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Nagroda Heweliusza 
dla prof. Mirosława Szredera 

Pro fe sor Mi ro sław Szre der z ka te -
dry sta ty sty ki wy dzia łu za rzą dza -
nia ug zo stał lau re atem na gro dy
na uko wej mia sta gdań ska im. ja -
na He we liu sza za rok 2011 w ka te -
go rii na uk hu ma ni stycz nych. ta
naj waż niej sza na uko wa na gro da
na po mo rzu, na zy wa na tak że po -
mor skim no blem, przy zna wa na
jest od 1987 ro ku re pre zen tan tom
gdań skie go śro do wi ska na uko we -
go za wy bit ne osią gnię cia na uko -
we o cha rak te rze po znaw czym.

pro fe sor mi ro sław szre der jest
wy bit nym eko no mi stą, spe cja li zu -
je się w roz wo ju i no wych za sto so -
wa niach na uk ilo ścio wych. jest
wy kła dow cą na uni wer sy te cie
gdań skim, au to rem po nad stu
prac na uko wych, w tym na gro dzo -
nej na gro dą mi ni stra edu ka cji na -
ro do wej i spor tu książ ki pt. Me to dy
i tech ni ki son da żo wych ba dań opi nii,
kie row ni kiem i wy ko naw cą między-
na ro do wych pro jek tów ba daw -
czych z za kre su ana liz sek to ra ma -
łych i śred nich przed się biorstw
oraz ryn ków pra cy w okre sie
trans for ma cji. peł ni tak że waż ne
funk cje w śro do wi sku na uko wym,

jest mię dzy in ny mi se kre ta rzem
na uko wym ko mi te tu sta ty sty ki
i eko no me trii pan, re dak to rem na -
czel nym kwar tal ni ka na uko we go
„prze gląd sta ty stycz ny”. 

w ka te go rii na uk ści słych i przy -
rod ni czych na gro dę na uko wą
mia sta gdań ska im. ja na He we liu -
sza za rok 2011 otrzy mał prof.
An drzej Szu to wicz z ka te dry Bio -
che mii kli nicz nej gdań skie go uni -
wer sy te tu me dycz ne go. 

rok 2011 był ro kiem ja na He we -
liu sza, przy zna ne na gro dy ma ją za -
tem szcze gól ny wy miar. uro czy -
stość ich wrę cze nia od by ła się 
28 stycz nia 2012 ro ku, w ra tu szu
sta ro miej skim w gdań sku. 

Nowe funkcje doktorantów 
z Uniwersytetu Gdańskiego 

trzech przed sta wi cie li ra dy dok -
to ran tów ug zo sta ło po wo ła nych
do peł nie nia no wych funk cji w or -
ga ni za cjach po za uczel nia nych. Do -
mi nik Wal czak (wy dział che mii)
zo stał wy bra ny na człon ka za rzą -
du kra jo wej re pre zen ta cji dok to -
ran tów (krd to ogól no pol ski
przed sta wi ciel śro do wi ska dok to -
ran tów) od po wie dzial ne go mię -
dzy in ny mi za spra wy pro mo cji. 

Do mi nik Bień (wy dział na uk spo-
łecz nych) zo stał po wo ła ny w try -
bie kon kur so wym na przed sta wi -
cie la dok to ran tów w ra dzie głów-
nej na uki i szkol nic twa wyż sze go,
sta jąc się tym sa mym trze cim
przed sta wi cie lem ug w ra dzie. 
An drzej Gier szew ski (wy dział Hi -
sto rycz ny) ob jął funk cję prze wod -
ni czą ce go trój miej skie go po ro zu -
mie nia dok to ran tów (fo rum współ-
pra cy dla obec nych i przy szłych 
sa mo rzą dów dok to ran tów wo je -
wódz twa po mor skie go).

Medal UG dla Jana
Krzemińskiego

dnia 19 grud nia 2011 ro ku w Bi blio -
te ce gdań skiej pan na stą pi ło prze -
ka za nie me da lu uni wer sy te tu gdań -
skie go, przy zna ne go po śmiert nie
Ja no wi Mi cha ło wi Krze miń skie -
mu, ku sto szo wi Bi blio te ki gdań -
skiej pan, wiel ce za słu żo ne mu dla
śro do wi ska au tor skie go uni wer sy -
te tu gdań skie go, i nie tyl ko.

jan mi chał krze miń ski przez
wie le lat wspie rał swo ją roz le głą
wie dzą i do sko na łą zna jo mo ścią
zbio rów bi blio tecz nych, a zwłasz -
cza sta rych dru ków, au to rów i czy -
tel ni ków wy wo dzą cych się mię dzy

Odznaczenia państwOwe
dla prOf. bernarda lammka i prOf. ewy łOjkOwskiej

Wdniach 5 i 14 grud nia 2011 ro ku Pre -
zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej, Bro -

ni sław Ko mo row ski, wrę czył od zna cze nia
pań stwo we za wy bit ne za słu gi w pra cy na -
uko wo -ba daw czej, dy dak tycz nej i spo łecz nej,
za po pu la ry zo wa nie na uki w Pol sce i na
świe cie. 

Jed nym z naj wyż szych od zna czeń państwo-
wych – Krzy żem Ko man dor skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski – od zna czo ny zo stał JM
Rek tor Uni wer sy te tu Gdań skie go, prof. Ber -
nard Lam mek. Z ko lei Krzy żem Ka wa ler -
skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski zo sta ła od -
zna czo na prof. Ewa Łoj kow ska, dzie kan
Mię dzy uczel nia ne go Wy dzia łu Bio tech no-
lo gii UG-GUMed.
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in ny mi ze śro do wi ska uni wer sy tec -
kie go. stąd też wie le ksią żek opu -
bli ko wa nych w wy daw nic twie 
uni wer sy te tu gdań skie go wzbo -
ga co nych jest ilu stra cja mi i in for -
ma cja mi prze ka za ny mi przez ku -
sto sza. przed kil ko ma la ty w krę gu
osób do ce nia ją cych za słu gi ku sto -
sza krze miń skie go, ko ja rzo ne go 
z mo lem książ ko wym, po wstał za -
mysł opu bli ko wa nia książ ki o ro do -
wo dzie, zna cze niu i wę drów kach
idio mu mól książ ko wy. i wła śnie 
19 grud nia 2011 roku zo stał prze ka -
za ny do zbio rów Bi blio te ki gdań -
skiej eg zem plarz spe cjal ny książ ki
Mól książ ko wy. O pew nej szcze gól nej
od mia nie bi blio fa ga. Rzecz wy da na 
z in spi ra cji oso bą i oso bo wo ścią Ku -
sto sza Ja na Mi cha ła Krze miń skie go
opra wio ny w pół skó rek oraz de ski
w znacz nej czę ści sto czo ne przez
„ro bac two”. przez przy twier dze -
nia łań cu cha i „gwoź dzia za słu gi”
eg zem pla rzo wi nada no cha rak ter
ka te na tu (książ ki łań cu cho wej).
pod czas wzru sza ją cej go dzi ny
wspo mnień o ku sto szu ja nie mi -
cha le krze miń skim opo wia da li licz -
nie zgro ma dze ni pro fe so ro wie, 
bi blio te ka rze i wy daw cy.

Eg za min TOEIC

ośro dek eg za mi na cyj ny ets (edu -
ca tio nal te sting se rvi ce) przy stu -
dium ję zy ków ob cych ug za pra -
sza na ko lej ne se sje eg za mi na cyj ne
toeic (test of en glish for in ter na -
tio nal com mu ni ca tion) Li ste ning
and re ading, któ re od bę dą się:
• 5 kwiet nia 2012, o godz. 15.30. 

re je stra cja na eg za min 
do 26 mar ca

• 9 ma ja 2012, o godz. 15.30. 
re je stra cja na eg za min 
do 27 kwiet nia.

za pi sów i wpłat na le ży do ko ny -
wać w se kre ta ria cie stu dium ję zy -
ków ob cych ug (pok. 602 na wy -
dzia le eko no micz nym), tel. (58)
523 11 70. 

koszt eg za mi nu dla stu den tów
ug to 320 zł, dla po zo sta łych osób
375 zł. 

Wię cej in for ma cji:
http://www.sjo.ug.edu.pl.
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wiOsenne prOjekty nzs UG

Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów Uni wer sy te tu Gdań skie go roz po czę ło
re ali za cję trzech ogól no pol skich pro jek tów. Pierw szym z nich jest XIV

edy cja Ogól no pol skie go Konkur su Fo to gra fii Stu denc kiej. W tym ro ku te ma -
ty prze wod nie zo sta ły za in spi ro wa ne mu zy ką. Ka te go rie, w któ rych bę dą
oce nia ne zdję cia, to: Mu zy ka du szy (por tret), W ryt mie mia sta (stre et/re por -
taż), Dźwięk w po więk sze niu (ma kro fo to gra fia). Pra ce moż na nad sy łać do 21
mar ca br. Kon kur so wi jak za wsze to wa rzy szyć bę dzie Pstry ka lia da, czy li bez -
płat ne wy sta wy, wy kła dy oraz warsz ta ty pro wa dzo ne przez zna ne oso-
bi sto ści ze świa ta fo to gra fii. 

Dru gi pro jekt – „Dro go wska zy Ka rie ry 2012” – swo ją kul mi na cję bę dzie
mieć w dniach od 20 do 22 mar ca 2012 ro ku na Wy dzia łach: Na uk Spo łecz -
nych, Pra wa i Ad mi ni stra cji, Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki, Za rzą dza nia
oraz Eko no micz nym. W ra mach te go przed się wzię cia od bę dą się trzy pa ne le
dys ku syj ne:
1. Za wód... ARTYSTA (tu m.in. po ja wi się py ta nie o to, czy za wsze trze ba

koń czyć stu dia, aby re ali zo wać się w dzie dzi nie sztu ki);
2. Stu dent Przed się bior czy (w je go trak cie zo sta nie po ru szo ny m.in pro blem,

w ja ki spo sób za ło żyć fir mę na stu diach);
3. Stu dent Pra cu ją cy (tu po ja wią się py ta nia: Czy stu dent po wi nien pra co wać?

Jak pra ca w cza sie stu diów mo że wpły nąć na je go dal szą ka rie rę?).
„Dro go wska zom Ka rie ry 2012” to wa rzy szyć bę dą licz ne warsz ta ty, któ re

po pro wa dzą fir my zna ne na ryn ku pol skim (m.in. Open Fi nan ce, DB Schen -
ker, Kre dyt Bank, a tak że wie le or ga ni za cji i fun da cji).

Trze ci z przy wo ły wa nych pro jek tów to kon kurs Stu denc ki No bel. Sta nąć do
nie go mo gą wy bit ni, ak tyw ni stu den ci, któ rzy chcą się po chwa lić swo imi osią -
gnię cia mi. Na gro dą jest ty tuł Naj lep sze go Stu den ta w Pol sce. Za pi sy roz po -
czę ły się 1 mar ca 2012 ro ku i trwać bę dą ca ły mie siąc. Jest to pierw szy etap
kon kur su. Na stęp nie zo sta ną wy ło nie ni lau re aci re gio nal ni oraz bran żo wi.
Etap re gio nal ny koń czy się uro czy stą ga lą. Ko lej ny etap od by wa się na szcze -
blu ogól no pol skim, w War sza wie. On rów nież koń czy się ga lą fi na ło wą, w któ -
rej w po przed nich edy cjach uczest ni czy ła w nich m.in. mi ni ster na uki i szkol -
nic twa wyż sze go, prof. Bar ba ra Ku dryc ka. 

„Ga ze ta Uni wer sy tec ka” ob ję ła wy żej wy mie nio ne pro jek ty pa tro na tem
me dial nym.

Wię cej in for ma cji: www.nzsug.pl. 
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Laureaci programu „Iuventus
Plus”

dzie się ciu mło dych na ukow ców 
z ug uzy ska ło gran ty w ra mach pro-
gra mu „iu ven tus plus”, ogło szo ne -
go przez mi ni ster stwo na uki i szkol -
nic twa wyż sze go w 2011 ro ku. 
w kon kur sie mo gli wziąć udział mło -
dzi na ukow cy, któ rzy do dnia zło że -
nia wnio sku nie ukoń czy li 35 ro ku ży -
cia. za pro po no wa ne przez nich
pro jek ty mu sia ły sta no wić kon ty nu -
ację ba dań na uko wych, któ rych wy -
ni ki opu bli ko wa no lub przy ję to do
pu bli ka cji w wio dą cych świa to wych
cza so pi smach, uję tych w ak tu al nym
wy ka zie jo ur nal ci ta tions re port
(jcr) lub european re fe ren ce in dex
for the Hu ma ni ties (eriH).

na tę edy cję kon kur su wpły nę ły
652 wnio ski. na do fi nan so wa nie
340 zwy cię skich pro jek tów mnisw
prze zna czy po nad 70 mln zł.

na ukow cy z uni wer sy te tu gdań -
skie go, któ rzy otrzy ma li gran ty
„iu ven tus plus”: dr Da ria Bie -

chow ska (wy dział na uk spo łecz -
nych), mgr Ewe li na Król (mwB
ug-gumed), dr An na Ża czek (mwB
ug-gumed), dr Piotr Go lec (wy -
dział Bio lo gii), dr Jo an na Łoś 
(wy dział Bio lo gii), dr Pa weł Ma tu -
le wicz (wy dział Bio lo gii), dr Woj -
ciech Po ko ra (wy dział Bio lo gii)
dr Jo an na Za wac ka -Pan kau (mwB
ug-gumed), dr Se ba stian Mah lik
(wy dział ma te ma ty ki, Fi zy ki i in -
for ma ty ki), dr Mag da le na Wy soc -
ka (wy dział che mii).

Wysoka jakość kształcenia 
na kierunku biotechnologia

w wy ni ku oce ny pa ra me trycz nej,
prze pro wa dzo nej w ro ku 2010
przez mi ni ster stwo na uki i szkol -
nic twa wyż sze go, mię dzy uczel-
nia ny wy dział Bio tech no lo gii 
ug-gumed uzy skał pierw szą ka te -
go rię, zaj mu jąc tym sa mym naj -
wyż szą po zy cję wśród jed no stek
aka de mic kich kształ cą cych w za -
kre sie bio lo gii i bio tech no lo gii. 

wy róż nia ją cą oce nę ja ko ści kształ -
ce nia na kie run ku bio tech no lo gia
uza sad nia po sia da nie uni ka to wej
ba zy ma te rial nej, efek tyw nie funk -
cjo nu ją ce go i do sko na lo ne go we -
wnętrz ne go sys te mu za pew nie nia
ja ko ści kształ ce nia oraz speł nie nie
wy ma gań ka dro wych, pro gra mo -
wych i or ga ni za cyj nych w stop niu
znacz nie prze kra cza ją cym obo wią -
zu ją ce stan dar dy. to już dru ga wy -
róż nia ją ca akre dy ta cja na uni wer -
sy te cie gdań skim – po przed nią
uzy ska ła oce ano gra fia pro wa dzo -
na obec nie na wy dzia le oce ano -
gra fii i geo gra fii.

Nagrody im. Tomasza 
Jóźwiaka oraz im. Jerzego
Masłowskiego 

dnia 13 stycz nia 2012 ro ku w in sty tu -
cie oce ano gra fii uni wer sy te tu gdań -
skie go od by ło się ze bra nie ka pi tu ły
na gro dy im. to ma sza jóź wia ka oraz
ka pi tu ły na gro dy im. je rze go ma -
słow skie go. wy róż nie nia te przy zna -

nOc biOlOGów
Wpią tek, 13 stycz nia 2012 ro ku, w szes na stu ośrod kach na uko wych w kra ju od -

by ła się pierw sza ogól no pol ska Noc Bio lo gów. Stu den ci, dok to ran ci i pra cow -
ni cy Wy dzia łu Bio lo gii UG przy go to wa li z tej oka zji licz ne im pre zy po pu lar no -
-na uko we, w tym wy kła dy, po ka zy, warsz ta ty i wy sta wy. Du żym za in te re so wa niem
cie szył się wy kład pt. Mrocz ni my śli wi, noc ne ma ry, upio ry i wam pi ry ze świa ta stawo-
no gów. Cie ka wi noc ne go ży cia zwie rząt licz nie gro ma dzi li się rów nież na po ka zach
pt. Noc ne pod glą da nie i pod słu chi wa nie oraz So wy Pol ski.

Przy go to wa ne wy sta wy pre zen to wa ły do ro bek na uko wy pra cow ni ków wy dzia łu
oraz stu denc kich kół na uko wych, a otwar te drzwi pra cow ni i la bo ra to riów za chę ca -
ły do za po zna nia się z warsz ta tem pra cy bio lo gów. Jed ną z atrak cji wie czo ru by ła wy -
ciecz ka, zor ga ni zo wa na przez pra cow ni ków Miej skie go Ogro du Zoo lo gicz ne go 
w Gdań sku -Oli wie, pod czas któ rej ob ser wo wa no noc ne ży cie zwie rząt. W su mie 
w No cy Bio lo gów na UG uczest ni czy ło po nad ty siąc osób.
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wa ne są przez re dak cję an glo-
ję zycz ne go kwar tal ni ka na uko we go
„oce ano lo gi cal and Hy drobio lo gi cal
stu dies”. 

na gro da im. to ma sza jóź wia ka,
za naj lep szy ar ty kuł do ty czą cy
ochro ny śro do wi ska mor skie go
opu bli ko wa ny na ła mach kwar tal ni -
ka, tra fi ła do dr Ka ta rzy ny Łu kaw -
skiej -Ma tu szew skiej i dr Do ro ty 
Bur skiej z za kła du che mii mo rza 
i ochro ny śro do wi ska mor skie go 
in sty tu tu oce ano gra fii ug. ty tuł ich
ar ty ku łu to Pho spha te exchan ge across
the se di ment -wa ter in ter fa ce un der oxic
and hy po xic/ano xic con di tions in the
so uthern Bal tic Sea. 

na gro da im. je rze go ma słow skie -
go, za ar ty kuł do ty czą cy za gad nień
bio lo gii mo rza Bał tyc kie go, tra fi ła
do dra Krzysz to fa Ry cher ta z za kła -
du eko lo gii wód aka de mii po mor -
skiej w słup sku. ty tuł ar ty ku łu to:
Com mu ni ties of he te ro tro phic pro ti sts
(pro to zoa) in the ne ar -bot tom zo ne of
the Gdańsk Ba sin.

uro czy ste wrę cze nie na gród, 
po łą czo ne z krót ki mi pre lek cja mi 

na gro dzo nych, od bę dzie się dnia 
19 mar ca 2012 ro ku w in sty tu cie
oce ano gra fii uni wer sy te tu gdań -
skie go, al. pił sud skie go 46, 81-378
gdy nia. 

Wyróżnienie dla mgr Iwony
Marzejon
Ma gi ster Iwo na Ma rze jon, dok to -
rant ka w ka te drze geo gra fii eko no -
micz nej ug, zdo by ła wy róż nie nie 
w V edy cji kon kur su „te raz pol ska
pro mo cja” za pra cę Spe cy fi ka agro tu -
ry sty ki Pol ski na tle wy bra nych kra jów
Unii Eu ro pej skiej. jest to pierw sza 
na gro da zdo by ta przez ab sol wen ta
uni wer sy te tu gdań skie go w tym pre -
sti żo wym kon kur sie.

Pro fe sor Sta ni sław Oł dziej 
sze fem ze spo łu ds. upo wszech -
nia nia na uki
Pro fe sor Sta ni sław Oł dziej z mię dzy-
uczel nia ne go wy dzia łu Bio tech no-
lo gii ug-gumed, zo stał po wo ła ny
przez mi ni stra na uki i szkol nic twa
wyż sze go na prze wod ni czą ce go ze s-

po łu in ter dy scy pli nar ne go do spraw
dzia łal no ści upo wszech nia ją cej na -
ukę. za rzą dze nie, na mo cy któ re go
prof. oł dziej zo stał po wo ła ny na to
sta no wi sko, zo sta ło opu bli ko wa ne
przez mnisw 19 stycz nia 2012 ro ku.

Podziękowanie dla prof. Józefa
Arno Włodarskiego
Ta de usz Cho mic ki, am ba sa dor rze -
czy po spo li tej pol skiej w chiń skiej
re pu bli ce Lu do wej, w spe cjal nym
li ście po dzię ko wał prof. Jó ze fo wi
Ar no Wło dar skie mu, pro rek to ro wi
ds. stu denc kich ug, za me ry to rycz -
ny wkład na rzecz pol sko -chiń skich
re la cji w cza sie wi zy ty pre zy den ta
rp Bro ni sła wa Ko mo row skie go
w chiń skiej re pu bli ce Lu do wej.

Od redakcji
w „ga ze cie uni wer sy tec kiej” nr
5/2011 z przy czyn nie za wi nio nych
przez re dak cję myl nie po da no na -
zwi sko au to ra fo to gra fii za miesz -
czo nej na okład ce. jej au to rem nie
jest To masz Hu tel, lecz Alek san dra
Po lkow ska.

kOnkUrs
„mój dzień na UG”

rOzstrzyGnięty
Jury kon kur su fo to gra ficz ne go „Mój dzień na UG” w skła dzie: JM Rek tor Uni wer sy -

te tu Gdań skie go, prof. Ber nard Lam mek, kanc lerz Uni wer sy te tu Gdań skie go, prof.
Je rzy Gwiz da ła oraz przedstawiciel Biura Promocji UG, Justyna Głowniak-Sikorska,
ogło si ło li stę zwy cięz ców. Pierw sze miej sce za ję ła Agniesz ka Kie roń czyk za pra cę
WNS w lu strze wo dy. Dru gie miej sce zdo by ła Mar ty na Kra sow ska za pra cę Kwa drans
aka de mic ki, trze cie miej sce (ex aequo) Szy mon Tal bierz za pra cę EcoUG i Ka ro li na
Kło siń ska za pra cę Świat w so czew ce.

I miejsce

II miejsce III miejsce III miejsce
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prestiżOwy Grant
dla prOf. ryszarda hOrOdeckieGO

Pro fe sor Ry szard Ho ro dec ki z In sty tu tu Fi zy ki Teo re tycz nej
i Astro fi zy ki UG, dy rek tor Kra jo we go Cen trum In for ma ty -

ki Kwan to wej w Gdań sku, ja ko trze ci Po lak otrzy mał grant przy -
zna wa ny przez Eu ro pej ską Ra dę ds. Ba dań Na uko wych (Eu ro -
pe an Re se arch Co un cil – ERC) w kon kur sie „Ide as” Ad van ced
Grant (AdG). 

Grant w wy so ko ści bli sko 2 mln eu ro przy zna ny zo stał na re -
ali za cję pro jek tu: „Kwan to we za so by: kon cep cje i za sto so wa nia”
(akro nim „QOLAPS”). Ce lem te go przed się wzię cia są fun da -
men tal ne ba da nia w za kre sie teo rii i im ple men ta cji no wych spe -
cy ficz nych za so bów na tu ry, ta kich jak: kwan to we ko re la cje,
kwan to wa nie lo kal ność, kon tek stu al ność. Oprócz UG w ba da -
niach uczest ni czyć bę dą: Cen trum Fi zy ki Teo re tycz nej Pol skiej
Aka de mii Na uk, Po li tech ni ka Gdań ska, Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza, Lu dwig -Ma xi mi lians -Uni ver sität, Stoc kholm Uni -
ver si tet.

Pro fe sor Ho ro dec ki otrzy mał rów nież grant „Ide as Plus”
(2011) na pro jekt „Wy daj ność kwan to wo -me cha nicz nych za so -
bów” (po nad 2 mln zł) w związ ku z ubie ga niem się o grant ERC
AdG w po przed niej edy cji.

Pro fe sor Ry szard Ho ro dec ki jest współ twór cą no wej in ter dy -
scy pli nar nej dzie dzi ny – in for ma ty ki kwan to wej. W 1999 ro ku
współ two rzył pierw szy eu ro pej ski pro jekt z tej dzie dzi ny. Był

kie row ni kiem wę zła gdań skie go w czte rech ko lej nych pro jek tach pro gra mów ra mo wych UE. Jest współ au to rem pu -
bli ka cji na za pro sze nie w „Re view of Mo dern Phy sics”, ak tu al nie trze ciej na li ście naj czę ściej cy to wa nych prac (tzw. hot
pa pers) z fi zy ki,opu bli ko wa nych w ostat nich dwóch la tach oraz trze ciej z wy łącz ną afi lia cją pol ską od cza su po wsta nia
te go cza so pi sma, tj. od 1929 ro ku. W 2008 ro ku otrzy mał Na gro dę Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej oraz Na gro dę Na -
uko wą Mia sta Gdań ska im. Ja na He we liu sza.

wiOsna pełna nadziei
ii stUdencki kOncert charytatywny na rzecz dzieci Objętych Opieką hOspicjUm dOmOweGO

IIStu denc ki Kon cert Cha ry ta tyw ny
od bę dzie się rów nież w mar cu, 

w „Kwa dra to wej” –  do brze zna nym
stu den tom Aka de mic kim Klu bie Po li -
tech ni ki Gdań skiej – dnia 25 mar ca
2012 ro ku, o godz. 17.00. Pro jekt re ali -
zo wa ny jest w ra mach 10. kam pa nii

Po la Na dziei przy współ pra cy z Fun -
da cją Ho spi cyj ną, Sa mo rzą dem Stu -
den tów Po li tech ni ki Gdań skiej i Aka -
de mic kim Cen trum Kul tu ry Uni wer-
sy te tu Gdań skie go „Al ter na tor”. Pa tro -
nat ho no ro wy nad im pre zą ob ję li: 
rek tor Po li tech ni ki Gdań skiej, prof. dr

hab. Hen ryk Kraw czyk oraz rek tor
Uni wer sy te tu Gdań skie go, prof. dr
hab. Ber nard Lam mek.

– Ce lem Stu denc kie go Kon cer tu Cha-
ry ta tyw ne go jest przede wszyst kim po -
moc pod opiecz nym ho spi cjum im. Ks.
Eu ge niu sza Dut kie wi cza. Po le ga ona

pomysł zrodził się w głowach studentów i absolwentów gdańskich uczelni. Bez doświadczenia, ale z wielkim
pragnieniem niesienia pomocy dzieciom z hospicjum, swoim entuzjazmem zarazili innych. tak powstał i studencki
koncert charytatywny, który odbył się w marcu ubiegłego roku



kOnferencja

„mOwa mózG zachOwanie”

K A L E J D O S K O P

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

Wdniach od 2 do 3 grud nia
2011 ro ku człon ki nie Na uko -

we go Ko ła Lo go pe dów UG mia ły
przy jem ność uczest ni czyć w Ogól -
no pol skiej Kon fe ren cji „Mo wa –
Mózg – Za cho wa nie”, zor ga ni zo wa -
nej przez Na uko we Ko ło Lo go pe -
dów i Au dio lo gów UMCS. Jej te ma -
ty ka do ty czy ła re la cji po mię dzy
funk cjo no wa niem ukła du ner wo we -
go a prze ja wa mi mo wy i za cho wa nia
czło wie ka. Za cel or ga ni za to rzy po -
sta wi li so bie: roz po wszech nie nie
wie dzy o za bu rze niach neu ro lo gicz -
nych i psy chicz nych z per spek ty wy
róż nych dzie dzin na uko wych, prze -
gląd do stęp nych te ra pii i me tod
wspo ma ga ją cych, po rów na nie form
roz wo jo wych i zmian pa to lo gicz -
nych. Wśród re fe ren tów zna la zły się
re pre zen tant ki Uni wer sy te tu Gdań -
skie go: Ju dy ta Mi ciul (ty tuł wy stą -
pie nia: Bo bo mi gi ja ko na rzę dzie sty -
mu la cji roz wo ju mo wy i in te lek tu
dziec ka) oraz Ka ta rzy na Krem pla
(Te ra pia dziec ka z mu ty zmem).judyta miciul
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Profesor Stanisław Grabias

Członkinie NKL

Judyta Miciul Katarzyna Krempla

––

mię dzy in ny mi na sze rze niu idei:
,,Ho spi cjum to też ży cie”. W ten spo -
sób sta ra my się po ma gać lu dziom,
któ rzy szcze gól nie po trze bu ją na sze go
wspar cia, a o któ rych w co dzien nym
za wi ro wa niu za po mi na my. Po nad to
ca ła ini cja ty wa po ka zu je, że moż li we
jest wspól ne dzia ła nie nie za leż nie od
te go, czy ktoś po sia da do świad cze nie,
czy też jest oso bą, któ ra po raz pierw -
szy ze tknę ła się z or ga ni za cją te go ty -
pu przed się wzię cia. W ten spo sób
prze ła mu je my tak że na sze wła sne lę -
ki, brak wia ry czy pew no ści sie bie,

któ re za zwy czaj po wstrzy mu ją przed
po dej mo wa niem się ta kich wy zwań –
twier dzi Sła wek, je den z głównych or -
ga ni za to rów kon cer tu.

Ca ły do chód z ak cji zo sta nie
prze zna czo ny na rzecz cho rych
dzie ci.

Jest to wy jąt ko wa im pre za. Na sce -
nie wy stą pią ka ba ret W Go rą cej Wo -
dzie Kom pa ni, ze spół I.N.D., Ko le -
żeń ski Pro jekt Mu zycz ny, e Sun lith
Earth oraz Ilo na Ste pa nik. Ale to do -
pie ro po czą tek atrak cji. W ra mach
kon cer tu od bę dzie się tak że: au kcja 

z na gro da mi i lo te ria (do wy gra nia
mię dzy in ny mi bi le ty na kon cer ty,
bo ny na dar mo wą piz zę, książ ki, pra -
ce wy ko na ne przez stu den tów Aka -
de mii Sztuk Pięk nych). Sto isko z rę -
ko dzie łem, któ re w ze szłym ro ku
cie szy ło się du żym za in te re so wa niem,
po wró ci z no wy mi skar ba mi – praw -
dzi wa grat ka dla po szu ki wa czy uni ka -
to wych wy ro bów. Nie za brak nie tak że
cze goś dla żo łąd ka: pod do stat kiem
bę dzie cie płej ka wy, aro ma tycz nych
go frów i pysz nych do mo wych ciast. 
Wstęp bez płat ny!
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Li sta wy da rzeń koń czą cych ob -
cho dy ju bi le uszu czte rech set-
le cia uro dzin słyn ne go gdańsz -
cza ni na jest bar dzo dłu ga, ale
kil ka z nich cie szy ło się szcze -
gól nym za in te re so wa niem. Już
w pią tek, 27 stycz nia, w ki nie
Nep tun od by ła się pre mie ra fil -
mu do ku men tal no -edu ka cyj ne -
go Jo han nes He ve lius Dan ti sca nus,
zre ali zo wa ne go z wy ko rzy sta -
niem wi zu al nych tech nik kom -
pu te ro wych we dług sce na-
riu sza i w re ży se rii Mi cha ła
Jusz cza kie wi cza. Był to jed nak
tyl ko przed smak te go, co mia ło
się wy da rzyć w cią gu dwóch
na stęp nych dni.

W so bo tę, 28 stycz nia, a więc
do kład nie w czte ry sta pierw szą
rocz ni cę uro dzin He we liu sza, 
w In sty tu cie Hi sto rii Sztu ki UG
przy ul. Bie lań skiej od by ła się
kon fe ren cja na uko wa „Tri bu te
to He ve lius”. Kon fe ren cja, któ -
rą w imie niu or ga ni za to ra –

Uni wer sy te tu Gdań skie go – ot-
wo rzy li: Je go Ma gni fi cen cja
rek tor, prof. Ber nard Lam mek,
pro rek tor ds. kształ ce nia, prof.
Ma ria Men del, pro rek tor ds.
stu denc kich, prof. Jó zef Wło -
dar ski oraz za stęp ca dy rek to ra
In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki, dr Ja -
cek Frie drich, zo sta ła po dzie lo -
na na dwie se sje. Pierw szą, 
za ty tu ło wa ną „Jan He we liusz 
w świe tle wy ni ków ba dań” po -
pro wa dził pre zes Gdań skie go
To wa rzy stwa Na uko we go, prof.
Jan Drwal, a dru gą – „W stro nę
kul tu ry he we liu szow skiej” –
prof. Je rzy Bła że jow ski. 

Wśród uczest ni ków kon fe -
ren cji zna leź li się mię dzy in ny -
mi lau re aci Kon kur su im. Ja na
He we liu sza: dr Ma riusz Brod -
nic ki (Edu ka cja przy rod ni cza Ja na
He we liu sza w Gdań skim Gim na -
zjum Aka de mic kim) i dr Mar cin
Ka le ciń ski (Wąt ki astro lo gicz ne 
w sztu ce XVII-wiecz ne go Gdań ska).

W swo ich wy stą pie niach za pre -
zen to wa li oni wy ni ki ba dań, 
na któ re w stycz niu 2011 ro ku
uzy ska li do fi nan so wa nie ze środ -
ków na ba da nia wła sne pra -
cow ni ków Uni wer sy te tu Gdań-
skie go. Po za ni mi swo je re fe ra ty
wy gło si ło jesz cze kil ku na stu
ba da czy re pre zen tu ją cych róż ne
dys cy pli ny na uko we, mię dzy in -
ny mi: prof. Ma rian Tu rek (Rok
1664 – an nus mi ra bi lis Ja na He -
we liu sza), prof. Jó zef Wło dar ski
(Jan He we liusz – raj ca miej ski i po -
li tyk), prof. Je rzy Bła że jow ski
(Jan He we liusz – bro war nik gdań -
ski), dr Piotr Gna ciń ski (Ob ser -
wa cje He we liu sza a współ cze sna
astro no mia), dr Ma ria Ot to (Sie -
dem na sto wiecz ny gdań ski Hiob. Jan
He we liusz o po ża rze swo je go ob ser -
wa to rium), dr Ma ria Si biń ska
(Z mi to lo gii sa am skiej, czy li co mó -
wią gwiaz dy), mgr Ja nusz Dar -
gacz (No we usta le nia w spra wie lo -
ka li za cji do mów Ja na He we liu sza)

WyJąTKoWy WEEKEnd
pod znakiem Heweliusza

ostat ni week end stycz nia w gdań sku bez wąt pie nia moż na by ło na zwać wy jąt ko wym.
ta kiej ku mu la cji wy da rzeń o cha rak te rze na uko wym, kul tu ral nym, roz ryw ko wym, 

a na wet re li gij nym, po świę co nych tyl ko jed nej, acz kol wiek wy bit nej, oso bie, nie by ło 
w na szym mie ście od daw na. a wszyst ko to za spra wą uro czy ste go za koń cze nia 

ob cho dów ro ku ja na He we liu sza
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Wystąpienie prof. Józefa Włodarskiego podczas konferencji naukowej
„Tribute to Hevelius”.

Wystąpienie dra Mariusza Brodnickiego podczas konferencji naukowej
„Tribute to Hevelius”.



Z A K O ń C Z E N I E O B C H O D Ó W R O K U H E W E L I U S Z A

S T Y C Z E ń – L U T Y  2 0 1 2 /  G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A 9

i mgr Piotr Ki tow ski („Abrys
dziw ne go nie bie skie go świa tła”. Zo -
rza po lar na nad Gdań skiem w mar -
cu 1716 ro ku). 

Wy stą pie nia re fe ren tów by ły
bar dzo cie ka we i wnio sły spo ro
no wych in for ma cji do ty czą cych
oma wia nych za gad nień. Moż na
wpraw dzie ża ło wać, że czas
prze wi dzia ny na po szcze gól ne
wy stą pie nia nie był choć odro -
bi nę dłuż szy, ale i tak or ga ni za -
to rzy mo gą być dum ni z re ali -
za cji te go jak że waż ne go wy-
da rze nia.

Na ko lej ny po wód do du my
Uni wer sy tet Gdań ski nie mu -
siał dłu go cze kać, bo wiem już
pół go dzi ny póź niej w Ra tu szu
Sta ro miej skim roz po czę ła się
uro czy stość wrę cze nia Na gród
Na uko wych Mia sta Gdań ska
im. Ja na He we liu sza za rok
2011. W obec no ści licz nie zgro -
ma dzo nej pu blicz no ści, przede
wszyst kim ze świa ta na uki, ale

rów nież kul tu ry,  po li ty ki i me-
diów na gro dę w ka te go rii na uk
hu ma ni stycz nych ode brał prof.
Mi ro sław Szre der, kie row nik
Ka te dry Sta ty sty ki Wy dzia łu
Za rzą dza nia UG. Z ko lei w ka te -
go rii na uk przy rod ni czych i ści -
słych na gro dę otrzy mał prof.
An drzej Szu to wicz z Gdań skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.

Po uro czy sto ści, przed po -
mni kiem Ja na He we liu sza znaj -
du ją cym się w po bli żu miej sca,
w któ rym słyn ny astro nom
miesz kał i miał swo je ob ser -
wa to rium, od był się efek tow ny
hap pe ning uro dzi no wy. Na s-
tęp nie w ko ście le pw. św. Ka ta -
rzy ny Alek san dryj skiej zo sta ło
od pra wio ne na bo żeń stwo eku -
menicz ne w opra wie mu zycz nej
Chó ru Miesz czan Gdań skich.
Zo sta ło ono po prze dzo ne wy ko -
na niem przez Mo ni kę Kaź mier -
czak utwo ru na ca ril lon i proce -
sor cy fro wy pt. PULSAR B0329

+54, au tor stwa Agniesz ki Stul -
giń skiej.

Na stęp ne go dnia, w nie dzie -
lę 29 stycz nia, w Dwo rze Ar tu -
sa od by ła się Uro czy sta Ga la
Za koń cze nia Ob cho dów Ro ku
Ja na He we liu sza. W jej trak cie
pod su mo wa no ju bi le usz uro -
dzin wiel kie go uczo ne go, a tak -
że wrę czo no od zna cze nia i wy -
róż nie nia dla in sty tu cji, firm
oraz osób za an ga żo wa nych 
w re ali za cję pro gra mu ob cho -
dów, w tym rów nież dla Uni -
wer sy te tu Gdań skie go i wie lu
osób zwią za nych z na szą uczel -
nią. Te go sa me go dnia wie czo -
rem w Polskiej Fil har mo nii Bał -
tyc kiej im. Fryderyka Chopina
na Oło wian ce od był się kon cert
jaz zo wej wo ka list ki La iki Fa -
tien. Był to ostat ni punkt pro -
gra mu jak że uda nych ob cho -
dów Ro ku He we liu sza.

TO MASZ NeU MANN
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Multimedialne podsumowanie Roku Jana Heweliusza podczas uroczystej gali
w Dworze Artusa.

Wręczenie Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza 
prof. Mirosławowi Szrederowi.

Uroczysta Gala Zakończenia Obchodów Roku Jana Heweliusza.
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Przy go to wa nia do ob cho dów
czte rech set nej rocz ni cy uro -

dzin Ja na He we liu sza Uni wer sy -
tet Gdań ski roz po czął dwa la ta
wcze śniej, w ro ku 2009. Cho dzi ło
oczy wi ście o uczcze nie wspa nia -
łe go uczo ne go, ale w tle za mie -
rzeń od po cząt ku wi docz ne by ły
rów nież in ne, zwią za ne z tym,
ce le.

Jan He we liusz, sto su ją cy w ży -
ciu mak sy mę: „Z po żyt kiem i ku
ra do ści”, za fa scy no wa ny po znaw -
czą ak tyw no ścią i szczę śli wy z po -
wo du swo ich od kryć (nie bez
przy czy ny wry ło nam się w pa -
mięć re kla mo we: „Wszech świat
cie szy”, od no szą ce się do pi wa 
o na zwie He we liusz), był wy bit nym
na ukow cem, przed się bior cą –
pro du cen tem pi wa, wła ści cie lem
wy daw nic twa, a tak że ak tyw nym
po li tycz nie oby wa te lem Gdań ska,
przez udział w two rze niu ob li cza
XVII-wiecz nej Eu ro py, ko ja rzo -
nym z roz wo jem cy wi li za cyj nym
Sta re go Kon ty nen tu. Sto su jąc
współ cze sną ter mi no lo gię, moż na
po wie dzieć, że uosa biał do brze
ro zu mia ny zwią zek na uki, po li ty ki
i go spo dar ki. Zwią zek szcze gól nie
waż ny w obec nej rze czy wi sto ści.
Za rów no w Eu ro pie, jak i po za
nią, go rą cą po trze bą jest bo wiem,
by śro do wi ska aka de mic kie, po li -
tycz ne i biz ne so we współ dzia ła ły
na rzecz spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go i de mo kra cji opar tej na
uczest nic twie; by świat aka de mic -
ki, w po wią za niu ze świa tem eko -
no mii i po li ty ki, przy czy niał się
nie tyl ko do wzro stu go spo dar cze go,
ale też – a mo że przede wszyst -
kim – do po pra wy ja ko ści ży cia lu -
dzi, któ rzy, w ob li czu ro sną ce go
bez ro bo cia (sze ro ko do ty ka ją ce go
ab sol wen tów szkół wyż szych) oraz
in nych bar dzo głę bo kich i licz -
nych pro ble mów spo łecz nych, co -
raz moc niej ar ty ku łu ją kwe stię
sen su swo je go ist nie nia. 

W tym kon tek ście ob raz He we -
liu sza – uczo ne go, po li ty ka i biz -
nes me na, czu ją ce go isto tę oby wa -
tel skiej od po wie dzial no ści, po z-
wa la bu do wać roz wo jo we wi zje
spo łe czeń stwa oraz… mieć na -
dzie ję. Wła śnie te ele men ty od no -
szą ce się do ży cia i dzieł uczo ne go
sta ły się my ślą prze wod nią, któ ra
wy peł ni ła ca ły pro gram ob cho dów
Ro ku Ja na He we liu sza w Uni wer -
sy te cie Gdań skim. 

Ko mi tet Uni wer sy te tu Gdań -
skie go ds. Ob cho dów 400-le cia
Uro dzin Ja na He we liu sza, po wo -
ła ny przez JM Rek to ra UG, Prof.
dra hab. Ber nar da Lam m ka, sku -
pia ją cy po nad dwa dzie ścia osób
ze śro do wi ska aka de mic kie go oraz
Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta
Gdań ska, w ści słej i zna ko mi tej
współ pra cy z Ko mi te tem ds. Ob -
cho dów Ro ku Ja na He we liu sza
dzia ła ją cym pod prze wod nic twem
Pre zy den ta Mia sta Gdań ska, Paw ła
Ada mo wi cza, pod jął się or ga ni za cji
sied miu du żych wy da rzeń, w tym
tak że cy klicz nych, jak co mie sięcz -
ne wy kła dy otwar te (He ve lius 2011),
za któ re od po wia dał Gdań ski Uni -
wer sy tet Trze cie go Wie ku UG. By ły
to przed się wzię cia o cha rak te rze
wy bit nie na uko wym (np. uro czy -
sty, po świę co ny He we liu szo wi
Kon gres Pol skie go To wa rzy stwa
Astro no micz ne go, któ ry od był się
na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki 
i In for ma ty ki UG, czy kon kurs im.
Ja na He we liu sza na pro jek ty ba -
daw cze UG i pre zen tu ją ca ich wy -
ni ki kon fe ren cja „Tri bu te to He -
ve lius”), po pu la ry za tor skim (jak
ple ne ro wa wy sta wa, pre zen to wa -
na w kil ku miej scach, m.in. w Par -
la men cie Eu ro pej skim w Bruk se li)
oraz lu dycz nym (jak Dni Kul tu ry
Stu denc kiej z He we liu szem: Nep -
tu na lia – He ve na lia 2011).

W ich ra mach przez ca ły rok
He we liusz da wał się po znać na no -
wo uczest ni kom uni wer sy tec kich 

i bli sko czte ry stu in nych zor ga ni zo -
wa nych w prze strze ni Gdań ska
im prez. War to tu wspo mnieć, iż 
w cza sie czte ry sta pierw szych
uro dzin Ja na He we liu sza, kie dy
do bie gał koń ca cykl ca ło dzien nych,
wspa nia łych wy da rzeń (wśród
nich wrę cze nie Na gro dy Na uko -
wej Mia sta Gdań ska im. Ja na He -
we liu sza Pa nu Pro fe so ro wi Mi ro -
sła wo wi Szre de ro wi z UG), nikt
nie miał wąt pli wo ści, że po raz
ko lej ny Jan He we liusz roz pa lił
umy sły i ser ca, za in spi ro wał i stał
się mo to rem po zy tyw nych prze -
mian. 

Co wy da je się naj waż niej sze,
za wią za ła się praw dzi wa wspól -
no ta. Po mię dzy uczel nią a mia -
stem; po mię dzy roz ma ity mi gdań -
ski mi in sty tu cja mi a przed się bior-
stwa mi po wsta ła sil na więź, któ ra
ma szan sę roz wi jać się, nie za leż -
nie od te go, że Rok He we liu sza
jest już za na mi. Ma my no we pro -
jek ty, są pla ny wy daw ni cze, bę dą
ko lej ne książ ki i in ne opra co wa -
nia; ukształ to wa ły się in ter dy scy -
pli nar ne i mię dzy sek to ro we gru py
współ pra cow ni ków, któ rych – 
w przeróż nych kon fi gu ra cjach – po -
łą czy ły wspól ne ce le, wy ty czo ne
dzię ki He we liu szo wi, a obie cu ją ce
dla miesz kań ców Mia sta Gdań ska,
je go po li tycz nych i biz ne so wych
współ twór ców, dla na sze go, gdań-
skie go Uni wer sy te tu.

„He we liusz cie szy” – moż na
stwier dzić, dzię ku jąc za mi nio ny
rok, za wspól ne do świad cze nie, za
by cie z He we liu szem, któ ry po -
pra wia nam kon dy cję, uczy wspól -
no to we go ży cia z sen sem. 

W imie niu Je go Ma gni fi cen cji
Rek to ra Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, któ ry prze wod ni czył Ko mi te -
to wi Uni wer sy te tu Gdań skie go
ds. Ob cho dów 400-le cia Uro dzin
Ja na He we liu sza, jak rów nież
wła snym, ja ko ko or dy na tor ki prac
pro wa dzo nych w ra mach te go Ko -

RoK JAnA HEWELiuSzA doBiEGŁ KońCA

Z A K O ń C Z E N I E O B C H O D Ó W R O K U H E W E L I U S Z A
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mi te tu, wy ra zy naj wyż sze go uzna -
nia oraz ser decz ne po dzię ko wa nia
kie ru ję do – da lej z na zwi ska wy -
mie nio nych – wszyst kich Pań stwa,
któ rzy Ko mi tet ten two rzy li, a tak -
że do tych, któ rzy wspie ra li swo ją
pra cą lub uczest nic twem to wspól -
ne dzie ło, ja kim sta ła się nie zwy -
kła, ory gi nal na i nie wąt pli wie
war to ścio wa ce le bra cja ju bi le uszu
wiel kie go uczo ne go! W po dzię ko -
wa niach pra gnę zwró cić uwa gę
na szcze gól ne zna cze nie wspar cia
uzy ska ne go ze stro ny pro rek to -
rów UG, Pa na Pro fe so ra Grze go -
rza Wę grzy na, któ ry zor ga ni zo wał
kon kurs im. Ja na He we liu sza, wy -
dzie la jąc spe cjal ną pu lę gran tów
na ba da nia wła sne, oraz Pa na Pro -
fe so ra Jó ze fa Ar no Wło dar skie go,
któ ry ja ko hi sto ryk czu wał nad
me ry to rycz ną stro ną pro gra mu 
i ubo ga cał go swo im udzia łem 
w re ali za cji kil ku je go punk tów. 

Dzię ki wy sił ko wi wszyst kich
Pań stwa przed się wzię cia wy peł -
nia ją ce ob cho dy Ro ku He we liu sza
w Uni wer sy te cie Gdań skim sta ły
się suk ce sem nie tyl ko Uczel ni,
ale rów nież Mia sta Gdań ska.
Przy czy ni ły się do osią gnię cia
waż nych ce lów na uko wych i spo -
łecz nych, roz wi ja jąc przy tym no -
wą for ma cję kul tu ry, opar tej na
wraż li wej oby wa tel sko współ pra -
cy śro do wisk aka de mic kich z go -
spo dar czy mi i po li tycz ny mi, któ rą
bez wa ha nia okre ślam mia nem
kul tu ry he we liu szow skiej. Co naj -
waż niej sze dla Uni wer sy te tu, ja ko
jed nost ki na uko wo -ba daw czej,
Pań stwa pra ca w Ro ku Ja na He -
we liu sza po zwo li ła też na do ko na -
nie na uko wej ko rek ty do tych cza -
so wej wie dzy o ży ciu i twór czo ści
gdań skie go uczo ne go, An no Do mi -
ni 2011, co – mię dzy in ny mi –
znaj dzie wy raz w przy go to wy wa -
nych właśnie opracowaniach. 

maria mendel

UNIWERSYTET GDAńSKI PODSUMOWUJE SWóJ UDZIAł W JUBILEUSZU URODZIN WIELKIEGO UCZONEGO

Z A K O ń C Z E N I E O B C H O D Ó W R O K U H E W E L I U S Z A
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Czym jest RPL?

W 2007 ro ku Ko mi sja Eu ro pej ska
uru cho mi ła je den ze swo ich sztan -
da ro wych pro gra mów w dzie dzi nie
edu ka cji – „Ucze nie się przez ca łe
ży cie” (ang. Li fe long Le ar ning Pro -
gram – LLP). Je go głów ną ideą jest
stwo rze nie oby wa te lom państw
bio rą cych udział w pro gra mie 
(w tym rów nież Pol ski) moż li wo ści
zdo by wa nia wie dzy nie za leż nie od
wie ku, na wszyst kich moż li wych
po zio mach kształ ce nia. Zno we li zo -
wa na usta wa Pra wo o szkol nic twie
wyż szym na ło ży ła obo wią zek wpro -
wa dze nia na pol skich uczel niach
Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji (KRK).
Dzię ki te mu moż li we sta nie się
stwo rze nie sys te mu uzna wa nia
do tych cza so wych efek tów ucze nia
się (z ang. re co gni tion of prior le ar -
ning – RPL), w tym rów nież kwa li -
fi ka cji zdo by tych po za in sty tu cja mi
szkol nic twa wyż sze go. 

Kwa li fi ka cje moż na zdo by wać
po przez edu ka cję for mal ną, po za -
for mal ną i nie for mal ną. Edu ka cja
for mal na to dłu go let ni i wie lo-
eta po wy pro ces zdo by wa nia wy -
kształ ce nia w pla ców kach oświa ty
i szkol nic twa wyż sze go, od szko ły
pod sta wo wej do szko ły wyż szej.
Edu ka cja po za for mal na to na uka
po przez róż ne go ro dza ju kur sy 
i szko le nia. Na to miast edu ka cja
nie for mal na, to wie dza po zy ski wa -
na z ży cia co dzien ne go, w tym ro -
dzin ne go, czy li zdo by wa na po przez
do świad cze nie. Opis re zul ta tów
uzy ski wa nych w dro dze edu ka cji
nie for mal nej i po za for mal nej jest
nie zwy kle istot ny za rów no z punk -
tu wi dze nia ab sol wen tów, jak 
i przy szłych pra co daw ców. Wy ni ki
ba dań prze pro wa dzo nych w kra -
jach Unii Eu ro pej skiej po ka zu ją, że
dzię ki te go ty pu sys te mom wa li da -
cji (po twier dza nia kwa li fi ka cji)

wzra sta po ziom oce ny efek tów
kształ ce nia, co po zwa la spro stać
wy ma ga niom ryn ku pra cy. Ro śnie
też do stęp do edu ka cji wyż szej, 
co z ko lei po wo du je zwięk sze nie
za in te re so wa nia na uką wśród spo -
łe czeń stwa, a tym sa mym przy czy -
nia się do wzro stu licz by stu den -
tów w szko łach wyż szych. Jed nak,
jak mó wi ła w cza sie spo tka nia
prof. ewa Chmie lec ka, eks pert ze
Szko ły Głów nej Han dlo wej – O ile
w Pol sce da się opi sać kwa li fi ka cje 
zdo by wa ne w ra mach edu ka cji for -
mal nej, o ty le nie ma my w na szym
kra ju sys te mu roz po zna wa nia i oce -
nia nia kom pe ten cji zdo by tych w spo -
sób nie for mal ny, np. po twier dza nia
do świad czeń za wo do wych dla po trzeb
ryn ku pra cy lub dal sze go ucze nia się.
Ja kie kry te ria za tem na le ży przy -
jąć, by wła ści wie zbu do wać sys -
tem oce ny efek tów ucze nia się po -
za mu ra mi uczel ni? 

eu Ro Pej skie do świad Cze nia 

Sys tem wa li da cji efek tów edu ka cji
po za for mal nej i nie for mal nej ma
swo je tra dy cje w edu ka cji za wo do -
wej, głów nie rze mieśl ni czej. Na
przy kład we Fran cji w 1934 ro ku
pra wo do dy plo mu uzy ska li in ży -
nie ro wie po sia da ją cy je dy nie wy -
kształ ce nie prak tycz ne. Na prze ło -
mie XX i XXI wie ku w kra jach
Eu ro py Za chod niej (Fran cja, Wiel -
ka Bry ta nia, Niem cy) od no to wa no
spa dek za in te re so wa nia edu ka cją
wyż szą wśród mło dzie ży. Ta ki stan
rze czy wy mu sił stwo rze nie sys te -
mów wa li da cji efek tów kształ ce nia
zdo by tych po za edu ka cją for mal -
ną. Za ich spra wą sta ło się moż li -
we po twier dza nie kwa li fi ka cji
wyż szych. Zgod nie z fran cu skim
pra wem, od 2002 ro ku moż na się
ubie gać o dy plom na pod sta wie
trzy let nie go do świad cze nia za wo -

do we go. – W za leż no ści od pia sto wa -
ne go sta no wi ska przy zna wa ny jest 
dy plom na pod sta wie do świad cze nia
wy ka za ne go w spe cjal nym port fo lio –
wy ja śniał pod czas kon fe ren cji dr
je an -ma rie Fil lo que z Uni wer sy te -
tu w Brest. De cy zję w spra wie
nada nia ty tu łu lub kwa li fi ka cji wy -
da je ko mi sja akre dy ta cyj na skła da -
ją ca się z pro fe so rów i prak ty ków.
– W 2009 ro ku na po nad czte ry ty sią -
ce wnio sko daw ców trzy dzie ści osiem
pro cent uzy ska ło ty tuł ma gi stra – do -
dał dr Je an -Ma rie Fil lo que. 

W Wiel kiej Bry ta nii już w la tach
dzie więć dzie sią tych do strze żo no
po trze bę zbu do wa nia sys te mu po -
twier dza nia efek tów do tych cza so -
wej edu ka cji. Więk szość uni wer sy -
te tów oraz in sty tu cji edu ka cyj nych
wy da je po twier dze nia zgod nie 
z przyję ty mi w 2004 ro ku za sa da -
mi opra co wa ny mi przez Agen cję
Za pew nia nia Ja ko ści dla Szkol nic twa
Wyż sze go (The Qu ali ty As su ran ce
Agen cy for Hi gher Edu ca tion –
QAA). – Jed ną z głów nych za sad jest
trans pa rent ność po stę pów edu ka cji
oraz ocen do tych cza so wych kwa li fi ka -
cji – tłu ma czył Pe ter Las sey z Uni -
wer sy te tu w Brad ford. Po twier dza -
nie do tych czas osią gnię tej wie dzy
i umie jęt no ści ma wie le ko rzy ści.
Dzię ki te mu sys te mo wi oce nia nia
oso by uczą ce się ma ją swo bo dę 
w do bo rze spo so bu zdo by wa nia
wie dzy od edu ka cji nie for mal nej
po edu ka cję for mal ną. – Ta kie roz -
wią za nie jest przede wszyst kim skon -
cen tro wa ne na in dy wi du al nym wy bo -
rze stu den ta, któ ry sam okre śla, ja ka
ścież ka na uki jest dla nie go naj bar -
dziej ko rzyst na – mó wił Pe ter Las -
sey. Co wię cej, oso by zmu szo ne do
pod ję cia pra cy za rob ko wej nie są
wy klu czo ne z moż li wo ści zdo by -
wa nia ko lej nych stop ni na uko -
wych. 

na to oraz wiele innych pytań starali się odpowiedzieć uczestnicy siódmej konferencji z cyklu rozwój edukacji
akademickiej, zorganizowanej przez uniwersytet gdański i Fundację rozwoju systemu edukacji. spotkanie zatytułowane

„uznawanie efektów dotychczasowego uczenia się i walidacja osiągnięć w zakresie edukacji pozaformalnej 
i nieformalnej. wyzwania dla szkolnictwa wyższego w polsce” odbyło się 9 grudnia 2011 roku na wydziale nauk

społecznych uniwersytetu gdańskiego. gospodarzem konferencji była prorektor ds. kształcenia, prof. Maria Mendel. 

Jak oceniać efekty uczenia się?



W Es to nii sys tem RPL sto su je
się mię dzy in ny mi w wy pad kach
wzno wie nia stu diów, chę ci zmia ny
pro gra mu stu diów, pla no wa nia ka -
rie ry czy po twier dze nia do tych czas
osią gnię tych kwa li fi ka cji. – Na oko -
ło pół to ra ty sią ca po dań o po twier dze -
nie kwa li fi ka cji, zło żo nych w 2010 ro -
ku na Uni wer sy te cie w Tar tu, je dy nie
osiem pro cent zo sta ło od rzu co nych –
wska za ła Ülle ke sli z Uni wer sy te -
tu w Tar tu. Kosz ty ko rzy sta nia 
z sys te mu wa li da cji efek tów do -
tych cza so we go ucze nia się w więk -
szo ści są po kry wa ne przez stu den -
tów. W Wiel kiej Bry ta nii się ga ją
one oko ło pięć dzie się ciu pro cent
nor mal nych kosz tów prze zna cza -
nych na na ukę. Z ko lei w Es to nii
po bie ra na jest opła ta za zło że nie
apli ka cji i pro ces wa li da cji. 

sys tem wa Li da Cji w PoL sCe

Od nie daw na sys tem edu ka cji
wyż szej w Pol sce jest zo rien to wa -
ny na pro ces kształ ce nia tak że 
w ob sza rze edu ka cji for mal nej 
i po za for mal nej. – Uzy ski wa ne przez
ab sol wen tów świa dec twa i dy plo my są
je dy nie po twier dze niem uczest nic twa
w pro ce sie kształ ce nia, a nie do ku men -
tem po twier dza ją cym efek ty ucze nia
się – wy ja śniał dr ja cek sa ry usz -
-wol ski z Po li tech ni ki Łódz kiej.
Bra ku je za tem w pol skim sys te mie
roz dzia łu mię dzy pro ce sem na -
ucza nia a pro ce sem we ry fi ka cji
efek tów ucze nia się. Kwa li fi ka cje
nada wa ne w Pol sce w du żej mie -
rze po cho dzą z od by tej edu ka cji
for mal nej i są do ku men to wa ne za
po mo cą dy plo mów, cer ty fi ka tów
itd. Z ko lei nie wiel ki pro cent tych

kwa li fi ka cji po cho dzi z edu ka cji
po za for ma nej i nie for mal nej. Te
spo so by ucze nia się (do świad cze -
nie i prak ty ka za wo do wa, po zy ski -
wa nie kom pe ten cji spo łecz nych) są
jed nak naj więk szym źró dłem po -
zy ski wa nej wie dzy. Aby zmie nić
ten stan rze czy, zda niem dr Jac ka
Sa ry usza -Wol skie go, na le ży roz wi -
nąć sys tem kwa li fi ka cji. Ozna cza
to, że kwa li fi ka cje po win ny być ro -
zu mia ne ja ko po twier dzo ny zbiór
efek tów kształ ce nia. W tym ce lu
na le ży wpro wa dzić ja sną ka te go -
ry za cję, dzie ląc je na peł ne i cząst -
ko we. Pierw sze to zbiór efek tów
kształ ce nia uzy ska nych na da nym
po zio mie, np. li cen cja tu czy ma gi -
ste rium. Waż nym ele men tem jest
tu wy móg otrzy ma nia kwa li fi ka cji
peł nej na da nym po zio mie, by móc
uzy skać na stęp ną. Dru ga ka te go ria
– kwa li fi ka cje cząst ko we – nie mu -
szą roz wi jać efek tów kształ ce nia
we wszyst kich ka te go riach, tzn.
wie dzy, umie jęt no ści i kom pe ten cji
spo łecz nych. – Po twier dze nie tych
efek tów kształ ce nia ma zna cze nie za -
rów no dla uczą ce go się, jak i je go przy -
szłe go pra co daw cy. Cho dzi tu przede
wszyst kim o uświa do mie nie in dy wi du -
al nej oso bie, ja kie po sia da kom pe ten -
cje i w ja ki spo sób mo że je roz wi jać 
lub świa do mie we ry fi ko wać – tłu ma -
czył dr Sa ry usz -Wol ski. Uzna wa nie
kompe ten cji zdo by tych po za pro -
gra mem stu diów mu si być nie za -
leż ne od for my, w ja kiej efek ty
ucze nia się zo sta ły ze bra ne i po -
twier dzo ne. Mo gą to być przed -
mio ty z in ne go kie run ku stu diów
lub za li czo ne na in nej uczel ni,
szko le nia or ga ni zo wa ne przez pra -
co daw cę, szko le nia bę dą ce po głę -

bie niem in dy wi du al nych za in te re -
so wań, hob by. 

wy zwa nia dLa PoL ski

Wdra ża nie sys te mu wa li da cji efek -
tów do tych cza so we go ucze nia się
na dal sta no wi w Pol sce wy zwa nie
i po zo sta wia wie le zna ków za py ta -
nia. Jed nym z nich jest py ta nie 
o to, kto bę dzie do ko ny wał iden ty -
fi ka cji i do ku men to wa nia efek tów
kształ ce nia oraz kto bę dzie po kry -
wał kosz ty te go pro ce su. In nym
waż nym ele men tem jest we ry fi ka -
cja efek tów ucze nia się, któ ra po -
win na być do ko na na za po mo cą
wła ści wej ka dry aka de mic kiej. –
Tu taj ist nie je za gro że nie wy ni ka ją ce 
z bra ku do świad cze nia eg za mi na to rów
i sto so wa nia przez nich tra dy cyj nych
form eg za mi no wa nia – mó wił dr Sa -
ry usz -Wol ski. Wpro wa dze nie te go
sys te mu bę dzie wy ma ga ło tak że
zwięk sze nia ela stycz no ści pro gra -
mów i pla nów stu diów tak, by
efek ty ucze nia się nie for mal ne go
moż na by ło ła two po rów nać z pro -
gra ma mi edu ka cji for mal nej. Jest
to za bieg nie zbęd ny, by uczel nie
mo gły włą czyć się w sys tem ucze nia
się przez ca łe ży cie. – Cho dzi przede
wszyst kim o to, by śmy dzia ła li zgod nie
z ideą li fe long le ar ning a nie li fe long
te aching – skon klu do wał dr Sa ry -
usz -Wol ski. Zmia na na sys tem wa -
li da cji efek tów do tych cza so we go
ucze nia się przy czy ni się więc do
skró ce nia okre su stu diów, a przede
wszyst kim bę dzie bar dziej ko rzyst -
na dla stu den tów, gdyż stu dio wa -
nie od zwier cie dlać bę dzie in dy wi -
du al ne po trze by i moż li wo ści oso by
uczą cej się.
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POSZUKIWANIE I DEGRADOWANIE ŚWIĘTOŚCI
PO RAZ KOLEJNY

S A C R U M W K I N I E D E K A D ę P Ó ź N I E J

po dziesięciu latach od konferencji dotyczącej różnorodnych form uobecniania sacrum w kinie gdańscy filmoznawcy
i kulturoznawcy zdecydowali się poruszyć ten temat raz jeszcze. ich pomysł zaowocował wydarzeniem, jakich niewiele na
uniwersytecie gdańskim – wśród interdyscyplinarnych i ogólnohumanistycznych konferencji „Sacrum w kinie dekadę
później” było chyba jedynym wydarzeniem o stricte filmoznawczym charakterze

Kon fe ren cja od by ła się w dniach
od 7 do 9 grud nia 2011 ro ku,

w au li Bi blio te ki Głów nej. Zor ga ni -
zo wa na zo sta ła przez Ka te drę Kul -
tu ry i Sztu ki oraz Ka te drę Kul tu ro -
znaw stwa (Wy dział Fi lo lo gicz ny Uni -
wer sy te tu Gdań skie go), we współ -
pra cy mię dzy in ny mi z Dys ku syj -
nym Klu bem Fil mo wym „Mi łość
Blon dyn ki”, Par la men tem Stu den -
tów i Ko łem Na uko wym Fil mo znaw -
ców. Jej ce lem by ło przed sta wie nie
mno go ści in ter pre ta cji wią żą cych
się ze sfe rą sa crum ujaw nia ją cą się
w ki ne ma to gra fii – od jej ste ma ty -
zo wa nia w po szcze gól nych fil mach
po przez prze ja wia nie się w ten den -
cjach i okre sach hi sto rycz nych oraz
twór czo ści wy bra nych re ży se rów.

trzy dni – dzie więć czę ści 
te ma tycz nych
„Sa crum w ki nie de ka dę póź niej”
po dzie lo no na dzie więć czę ści 
te ma tycz nych. Pierw sze go dnia do -
mi no wa ło za in te re so wa nie ki nem
współ cze snym. Nie któ rzy z re fe ren -
tów pró bo wa li stwo rzyć syn te zę

przed sta wia nia świę to ści w fil mach,
po sił ku jąc się kon kret ny mi przy kła -
da mi i przed sta wia jąc wnio ski. 
Na tej stra te gii opie ra ły się wy po -
wie dzi Ma rio li Mar czak i ks. Mar ka
Li sa. Z ko lei Jo an na Sar biew ska 
w cie ka wym wy stą pie niu sku pi ła
się mię dzy in ny mi na zna le zie niu
ana lo gii po mię dzy za cho wa niem
Chry stu sa a za cho wa niem bo ha te ra
fil mu Od gło sy ro ba ków – za pi ski mu -
mii (reż. P. Liech ti) oraz ich opi sem
za po mo cą teo rii mi sty cy zmu.
Szcze gól ną dys ku sję te go dnia wy -
wo ła ły re fe ra ty Paw ła Bi liń skie go 
i Ju lii Gier czak z Uni wer sy te tu
Gdań skie go, do ty czą ce twór czo ści
fran cu skie go re ży se ra Bru no na Du -
mon ta. Świę tość w je go fil mach ma
cha rak ter świec ki – wią za na jest 
z bo ha te ra mi: w Ży wo cie Je zu sa i Po za
Sza ta nem syl wet kę Bo ga pre zen tu je
nie in sty tu cja, a prze cięt ny czło -
wiek. Ta kie uję cie sa crum po dzie li ło
słu cha czy dwu gło su o Du mon cie. 

Dru gi dzień roz po czął się roz pra -
wą ze „świę to ścią po pol sku”. Mi -
ro sław Przy li piak, spe cja li sta od ki -

na do ku men tal ne go, oraz Mi chał
Pie piór ka w swo ich wy po wie dziach 
za ję li się ana li zą sto sun ku lu dzi do
Ko ścio ła w ro dzi mych do ku men -
tach (za rów no o te ma ty ce oso bi -
stej, jak i do ty czą cych 10 kwiet nia
2010 ro ku). Mi łym ak cen tem był
re fe rat Jo an ny Wró bel, zwra ca ją cy
uwa gę na brak przed sta wie nia in -
sty tu cji Ko ścio ła w pol skich se ria -
lach co dzien nych. Te go dnia moż na
by ło rów nież wy słu chać re fe ra tów
o nie co star szym ki nie: po dej mo -
wa ne te ma ty to twór czość Lu isa
Bu nu ela, film hi sto rycz ny epo ki
PRL-u (Piotr Kur piew ski) oraz ma -
te ria ły do ku men tu ją ce po wsta nie
war szaw skie (Bar tosz Fi lip). W os-
tat niej, po po łu dnio wej czę ści, re fe -
ren ci sku pi li się na ki nie au tor skim
ze Sta nów Zjed no czo nych – oma -
wia ne by ły spo so by przed sta wie nia
i ro zu mie nia sa crum w fil mach
Drze wo ży cia (reż. T. Ma lick), Źró dło
(reż. D. Aro no fsky), mi ni se ria lu
Anio ły w Ame ry ce (reż. M. Ni chols)
oraz twór czo ści Me la Gib so na. Te
wy po wie dzi wzbu dzi ły dys ku sję do -
ty czą cą róż nic mię dzy uka zy wa -
niem świę to ści w ki nie ame ry kań -
skim i eu ro pej skim.

Dwa pa ne le ostat nie go dnia kon -
fe ren cji by ły po świę co ne kul tu rze
po pu lar nej. Prze my sław Za wrot ny
za uwa żył zbież ność ro zu mie nia sa -
crum w Ko dzie da Vin ci i Sio strach
Mag da len kach, z ko lei Łu kasz Twa -
róg zde cy do wał się szu kać zbież no -
ści po mię dzy sza ma ni zmem a ki -
nem o su per bo ha te rach. Po ja wił się
rów nież po mysł czy ta nia fil mów
scien ce fic tion ja ko przy po wie ści re li -
gij nych (re fe rat Je rze go Szy ła ka).

fo
t.

 A
NN

A 
M

AL
CE

R-
ZA

KR
ZA

CK
A

1. Od le wej: dr Zby szek Dy mar ski, dr Jo an na Sar biew ska, ks. dr hab. Ma rek Lis 
2. W pierwszym rzędzie (od lewej): ks. dr hab. Marek Lis, prof. dr hab. Sławomir Bobowski, prof. dr hab. Jerzy
Szyłak, w drugim rzędzie: dr Sebastian Jakub Konefał, dr Krzysztof Kornacki

1. 2.



Część za my ka ją ca kon fe ren cję skła -
da ła się z wy stą pień o prze ja wia niu
się świę to ści w fil mach re ży se rów
wy cho wa nych w kul tu rach nie chrze -
ści jań skich: Irań czy ka Ab ba sa Kia ro -
sta mie go (wy po wiedź Ja nu sza Boh -
dzie wi cza) oraz Tur ka Re hy Er de ma
(wy po wiedź Aga ty Li sek).

Pu bli ka cja po kon fe ren cyj na
Po dob nie jak po kon fe ren cji sprzed
de ka dy pla no wa ne jest wy da nie pu -
bli ka cji sku pia ją cej więk szość spo -
śród tek stów przed sta wio nych przez
re fe ren tów. Bio rąc pod uwa gę róż -
no rod ność po ru sza nych te ma tów,
mo że się ona oka zać zbio rem istot -
nych in ter pre ta cji. Wy star czy wspo -
mnieć, że książ ka wy da na w 2002
ro ku pod re dak cją Krzysz to fa Kor -
nac kie go i Mi ro sła wa Przy li pia ka 
pt. Po szu ki wa nie i de gra do wa nie sa -
crum w ki nie, zy ska ła wie le po zy tyw -
nych re cen zji. Moż na w niej zna leźć
tek sty au tor stwa ba da czy ce nio nych
w pol skim śro do wi sku fil mo znaw -
czym, mię dzy in ny mi Ta de usza
Szcze pań skie go, Ali cji Hel man, An -
drze ja Pi tru sa i Je rze go Szy ła ka. 

***
Kon fe ren cja „Sa crum w ki nie de ka dę
póź niej” po ka za ła, jak po pu lar na jest
te ma ty ka świę to ści i jak roz ma ite są
jej uję cia w ki nie w róż nych kul tu -
rach i okre sach hi sto rycz nych. Żal
tyl ko, że te go ty pu wy da rze nia na
Uni wer sy te cie Gdań skim to rzad -
kość. Ma my jed nak na dzie ję, że za
dzie sięć lat od bę dzie się ko lej na od -
sło na kon fe ren cji, rów nie cie ka wa 
i róż no rod na.
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Od lewej: dr Mariola Marczak, dr Joanna
Sarbiewska, ks. dr hab. Marek Lis

mar ta ma cie jeW ska
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Wśród licz nie zgro ma dzo nych
go ści zna leź li się mię dzy in ny -

mi: sier giej Pucz kow, kon sul ge ne -
ral ny Fe de ra cji Ro syj skiej w Gdań -
sku, prof. krzysz tof do bro wol ski,
dzie kan Wy dzia łu Eko no micz ne go
UG, prof. Boh dan je liń ski, dy rek tor
In sty tu tu Han dlu Za gra nicz ne go
UG, prof. an na ki siel -Łow czyc
z Wy dzia łu Eko no micz ne go UG, 
dr ta tia na si niaw ska -suj kow ska 
z Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go UG oraz
Ro man no wic ki, po dróż nik zwią za -
ny z Ro syj skim Cen trum Na uki 
i Kul tu ry w Gdań sku. Uczest ni cy
Dnia Ro syj skie go mie li oka zję po dy -
sku to wać o go spo dar ce, hi sto rii 
i kul tu rze Ro sji, jak rów nież o ro syj -
skiej kuch ni (któ rej moż na by ło tak -
że skosz to wać). Od by ły się też
warsz ta ty ję zy ko we, pod czas któ -
rych chęt ni mo gli na uczyć się cy ry -
li cy i kil ku pod sta wo wych zwro tów
ję zy ka ro syj skie go. 

mo skwa – mia sto
mi LiaR de Rów

We dług ma ga zy nu „For bes”, Mo -
skwa, naj szyb ciej i naj dy na micz niej
roz wi ja ją ce się mia sto w Ro sji, 
w 2011 ro ku za ję ła pierw sze miej -
sce wśród miast pod wzglę dem
licz by za miesz ku ją cych mi liar de -
rów. Jest ich tam aż sie dem dzie się -
ciu ośmiu. Naj bo gat szy czło wiek na
świe cie – Ro man Abra mo wicz – to
tak że Ro sja nin. W cią gu ostat nich
pię ciu lat Mo skwa nie jed no krot nie
zaj mo wa ła pierw sze miej sce rów -
nież pod wzglę dem wy so ko ści kosz -
tów ży cia i na przy kład cen noc le -
gów w ho te lach. Du żo mó wi się też
o try bie ży cia jej miesz kań ców. Ro -
sja nie po dob no ma ją za mi ło wa nie
do za ba wy. W daw nych cza sach po -
pu lar ne by ły wal ki na pię ści, wal ki

niedź wie dzi czy gra w kar ty. Dziś
jed ną z od słon mo skiew skich ulic
sta no wią prze pych, ka sy na i luk su -
so we klu by. To wła śnie tam od by -
wa ją się do rocz ne tar gi mi liar de -
rów, gdzie dzie ciom ku pu je się zło te
smocz ki, a ro dzi ce na by wa ją li mi to -
wa ne edy cje aut za na praw dę gru -
be pie nią dze. Naj bo gat si Ro sja nie
praw do po dob nie z nu dów gra ją 
w eks cen trycz ne gry ro dem z fil mu
Wy ścig szczu rów. Jed ną z naj po pu -
lar niej szych gier te go ro dza ju jest
za kład o to, któ ry z mi liar de rów
prze bra ny za że bra ka naj szyb ciej
zdo bę dzie okre ślo ną su mę pie nię dzy.
Ta ki za kład bra ny jest naj zu peł niej
po waż nie i an ga żu je się w nie go ca -
łe szta by sty li stów i cha rak te ry za to -
rów, co za pew ne już sa mo w so bie
jest do sko na łą roz ryw ką. In na po -
pu lar na „za ba wa”, któ ra do cze ka ła
się na wet wła snej na zwy – po orism,
po le ga na tym, że znu dze ni bo ga cze

„Rosji rozumem
pojąć się nie da”

14 grudnia 2011 roku koło naukowe Handlu zagranicznego „Hazet”
zorganizowało na wydziale ekonomicznym uniwersytetu gdańskiego
„Vi konferencję regionalną – dzień rosyjski”
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za miast po raz ko lej ny wy la ty wać
na wła sne wy spy do pię cio gwiazd -
ko wych ho te li, obie ra ją in ny kie ru -
nek. Sło no pła cą za ty dzień miesz -
ka nia w fa we lach bra zy lij skich lub
hin du skich czy afry kań skich slum -
sach. Chęt nie zno szą nie do god no -
ści, z któ ry mi na co dzień ra dzić
mu szą so bie ro do wi ci miesz kań cy,
pła cąc za to po dwój ną ce nę. Do dat -
ko we atrak cje to: skrom na por cja
śnia da nio wa, zwie dza nie skle co -
nych z bla chy czy gli ny do mów,
spa nie w kar to nie, har to wa nie się 
w prze rę bli czy dwu ty go dnio wa
die ta á la uchodź ca. Przy cią ga nie
tyl ko skraj na bie da. Mod ne – pew -
nie nie tyl ko wśród mo skiew skich
mi liar de rów – jest zwie dza nie te re -
nów, któ re ak tu al nie są w sta nie
woj ny. Oczy wi ście na wła sne ry zy ko. 

– mo skwa to nie jest
PRaw dzi wa Ro sja…
…ale ow szem, war to ją zo ba czyć. Tak
sa mo jak Sankt Pe ters burg i in ne zna ne
miej sca – tłu ma czył w cza sie spo tka -
nia po dróż nik i ru so fil, Ro man No -
wic ki. Po dob no w Ro sji naj bar dziej
urze ka ją te re ny pra wie że dzi kie,
gdzie ży je jesz cze du sza Ro sji. Miej -
sca ską pa ne w bło cie, o któ rych Bóg
za po mniał, a jed nak jest w nich coś
przy cią ga ją ce go. Wie lu po dróż ni -
ków i mi ło śni ków te go kra ju zga dza
się, że Mo skwa to nie Ro sja. – Przy -
naj mniej nie ta tra dy cyj na i praw dzi wa.
Tam, gdzie są pie nią dze, do bre dro gi,
tam są in ni lu dzie. To efekt glo ba li za cji.
We dług mnie, praw dzi wa na tu ra te go

kra ju do strze gal na jest tam, gdzie lu dzie
ży ją skrom niej, gdzie jesz cze nie do tar ła
w tak wiel kim stop niu ko mer cja li za cja
– tłu ma czył. Kim w ta kim ra zie są
„praw dzi wi Ro sja nie”? Na ten te -
mat ist nie je wie le ste reo ty pów, któ -
re, jak to czę sto by wa, ra czej od bie -
ga ją od rze czy wi sto ści. Pierw szym 
z nich jest po strze ga nie Ro sja ni na
ja ko prze mar z nię te go wiel bi cie la
wód ki. Na stęp ne, tak że krzyw dzą ce
prze ko na nie do ty czy te go, że w Ro -
sji sze rzą się ko rup cja i zło dziej -
stwo. Po nad to Ro sja nie to prze cież
na ród bez kry tycz nie ko cha ją cy swo -
ją oj czy znę, lu dzie dzi cy i wszczy na -
ją cy bur dy. Do te go do cho dzi ko lej -
ny ste reo typ, czy li za co fa nie i bie da.
– W swo ich po dró żach spo tka łem wie lu
ro do wi tych Ro sjan. Zda rzy ło mi się
wie lo krot nie zo stać po trak to wa nym po
przy ja ciel sku przez ob cych lu dzi. Na
przy kład wte dy, kie dy prze jeż dża ją cy
męż czy zna od dał mi część do sa mo cho -
du, któ ry się ze psuł i nie za żą dał w za -
mian ni cze go… Choć wód ki nie od mó -
wił – od po wia dał Ro man No wic ki. 

W nie któ rych ste reo ty pach tkwi
jed nak ziarn ko praw dy. Na przy kład
kwe stia pi cia. – Nie wiem, czy ktoś 
z Pań stwa był już kie dyś na Sy be rii, ale
ona wręcz na kła nia do roz grze wa nia się
al ko ho lem. Praw da jest ta ka, że Ro sja -
nie pi ją tak sa mo jak Po la cy – prze ko -
ny wał No wic ki. Ro sja nie ma ją bar -
dzo sze ro kie ho ry zon ty, a ich kraj
ma bo ga tą i cie ka wą hi sto rię. Po -
gląd, że są bez gra nicz nie za ko cha ni
w swo jej oj czyź nie, wy wo dzi się
jesz cze z cza sów Związ ku So cja li -

stycz nych Re pu blik Ra dziec kich. 
A bie da – ow szem jest, jak wszę -
dzie, a je śli wziąć pod uwa gę
ogrom ny ob szar, na praw dę nie po -
win no to dzi wić. To są otwar ci i go -
ścin ni lu dzie – ko goś zo sta wić 
w kło po cie? To się im w gło wie nie
mie ści. Nie da się ukryć, że nie tyl -
ko hi sto rię ma my wspól ną, ale 
i ste reo ty py, któ re nie od róż nia ją
Po la ka od Ro sja ni na. 

nieCh PRze szŁość nie
PRze są dza o PRzy szŁo śCi

Jed nak w od róż nie niu od ste reo ty -
pów, na sze sto sun ki, szcze gól nie
po li tycz ne z Ro sją są zróż ni co wa ne.
W ra mach ocie pla nia sto sun ków
po dej mo wa nych jest sze reg dzia łań
ini cjo wa nych przez oby dwie stro ny.
Po wsta ją cen tra dia lo gu, wspól ne
pro jek ty, nie tyl ko je śli cho dzi 
o współ pra cę po li tycz ną i go spo dar -
czą, ale tak że na po lu kul tu ry. Przy -
kła dem mo gą być np. Dni Kul tu ry
Ro syj skiej w Pol sce i Dni Pol skie 
w Ro sji, prze glą dy pio se nek czy fil -
mów (jak np. pol ski Sput nik czy 
ro syj ski Fe sti wal Wi sła). – Mi mo
wszyst kich tych sta rań nie trud no za -
uwa żyć, że spo rym pro ble mem są róż ne
in ter pre ta cje wspól nych dzie jów. Nie za -
wsze by li śmy po jed nej stro nie, a w na -
szej hi sto rii są mo men ty nie zwy kle 
tra gicz ne, jak np. Ka tyń czy Smo leńsk.
Nie po zwól my prze szło ści prze są dzać 
o na szych obec nych sto sun kach. Mu si -
my wspól nie na uczyć się pa trzeć w przy -
szłość – mó wił gość spe cjal ny, kon sul
ge ne ral ny Fe de ra cji Ro syj skiej 
w Gdań sku, Sier giej Pucz kow.    

Ale że by te po do bień stwa do -
strzec, Ro sją trze ba się naj pierw za -
in te re so wać. Być mo że pod czas stu -
dio wa nia hi sto rii, tra dy cji i kul tu ry
ro syj skiej znaj dzie cie coś, co prze -
ko na Was, że ja ko lu dzie wca le nie
je ste śmy so bie tak od le gli, jak mo -
gło by się wy da wać. Nie słu chaj cie
więc bez kry tycz nie wszyst kie go, co
się o Ro sji opo wia da. Po jedź cie tam
sa mi i prze ko naj cie się na wła snej
skó rze, ale pa mię taj cie, że – jak
ma wiał daw ny ro syj ski po eta Fio dor
Tiut czew – „Ro sji ro zu mem po jąć
się nie da. W Ro sję moż na tyl ko
wie rzyć”.

D Z I E ń R O S Y J S K I N A U G
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Do po ło wy XVI wie ku, za nim 
w po wszech nym obie gu po ja -

wi ła się książ ka dru ko wa na, głów ny
za sób pol skich bi blio tek i księ go -
zbio rów sta no wi ły rę ko pi sy. Zaso by
te, zwłasz cza więk sze, dys po no wa -
ły oczy wi ście wy ka za mi i re je stra mi
znaj du ją cych się w nich dzieł i ko -
dek sów. Pierw szy dru ko wa ny i speł -
nia ją cy wa run ki na uko we go ka ta -
log rę ko pi sów opra co wał w po ło wie
XVIII wie ku Jan Da niel Ja noc ki
(1720–1786), ów cze sny pre fekt
Bi blio te ki Pu blicz nej Za łu skich 
w War sza wie, pro to plast ki póź niej -
szej Bi blio te ki Na ro do wej. Dzie ło
wy tło czo ne w Dreź nie, w ofi cy nie
wdo wy po Har pe te rze w ro ku 1752
zo sta ło opa trzo ne ty tu łem: Spe ci -
men Ca ta lo gi Co di cum Ma nu scrip to -
rum Bi blio the cae Za lu scia nae. Je go
wy da nie sfi nan so wał współ twór ca
Bi blio te ki Za łu skich, bi skup kra -
kow ski i za ra zem ksią żę sie wier ski
– An drzej Sta ni sław Za łu ski. W ukła -
dzie we dług for ma tów: fo lio, qu ar to
i mi no res oraz ję zy ków zo sta ło za re -
je stro wa nych 500 naj cen niej szych
ko dek sów rę ko pi śmien nych z ogól -
ne go zbio ru oko ło 10 000 rę ko pi -
sów znaj du ją cych się w zbio rach
Bi blio te ki Za łu skich. 

Do brze za cho wa ny eg zem plarz
po wyż sze go ka ta lo gu zdo bi od ro ku
księ go zbiór sta rych dru ków Bi blio -
te ki Uni wer sy te tu Gdań skie go.
Przed je go pre zen ta cją war to jed -
nak po świę cić nie co miej sca Bi blio -
te ce Za łu skich i jej za ło ży cie lom
oraz przy bli żyć po stać au to ra opi sy -
wa ne go dzie ła. 

Bra cia za łu scy i ich bi blio te ka
Twór ca mi idei pierw szej pol skiej
pu blicz nej bi blio te ki na ro do wej i jej
pierw szy mi re ali za to ra mi by li bra -
cia An drzej Sta ni sław (1695–1758)
i Jó zef An drzej (1702–1774) Za łu -
scy. Pierw szy, ab sol went Uni wer sy -
te tu Pa pie skie go w Rzy mie z za kre -
su na uk praw ni czych, któ re to stu-
dia uwień czył dok to ra tem z oboj ga
praw, już w wie ku 28 lat, w ro ku

1723, ob jął sto li cę bi sku pią w Płoc -
ku po swo im zmar łym stry ju Lu -
dwi ku Bar tło mie ju. Wte dy za czął
my śleć o za ło że niu bi blio te ki pu -
blicz nej: dys po no wał ol brzy mi mi
księ go zbio ra mi odzie dzi czo ny mi po
stry jach An drze ju Chry zo sto mie 
i Lu dwi ku Bar tło mie ju oraz po wu -
jecz nym dziad ku, pry ma sie An drze -
ju Ol szow skim. Osta tecz nie jed nak
po parł po mysł swo je go młod sze go
bra ta Jó ze fa An drze ja, aby po łą czyć
je go i swój księ go zbiór i utwo rzyć
bi blio te kę w War sza wie, sto li cy
pań stwa. Zresz tą do War sza wy też
się prze niósł w ro ku 1735, by ob jąć
urząd Kanc le rza Wiel kie go Ko ron -
ne go. Póź niej wpraw dzie spra wo -
wał ko lej ne funk cje po za sto li cą (bp
łuc ki od ro ku 1737, bp cheł miń ski
od ro ku 1739, bp kra kow ski od ro -
ku 1746 i za ra zem ksią żę sie wier -
ski), ale de cy zja o umiesz cze niu bi -
blio te ki w War sza wie oka za ła się
osta tecz ną. 

Jó zef An drzej Za łu ski, młod szy
brat An drze ja Sta ni sła wa, rów nież
otrzy mał so lid ne wy kształ ce nie;
naj pierw w pol skich ko le giach pi -
jar skich i je zu ic kich, póź niej na
stu diach w Rzy mie (Uni wer sy tet
Pa pie ski) i w Pa ry żu (Se mi na rium
Św. Sul pi cju sza i Sor bo na). Dok to -
rat oboj ga praw uzy skał jed nak 
w kra ju, na Aka de mii Kra kow skiej
w ro ku 1724. Czte ry la ta póź niej
zo stał re fe ren da rzem wiel kim ko -
ron nym. Zwią zaw szy się z kró lem
Sta ni sła wem I Lesz czyń skim, ra -
zem z nim wy emi gro wał w ro ku
1733 do Fran cji. W 1758 ro ku ob jął
bi skup stwo ki jow skie. W 1767 ro ku
wy stą pił na sej mie zde cy do wa nie
prze ciw dy sy den tom, za co zo stał
ze sła ny przez ca ry cę Ka ta rzy nę II
do Ka łu gi. Wró cił stam tąd do pie ro
po sze ściu la tach, na rok przed
swo ją śmier cią. Książ ki Jó zef An -
drzej Za łu ski za czął zbie rać już od
pięt na ste go ro ku ży cia. Szcze gól nie
po kaź ny księ go zbiór zgro ma dził
pod czas swych licz nych wo ja ży za -
gra nicz nych - spro wa dził go w ro ku

pierwszy drukowany polski

katalog rękopisów

Portret miedziorytowy autorstwa 
Johanna Martina Bernigerotha z 1746 r.
przedstawiający bpa Andrzeja Stanisława
Załuskiego
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1741 dro gą mor ską przez Gdańsk
do War sza wy w osiem dzie się ciu
czte rech skrzy niach. 

Bra cia Za łu scy swo je księ go zbio -
ry umie ści li w spe cjal nie do te go
przy sto so wa nym pa ła cu Da ni ło wi -
czow skim, któ ry zo stał za ku pio ny
przez bpa An drze ja Sta ni sła wa.
Uro czy ste otwar cie Bi blio te ki Za łu -
skich od by ło się 11 li sto pa da 1746
ro ku, zaś 2 sierp nia ro ku na stęp ne go
zo sta ła ona udo stęp nio na wszyst -
kim chęt nym użyt kow ni kom. Łącz -
nie w dwu dzie stu dzie wię ciu sa -
lach pa ła co wych umiesz czo no oko ło
dwu stu ty się cy to mów, w tym
wszyst kie dzie ła au to rów pol skich.
Oprócz ksią żek zgro ma dzo no tam
oko ło dzie sięć ty się cy rę ko pi sów 
i po kaź ny zbiór map i ry cin. Bi blio -
te ką za rzą dzał w prze wa ża ją cej
mie rze aż do sa mej śmier ci Jó zef
An drzej, zaś o jej ma te rial ną stro nę
trosz czył się głów nie bi skup An -
drzej Sta ni sław. On to też fi nan so -
wał druk ka ta lo gów i in nych wy -
daw nictw bi blio te ki, ta kich jak
ty tu ło wy ka ta log rę ko pi sów (któ ry
też jest je mu de dy ko wa ny).

sło wo o au to rze … 
Jan Da niel An drzej Ja noc ki (Ja noz -
ki) uro dził się w Mię dzy cho dzie 
w Wiel ko pol sce, w lu te rań skiej 
ro dzi nie zniem czo nych Ser bo łu ży -
czan, któ ra pi sa ła się Ja enisch. Na -
uki po bie rał w Szko le Św. Krzy ża 
w Dreź nie oraz w In sty tu cie Pe da -
go gicz nym w Pfor cie k. Na um bur -
ga. W tym cza sie na wią zy wał licz ne
kon tak ty z bi blio fi la mi w Dreź nie, 
z któ rych je den, Bo gu mił He noch
Jo nisch, po le cił mło de go stu den ta,
roz mi ło wa ne go w bi blio fil stwie,
bra ciom Za łu skim. I w ten spo sób
Jan Da niel od ro ku 1745 za czął
peł nić funk cję se kre ta rza Jó ze fa

An drze ja Za łu skie go. Pod wpły wem
swe go chle bo daw cy prze szedł też
na ka to li cyzm i spo lsz czył swo je
na zwi sko. Dnia 30 li sto pa da 1730
ro ku zo stał mia no wa ny pre fek tem
Bi blio te ki Za łu skich, któ rą to funk -
cję peł nił aż do śmier ci w ro ku
1786. Był au to rem wie lu ka ta lo gów
i dzieł bio bi blio gra ficz nych. Mi mo
utra ty wzro ku w ro ku 1775 do koń -
ca ży cia kon ty nu ował roz po czę te
pra ce. 

… i eg zem pla rzu je go dzie ła
Eg zem plarz Spe ci men Ca ta lo gi Co-
di cum Ma nu scrip to rum…, znaj du-
ją cy się w księ go zbio rze sta rych
dru ków BUG, po sia da wpraw dzie
opra wę współ cze sną (z ja snej skó ry
z czar ny mi tło cze nia mi), ale za to
kunsz tow nie wy ko na ną przez war -
szaw skie go mi strza sztu ki in tro li -
ga tor skiej, Mar ka Bau era. Na le żał
on nie gdyś do księ go zbio rów Skó -
rzew skich z Lu bo stro nia oraz Le cha
Ko ko ciń skie go, o czym świad czą
za cho wa ne zna ki pro we nien cyj ne.
Dzie ło li czy sto sie dem dzie siąt pięć
stron. Przed kar tą ty tu ło wą znaj du -
je się por tret mie dzio ry to wy bi sku -
pa An drze ja Sta ni sła wa Za łu skie go,
wy ko na ny w Lip sku w ro ku 1746,
au tor stwa Jo han na Mar ti na Ber ni -
ge ro tha. Na stro nie ty tu ło wej jest
też oka za ła wi niet ka przed sta wia ją -
ca front gma chu war szaw skiej 
Bi blio te ki Za łu skich. Na ostat nich
trzy dzie stu kar tach zo sta ły za -
miesz czo ne rze tel ne in dek sy: au to -
rów i przed mio to wy. Na wy klej kach
przed niej okład ki po przed ni wła ści -
ciel wkle ił też re pro duk cje por tre -
tów epi ta fij nych bpa Jó ze fa An drze -
ja Za łu skie go oraz bpa An drze ja
Sta ni sła wa Za łu skie go.

an to ni ka ka re ko

Uczest ni cy spo tka nia, mię dzy
in ny mi prof. krzysz tof skó ra

(UG), prof. to masz Bą kow ski
(UG), prof. Gra ży na szpor (UKSW),
prof. je rzy Pa ry sek (Uni wer sy tet
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu), wi ce pre zy dent Gdy ni, Bo gu -
sław sta siak, bur mistrz He lu, 
mi ro sław wą do łow ski, je go za -
stęp ca, ja ro sław Pał kow ski, pra -
cow ni cy hel skie go ma gi stra tu oraz
rad ni, wspól nie po chy li li się nad
pro ble ma ty ką roz wo ju ob sza ru nad -
mor skie go Za to ki Gdań skiej w kon -
tek ście ad mi ni stra cji pu blicz nej,
go spo dar ki oraz kul tu ry. Spo tka nie,
wraz z po prze dza ją cy mi warsz ta ta -
mi dla stu den tów, sta no wi ło szan sę
przed sta wie nia po ten cja łu He lu
oraz wi zji roz wo ju ca łej gmi ny.

węd kar stwo mor skie 
i tu ry sty ka kul tu ral na

Zgod nie z in ten cją or ga ni za to rów
przed się wzię cia, wy bór miast
part ner skich nie był przy pad ko wy.
– Od le głe od sie bie o za le d wie 18 km
miej sco wo ści łą czy nie tyl ko se zo no wy
tram waj wod ny. Po sia da ją one do za -
ofe ro wa nia po dob ne atrak cje, np. hel -
skie Fo ka rium oraz Akwa rium Gdyń -
skie, sta cjo nu ją ce przy na brze żu okrę ty
oraz Mu zeum Obro ny Wy brze ża –
wy li czał prof. To masz Bą kow ski 
z Ka te dry Pra wa Ad mi ni stra cyj ne -
go WPiA UG. Na szym za da niem jest
po sta wie nie swo iste go mo stu na Za to -
ce – spra wie nie, by sa mo rzą dow cy za -
czę li in te re so wać się so bą na wza jem.
Jed no cze śnie prof. Bą kow ski pod -
kre ślił, że w przed sta wio nym tan -
de mie to Hel jest stro ną bar dziej
po trze bu ją cą wspar cia w za kre sie
osza co wa nia po sia da nych za so bów

nowe perspektywy rozwoJu zatoki gdańskieJ
w dniu 29 wrze śnia 2011 ro ku w sta cji
mor skiej in sty tu tu oce ano gra fii uni -
wer sy te tu gdań skie go na He lu od by ła
się kon fe ren cja na uko wa „za to ka ko -
rzy ści gdy nia -Hel” po świę co na współ -
pra cy tych dwóch nad mor skich miej -
sco wo ści. jej or ga ni za to ra mi by ły
wy dzia ły pra wa i ad mi ni stra cji ug
oraz uni wer sy te tu ste fa na kar dy na ła
wy szyń skie go w war sza wie
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i kie run ków roz wo ju. Wy ko rzy stu jąc
wy łącz nie po ten cjał przy rod ni czy pół -
no cy Za to ki Gdań skiej, moż na oży wić
ruch tu ry stycz ny rów nież po za se zo -
nem. Węd kar stwo mor skie, otwar cie
zie lo nej szko ły an ga żu ją cej za wo do wo
oso by po pięć dzie sią tym ro ku ży cia czy
wresz cie szko le nie mło dych nur ków,
któ rzy na He lu po sia da ją moż li wość
pły wa nia wo kół spe cjal nie w tym ce lu
za to pio ne go wra ka, to tyl ko nie któ re 
z moż li wo ści. 

Wśród pre le gen tów pa no wa ło
prze ko na nie, że oprócz wa lo rów śro -
do wi ska na tu ral ne go gmi na mo -
gła by ofe ro wać rów nież atrak cje
kul tu ral ne. – De cy du jąc o miej scu
spę dze nia wa ka cji, bie rze my pod uwa -
gę czyn ni ki ta kie jak czy sta pla ża, ofer -
ta ho te lo wo -ga stro no micz na, otwar te
mo rze czy do bra po go da. Jed nak że
rów nie waż nym kry te rium wy bo ru jest
moż li wość spę dze nia wol ne go cza su
po przez za spo ka ja nie po trzeb kul tu ro -
wych – za uwa żył dr ka mil ze idler 
z Ka te dry Teo rii i Fi lo zo fii Pań stwa
i Prawa WPiA UG. – W kon tek ście
tu ry sty ki kul tu ro wej Hel wy róż nia się
od in nych miej sco wo ści nad mor skich
po sia da ny mi za byt ka mi woj sko wy mi,
od dzia łem Cen tral ne go Mu zeum Mor -
skie go miesz czą ce go się w za byt ko wym
ko ście le czy hi sto rycz ny mi za bu do wa -
nia mi wio ski ry bac kiej. Mi mo wy stę -
pu ją cych pro ble mów dla tu ry sty ki
mor skiej, ta kich jak za mknię cie słyn -
nej ce bu li w hel skiej ma ri nie, war to, 
by mia sto nie roz wi ja ło się wy łącz nie
ja ko wa ka cyj ny jar mark, po dob ny do
in nych ku ror tów, lecz aby po wsta ło tu
miej sce wy jąt ko we, na wią zu ją ce do
za byt ków, któ re tam po zo sta ły – pod -
su mo wał na uko wiec. 

Pro po zy cje stu den tów

Po prze dza ją ce kon fe ren cję czte ro -
dnio we warsz ta ty z udzia łem stu -
den tów Uni wer sy te tu Gdań skie go,
sta no wi ły wpro wa dze nie do pre -
zen ta cji do ko ny wa nych przez ka -
drę na uko wą obu uczel ni. W ich
trak cie stu den ci zo sta li po dzie le ni
na czte ry gru py te ma tycz ne, do ty -
czą ce: edu ka cji, opie ki zdro wot nej
i re kre acji, mu ze al nic twa oraz 
za go spo da ro wa nia prze strzen ne -

go. W opar ciu o prze pro wa dzo ne
wcze śniej ba da nia te re no we  pra -
co wa ły one pod okiem asy sten tów
z UKSW i UG nad go to wy mi do 
re ali za cji sce na riu sza mi roz wo ju
gmi ny. Uczest ni cy warsz ta tów
otrzy ma li me ry to rycz ną po moc od
pra cow ni ków obu uczel ni, wspar ła
ich rów nież rzecz nik praw oby wa -
tel skich, prof. ire na Li po wicz. –
Pro jekt był de ter mi no wa ny wy ko rzy -
sta niem warsz ta tu na uko we go uczel ni
wyż szych na po trze by gmi ny Hel. Je go
ce lem by ło za po zna nie się z sy tu acją 
w kon tek stach spo łecz no -go spo dar czym
oraz śro do wi sko wym, a na stęp nie wska -
za nie pro ble mów i spo so bów ich roz -
wią za nia – tłu ma czy mgr ja kub
szla chet ko z Ka te dry Pra wa Ad mi -
ni stra cyj ne go WPiA UG, opie kun
gru py zaj mu ją cej się za go spo da ro -
wa niem prze strzen nym. – Pod sta -
wo wą po trze bą oka za ło się stwo rze nie
no wych kon cep cji pla ni stycz nych, bez
któ rych nie moż na zre ali zo wać pro po -
no wa nych przez po zo sta łe gru py ba -
daw cze in we sty cji. Spo tka li śmy się 
z sy tu acją współ ist nie nia aż ośmiu
miej sco wych pla nów za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, obej mu ją cych tyl ko
nie wiel ką cześć mia sta, z po mi nię ciem
je go cen trum. W cza sie na szych prac
uwi docz nił się przede wszyst kim brak
spój nej wi zji roz wo ju te re nu, stąd na -
szą pro po zy cją by ło stwo rze nie kom -
plet ne go i spój ne go pla nu, za cho wu ją -
ce go uni kal ny cha rak ter mia sta, jak też
otwar te go na nie zbęd ne in we sty cje. 

Po wyż sze wnio ski, bę dą ce wy ni -
kiem prac i ana liz prze pro wa dzo -
nych przez stu den tów, sta no wią

swo isty dro go wskaz dla wło da rzy
He lu. – Sta ra li śmy się wy pra co wać
kon kret ne roz wią za nia i pod po wie dzi
uła twia ją ce spro sta nie wy zwa niom
sto ją cym przed sa mo rzą dem lo kal nym
– pod su mo wał mi chał Resz ke, stu -
dent IV ro ku pra wa UG. – Zde cy do -
wa li śmy się przed sta wić kon kret ne roz -
wią za nia po le ga ją ce na wy zna cze niu
zróż ni co wa nych stref na ob sza rze gmi -
ny. Sprzy ja ło by to za cho wa niu ła du
prze strzen ne go oraz stwo rze niu do god -
nych wa run ków dla roz wo ju w ob ra -
nym przez wła dze i miesz kań ców kie -
run ku, ta kim jak stwo rze nie ośrod ka
tu ry stycz ne go, sa na to rium, par ku kra -
jo bra zo we go czy „za głę bia” spa. Obok
Mi cha ła Resz ke, w warsz ta tach stu-
denc kich z ra mie nia UG wzię li
udział: an na kur landt, mar ta Lesz -
kow ska, ka ro li na wa si niew ska,
mar ta Ża moj da, ma ciej Bo ryń,
Bar tosz du raj, to masz Chy rek, ka -
rol Czy szek oraz Piotr na dzie ja.

***

Współ pra ca władz sa mo rzą du oraz
uczel ni wyż szych za owo cu je z pew-
no ścią lep szym wy ko rzy sta niem
za so bów na sze go re gio nu. Być
mo że się ga nie po eks perc ką wie -
dzę pra cow ni ków na uko wych pol -
skich uni wer sy te tów bę dzie sta no -
wić w przy szło ści stan dar do wą
pro ce du rę, po prze dza ją cą po dej -
mo wa nie istot nych de cy zji. Pó ki
co, kon fe ren cja i warsz ta ty zor ga -
ni zo wa ne w He lu po zo sta ją mo de -
lo wym przy kła dem wspie ra nia się
z po zo ru nie zwią za nych ze so bą
śro do wisk.

nowe perspektywy rozwoJu zatoki gdańskieJ
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Ka rie ra w eu ro pie

Od 2011 ro ku no wa usta wa 
o nada wa niu stop ni i ty tu łów
na uko wych wpro wa dzi ła obo -
wią zek od by wa nia przez na -
ukow ców ubie ga ją cych się o ko-
lej ne stop nie awan su na uko we go
za gra nicz ne go sta żu ba daw cze -
go. Ta ki za pis miał na ce lu mię -
dzy in ny mi zwięk sze nie kon ku -
ren cyj no ści pol skiej na uki na
świe cie. Po moc nym na rzę dziem
w po szu ki wa niu sta ży, sty pen -
diów, a tak że pra cy jest por tal
eURAXeSS – eu ro pej ski Por tal
dla Mo bil nych Na ukow ców.
Two rzy go sieć dwu stu cen trów
in for ma cji, któ re znaj du ją się 
w róż nych in sty tu cjach na te re -
nie po nad trzy dzie stu ośmiu
kra jów eu ro pej skich. Por tal zo -
stał stwo rzo ny dzię ki wspól nej
ini cja ty wie Ko mi sji eu ro pej skiej
i państw uczest ni czą cych w pro -
gra mach ra mo wych na rzecz
ba dań oraz roz wo ju tech no lo -
gicz ne go.

eURAXeSS jest skie ro wa ny
przede wszyst kim do na ukow -
ców, któ rzy ma rzą o ka rie rze za -

wo do wej w eu ro pie lub chcie li -
by do łą czyć do gro na wy bit nych
ta len tów ba daw czych i pra co wać
w in sty tu cjach eu ro pej skich. Do
głów nych za dań por ta lu na le ży
udzie la nie na ukow com in for -
ma cji na te ma ty praw no -ad mi -
ni stra cyj ne oraz roz wie wa nie
wąt pli wo ści co do spraw zwią -
za nych z ich mo bil no ścią. Do ty -
czy to ta kich kwe stii, jak: za -
trud nie nie, po zwo le nie na pra cę,
sys tem po dat ko wy, wi zo wy czy
ubez pie czeń zdro wot nych i spo -
łecz nych. Po nad to zna leźć tam
moż na opis ży cia co dzien ne go
w kra ju ofe ru ją cym an gaż.

Pra ca, usłu gi, pra wo i lin ki

eURAXeSS po dzie lo ny jest na
czte ry dzia ły: Pra ca, Usłu gi,
Pra wo oraz Lin ki. W pierw szym
znaj du ją się nie tyl ko ak tu al ne
ofer ty pra cy z ośrod ków aka de -
mic kich i ba daw czych z ca łej
eu ro py, ale tak że pro po zy cje sta -
ży, sty pen diów oraz gran tów
ba daw czych. Stro na za wie ra
po nad ty siąc róż ne go ty pu ofert
np. zna leźć na niej moż na wol -

ne miej sca w pro jek tach Ma rie
Cu rie re ali zo wa nych w ra mach
pro gra mów ra mo wych w za kre -
sie ba dań i roz wo ju. 

W dzia le Usłu gi za miesz czo ne
są przede wszyst kim prak tycz ne
in for ma cje na te mat za gad nień
zwią za nych z po by tem i akli ma -
ty za cją w wy bra nym kra ju. Ga -
ma te ma tów jest nie zwy kle
sze ro ka: od spraw so cjal nych
(ta kich jak za kwa te ro wa nie,
opie ka nad dzieć mi, kur sy ję zy -
ko we czy świad cze nia zdro wot -
ne), po spra wy praw ne (na
przy kład kwe stie wła sno ści in -
te lek tu al nej). Da ne te ma ją po -
móc na ukow com w bez pro ble -
mo wym pod ję ciu za trud nie nia
w za gra nicz nym ośrod ku ba -
daw czym oraz po zwo lić im
przy sto so wać się do funk cjo no -
wa nia w in nym spo łe czeń stwie.

Z ko lei wszel kie in for ma cje
do ty czą ce spraw le gi sla cyj nych
zna la zły się w dzia le Pra wo. 
Tu taj za po znać się moż na z  eu -
ro pej ską Kar tą Na ukow ca lub
Ko dek sem Po stę po wa nia przy
re kru ta cji pra cow ni ków na uko -
wych przy ję tych przez Ko mi sję
eu ro pej ską w 2005 ro ku. eu ro -
pej ska Kar ta Na ukow ca za wie ra
ogól ne za sa dy i wy ma ga nia okre -
śla ją ce ro lę, za kres obo wiąz ków,
a tak że upraw nie nia pra cow-
ni ków na uko wych, in sty tu cji ba -
daw czych oraz in sty tu cji fi nan -
su ją cych ba da nia na uko we
(gran todaw ców). Ce lem obu do -
ku men tów jest stwo rze nie wa -
run ków dla po myśl nej współ -
pra cy na rzecz roz po wszech-
nia nia wie dzy, wy mia ny do -
świad czeń, a tak że roz wo ju ka -
rie ry pra cow ni ków na uko wych. 

Ostat ni dział – Lin ki – słu ży
na ukow com pra cu ją cym za gra -
ni cą i po zwa la im na utrzy my -
wa nie kon tak tu z ko le ga mi 
z róż nych państw, w tym spo za
eu ro py. W tym ce lu mo gą oni
ko rzy stać z fo rum in ter ne to we -
go oraz ba zy da nych za wie ra ją -
cych in for ma cje o pra cow ni kach
na uko wych i ich za in te re so wa -
niach. Po nad to stro na za wie ra
biu le ty ny elek tro nicz ne, a tak że
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E U R A X E S S –
elektroniczna tablica ogłoszeń
każdy doktorant nie raz zastanawiał się, gdzie mógłby wyjechać na
staż badawczy lub jaka czeka go przyszłość po obronie dysertacji 
i uzyskaniu tytułu doktora. dla wciąż poszukujących portal euraXess
prezentujący m.in. oferty staży i pracy dla naukowców, może stać się
niezbędnym źródłem informacji.
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Po mo że Wam w tym mię dzy -
na ro do wa or ga ni za cja zaj -

mu ją ca się pro gra ma mi wy mia -
ny kul tu ro wej, któ ra na świe cie
dzia ła już od 1986 ro ku, a w
Pol sce od trzy na stu lat. Camp
Co un se lors USA (CCUSA), bo 
o niej mo wa, z pew no ścią po -
mo że zor ga ni zo wać wy jazd bę -
dą cy przy go dą ży cia.

KTO MO że SKO RZy STAć? 

Stu den ci, któ rzy uczest ni czą 
w pro gra mie wy mia ny mię dzy -
na ro do wej (te do stęp ne z CCUSA
w dal szej czę ści). Or ga ni za cja
umoż li wia pod ję cie le gal nej
pra cy w USA w ra mach pro gra -
mu edu ka cyj ne go Work&Tra vel.
W tym wy pad ku po trzeb na bę -
dzie wi za J1. 

KIe Dy I NA JAK DłU GO? 

Wy jaz dy od by wa ją się w sze ro -
ko po ję tym okre sie wa ka cyj -
nym, okre śla nym w za leż no ści
od pra co daw cy. Pierw sze za czy -
na ją się już w po ło wie ma ja 
i trwa ją do po ło wy lub koń ca
sierp nia. Ale zda rza się (wy jąt -
ko wo), że pra cę za czy na się pod
ko niec czerw ca, a koń czy do -
pie ro we wrze śniu. Dłu gość po -
by tu za le ży od Wa szych moż li -
wo ści cza so wych oraz umów 

z pra co daw ca mi, jed nak wi za
J1 za kła da po byt mak sy mal nie
pię cio mie sięcz ny (czte ry mie -
sią ce pra cy oraz do dat ko we
trzy dzie ści dni na po dró że po
Sta nach Zjed no czo nych).

OD CZe GO ZA CZąć?

Od od wie dzin na stro nie in ter -
ne to wej www.ccu sa.com, gdzie
znaj du ją się szcze gó ły do ty czą -
ce pro po no wa nych pro gra mów
wy jaz do wych, wszel kich for -
mal no ści oraz in for ma cje o sa -
mej or ga ni za cji. To wła śnie na
tej stro nie za cznie cie swo ją po -
dróż, wy peł nia jąc apli ka cję re -
kru ta cyj ną. Bę dzie ona Wa szą
kar tą prze tar go wą, więc war to
za dbać o jej atrak cyj ność. 

CZyM PO WIN NI śCIe SIę 
Wy KA ZAć?

Wszyst ko za le ży od sta no wi s-
ka, na któ re chce cie apli ko wać. 
Ję zyk an giel ski jest nie zbęd ny,
ale i ci, któ rzy zna ją go sła bo,
tak że mo gą zna leźć pra cę. Pi sząc
swo je CV, wy każ cie się kre atyw -
no ścią i rze tel no ścią. Nie cho dzi
tu bo wiem je dy nie o to, że by
wy mie nić wszyst kie do tych cza -
so we miej sca pra cy, ale zwy czaj -
nie po ka zać się z naj lep szej stro -
ny. Ame ry kań scy pra co daw cy
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Pracowite wakacje
za oceanem?

chcielibyście zobaczyć wielki kanion, oglądać nowy jork z dachu empire
state Building albo przemierzyć park yellowstone w poszukiwaniu misia yogi,
ale nie wiecie, jak się za to zabrać? jeśli tak, mamy dla was ciekawą
propozycję. wakacyjna fucha wcale nie musi być nudna, a jeśli do tego
pomoże spełnić marzenia o podróży do usa, dlaczego się jej nie podjąć? 

in for ma cje dla na ukow ców z ca -
łe go świa ta na te mat współ pra -
cy ba daw czej, fi nan so wa nia ba -
dań oraz po li tyk eu ro pej skich 
w za kre sie ba dań na uko wych.
Jest ona obec nie rów nież do -
stęp na na te re nie Sta nów Zjed -
no czo nych, In dii, Chin, Sin ga -
pu ru i Ja po nii. 

eURAXeSS Pol ska

Każ dy kraj bę dą cy człon kiem
eURAXeSS po sia da wła sną
stro nę in ter ne to wą. W Pol sce
jest to www.eu ra xess.pl. Stro na
ta skie ro wa na jest do dwóch
grup od bior ców. Pierw szą two -
rzą pol skie in sty tu cje ba daw cze
i ośrod ki na uko we gosz czą ce
na ukow ców z za gra ni cy. Dru ga
gru pa to pol scy na ukow cy chcą -
cy wzbo ga cić swą na uko wą ka -
rie rę o do świad cze nia pra cy 
w mię dzy na ro do wym ze spo le.
Za war te są tu mię dzy in ny mi
szcze gó ło we da ne do ty czą ce
spe cy fi ki pra cy w na szym kra ju.
Po nad to pre zen to wa ne są licz ne
sty pen dia, sta że i gran ty ba -
daw cze dla mło dych na ukow -
ców. Istot nym ele men tem stro ny
jest ba za ofert sty pen dial nych
po dzie lo na na dzie dzi ny na uko -
we. Za wie ra ona mię dzy in ny mi
opis in sty tu cji, fun da cji i sto wa -
rzy szeń, do któ rych moż na apli -
ko wać na przy kład o sty pen -
dium. Są to ta kie ośrod ki, jak:
Fun da cja ern sta Sche rin ga,
Fun da cja MacArthura czy au -
stra lij ska Gru pa Ośmiu. Obec -
nie w Pol sce znaj du je się dzie -
sięć Cen trów In for ma cji dla Na-
ukow ców eURAXeSS. W Gdań -
sku od po wie dzi na py ta nia 
w przed mio to wym te ma cie
udzie la Re gio nal ny Punkt Kon -
tak to wy Pro gra mów Ra mo wych
Ue przy Po li tech ni ce Gdań skiej.

Szcze gó ło we in for ma cje 
na te mat kon kret nych 
ofert znaj dzie cie na stro nie
in ter ne to wej eu ro pej skie go 
Por ta lu dla Mo bil nych 
Na ukow ców: 
www.eu ra xess.eumagdalena marcinkoWska
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ce nią so bie nie tyl ko umie jęt no -
ści zdo by te w pra cy i na uczel ni.
Du żą ro lę od gry wa ją dla nich
rów nież tzw. kom pe ten cje mięk -
kie, czy li pra co wi tość, obo wiąz -
ko wość, umie jętność po dej mo -
wa nia de cy zji (moż na je zdo być
na przy kład po przez by cie li de -
rem w pro jek cie na ćwi cze niach).
Za sta nów cie się, w czym je ste -
ście do brzy, na wet je śli nie ma cie
na to pa pier ka. Nikt nie wy ma ga
od Was by cia eks per tem, a kłam -
stwa w apli ka cjach i tak prę dzej
czy póź niej wyj dą na jaw. Pod -
czas pierw szej roz mo wy z pra -
cow ni kiem CCUSA bę dą spraw -
dza ne Wa sze umie jęt no ści –
szcze gól nie ję zy ko we. Mo że cie
jed nak li czyć na po moc i pod po -
wie dzi. 

JA KIe PRO GRA My OFe RU Je
CCUSA?

Camp Co un se lors
To obóz wa ka cyj ny, na któ rym
nie bę dzie cie uczest ni ka mi,lecz
pra cow ni ka mi. W ba zie CCUSA
znaj du je się oko ło ty sią ca cam -
pów, roz lo ko wa nych po ca łych
Sta nach i pre zen tu ją cych roz ma -
itą te ma ty kę. Pra cę ofe ru je się
al bo w dru ży nie po moc ni czej (sup -
port staff; obej mu je ona sprzą ta -
nie, pra nie, go to wa nie), al bo 
w cha rak te rze opie ku na gru py
(co un se lors; wy ma ga ne jest do -

świad cze nie w pra cy z dzieć mi
oraz upraw nie nia wy chowaw cy).
Za pra cę z dzieć mi otrzy ma cie
cer ty fi kat. Przez ca ły, po zba wio ny
więk szych for mal no ści, pro ces
je ste ście pro wa dze ni za rę kę.
Do dat ko wo kosz ty sa me go wy -
jaz du i utrzy ma nia na miej scu są
naj niż sze wśród wszyst kich pro -
po no wa nych pro gra mów.

Przy dział na obóz mo że się od -
by wać dwie ma dro ga mi: pla ce -
ment – or ga ni za cja po ma ga przy -
dzie lać do wy bra ne go obo zu, lub
camp fa ir, czy li tar gi pra cy, na
któ rych moż na po roz ma wiać 
z przed sta wi cie la mi obo zów. Je -
śli zna cie już ko goś, kto był na
ta kim obo zie, po pro ście go o list
po le ca ją cy. 

Work expe rien ce
Tu taj moż na sko rzy stać z trzech
opcji. Pierw sza to in de pen dent:
CCUSA za pew nia po moc w uzy -
ska niu wi zy oraz do stęp do swo -
jej ba zy da nych pra co daw ców, 
z któ rej moż na, ale nie trze ba
ko rzy stać. Za trud nie nia moż na
szu kać na wła sną rę kę – w in -
ter ne cie, po przez zna jo mych 
i bli skich – ale ofer ta pra cy do
15 kwiet nia mu si zna leźć się 
w CCUSA. 

Dla tych, któ rzy nie ma ją ocho -
ty na sa mo dziel ne szu ka nie pra -
cy, naj do god niej sza bę dzie dru ga
opcja – pla ce ment. W jej ra mach
CCUSA do pa so wu je Wam któ re -
goś z sie dem dzie się ciu pra co -
daw ców lub sa mi wy bie ra cie od
sied miu do czter na stu pra co daw -
ców, a or ga ni za cja zgła sza Was
do nich. Jest też moż li wość uzy -
ska nia pra cy w słyn nych par kach
na ro do wych. Jest to pro po zy cja
dla praw dzi wych mi ło śni ków
dzi kiej na tu ry, po nie waż są one
naj czę ściej bar dzo od da lo ne od
miast. 

Trze cią opcją ofe ro wa ną w pro -
gra mie Work expe rien ce jest
spo tka nie z pra co daw cą twa rzą
w twarz na tar gach pra cy – job
fa ir. Ak cep to wa ne są róż ne po -
zio my zna jo mo ści ję zy ka do pa -
so wy wa ne do ro dza ju pra cy.

Pra co daw ca po ma ga w zna le zie -
niu za kwa te ro wa nia, nie ma też
więk szych pro ble mów z do pa so -
wa niem więk szej gru py osób do
jed nej ofer ty. W tym sys te mie
apli ko wać moż na do 12 mar ca. 

ILe TO KOSZ TU Je?
Przede wszyst kim wno si cie
opła tę pro gra mo wą. Za le ży ona
od wy bra nej przez Was opcji.
Pierw szą ra tę pła ci cie przed roz -
mo wą kwa li fi ka cyj ną, dru gą do
trzy dzie stu dni po ak cep ta cji do
pro gra mu. Do te go do cho dzi
kwo ta za ubez pie cze nie. War to
do dać, że to, co za in we stu je cie,
z pew no ścią Wam się zwró ci.
Wszyst kie kosz ta oraz kal ku la to -
ry zo sta ły wy szcze gól nio ne na
stro nie do mo wej CCUSA.

DLA CZe GO PO WIN NI śMy SIę 
ZDe Cy DO WAć? 

A dla cze go nie? Każ dy przy szłe
wa ka cje spę dzi, jak mu się bę -
dzie po do ba ło. War to jed nak 
za sta no wić się chwi lę, bo je śli 
i tak pla no wa li ście po pra co wać,
to dla cze go nie po łą czyć te go ze
wspa nia łą przy go dą? Pie nią dze
da się na tym wy jeź dzie odło żyć,
moż na więc wró cić do do mu 
z oszczęd no ścia mi al bo wy brać
się na za ku py. Moż na też wy ko -
rzy stać po zo sta ły czas na nie za -
po mnia ną po dróż po Sta nach.
Nie wspo mi na jąc już o zdo by -
tym do świad cze niu, prak ty ce 
i po zna niu zu peł nie in nej kul tu -
ry, a przede wszyst kim – pod -
szli fo wa niu ję zy ka. Być mo że
uda się Wam zna leźć po sa dę,
któ ra bę dzie praw dzi wym skar -
bem w Wa szym CV. 

Prze my śle li ście to so bie? W ta -
kim ra zie – do dzie ła! 
Oso bą od po wie dzial ną za stu -

den tów z wo je wódz twa po mor -
skie go i po moc ną w ra zie wąt -
pli wo ści jest Ma rek Wit kow ski
z CCUSA (tel. 506 761 744 (dy -
żur przez ca łą do bę), e-ma il: ma -
rekw@ccu sa.com.pl,  gadu-gadu:
7845561,  sky pe: ry sios01).

MO NI KA Le WAN DOW SKA



To masz Snar ski, asy stent na
Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni -

stra cji Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, re dak tor na czel ny „Ga ze ty
WPiA” to oso ba o wie lu ta len -
tach. Sam o so bie pi sze „praw -
nik, nar cyz, gra fo man, mą dra la,
zło śli wiec i po eta”. Na pro mo cji
je go naj now sze go osią gnię cia,
to mi ku wier szy, mo gli śmy po -
znać nie tyl ko bo ga tą du szę au -
to ra, ale przez wsta wio ne przez
nie go okna zaj rzeć w głąb sie -
bie. Na py ta nie, dla cze go pod jął
się te ma ty ki zwią za nej z fi lo zo -
fią pra wa, wy bo ra mi mo ral ny mi
jed nost ki, a w koń cu roz są dza -
niem me an drów za wi łej po li-
ty ki, od po wie dział, że na pi sał 
o czymś, na czym się zna. – Bo
mó wią, że na ko bie tach się nie
znam – wy ja śnił „zło śli wiec”.

Ko lek cjo no wa ne przez la ta
utwo ry zmu sza ją czy tel ni ka do
re flek sji nie tyl ko nad tu i te raz,
ale tak że na ka zu ją zmie rzyć się
z nie wy ja śnio ny mi spra wa mi 
z prze szło ści. W wier szu Okno
do pa trze nia au tor sta wia przed
czy tel ni kiem dwie moż li wo ści:
pod ję cie pró by zro zu mie nia prze -
szło ści po przez oczysz cze nie
okna lub za ma za nie go, za mie -
ce nie prze szło ści pod dy wan,
po sta wie nie zna ku za py ta nia.
Czy któ ry kol wiek z wy bo rów
zmie nia tu i te raz, czy sta je na
dro dze do lep szej przy szło ści?

Zbiór po ezji To ma sza Snar -
skie go za wie ra wie le fi lo zo ficz -
nych py tań zwią za nych z kon -
dy cją pra wa oraz je go zna cze -
niem w co dzien nym ży ciu każ -
de go czło wie ka. „Su mie nie nie

jest ci do ni cze go po trzeb ne:
tyl ko ar ty kuł dwie ście trzy dzie -
sty trze ci ko dek su kar ne go” –
na pi sał „praw nik”. Dy le ma ty
mo ral ne, nad uży cia i nad in ter -
pre ta cje prze pi sów praw nych
za war te zo sta ły w ta kich utwo -
rach, jak: Ka sa, Ka sa, Ka sa, Za sa -
dy pro ce so we w Je ru za lem, Ka ra
śmier ci na szczęście czy Księ ga po -
twor no ści.

Pró by zro zu mie nia oraz wy ja -
śnie nia wy da rzeń i za cho wań
po li tycz nych zo sta ły pod ję te
mię dzy in ny mi w wier szu Krzy -
żyk w krat ce. Mo wa w nim o po -
li tycz nych wy bo rach, któ re z za -
ło że nia ma ją być do bre dla
ogó łu. „Sta wiam krzy żyk w do -
wol nej krat ce. Nie je stem za to
od po wie dzial ny. To oni – ci z pu -
stej krat ki” – od po wia da wy mi -
ja ją co „mą dra la”. W in nym
utwo rze au tor roz li cza prze -
szłość „Oni mó wi li: czer wień,
Ja po wie dzia łem to krew ro bot -
ni ków (…) Od tąd się róż ni my”.

W to mi ku wier szy moż na też
zna leźć wie le utwo rów do ty czą -
cych pro ble mów eg zy sten cjal -
nych i emo cjo nal nych, z ja ki mi
bo ry ka się czło wiek. Ka mień 
Sy zy fa pe łen jest wąt pli wo ści.
„Po co to czysz głaz?” – py ta
„po eta”. Wy si łek po dej mo wa ny
w ży ciu co dzien nym – „sta ra nia
o pra cę, proś by o po moc, po da -
nia w urzę dzie”, ocze ki wa na
zmia na my śle nia – prze cież to
na nic, cu du nie bę dzie. Czy
jed nak win ni śmy się pod dać?

Nie za bra kło rów nież słów 
o naj słab szych. W Zwie rzo lu -
dziach au tor od da je hołd na szym

mniej szym bra ciom, wska zu jąc
z uwa gą god ną praw ni ka, że 
„za za bój stwo czło wie ka z okru -
cień stwem gro zi do ży wo cie”, 
a prze cież „wszy scy ma my
słuch, wzrok, węch, wszy scy
ma my oczy, uszy, cia ło. Du szę
też”. A na łań cu chu nikt nie
trzy ma czło wie ka.

Na pro mo cji swej książ ki To -
masz Snar ski za pew niał, że
wię cej wier szy nie bę dzie, że to
pierw szy i ostat ni to mik w ka -
rie rze. Czy na le ży mu wie rzyć?

Kto raz wy pły nie z ni mi (wier sza mi
– red.),
Na pa pie ro wym okrę cie, 
Ten nie po wra ca, 
Tu ła się po oce anach słów.
I wciąż przy wią za ny do masz tu,
Wy krzy ku je swo je praw dy

– za pew nia „gra fo man” i...
„nar cyz”.

***
Pro mo cja to mi ku Prze zpa trze nia
od by ła się 5 stycz nia na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu Gdań skie go. Wśród
licz nie zgro ma dzo nych go ści za -
pro sze nie przy ję li mię dzy in ny -
mi: pro rek tor ds. kształ ce nia,
prof. ma ria men del, pro rek tor
ds. stu denc kich, prof. jó zef wło -
dar ski oraz dzie kan WPiA, prof.
ja ro sław wa ry lew ski.
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Przezpatrzenia to tomik wierszy, piętnaście utworów, w których autor
mgr Tomasz Snarski dzieli się refleksjami na temat prawa, polityki,
religii, a także historii. wydanie wzbogacone zostało czarno-białymi
fotografiami mecenasa Przemysława Rybińskiego. 

magdalena marcinkoWska

Mówią, że na kobietach
się nie znam
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Impre za by ła dość nie ty po wą
mie szan ką moc nej mu zy ki gi -

ta ro wej trzech ze spo łów z za ba wą
dys ko te ko wą. Po czą tek nie zapo -
wia dał, aby ten mu zycz no-che -
micz ny eks pe ry ment się udał.
Przy ni skiej fre kwen cji na sce nie
za go ści ła pierw sza ka pe la te go
dnia. Ze spół Per to ne, któ ry na trój -
miej skiej sce nie po ja wia się z ma-
ły mi prze rwa mi od 2004 ro ku, pró -
bo wał po rwać do tań ca, a cza sa mi
wpra wić w za du mę. Kla sycz ny
pro gre syw ny rock z chary zma tycz -
nym wo ka li stą sta no wił wstęp do
dal szych atrak cji wie czo ru. 

Ko lej ny ze spół był już bez kom -
pro mi so wy wo bec pu blicz no ści –
za czął kon cert od moc ne go ude -
rze nia i na moc nym ude rze niu
skoń czył, nie da jąc ani chwi li wy -
tchnie nia. Ci, któ rzy ob ra ca ją się w
krę gach trój miej skie go hard roc ka,
nie by li tym za sko cze ni, bo Na ked
Brown nie raz po ka zał, że po tra fi
do brze na mie szać na ro dzi mej sce-
nie mu zycz nej. Chło pa ki na ty le
moc no roz krę ci li im pre zę, iż pu -
blicz ność grom kim aplau zem dwu-
krot nie przy wo ła ła ich do bi sów. 

Gwiaz da wie czo ru – ze spół Po -
de szfa – po ja wi ła się przed pół no -

cą, roz po czy na jąc swój wy stęp
frag men tem mar sza po grze bo we -
go. Po wy stę pie po przed niej ka -
pe li teo re tycz nie le piej już być
nie mo gło… Ten za mie rzo ny
wstęp płyn nie prze szedł jed nak 
w utwór Cia ło, któ re go aran ża cja
bar dzo za sko czy ła pu blicz ność.
Jak się wkrót ce oka za ło, ta kich
nie spo dzia nek mia ło być jesz cze
mnó stwo, dzię ki nim zresz tą po -
mię dzy wi dza mi a ze spo łem po ja -
wi ła się che mia… 

Wiel kim za sko cze niem sta ło się
wy ko na nie w du ecie z Ma te uszem
„Pla stu chem” Puch nia rzem, li de -
rem Na ked Brown, co ve ru utwo ru
Guns of Bri xton ze spo łu The Clash
w pol skiej wer sji ję zy ko wej. Oka -
za ło się, że wo ka li ści obu ze spo łów
świet nie ze so bą współ pra cu ją na
sce nie, wy sy ła jąc jed no cze śnie
po zy tyw ną ener gię swo im fa nom.
Nie był to je dy ny co ver za pre zen -
to wa ny przez Po de szfę te go wie -
czo ru, mu zy cy wy ko na li bo wiem
rów nież utwór Pun ko wiec ze spo łu
Azo tox. 

Gwoź dziem pro gra mu był jed -
nak pie czo ło wi cie przy go to wy wa -
ny na tę wła śnie noc no wy utwór
pt. Te go chcę, któ ry za in try go wał

star szych fa nów Po de szfy nie sza -
blo no wą koń ców ką. Ze spół za -
koń czył swój wy stęp po pół no cy,
gra jąc w cza sie bi sów do brze
zna ne hi ty, ta kie jak nie ofi cjal ny
hymn dok to ran tów Świn ka mor ska
czy 3 bro wa ry. Po tym re we la cyj -
nym wy stę pie moż na więc prze -
wrot nie po wie dzieć, że na pew no
bę dzie jesz cze le piej.

Im pre zę zor ga ni zo wał Par la -
ment Stu den tów Uni wer sy te tu
Gdań skie go wraz z Ra dą Sa mo -
rzą du Stu den tów Wy dzia łu Che -
mii UG. Na to miast Ra da Dok to -
ran tów UG wspar ła ze spół
Po de szfa w dą że niach, aby na -
grać i wy dać pro fe sjo nal ną pły tę.
Suk ces od nie sio ny przez or ga ni -
za to rów moż na mie rzyć daw ką
ener gii wy zwo lo nej u pu blicz no -
ści pod czas im pre zy al bo fak tem,
iż część dys ko te ko wa w po rów na -
niu z czę ścią kon cer to wą nie cie -
szy ła się już ta ką po pu lar no ścią.
Po ka za ło to po raz ko lej ny, iż klu -
by po win ny bar dziej otwo rzyć się
na wy stę py ze spo łów na ży wo,
gdyż – od po wied nio za aran żo wa -
ne – przy cią ga ją tak że pu blicz -
ność ty po wo dys ko te ko wą. che mik

to nie tytuł kolejnego artykułu o sytuacji gospodarczej naszego kraju, lecz nazwa debiutanckiej płyty zespołu
podeszfa. jej premiera miała miejsce 8 grudnia 2011 roku w V clubie podczas muzycznych otrzęsin wydziału chemii

lepiej nie będzie
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Za cznij my od te go, że za To bą
pra co wi ty okres. Se sje zdję cio we 
z Co mą, Fla pjac kiem, Tuff enuff,
My Riot czy De ath stars. Jak je
wspo mi nasz?

– By ło me ga go rą co i me ga szyb ko.
Wszyst kie se sje ro bi łem w li sto pa -
dzie. Bar dzo mi ło je wspo mi nam. 
Za wsze to coś faj ne go, kie dy spo ty -
ka się ka pe le, któ rych się słu cha ło.
Jesz cze cie ka wiej pra cu je się z ty mi
no wo po zna ny mi, któ rych po tem
moż na po słu chać. Na przy kład 
o De ath stars wie dzia łem tyl ko, że
ist nie ją. Uda ło mi się ich po znać tyl -
ko dla te go, że by li sup por tem Ram -
m ste ina, a ja sta ra łem się o zdję cia
z ni mi w Er go Are nie. Nie ste ty, oka -
za ło się, że nie są chęt ni do ro bie nia
ja kich kol wiek se sji, w prze ci wień -
stwie do De ath stars, któ rych me ne -
dżer kę po zna łem zu peł nie przy oka -
zji. Wy szło spon ta nicz nie.

Jak Ci się pra cu je z ze spo ła mi
mu zycz ny mi? Ich człon ko wie są
ugo do wi czy wy bred ni? Wy my śla -
ją swo je wi zje?

– Kie dy ro bię zdję cia ze spo łom, to
przed kon cer tem. Z re gu ły ma my
na to ja kieś 20 mi nut. Nie ma cza -
su na kom bi no wa nie, wy myśl ne
usta wia nie, ro bie nie nie wia do mo
cze go ze świa tłem. No i wy cho dzą
zdję cia na czar nym tle. Faj nie by ło
z My Riot. Tę se sję zro bi li śmy tro -
chę ina czej – na bia łym tle. Bar dzo
mi łe do świad cze nie.

Pierw szy raz na Two je pra ce
na tknę łam się we wkład ce pły ty
Fi sh dick Zwei – The Dick Is Ri sing
Aga in. By ły to fo to gra fie Acid
Drin kers. Póź niej do tar łam do 
in nych. Naj bar dziej spodo ba ły mi
się te wy ko na ne dla Be he mo ta.
Po wiedz, jak się z ni mi pra cu je?

– Współ pra ca z ni mi to cie ka wa
spra wa. Kie dyś sie dzia łem w pra cy
i za dzwo nił do mnie ktoś z ob ce go
nu me ru. Nie cier pię od bie rać te go
ty pu te le fo nów, ale, z ra cji za wo du,
mu szę to ro bić. No więc pod no szę
słu chaw kę i co sły szę? „Sie ma, 
z tej stro ny Ner gal”. W pierw szej
chwi li prze ży łem lek ki szok, ale po -
tem za czę li śmy roz ma wiać o se sji
zdję cio wej, któ rą mia łem zro bić je -
mu i Pe te ro wi z Va de ra dla ma ga -
zy nu „Le ga cy”. Póź niej ma ilo wa li -
śmy i tak od sło wa do sło wa
wy szło, że zaj mu ję się też cha rak -
te ry za cją i efek ta mi spe cjal ny mi.
Kil ka dni póź niej zno wu te le fon:
„Szy kuj się, je dzie my do Wro cła wia
ro bić te le dysk”. Mia łem tyl ko kil ka
dni na przy go to wa nie się do te go.
Du ży spon tan, ale my ślę, że faj nie
wy szło. 

Jak ro bisz wła sne se sje? Do bie -
rasz so bie lu dzi do po my słu, czy
ktoś się zgła sza i do pie ro wte dy
kom bi nu je cie, co zro bić?

– Kie dy mam już wi zję, to szu kam
so bie lu dzi. Nie raz jest tak, że ktoś
się zgła sza do mnie z ja kimś po my -
słem, ale nie ko niecz nie pa su je do
nie go wi zu al nie i trze ba to ja koś
po go dzić. Mia łem faj ną sy tu ację,
kie dy ro bi łem se sję dla zna jo mych
z Tat -Stu dio. Przy go to wu jąc ban ne -
ry na Gdańsk Tat too Kon went, uży -
li śmy mie czy, no ży, świń skich łbów,
ryb, ośmior nic i in nych rze czy. Bar -
dzo po do ba ło mi się, kie dy wczu -
wa li się w swo je ro le. Nie są mo de -
la mi, ale wy szli świet nie.

Two je pra ce ocie ka ją krwią, 
Ty sam, nie ukry waj my, rzu casz
się w oczy, sło wem – je steś ory gi -
nal ny. Je steś czło wie kiem, któ ry
lu bi pro wo ko wać?

– Od za wsze mia łem jaz dę na krew,
fla ki... Ro bię coś mrocz ne go, ale
mo je go i tym bar dziej mnie to ja ra.
Ni gdy nie my śla łem o tym, że by
pro wo ko wać. Ale rze czy wi ście, te -
raz świa do mie mam po mysł na kil -
ka ta kich se sji. Chcę je zro bić tyl ko
dla te go, że by zo ba czyć, jak lu dzie
na nie za re agu ją, z czy stej cie ka -
wo ści.

Masz ja kieś pla ny na przy szłość?

– Tak, mam już pla ny zwią za ne 
z kil ko ma mu zy ka mi, któ rzy się do
mnie ode zwa li, ale na ra zie nie bę -
dę nic zdra dzać. Zo ba czy my, co
przy nio są wa ka cje, ja kie ze spo ły
bę dą gra ły. Bo li mnie tro chę to, że
nie mam cza su na zro bie nie cze goś
swo je go. Ale z dru giej stro ny, te raz
ro bię to, co lu bię. Po pro stu fo to -
gra fu ję. urszula korąkieWicz

Prace Mariusza Kowala można
znaleźć na:
http://www.facebook.com/kobaru.
photography
http://www.kobaru.pl
Cały wywiad jest dostępny 
na stronie internetowej
www.cdn.ug.edu.pl.

rozmoWa z mariuszem „kobaru” koWalem
mrok, krew i muzyka
nie wszyscy wiedzą, jaką perełkę mamy w trójmieście. to ktoś, kto robiąc
sesje zdjęciowe zespołom, oddaje charakter i ducha muzyków. to ktoś, kto
z piękności potrafi zrobić potwora, a brzydotę zamienić w piękno. 
to fotograf i charakteryzator z nowego portu – mariusz  „kobaru” kowal 
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A K A D E M I C K I E C E N T R U M K U L T U R Y

nowy rok w „alternatorze” rozpoczął się nadzwyczaj sprawnie, potwierdzenia
czego należy szukać w pojawiających się jak grzyby po deszczu projektach. jak
zawsze stanowią one mieszankę nowości oraz starych, dobrych, sprawdzonych
inicjatyw, które przyciągały zainteresowanych w poprzednich latach. oczkiem w
głowie wydają się być dwa z nich: „muzyczne ugięcie”, które okazało się strzałem
w dziesiątkę w poprzednim roku akademickim, oraz alterprojekt, który coraz silniej
przykuwa uwagę studenckiej braci

wymyśl to sam,
czyli jak to się robi w ack

Te go rocz na edy cja UGięcia 
bę dzie dru gą od sło ną dzia łal -

no ści mu zycz nej stu den tów Uni -
wer sy te tu Gdań skie go. W ro ku
ubie głym, dzię ki kon cer tom zor -
ga ni zo wa nym przez ACK i póź -
niej szej pro mo cji fi nal ne go wy -
daw nic twa, pa rę mło dych ta len -
tów zdo ła ło wy pły nąć na szer sze
wo dy mu zycz nej bran ży – ich
utwo ry za go ści ły na an te nach sta -
cji ra dio wych, a sa me gru py za -
czę ły czę ściej wy stę po wać. Tak że
edy cja 2012 jest otwar ta dla
wszyst kich mło dych ta len tów ma -

ją cych ja kiś zwią zek z UG. Do
czerw ca „Al ter na tor” zor ga ni zu je
sze reg kon cer tów, na któ rych mło -
de ze spo ły bę dą mo gły za pre zen -
to wać swo ją mu zy kę. Pięt na ście
naj lep szych ka wał ków znaj dzie się
na pły cie -skła dan ce, któ rą wy da
UG. Gra jest więc war ta świecz ki, 
a do dat ko wym atu tem pro jek tu jest
umoż li wie nie współ pra cy z in ny mi

mu zy ka mi oraz mu zycz ne in spi ra -
cje pły ną ce z sa mych kon cer tów. 

Pa tro na mi me dial ny mi tej edy -
cji, po dob nie jak po przed niej, są:
Ra dio Gdańsk oraz por ta le Troj -
mia sto.pl i Dla stu den ta.pl.

AlterProjekt z ko lei to ini cja ty -
wa po dej mo wa na już od pew ne -
go cza su w „Al ter na to rze”, któ ra
jed nak do pie ro te raz za czy na
przy ku wać większą uwa gę stu -
den tów. Ma ło kto bo wiem wie, że
pod szyl dem pro jek tu zor ga ni zo -
wa no już pa rę na der in te re su ją -
cych im prez. Ci, któ rzy ma ją więc

po mysł na wy da rze nie kul tu ral ne
i tym sa mym uroz ma ice nie siat ki
„Al ter na to ra”, po win ni bez mru -
gnię cia okiem zgło sić się do
AlterProjektu. Cza su jest cał kiem
spo ro, bo wpraw dzie mi nął już
pierw szy ter min skła da nia wnio -
sków (31.01.2012), ale dru gi
upły wa do pie ro wraz z koń cem
mar ca. A do te go cza su zdą ży się 

i wy my ślić nie ba nal ną ini cja ty wę,
i wy słać nie zbęd ne pa pie ry. Po
upły wie wy żej wy mie nio ne go
ter mi nu wnio ski zo sta ną roz pa -
trzo ne, a re ali za cja naj cie kaw -
szych z nich zo sta nie do fi nan so -
wa na. Oczy wi ście wszyst ko
za le ży od moż li wo ści fi nan so -
wych i or ga ni za cyj nych, ale trze -
ba być do brej my śli. 

Do tej po ry w ra mach Alter-
Projektu zre ali zo wa no m.in. „Tri -
bu te to Wo ja czek” – pro jekt in -
ter dy scy pli nar ny łą czą cy po ezję,
mu zy kę, film oraz dys kurs aka de -
mic ki sku pio ny wo kół twór czo ści
i po sta ci po ety Ra fa ła Wo jacz ka 
z oka zji 40 rocz ni cy je go śmier ci,
kon kurs fo to gra ficz ny „Ży cie jest
snem”, prze gląd fil mo wy „Gro za
na ob ca sach” oraz in sce ni za cję
Nie mo cy Ja nu sza Kra siń skie go
pod ty tu łem Gruź li ca. W ra mach
przed się wzię cia mo gą być rów -
nież przy go to wy wa ne kon cer ty,
pro jek ty mul ti me dial ne, spek ta -
kle te atral ne, wy sta wy, spo tka nia
z twór ca mi, warsz ta ty itp. Ogra -
ni cze nia mi są je dy nie po my sło -
wość twór ców (oraz póź niej sze jej
prze ło że nie na fun du sze).

Wnio ski o do fi nan so wa nie po my -
słu w ra mach AlterProjektu, przy-
go to wa ne wg for mu la rza, do stęp -
ne go na stro nie www.ack.gda.pl,
na le ży wraz z kosz to ry sem skła -
dać w sie dzi bie ACK UG „Al ter -
na tor”, przy ul. Wi ta Stwo sza 58
(pok. 109). 

wię cej in for ma cji na te mat obu
       pro jek tów: www.ack.gda.pl.ma te usz ko łos
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Aka de mic ki Zwią zek Spor to wy
Uni wer sy tet Gdań ski ko ja rzy się
ki bi com w ostat nich la tach z sil -
nym ze spo łem fut sa lu. Mę ska dru-
ży na od daw na od no si suk ce sy 
w spo rcie aka de mic kim, a w dwóch
ostat nich se zo nach wy stę pu je na
za ple czu eks tra kla sy fut sa lu (z og-
rom ny mi szan sa mi na awans). Ta
po pu lar na wśród stu den tów dys -
cy pli na za czę ła mieć co raz wię cej
zwo len ni czek w żeń skim gro nie.
Nie dzi wi więc, że na UG po wsta -
ła sek cja fut sa lu ko biet. Utwo -
rzo no ją w ro ku aka de mic kim
2010/2011 de cy zją Za rzą du AZS

Uni wer sy tet Gdań ski i Stu dium
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu.
Tre ne rem zo stał to masz aftań ski,
w prze szło ści tre ner pierw szej re -
pre zen ta cji Pol ski, re pre zen ta cji
mło dzie żo wej i aka de mic kiej, a tak-
że ze spo łów eks tra kla sy w Pol sce
(Ho li day Choj ni ce, Red De vils
Choj ni ce) i na Cy prze (GC Scho ol
Ni ko zja).

Tre nin gi na gdań skiej Za spie
roz po czę ły się w paź dzier ni ku
2010 ro ku, a już w stycz niu 2011
ze spół wziął udział w pierw szych

Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol -
ski w Fut sa lu Ko biet w War sza -
wie. W tych hi sto rycz nych za wo -
dach ze spół wy stą pił w skła dzie:
Pa try cja Błędz ka, mi cha li na Go łą -
bek, mo ni ka ka czo row ska, iza be la
ka szu bow ska, Pau li na ku bi szew -
ska, ju dy ta Liedt ke, mał go rza ta
mę dyk, Pau li na Pło skoń ska, ka -
ta rzy na Resz ka, ma ja ste fań ska,
mar ta szej na, mag da le na szy ca,
mo ni ka Żyt ko. Na sza dru ży na za -
ję ła IX miej sce wśród uni wer sy te -
tów, co jak na de biut by ło do brym
wy ni kiem. Po ziom za wo dów był
wy so ki co po twier dza fakt, iż Mi -

strzy nie Pol ski – PWSZ Ko nin –
zo sta ły w lip cu 2011 ro ku Aka de -
mic ki mi Mi strzy nia mi Eu ro py! 

Ze spół AZS Uni wer sy tet Gdań -
ski po mi strzo stwach wró cił do
tre nin gów na ha li, na wio snę dla
uroz ma ice nia tre ner „Aftan” 
za pro sił swo je za wod nicz ki na
tre nin gi na Or li ku. Two rzył się
praw dzi wy, zgra ny i za wsze
uśmiech nię ty ze spół. W no wym
ro ku aka de mic kim 2011/2012 
ze spół roz po czął tre nin gi, a tak że
zmie rzył się w spa rin gach z AWFiS

Gdańsk i pierw szo li go wym ze spo -
łem ko biet – Red De vils La dies
Choj ni ce, zwy cię ża jąc 7:6 na wy -
jeź dzie. Do brą for mę za pre zen to -
wa ła w tym me czu ewa au gu -
styn, któ ra zdo by ła sześć bra mek
(jed no tra fie nie do ło ży ła Mo ni ka
Żyt ko). Był to nie zwy kle cen ny 
w bu do wa niu ze spo łu re zul tat.

Trzy ma jąc kciu ki za nasz ze -
spół, ser decz nie za pra sza my na
tre nin gi wszyst kie dziew czy ny,
któ re chcia ły by za pre zen to wać swo-
je umie jęt no ści pił kar skie, a w przy -
szło ści re pre zen to wać uczel nię
pod czas za wo dów. 

dziewczyny też kopią piłkę

od tego numeru „gazety uniwersyteckiej” rozpoczynamy nowy cykl artykułów pt. Sekcje sportowe AZS UG.
dziś jedna z najmłodszych sekcji – futsal kobiet.

trener: mgr Tomasz Aftański

kontakt: 691 607 322 lub
tomasz.aftanski@ug.edu.pl

treningi sekcji: 
poniedziałek, godz. 1900-2100

oraz środa, godz. 2015-2145, 
sala Zespołu Kształcenia
Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 13, 
Gdańsk-Zaspa, 
ul. Startowa 9

sekcJa futsalu kobiet
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Eki pa w skła dzie: Ma riusz Wój cik, 
Fi lip Paw li kow ski, Fi lip Pu zyr oraz
Mi łosz Pod gór czyk wy stę po wa ła na
pa ry skim ta ta mi w ro li pre ten den ta
do ty tu łu. Po zdo by ciu brą zo we go
me da lu w ostat niej edy cji aka de mic -
kie go czem pio na tu gdań scy ju do cy
nie spo czę li na lau rach i po pra wi li
ze szło rocz ny wy nik, tym ra zem sta -
jąc na naj wyż szym stop niu po dium! 
W dro dze po ty tuł sto czy li sześć po -
je dyn ków, w fi na le po ko nu jąc ze -
szło rocz nych try um fa to rów. Suk ces
cie szył tym bar dziej, że za wo dy sta ły
na wy jąt ko wo wy so kim po zio mie.
W ka te go rii czar nych pa sów w szran -
ki sta nę ło aż sie dem na ście ekip 
z Fran cji, Szko cji, Nie miec, Szwaj ca -
rii, Bel gii oraz Pol ski. Wie lu za wod ni -
ków na le ża ło do kadr na ro do wych
swo ich kra jów za rów no w gru pach
mło dzie żo wych, jak i se nior skich.
Re pre zen tan ci Uni wer sy te tu Gdań -
skie go prze szło po ło wę me czy roz -
strzy ga li na swo ją ko rzyść do pie ro
po wy czer pu ją cej do gryw ce. To cząc
za cię te, a za ra zem wi do wi sko we po -
je dyn ki, za skar bi li so bie przy chyl -
ność pu blicz no ści. – Je den z za wod -
ni ków bel gij skie go ze spo łu miał

pol skie ko rze nie i cał kiem do brze
mó wił po pol sku. Za każ dym ra zem,
gdy któ ryś z nas po ja wiał się na ma -
cie, roz brzmie wa ło grom kie „Pol ska!
Bia ło -czer wo ni!” ze stro ny dru ży ny
bel gij skiej – wspo mi na Fi lip Paw li -
kow ski. – Wal czyć dla ta kiej pu blicz -
no ści nie zda rzy ło mi się chy ba jesz -
cze ni gdy, na wet w kra ju! – do da je
naj cięż szy z gdańsz czan, Mi łosz
Pod gór czyk. – Po za Bel ga mi wspie -
ra li nas tak że Szko ci oraz Szwaj ca rzy.
Ku na sze mu za sko cze niu, wśród
tych pierw szych zna lazł się Mi chał,
ju do ka z Gdy ni, któ ry kil ka lat te mu
wy je chał na stu dia do Edyn bur ga.
Pol ska de le ga cja by ła za tem w Pa ry -
żu nie co licz niej sza niż prze wi dy wa -
li śmy – do da je nasz za wod nik.
Szwaj ca rzy to z ko lei już do brze zna -
ny so jusz nik na szej uni wer sy tec kiej
dru ży ny. Dwa la ta te mu, kie dy je den
z „aze te sia ków” uległ w trak cie za wo -
dów kon tu zji, Die go, wal czą cy w ze s-
po le Zu ry chu w ka te go rii do 73 kg,
za stą pił go w dwóch ostat nich me -
czach. – Ten gest bez wąt pie nia przy -
czy nił się do za cie śnie nia re la cji z na -
szy mi przy ja ciół mi ze Szwaj ca rii –
twier dzi Ma riusz Wój cik, za wod nik

naj lżej szej ka te go rii wa go wej i za ra -
zem kie row nik eki py z Gdań ska. –
Do dziś śmie je my się, że Die go jest
w po ło wie Po la kiem. 

Kie dy jed nak w grę wcho dzi wal ka
o me da le, nie ma miej sca na sen ty -
men ty. Obie dru ży ny (pol ska i szwaj -
car ska) spo tka ły się w pół fi na le tur -
nie ju i tym ra zem to re pre zen tan ci
UG od nie śli pew ne zwy cię stwo, re -
wan żu jąc się tym sa mym za ze szło -
rocz ną po raż kę. Fi nał na si za wod ni cy
sto czy li z moc ną dru ży ną z Fran cji,
zwy cię ża jąc do pie ro w do gryw ce.

Po za wo dach jak za wsze przy szedł
czas na świę to wa nie pod czas tur nie -
jo we go spo tka nia in te gra cyj ne go. Po
ry wa li za cji nie by ło już śla du, a za stą -
pi ła ją do bra za ba wa. Był to nie wąt -
pli wie uda ny wy jazd, pe łen emo cji,
przy gód i suk ce sów. Z pew no ścią na
dłu go po zo sta nie w na szej pa mię ci.filip puzyr, piotr Walczak

Trwa wspa nia ła pas sa za wod ni -
ków AZS UG w I li dze fut sa lu. Nasz
ze spół jest li de rem za ple cza eks tra -
kla sy, dzię ki cze mu znaj du je się na
do brej dro dze do awan su do naj -
wyż szej kla sy roz gryw ko wej. Jesz cze
pod ko niec ro ku 2011 za wod ni cy
AZS UG wy so ko po ko na li KS Gnie -
zno 7:2 na te re nie prze ciw ni ka.
Wcze śniej dru ży na UG odar ła ze
złu dzeń be nia min ka, Ma zo vię UW,
zwy cię ża jąc w sto li cy aż 10:0.

W prze rwie świą tecz no -no wo rocz -
nej do ze spo łu do łą czy li: To masz
Mu sik i Łu kasz Gra bow ski (po wrót
po krót kiej prze rwie w roz gryw kach
li go wych). W no wym 2012 ro ku ze -
spół AZS UG wzmoc nio ny wspo -
mnia ny mi za wod ni ka mi po ko nał
przed wła sną pu blicz no ścią Ka de ta
Po znań 16:2! Ostat nia bram ka w tym
spo tka niu, zdo by ta przez łu ka sza
Gra bow skie go, by ła set ną bram ką dla
na sze go ze spo łu w tym se zo nie!

Szcze gó ły na stro nie sek cji fut sa -
lu: http://ugfut sal.fut bo lo wo.plpiotr Walczak

w dniu 15 grud nia 2011 ro ku w sto li cy Fran cji od był się do rocz ny aka de mic -
ki dru ży no wy tur niej ju do. tra dy cyj nie i tym ra zem nie mo gło za brak nąć na
nim re pre zen ta cji aka de mic kie go związ ku spor to we go ug

złoto na matach w paryżu!

walec azs ug Jedzie daleJ!
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złoto Judoków i świetna passa futsalistów azs ug!



   

U R O C Z Y S T E  Z A K O N C Z E N I E  
O B C H O D Ó W  R O K U  J A N A  H E W E L I U S Z A

W  O B I E K T Y W I E  T O M A S Z A  N E U M A N N A

,

1 . 2 .

3 . 4 .

5 . 6 . 7 .

8 . 9 .

1–2. konFerencja naukowa „triBute to HeVelius” w instytucie Historii sztuki ug (1. wystĄpienie proF. jerzego
BłaŻejowskiego, 2. wystĄpienie rektora ug, proF. Bernarda lammka); 3–4. uroczystośĆ wrĘczenia nagrÓd naukowycH

miasta gdańska im. jana Heweliusza za rok 2011 w ratuszu staromiejskim (4. wrĘczenie nagrody 
proF. mirosławowi szrederowi); 5. Happening urodzinowy przed pomnikiem jana Heweliusza; 6. pomnik jana

Heweliusza w poBliŻu ratusza staromiejskiego; 7–9. uroczysta gala zakończenia oBcHodÓw roku jana Heweliusza 
w dworze artusa (9. prorektor ds. kształcenia, proF. maria mendel, odBiera podziĘkowania dla uniwersytetu

gdańskiego za zaangaŻowanie w realizacjĘ programu oBcHodÓw)
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