szej lub in nej kra -
jo wej in sty tu cji, do któ rej ce lów
sta tu to wych na le ży pro wa dze nie
ba dań na uko wych, ma ją do ro bek
udo ku men to wa ny pu bli ka cja mi.

w 2013 ro ku spo śród ty sią ca sie -
dem dzie się ciu sze ściu kan dy da tów
wy ło nio no stu dwu dzie stu sied miu
lau re atów pro gra mu, w tym dwie
oso by z ug. uro czy stość wrę cze nia
dy plo mów od by ła się 20 kwiet nia na
zam ku kró lew skim w war sza wie.

Wię cej in for ma cji: 
http://www. fnp.org.pl/lau re aci -
-start -2013/

Pracodawcy branży IT 
na Wydziale MFiI UG

wła dze uni wer sy te tu gdań skie go
oraz wy dzia łu ma te ma ty ki, Fi zy ki 

i in for ma ty ki spo tka ły się z przed -
się bior ca mi bran ży it ce lem omó -
wie nia pro gra mów na ucza nia pod
wzglę dem po trzeb współ cze sne go
ryn ku pra cy w tej bran ży. By ło to
już ko lej ne te go ty pu spo tka nie. 
ze stro ny ug uczest ni czy li w nim
pro rek tor ds. kształ ce nia prof. An -
na Mach ni kow ska, dzie kan wy -
dzia łu mFii prof. Piotr Bo jar ski
oraz pra cow ni cy in sty tu tu in for -
ma ty ki, na to miast ze stro ny przed -
się bior ców – przed sta wi cie le zna -
nych nie tyl ko w na szym re gio nie
firm in for ma tycz nych (adVa opti -
cal ne twor king, Blue me dia, in tel,
itmore, jit so lu tions, ka inos, me -
ri tum Bank, sii).

głów nym ce lem spo tka nia by ło
uzy ska nie opi nii pra co daw ców na
te mat szcze gó łów pro gra mów na -
ucza nia róż nych ście żek tech no-
lo gicz nych na kie run ku in for ma ty ka.
spo tka nie od by ło się w at mos fe rze

me ry to rycz nej dys ku sji. obie stro ny
pod kre śli ły, że ta ka współ pra ca bę -
dzie kon ty nu owa na z ko rzy ścią za -
rów no dla uczel ni, stu den tów, jak 
i dla biz ne su.

in sty tut in for ma ty ki ma bo ga te
do świad cze nie we współ pra cy 
z pra co daw ca mi. od kil ku lat re gu -
lar nie od by wa ją się spo tka nia ra dy
kon sul ta cyj nej na kie run ku in for -
ma ty ka. po nad to pra co daw cy bio rą
ak tyw ny udział w ta kich for mach
współ pra cy, jak: aka de mie it i kon -
kur sy o staż, spe cja li stycz ne wy-
kła dy i warsz ta ty, opie ka nad stu -
den ta mi w ra mach przed mio tów
pro jekt ze spo ło wy, men to ring dru -
żyn star tu ją cych w kon kur sach ty -
pu ima gi ne cup.

Fir my bran ży it, któ re chcia ły by
do łą czyć do sze ro kie go gro na firm
współ pra cu ją cych z wy dzia łem, są
pro szo ne o kontakt. adres e-mail:
han na.fur man czyk@inf.ug.edu.pl.
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W gro nie lau re atów pro gra mu zna leź li się: 
– dr Ce li na Si kor ska (Wy dział Che mii) z pro jek tem

„Hy bry da QM-QSPR – In ter dy scy pli nar na Me to da 
Po szu ki wa nia Anio nów Su per ha lo ge no wych (IMPAS)”,

– dr Ka ta rzy na Woj czu la nis -Ja ku bas (Wy dział Bio lo -
gii) z pro jek tem „Czyn ni ki wpły wa ją ce na do bór part -
ne ra u ark tycz ne go ga tun ku pta ka mor skie go, al czy ka
Al le Al le”,

– dr Mag da le na Wy soc ka (Wy dział Che mii) z pro jek -
tem „Pro jek to wa nie, syn te za che micz na oraz ba da nia
bio lo gicz ne no wych ni sko czą stecz ko wych sond mo le -
ku lar nych pro te inaz neu tro fil nych”, 

– dr Ro bert Łu kasz Czaj kow ski (Mię dzy uczel nia ny
Wy dział Bio tech no lo gii UG-GUMed) z pro jek tem
„Iden ty fi ka cja, cha rak te ry sty ka i fi lo ge ne tycz ne po -

rów na nie ge nów spe cy ficz nie in du ko wa nych w bak te -
riach Pec to bac te rium atro sep ti cum i 'Dic keya so la ni' 
w róż nych tem pe ra tu rach”, 

– dr hab. Mi chał Har cia rek (Wy dział Na uk Spo łecz -
nych) z pro jek tem „Cha rak te ry sty ka i pa to me cha -
nizm dys funk cji wy ko naw czych u pa cjen tów z prze -
wle kłą nie wy dol no ścią ne rek – ba da nia psy cho -
fi zjo lo gicz ne z wy ko rzy sta niem ana li zy źró deł”, 

– mgr Krzysz tof La cek (Mię dzy uczel nia ny Wy dział
Bio tech no lo gii UG-GUMed) z pro jek tem „Udo sko -
na la nie an ty wi ru so wych prze ciw ciał neu tra li zu-
ją cych”,

– mgr Adam Ka zi mierz Sie ra dzan (Wy dział Che mii) 
z pro jek tem „Roz sze rze nie po la si ło we go UNRES na
sy mu la cje za cho wa nia bia łek w róż nych stę że niach”.

laureaci programu iuventus plus

Sied mio ro mło dych na ukow ców z Uni wer sy te tu Gdań skie go uzy ska ło gran ty ba daw cze w ra mach pro gra mu
MNiSW Iu ven tus Plus. Do kon kur su mo gły być zgło szo ne pro jek ty pro wa dzo ne przez mło dych na ukow ców, któ -

rzy do dnia zło że nia wnio sku nie ukoń czy li trzy dzie ste go pią te go ro ku ży cia, je śli wy ni ki ich ba dań zo sta ły opu bli ko -
wa ne lub przy ję te do pu bli ka cji w wio dą cych świa to wych cza so pi smach.
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spotkanie z ambasadorem japonii

Ma rzysz o świet nie płat nej pra cy w mię dzy na ro do wym śro -
do wi sku? Je steś am bit ny, kre atyw ny i otwar ty na no we

wy zwa nia? Już te raz zdo bądź cen ne do świad cze nie! Wy -
jedź na pro fe sjo nal ną prak ty kę za gra nicz ną w ra mach pro -
jek tu Glo bal Ta lents stwo rzo ne go przez AIESEC, naj więk -
szą or ga ni za cję stu denc ką na świe cie.

CZyM JEST Glo BAl TA lENTS? 
To mię dzy na ro do wy pro gram płat nych prak tyk za gra nicz -
nych skie ro wa ny do mło dych lu dzi, któ rzy chcą zdo być do -
świad cze nie, pra cu jąc w wie lo kul tu ro wym śro do wi sku. 

DlA CZE Go Glo BAl TA lENTS? 
We dług Głów ne go Urzę du Sta ty stycz ne go w 2013 ro ku bez -
ro bo cie wśród osób w wie ku 24–34 la ta prze kro czy 30%.

Pra co daw cy naj czę ściej po szu ku ją osób z do świad cze -
niem, zna ją cych ję zy ki ob ce oraz umie ją cych pra co wać 
w ze spo le i w mię dzy na ro do wym śro do wi sku. Te go
wszyst kie go na uczysz się na prak ty ce za gra nicz nej Glo bal
Ta lents. Glo bal Ta lents umoż li wia wy ko rzy sta nie w prak -
ty ce wie dzy na by tej pod czas stu diów oraz po zwa la na
zdo by cie cen ne go do świad cze nia, któ re wy róż ni Cię 
na ryn ku pra cy. oprócz roz wi ja nia umie jęt no ści za wo do -
wych to rów nież do sko na ła oka zja do na uki ję zy ków ob -
cych oraz po zna nia lu dzi i kul tur róż nych kra jów. Ko rzy -
ści, zwią za nych z wy mia ną za gra nicz ną, jest znacz nie
wię cej: sa mo re ali za cja, sieć kon tak tów mię dzy na ro do -
wych, umie jęt ność pra cy w śro do wi sku wie lo kul tu ro wym
czy zna jo mość ryn ków za gra nicz nych.

praktyki w ramach global talents

fo
t. 

łu
ka

sz
sk
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s

Ambasador Japonii w Polsce, Makoto Yamanaka

Prorektor ds. studenckich UG, prof. Józef Wodarski
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Dnia 8 mar ca br. na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji
od by ło się spo tka nie z am ba sa do rem Ja po nii w Pol -

sce. Pan Ma ko to Yama na ka przy je chał do Gdań ska na
za pro sze nie Cen trum Stu diów Azji Wschod niej Uni wer -
sy te tu Gdań skie go z wy kła dem za ty tu ło wa nym Po li ty ka
za gra nicz na Ja po nii. Sza now ne go go ścia przy wi tał pro -
rek tor ds. stu denc kich prof. Jó zef Wło dar ski. 

W trak cie wy stą pie nia Ma ko to yama na ka w pierw szej
ko lej no ści opo wie dział o sy tu acji po li tycz nej Kra ju Kwit ną -
cej Wi śni i wpły wie, ja ki mia ła na nią tra ge dia zwią za na 
z trzę sie niem zie mi sprzed dwóch lat, czy li awa ria elek trow -
ni ato mo wej w Fu ku shi mie. Był to wiel ki cios dla Ja po nii.
Przed tym zda rze niem na wy spie dzia ła ło oko ło pięć dzie się -
ciu re ak to rów na pę dza nych ener gią ato mową. W chwi li
obec nej dzia ła ją je dy nie dwa z nich, a Ja po nia po szu ku je
no wych, al ter na tyw nych źró deł ener gii. Na stroje spo łecz ne
po tra ge dii mia ły wpływ na de cy zję o po wro cie na sta no wi -
sko ak tu al ne go pre mie ra Ja po nii, Shin zo Abe, któ ry dzier -
żył już ten urząd w la tach 2006−2007. 

W dal szej czę ści wy kła du sza cow ny gość w skró cie
przed sta wił pla no wa ne przez pre mie ra zmia ny i re for my
go spo dar ki kra ju sa mu ra jów. Wspo mniał o trój wy mia -
ro wej stra te gii rzą du w ce lu od bu do wy go spo dar ki, któ -
ra za kła da wspar cie stra te gicz ne pro mu ją ce przed się bior -
czość, ela stycz ną po li ty kę fi skal ną oraz agre syw ną
po li ty kę pie nięż ną. Ce lem tej stra te gii jest re wi ta li za cja
eko no mii i wyj ście z dłu go trwa łej de fla cji. 

Na stęp nie am ba sa dor wspo mniał o ro sną cej ro li re -
gio nu azja tyc kie go w świa to wej go spo dar ce i opo wie -

dział o sto sun kach po li tycz nych je go kra ju z naj bliż szy -
mi pań stwa mi. Ja poń skich po li ty ków naj bar dziej nie po -
koi sy tu acja w Ko rei Pół noc nej, gdzie sto sun ko wo nie -
daw no prze pro wa dzo no pró by bro ni ato mo wej o sza-
co wa nej mo cy oko ło sze ściu – sied miu ki lo ton. Po na -
sta niu rzą dów Kim Dzong Una, na stęp cy Kim Dzong
Ila, sto sun ki po li tycz ne ule gły znacz ne mu ochło dze niu.
No wy przy wód ca Ko rei Pół noc nej w oce nie ja poń skich
po li ty ków jest zbyt nie prze wi dy wal ny. Am ba sa dor nad -
mie nił rów nież o po rwa niach, któ rych do ko nu ją Ko re -
ań czy cy, i na gmin nym ła ma niu praw czło wie ka w Ko rei
Pół noc nej. 

Sto sun ki po li tycz ne z Chi na mi am ba sa dor okre ślił ja -
ko sta bil ne. Jed nak że nie po ko jem na pa wa ja poń skich
po li ty ków ro sną cy bu dżet mi li tar ny Chin oraz pod wyż -
szo ny po ziom dzia łań mor skich na pobliskich wodach.
Na le ży nad mie nić, że ko ścią nie zgo dy w spo rze te ry to -
rial nym mię dzy Ja po nią a Chi na mi są wy spy Sen ka ku.
Mi mo iż łącz na po wierzch nia wysp wy no si nie ca łe sześć
ki lo me trów kwa dra to wych, to mo gą one za wie rać bo ga -
te zło ża ro py naf to wej.

Po za koń cze niu pre lek cji słu cha cze mie li moż li wość
za da wa nia py tań, z cze go skrzęt nie sko rzy sta li. Jed no 
z py tań do ty czy ło eto su sa mu ra ja we współ cze snej Ja po -
nii. W ro zu mie niu za gra nicz ne go pre le gen ta etos ten
opie ra się na skrom no ści i służ bie in nym ludziom. Tego
właśnie Makoto yama na ka sta ra się prze strze gać każ de -
go dnia. Uwień cze niem spo tka nia sta ło się wspól ne zdję -
cie je go uczest ni ków.

DlA CZE Go WAR To Wy JE CHAć Z AIESEC? 
Sześć dzie siąt lat do świad cze nia w or ga ni zo wa niu wy jaz -
dów za gra nicz nych, moż li wość wy jaz du do po nad stu
kra jów na świe cie, ty sią ce ofert pra cy do stęp nych dla stu -
den tów – AIESEC gwa ran tu je ja kość prak tyk i ofe ru je
po moc w za ła twia niu wszyst kich for mal no ści. Rocz nie
or ga ni zu je my po nad pięć ty się cy wy mian. Dzię ki wy jaz -
do wi roz wi niesz swo je umie jęt no ści, zdo bę dziesz war to -
ścio wą prak ty kę oraz zwie dzisz świat. Pra cę w ra mach
pro jek tu Glo bal Ta lents moż na re ali zo wać w czte rech ob -
sza rach: Bu si ness Ad mi ni stra tion, Edu ca tion, Mar ke ting
oraz IT.

Wy MA GA NIA
Sta tus stu den ta lub ab sol wen ta do dru gie go ro ku po
ukoń cze niu stu diów, mniej niż trzydzieści lat i zna jo -

mość ję zy ka an giel skie go na po zio mie przy naj mniej B2.
Wy ma ga ne jest rów nież mi ni mum trzy mie sięcz ne do -
świad cze nie w ob sza rze, w któ rym bę dzie re ali zo wa na
prak ty ka. Aby wziąć udział w re kru ta cji, na le ży wy peł nić
apli ka cję do stęp ną na stro nie www.glo bal ta lents.pl. 
W cią gu sied miu dni prze pro wa dzi my z to bą spo tka nie,
któ re go wy nik po znasz po mniej niż czter dzie stu ośmiu
go dzi nach. Na stęp nie za pra sza my na szko le nie i wy peł -
nie nie do ku men tów. Na le ży uiścić też od po wied nie
opła ty. od tej chwi li szu kasz swo jej wy ma rzo nej prak ty -
ki i po za ła twie niu wszyst kich for mal no ści po zo sta je tyl -
ko wsiąść w sa mo lot!

Wię cej in for ma cji: 
www.glo bal ta lents.pl. 



K A L E J D O S K O P

6 G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A / K W I E C I E ń – m a j 2 0 1 3

Wdniu 22 lu te go br. Za rząd Wo je wódz twa Po mor skie -
go za twier dził uchwa łą li stę lau re atów V edy cji pro -

jek tu „InnoDoktorant – sty pen dia dla dok to ran tów”. Jest on
re ali zo wa ny przez De par ta ment Roz wo ju Go spo dar cze go
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Po mor skie go 
w ra mach Prio ry te tu VIII Pro gra mu ope ra cyj ne go Ka pi tał
ludz ki (PoKl), fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go, bu dże tu pań stwa oraz bu dże tów sa -
mo rzą dów wo je wództw.

Ce lem pro jek tu „InnoDoktorant – sty pen dia dla dok to ran -
tów” jest uspraw nie nie dzia łań mło dych na ukow ców przez
sty pen dia umoż li wia ją ce im fi nan so wa nie ba dań i zdo by wa -
nie nie zbęd nych ma te ria łów. Na gro dy przy zna ne w te go rocz -
nej edy cji pro jek tu zo sta ły wrę czo ne pod czas uro czy stej ga li,
któ ra od by ła się w dniu 5 mar ca br. w Gdań skim Par ku 
Na uko wo -Tech no lo gicz nym, przez mar szał ka wo je wódz twa
po mor skie go, Mie czy sła wa Stru ka. Wśród pięć dzie się ciu
dzie wię ciu na gro dzo nych osób aż czte ry to słu cha cze stu -
dium dok to ranc kie go na Mię dzy uczel nia nym Wy dzia le Bio -
tech no lo gii UG-GUMed. Każ dy z lau re atów otrzy mał sty -
pen dium w wy so ko ści 30 tys. zł. Wy róż nie ni dok to ran ci
MWB UG-GUMed to:
• Jo an na Ja ku bow ska, któ ra pod kie run kiem prof. dr. hab.

Ry szar da Paw łow skie go (Ka te dra i Za kład Me dy cy ny 
Są do wej, GUMed) oraz prof. dr. hab. Krzysz to fa Bie law -
skie go (Za kład Dia gno sty ki Mo le ku lar nej, Ka te dra 
Bio tech no lo gii, MWB UG-GUMed) przy go to wu je pra cę
dok tor ską pt. Za sto so wa nie pro fi lo wa nia mRNA do iden ty -
fi ka cji ludz kich pły nów bio lo gicz nych w bio lo gii są do wej. Ce -
lem ba dań pro wa dzo nych przez mgr Ja ku bow ską jest opra -
co wa nie no wych, wia ry god nych te stów do iden ty fi ka cji

ludz kich pły nów bio lo gicz nych spo ty ka nych w kry mi na li -
sty ce;

• Mag da Ry bic ka, któ ra pod kie run kiem prof. dr. hab.
Krzysz to fa Bie law skie go (Za kład Dia gno sty ki Mo le ku -
lar nej, Ka te dra Bio tech no lo gii, MWB UG-GUMed) oraz
dr. hab. To ma sza Smia ta cza (Kli ni ka Cho rób Za kaź nych
GUMed) przy go to wu je pra cę dok tor ską za ty tu ło wa ną
Ba da nie wpły wu po li mor fi zmu re gio nu pol/S wi ru sa za pa -
le nia wą tro by ty pu B (HBV) na prze bieg te ra pii prze ciw -
wi ru so wej. Jed nym z ce lów ba dań pro wa dzo nych w ra mach
tej pra cy jest usta le nie za leż no ści po mię dzy nie po wo dze -
niem te ra pii prze ciw wi ru so wej a licz bą i róż no rod no ścią
wa rian tów HBV u pa cjen tów przed le cze niem;

• An na Su per nat, któ ra pod kie run kiem prof. dr. hab. Jac ka
Big dy oraz dr An ny Ża czek (Za kład Bio lo gii Ko mór ki, Ka -
te dra Bio tech no lo gii Me dycz nej, MWB UG-GUMed) przy -
go to wu je pra cę dok tor ską, za ty tu ło wa ną Zna cze nie kli -
nicz ne wy bra nych mar ke rów mo le ku lar nych w ra ku trzo nu
ma ci cy – im pli ka cje dia gno stycz ne, pro gno stycz ne i pre -
dyk cyj ne. Pro wa dzo ne w ra mach pra cy ba da nia ma ją na
ce lu po sze rze nie mo le ku lar nej wie dzy na te mat ra ka trzo -
nu ma ci cy przez ba da nie gu zów na po zio mie DNA, RNA
i biał ka za po mo cą me tod: qPCR, RT-qPCR i IHC;

• An na Wo zi wodz ka, któ ra pod kie run kiem dr. hab. Jac -
ka Pio si ka (Pra cow nia Bio fi zy ki, Ka te dra Bio lo gii Mo le -
ku lar nej i Ko mór ko wej, MWB UG-GUMed) przy go to -
wu je pra cę dok tor ską, za ty tu ło wa ną Od dzia ły wa nia
sta kin go we: ro la ko fe iny i in nych me ty lok san tyn w mo du -
la cji ak tyw no ści wy bra nych mu ta ge nów aro ma tycz nych.
Ce lem pro wa dzo nych przez dok to rant kę ba dań jest wy -
ja śnie nie zja wi ska zmniej szo nej za cho ro wal no ści na no -

doktoranci mwb laureatami konkursów

Laureaci wraz z promotorami swoich prac. Od lewej: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Antoni Banaś, mgr Adam Kawiński, dr hab. Jacek Piosik, 
mgr Anna Woziwodzka, marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, z tyłu: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. dr hab. Jacek Bigda, 
mgr Anna Supernat, z przodu: mgr Magda Rybicka, mgr Dorota Krzyżanowska, dr hab. Sylwia Jafra
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wo two ry wśród osób spo ży wa ją cych pro duk ty bo ga te 
w ko fe inę. 
Pod czas ga li, wzo rem lat ubie głych, Te re sa Ka miń ska,

pre zes Po mor skiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej Sp. z o.o.,
wrę czy ła czte ry do dat ko we sty pen dia ufun do wa ne ze środ -
ków wła snych PSSE, w wy so ko ści 20 tys. zł każ de. lau re -
ata mi dwóch z czte rech przy zna nych na gród są dok to ran -
ci MWB UG-GUMed:
• Adam Ka wiń ski, któ ry pod kie run kiem prof. dr. hab.

An to nie go Ba na sia (Pra cow nia Bio che mii Ro ślin, Ka te -
dra Bio tech no lo gii, MWB UG-GUMed) przy go to wu -
je pra cę dok tor ską, za ty tu ło wa ną Cha rak te ry sty ka me ta -
bo li zmu ma te ria łów za pa so wych w kieł ku ją cych na sio nach
ro ślin ole istych ma ga zy nu ją cych wo ski. Pro wa dzo ne przez
A. Ka wiń skie go ba da nia są prze ło mo wym i no wa tor skim
spo so bem spoj rze nia na moż li wość uzy ska nia du żych ilo -
ści ole ju po cho dze nia ro ślin ne go w ce lu za stą pie nia sto -
so wa nych w prze my śle sma rów po cho dzą cych z prze twa -
rza nia pro duk tów ra fi na cji ro py naf to wej;

• Do ro ta Krzy ża now ska, któ ra pod kie run kiem dr hab.
Syl wii Ja fry (Pra cow nia Bio lo gicz nej ochro ny Ro ślin,
Ka te dra Bio tech no lo gii, MWB UG-GUMed) przy go to -
wu je pra cę dok tor ską, za ty tu ło wa ną Wy ko rzy sta nie mi -
kro or ga ni zmów z ro dza ju Pseu do mo nas i Ba cil lus do
zwal cza nia bak te ryj nych pa to ge nów ziem nia ka. Te ma ty ką
prze wod nią pro wa dzo nych w ra mach pra cy ba dań są bio -
lo gicz ne me to dy ochro ny ro ślin przed pa to ge na mi.
W ostat nich ty go dniach zo sta ła rów nież roz strzy gnię ta

IV edy cja „Kon kur su o sty pen dium Na uko wej Fun da cji
Po lphar my”. Wśród dzie się ciu lau re atów na gro dzo nych sty -
pen dia mi o war to ści 10 tys. zł każ de zna la zła się dok to rant -
ka MWB UG-GUMed Ali cja Gru dow ska. Pra cę dok tor ską
pt. Ro la te tra spa ni ny CD151 w pro gre sji ra ka gru czo łu kro -
ko we go mgr Gru dow ska przy go to wu je pod kie run kiem
prof. dr. hab. An drze ja Skła da now skie go (Za kład En zy -
mo lo gii Mo le ku lar nej Ka te dry Bio tech no lo gii Me dycz nej
MWB UG-GUMed) oraz prof. dr. hab. Ka zi mie rza Kraj -
ka (Kli ni ka Uro lo gii GUMed).

War to za zna czyć, iż czwo ro spo śród na gro dzo nych: 
Jo an na Ja ku bow ska, Mag da Ry bic ka, An na Su per nat i Ali -
cja Gru dow ska to dok to rant ki In ter dy scy pli nar nych Przy -
rod ni czo -Ma te ma tycz nych Stu diów Dok to ranc kich ko or -
dy no wa nych przez MWB UG-GUMed, a pro wa dzo nych
wspól nie przez Wy dzia ły Bio lo gii, Che mii, Ma te ma ty ki, 
Fi zy ki i In for ma ty ki UG oraz Wy działy le kar ski, Far ma -
ceu tycz ny i Na uk o Zdro wiu GUMed. Stu dia te są fi nan so -
wa ne w ra mach pro jek tu PoKl „Kształ ci my naj lep szych –
kom plek so wy pro gram roz wo ju dok to ran tów, mło dych
dok to rów oraz ka dry dy dak tycz nej Uni wer sy te tu Gdań -
skie go” re ali zo wa ne go w la tach 2010–2015.

film studentki ug
na festiwalu

w cannes

Film Ole na wy re ży se ro wa ny przez
Elż bie tę Ben kow ską ja ko film dy -

plo mo wy w Gdyń skiej Szko le Fil mo -
wej zo stał za kwa li fi ko wa ny do kon -
kur su głów ne go krót kich fil mów 
66 Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil -
mo we go w Can nes. Jest to pierw szy 
w hi sto rii ki ne ma to gra fii pol skiej
krót ko me tra żo wy film fa bu lar ny no -
mi no wa ny do na gro dy w Can nes.  

W fil mie Ole na Ben kow ska po ka zu -
je pa rę mło dych Ukra iń ców, ole nę 
i Di mę, któ ra po dró żu je przez Pol skę
do Szwe cji. W po cią gu zło dziej krad -
nie im port fel, a na stęp nie, pod czas
bój ki z Di mą, wy rzu ca na to ry pasz -
port. Mło dzi mu szą go od na leźć, za -
nim od pły nie prom. W trak cie po szu -
ki wań na jaw wy cho dzi praw dzi wy
po wód ich po dró ży.

Film jest jed nym z dzie wię ciu dzieł,
któ re bę dą wal czyć o Zło tą Pal mę 
dla fil mów krót ko me tra żo wych, przy
czym do kon kur su zgło szo no trzy ty -
sią ce pięć set fil mów twór ców ze stu
trzy dzie stu dwóch kra jów. Fe sti wal 
w Can nes od bę dzie się w dniach 15–
–26 ma ja. Zwy cięz cę kon kur su fil mów
krót ko me tra żo wych wy bie rze mię dzy -
na ro do we ju ry pod prze wod nic twem
zna ko mi tej re ży ser, lau re at ki Zło tej
Pal my i osca ra, Ja ne Cam pion. lau -
re at ogło szo ny zo sta nie pod czas uro -
czy stej ga li za mknię cia Fe sti wa lu.

Elż bie ta Ben kow ska jest obec nie stu -
dent ką sla wi sty ki UG, gdzie wy-
re ży se ro wa ła te le dy ski, w któ rych
głów ne ro le od gry wa ją stu den ci z jej
kie run ku. Zo ba czyć je moż na pod
ad re sem: 
http://www.sla wi sty ka.fil.ug.edu.pl
/pl/te le dy ski/.
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ii nagroda w konkursie
najlepszy debiut historyczny roku 2012

Doktor Kon rad Knoch zdo był II na gro dę 
w Kon kur sie im. Wła dy sła wa Po bóg -Ma li now -

skie go na Naj lep szy De biut Hi sto rycz ny Ro ku 2012
za pra cę dok tor ską Pra sa li be ral na dru gie go obie gu 
w la tach 1979–1990. Pierw szej na gro dy nie przy zna -
no. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez In sty tut Pa mię -
ci Na ro do wej. 

W na gro dzo nej pra cy dok tor skiej dok tor Knoch
omó wił ge ne zę po wsta nia i ukształ to wa nia się po -
szcze gól nych ty tu łów pra so wych oraz ewo lu cję, ja ką
ty tu ły te prze szły do cza su trans for ma cji ustro jo wej.
Przed sta wił też struk tu rę or ga ni za cyj ną i za kres dzia -
łal no ści po szcze gól nych śro do wisk oraz re dak cji, 
pro ble my zwią za ne z fi nan so wa niem przed się wzięć,
dru kiem i sys te mem kol por ta żu. Ta kie uję cie pro ble -
ma ty ki po zwo li ło prze śle dzić spo sób funk cjo no wa -
nia czę ści pol skiej opo zy cji de mo kra tycz nej i bu do -
wa nia przez nią po ten cja łu or ga ni za cyj ne go,
za uwa żyć jej wkład w pol ską dro gę do de mo kra cji

oraz co dzien ne zma ga nia o od zy ska nie wol no ści.
Umoż li wi ło ono rów nież zba da nie zgod no ści gło szo -
nych ha seł i pro gra mów li be ral nych na ła mach pra sy
z za sa da mi dzia ła nia. W roz pra wie dr. Kno cha znaj -
du je się też ana li za za war to ści tre ści pism li be ral nych
i li be ral no -kon ser wa tyw nych. Do ty czy ona przede
wszyst kim te ma ty ki zwią za nej z pre zen ta cją ide o-
lo gii li be ral nej, pro ble ma ty ką PRl-u, funk cją opo zy -
cji de mo kra tycz nej, spraw spo łecz nych, ko ścio ła i re -
li gii czy wresz cie za gad nień mię dzy na ro do wych. 
Po zwo li ło to na wy od ręb nie nie, scha rak te ry zo wa nie
i po rów na nie pol skich pro gra mów li be ral nych lat 80.
XX wie ku, wska za nie po do bieństw i róż nic mię dzy
po szcze gól ny mi śro do wi ska mi oraz prze śle dze nie
ewo lu cji ide owej ru chów li be ral nych te go okre su.

Dok tor Kon rad Knoch jest ad iunk tem w Za kła dzie
Hi sto rii Pra sy In sty tu tu Fi lo zo fii, So cjo lo gii i Dzien -
ni kar stwa Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych UG. W 2002
ro ku obro nił na UG pra cę ma gi ster ską do ty czą cą
„Prze glą du Po li tycz ne go” w la tach 1983–2000. 
W 2006 ro ku ukoń czył Po dy plo mo we Stu dium Ka -
dry Me ne dżer skiej do Współ pra cy ze Struk tu ra mi
UE na Po li tech ni ce Gdań skiej. Roz pra wę dok tor ską
obro nił w ro ku 2011. 

W la tach 2002–2008 dr Knoch pra co wał w Gdań -
skich Szko łach Au to no micz nych na sta no wi sku na -
uczy cie la hi sto rii oraz WoS-u. W 2008 ro ku zo stał
za trud nio ny w Eu ro pej skim Cen trum So li dar no ści
na sta no wi sku ad iunk ta, a od 2012 ro ku – kie row ni -
ka Dzia łu ds. Wy sta wy Sta łej. od 2012 ro ku jest też
ad iunk tem w Za kła dzie Hi sto rii Pra sy In sty tu tu Fi lo -
zo fii, So cjo lo gii i Dzien ni kar stwa Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych UG.

Dok tor Knoch jest au to rem mię dzy in ny mi kil ku
bio gra mów za miesz czo nych w pu bli ka cji Opo zy cja 
w PRL. Słow nik bio gra ficz ny 1956–1989, ar ty ku łów
na te mat pra sy dru gie go obie gu oraz kil ku na stu re la -
cji prze pro wa dzo nych z człon ka mi by łej opo zy cji
PRl. Przy go to wał pra cę pod ty tu łem: Re gio nal na Ko -
mi sja Ko or dy na cyj na NSZZ „So li dar ność” Re gion
Gdańsk w la tach 1982–1989 opu bli ko wa ną w książ ce
pod re dak cją An drze ja Frisz ke go So li dar ność pod -
ziem na 1981–1989, War sza wa 2006.Doktor Konrad Knoch
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Wdniu 20 mar ca 2013 ro ku, 
w 43. rocz ni cę po wo ła nia

Uni wer sy te tu Gdań skie go, od by-
ło się uro czy ste po sie dze nie Se na -
tu UG. Licz nie zgro ma dzo nych
człon ków spo łecz no ści aka de mic -
kiej UG oraz go ści po wi tał JM Rek -
tor, prof. Ber nard Lam mek, któ ry
w swym prze mó wie niu do ce nił
wy kwa li fi ko wa ną ka drę ja ko je den
z głów nych czyn ni ków sta no wią -
cych o si le Uni wer sy te tu. Po nad to,
po ru sza jąc kwe stię roz bu do wy
uczel ni, Je go Ma gni fi cen cja wska -
zał na głów ne kie run ki roz wo ju na -
szej Al ma Ma ter – in no wa cyj ność 
i otwar tość na współ pra cę – ma ją ce
sta no wić pod sta wę dzia łań w cza -
sie, gdy do ty ka nas pro blem ni żu
de mo gra ficz ne go.

Pod czas uro czy sto ści, któ ra od -
by ła się w Cen trum Dy dak tycz no -
-Kon fe ren cyj nym Wy dzia łu Za rzą -
dza nia UG, w obec no ści przed sta-
wi cie li władz sa mo rzą do wych, 
wo je wódz kich, ko ściel nych, par la -
men ta rzy stów, kor pu su dy plo ma -
tycz ne go, rek to rów uczel ni wyż -
szych, re pre zen tan tów trój miej -
skiej sfe ry kul tu ry, na uki, oświa ty,
biz ne su oraz me diów, wrę czo no
na gro dy i od zna cze nia za słu żo nym
pra cow ni kom i przy ja cio łom Uni -

wer sy te tu. Wy róż nie nia te sta no -
wi ły wy raz uzna nia dla wy sił ku 
i za an ga żo wa nia wkła da nych przez
nich w roz wój uczel ni. 

Na gro dą „Na uczy ciel Ro ku” im.
Krzysz to fa Ce le sty na Mron go wiu -
sza, bę dą cą do wo dem uzna nia śro -
do wi ska stu denc kie go dla pra cy
dy dak ty ków, uho no ro wa no prof.
Mo ni kę Bąk (Wy dział Eko no micz -
ny), dr hab. Syl wię Ja frę (Mię dzy -
uczel nia ny Wy dział Bio tech no lo gii
UG-GUMed) i prof. Ar ka diu sza Ja -
nic kie go (Wy dział Hi sto rycz ny).
Wy róż nie nia otrzy ma li po zo sta li
kan dy da ci do tej na gro dy zgło sze ni
przez po szcze gól ne wy dzia ły: dr
Alek san dra Bie lic ka -Gieł doń (Wy -
dział Che mii), dr Elż bie ta Ka czo -
row ska (Wy dział Bio lo gii), dr An to -
ni Ko ro wic ki (Wy dział Oce ano gra fii
i Geo gra fii), dr Ka ta rzy na Lu kas
(Wy dział Fi lo lo gicz ny), dr Ja cek
Ma ślan kow ski (Wy dział Za rzą dza -
nia), dr Ma ciej Ny ka (Wy dział Pra -
wa i Ad mi ni stra cji) i prof. Je rzy Si -
kor ski (Wy dział Ma te ma ty ki,Fi zy ki
i In for ma ty ki). 

Oprócz tych na gród wrę czo ne 
zo sta ły od zna cze nia pań stwo we,
Me da le za Dłu go let nią Służ bę, Me -
da le Uni wer sy te tu Gdań skie go,
oraz Me da le Ko mi sji Edu ka cji Na -

ro do wej. Krzy żem Ofi cer skim Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski zo stał 
od zna czo ny prof. Sta ni sław Wry -
cza, Zło tym Krzy żem Za słu gi: prof.
Ta de usz Pal mow ski, prof. Be ata
Pa stwa -Woj cie chow ska, prof. Ja -
cek Te bin ka, prof. Ja ro sław Wa ry -
lew ski, prof. Grze gorz Wę grzyn,
Srebr nym Krzy żem Za słu gi: prof.
Ma rio la Bi dzan, dr An na Ko by lań -
ska, prof. Ro man Ko nar ski, prof.
An na Za wadz ka, a Brą zo wym
Krzy żem Za słu gi dr Mo ni ka Żół -
koś. Zło ty Me dal Uni wer sy te tu
Gdań skie go otrzy mał wy bit ny ma -
te ma tyk hisz pań ski prof. Emi lio
Bu ja lan ce Gar cia, Srebr ny Me dal
Uni wer sy te tu Gdań skie go – dr Ma -
rian Ka my czek, a Brą zo we Me da le
Uni wer sy te tu Gdań skie go: dr Ire -
ne usz Dy mar ski, dr hab. Kry stian
Dzia dek, dr An na Kwa czyń ska,
mgr inż. Ewa Pod le siń ska oraz wi -
ce pre zy dent Gdy ni Ma rek Stę pa. 

Uro czy stość za koń czył krót ki 
wy stęp Aka de mic kie go Chó ru UG
pro wa dzo ne go przez prof. Mar ci na
Tom cza ka. Był on za po wie dzią dłuż -
sze go, wie czor ne go wy stę pu chó ru
oraz Ze spo łu Pie śni i Tań ca UG
„Jan tar”, któ ry od był się na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji.ka ta rzy na neu mann

Kolejne urodziny
uniwersytetu GdańsKieGo
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Sza now ni Pań stwo, 
czter dzie sta trze cia rocz ni ca po -
wsta nia Uni wer sy te tu Gdań skie go,
któ rą dzi siaj świę tu je my, to oka zja,
aby przyj rzeć się po zy cji zaj mo wa -
nej obec nie przez na szą uczel nię,
ale tak że by spoj rzeć w przy szłość. 

Uni wer sy tet Gdań ski, któ re go po -
wsta nie jesz cze z gó rą czter dzie ści
lat te mu nie by ło wca le tak oczy wi -
ste dla ów cze snej wła dzy po li tycz -
nej, wpi sał się zna czą co w struk tu rę
re gio nu i kra ju, wy kształ cił zna ko -
mi tą ka drę, kształ to wał po sta wy
mło dych lu dzi, da wał moż li wość
ko rzy sta nia z wie dzy, umie jęt no ści 
i do świad cze nia wie lu wy bit nych
uczo nych. Dzi siaj chy ba nikt nie
po tra fi so bie wy obra zić, że na szej
Al ma Ma ter mo gło by nie być. I choć
wciąż sły szy my o pro ble mach tra -
pią cych spo łe czeń stwo, ta kich jak
kry zys jed nost ki, kry zys go spo dar -
czy, kry zys war to ści, dzia ła nia na -
sze wska zu ją, że moż na mi mo tych
trud no ści roz wi jać się dy na micz nie.
W cią gu mi nio nych lat Uni wer sy tet
Gdań ski stał się uczel nią wy so ko
no to wa ną w ran kin gach. Uczel nią,
któ ra wciąż przy cią ga nie ma le ją cą,
mi mo ni żu de mo gra ficz ne go, licz bę
kan dy da tów na stu dia. Aby wy -
kształ cić po nad trzy dzie ści ty się cy
stu den tów, za trud nia my nie tyl ko
wspa nia łą ka drę na uko wą i dy dak -
tycz ną, ale tak że licz ną ob słu gę
tech nicz ną la bo ra to riów i pra cow ni

apa ra tu ro wych. Nad pra wi dło wym
dzia ła niem uczel ni czu wa tak że 
ob słu ga ad mi ni stra cyj na. Mó wię 
o tym ce lo wo, gdyż dzień dzi siej szy
– Świę to Uni wer sy te tu Gdań skie go
– jest świę tem nas wszyst kich – stu -
den tów, wy kła dow ców oraz wszyst -
kich po zo sta łych pra cow ni ków. Dzi -
siaj część z pań stwa od bie rze z rąk
Pa na wo je wo dy od zna cze nia i me -
da le pań stwo we. Są one wy ra zem
wdzięcz no ści za Pań stwa pra cę na
rzecz na szej Al ma Ma ter. My ślę, że
śmia ło moż na po wie dzieć, że Pań -
stwa wy si łek słu ży nie tyl ko roz wo -
jo wi uczel ni. Mi sją pra cow ni ków
nie jest bo wiem je dy nie prze ka zy -
wa nie wie dzy mło de mu po ko le niu,
lecz rów nież kształ to wa nie ta kich
po staw mło dzie ży, dzię ki któ rym –
za cho wu jąc swój świa to po gląd i cha -
rak ter – mło dzi lu dzie mo gą po sze -
rzać swo je ho ry zon ty, po zna wać,
czym są pra wa jed nost ki i ogó łu,
to le ran cja, wol ność, ale tak że ogra -
ni cze nia wy ni ka ją ce z de mo kra cji.
Kształ ci my ka dry, któ re pra cu ją 
w re gio nie, kra ju i dzia ła ją na rzecz
nas wszyst kich, dla na sze go wspól -
ne go do bra. Dla te go nie usta je my
w wy sił kach i dą że niach, aby za -
pew nić jak naj lep szy roz wój na szej
Al ma Ma ter. Słu żyć te mu ma mię -
dzy in ny mi roz bu do wa uni wer sy te -
tu. 1 paź dzier ni ka 2012 ro ku na stą -
pi ło uro czy ste otwar cie gma chu
Wy dzia łu Bio lo gii, już nie dłu go,
mam ta ką na dzie ję, bę dzie my mo -
gli ko rzy stać z no we go bu dyn ku 
Wy dzia łu Che mii. W naj bliż szych
dniach prze ka że my Wy dzia ło wi Eko -
no micz ne mu obiekt, któ ry wy dat nie
po pra wi wa run ki pra cy i umoż li wi
dal szy roz wój te go wy dzia łu. Trwa
bu do wa no we go gma chu neo fi lo-
lo gii i ad mi ni stra cji cen tral nej. Je go
otwar cie pla nu je my je sie nią te go
ro ku, cho ciaż do świad cze nia ostat -
nich mie się cy ka żą być ostroż nym

w prze wi dy wa niu ter mi nów. W stycz -
niu pod pi sa li śmy kon trakt na bu do -
wę war te go oko ło czter dzie stu mi -
lio nów zło tych stat ku ba daw cze go,
trwa też prze targ na bu do wę gma -
chu Mię dzy uczel nia ne go Wy dzia łu
Bio tech no lo gii. 

Po dzię ko wa nia, któ re chciał bym
te raz skie ro wać do osób wspie ra ją -
cych na sze dzia ła nia, po wta rzam 
i po wta rzać bę dę przy każ dej oka zji
– za słu gi życz li wych nam osób są
bo wiem nie do prze ce nie nia. Szcze -
gól nie dzię ku ję Pa nom Mi ni strom –
To ma szo wi Arab skie mu i Sła wo mi -
ro wi No wa ko wi. Za wspar cie na -
szych dzia łań dzię ku ję też Pa ni Mi -
ni ster Elż bie cie Bień kow skiej, Pa ni
Mi ni ster prof. Bar ba rze Ku dryc kiej
oraz ze spo ło wi wi ce mi ni strów: prof.
Ma rii Or łow skiej, prof. Jac ko wi Gu -
liń skie mu, a tak że by łe mu mi ni -
stro wi, a obec nie se na to ro wi RP 
Pa nu prof. Mar ko wi Se we ryń skie -
mu. Za życz li wość dzię ku je my rów -
nież dy rek to ro wi Ośrod ka Prze twa -
rza nia In for ma cji – Pa nu dr. Ola fo wi
Gaj lo wi. O przy ję cie po dzię ko wań
pro szę tak że mar szał ka Wo je wódz -
twa Po mor skie go Pa na Mie czy sła -
wa Stru ka oraz pre zy den tów Gdań -
ska, Gdy ni i So po tu – Pa nów Paw ła
Ada mo wi cza, Woj cie cha Szczur ka
i Jac ka Kar now skie go.

Przede wszyst kim jed nak raz
jesz cze dzię ku ję wszyst kim pra -
cow ni kom Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, któ rzy co dzien ną pra cą bu du ją
sil ną po zy cję na szej Al ma Ma ter. 

Nie zwy kle istot nym na rzę dziem
roz wo ju uczel ni są gran ty, pro jek ty
i sty pen dia. Słu żą one bo wiem roz -
wo jo wi na uki, wspie ra ją dy dak ty kę
oraz przy czy nia ją się do uno wo cze -
śnia nia in fra struk tu ry aka de mic -
kiej. W 2012 ro ku w Uni wer sy te cie
Gdań skim w ra mach róż nych pro -
gra mów i ini cja tyw mię dzy na ro do -
wych re ali zo wa nych by ło oko ło

ten dzień jest świętem 
nas wszystKich
przemóWienie jm rektora uniWersytetu gdańskiego, prof. bernarda lammka
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sześć dzie się ciu pię ciu pro jek tów,
w tym sie dem na ście w ra mach 
7. Pro gra mu Ra mo we go. Za pew -
nie nie wy so kiej ja ko ści kształ ce nia
jest obec nie du żym wy zwa niem dla
Uni wer sy te tu Gdań skie go. Z te go
wzglę du wła dze uczel ni i pra cow -
ni cy od po wie dzial ni za klu czo we
ob sza ry dzia łal no ści uzna li za istot -
ną re ali za cję pro gra mu roz wo ju
ukie run ko wa ne go na bu do wa nie
ja ko ści Uczel ni po przez wpro wa -
dze nie zmian struk tu ral nych, or -
ga ni za cyj nych i pro gra mo wych
oraz do sko na le nie kom pe ten cji ka -
dry kie row ni czej. W lu tym te go ro -
ku pod pi sa na zo sta ła umo wa na
do fi nan so wa nie pro jek tu: „Wdro -
że nie no wo cze snych mo de li za rzą -
dza nia ja ko ścią w Uni wer sy te cie
Gdań skim (MODEL_UG)” w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki – jed nym z ce lów te go
przed się wzię cia jest pod nie sie nie
ja ko ści kształ ce nia w Uni wer sy te -
cie Gdań skim.  

Uni wer sy tet Gdań ski re ali zu je
tak że dzie więt na ście pro jek tów 
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In no wa cyj na Go spo dar ka i dwa
pro jek ty z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go dla Wo je wódz twa Po -
mor skie go. Jed nym z nich jest
wspo mnia na wcze śniej bu do wa no -
we go In sty tu tu Bio tech no lo gii. Je -
go po wsta nie wzmoc ni po ten cjał
roz wo jo wy Uni wer sy te tu Gdań skie -
go w za kre sie kształ ce nia spe cja li -
stów w dzie dzi nie no wo cze snych
tech no lo gii w ob sza rze na uk przy -
rod ni czych istot nych dla roz wo ju

go spo dar ki. Przed się wzię cie umoż -
li wi do sto so wa nie ofer ty edu ka cyj -
nej do po trzeb ryn ku pra cy.

War to do dać, że Uni wer sy tet
Gdań ski ak tyw nie uczest ni czy rów -
nież we współ pra cy mię dzy na ro do -
wej po przez wy mia nę do świad czeń,
re ali za cję pro jek tów ba daw czych 
i edu ka cyj nych, mię dzy in ny mi w ra -
mach: Eu ro pej skiej Współ pra cy 
Te ry to rial nej, Pol sko -Szwaj car skich
Pro gra mów Ba daw czych. 

Mam też dzi siaj przy jem ność
prze ka zać Pań stwu in for ma cję, że
od przy szłe go ro ku aka de mic kie go
2013/2014 otwie ra my sześć no -
wych kie run ków, w tym dwa 
wy cze ki wa ne nie tyl ko przez po ten -
cjal nych stu den tów, ale i przez
przed się bior ców: cho dzi o si no lo gię
i ibe ry sty kę. Bio rąc po uwa gę ten -
den cje na świa to wych ryn kach go -
spo dar czych, jak i fakt, iż oba ję zy -
ki – hisz pań ski i chiń ski – znaj du ją
się w czo łów ce naj po pu lar niej szych
ję zy ków świa ta – je stem pe wien, że
oba kie run ki bę dą się cie szyć du -
żym po wo dze niem. Z du żym za in -
te re so wa niem spo tka ła się tak że
in for ma cja o uru cho mie niu od przy -
szłe go ro ku aka de mic kie go no we go
kie run ku za rzą dza nie in sty tu cja mi
ar ty stycz ny mi. 

Sza now ni Pań stwo, jak co ro ku 
z oka zji Świę ta Uni wer sy te tu Gdań -
skie go bę dę miał za szczyt wrę czyć
sta tu et ki Na gro dy im. Krzysz to fa
Ce le sty na Mron go wiu sza dla na -
uczy cie li aka de mic kich Uni wer sy te -
tu Gdań skie go re ko men do wa nych
przez stu den tów, a wy bra nych przez

człon ków ka pi tu ły. Zwróć cie Pań -
stwo uwa gę, że jest to na gro da,
któ ra po win na być bli ska ser cu każ -
de go na uczy cie la aka de mic kie go –
świad czy bo wiem o tym, że wy róż -
nio ny jest nie tyl ko uzna nym ba da -
czem, ale też o tym, że po tra fi swo -
ją wie dzę i umie jęt no ści prze ka zać
mło dzie ży, któ rą kształ ci. Po dob ny
wy miar ma ją me da le Uni wer sy te tu
Gdań skie go, któ re rów nież bę dę
dzi siaj wrę czał. Me da le te zo sta ły
wy bi te nie daw no i pierw sze z nich
– zło te – mia łem za szczyt wrę czyć
pod czas in au gu ra cji ro ku aka de -
mic kie go 1 paź dzier ni ka 2012 ro ku.
O uho no ro wa nie me da lem UG
wnio sku ją dzie ka ni, ra dy wy dzia łu
lub na ukow cy. Ideą jest wy róż nie -
nie osób, któ re współ pra cu ją z na -
szą Ala ma Ma ter i w spo sób nie -
zwy kle za an ga żo wa ny przy czy nia ją
się do roz wo ju na uki, współ pra cy
oraz wy mia ny do świad czeń. 

Sza now ni Pań stwo,
przyj mij cie raz jesz cze mo je po -
dzię ko wa nia dla Was za to, że mam
za szczyt kie ro wać uczel nią, któ rej
or ga nizm sta no wi tak wie le zna ko -
mi tych osób. Pań stwu oraz na szym
Sza now nym Go ściom ży czę, że by
ra dość, któ rą dzi siaj dzie li my, po -
ma ga ła nam na dal roz wi jać się 
i od no sić suk ce sy – za rów no w ży -
ciu za wo do wym, jak i pry wat nym.
Pa mię taj my bo wiem, że – jak po -
wie dział lau re at po ko jo wej Na gro dy
No bla z 1952 ro ku Al bert Schwe it -
zer – „Szczę ście to je dy na war tość,
któ ra się mno ży, gdy się ją dzie li”.
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Wimie niu władz uczel ni uczest -
ni ków kon fe ren cji po wi ta ła

pro rek tor ds. kształ ce nia, prof. An na
Mach ni kow ska, a w imie niu współ -
or ga ni za to rów To masz Szym czak,
czło nek za rzą du Fun da cji Roz wo ju
Sys te mu Edu ka cji. 

Pierw szym pa ne li stą był prof. To -
masz Szku dla rek. Omó wił on pre -
zen ta cję prof. Roberta di Napolego
(Uni ver si ty of Sur rey, Wiel ka Bry ta -
nia), któ ry z uwa gi na pro ble my
zdro wot ne nie mógł oso bi ście po ja -
wić się na kon fe ren cji. Na po cząt ku
pa dło pod sta wo we py ta nie: W ja ki
spo sób gra mię dzy opo rem a ule gło -
ścią roz gry wa się w świa do mo ści
osób za an ga żo wa nych w re for mo wa -
nie szkol nic twa wyż sze go? Profesor
Ro ber to di Na po li za uwa żył, że w la -
tach 70. XX wie ku po dej mo wa ne
by ły in dy wi du al ne pró by pod no sze -
nia ja ko ści kształ ce nia, nie ma ją ce
cha rak te ru sys te mo we go. Do pie ro 
w la tach 80. i 90. na stą pi ła agre ga -
cja osób, któ re zaj mo wa ły  się ty mi
pro ble ma mi, a w 2000 ro ku do szło
do in sty tu cjo na li za cji i roz bu do wy

jed no stek roz wo ju edu ka cyj ne go.
Zwró co no wów czas rów nież uwa gę
na du że zróż ni co wa nie zwią za ne 
z osa dze niem tych jed no stek, któ re
mo gą ist nieć: w struk tu rach uczel ni
ja ko nie za leż ne jed nost ki, w ra mach
wy dzia łu aka de mic kie go, w struk tu -
rze bi blio tek (prowadząc po li ty kę in -
for ma cyj ną), w dzia le kadr, ja ko biu -
ra ja ko ści kształ ce nia lub wy dzia ły
edu ka cji. 

Od no sząc się do ca łe go sek to ra
szkol nic twa wyż sze go, prof. Ro ber -
to di Na po li wska zał na wzrost 
na sta wie nia na wy daj ność i efek -
tyw ność kształ ce nia, co wią że się 
z ryn ko wym, od gór nie scen tra li zo -
wa nym re for mo wal nym sys te mem
kształ ce nia. Ucze nie się i na ucza nie
jest ro zu mia ne ja ko pro ces tech -
nicz ny, co wią że się z tym, iż edu -
ka cja jest uwa ża na ja ko pa na ceum
na wszel kie pro ble my spo łecz ne,
ta kie jak bez ro bo cie. Ko lej nym pro -
blemem jest mar gi na li za cja kry -
tycz ne go my śle nia na rzecz szyb -
kie go, bez re flek syj ne go wpro wa-
dza nia re form.

U osób za an ga żo wa nych w roz wój
aka de mic ki au tor pre zen ta cji do -
strzegł „hy bry dycz ną toż sa mość”,
czy li pró bę od na le zie nia się, zmiesz -
cze nia się po mię dzy by ciem aka de -
mi kiem a pra cą usłu go wą czy za -
rzą dza niem i kul tu rą aka de mic ką.
Wią że się to z po dwój ną lo jal no ścią
w sto sun ku do in sty tu cji, jak i wła -
snych war to ści.

Ca łość pre zen ta cji zo sta ła pod su -
mo wa na w for mie krót kich stresz -
czeń głów nych re zul ta tów ba dań
au to ra nad trze ma stu dia mi przy -
pad ków (Pol ska, Bel gia, Nor we gia 
i Szwe cja). Jak z nich wy ni ka, na re -
la cje po mię dzy aka de mi ka mi a ze -
wnętrz ny mi czyn ni ka mi wpły wa ją
czyn ni ki kon tek sto we. „Ak to rzy zmia -
ny” pra cu ją dość czę sto ja ko oso by
me diu ją ce po mię dzy sys te mem 
a wła snym śro do wi skiem. Dzia ła -
nie na rzecz zmia ny jest ro zu mia ne
przez współ my śle nie, czy li po szcze -
gól ne po ję cia po win ny być ne go-
cjo wa ne, a nie wy ko rzy sty wa ne.
Na le ży dą żyć do za cho wa nia róż no -
rod no ści – nie ko niecz nie wszyst ko
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Jakość kształcenia
w rękach liderów

uni wer sy tet gdań ski i Fun da cja roz wo ju sys te mu edu ka cji zor ga ni zo wa ły  iX kon fe ren cję z cy klu roz wój edu ka cji  aka -
de mic kiej (rea). kon fe ren cja od by ła się 22 mar ca br. w au li wy dzia łu na uk spo łecz nych. tym ra zem po chy lo no się nad
te ma tem „Li de rzy ja ko ści kształ ce nia w pol skich uczel niach – uwa run ko wa nia roz wo ju i per spek ty wy dzia ła nia aka de mic -
kiej ka dry pro ja ko ścio wej”. ini cja tor ka spo tkań, prof. ma ria men del, za pro si ła do dys ku sji wy bit nych spe cja li stów zaj mu -
ją cych się roz wo jem kształ ce nia aka de mic kie go (m.in. z wiel kiej Bry ta nii oraz Bel gii)

Od lewej: prof. Tomasz Szkudlarek, prof. Anna Machnikowska, Tomasz
Szymczak
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mu si zmie rzać do ujed no li ce nia ca -
łe go sys te mu.

Na stęp nym punk tem pro gra mu
by ło wy stą pie nie prof. To ma sza
Szku dlar ka i je go dok to ran ta Łu ka -
sza Stan kie wi cza, któ rzy przed sta -
wi li wy ni ki swo ich ba dań w pre zen -
ta cji Re for ma szkol nic twa wyż sze go 
w Pol sce z per spek ty wy jej li de rów. Ich
głów nym za ło że niem by ło uka za nie
wspól nej men tal no ści re for ma to -
rów. Pro fe sor wska zał, iż w trak cie
prze pro wa dza nia ba dań ich uczest -
ni cy zwró ci li uwa gę na trzy pod sta -
wo we ob sza ry. Po pierw sze, ba da ni
dzie li li się re flek sja mi na te mat
obec ne go sys te mu edu ka cji, gdzie
brak jest lo gi ki ca ło ściu ją cej, obej -
mu ją cej sens i wi zję zmian wpro -
wa dza nych od gór nie w szkol nic -
twie wyż szym.  W związ ku z tym
są po dej mo wa ne pró by dzia łań od -
dol nych, któ re  wcho dzą w ko li zję 
z wi zja mi na rzu co ny mi z gó ry. Zde -
rze nie owych wi zji re form pro wa -
dzi do cha osu i en tro pii sys te mu, 
a w re zul ta cie do co raz sil niej szej
po trze by za rzą dza nia nim spo so ba -
mi stric te ad mi ni stra cyj ny mi.  Istot -
ne prze kształ ce nia są wpro wa dza ne
po wierz chow nie, a te, któ re są głę -
bo kie, od by wa ją się w sfe rze wir tu -
al nej i nie ma ją re al ne go wpły wu 
na to, jak na uczy cie le aka de mic cy
na co dzień funk cjo nu ją w re la cji ze
stu den ta mi i jak prze ka zu ją im wie -
dzę. Wszyst ko to cha rak te ry zu je po -
zor ność wpro wa dza nia tych zmian.

Dru gim ob sza rem, na któ ry zwró -
ci li uwa gę ba da ni, był opór w sto -

sun ku do zmian za rów no tych 
od dol nych, jak i tych od gór nych.
Opór ten wią że się z trze ma pod sta -
wo wy mi ele men ta mi: igno ran cją,
za gro że niem in te re sów i le ni -
stwem. Igno ran cja wy ni ka z faktu,
że ogrom na część śro do wi ska nie
ro zu mie sen su tych re form i nie
wie, cze mu ma ją one słu żyć. Za -
gro że nie in te re sów do ty czy przede
wszyst kim ka dry pro fe sor skiej, któ -
ra w świe tle lo gi ki re form ma naj -
wię cej do stra ce nia (utra ta au to -
no mii, utra ta po czu cia swo bo dy
kształ to wa nia pro gra mów kształ ce -
nia). Ka dra ta jest struk tu ral nie 
i in sty tu cjo nal nie prze ciw ko zmia -
nom, któ re ma ją być wpro wa dzo ne
do ja ko ści kształ ce nia. Le ni stwo –
ostat ni ele ment opo ru – jest de fi -
nio wa ne ja ko brak chę ci do zmian 
i eks pe ry men tów z czymś no wym.

Trze ci aspekt, na któ ry zwró ci li
uwa gę za an ga żo wa ni re for ma to rzy,
jest zbież ny z pro ble mem wska za -
nym przez prof. Ro ber to Di Na po lego.
Cho dzi mia no wi cie o spo sób ne go -
cjo wa nia w so bie po dwój nej lo jal -
no ści w sto sun ku do lo gi ki re for my,
czy li kwe stię zgo dy na pew ne war -
to ści, któ re są zwią za ne z tą re for -
mą, ro zu mie nie sen su tej re for my 
z jed nej stro ny, a z dru giej stro ny –
lo jal ność w sto sun ku do śro do wi -
ska, w któ rym się pra cu je. Li de rzy
znaj du ją cy się na dol nych pię trach
tej struk tu ry (na wy dzia łach i uczel -
niach) zmu sze ni są do dzia ła nia 
w po je dyn kę, co pro wa dzi do sil ne -
go po czu cia osamotnienia. Ina czej

wy glą da to na po zio mie cen tral -
nym, cze go przy kła dem jest ze spół
eks per tów bo loń skich.

Ja ko ko lej ny głos za brał mgr Łu -
kasz Stan kie wicz, któ ry przed sta wił
kon tekst omó wio ne go ba da nia przez
uka za nie sy tu acji szkol nic twa wyż -
sze go na prze strze ni dwóch re form
(1990/1991 oraz 2011). Wskazał on
również na róż ni ce po mię dzy re for -
ma to ra mi ogól no kra jo wy mi a re-
for ma to ra mi lo kal ny mi.

Ostat nim pre le gen tem tej czę ści
kon fe ren cji by ła prof. Mie ke Cle -
ment (KU Leu ven), któ ra w pre zen -
ta cji e Te aching Port fo lio in Aca de -
mic De ve lop ment: the Bel gian Ca se
Stu dy przed sta wi ła spo sób, w ja ki
na jej uczel ni zo sta ło wpro wa dzo ne
port fo lio na uczy cie la.

W spra wie port fo lio głos za bra ła 
rów nież prof. Men del, któ ra po dzie -
li ła się oba wą, że w pol skich re aliach
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mo że to przy po mi nać spo sób awan -
so wa nia na uczy cie li w szko łach pod -
sta wo wych, gim na zjal nych i śred -
nich, któ ry po le ga na two rze niu
do ku men ta cji ilu stru ją cej do ko na nia
na uczy cie la nie współ mier ne ze sta -
nem fak tycz nym. Ist nie ją oba wy,
czy port fo lio nie otwo rzy furt ki do
nad mier nej biu ro kra ty za cji.

Po po łu dnio wą część kon fe ren cji
roz po czę ło wy stą pie nie prof. Ewy
Chmie lec kiej, któ ra przy bli ży ła in for -
ma cje o kil ku klu czo wych okre sach
w kształ to wa niu szkol nic twa wyższe -
go i za pew nia niu ja ko ści kształ ce nia
w Pol sce. W ro ku 1990 za szła ko -
niecz ność wpro wa dze nia zmian 
w pro gra mach stu diów. Naj sil niej
ko niecz ność ta od dzia ły wa ła na
uczel nie eko no micz ne (zmu szo ne
do ze rwa nia z kształ ce niem na po -
trze by go spo dar ki cen tral nie pla no -
wa nej na rzecz go spo dar ki wol no -
ryn ko wej), któ re, jak wska zu je
przy kład Szko ły Głów nej Han dlo -
wej, po ra dzi ły so bie z wy zwa niem.
W tej naj więk szej eko no micz nej
uczel ni w Pol sce prze ła ma no opór
ka dry za sia da ją cej w ra dach wy dzia -
łów przez prze kształ ce nie uczel ni
w jed no wy dzia ło wą, co po zwo li ło
na wpro wa dze nie cen tral ne go pro -
gra mu re form (je go ele men tem był
mię dzy in ny mi czę ścio wo swo bod -
ny wy bór za jęć przez stu den tów).
Po czte rech la tach SGH dys po no wa -
ło cał ko wi cie no wy mi pro gra ma mi,
tłu ma cze nia mi pod ręcz ni ków za gra -
nicz nych oraz no wy mi pod ręcz ni ka -
mi pol ski mi. 

Ko lej nym wy zwa niem dla za pew -
nie nia ja ko ści kształ ce nia był bo om
edu ka cyj ny (szcze gól nie wi docz ny
w la tach 1993-2000) zwią za ny ze
wzro stem licz by uczel ni (głów nie
pry wat nych), stu den tów oraz stu -
diów za ocz nych. Z ini cja ty wy śro -
do wisk aka de mic kich od po wia da ją -
cych na psu cie ryn ku po wsta ły
bran żo we in sty tu cje (re pre zen tu ją ce
np. uni wer sy te ty, uczel nie me dycz -
ne czy biz ne so we) ofe ru ją ce płat ną 
i do bro wol ną akre dy ta cję. W 2002
ro ku wła dze po wo ła ły Pań stwo wą
Ko mi sję Akre dy ta cyj ną, któ rej kon -
tro le by ły bez płat ne i obo wiąz ko we,
ale opie ra ły się na niż szych od ko -
mi sji bran żo wych stan dar dach.
Wpro wa dzo na w ten spo sób kon ku -
ren cja do pro wa dzi ła do li kwi da cji
tych ostat nich i zrów na nia w dół po -
zio mu akre dy ta cji.

W 2005 ro ku roz po czę to w Pol sce
wdra ża nie sys te mu bo loń skie go.
Nie ste ty, ów cze sne po su nię cia świad -
czy ły o nie zro zu mie niu isto ty te go
sys te mu. Sku pio no się na na rzę -
dziach (ECTS, stu dia trój stop nio we),
nie do strze ga jąc me ri tum, czy li
wpro wa dze nia pol skie go szkol nic -
twa w ob szar eu ro pej ski. In nym
błę dem był krót ki czas prze zna czo ny
na zmia ny w uczel niach (czę sto był
to za le d wie rok).

Rok 2009 przy niósł pu bli ka cję
dwóch kon ku ren cyj nych stra te gii
(Kon fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich
Szkół Pol skich oraz Ernst&Young 
wy ko na ną na zle ce nie MNiSW).
Wy ma ga nia two rze nia stra te gii wy -

su wa ne by ły rów nież w kie run ku
uczel ni i mniej szych jed no stek. Jed -
no cze śnie za bra kło stra te gii kra jo -
wej, na któ rej mo gli by się oprzeć lo -
kal ni li de rzy.

W 2011 ro ku, po no we li za cji usta -
wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym,
wpro wa dzo no Kra jo we Ra my Kwa -
li fi ka cji, któ rych wdro że nie na
uczel niach po prze dzo ne zo sta ło
sze ro ką ak cją pro mu ją cą i przy go -
to wu ją cą (kil ka set spo tkań or ga ni -
zo wa nych przez roz ma ite pod mio ty
zwią za ne ze szkol nic twem wyż -
szym), ma ją cą po móc uczel niom 
w zmia nach. Przo du ją ce jed nost ki
do brze po ra dzi ły so bie z wy zwa -
niem (cze go przy kła dem są zwy -
cięz cy kon kur su o mi lion na naj lep -
sze pro gra my stu diów). Du żą ro lę
ode gra li w tym lo kal ni li de rzy, któ -
rym KRK po zwo li ło na wy rwa nie się
ze sche ma tów. In ne jed nost ki po de -
szły do spra wy bar dziej kon ser wa -
tyw nie, prze pi su jąc sta re pro gra my
w no wym ję zy ku. 

Do wy zwań sto ją cych przed szkol -
nic twem, po cząw szy od 2013 ro ku,
prof. Chmie lec ka za li czy ła: wpro wa -
dze nie pro gra mu ucze nia się przez
ca łe ży cie, ko niecz ność we wnętrz -
ne go i ze wnętrz ne go zróż ni co wa nia
się uczel ni tak, aby od po wia da ły one
po trze bom ab sol wen tów szkół śred -
nich i wy ma ga niom ryn ku oraz
wpro wa dze nie pią te go po zio mu
KRK mię dzy ma tu rą a po zio mem li -
cen cjac kim (któ ry po zwo lił by na
lep sze do sto so wa nie ryn ku edu ka -
cyj ne go do po trzeb i umie jęt no ści
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ab sol wen tów szkół śred nich). Za -
sad ni czym py ta niem, ja kie po win ni
za dać so bie eks per ci zaj mu ją cy się
szkol nic twem wyż szym, jest: Kto 
i jak to wpro wa dzi? 

Ja ko ko lej na głos za bra ła An na
Atłas (dy rek tor pro gra mu „Ucze nie
się przez ca łe ży cie”, Fun da cja 
Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji), któ ra
omó wi ła do świad cze nia z pro wa -
dze nia pro gra mu mię dzy sek to ro -
we go pro wa dzo ne go przez re pre -
zen to wa ną przez nią in sty tu cję.
Ty pem pro jek tu, na któ ry pre le -
gent ka zwró ci ła uwa gę w swo jej
pre zen ta cji, by ły sie ci współ pra cy,
oma wia ne w kon tek ście ucze nia się
przez ca łe ży cie. 

W pierw szej czę ści wy po wie dzi
pre le gent ka wska za ła na wy zwa nia
sto ją ce przed sys te mem edu ka cji
(pły ną ce z prak ty ki re pre zen to wa -
nej przez nią in sty tu cji) oraz na ko -
rzy ści (war tość do da ną) wią żą ce się
z uczest nic twem w pro jek tach eu -
ro pej skich. Do wy zwań, na ja kie
mu szą zwró cić uwa gę szko ły wyż -
sze, na le żą mię dzy in ny mi: prze -
zwy cię że nie sek to ro wo ści (za da nia
w tym ele men cie sto ją rów nież
przed szko ła mi ogól ny mi czy za wo -
do wy mi); zwięk sze nie na sta wie nia
ka dry na do świad cze nia prak tycz ne
(ko niecz ność uczest nic twa w sta -
żach, wi zy tach stu dyj nych itp.) oraz
zin ten sy fi ko wa nie wspar cia dla li de -
rów edu ka cyj nych. War to ścią do da -
ną mo że być zwięk sze nie od set ka
szkół wyż szych w pro jek tach cen -
tral nych; po ło że nie na ci sku na mo -

bil ność (za rów no w za kre sie włą -
cza nia jej do pro gra mów, jak i po -
twier dza nia efek tów); przy go to wa -
nie uczel ni do peł nie nia funk cji 
w part ner stwach stra te gicz nych.

Od po wie dzią na wy mie nio ne wy -
zwa nia i ewen tu al ne ko rzy ści jest
kon cep cja współ pra cy sie cio wej
mię dzy in sty tu cja mi. Ja ko me to da
jest ona opar ta na do bro wol no ści,
co sprzy ja two rze niu na tu ral ne go
śro do wi ska dla li de rów, gro ma dzą -
cych wo kół sie bie pod gru py i kreu -
ją cych po my sły na pro jek ty (uję te
w ko lej nym eta pie w bar dziej for -
mal ne ra my pra cy pro jek to wej). 
Ta ka kon cep cja mo że pro wa dzić do
prze for mu ło wa nia fi lo zo fii ja ko ści
kształ ce nia w pol skim szkol nic twie,
wpro wa dza jąc obok ścież ki zmian
pro wa dzą cej z gó ry rów nież moż li -
wość ini cja ty wy od dol nej. Nie zwy -
kle istot ną szan są sto ją cą przed
ewen tu al ny mi uczest ni ka mi pro -
jek tów jest zmia na po dej ścia z na -
sta wio ne go na kon ku ren cję do opar -
te go na ko ope ra cji, przy no szą ce go
w osta tecz nym roz ra chun ku du żo
więk sze ko rzy ści.

Ostat nim z pa ne li stów był dr Adam
Ja gieł ło -Ru si łow ski (pro dzie kan ds.
stu denc kich Wy działu  Na uk Spo łecz -
nych UG), któ ry w pre zen ta cji Opór 
a pod mio to wość śro do wi ska aka de mic -
kie go wo bec no wych za dań uczel ni
przed sta wił wy ni ki swo ich ba dań
prze pro wa dzo nych wśród ka dry
aka de mic kiej. Jed nym z naj cie kaw -
szych wnio sków z roz bu do wa nych
na uko wo oraz sze ro ko omówio nych

ba dań jest wska za nie na go to wość
dok to ran tów oraz post do ków do
pod ję cia no wych za dań na uczel ni
(przy jed no cze snym za cho wa niu
przy wią za nia do tra dy cyj ne go eto -
su oraz au to no mii aka de mii). Si łą
młod szej sta żem ka dry jest rów nież
chęć włą cza nia się do „in ter dy scy -
pli nar nych, mię dzy naro- do wych
pro jek tów i prze no sze nie nie hie rar -
chicz nych re la cji do lo kal nych ze -
spo łów”, a tak że brak kom plek sów
w dzie dzi nie tech no lo gii in for ma -
cyj nych. Do pro po no wa nych form
wspo mo że nia oma wia nej gru py 
za li cza się na przy kład: wspar cie 
w po zy ski wa niu fun du szy i part ne -
rów; szko le nia z za kre su dy dak ty ki;
włą cza nie w two rze nie pro ce dur
uczel nia nych sys te mów za pew nia -
nia ja ko ści kształ ce nia.

Kon fe ren cję pod su mo wa ła prof.
Ma ria Men del, wska zu jąc mię dzy
in ny mi na ko niecz ność kon so li da cji
śro do wi ska li de rów zmia ny, two -
rze nia sie ci ma ją cej na ce lu sa mo -
kształ ce nie i wza jem ną na ukę
opar tą na do świad cze niach pły ną -
cych z suk ce sów i po ra żek. Jed nym
z fo rów ta kiej in te gra cji jest wła -
śnie kon fe ren cja REA, na któ rej ko -
lej ną edy cję or ga ni za to rzy za pro si li
już te raz.

In for ma cje na te mat REA:
www.ug.edu.pl/pl/kon fe ren cje/rea
Pre zen ta cje pre le gen tów ostat -
niej kon fe ren cji REA: www.eks -
per ci bo lon scy.org.pl/pre zen ta cjeda niel po mian
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Kie row ni kiem na uko wym kon fe -
ren cji był prof. dr hab. Ka rol 

To eplitz, tłu macz, in ter pre ta tor i po -
pu la ry za tor my śli Kier ke ga ar dow skiej,
zaś or ga ni za to ra mi by li mię dzy in ny -
mi In sty tut Fi lo zo fii, So cjo lo gii i Dzien-
ni kar stwa Uni wer sy te tu Gdań skie go,
Gdań ski Od dział Pol skie go To wa rzy -
stwa Fi lo zo ficz ne go i Po mor skie To -
wa rzy stwo Fi lo zo ficz no -Teo lo gicz ne.

W przed dzień kon fe ren cji, 14 mar -
ca, w Fi lii nr 2 Wo je wódz kiej i Miej -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gdań -
sku od by ło się spo tka nie to wa rzy szą -
ce pt. „Czy ta nie Kier ke ga ar da”, pod -
czas któ re go frag men ty dzieł fi lo zo -
fa za pre zen to wa li: Iwo na Bo raw ska
– dzien ni kar ka Ra dia Gdańsk, Ta de -
usz Dą brow ski – po eta, Bo rys Kos sa -
kow ski – po eta, dzien ni karz, Ja ko be
Mansz tajn – po eta, Ma rze na Nie czu -
ja -Urbań ska – ak tor ka Te atru Wy -
brze że oraz dr Ja cek Alek san der
Pro kop ski – tłu macz mię dzy in ny mi
do sko na łej bio gra fii Kier ke ga ard au -
tor stwa Wal te ra Low rie go. 

15 mar ca w Dwor ku Sie ra kow -
skich w So po cie od by ła się de ba ta 
o cha rak te rze po pu lar no nau ko wym
„Søren Kier ke ga ard: ży cie i dzie-
ło” z udzia łem prof. dr. hab. Ka ro la 

To eplit za, dr. Jac ka Alek san dra Pro -
kop skie go, dr. hab. An to nie go Szwe da 
i prof. dr. hab. Edwar da Ka sper skie -
go. Ob ra dy, któ re otwo rzył pro rek tor
ds. na uki Uni wer sy te tu Gdań skie go,
prof. dr hab. Grze gorz Wę grzyn,
zgro ma dzi ły wie lu słu cha czy. Ich
uczest ni cy dys ku to wa li mię dzy in ny -
mi o oso bi stych mo ty wach za in te re -
so wa nia się twór czo ścią Kier ke ga ar -
da, naj bar dziej ak tu al nych te ma tach
pi sar stwa au to ra Al bo -al bo oraz o re -
la cji mię dzy ży ciem a twór czo ścią
duń skie go fi lo zo fa.

Z ko lei 16 mar ca na Wy dzia le Na -
uk Spo łecz nych UG od by ła się część
kon fe ren cyj na ob rad, któ rą otwo rzy li
prof. UG, dr hab. Ro mu ald Pie kar ski,
prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za -
cyj ne go kon fe ren cji, oraz prof. dr hab.
Sa bi na Kru szyń ska, dy rek tor In sty tu -
tu Fi lo zo fii, So cjo lo gii i Dzien ni kar -
stwa UG. Na stęp nie re fe ra ty przed -
sta wi li naj waż niej si znaw cy my śli
Kier ke ga ar da w Pol sce: prof. dr hab.
Tadeusz Ga dacz (UP w Kra ko wie, Col -
le gium Ci vi tas; w związ ku z nie obec -
no ścią pro fe so ra re fe rat zo stał od czy -
ta ny przez An to nie go Szwe da), prof.
dr hab. Ka rol To eplitz (ESW w So po -
cie), prof. dr hab. Edward Ka sper ski

(UW), dr hab. An to ni Szwed (UP 
w Kra ko wie), prof. UG, dr hab. Hie -
ro nim Choj nac ki (UG), JE ks. bi skup,
prof. ChAT, dr hab. Mar cin Hintz
(ChAT w War sza wie), dr Ja cek Alek -
san der Pro kop ski (PWr), prof. UG, dr
hab. Woj ciech Że ła niec (UG). Wy gło -
szo ne re fe ra ty po zwo li ły licz nie zgor -
ma dzo nej pu blicz no ści za po znać się
z ta ki mi za gad nie nia mi, jak: Kier ke -
ga ard ja ko pre kur sor fi lo zo fii dia lo gu
i ja ko kry tyk sys te mu He gla, oksy -
mo ron i me ta po zio mo we kon struk cje
w twór czo ści fi lo zo fa, róż ni ca mię dzy
pseu do ni mo wą i or to ni mo wą twór -
czo ścią au to ra Cho ro by na śmierć.
Kon fe ren cja po twier dzi ła współ cze -
sny cha rak ter twór czo ści Kier ke ga ar -
da w per spek ty wie fi lo zo ficz nej, teo -
lo gicz nej i psy cho lo gicz nej, uka zu jąc
no we moż li wo ści in ter pre to wa nia
do rob ku my śli cie la. 

Szcze gó ło we in for ma cje o wy da -
rze niach zwią za nych z kon fe ren cją
moż na zna leźć na stro nach in ter -
ne to wych: http://aabye.stre fa.pl, 
http://kier ke ga ard.ug.edu.pl,
http://ptft.pl.mgr kry sty na bem ben nekza kład hi sto rii fi lo zo fii no Wo żyt nejifsid Wns ug
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w maju 2013 roku przypada dwusetna rocznica urodzin duńskiego filozofa 
i teologa – sørena kierkegaarda. ta okoliczność stała się sposobnością do
refleksji nad współczesnym znaczeniem myśli autora Okruchów filozoficznych,
którą podjęto podczas konferencji „aktualność sørena kierkegaarda w filozofii,
teologii i literaturze – w 200-setną rocznicę urodzin myśliciela”. odbyła się ona
w dniach 15–16 marca 2013 roku w gdańsku i sopocie
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Wpo przed nim nu me rze „Ga -
ze ty Uni wer sy tec kiej”, w ar -

ty ku le pt. Peł no spraw ny uni wer sy tet.
Uczel nia rów nych szans, przed sta -
wio ne zo sta ło za an ga żo wa nie
Uni wer sy te tu Gdań skie go w kwe -
stię zno sze nia ba rier dla nie peł no -
spraw nych stu den tów. Jed ną 
z głów nych form dzia łal no ści w tej
sfe rze jest współ pra ca z Fun da cją
Gru py Er go He stia na rzecz in te -
gra cji za wo do wej osób nie peł no -
spraw nych In te gra lia, re ali zu ją cą
pro gra my wspar cia dla tej, za gro -
żo nej wy klu cze niem, gru py w na -
szym spo łe czeń stwie. 

In te gra lia dzia ła w pię ciu głów -
nych ob sza rach. Są to: szko le nia,
za trud nia nie osób nie peł no spraw -
nych, do radz two za wo do we, po -
śred nic two pra cy oraz in te gra cja
za wo do wo -spo łecz na. Pierw szy 
z nich obej mu je warsz ta ty roz wi -
ja ją ce umie jęt no ści mięk kie czy
też pod no szą ce kwa li fi ka cje za -
wo do we. Skie ro wa ne są one do
wszyst kich osób nie peł no spraw -
nych, zwłasz cza bez ro bot nych 
i po szu ku ją cych pra cy.

Waż nym aspek tem dzia łal no ści
Fun da cji jest rów nież za trud nia -
nie osób z nie peł no spraw no ścią
w ra mach struk tur Gru py Er go
He stia i stwa rza nie im moż li wo -
ści roz wo ju zgod nych z ich aspi -
ra cja mi. Nie ustan nie przy go to wy -
wa ne są no we sta no wi ska pra cy,
od da wa ne kan dy da tom z nie peł -
no spraw no ścią. Mi sją Fun da cji
jest bo wiem ze bra nie gro na do -
brze wy kształ co nych, sa mo dziel -
nych osób, któ re mi mo kło po tów
ze zdro wiem, do sko na le ra dzą 
so bie na otwar tym ryn ku pra cy,

sta no wiąc kon ku ren cję dla lu dzi 
o po dob nych kwa li fi ka cjach. 

Ko lej nym istot nym fi la rem dzia -
łal no ści jest do radz two za wo do we
i po śred nic two pra cy. Fun da cja
za pra sza wszyst kie oso by z nie -
peł no spraw no ścią, któ re chcia ły by
roz po cząć swo je ży cie za wo do we 
i spra wić, że bę dzie ono cie ka we,
in spi ru ją ce i peł ne suk ce sów. Wy -
star czy zgło sze nie, aby uzy skać
fa cho we wspar cie do rad cy za wo -
do we go, któ ry po mo że stwo rzyć
pro fe sjo nal ne do ku men ty apli ka -
cyj ne i wy zna czyć kie ru nek roz -
wo ju za wo do we go. Po nad to Fun -
da cja In te gra lia, dzia ła jąc ja ko
agen cja po śred nic twa pra cy, pro -
wa dzi i sta le ak tu ali zu je ba zy 
da nych osób nie peł no spraw nych
po szu ku ją cych pra cy, po zy sku je
pra co daw ców i pu bli ku je ofer ty

pra cy dla osób z orze czo nym stop -
niem nie peł no spraw no ści. Już 
po nad osiem dzie siąt ta kich osób
zna la zło za trud nie nie dzię ki wy -
sił kom Fun da cji. 

Wszyst kich za in te re so wa nych
za chę ca się do współ pra cy z Fun -
da cją In te gra lia i kon tak tu za po -
śred nic twem stro ny in ter ne to wej
(www.in te gra lia.pl), gdzie znaj du -
ją się ak tu al ne ofer ty pra cy oraz
wie le cie ka wych in for ma cji, któ re
mo gą być przy dat ne zwłasz cza
oso bom koń czą cym już stu dia 
i chcą cym za pla no wać swo ją przy -
szłą ka rie rę. 

Fundacja Integralia
sposób na sukces

sprostowanie
W ar ty ku le pt. Peł no spraw ny uni wer sy tet. Uczel nia rów nych szans, któ ry uka zał się w po przed nim nu me rze „Ga ze ty
Uni wer sy tec kiej” (Nr 2 (134) lu ty−Ma rzec 2013) po ja wi ła się nie ak tu al na in for ma cja do ty czą ca Pa ni Mał go rza ty lu -
ce wicz, któ ra od 1 wrze śnia 2012 ro ku nie pra cu je już w Fun da cji Gru py Er go He stia na rzecz in te gra cji za wo do wej
osób nie peł no spraw nych In te gra lia. Za rząd Fun da cji (od 29 sierp nia 2005 ro ku) re pre zen tu je tyl ko Pa ni Pre zes 
Da ria Ulja nic ka. Za po mył kę naj moc niej prze pra sza my.

Daria Uljanicka, prezes Zarządu Fundacji Integralia 
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nowożytna synteza dziejów

Cho ciaż już w naj star szych pol -
skich i ru skich prze ka zach

dzie jo pi sar skich są wzmian ki o Li -
twie i Li twi nach, to jed nak za in te -
re so wa nia pol skich dzie jo pi sów
spra wa mi li tew ski mi sta ją się
oczy wi sty mi i za czy na ją zaj mo wać
po cze sne miej sce w hi sto rio gra fii
Rze czy po spo li tej od mo men tu unii
dy na stycz nej Kró le stwa Pol skie go
z Wiel kim Księ stwem Li tew skim
w ro ku 1386. Pio nie rem w tym
za kre sie jest Ma ciej Stryj kow ski
(1547–po 1586) her bu Le li wa,
ka no nik mied nic ki, hi sto rio graf,
po eta i dy plo ma ta. Je go Kro ni ka
Pol ska, Li tew ska, Żmudz ka i wszyst -
kiej Ru si, opu bli ko wa na w Kró lew -
cu w ro ku 1582, spo tka ła się po -
cząt ko wo i z do brym przy ję ciem,
i z ostrą kry ty ką, zwłasz cza w czę -
ści opi su ją cej po cząt ki na ro du
oraz struk tur pań stwo wych, gdzie
Stryj kow ski oparł się w du żej
mie rze na prze ka zie le gen dar -
nym, wy wo dząc mię dzy in ny mi
po cząt ki na ro du li tew skie go od
sta ro żyt nych Rzy mian. Za pierw -
szą rze tel ną syn te zę dzie jów 
Li twy uwa ża się jed nak po -
wszech nie Hi sto riae Li tu anae pol -
skie go je zu ity, oj ca Woj cie cha Wi -
ju ka Ko ja ło wi cza (1609–1677).

Hi sto ria Li twy o. Woj cie cha
Hi sto riae Li tu anae o. Wi juk Ko ja ło -
wicz pi sał po nad 20 lat i wy dał 
w dwóch czę ściach. Pierw sza, za -
ty tu ło wa na Hi stio riae Li tu anae Pars
prior; De re bus Li tu ano rum an te su -
scep tam Chri stia nam Re li gio nem, 
con junc tio ne mque Ma gni Li tu aniae
Du ca tus cum Re gno Po lo niae, Li bri
No vem [...] uka za ła się w ro ku
1650 w Gdań sku na kła dem słyn -
ne go po ten ta ta wy daw ni cze go, 
Je rze go Fo er ste ra. Kar ta ty tu ło wa
tej czę ści zo sta ła wto pio na w pięk -
ny fron ti spis przed sta wia ją cy kró la
Wła dy sła wa Ja gieł łę w oto cze niu
ry cer stwa, w jed nej rę ce trzy ma -
ją ce go krzyż, w dru giej zaś tar cze
her bo we Kró le stwa Pol skie go 
i Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go.
Ko ja ło wicz w tej czę ści oparł się
głów nie na Stryj kow skim, wy ko -
rzy stu jąc jed nak to źró dło bar dzo
kry tycz nie. Od szedł na przy kład
już od mi tycz ne go rzy mia ni na Pa -
le mo na ja ko pro to pla sty na ro du 
li tew skie go, opo wia da jąc się za He -
ru la mi, lu dem ger mań skim wy wo -
dzą cym się z po łu dnio wych ob sza -
rów Szwe cji. Pierw szą część koń czy
chrzest Li twy i unia z Pol ską. 

Nad dru gą czę ścią pra co wał oj -
ciec Woj ciech aż 19 lat, bo wiem

uka za ła się ona do pie ro w ro ku
1669, na kła dem księ ga rza an -
twerp skie go Ja co ba van Meurs,
pod ty tu łem Hi sto riae Li tu anae
Pars Al te ra seu de re bus Li tu ano rum,
a co niunc tio ne Ma gni Du ca tus cum
Re gno Po lo niae ad Unio nem eorum
Do mi nio rum Li bri Octo [...]. Do pro -
wa dził ją au tor do unii lu bel skiej
z 1569 ro ku i śmier ci Kró la Zyg -
mun ta Au gu sta w ro ku 1572. Ca łe
dzie ło zo sta ło na pi sa ne wy kwint ną
ła ci ną, słu żąc rów nież au to ro wi 
i in nym pro fe so rom w ko le giach
je zu ic kich pod czas wy kła dów re to -
ry ki. Jak pod kre śla ją ba da cze hi -
sto rio gra fii, naj więk szą za słu gą
Wi ju ka Ko ja ło wi cza by ło wpro wa -
dze nie dzie jów li tew skich do po -
wszech nej hi sto rio gra fii eu ro pej -
skiej wła śnie dzię ki za sto so wa niu
ję zy ka ła ciń skie go. Do swe go 
mo nu men tal ne go zbio ru We lt ge -
schich te włą czył syn te zę Ko ja ło wi -
cza Au gust Lu dwik Schlo ezer
(1735–1809). 

Hi sto riae Li tu anae w zbio rach BUG
Bi blio te ka Uni wer sy tec ka po sia da
obie czę ści syn te zy Ko ja ło wi cza,
współ o praw ne w je den wo lu min, 
z opra wą per ga mi no wą z epo ki.
Rę ko pi śmien na za pi ska z ro ku
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C Y M E L I A B I B L I O T E K I U G

1696 informuje, że eg zem plarz
na le żał wów czas do Ja na Za cha -
ria sza Go la now skie go, je zu ity, 
wi ka riu sza wie czy ste go ku sto dii
war szaw skiej. Jest też in na za pi -
ska z epo ki, sy gna li zu ją ca przy na -
leż ność wo lu mi nu do Ko le gium
Je zu ic kie go w Sam bo rze, ale
trud no orzec, czy po wsta ła ona
jesz cze w okre sie przed oj cem
Za cha ria szem, czy już po nim.
Część pierw sza li czy trzy sta dzie -
więć dzie siąt dzie więć stron. Za -
wie ra dwie de dy ka cje (Je rze go
Fo er ste ra i au to ra) dla księ cia 
Ka zi mie rza Le ona Sa pie hy (1609–
–1656). Uwa gę czy tel ni ka przy -
ku wa ją sty lo we ozdob ne ini cja ły.
Zo sta ła też wy dru ko wa na pięk ną
an ty kwą. Pars Al te ra li czy so bie
czte ry sta dzie więć dzie siąt sześć
stron i rów nież cie szy oko kunsz -
tow ny mi ini cja ła mi roz po czy na ją -
cy mi da ny roz dział, a czcion ka 
ca ło ści jest po dob na do za sto so -
wa nej w Pars prior. Część dru ga
de dy ko wa na zo sta ła przez au to ra
księ ciu Ka zi mie rzo wi Ja no wi Sa -
pie że (1637–1720).

Kim był au tor?
Woj ciech Wi juk Ko ja ło wicz her bu
Ko ście sza uro dził się w Kow nie 

w ro ku 1609, w ro dzi nie szla -
chec kiej osia dłej w mie ście, ale
go spo da ru ją cej na po bli skim fol -
war ku. W wie ku osiem na stu lat
wstą pił do wi leń skich je zu itów,
gdzie dzię ki nie zwy kłym zdol no -
ściom bar dzo szyb ko od był cha -
rak te ry stycz ną dla te go za ko nu
ca łą ścież kę edu ka cyj ną od fi lo-
zo fii (Nie śwież) po teo lo gię, któ rą
stu dio wał na Aka de mii Wi leń -
skiej. Po ukoń cze niu stu diów
prze szedł też ko lej no ca łą je zu ic -
ką ścież kę pro fe sor ską (Wil no–
–Bra nie wo–Wil no), któ rej więk sze
stop nie wy ty cza ły mię dzy in ny mi
ma gi ste rium z fi lo zo fii (1641) 
i dok to rat z teo lo gii (1653). W ro -
ku 1649 zo stał pro kanc le rzem
Aka de mii Wi leń skiej, a czte ry la -
ta póź niej – jej rek to rem. Do
chwi li śmier ci w ro ku 1677 peł nił
sze reg od po wie dzial nych funk cji
za kon nych i ko ściel nych. 

Oj ciec Woj ciech po zo sta wił po
so bie sze reg dzieł fi lo zo ficz no -
-teo lo gicz nych oraz hi sto rycz -
nych. Hi sto ria, a zwłasz cza ge ne -
alo gia i he ral dy ka, by ły je go
ko ron ny mi dys cy pli na mi na uko -
wy mi. Był au to rem pio nier skich
źró dło wych opra co wań ge ne a-
lo gicz no -he ral dycz nych do ty czą -

cych ro dów: Ra dzi wił łów, Sa pie -
hów i Tysz kie wi czów, a tak że do -
ty czą cych dzie jów swe go za ko nu
na Kre sach. W ro ku 1648 roz po -
czął ba da nia i pra cę nad wy da -
niem peł ne go her ba rza szlach ty
li tew skiej, jed nak ma te ria ły te,
spo rzą dzo ne w trzech re dak cjach,
po zo sta ły w rę ko pi sie, nie wszyst -
kie też prze trwa ły. Frag men ty wy -
dał w XIX wie ku Fran ci szek Pie ko -
siń ski, ale ca łość po zo sta wio nych
rę ko pi sów do dzi siaj jest nie opu -
bli ko wa na. 

Szkic ni niej szy za koń czę cy to -
wa ną przez Wło dzi mie rza Dwo -
rzacz ka opi nią władz je zu ic kich 
o au to rze Hi sto riae Li tu aniae: „Na -
da je się zna ko mi cie do na ucza nia
we wszyst kich ga łę ziach wie dzy
i przed mio tów hu ma ni stycz nych,
a tak że do rzą dze nia, gło sze nia
ka zań, pro wa dze nia owoc nych
dys ku sji i do pu bli ko wa nia ksią -
żek”. an to ni ka ka re ko

wielKieGo Księstwa litewsKieGo



Je steś jed ną ze sty pen dy stek
pro gra mu „Kształ ci my naj lep -
szych”. Na czym po le ga ją two je
ba da nia? Czym się zaj mu jesz 
na uko wo? 

Fak tycz nie, je stem jed ną ze sty pen -
dy stek, do kład nie zaj mu ję na li ście
miej sce w pierw szej dzie siąt ce. Na
co dzień pra cu ję w Pra cow ni Che -
mii Po li pep ty dów, ale zaj mu ję się
za gad nie nia mi z po gra ni cza kil ku
dzie dzin, mię dzy in ny mi che mii,
ko sme to lo gii, bio lo gii oraz me dy cy -
ny. Mo je ba da nia do ty czą gru py
pep ty dów sy gna ło wych, na zy wa -
nych sty mu lu ją cy mi, któ re zna la zły
za sto so wa nie w wie lu pre pa ra tach
ko sme tycz nych do stęp nych ko mer -
cyj nie, bo wiem wy ka zują ko rzyst ne
wła ści wo ści dla skó ry, głów nie sta -
rze ją cej się. Zaj mu ję się pro jek to -
wa niem tych pep ty dów, ich syn te zą

che micz ną oraz ba da nia mi do tyczą -
cy mi ich wła ści wo ści i prze ni kal no -
ści. Po nad to ana li zu ję skład pre pa -
ra tów ko sme tycz nych, opra co wu ję
re cep tu ry ko sme ty ków, a tak że wy -
ko nu ję ba da nia skó ry za po mo cą
wie lo funk cyj nych apa ra tów do po -
mia rów pa ra me trów skó ry, to jest
na tłusz cze nia, na wil że nia, po zio mu
ke ra ty ny, głę bo ko ści po rów, sze ro -
ko ści zmarsz czek. Obec nie w wie-
lu ośrod kach na uko wych na ca łym
świe cie ucze ni po szu ku ją no wych
związ ków, któ re mo gły by mieć
wpływ na od bu do wę skó ry, a tak że
na po pra wę zdol no ści za trzy my wa -
nia wo dy w na skór ku. Rów nież 
ja chcia ła bym przy czy nić się do po -
głę bie nia tej wie dzy, a tak że do
otrzy ma nia w przy szło ści ko sme ty -
ku bądź ko sme ceu ty ku z opra co wa -
ną se kwen cją pep ty du o wła ści wo -
ściach prze ciw drob no ustro jo wych,
mo gą ce go ob ni żyć za war tość kon -
ser wan tu w da nym pre pa ra cie.

Czy te ba da nia sta no wią głów -
ny te mat two jej pra cy dok tor skiej,
czy też sta no wią jej wy ci nek? 

Tak na praw dę i jed no, i dru gie.
Głów ny te mat mo jej roz pra wy dok -
tor skiej obej mu je trzy pod sta wo we
za ło że nia: opra co wa nie se kwen cji
pep ty dów mię dzy in ny mi o po ten -
cjal nych wła ści wo ściach na wil ża ją -
cych, otrzy ma nie ich na dro dze
syn te zy oraz za sto so wa nie ja ko
skład ni ki w wy ro bach ko sme tycz -
nych. Oczy wi ście po dro dze jest też
kil ka eta pów po śred nich, ta kich
jak: oczysz cza nie, cha rak te ry sty ka
wła ści wo ści fi zy ko -che micz nych,
opra co wa nie re cep tur czy pre pa ra -
ty ka ko sme ty ków. Z dru giej stro ny
pod czas czte ro let nie go już stu dium
pep ty dów o za sto so wa niu ko sme -
tycz nym po ja wia ją się co raz to
now sze moż li wo ści udzia łu w róż -
nych pro jek tach na uko wych. I tak

na przy kład obec nie re ali zu ję pro -
jekt do ty czą cy ba dań prze ni kal no -
ści pep ty dów przez mo de le sztucz -
nej skó ry. A już wkrót ce roz pocz nę
dzia ła nia w no wym pro jek cie, do ty -
czą cym ba dań prze ni kal no ści pep -
ty dów o opra co wa nych prze ze mnie
se kwen cjach przez ślu zów kę pę che -
rza mo czo we go, w któ rym, po dob -
nie jak w skó rze, znaj du ją się związ -
ki ty pu ko la ge nu. Bę dzie to du ży,
za awan so wa ny pro jekt pro wa dzo ny
w ze spo le me dy ków, obej mu ją cy ba -
da nia in vi tro, in vi vo oraz czło wie ka,
któ rych wy ni ków naj pew niej nie
umiesz czę w pra cy dok tor skiej (ze
wzglę du na czas re ali za cji).

Z ja ki mi pro ble ma mi 
spo ty kasz się pod czas swo jej 
pra cy na uko wo -ba daw czej?

Hm… do bre py ta nie. Każ dy pro -
blem ma ja kieś roz wią za nie, a je śli
za my ka ją się drzwi, to jak naj szyb -
ciej sta ram się, że by otwo rzy ły się
okna. W mo im na uko wym ży ciu
pro blem po ja wił się już na po cząt -
ku ka rie ry. Mia no wi cie pro duk ty 
hy dro że lo we z pep ty da mi, któ re
otrzy mu ję, zo sta ły oce nio ne przez
Ko mi sję Bio etycz ną ja ko wy ro by
me dycz ne, a nie ko sme tycz ne. Wów -
czas nie otrzy ma łam zgo dy na prze -
pro wa dza nie te stów na po ten cjal -
nych skó rach ochot ni ków. Wo bec
te go mu sia łam po szu kać al ter na -
tyw nej me to dy te sto wa nia w try bie
na tych mia sto wym. I wła śnie wte -
dy, pod czas jed nej z kon fe ren cji na -
uko wych, usły sza łam o prze szcze -
pach skó ry po cho dzą cej ze świń
trans ge nicz nych, ma ją cej za sto so -
wa nie u lu dzi po opa rze niach.
Szyb ko upo ra łam się z te ma tem 
i opra co wa łam wła sną tech ni kę 
ob rób ki na skór ka po cho dze nia wie -
przo we go e mor tuo, któ rą wy ko rzy -
stu ję w swo ich ba da niach na uko -
wych do dziś.
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F O R U M D O K T O R A N T Ó W

rozmoWa z mgr beatą łubkoWską z Wydziału chemii, stypendystką programu „kształcimy najlepszych”MIęDZy CHEMIą A HoTElARSTWEM
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F O R U M D O K T O R A N T Ó W

Jak my ślisz, co sta no wi 
o wy jąt ko wym cha rak te rze two ich
ba dań? Dzię ki cze mu po zy ska łaś
sty pen dium z pro gra mu 
„Kształ ci my naj lep szych”? 

Bar dzo się cie szę, że zna la złam się
w dość wą skim gro nie szczę śliw -
ców. My ślę, że sam te mat mo ich
ba dań jest ak tu al ny i bar dzo przy -
szło ścio wy, przez co sta no wi wy -
zwa nie rów nież dla mnie. Ba da nia,
któ re re ali zu ję, z pew no ścią mo gą
przy czy nić się do roz wo ju go spo -
dar cze go nie tyl ko w na szym re gio -
nie, dla te go w każ dym swo im
przed się wzię ciu sta ram się to wy -
ra zić. Waż na jest tak że współ pra ca
z róż ny mi ośrod ka mi na uko wy mi,
przed się bior ca mi czy też za kła da mi
pro duk cyj ny mi, w któ rych moż li we
bę dzie wdro że nie no wych, zop ty -

ma li zo wa nych me tod i swo ich kon -
cep cji. Mó wię o tzw. in no wa cyj no -
ści ba dań, któ ra mo że przy czy nić
się do od kry cia cze goś no we go 
i osią gnię cia glo bal ne go suk ce su.

Czy po za pra cą w la bo ra to rium
znaj du jesz czas na roz wi ja nie
swo ich pa sji? Je śli tak, to ja kich?

Oczy wi ście – uwiel biam przy rzą -
dzać i jeść su shi. Przy ja cie le śmie ją
się z tej mo jej pa sji i mó wią do
mnie su shi ma ster. La tem znaj du ję
czas na rol ki, ale tyl ko na jaz dę re -
kre acyj ną. Po za tym lu bię czy tać
ar ty ku ły, głów nie te o no wo ściach
ko sme tycz nych, ale rów nież o mar -
ke tin gu czy biz ne sie, co jest dla
mnie od skocz nią od na uko we go,
co dzien ne go ży cia. A na po waż nie,
to już od czte rech lat pra cu ję 

w Ho te lu Wol ne Mia sto, gdzie roz -
wi jam swo ją dru gą pa sję zwią za ną
z ho te lar stwem.

Ja kie są Two je pla ny 
na przy szłość? 

Ży cie nie do koń ca jest prze wi dy -
wal ne. Dziś je stem tu, pro wa dzę
ba da nia, re ali zu ję kil ka pro jek tów
na uko wych, a ju tro być mo że ktoś
za pro po nu je mi pre sti żo wy staż na -
uko wy w za gra nicz nym ośrod ku
ba daw czym. Nie wy bie gam da le ko
w przy szłość i je stem ra czej otwar -
ta na wszel kie ofer ty mo gą ce przy -
czy nić się do mo je go roz wo ju 
i speł nie nia za wo do we go.

Dzię ku ję bar dzo za roz mo wę.

do mi nik Wal czak

kształcimy najlepszych!
Pro jekt „Kształ ci my naj lep szych – kom plek so wy pro -

gram roz wo ju dok to ran tów, mło dych dok to rów i aka -
de mic kiej ka dry dy dak tycz nej Uni wer sy te tu Gdań skie go”
skie ro wa ny jest mię dzy in ny mi do dok to ran tów ma ją cych
otwar ty prze wód dok tor ski, któ rych ba da nia ma ją re al ny
wpływ na go spo dar kę. Przy zna wa ne w je go ra mach sty -
pen dia ma ją mo ty wo wać dok to ran tów oraz umoż li wiać
im pro wa dze nie ba dań na jak naj wyż szym po zio mie na -
uko wym. W ro ku 2013 wśród dwu dzie stu lau re atów pro -
jek tu trzy na stu po cho dzi z Wy dzia łu Che mii. Po zo sta łe
sty pen dia otrzy ma li dok to ran ci z Wy dzia łów: Bio lo gii,
Bio tech no lo gii oraz oce ano gra fii i Geo gra fii. Ser decz nie
gra tu lu je my wszyst kim lau re atom i ży czy my owoc nych
ba dań!

Li sta lau re atów pro jek tu 
„Kształ ci my naj lep szych” 2013
• Syl wia Bloch (Wy dział Bio lo gii)
• An na Ha ła bis (Międzyuczelniany Wydział 

Biotechnologii UG-GUMed)
• Ja kub Id czak (Wydział oce ano gra fii i Geo gra fii)
• Ka ta rzy na Ja sie niec ka (Międzyuczelniany Wydział 

Biotechnologii UG-GUMed)
• An ge li ka Ka czyń ska (Wy dział Bio lo gii)
• Mar ta Ko ło dziej ska (Wy dział Che mii)

• Adam Krzy sty niak (Wy dział Che mii)
• Emi lia lu bec ka (Wy dział Che mii)
• Be ata Łub kow ska (Wy dział Che mii)
• Na ta lia Ma cie jew ska (Wy dział Che mii)
• Mar ty na Ma szo ta (Wy dział Che mii)
• Da riusz No wic ki (Wy dział Bio lo gii)
• Mał go rza ta Piesz ko (Wy dział Che mii)
• Woj ciech Po toc ki (Międzyuczelniany Wydział    

Biotechnologii UG-GUMed)
• Jo an na Pranczk (Wy dział Che mii)
• Ka rol Si ko ra (Wy dział Che mii)
• Mar ta So snow ska (Wy dział Che mii)
• Ju lia Stój (Wy dział Che mii)
• Mo ni ka Woj cie chow ska (Wy dział Che mii)
• ol ga żoł nier kie wicz (Wy dział Che mii)

Pro jekt „Kształ ci my naj lep szych – kom plek so wy pro gram
roz wo ju dok to ran tów, mło dych dok to rów i aka de mic kiej
ka dry dy dak tycz nej Uni wer sy te tu Gdań skie go” Kom po -
nen tu „Sty pen dia i szko le nia dla dok to ran tów i mło dych
dok to rów” re ali zo wa ny jest w ra mach Pro gra mu ope ra -
cyj ne go Ka pi tał ludz ki, Prio ry te tu IV, Dzia ła nia 4.1, Pod -
dzia ła nia 4.1.1.: Wzmoc nie nie po ten cja łu dy dak tycz ne go
uczel ni, fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go.
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A R T Y K U ł y C D N - U

Wfil mie Nie ty kal ni jest ta ka sce -
na, kie dy Driss py ta Phi lip -

pe’a, dla cze go za mie rza za pła cić
trzy dzie ści ty się cy eu ro za ob raz
wy glą da ją cy tak, jak by ar ty ście „po -
la ła się krew z no sa na płót no”. Po
pew nym cza sie jed nak nie zna ją cy
się na sztu ce Driss ma lu je wła sny
ob raz, któ ry je go spa ra li żo wa ny
przy ja ciel sprze da je za je de na ście
ty się cy eu ro. Phi lip pe do ko nu je te -
go, okła mu jąc zna jo me go kup ca, że
ob raz był na wy sta wie w Lon dy nie 
i za raz je dzie do Ber li na, by tam cie -
szyć oczy en tu zja stów ma lar stwa.

Przy wo ła ny wą tek z fil mu Nie ty -
kal ni ma du żo wspól ne go z dzia ła -
nia mi kul tu ro znaw ców z Uni wer sy -
te tu Gdań skie go. Wszyst ko za czę ło
się od przy go to wa nia za li cze nia na
przed miot me to dy ba dań ob ra zów 
i prze ka zów au dio wi zu al nych, przy
czym każ da gru pa stu den tów mia ła
wy brać in ną for mę au dio wi zu al ną.
Gru pa Pau li ny Pohl zde cy do wa ła się

na mock do cu men ta ry (uda wa ny do -
ku ment) o sław nej ar ty st ce współ -
cze snej.

Re ży se rem zo sta ła Ol ga Ro szak,
któ ra wraz z Ka je ta nem Ku si ną na -
pi sa ła też sce na riusz. Głów ną ro lę
za gra ła Pau li na. Mo ni ka Kra su lak 
i Mar ce li na Siek by ły ope ra to ra mi
ka mer, zaś Ka rol Fran cisz czak – kie -
row ni kiem pla nu. Sce no gra fią za ję -
ła się Ka mi la Ogo now ska. Za ścież -
kę dźwię ko wą był od po wie dzial ny
Mi chał Mo krzyc ki. Go to wy film
zmon to wa ła Jo an na Kie drow ska. 

Jak ro dzi się ar ty sta

Pau li na, któ ra na co dzień po ru sza
się na wóz ku, za czy na two rzyć swo -
je ob ra zy, jeż dżąc po płót nie. Na tu -
ral nie, w no wym wcie le niu cza sa mi
roz sze rza świa do mość ma ri hu aną 
i LSD. Za na mo wą me ne dżer ki 
„zo sta je” też les bij ką, po nie waż
„nic nie sprze da je się le piej niż 

ar tyst ka na wóz ku, a do te go les bij -
ka”. Tak Pau li na Pohl sta ła się Po lką
Ar tyst ką – współ cze snym Jack so -
nem Pol loc kiem.

Po lka sta je się mię dzy na ro do wym
fe no me nem! „Wy stę pu je” w zna nej
ko mer cyj nej sta cji te le wi zyj nej, a jej
dzie ła, po dob nie jak ob raz Dris sa,
(nie)by ły wy sta wia ne w naj więk -
szych świa to wych ga le riach. Zna jo -
mi Po lki za pew nia ją jej wspar cie 
i po chleb ne ko men ta rze na fan-  
pa ge’u utwo rzo nym na po trze by
pro jek tu. Je den z jej ob ra zów tra fia 
na in ter ne to wą au kcję. Ce na mi ni -
mal na? Pięt na ście ty się cy zło tych.
Zna jo mi li cy tu ją do je de na stu ty się -
cy, że by wzbu dzić za in te re so wa nie.
Nie ste ty, nie zna lazł się chęt ny do
za ku pu.

Jak ro dzi się nie na wiść

Nie dłu go po za ini cjo wa niu ak cji 
po ja wia ją się efek ty – in ter ne to wa

POHLLOCK
Z KULTUROZNAWSTWA

co takiego mają w sobie na przykład obrazy pollocka, że ich ceny sięgają setek milionów dolarów? jak odróżnić sztukę od
kiczu? czy artyści stracili kontakt z rzeczywistością i odbiorcami, a o przyznaniu statusu dzieła sztuki decydują znawcy?
odpowiedzi na te pytania postanowili poszukać studenci iV roku kulturoznawstwa z uniwersytetu gdańskiego
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A R T Y K U ł y C D N - U

żółć wy le wa się na fan pa ge ar tyst ki.
„Też oglą dam pro fil tej pa ni i cho -
ciaż nie je stem eks per tem w tej
dzie dzi nie, to nie ku pi ła bym jej ob -
ra zów na wet ja ko dy wa nu do miesz -
ka nia” – to je den z ko men ta rzy.

Fan pa ge Po lki po lu bi ło je dy nie sto
sie dem dzie siąt sześć osób (stan 
na 09.03.2013), część z nich to jej
zna jo mi, ale więk szość to lu dzie 
ob cy. Po ja wia ją się tak że oskar że nia
o pró bę wy ko rzy sta nia nie peł no -
spraw no ści do te go, że by za ro bić.
Hisz pań ski fi lo zof i ese ista, José 
Or te ga y Gas set, po wie dział by, że
in ter net jest za ję ty przez ma sy, czy li
lu dzi, któ rzy o sztu ce nie ma ją po ję -
cia i nie po win ni móc się na jej te -
mat wy po wia dać. Zdro wy roz są dek
pod po wia da jed nak, że twór czość
Po lki to zwy kłe bo ho ma zy. Jed no jest
pew ne – jej sztu ka wzbu dza emo cje,
a prze cież to się li czy w post mo der -
ni zmie.

Jak ro dzi się le gen da

Kon wen cja mock do ku men tu wy-
ma ga, że by praw da prze ni ka ła się 

z fik cją. Wy po wia da ją cy się w fil mie
ro dzi ce Pau li ny i jej przy ja cie le mó -
wią o praw dzi wej cór ce i ko le żan ce,
nie o Po lce Ar ty st ce. Głów na bo ha -
ter ka wy ja śnia tak że, dla cze go po -
ru sza się na wóz ku.

Resz ta to kre acja. Jak choć by
sce na, w któ rej me ne dżer ka Po lki
za ła twia jej wer ni saż w war szaw -
skiej Za chę cie, ale przed wej ściem
są scho dy, więc w fu rii ar tyst ka ob -
le wa swo je ob ra zy ben zy ną, po czym
je pod pa la. Na fan page’u umiesz -
cza ne są na to miast co raz bar dziej
gro te sko we fo to mon ta że, w tym
zdję cie Po lki z Bank sym. Do świa -
do mo ści kry ty ku ją cych ją in ter nau -
tów do cie ra, że wszyst ko jest usta -
wio ne.

Jak ro dzą się wnio ski

Ce lem ak cji by ło wy śmia nie ste reo -
ty pów do ty czą cych sztu ki współ cze -
snej – że każ dy mo że ją two rzyć, 
że im bar dziej ar ty sta jest nie tu zin -
ko wy, tym je go ob ra zy droż sze.

Czy uda ło się te twier dze nia oba -
lić? Po nie kąd.

Lu dzie nie wpa dli w owczy pęd,
by chwa lić coś tyl ko dla te go, że in -
ni chwa li li to już przed ni mi. Być
mo że tyl ko han dlarz dzieł sztu ki,
cwa ny jak fil mo wy Phi lip pe, był by
w sta nie sprze dać ob ra zy Po lki in -
ne mu znaw cy.

Lu dziom han dlu ją cym ob ra za mi
mo że wy star czyć sa ma hi sto ria ob -
ra zu – te go, w ja ki spo sób zo stał
na ma lo wa ny i przez ko go. Jed nak
zwy kłe go od bior cy nie ob cho dzi
prze rost tre ści nad for mą, gdy by
by ło ina czej, wie rzę, że ob ra zy Po lki
zo sta ły by sprze da ne na pniu. Sztu -
ka wy so ka po zo sta je za mknię tym 
w so bie świat kiem, z któ re go cza sa -
mi przy cho dzą „dzie ła”, któ re  mo -
że my oglą dać w pod ręcz ni kach 
do wie dzy o kul tu rze, w roz dzia le
Współ cze sność. Osta tecz nie li czy się
świa do mość, ile w dzi siej szej sztu ce
jest lan so wa nia, a ile praw dzi wej
twór czo ści. Oraz pa mię ta nie o tym,
kie dy oglą da my in ne ob ra zy, na wet
Pol loc ka za sto czter dzie ści mi lio -
nów do la rów. piotr szy mań ski
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Roz po czął się dla Cie bie okres
„po spa do chro no wy” [w 2012 Me la
Ko te luk wy da ła pły tę Spa do chron –
przyp. red.]. Jak z per spek ty wy
tra sy kon cer to wej oce niasz 
ubie gły rok?

O to wła śnie cho dzi ło, aby grać kon -
cer ty, do cie rać do pu blicz no ści, 
co się szczę śli wie uda ło. Ubie gły
rok był bar dzo in ten syw ny, dzię ki
kon cer tom mo gli śmy bli żej po znać
na szych słu cha czy.

Jak do trzeć do pu blicz no ści? 
Z jed nej stro ny ma my pu blicz ność
ma so wą, któ ra słu cha hi tów 
ze spo łu Week end, a z dru giej 
stro ny – bar dziej wy ma ga ją cych
słu cha czy. Ba wi my się przy Ona
tań czy dla mnie, a słu cha my Me li
Ko te luk?

Mu zy ka jest dla wszyst kich, nie
dzie lę jej na lep szą i gor szą. Każ dy
ma swo je upodo ba nia, wiel ką pa le -
tę wy bo ru i z te go ko rzy sta. Je śli
cho dzi o mu zy kę al ter na tyw ną wo -
bec po pu sen su stric to, to dzie je się
wie le do brych rze czy. Na prze strze -
ni ostat nich dwóch lat po wsta ło
wie le świet nych płyt, ujaw ni ły się
cie ka we ze spo ły, wo ka list ki i wo ka -
li ści, na przy kład Sku bas, któ ry na -

grał bar dzo do brą pły tę i z po wo -
dze niem kon cer tu je. Czy ze spół
Week end i mak sy mal nie prze in te -
lek tu ali zo wa ne pły ty nie któ rych ar -
ty stów róż nią się czymś od sie bie?
Nie wy da je mi się. Oso bi ście nie
znaj du ję nic atrak cyj ne go w nie-
ja snym ko mu ni ka cie, wi docz nie
pew ne mu zycz ne tre ści nie są skie -
ro wa ne do mnie, tyl ko do in nej pu -
blicz no ści i to jest zdro we. Ta kie
mam po dej ście do te go te ma tu.

Je steś ini cja tor ką in ter ne to wej
ak cji „Nie bądź dźwię kosz czel ny”.
Ja ki bę dzie na stęp ny krok?

W ak cję za an ga żo wa ło się wie lu
mu zy ków, któ rzy opo wia da ją o swo -
ich kon cer to wych do świad cze niach.
I to dzia ła – te mat zna lazł swo je
miej sce w me diach i do cie ra do
szer sze go gro na osób. Nie mam po -
trze by bu do wa nia dy stan su mię dzy
mną a pu blicz no ścią, chcia ła bym,
że by słu cha cze wie dzie li, jak pro -
spe ru je my. My ślę o dal szych dzia -
ła niach, w przy szło ści chcie li by śmy
zor ga ni zo wać kon cert, na któ rym
wy stą pią ar ty ści po pie ra ją cy ak cję.

Nie daw no wspól nie z Cze sła -
wem Mo zi lem na gra łaś Pieśń 

o szczę ściu do fil mu Ba czyń ski,
któ ry 15 mar ca po ja wił się 
w ki nach. Utwór stał się bar dzo
po pu lar ny, nie za leż nie od fil mu.
Spo dzie wa łaś się tak du że go 
roz gło su?

Bar dzo ucie szy łam się na tę współ -
pra cę. Po wstał bar dzo do bry film 
i na szym za da niem by ło na grać
pio sen kę, któ ra z tą ja ko ścią ko re -
spon du je. W ze szłym ty go dniu
mia łam oka zję zo ba czyć przed pre -
mie ro wo film w re ży se rii Kor dia na
Pi wo war skie go. Jest to bar dzo ory -
gi nal ny ob raz, któ ry ma nie ty po wą
nar ra cję. Nie bę dę zdra dzać szcze -
gó łów, ale za pew niam, że nie jest
to ko lej ne sta wia nie po mni ka wiel -
kie mu po ecie. To wia ry god ny prze -
kaz o nie win no ści lu dzi w dzi kich
cza sach woj ny. 

Jak wy glą da ła współ pra ca 
z Cze sła wem?

To by ła i jest bar dzo do bra współ -
pra ca. Wy da je mi się, że zde rze nie
na szych wraż li wo ści da ło no wą ja -
kość i je stem dum na, że po wstał ta -
ki utwór. Cze sław wniósł wie le
spon ta nicz no ści i ener gii, jest ży wą
praw dą i mo im zda niem lu dzie wła -
śnie za ten au ten tyzm go ko cha ją. 

– W procesie powstawania piosenek kieruję się intuicją i psim węchem – mówi mela koteluk, tegoroczna gwiazda koncertu
gdynia rock Fest, w rozmowie z cdn-em o nowym albumie, akcji „nie bądź dźwiękoszczelny” oraz współpracy 
z czesławem mozilem

„pospadochronowa”

Mela Koteluk
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Czy Pieśń o szczę ściu uka że się
na pły cie dłu go gra ją cej?

Tak, 12 mar ca na kła dem EMI uka -
za ła się pły ta ze ścież ką dźwię ko wą
do fil mu Ba czyń ski i moż na tam
zna leźć rów nież ten utwór.

Otrzy ma łaś dwie no mi na cje 
do Fry de ry ków. Spo dzie wasz się
wy róż nie nia w po sta ci na gro dy?

Nie my ślę o na gro dzie, zbyt wie le
dzie je się na co dzień. Sa ma no mi -
na cja jest dla mnie wiel kim za -
szczy tem, wczo raj do wie dzia łam się
w roz mo wie z Pio trem Met zem, że
jest to gło so wa nie taj ne, bie rze 
w nim udział oko ło dwóch ty się cy
osób za słu żo nych dla mu zy ki. Jed -
no cze śnie, bez wzglę du na wszel kie
wy róż nie nia, ca ły czas idę swo im
try bem, pra cu ję nad no wy mi pla na -
mi i my ślę o no wej pły cie. Mo im
zda niem, kie dy no mi na cje czy na -
gro dy nie są ce lem sa mym w so bie,
lecz skut kiem ubocz nym co dzien nej
pra cy, to wszyst ko jest w po rząd ku.

Kie dy po ja wi się no wy al bum?

Nie chcę się spie szyć. Mam świa do -
mość, że mu zy ka po trze bu je cza su.
Je stem zda nia, że pły ty po win ny
po wsta wać wte dy, kie dy ma się
kon kret ny prze kaz dla pu blicz no ści,
i kon cen tru ję się na tym, że by ten
prze kaz był kla row ny, nie chcę ro -
bić nic na si łę.

Pły ta po zo sta nie w kli ma cie
dre am po pu czy za mie rzasz 
wpro wa dzić pew ne zmia ny?

Nie kie ru ję się wy tycz ny mi da nych
sty lów. Je stem oso bą, któ ra ro bi
tak zwa ny pat chwork sty li stycz ny.
Zda ję so bie spra wę, że trud no skla -
sy fi ko wać mo ją mu zy kę, nie wia do -
mo, czy jest to pop, rock, czy jesz -
cze coś in ne go. Kla sy fi ko wa nie na
ja kimś eta pie mo że na pro wa dzić
ko goś na trop, ale czy w glo bal nym
sen sie ma to więk sze zna cze nie?
Nie wiem. W pro ce sie po wsta wa nia
pio se nek kie ru ję się in tu icją i psim
wę chem, rów nież w ży ciu.

Zga dzasz się ze sło wa mi 
Ka ta rzy ny No sow skiej, 
że pio sen ka mu si po sia dać tekst?

Oczy wi ście. Dla mnie war stwa tek -
sto wa jest bar dzo waż na. Są ar ty -
ści, któ rzy sta wia ją tekst na pierw -
szym miej scu ja ko do mi nu ją cy nad
mu zy ką. Ja oso bi ście chcia ła bym
utrzy mać pro por cje mię dzy mu zy ką
a tek stem. Wy da je mi się, że te
dwie war stwy mu szą ze so bą
współ grać, prze ni kać się i ko re -
spon do wać ze so bą w zbli żo nych
pro por cjach. Wte dy mam po czu cie
peł ni. Się ga jąc do ar ty stów, któ rych
słu cham, Mor ri sey jest zna ko mi tym
przy kła dem łą cze nia tek stu z mu -
zy ką, ro bi to fan ta stycz nie.

Cze go ży czyć Me li Ko te luk?

Wy trwa ło ści i si ły.

Od sie bie do da ję – Fry de ry ka.

Nie dzię ku ję. to masz błasz kie Wicz
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N E P T U N A L I A

dni kul tu ry stu denc kiej nep tu na lia 2013 zbli ża ją się wiel ki mi kro ka mi. te go rocz ne
świę to stu den tów uni wer sy te tu gdań skie go trwać bę dzie od 19 do 25 ma ja. jak co 
ro ku głów nym or ga ni za to rem im pre zy jest par la ment stu den tów ug, ale wspie rać go
bę dą wy dzia ło we ra dy sa mo rzą du stu denc kie go ug, ra da dok to ran tów ug, aka de -
mic ki zwią zek spor to wy ug, a tak że par la ment stu den tów gdań skiej wyż szej szko ły
Hu ma ni stycz nej. „ga ze ta uni wer sy tec ka” ob ję ła pa tro nat medialny nad tym wy da -
rze niem

czas na 
neptunalia!

Przy zwy cza ili śmy się już do te -
go, że Nep tu na lia to naj więk -

sza te go ty pu im pre za na Po mo -
rzu, przy cią ga ją ca co ro ku co naj -
mniej kil ka na ście ty się cy osób. 
W tym ro ku po win no być po dob -
nie, bo wiem or ga ni za to rzy przy -
go to wa li szcze gól nie in te re su ją cy
pro gram.

Nep tu na lia 2013 roz pocz ną się
od prze glą du „DokRock”, w któ -
re go or ga ni za cję ak tyw nie za an -
ga żo wa ła się Ra da Dok to ran tów
UG. Sześć spo śród po nad sześć -
dzie się ciu zgło szo nych ze spo łów
z ca łej Pol ski za gra w fi na le kon -
kur su, któ ry od bę dzie się 19 ma-
ja w V Clu bie w Gdań sku -Wrzesz -
czu. Zdo byw cy Na gro dy Głów nej
oraz Na gro dy Pu blicz no ści bę dą
mie li oka zję wy stą pić na głów -
nych kon cer tach ple ne ro wych
Nep tu na liów.   

W dniach 20–22 ma ja na Kam -
pu sie UG w Gdań sku -Oli wie,
obok Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy -
ki i In for ma ty ki, od by wać się bę -
dą pro jek cje w ra mach „Ki na pod
Gwiaz da mi”. W ich trak cie zo ba -
czyć bę dzie moż na ta kie fil my,
jak: Al ma nya, Mło de wi no, 2 mło de
wi na, Ha be mus Pa pam, Nie ty kal ni,
Bo isko bez dom nych. 

Klub Uczel nia ny AZS UG tra dy -
cyj nie przy go to wał na „Nep tu na -
lia” sze reg im prez spor to wych,
ta kich jak: „Tra żów ka”, czy li tur -
niej siat ków ki na tra wie (22 ma ja
na Kam pu sie UG w Gdań sku-
-Oli wie w po bli żu Wy dzia łu Fi lo -
lo gicz ne go i Wy dzia łu Hi sto rycz ne -
go), Mi strzo stwa UG w Pły wa niu
(22 maja na pły wal ni MOSiR 
w So po cie), Pił kar skie Nep tu na lia
(23 ma ja na sta dio nie UG w Gdań -
sku -Oli wie) czy Ogól no pol ski Test

Co ope ra (25 ma ja na sta dio nie
AWFiS w Gdań sku -Oli wie).

Naj więk szą atrak cją bę dą oczy -
wi ście głów ne kon cer ty ple ne ro -
we, któ re od bę dą się na te re nie
Kam pu su UG w Gdań sku -Oli wie,
na par kin gu po mię dzy Bi blio-
te ką Głów ną, Wy dzia łem Bio lo gii 
i Wy dzia łem Ma te ma ty ki, Fi zy ki 
i In for ma ty ki. 24 ma ja wy stą pią
Dżem, Brod ka i je den z lau re atów
prze glą du „DokRock”, a 25 ma ja –
Hey, My slo vitz oraz dru gi z lau re -
atów wspo mnia ne go już prze glą -
du. Za po wia da się więc świet na
za ba wa. Ser decz nie za pra sza my!

Wię cej in for ma cji: 
www.nep tu na lia.gda.pl
www.azs.ug.edu.pl
www.fa ce bo ok.com/prze glad-
do krock ka ta rzy na neu mann
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Wtym nu me rze „Ga ze ty Uni -
wer sy tec kiej” chcie li by śmy

przy bli żyć sek cję trój bo ju si ło we -
go. Jest to sek cja, któ ra od kil ku
lat od no si suk ce sy na are nie wo je-
wódz kiej, ogól no pol skiej, a na wet
mię dzy na ro do wej. 

Naj więk szym suk ce sem w dzie -
jach sek cji trój bo ju si ło we go by ło
zdo by cie przez Mar ci na Fi lań skie -
go srebr ne go me da lu na Mi strzo -
stwach Eu ro py Ju nio rów w 2005
ro ku (w wa dze 52 kg). Za wod nik
ten zo stał rów nież Mi strzem Pol -
ski Se nio rów w tej ka te go rii. Tre -
ne rem sek cji był wów czas mgr
Bo gu sław Za rem ba, któ re go dzia -
łal ność i za an ga żo wa nie wpły nę ły
na roz wój trój bo ju si ło we go na
Uni wer sy te cie Gdań skim. W tym
okre sie sek cja by ła or ga ni za to rem

Aka de mic kich Mi strzostw Po mo -
rza, im prez Strong Man pod czas
„Nep tu na liów” oraz in nych za wo -
dów. Pod okiem mgr. Za rem by wie lu 
za wod ni ków zdo by ło też me da le
in dy wi du al ne Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski (wcze śniej: Mi strzo -
stwa Pol ski Szkół Wyż szych), a tak -
że dzia ła ło ak tyw nie na rzecz
ca łe go klu bu AZS i uczel ni; Si nou -
an Phi lah kong, To masz Neu mann,
Da riusz Kro pi dłow ski, Ka rol Mach,
Łu kasz Kow nac ki, Se ba stian Szko -
łut dzia ła li (lub na dal dzia ła ją) 
w Za rzą dzie KU AZS UG i Par la -
men cie Stu den tów. Tre ner Bo gu -
sław Za rem ba za koń czył pra cę 
z sek cją w 2008 ro ku, rok póź niej
zmarł na sku tek cięż kiej cho ro by. 

Od kil ku lat sek cję tre nu je mgr
Ma rek Bob kie wicz, któ ry sta ra się
kon ty nu ować tra dy cje trójbo ju na
UG. Dzię ki te mu sek cja na dal na -
le ży do czo łów ki na Po mo rzu, 
a tak że w Pol sce. Naj lep si za wod -
ni cy w tym okre sie to: Mar cin
Loch (zło ty me da li sta AMP) i Łu -
kasz Kow nac ki (m.in. zło ty me da -
li sta AMP w ty pie uni wer sy te tów
w 2011 i 2012, srebr ny me da li sta

w kla sy fi ka cji ge ne ral nej w 2011).
Za wod ni cy – a od nie daw na tak że
za wod nicz ki! – star tu ją rów nież
w Mi strzo stwach Pol ski Se nio rów
i Pu cha rze Pol ski. Naj więk szy suk -
ces w tym ro ku aka de mic kim to
srebr ny me dal Mar ty Mać kow -
skiej na Mi strzo stwach Pol ski 
w Pu ła wach. W klu bie tre nu je też
dru ga za wod nicz ka, Ol ga Ci bo -
row ska, któ ra już od no si suk ce sy
na are nie aka de mic kiej. Obec nie
ca ła sek cja przy go to wu je się do
naj waż niej szej im pre zy w ro ku –
Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski,
któ re od bę dą się w ma ju w Ło dzi.
Je śli chcesz do łą czyć do sek cji,
za pra sza my do si łow ni w rek to ra -
cie UG! 

seKcja trójboju siłoweGo azs uG

Trener:
mgr Marek Bobkiewicz

Termin i miejsce treningów:
wtorek i czwartek, godz. 18.00
siłownia UG, ul. Bażyńskiego 1A,
Gdańsk-Oliwa

seKcja trójboju siłoweGo

piotr Walczak

WyNIKI SEKCJI TRóJBOJU
SIŁOWEGO AZS UG W AMP
(WśRóD UNIWERSyTETóW)

• Supraśl 2007 – V miejsce 

• Supraśl 2008 – IV miejsce 

• Bydgoszcz 2009 – IV miejsce 

• Łódź 2010 – III miejsce

• Łódź 2011 – II miejsce 

• Poznań 2012 – VI miejsce 
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Fe sti wal Spor to wy w Wil ka sach to
im pre za zna na i lu bia na od lat. Jesz -
cze do nie daw na mó wi ło się „nie 
by łeś na fe sti wa lu, nie je steś praw -
dzi wym aze te sia kiem”. Ry wa li za cja
spor to wa, in te gra cja, a przede wszyst -
kim do bra za ba wa to coś, cze go 
ni gdy nie za bra kło na fe sti wa lu. Na -
ro dzi ło się tam wie le zna jo mo ści 
i przy jaź ni, któ re trwa ją do dziś. 

W ubie głym ro ku po raz pierw szy
nie by ło fe sti wa lu w Wil ka sach. 
W za mian, rów nież na Ma zu rach,
ale w nie da le kim Ram so wie, od by ła
się im pre za pod na zwą AZS Sport
Ga mes Fe sti wal. Za wo dy uda ne, ale
cze goś im bra ko wa ło – ma gii miej -
sca znad je zio ra Nie go cin. or ga ni -

za to rom czerw co wych zma gań na -
le ży się sza cu nek za prze dłu że nie
tra dy cji zma gań fe sti wa lo wych.
Miej sce fe sti wa lu jest jed nak, mo im
zda niem, w ośrod ku AZS w Wil -
ka sach. Prze no sze nie tej im pre zy 
mo że na wy rost, lecz przy rów nał -
bym do prze nie sie nia Raj du Pa ryż-
-Da kar do Ame ry ki Po łu dnio wej.
Ni by wszyst ko da lej jest uda ne or ga -
ni za cyj nie, ale cze goś bra ku je!

W tym ro ku wnio sek AZS Gdańsk
o or ga ni za cję fe sti wa lu w Wil ka sach
zo stał po par ty przez Za rząd Głów ny
AZS. Za tem zgod nie z ha słem ze
stro ny AZS Sport Ga mes „W tym
ro ku na wy jeź dzie – za rok wra ca my
do Wil kas” fe sti wal wra ca nad je zio -

ro Nie go cin. Już wkrót ce po ja wi się
ko mu ni kat or ga ni za cyj ny. Wra ca my
do tra dy cji. Sta li by wal cy z przy jem -
no ścią za pew ne zaj rzą do ośrod ka
AZS, a mło dzi bę dą mo gli zwe ry fi -
ko wać opo wie ści i mi ty star szych
ko le ża nek i ko le gów. 

Te go rocz ny fe sti wal bę dzie wy jąt -
ko wy, al bo wiem wśród za pro szo nych
bę dą rów nież stu dent ki i stu den ci
szkół ar ty stycz nych. Jak wia do mo,
mie li oni wcze śniej swój wła sny fe sti -
wal, w tym ro ku za pro sze ni zo sta ną
do wspól nej in te gra cji. Jed no jest
pew ne, w dniach 23–28 czerw ca
2013 ro ku – na ten ter min usta lo no
te go rocz ny fe sti wal – w Wil ka sach
ar ty stów nie za brak nie! 

piotr Wal czak

idą czasy na wilKasy!
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Fut sa li ści AZS UG przez pierw szą
część se zo nu pła ci li fry co we w roz -
gryw kach eks tra kla sy. W ko lej nym
eta pie przy szła zwy cię ska pas sa –
do bre wy stę py w Pu cha rze Pol ski,
zwy cię stwo w pół fi na le AMP i upra -
gnio ne punk ty li go we. Pod ko niec
lu te go po ja wi ła się ko lej na za dysz ka.
Ry wa le z naj wyż szej pół ki w li dze –
Wi sła Kra ków, Gat ta Zduń ska Wo la,
Po goń 04 Szcze cin – nie po zwo li li
wy drzeć so bie punk tów. W fi na le
AMP w lesz nie AZS UG zdo był
wpraw dzie brą zo wy me dal wśród
uni wer sy te tów, ale nie ma co ukry -
wać, że li czo no na wię cej. Jak by te go
by ło ma ło, kon tu zji do znał naj lep szy
strze lec AZS UG – Do mi nik Dep ta.
Za wod ni cy AZS-u po ka za li jed nak
po raz ko lej ny, że po tra fią wy cią -
gnąć wnio ski z po ra żek i pod nieść
się do wal ki. Re mis w Ka to wi cach
(1:1) i zwy cię stwo w Ty chach (8:6) 
w me czach z bez po śred ni mi ry wa la -
mi w wal ce o utrzy ma nie znacz nie
po pra wi ły hu mo ry w klu bie. Ra do -

ści z punk tów nie zmą ci ła na wet
kon tu zja Jac ka Bur gli na, któ ry,
dzię ki swo jej de ter mi na cji i po świę -
ce niu, już wró cił do gry. Fa zę 
play -out fut sa li ści UG roz po czę li
moc nym ude rze niem. Wy so kie
zwy cię stwo 5:0 w der bach AZS na
par kie cie ry wa la ro bi wra że nie.
Bram ki dla UG w tym spo tka niu
zdo by li: Łu kasz Knioch, Pa weł
Frisz ke mut, Pa tryk Ziar ko i Mi -
chał Hor bacz (dwie). Pod nie obec -
ność wspo mnia ne go Do mi ni ka
Dep ty bram ki za czę li zdo by wać
mło dzi za wod ni cy. Mi chał Hor bacz,
jesz cze nie daw no że la zny re zer wo -
wy, te raz re gu lar nie po ja wia się 
w skła dzie i zdo by wa waż ne bram ki.
Po zdo by ciu punk tów na Ślą sku za -
wod ni cy AZS UG są co raz bli żej ce -
lu – utrzy ma nia w naj wyż szej kla sie
roz gryw ko wej. Do ro ze gra nia po zo -
sta ło pięć spo tkań, w tym trzy na
wła snym par kie cie. Przy do brych
wy ni kach fut sa li ści UG już w Gdań -
sku mo gą świę to wać utrzy ma nie.

coraz bliżej celu…
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