
�� ��  �� 		 �� �� �� �� 		 �� �� ��
�  � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � 	 � �
������	����
�� �����������������������

�����	�������������
�������
����
��

�	�����

�
� � � � � � � �  	 � �





�
� �

�
�

�

�� 		 �� �� �� �� �� ��  �� �� �� �� �� ��
�� � �� ��  		 �� �� �� ��  		 � �� �� �� �� �� �� �� �� 

 �� � �� 		 �� �� ��



o d R e d a K C j I W  n u m e r z e

Rada programowa:

dr jacek taraszkiewicz (przewodniczący), prof. dr hab. dariusz szlachetko, 
dr anna machnikowska, dr anna mazurkiewicz, dr grzegorz pawłowski, łukasz Bień 

Redaktor: tomasz neumann
Sekretariat: monika Lewandowska
Dział informacji: magdalena marcinkowska

Skład i opracowanie graficzne: ka Leszczyńska
Korekta: aleksandra pryczkowska
Wydawca: uniwersytet gdański

Adres redakcji: Biblioteka ekonomiczna, ul. armii krajowej 110, 81–824 sopot, pok. 201, 202
tel. (58) 523 12 62; fax (58) 523 12 63; e-mail: gazeta@ug.edu.pl
wydanie internetowe: http://gazeta.ug.edu.pl

Fotografia na okładce (flagi państw ue przed siedzibą parlamentu europejskiego): 
magdalena marcinkowska

redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo 
do skracania i adiustacji tekstów.

s p o ł e c z n o ś c i  a k a d e m i c k i e j  u n i w e r s y t e t u  g d a ń s k i e g o

U N I W e R S Y t e C K a
g a z e t a

2 Kalejdoskop

8 Jaka polska prezydencja?

9 Rozstrzygnięcie konkursu 

„Polska w Unii” 

10 Konferencja „Polska – Unia

Europejska”

12 Innowacyjne kształcenie 

zapewnione

13 Podmiotowość i edukacja 

warunkiem rozwoju

15 Thomson Reuters – Great Place

to Work 2011

16 Jak wygląda współczesna

resocjalizacja?

18 Kronikarski „klocek” o Toruniu

19 Kaszuby w siedmiu zmysłach

dla Europy

20 Pomorze miejscem na rozwój

21 Studenckie święto już za nami

23 O Kaszubach po japońsku

24 Kobiety na... stanowiska

25 Wakacyjne plany „Jantara” 

26 Kulturalna walka z sesją 

27 W sporcie stawiam 

na indywidualizm

28 Kalejdoskop sportowy

Sza now ni Pań stwo,

ob ję cie przez Pol skę z dniem 1 lip ca prze wod nic twa w Ra dzie Unii Eu ro -

pej skiej jest w ostat nim cza sie te ma tem licz nych spo tkań i dys ku sji, rów -

nież na Uni wer sy te cie Gdań skim, nic więc dziw ne go, że w tym nu me rze

spo ro miej sca po świę ci li śmy te ma ty ce eu ro pej skiej. Nie za bra kło w nim jed -

nak i in nych, istot nych dla spo łecz no ści aka de mic kiej na szej uczel ni, te ma -

tów, a tak że sta łych ru bryk. Ko rzy sta jąc z oka zji, już te raz za pra sza my

do lek tu ry ko lej ne go, wa ka cyj ne go, wy da nia „Ga ze ty Uni wer sy tec kiej”,

któ re uka że się w sierp niu, tym ra zem tyl ko w wer sji elek tro nicz nej, 

na stro nie in ter ne to wej http://ga ze ta.ug.edu.pl.

W imie niu ca łej re dak cji ży czę Pań stwu uda nych wa ka cji!

To masz Neu mann
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z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej

zasłużonego pracownika Wydziału Oceanografii i Geografii 
uniwersytetu Gdańskiego.

Pani Profesor pełniła wiele znaczących funkcji, 
była m.in. Prorektorem ds. Kształcenia w latach 2002-2005 

i Dziekanem Wydziału Biologii Geografii i Oceanologii 
w latach 1996―2002. 

Była cenionym i szanowanym pracownikiem naukowym 
oraz wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej. 

Otrzymała wiele nagród i została odznaczona m.in. złotym Krzyżem 
zasługi oraz medalem Komisji edukacji narodowej.

Odeszła od nas Koleżanka, Przyjaciółka, a nade wszystko 
Wspaniały Człowiek.

Cześć Jej pamięci składają

rektor, Senat i społeczność akademicka uniwersytetu Gdańskiego

Dziesiąte zwycięstwo Drużyny siFe z uG 
Dnia 30 maja 2011 r. w Warszawie odbył się krajowy finał konkursu SIFE (Students In Free Enterprise – Studenci dla

Przedsiębiorczości). Po raz dziesiąty z rzędu wygrała go drużyna Uniwersytetu Gdańskiego, co oznacza, że będzie
reprezentować Polskę na światowych finałach zawodów SIFE w Kuala Lumpur (Malezja). Studenci zaprezentowali pięć
autorskich projektów: Zielony Koszyk (szerzący ideę prośrodowiskowego prowadzenia biznesu wśród przedsiębiorców
zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych oraz ideę świadomej i „zielonej” konsumpcji pośród
społeczności Trójmiasta i okolic); Made in Kaszebe (mający na celu promocję i polepszenie sprzedaży kaszubskich
wyrobów artystycznych); Future in Your Hands (polegający na szkoleniach i poradach jak zdobyć pracę lub założyć
własną firmę udzielanych więźniom, którzy mają niedługo opuścić zakład karny); Trainees in Polish Enterprise (mający
na celu pomoc studentom zagranicznym w zdobyciu stażu i praktyki w Polsce); Village in the City (mający pomóc
lokalnym rolnikom w sprzedaży ich produktów bez udziału pośredników). Drużyna SIFE pracuje pod okiem doradcy
merytorycznego, dr. Piotra Wróbla z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
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Pro mo cja kie run ków ści słych

i przy rod ni czych

we wto rek, 31 ma ja, w au li Bi blio -
te ki głów nej uni wer sy te tu gdań -
skie go od by ło się spo tka nie pro-
mujące kie run ki ma te ma tycz ne,
przy rod ni cze i tech nicz ne będące
częścią kampanii prowadzonej 
w ramach programu ope ra cyj ne go
ka pi tał Ludz ki. udział w spo tka niu
wzię ło ponad 100 uczniów z czte -
rech trój miej skich szkół po nad-
gim na zjalnych: ii Li ceum ogól no -
kształ cą ce go z gdyni, iV Li ceum

ogól no kształ cą ce go z gdy ni, ze spo -
łu szkół ogól no kształ cą cych nr 1
z so po tu, ze spo łu szkół in ży nie rii
śro do wi ska z gdań ska. mie li oni
moż li wość wy słu cha nia wy kła dów
oraz za po zna nia się z peł ną ofer tą
dy dak tycz ną wszyst kich uczel ni bio -
rą cych udział w wy da rze niu. 

Mię dzy na ro do wy pro jekt 

ba da nia zmian kli ma tu

na wy dzia le oce ano gra fii i geo -
gra fii ug w la tach 2011–2015 re ali -
zo wa ny bę dzie in ter dy scy pli nar ny
pro jekt „cli ma te of nor thern po -
land du ring the last 1000 years:
con stra ining the fu tu re with the
past (cLimpoL)”, ufun do wa ny
w ra mach pol sko -szwaj car skie go
pro gra mu Ba daw cze go. po zwo li
on prze śle dzić zmia ny kli ma tycz ne
w pol sce oraz cen tral nej eu ro pie
na prze strze ni ostat nie go ty siąc -

le cia. łącz ny bu dżet pro jek tu wy -
no si 2 591 105 zł. 

kie row ni kiem prac zo stał dr Woj-

ciech Tyl mann z ka te dry geo mor -
fo lo gii i geo lo gii czwar to rzę du
ug, a głów nym part ne rem szwaj -
car skim jest prof. Mar tin Gro sje an

z oesch ger cen tre for cli ma te chan -
ge re se arch (uni wer sy tet w Ber -
nie). w pro jek cie brać bę dą udział
spe cja li ści róż nych dzie dzin (geo -
mor fo lo gia, kli ma to lo gia, pa le obo -
ta ni ka, fi zy ka śro do wi ska) z po li -
tech ni ki ślą skiej, uni wer sy te tu
mi ko ła ja ko per ni ka, uni wer sy te tu
im. ada ma mic kie wi cza i in sty tu tu
Bo ta ni ki im. wła dy sła wa sza fe ra
pan. jed ną z głów nych idei współ -
pra cy jest po łą cze nie wie dzy do -
świad czo nych ba da czy  z roz wo jem
umie jęt no ści mło dych pra cow ni ków
na uko wych, stąd znacz ny udział
w pro jek cie dok to ran tów i osób ze
stop niem na uko wym dok to ra.

Uni wer sy tet Gdań ski to naj lep sza
uczel nia pu blicz na na Po mo rzu

wg ran kin gu szkół wyż szych opra co -
wa ne go przez „Wprost”.  W ogól nym
ran kin gu szkół pu blicz nych w Pol sce
UG zaj mu je szó stą lo ka tę, a pią tą
w kla sy fi ka cji obejmują cej uni wer sy te -

ty, uczel nie eko no micz ne i pe da go -
gicz ne. To naj wyż sze miej sce spo śród
uczel ni pu blicz nych wo je wódz twa po -
mor skie go skla sy fi ko wa nych w ran -
kin gu. W pierw szej trój ce zna la zły się
Uni wer sy tet War szaw ski, Uni wer sy tet 
Ja giel loń ski i Col le gium Me di cum UJ.

Na 13 miej scu skla sy fi ko wa no Po li -
tech ni kę Gdań ską, na 16 – Gdań ski
Uni wer sy tet Me dycz ny, na 19 – Aka -
de mię Sztuk Pięk nych w Gdań sku,
na 36 – gdyń ską Aka de mię Mor ską,
zaś na 37 – Aka de mię Wy cho wa nia
Fi zycz ne go i Spor tu.

je ste śMy naj leP szą uczel nią Pu blicz ną w Pół noc nej Pol sce!

Wdniach 11–12 ma ja od by ła się czwar ta z ko lei Kon fe ren cja Pro ject Ma na ge ment – „Za rzą dza nie pro jek ta mi w prak -
ty ce”, zor ga ni zo wa na przez Ko ło Na uko we Stra teg w Cen trum Dy dak tycz no -Kon fe ren cyj nym w So po cie. Li de rem

pro jek tu był To masz We lter. 
Spo tka nie trwa ło dwa dni, a w je go trak cie od był się cykl wy kła dów i warsz ta tów po świę co nych za gad nie niom zwią za -

nym z za rzą dza niem pro jek ta mi. Or ga ni za to rzy za pro si li w tym ro ku wy jąt ko wo in te re su ją cych pre le gen tów, m.in. Kor -
ne lię Bar giel ską, bę dą cą peł no moc ni kiem za rzą du EKOLAN i Zbi gnie wa Pasz ko wi cza, dy rek to ra ds. roz bu do wy ra fi ne -
rii Gru py Lo tos. Wię cej in for ma cji na te mat kon fe ren cji na stro nie www.kon fe ren cjapm.pl.

KonFerencja Project ManaGeMent



K a l e j d o S K o p

4 g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a / C z e R W I e C  2 0 1 1

laureaci ProGraMu HoMinG Plus

Dok tor Ra fał Są dej z Za kła du En zy mo lo gii Mo le ku -
lar nej oraz dr Krzysz tof Hinc z Za kła du Bak te rio lo gii

Mo le ku lar nej (Ka te dra Bio tech no lo gii Me dycz nej) Mię dzy-
uczel nia ne go Wy dzia łu Bio tech no lo gii UG-GUMed zo sta -
li lau re ata mi II edy cji pro gra mu Ho ming Plus Fun da cji 
na rzecz Na uki Pol skiej. Pro gram ten ma na ce lu za chę ce -
nie mło dych uczo nych do pod ję cia pra cy ba daw czej 
w Pol sce przez do fi nan so wa nie ich pro jek tów. Lau re aci 
z UG otrzy ma ją sub sy dia na pro jek ty e ro le of te tra spa -
nin cd151 in pro sta te can cer cells mi gra tion and in va sion –
im pli ca tions for tu mo ur pro gno sti ca tion oraz Oral vac ci ne de li ve ry sys tem ba sed on 
spo res of Ba cil lus sub ti lis w wy so ko ści od po wied nio 299 200 zł i 318 000 zł.

W ra mach Bał tyc kie go Fe sti wa lu Na uki na Wy dzia le Pra wa i Ad mi -
ni stra cji UG Ra da Sa mo rzą du Stu den tów Wy dzia łu Pra wa i Ad -

mi ni stra cji UG, Ko ło Hi sto rycz no -Praw ne UG oraz Fun da cja DKMS
POLSKA zor ga ni zo wa li Dzień Daw cy Szpi ku Kost ne go. Dzię ki tej ak cji
w sys te mie po ten cjal nych daw ców za re je stro wa ło się po nad 150 osób –
stu den tów i pra cow ni ków na szej uczel ni. Jest to tym waż niej sze, że co
dru gi miesz ka niec Pol ski cho ry na bia łacz kę nie znaj du je daw cy szpi ku
kost ne go. Ak cję pro mo wał Adam Dar ski (Ner gal), zna ny wo ka li sta i mu zyk, li der ze spo łu Be he moth, któ ry prze szedł
prze szczep szpi ku kost ne go. Go ściem spo tka nia był prof. Jó zef Wło dar ski, pro rek tor ds. stu denc kich UG.

Za na mi IX Bał tyc ki Fe sti wal 

Na uki

w dniach 25–29 ma ja od był się
iX Bał tyc ki Fe sti wal na uki. je go or -
ga ni za to rzy – uczel nie i in sty tu cje
na uko we na sze go re gio nu – przy go -
to wa li 859 im prez, z cze go po nad
jed ną trze cią pro wa dził uni wer sy tet
gdań ski. w BFn wzię ły udział wszyst -
kie wy dzia ły ug, a tak że stu dium 
wy cho wa nia Fi zycz ne go i spor tu,
stu dium ję zy ków ob cych oraz Bi -
blio te ka ug. wkład na sze go uni wer -
sy te tu w or ga ni za cję ko lej nych edy -
cji fe sti wa lu jest na ty le zna czą cy, że
w czerw cu 2010 r. otrzy mał on, ja ko
in sty tu cja ko or dy nu ją ca, „eko lau -
ry 2010” – wy róż nie nie w kon kur sie
pol skiej izby eko lo gii w ka te go rii
edu ka cja eko lo gicz na, oraz na gro dę
„po pu la ry za tor na uki 2009”.

w ra mach fe sti wa lu od by ły się
m.in. wy kła dy, warsz ta ty, pre zen ta -
cje, dwa pik ni ki na uko we (w gdy ni
na skwe rze ko ściusz ki, przy akwa -

rium gdyń skim i pod kli fem or łow -
skim) i iV so poc ki dzień na uki. pod -
czas nie któ rych za jęć moż na by ło
zwie dzić miej sca na co dzień nie do -
stęp ne, ta kie jak stat ki: m/s „Ho ry -
zont ii” oraz r/v „Ba lti ca”, r/v „oce -
ano graf ii” i r/v „oce ania”. 

UG wśród „Pra co daw ców 

Po mo rza”

„pra co daw cy po mo rza” to naj więk -
sza i naj star sza or ga ni za cja dzia ła ją -
ca na ob sza rze wo je wódz twa po -
mor skie go, zrze sza ją ca pra wie 600
firm o róż nym pro fi lu dzia łal no ści,
for mie wła sno ści i wiel ko ści. w tym
gro nie zna la zła się rów nież na sza
uczel nia. cer ty fi kat po twier dza ją cy
przy ję cie uni wer sy te tu gdań skie go
w po czet człon ków or ga ni za cji
„pra co daw cy po mo rza” ode brał
pro rek tor ds. roz wo ju i fi nan sów,
prof. Mi ro sław Kra jew ski, któ ry ko -
or dy nu je z ra mie nia ug współ pra cę
uczel ni z pra co daw ca mi.

mi sją or ga ni za cji jest dłu go fa lo wy,
dy na micz ny roz wój go spo dar czy re -
gio nu oraz pod mio tów zrze szo nych
w or ga ni za cji. ce lem wspól ne go dzia -
ła nia jest obro na in te re sów pra co -
daw ców, re pre zen to wa nie ich wo-
bec wła dzy usta wo daw czej i wy ko -
naw czej oraz in sty tu cji nad zo ru ją -
cych i kon tro lu ją cych przed się bior -
stwa. istot ną ro lę od gry wa rów nież
dba łość o utrzy ma nie po praw nych
sto sun ków w re la cji pra co daw ca–
–pra co bior ca.

Nasz przed sta wi ciel w High 

Le vel Gro up on Ro ad Fre ight

Trans port

Pro fe sor Mo ni ka Bąk, pro dzie kan
ds. kształ ce nia wy dzia łu eko no -
micz ne go, pra cow nik ka te dry Ba -
dań po rów naw czych sys te mów
trans por to wych, zo sta ła za pro szo -
na do gru py eks perc kiej ko mi sji 
eu ro pej skiej High Le vel gro up on
ro ad Fre ight trans port. gru pę tę

Dzień Dawcy szPiKu KostneGo

Doktor Rafał Sądej

Doktor Krzysztof Hinc



po wo ła no w ce lu oce ny sy tu acji
na ryn ku dro go wych prze wo zów
ła dun ków. zgod nie z no wo opu bli -
ko wa ną po li ty ką trans por to wą jest
to nie zwy kle istot ny ob szar in te gra -
cji eu ro pej skie go sek to ra trans por -
tu. pro fe sor Bąk bę dzie uczest ni -
czyć w pra cach sied mio oso bo we -
go, mię dzy na ro do we go ze spo łu,
któ ry ma za pro po no wać ko mi sji
eu ro pej skiej roz wią za nia uła twia ją -
ce in te gra cję ryn ku prze wo zów
dro go wych w ra mach jed no li te go
eu ro pej skie go ob sza ru trans por to -
we go.          

Na si pro fe so ro wie w Ze spo le

Eks per tów Na ro do we go 

Cen trum Na uki

dwaj pro fe so ro wie z wy dzia łu za -
rzą dza nia ug – Bog dan No gal ski 

z in sty tu tu or ga ni za cji i za rzą dza -
nia oraz Mi ro sław Szre der z ka te -
dry sta ty sty ki – zo sta li po wo ła ni do
ze spo łu eks per tów na ro do we go

cen trum na uki. ich za da niem bę -
dzie oce na wnio sków zło żo nych 
w kon kur sach na fi nan so wa nie
ba dań pod sta wo wych w gru pie
na uk hu ma ni stycz nych, spo łecz -
nych i  o sztu ce.

Na gro dy dla dr. Ja nu sza Si bo ry

książ ka pro to kół dy plo ma tycz ny i ce -

re mo niał pań stwo wy II RP dr. Ja nu -

sza Si bo ry z wy dzia łu na uk spo łecz -
nych ug otrzy ma ła ty tuł „książ ki 

Hi sto rycz nej wio sny 2011” w kon -
kur sie por ta lu hi sto rycz ne go Hi st -

mag.org oraz wor ta lu li te rac kie go
Gra ni ce.pl pt. „Hi sto ria ze bra na.
kon kurs i ple bi scyt na naj lep szą
książ kę hi sto rycz ną”, w ka te go rii
„okiem ba da cza”. pu bli ka cja au tor -
stwa dr. ja nu sza si bo ry za ję ła rów -
nież pierw sze miej sce w ak cji „po leć
książ kę pre mie ro wi” i zo sta ła wrę -
czo na Do nal do wi Tu sko wi w trak cie
war szaw skich tar gów książ ki.

wy róż nio na po zy cja uka za ła się
na kła dem pism. jak moż na prze -
czy tać w not ce wy daw cy: „pre zen -
to wa ne w to mie prze pi sy pro to ko -
lar ne, ce re mo nial ne i ety kie tal ne
rze czy po spo li tej pol skiej – ory gi -
nal ne dzie ło stwo rzo ne w kil ka lat
po od zy ska niu nie pod le gło ści – sta -
no wią po mnik sztu ki dy plo ma cji
wpi sa ny w pol ską tra dy cję na ro do -
wą, a za ra zem głę bo ko za ko rze nio -
ny w tra dy cji no wo żyt nej dy plo ma -
cji eu ro pej skiej”.
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euroPejsKi Dzień Morza na uG
W tym ro ku Uni wer sy tet Gdań ski ak tyw nie włą czył się w ob cho dy

Eu ro pej skie go Dnia Mo rza. Zor ga ni zo wa ne przez UG 20 ma ja
spo tka nia, pre zen ta cje, wy kła dy i za ję cia warsz ta to we cie szy ły się
ogrom nym za in te re so wa niem – In sty tut Oce ano gra fii prze ży wał praw -
dzi we ob lę że nie. W cza sie za jęć or ga ni za to rzy m.in. wy ja śnia li pro ste
zja wi ska fi zycz ne zwią za ne z nad mor skim kli ma tem i kra jo bra zem oraz
tłu ma czy li, jak po win ni śmy chro nić mo rze przed za nie czysz cze nia mi.
Po ka zy wa li też bał tyc kie zwie rzę ta, takie jak kre wet ki, ra ki, kra by, bab -
ki, cier ni ki czy po dob ne ko ni kom mor skim wę żyn ki oraz udzie la li in for -
ma cji o du żych miesz kań cach na sze go akwe nu – fo kach i mor świ nach.
Du żo uwa gi po świę ci li rów nież za gro że niom dla śro do wi ska mor skie go
wy ni ka ją cym z ka ta strof eko lo gicz nych w trans por cie mor skim. 

Wybitny francuski socjolog, prof. Alain Touraine, który zasłynął w świecie
m.in. z badań polskiej Solidarności, został zaproszony na Uniwersytet

Gdański w ramach Gdańskich Wykładów Solidarności organizowanych przez
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskie Centrum
Solidarności. Profesor Touraine wygłosił wykład pt. Od narodowych do globalnych
ruchów społecznych. Spotkanie poprowadził prof. Cezary Obracht-Prondzyński,
dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Za zasługi na rzecz
Solidarności prof. Touraine został odznaczony Medalem Wdzięczności, który wręczył mu Basil Kerski, dyrektor ECS,
oraz Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, który wręczyła prof. Maria Mendel, prorektor ds. kształcenia UG. 

ProFesor alain touraine z wizytą na uG
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Wal czą cy z pla gia ta mi 

wy dział pra wa i ad mi ni stra cji po raz
czwar ty z rzę du prze szedł po myśl -
nie au dyt sto so wa nej pro ce du ry
an ty pla gia to wej i otrzy mał cer ty fi -
kat „wy dział wal czą cy z pla gia ta -
mi”. cer ty fi kat ten po twier dza, iż
wy dział sto su je naj wyż sze do stęp -
ne stan dar dy kon tro li ja ko ści prac
dy plo mo wych. 

wszyst kie pra ce po wsta ją ce na
wy dzia le są spraw dza ne, a na stęp -
nie chro nio ne przez in ter ne to wy

sys tem an ty pla gia to wy – pla giat. pl.
na wpia ug opie kę nad sys te mem
spra wu je pa ni An na Okoń.

„Fi zy ka dla przy szło ści” w UE…

zre ali zo wa ny na wy dzia le ma te ma -
ty ki, Fi zy ki i in for ma ty ki uni wer sy -
te tu gdań skie go pro jekt „Fi zy ka dla
przy szło ści” bę dzie, obok por tu
Lot ni cze go w gdań sku i ma ri ny w
so po cie, re pre zen to wać pol skie
osią gnię cia wspo ma ga ne fun du sza -
mi unij ny mi pod czas na szej pre zy -
den cji w unii eu ro pej skiej. zdję cia
po wsta łe go w ra mach pro jek tu la -
bo ra to rium za wi sną na bil bor dach

w kra jach unii oraz w bu dyn ku par -
la men tu eu ro pej skie go w Bruk se li.
w po miesz cze niach la bo ra to rium
zo stał tak że na krę co ny spe cjal ny
film do ku men tal ny, któ ry bę dzie
emi to wa ny w me diach wszyst kich
państw człon kow skich. 

pro jekt „Fi zy ka dla przy szło ści”
zo stał zre ali zo wa ny w ra mach re -
gio nal ne go pro gra mu ope ra cyj ne -
go wo je wódz twa po mor skie go na
la ta 2007–2013, w osi prio ry te to wej
2. spo łe czeń stwo wie dzy, dzia ła nie
2.1. in fra struk tu ra edu ka cyj na i na -
uko wo -ba daw cza. kie row ni kiem
pro jek tu, uzna ne go za naj le piej zre -
ali zo wa ny w tej osi, by ła dr Ma ria

türK Kültürü Günü

Stu denc kie Ko ło Na uko we Fi lo lo gów Kla sycz nych i Me di te ra ni -
stów UG dnia 18 ma ja zor ga ni zo wa ło Dzień Kul tu ry Tu rec kiej.

Stu den tów i przy by łych go ści już w ho lu Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go
wi ta ła wy sta wa zdjęć Tur cja w obiek ty wie, czy li krót ka wy ciecz ka po
kra ju, któ ry lu bi za ska ki wać swo ich go ści au tor stwa Da rii Wę sier -
skiej, stu dent ki III ro ku fi lo lo gii kla sycz nej (UG) oraz I ro ku fi lo lo -
gii hisz pań skiej (PWSH). O tym, że Tur cja po tra fi za ska ki wać, prze -
ko ny wał też Cze sław Skon ka, pre zes Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków
Tra dy cji „Ma zur ka Dą brow skie go” w Gdań sku, a tak że au tor książ -
ki Pół księ życ i orzeł bia ły. W swo im wy kła dzie o Tra dy cjach współ -
pra cy pol sko -tu rec kiej opo wia dał on o po cząt kach sto sun ków dy plo -
ma tycz nych i han dlo wych mię dzy na szy mi kra ja mi, zwłasz cza zaś 
o so li dar no ści Tur cji z Pol ską w okre sie roz bio rów. Z ko lei o po cząt -
kach sa mych Tur ków w Azji Mniej szej opo wia dał dr Alek san der
Ba liń ski z Bi blio te ki Gdań skiej PAN. Na uczest ni ków spo tka nia
cze kał też film De vrim Ara ba ları (Sa mo cho dy re wo lu cji), któ ry wy -
re ży se ro wał Tol ga Örnek, a tak że kon cert ze spo łu SEMAVI z Trój -
mia sta, któ ry za pre zen to wał go rą ce, tu rec kie ryt my. 
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Martyna Alicja Wiatr z Wydziału Nauk Społecznych UG wygrała konkurs na staż w biurze posła do Parlamentu
Europejskiego, Jana Kozłowskiego. W konkursie rywalizowali ze sobą studenci Wydziałów: Prawa i Administracji,

Nauk Społecznych i Ekonomicznego, zainteresowani kwestiami polityki UE, budżetu Wspólnoty, polityki społecznej, polityki
spójności i partnerstwa wschodniego. Do finałowej części konkursu zakwalifikowano pięcioro studentów, zwycięzcę wybrała
komisja konkursowa w składzie: rektor UG, prof. Bernard Lammek, prorektor ds. kształcenia UG, prof. Maria Mendel, poseł
do Parlamentu Europejskiego, Jan Kozłowski. Posiedzenie komisji odbyło się 2 czerwca 2011 r. 

Staż odbywać się będzie przez trzy miesiące, od września do listopada 2011 r. W pierwszym miesiącu zwyciężczyni będzie
praktykować w biurze poselskim Jana Kozłowskiego w Sopocie, a przez następne dwa miesiące – w biurze poselskim 
w Brukseli. Odbyty staż za zgodą dziekana wydziału zostanie uznany jako praktyka obowiązkowa wynikająca z kierunku
kształcenia.

rozstrzyGnięto KonKurs „staże bruKselsKie”
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Spro sto wa nia do ty czą ce ar ty ku łów za miesz czo nych w „Ga ze cie Uni wer sy tec -
kiej” nr 2/2011:

1. W ar ty ku le Dok to ran ci a no wa usta wa zna lazł się na stę pu ją cy frag ment:
„No wa usta wa do pre cy zo wu je wa run ki wszczę cia prze wo du dok tor skie go.
Aby móc go otwo rzyć, kan dy dat mu si po sia dać wy da ną lub przy ję tą do dru -
ku pu bli ka cję na uko wą w for mie książ ki, co naj mniej jed ną pu bli ka cję na uko -
wą lub spra woz da nie z mię dzy na ro do wej kon fe ren cji w re cen zo wa nym cza -
so pi śmie na uko wym o za się gu mi ni mum kra jo wym, pu blicz ną pre zen ta cję
dzie ła ar ty stycz ne go”. 

In for mu je my, że speł nie nie wszyst kich wy żej wy mie nio nych wa run ków nie
jest ko niecz ne, po nie waż zgod nie z no wą usta wą „Wa run kiem wszczę cia prze -
wo du dok tor skie go jest po sia da nie wy da nej lub przy ję tej do dru ku pu bli ka cji
na uko wej w for mie książ ki lub co naj mniej jed nej pu bli ka cji na uko wej w re -
cen zo wa nym cza so pi śmie na uko wym o za się gu co naj mniej kra jo wym, okre -
ślo nym przez mi ni stra wła ści we go do spraw na uki na pod sta wie prze pi sów
do ty czą cych fi nan so wa nia na uki lub w re cen zo wa nym spra woz da niu z mię -
dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej lub pu blicz na pre zen ta cja dzie ła ar ty -
stycz ne go”.

2. W ar ty ku le Rów no wa ga to klucz do suk ce su nie przed sta wio no w spo sób
wła ści wy róż nic po mię dzy na uka mi tech nicz ny mi a ści sły mi. W związ ku 
z tym wy ja śnia my, że na uni wer sy te tach pro wa dzo ne jest kształ ce nie na kie -
run kach ści słych, a nie tech nicz nych, stu dia na to miast pro wa dzą do uzy ska -
nia ty tu łu za wo do we go li cen cja ta lub ma gi stra, nie zaś in ży nie ra. Ak cja prze -
pro wa dzo na na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki UG, bę dą ca
czę ścią ak cji ogól no pol skiej, mia ła na ce lu za chę ce nie pań do stu dio wa nia na
kie run kach ści słych.

Za po wsta łe błę dy ser decz nie prze pra sza my.

wi zy ta stu Den tów uG w ru Mu nii i na wę GrzecH

Wdniach 14–21 ma ja 2011 r. od by ły się stu denc kie ćwi cze nia te re no we, zor ga ni zo wa ne przez Ka te drę Geo gra fii Roz -
wo ju Re gio nal ne go UG. Stu den ci pod opie ką dok to ran tów i pod prze wod nic twem prof. Ja na Wen d ta wy bra li się

w na uko wą po dróż do Ru mu nii oraz na Wę gry. Miej scem do ce lo wym był Uni wer sy tet w Ora dei (Ru mu nia), gdzie od by ło
się XI pol sko -ru muń skie geo gra ficz ne se mi na rium na uko we pod pa tro na tem ho no ro wym pro rek to ra ds. na uki UG, 
prof. Grze go rza Wę grzy na. Pod czas te go se mi na rium dok to ran ci z Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz Uni wer sy te tu w Ora dei
przed sta wi li swo je pre zen ta cje na te mat ba dań roz wo ju re gio nal ne go Pol ski i Ru mu nii. Wi zy ta na Uni wer sy te cie w Ora dei
za koń czy ła się nie ocze ki wa nym uczest nic twem w szcze gól -
nym wy da rze niu – uro czy sto ści nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris
cau sa Uni wer sy te tu w Ora dei prof. Io ano wi Ia no so wi z Uni -
wer sy te tu w Bu ka resz cie.

W ra mach prak tyk te re no wych stu den ci mie li moż li wość
za po zna nia się z wa lo ra mi tu ry stycz ny mi, geo gra ficz ny mi
i eko no micz ny mi ta kich miast, jak: Cluj -Na po ca, Tur-
da, Si ghi so ara (Ru mu nia) oraz To kaj i Bu da peszt (Wę gry). 
Wiel ką po mo cą słu żył pol skim mło dym na ukow com prof. 
Ale xan dru Ilie s oraz je go współ pra cow ni cy, któ rzy by li 
za rów no me ry to rycz ny mi opie ku na mi, jak i wspa nia ły mi
prze wod ni ka mi.

OD REDAKCJIAlic ka z wy dzia łu ma te ma ty ki, Fi -
zy ki i in for ma ty ki. 

Wy róż nie nie pra cy dok tor skiej

dr Syl wii Bia łas

w iX kon kur sie na pra ce na uko we
zor ga ni zo wa nym przez ko mi tet
na uk or ga ni za cji i za rzą dza nia pol -
skiej aka de mii na uk wy róż nie nie
w ka te go rii pra ce dok tor skie zdo -
by ła dr Syl wia Bia łas z in sty tu tu 
or ga ni za cji i za rzą dza nia wy dzia łu
za rzą dza nia ug. ty tuł jej pra cy
brzmi: Kul tu ro we uwa run ko wa nia

za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi

w przed się bior stwach z udzia łem

kapitału zagranicznego. 



Dnia 19 ma ja br. z oka zji ob cho -
dów Dnia Eu ro py na Wy dzia le

Eko no micz nym od by ła się kon fe ren -
cja za ty tu ło wa na „Uwa run ko wa nia 
i wy zwa nia pol skiej pre zy den cji 
w 2011” oraz Ga la Dnia Eu ro py.
Or ga ni za to rem był Ośro dek Ba dań
In te gra cji Eu ro pej skiej kie ro wa ny
przez prof. An drze ja Stęp nia ka.
Licz nie zgro ma dzo nych uczest ni -
ków kon fe ren cji po wi tał pro rek tor
ds. na uki, prof. Grze gorz Wę grzyn.
Go ściem ho no ro wym spo tka nia był
se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów, prof. Wła dy sław
Bar to szew ski. Po zdro wie nia z Bruk -
se li za po mo cą na gra nia vi deo prze -
sła li prze wod ni czą cy Par la men tu
Eu ro pej skie go, prof. Je rzy Bu zek,
oraz ko mi sarz UE, dr Ja nusz Le -
wan dow ski.

Nie so lo a w trio

Na mo cy trak ta tu z Ma astricht każ -
de pań stwo sto wa rzy szo ne w Unii
Eu ro pej skiej przez sześć mie się cy
spra wu je pre zy den cję, czy li prze -
wod ni czy pra com Ra dy Unii Eu ro -
pej skiej. W tym cza sie jest ono 
go spo da rzem więk szo ści unij nych
spo tkań oraz odgry wa klu czo wą ro -
lę w nada wa niu kie run ku prac Unii.

Do je go za dań na le żą m.in.: po pra -
wa in te gra cji, dba nie o roz wój 
i bez pie czeń stwo oraz ukła da nie
agen dy prac Ra dy UE. Prak ty ka
spra wo wa nia pre zy den cji po ka za ła,
że okres sze ściu mie się cy jest zbyt
krót ki, by kraj mógł sku tecz nie zre -
ali zo wać ce le swo je go prze wod nic -
twa. Roz wią za niem te go pro ble mu
sta ła się kon cep cja tzw. pre zy den cji
gru po wej, czy li utwo rze nia tria 
pre zy denc kie go, w skład któ re go
wcho dzić bę dzie je den du ży kraj 
i dwa mniej sze. Dzię ki ta kie mu roz -
wią za niu pań stwa mo gą przez 
18 ko lej nych mie się cy pro wa dzić
po li ty kę opar tą na wspól nych ce -
lach. Pol ska obej mie prze wod nic two
ja ko pierw sze z trzech państw – ko -
lej ne to Da nia oraz Cypr.  Pre zy den -
cja to nie tyl ko unij ne obo wiąz ki,
ale tak że spra wa wi ze run ko wa.
Przez ten czas oczy ca łe go świa ta
zwró co ne są na rząd oraz oby wa te li
pań stwa prze wod ni czą ce go. – Nie
na le ży za po mi nać, że Po la cy są zbio ro -
wym uczest ni kiem prze mia ny wi ze run -
ko wej kra ju za gra ni cą, swo istą wi zy -
tów ką. Dla te go też na le ży do ło żyć
wszel kich sta rań, by kraj nasz na dal był
po strze ga ny ja ko od po wie dzial ny i za -
rad ny – mó wił dr Le wan dow ski.

Pol skie prio ry te ty

Każ de pań stwo spra wu ją ce pre zy -
den cję wy zna cza so bie prio ry te ty.
Jak stwier dził w cza sie kon fe ren cji
prof. Jan Barcz, spe cja li sta w za kre -
sie pra wa eu ro pej skie go – Rze czą
nie zwy kle istot ną jest, by ce le te by ły
moż li wie jak naj bar dziej ogól ne i do ty -
czy ły in te re sów wszyst kich państw sto -
wa rzy szo nych, a nie tyl ko par ty ku lar -
nych spraw kra ju prze wod ni czą ce go.
Prio ry te ty pol skiej pre zy den cji to
eu ro pej ska in te gra cja ja ko źró dło
wzro stu go spo dar cze go, czy li dą że nie
do wzmoc nie nia unij nej go spo dar ki
po przez roz wój ryn ku we wnętrz ne -
go (w tym elek tro nicz ne go) oraz
pod nie sie nie po zio mu kon ku ren -
cyj no ści. Dru gim za da niem bę dzie
dba nie o bez pie czeń stwo Eu ro py,
poj mo wa ne bar dzo sze ro ko, od
wzmoc nie nia za rzą dza nia go spo dar -
cze go, przez bu do wa nie stra te gii
ener ge tycz nej, ochro nę gra nic,
wzmoc nie nie zdol no ści woj sko wych
i cy wil nych UE, po pro wa dze nie dal -
szych prac nad wspól ną po li ty ką 
rol ną. Trze ci prio ry tet to Eu ro pa
otwar ta i sta bil ne są siedz two. Głów -
ne dzia ła nia bę dą do ty czyć wspie ra nia
po li ty ki za gra nicz nej i bez pie czeń -
stwa ce lem wzmoc nie nia po zy cji UE
na are nie mię dzy na ro do wej oraz
roz po czę cia prac nad in te gra cją po -
zo sta łych państw kon ty nen tu. – Ja ko
za da nie klu czo we w ra mach te go prio ry -
te tu Pol ska sta wia so bie współ pra cę 
z pań stwa mi Part ner stwa Wschod nie go
opar tą na two rze niu stref wol ne go han -
dlu, li be ra li za cji prze pi sów wi zo wych,
za wie ra niu umów sto wa rzy sze nio wych
– wy ja śnia ła dr Ewa Sy no wiec, dy -
rek tor Przed sta wi ciel stwa Ko mi sji
Eu ro pej skiej w Pol sce. 

Na kło po ty… Pol ska?

Obec na sy tu acja geo po li tycz na na
świe cie po wo du je, że pol ski rząd
nie bę dzie miał ła twe go za da nia.
Kry zys w stre fie eu ro, re wo lu cje 
w pań stwach Afry ki Pół noc nej
stwa rza ją ce ko niecz ność wzmoc nie -
nia gra nic po łu dnio wych UE oraz
za koń cze nie prac nad im ple men ta -
cją trak ta tu li zboń skie go to tyl ko
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od kilku miesięcy trwają pilne przygotowania do przejęcia przez polskę
przewodnictwa w radzie unii europejskiej. tego zaszczytu nasz kraj
dostąpi po raz pierwszy w historii 1 lipca br. jakie stoją przed nami
zadania? czy uda nam się sprostać wszystkim wyzwaniom? odpowiedzi
na te pytania szukano podczas obchodów dnia europy zorganizowanych
na uniwersytecie gdańskim

j a k a p o l s k a p r e z y d e n c j a ?

Od lewej: prof. Andrzej Stępniak, prof. Władysław Bartoszewski, wicemarszałek województwa pomorskiego,
Wiesław Byczkowski, prof. Dariusz Rosati, prof. Jan Barcz, dziekan Wydziału Ekonomicznego, prof. Krzysztof
Dobrowolski
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rozstrzyGnięcie
KonKursu
„PolsKa w unii”
W dru giej czę ści ob cho dów Dnia

Eu ro py na Uni wer sy te cie Gdań -
skim od by ła się Ga la Dnia Eu ro py, pod -
czas któ rej pod su mo wa no kon kurs
„Pol ska w Unii. Wy zwa nia i uwa run ko -
wa nia pol skiej pre zy den cji”, zor ga ni zo -
wa ny przez Ośro dek Ba dań In te gra cji
Eu ro pej skiej UG.

W fi na le kon kur su, skie ro wa ne go do
uczniów szkół po nad gim na zjal nych, zna -
la zło się 10 osób. Ju ry wy ło ni ło trzech
zwy cięz ców na pod sta wie te stu spraw -
dza ją ce go wie dzę o Unii Eu ro pej skiej.
Pierw sze miej sce za jął Łu kasz Szu be lak
z IV LO w Gdy ni, dru gie miej sce za-
ję ła Mał go rza ta Ma słyk z II LO w Słup -
sku, a trze cim fi na li stą zo stał Fi lip Gaf f ke
z II LO w So po cie. Pa tro nat ho no ro wy
nad wy da rze niem ob jął mar sza łek wo-
je wódz twa po mor skie go, Mie czy sław
Struk. Na gro dy pie nięż ne w wy so ko ści
ko lej no 1000 eu ro, 650 eu ro oraz 350 eu ro
ufun do wa ła Szko ła Głów na Han dlo wa.
Zwy cięz cy otrzy ma li tak że lap to py, apa raty
fo to gra ficz ne, licz ne na gro dy książ ko we
oraz upo min ki ufun do wa ne przez Na ro -
do wy Bank Pol ski, Pol skie Gór nic two
Naf to we i Ga zow nic two, Bał tyc kie Cen -
trum Biz ne su, Fun da cję Roz wo ju Uni -
wer sy te tu Gdań skie go, Przed sta wi ciel -
stwo Ko mi sji Eu ro pej skiej w Pol sce oraz
mar szał ka wo je wódz twa po mor skie go.
Dzie kan Wy dzia łu Eko no micz ne go, prof.
Krzysz tof Do bro wol ski, po da ro wał
wszyst kim 150 lau re atom II eta pu kon -
kur su książ kę prof. Ja na Bar cza Wy zwa nia
pol skiej pre zy den cji w Unii Eu ro pej skiej.
Na za koń cze nie uro czy sto ści wy stą pił
Aka de mic ki Chór UG oraz Ka ba ret Ske -
czów Mę czą cych.

 (reD.)

nie któ re z wy zwań. Mi mo ob ję cia
tak waż nej funk cji Pol ska nie mo że
ni cze go na rzu cić in nym kra jom
(trak tat z Li zbo ny sta no wi, że wszel -
kie de cy zje po dej mo wa ne są więk -
szo ścią kwa li fi ko wa ną lub jed no -
myśl nie), a wręcz prze ciw nie, bę dzie
mu sia ła wy ka zać się zdol no ścia mi
ne go cja cyj ny mi. Wie lo let nie pra ce
nad no wym bu dże tem po ka zu ją, że
nie ła two jest po go dzić in te re sy
państw płat ni ków i państw po trze bu -
ją cych fi nan so we go wspar cia (np. po -
moc dla Gre cji, Por tu ga lii czy Ir lan -
dii). Istot nym za tem pro ble mem
bę dzie na ra sta ją ce zróż ni co wa nie
we wnątrz Unii. Za gro że nie to po ja -
wia ło się już kil ka krot nie cho ciaż by
przy oka zji pod pi sy wa nia ko lej nych
trak ta tów. Tym ra zem pro blem jest
jed nak o wie le bar dziej zło żo ny, gdyż
do ty czy za rzą dza nia eko no micz ne go.
– Od po wie dzią na to jest kon so li da cja
gru py eu ro, a wy mo gi, któ re sta wia ją
kry te ria kon wer gen cji [każ de pań stwo
mu si je speł nić przed przy ję ciem
wspól nej wa lu ty – przyp. aut.] są nie -
wy star cza ją ce. W ubie ga niu się o przy ję -
cie eu ro li czą się dziś nie tyl ko kwe stie
eko no micz ne , ale też aspek ty po li tycz ne –
mó wił prof. Barcz. 

Pre zy den cja Pol ski bę dzie się tak-
że róż nić od po zo sta łych pod wzglę -
dem in sty tu cjo nal nym. Wpro wa dzo -
ny na mo cy trak ta tu li zboń skie go
urząd Sta łe go Prze wod ni czą ce go Ra -
dy Unii Eu ro pej skiej oraz Wy so kie go
Ko mi sa rza Spraw Za gra nicz nych nie -
sie za so bą ogra ni cze nia kom pe ten cji
wy so kich ran gą przed sta wi cie li kra -
ju, któ ry pre zy den cję obej mu je. Na -
stą pi ła zmia na for mu ły pre zy den cji
na tzw. pre zy den cję hy bry do wą,
gdzie część ob sza rów re gu la cyj nych
zo sta ła pod po rząd ko wa na sta łe mu
przed sta wi ciel stwu. Jak stwier dził
prof. Barcz – Nie sie to za so bą istot ne
kon se kwen cje. Do tych czas obej mo wa nie
pre zy den cji stwa rza ło wy śmie ni tą oka zję
do eu ro pej skie go pro fi lo wa nia się po li -
tycz ne go pań stwa i je go rzą dzą cych. Dziś
nie ma, mó wiąc ko lo kwial nie, miej sca dla
pre mie ra czy pre zy den ta pań stwa obej -
mu ją ce go pre zy den cję. Z dru giej stro ny
funk cja me dia cyj na pre zy den cji, czy li
od po wie dzial ność za osią gnię cie kom-
pro mi su, wzro sła. – Prze su nię cie ob -
sza rów rzą do wych do wspól ne go po dej -
mo wa nia de cy zji nie ozna cza, że ro la
pre zy den cji zma la ła, wręcz prze ciw nie –

wy ma ga ona jesz cze więk szych kom pe -
ten cji dy plo ma tycz nych pań stwa prze -
wod ni czą ce go – pod kre ślił prof. Barcz.

Naj mniej szy z du żych czy naj więk -
szy z ma łych?

Czy nasz kraj jest go to wy na przy ję -
cie prze wod nic twa w UE? To py ta nie
z pew no ścią spę dza sen z po wiek za -
rów no rzą dzą cym, jak i scep ty kom.
Zda niem prof. Bar to szew skie go – To
dla Pol ski naj lep szy czas, by po ka za ła, 
że prze sta ła gry ma sić i jest kra jem 
od po wie dzial nym oraz zrów no wa żo -
nym, dba ją cym o in te re sy ca łej Eu ro py.  

Wie le państw, zwłasz cza sta rej
Unii po kła da w Pol sce na dzie ję, że
spro sta wy zwa niom or ga ni za cyj nym
i po li tycz nym, a co wię cej – prze ła -
mie złą pas sę po przed nich sła bych
pre zy den cji no wych człon ków UE
(Sło we nii, Czech i Wę gier). Prze mia -
ny w pań stwach Afry ki Pół noc nej
po wo du ją, że w cią gu tych sze ściu
mie się cy mo że się wy da rzyć wie le
nie prze wi dzia nych sy tu acji. Za tem
nie zwy kle istot na bę dzie zdol ność
na szej dy plo ma cji do re ago wa nia 
w sy tu acjach kry zy so wych, do by cia
ar bi trem i szu ka nia kon sen su su 
w bu do wa niu jed no li tej po li ty ki za -
gra nicz nej. – Po zo sta łe kra je bę dą oce -
niać tak że na szą ak tyw ność zwią za ną 
z ini cja ty wa mi o cha rak te rze ogól no -
eu ro pej skim, a tak że zwra cać uwa gę na
spraw ność na szych urzęd ni ków – mó wił
prof. Da riusz Ro sa ti. Wśród wie lu
wy zwań i za gro żeń po wo dze nia tej
pre zy den cji na le ży wy mie nić wy bo ry
par la men tar ne pla no wa ne na je sień
bie żą ce go ro ku. Czy pol skie eli ty,
zgod nie z ape lem Je rze go Buz ka, bę -
dą po tra fi ły sta nąć do wy bo rów pod
ha słem „Pre zy den cja po nad po dzia -
ła mi”? 

Czę sto do opi nii pu blicz nej tra fia -
ją gło sy, że po pol skiej pre zy den cji
po win no coś po zo stać, jak np. trak -
tat war szaw ski. Nie mniej waż nym
aspek tem jest jed nak wyj ście z im -
pa su nie po wo dzeń pre zy den cjal nych
i po ka za nie świa tu, że Pol ska to nie
kraj naj mniej szy z naj więk szych, ani
naj więk szy z naj mniej szych, tyl ko
rów ny i sil ny part ner oraz do bry or -
ga ni za tor. By ha sło „Na kło po ty...
Pol ska!” nie oka za ło się je dy nie pa ra -
fra zą do bre go se ria lu kry mi nal ne go. 

maGDalena marCinKOWSKa
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Laureaci konkursu: Łukasz Szubelak i Małgorzata
Masłyk
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Te ma tem te go rocz ne go spo tka -
nia by ły re la cje na sze go kra ju 

z Unią Eu ro pej ską, któ re roz pa try -
wa no w trzech pa ne lach po świę co nych
za gad nie niom spo łecz nym, eko no -
micz no -go spo dar czym oraz per spek -
ty wom w za kre sie na uki i szkol nic -
twa wyż sze go. Wśród pre le gen tów
zna leź li się m.in. prof. Je rzy Bła że -
jow ski, prof. Mi ro sław Szre der, prof.
An na Zie liń ska-Głę boc ka, prof. Da -
riusz Fi lar, prof. Ed mund Wit t brodt,
prof. Ja nusz Ra choń oraz prof. Je rzy
Bie liń ski. W kon fe ren cji wzię li tak że
udział rek tor Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, prof. Ber nard Lam mek, pre -
zy dent Gdań ska, Pa weł Ada mo wicz,
oraz wi ce pre zy dent So po tu, Bar tosz
Pio tru sie wicz.

Pa nel I
ASPeK Ty SPO ŁeCZ Ne 

Po krót kim wpro wa dze niu prof. Je -
rze go Bła że jow skie go do ty czą cym
hi sto rii zja wi ska in te gra cji oraz 
po cząt ków Unii Eu ro pej skiej, swój
wy kład Kosz ty zwięk sze nia pręd ko ści na
pol skich dro gach od 2011 ro ku, przy go -
to wa ny wspól nie z dr Ewą Wy cin ką,
wy gło sił prof. Mi ro sław Szre der. 
– Pod wyż sze nie li mi tu pręd ko ści na pol -

skich dro gach mo że spo wo do wać aż 
o 20% wię cej wy pad ków i o po ło wę wię cej
ofiar śmier tel nych – mó wił pro fe sor. –
Już dziś ma my naj wię cej wy pad ków 
w ca łej Unii Eu ro pej skiej, a jed na ofia ra
śmier tel na kosz tu je pol skie spo łe czeń -
stwo po nad 2 mln zł. A prze cież o skut -
kach pod wyż sze nia li mi tów ostrze ga ją
ra por ty z wie lu ba dań – mó wił prof.
Szre der. Oprócz Pol ski (i czę ści Nie -
miec) nie ma w UE kra jów, w któ rych
na au to stra dach i dro gach kra jo wych
do zwo lo na jest pręd kość 140 km/h
(wcze śniej 130 km/h). War to też za -
zna czyć, że kie row cy już te raz śred -
nio o 10 km/h prze kra cza ją do zwo lo -
ny li mit. Ten den cją w in nych kra jach
jest ra czej re duk cja pręd ko ści na au -
to stra dach. – Trud no pa trzeć na po li ty -
ków, któ rzy igno ru ją wie lo let nie wy ni ki
ba dań nad za cho wa nia mi kie row ców na
dro dze. Za nim Izra el wpro wa dził zwięk -
sze nie li mi tu pręd ko ści ze 100 do 110
km/h, prze pro wa dzo no sze reg szcze gó ło -
wych ba dań. Trwa ły one dwa la ta. Czy
w Pol sce po my śla no o tym, ja kie ma my
wa run ki, pra wo, kie row ców i stan dróg?
Nie ste ty, o tym, czy te po nu re pro gno zy
się spraw dzą, do wie my się do pie ro za ja -
kiś czas. Być mo że wte dy ktoś się nad
tym wszyst kim so lid nie za sta no wi –
mó wił prof. Szre der. 

Pa nel II
ASPeK Ty POLITyCZNO-

-GOSPODARCZe 

Aspek ty go spo dar cze re la cji Pol ska – 
– Unia Eu ro pej ska to te mat wy stą pie nia
prof. An ny Zie liń skiej -Głę boc kiej.
Wal ka z kry zy sem go spo dar czym by -
ła i jest zu peł nie no wym wy zwa -
niem, do któ re go Unia nie by ła przy -
go to wa na. Pa ni pro fe sor pod kre śli ła,
że wal cząc z trud ną sy tu acją, Unia
nie za mie rza tra cić z po la wi dze nia
dłu go fa lo wych ce lów, po sta wio nych
np. w stra te gii li zboń skiej, ma ją cych
uno wo cze śnić eu ro pej ską go spo dar -
kę i nad ro bić za póź nie nie tech no lo -
gicz ne UE w sto sun ku do Sta nów
Zjed no czo nych oraz Ja po nii. Do dat -
ko wo pro fe sor opi sa ła, jak go spo dar -
ki wy bra nych kra jów po ra dzi ły so bie
bądź wciąż so bie ra dzą z kry zy sem 
i jak na ich tle wy pa da Pol ska. Pro -
ces do ga nia nia in nych państw UE
za czął się w na szym kra ju na 10 lat
przed przy stą pie niem do Wspól no ty.
Dziś sy tu acja jest co raz lep sza, ale
cho ciaż kry zys po trak to wał nas ła -
god nie (wzrost PKB 1,7%), wciąż na -
le ży my do państw w trak cie trans -
for ma cji, pod czas gdy np. Cze chy
ten etap ma ją już za so bą. 

konferencja
„polska – unia europejska”

w ramach cyklu „nauka – polityka – Biznes” uniwersytet gdański oraz gdańskie towarzystwo
naukowe zorganizowali konferencję naukową „polska – unia europejska”. odbyła się ona 13 maja 
w centrum dydaktyczno-konferencyjnym wydziału zarządzania

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz



Po wy stą pie niu prof. Zie liń skiej -
-Głę boc kiej głos za brał prof. Da riusz
Fi lar. Wy gło sił on re fe rat pt. Ak tu al ne
wy zwa nia, przed któ ry mi stoi stre fa eu ro.
Zda niem pro fe so ra, naj waż niej szym
wy zwa niem dla kra jów stre fy eu ro
jest ochro na ro dzi mych go spo da rek
przed na wro ta mi kry zy sów ban ko -
wych i za dba nie o sta bi li za cję w tym
sek to rze: – Je stem i by łem zwo len ni -
kiem jed nej wa lu ty, bo wiem jest to czyn -
nik przy spie sza ją cy in te gra cję go spo dar -
czą. Jed nak te raz nie tyl ko kra je
sta ra ją ce się wejść do stre fy, ale i sa ma
stre fa bę dzie mu sia ła speł nić pew ne wa -
run ki. Kry zys fi nan sów pu blicz nych
w kra jach stre fy eu ro de cy du je o po -
sta wie wspól nej wa lu ty. Głów nym
źró dłem nie po ko ju po zo sta je Gre cja,
choć oprócz niej jest jesz cze kil ka
kra jów, któ re znaj du ją się w stre fie, 
a nie speł nia ją obec nie wa run ków
sta wia nych kan dy da tom. Jak mó wił
prof. Fi lar – Gre kom wca le nie idzie ła -
twiej, wy ko rzy sta li już po ło wę fun du szu
utwo rzo ne go wspól nie z Mię dzy na ro do -
wym Fun du szem Wa lu to wym, któ ry
opie wa na 110 mld eu ro, a sy tu acja w ich
kra ju się nie po pra wi ła. W tej chwi li dług
pu blicz ny Gre cji wy no si 140% PKB, na -
to miast re gu la cje mó wią o nie wię cej niż
60%. Po ja wia się tu py ta nie o za sad -
ność po zo sta wa nia Gre cji w stre fie
eu ro. Gre cy naj pierw ma ni pu lo wa li
swo imi wy ni ka mi fi nan so wy mi, a po -
tem ukry wa li praw dzi wy ich stan. 
W koń cu jed nak praw da wy szła na
jaw. – Gre cji mu szą po ma gać in ne kra je,
wy da jąc na to pie nią dze swo ich po dat ni -
ków. Po zby cie się „pro ble mu”, czy li 
po wrót Gre ków do drach my, nad szarp nę -
ło by mo ra le w Unii. Nie za leż nie od te -
go, czy unia wa lu to wa prze trwa,
każ dy kraj na le żą cy do niej po wi nien
re spek to wać wy zna czo ne kry te ria. 
– Stre fa mo że do brze funk cjo no wać tyl ko
wte dy, gdy wszy scy uczest ni cy sys te mu
po waż nie trak tu ją swo je zo bo wią za nia –
pod su mo wał prof. Fi lar.

Pa nel III
PeRSPeKTyWy 

W ZAKReSIe NAuKI 
I SZKOLNICTWA WyżSZeGO

By za pew nić pań stwom Unii Eu ro pej -
skiej wyj ście z kry zy su i przy go to wać
eu ro pej ską go spo dar kę na wy zwa nia
na stęp ne go dzie się cio le cia, opra co wa -
no Stra te gię Eu ro pa 2020. Tak mó wił
o niej w trak cie trze cie go pa ne lu kon -
fe ren cji prof. Ed mund Wit t brodt: 

– Są to trzy prio ry te ty, re ali zo wa ne za -
rów no na szcze blu unij nym, jak i kra jo -
wym. Pierw szy to roz wój in te li gent ny
(zwięk sze nie ro li wie dzy, in no wa cji, edu -
ka cji i spo łe czeń stwa cy fro we go), dru gi –
wzrost zrów no wa żo ny (pro duk cja bar -
dziej efek tyw na i kon ku ren cyj na, a tak że
przy ja zna śro do wi sku). Trze cim, rów nie
waż nym za da niem jest roz wój sprzy ja ją -
cy włą cze niu spo łecz ne mu (zwięk sze nie
ak tyw no ści za wo do wej, pod no sze nie
kwa li fi ka cji i wal ka z ubó stwem). Po stę -
py w re ali za cji tych prio ry te tów bę dą
mie rzo ne w od nie sie niu do pię ciu
głów nych ce lów UE, któ re pań stwa
człon kow skie bę dą re ali zo wa ły na po -
lach kra jo wych. Za da nia mi są: zwięk -
sze nie wskaź ni ka za trud nie nia osób 
w wie ku mię dzy 20 a 64 ro kiem ży cia
do 75%, prze zna cze nie 3% PKB Unii
na in we sty cje w ba da nia i roz wój,
osią gnię cie ce lów 20/20/20 w za kre -
sie kli ma tu i ener gii, zmniej sze nie
licz by osób za gro żo nych ubó stwem 
o 20 mln, a tak że ogra ni cze nie licz by
osób przed wcze śnie koń czą cych na -
ukę szkol ną do 10% i za dba nie o to,
że by co naj mniej 40% osób z mło de go
po ko le nia zdo by ło wy kształ ce nie wyż -
sze. – Na szym prio ry te tem jest te raz 
po myśl ne wyj ście z kry zy su. Eu ro pa 
mu si wró cić na ścież kę roz wo ju. Pol ska
naj wię cej do zro bie nia ma w za kre sie
ochro ny śro do wi ska i – nie ste ty – fi nan so -
wa nia ba dań na uko wych – mó wił prof.
Wit t brodt.

Pro fe sor Ja nusz Ra choń w wy kła -
dzie Part ner stwo wschod nie w na uce 
i edu ka cji prze ko ny wał, że Pol ska po -
win na zwró cić się w stro nę na szych
wschod nich są sia dów. – Po staw my na
współ pra cę na uko wą cho ciaż by z Ukra -
iną, bo bar dzo za nie dba li śmy ten kie ru nek
współ pra cy – prze ko ny wał. – Wy star czy
spoj rzeć na licz by: na pol skich uczel niach
stu diu je za le d wie 3% ukra iń skich stu den -
tów. Od dłuż sze go cza su nie szu ka się tak -
że no wych moż li wo ści np. fi nan so wa nia
tym że oso bom cze sne go na za chę tę – mó -
wił pro fe sor. Dzię ki pro gra mom ta kim
jak Era smus czy Era smus Mun dus
ob ser wu je my zwięk szo ną mo bil ność
stu den tów. Uczest nic two w wy mia nie
mię dzy na ro do wej, oprócz ko rzy ści in -
te lek tu al nych dla jed nost ki, ma rów -
nież po śred ni wpływ na współ pra cę
mię dzy da ny mi pań stwa mi. Mło dzi
za wie ra ją ze so bą przy jaź nie, in te gru -
ją się na por ta lach spo łecz no ścio -
wych, uczą się sza no wać od mien ność
kul tu ro wą – sta ją się swo isty mi am ba-
sa do ra mi swo ich kra jów. Po ja wi ła się

tak że pro po zy cja, że by prze pro wa dzić
wy mia nę mię dzy sa mo rzą da mi stu -
denckimi – Ta ki pro jekt był re ali zo wa ny
np. na Po li tech ni ce Gdań skiej, gdzie
spraw dził się do sko na le – wspo mniał
pro fe sor. 

W dys ku sji na te mat sta nu szkol -
nic twa wyż sze go go ście wy ra zi li m.in.
oba wę w kwe stii bra ku speł nie nia
kry te riów, zwłasz cza w ob sza rze fi -
nan so wa nia ba dań i roz wo ju, a tak że
zwró ci li uwa gę na pro blem ja ko ści
kształ ce nia. Z pu blicz no ści pa dło py -
ta nie o to, czy Pol ska po win na sta -
wiać na na ukę ma so wą, czy eli tar ną.
Zda nia na ten te mat by ły po dzie lo ne,
szcze gól nie je śli cho dzi o kwe stię od -
płat no ści za stu dia dzien ne. Część
osób opo wia da ła się za wnie sie niem
opła ty, ale fi nan so wa niem naj lep -
szych. In ne oso by sprze ci wia ły się te -
mu po my sło wi, uży wa jąc ar gu men tu,
że nie moż na uci nać bied niej szym
do stę pu do wy kształ ce nia. Po ja wi-
ły się też gło sy kry ty ki wo bec sys te -
mu bo loń skie go i kom pe ten cji ab sol -
wen tów, szcze gól nie w kwe stii moż -
li wo ści zmia ny kie run ku po trzech
la tach stu diów li cen cjac kich. Ja ko
plus sys te mu wy mie nio no z ko lei
mo bil ność stu den tów. Zwró co no rów -
nież uwa gę na pro ble my de mo gra -
ficz ne. W Pol sce jest obec nie pół mi -
lio na mło dzie ży w wie ku 16 lat, a ta
licz ba zmniej sza się co każ de 10 lat.
Nie dłu go doj dzie do sy tu acji, w któ rej
licz ba stu den tów dra stycz nie spad -
nie. Jak wte dy po ra dzą so bie ro dzi me
uczel nie? Prze trwa ją te naj lep sze...

mOniKa leWanDOWSKa
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Prof. Jerzy Błażejowski (na pierwszym planie)
oraz prof. Janusz Rachoń
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IN NO WA CJA – WSPóL NO TA –
UNI WER Sy TET– ta kie ha sło przy -

świe ca ło kon fe ren cji pod su mo wu ją -
cej re ali za cję „Pro gra mu wdro że nia
no wo cze snych ele men tów kształ -
ce nia w Uni wer sy te cie Gdań skim 
w la tach 2008–2011”, któ ra od by-
ła się 3 czerw ca br. na Wy dzia le Na -
uk Spo łecz nych. Pro jekt sfi nan so -
wa no ze środ ków Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. – To pierw sza ta ka ini cja ty wa
na na szym uni wer sy te cie. Cie szę się, że
nasz fla go wy pro jekt, któ re go ce lem by -
ło pod nie sie nie po zio mu kształ ce nia na
UG, uda ło się zre ali zo wać z tak wiel ki -
mi suk ce sa mi – mó wi ła pod czas kon -
fe ren cji pro rek tor ds. kształ ce nia,
prof. Ma ria Men del.

Je ste śmy na cza sie

Jed nym z głów nych ce lów pro jek -
tu, na któ ry skła da ło się 13 za dań,
by ło wpro wa dze nie uni wer sy te tu 
w no wo cze sność. Uda ło się te go 
do ko nać m.in. dzię ki utwo rze niu
no we go la bo ra to rium fi zycz ne go
(re ali za cja pro jek tu „Fi zy ka dla
przy szło ści” w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -

wódz twa Po mor skie go), wpro wa -
dze niu kur sów e -le ar nin go wych,
stwo rze niu no we go por ta lu dla Biu-
ra Ka rier, a tak że szko le niom zor -
ga ni zo wa nym dla ka dry kie row ni -
czej oraz kur som dy dak tycz nym dla
pra cow ni ków na uko wych. – Otwar -
ta na Wy dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki 
i In for ma ty ki sa la la bo ra to ryj na skła da
się z 40 sta no wisk po mia ro wych oraz
naj no wo cze śniej sze go sprzę tu, ta kie go
jak mi kro skop elek tro no wy, dzię ki 
któ re mu moż li we jest pro wa dze nie po -
mia rów ze wszyst kich dzie dzin fi zy ki.
Ta kie za ple cze tech no lo gicz ne ma dziś
je dy nie pięć ośrod ków aka de mic kich 
w Pol sce – mó wi ła w cza sie kon fe -
ren cji dr Ma ria Alic ka z Wy dzia łu
Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki.
Ża cy ma ją moż li wość ucze nia się
ob słu gi tej apa ra tu ry od pierw sze -
go ro ku stu diów. – Wie dza na szych
ab sol wen tów z za kre su wy ko ny wa nia
po mia ru na tym sprzę cie jest nie zwy kle
po żą da na, bo wiem wie le ośrod ków na -
uko wych w kra ju pra cu je na urzą dze -
niach o wie le star szych. Cie szy my się, że
dzię ki la bo ra to rium wy zna cza my kie -
run ki ba dań, sta no wi my o przy szło ści,
a nie pró bu je my ją do go nić – kon ty nu -
owa ła dr Alic ka. 

Z ko lei o atrak cyj ność edu ka cji
pro wa dzo nej na od le głość za dbał 
ze spół prof. Sta ni sła wa Wry czy 
z Wy dzia łu Za rzą dza nia. – Kur sy 
e -le ar nin go we to no we ob li cze na uki
do stęp ne je dy nie za po mo cą kom pu te ra
i In ter ne tu. Moż na je od by wać z każ de -
go miej sca na Zie mi i są skie ro wa ne do
wszyst kich, nie za leż nie od wie ku –
prze ko ny wał prof. Wry cza. W ra -
mach te go za da nia uda ło się stwo -
rzyć sześć ogól no do stęp nych kur -
sów z za kre su m.in. bio in for ma ty ki,
pra wa po dat ko we go, fu zji i prze jęć
firm oraz stu denc kich ini cja tyw go -
spo dar czych. Po nad to, dzię ki prze -
szko le niu ka dry z za kre su pro gra -
mo wa nia, stwo rzo no pod sta wy do
two rze nia ko lej nych kur sów. Nie -
zwy kłą me ta mor fo zę prze szedł tak -
że por tal Biu ra Ka rier UG, któ ry nie
był uno wo cze śnia ny od lat 90. XX w.
– Dziś jest to naj lep szy w Pol sce por tal
gro ma dzą cy ba zy da nych stu den tów i
ab sol wen tów po szu ku ją cych prak tyk
lub za trud nie nia. Po zwa la na efek tyw -

ne mo ni to ro wa nie ofert pra cy, a tak że
pro fi li po ten cjal nych pra cow ni ków –
mó wił w swo im wy stą pie niu Zbi -
gniew Rusz czyk, dy rek tor Ośrod ka
In for ma tycz ne go UG. 

Uni wer sy tet – 
spo łe czeń stwo – go spo dar ka

Ko lej ny blok za dań re ali zo wa nych 
w ra mach pro jek tu po świę co ny był
bu do wa niu prze strze ni dia lo gu mię -
dzy aka de mią a spo łe czeń stwem 
i go spo dar ką. Do te go ce lu po słu ży -
ło po sze rze nie ofer ty stu diów po dy -
plo mo wych, któ re mo gły by od po -
wie dzieć w peł ni na po trze by ryn ku
pra cy. Za da nia z te go blo ku zre ali zo -
wa no łącz nie na czte rech wy dzia -
łach. Na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym
otwar to stu dia z za kre su trans la to -
ry ki do ty czą ce m.in. tłu ma cze nia
gier kom pu te ro wych. Wy dział Za -
rzą dza nia wraz z Gdań ską Aka de -
mią Ban ko wą utwo rzył stu dia po dy -
plo mo we z za kre su ban ko wo ści,
któ rych ab sol wen ci bę dą mo gli sta -
rać się o Eu ro pej ski Cer ty fi kat Ban -
kow ca umoż li wia ją cy pra cę w 13
pań stwach Unii Eu ro pej skiej. Z ko lei
na bra ki spe cja li stów na ryn ku pra -
cy od po wie dzia no stu dia mi za pro -
po no wa ny mi przez Wy dział Che mii.
In spi ra cją pierw szych z nich by ło
Roz po rzą dze nie  REACH z 2007 r. do -
ty czą ce m.in. re je stro wa nia sub -
stan cji che micz nych w Eu ro pej skiej
Agen cji Che mi ka liów. – Na szą in ten -
cją by ło wy kształ cić spe cja li stów do radz -
twa na rzecz prze my słu, któ rzy po tra fi -
li by wła ści wie oce nić ry zy ko oraz
za re je stro wać no we sub stan cje che micz -
ne – mó wił pod czas spo tka nia dr To -
masz Pu zyn z Wy dzia łu Che mii.
Dru gie stu dia po dy plo mo we do ty czą
współ cze snych me tod ana li ty ki 
z ele men ta mi dia gno sty ki mo le ku -
lar nej oraz ich za sto so wa nia w prze -
my śle i go spo dar ce. Z ko lei na 
Wy dzia le Na uk Spo łecz nych prze -
pro wa dzo no eks pe ry men tal ne stu -
dium heu ry stycz ne go na ucza nia
ma te ma ty ki i fi zy ki, a tak że prze -
pro wa dzo no cykl spo tkań w ra mach
de bat na te mat na ucza nia przed -
mio tów ma te ma tycz no -przy rod ni -
czych. 

Innowacyjne kształcenie 
z a p e w n i o n e
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Stu dent – dok to rant – 
ab sol went

Ad re sa ta mi trze cie go blo ku za dań
by li od bior cy pro gra mów kształ ce -
nia na uni wer sy te cie, czy li stu den ci,
dok to ran ci oraz ab sol wen ci. Pro -
gra my szko le nio we prze wi dy wa ły 
do kształ ca nie w za kre sie teo re tycz -
nym i prak tycz nym. Dla stu den tów
pierw sze go ro ku przy go to wa no spe -
cjal ne kur sy wy rów naw cze z ma te -
ma ty ki i fi zy ki. Biu ro Ka rier UG zor -
ga ni zo wa ło cykl szko leń z za kre su
przy go to wań do pod ję cia za trud nie -
nia lub za ło że nia wła snej fir my. 
– W ra mach pro jek tu prze pro wa dzi li -
śmy sze reg spo tkań stu den tów i ab sol -
wen tów z pra co daw ca mi z wo je wódz -
twa po mor skie go na te mat po li ty ki
ka dro wej firm. Po nad to uno wo cze śni li -
śmy na szą plat for mę in ter ne to wą, pod -
nie śli śmy po ziom usług z za kre su 
do radz twa za wo do we go, a tak że kre -
atyw ne go pla no wa nia ka rie ry – in for -
mo wa ła ze bra nych An na Wierz -
chow ska, kie row nik Biu ra Ka rier.
Do bre wy kształ ce nie to tak że wie -
dza prak tycz na, czy li moż li wość 
od by wa nia prak tyk za wo do wych
pod czas stu diów. Stu den ci róż nych
kie run ków z pię ciu wy dzia łów (m.in.
Oce ano gra fii i Geo gra fii oraz Bio lo -
gii) mie li oka zję od być 210 go dzin
prak tyk pod nad zo rem wy kwa li fi ko -
wa nych pra cow ni ków – opie ku nów
naj pręż niej dzia ła ją cych firm na Po -
mo rzu. Dla dok to ran tów utwo rzo no
spe cjal ny, trwający 18 mie się cy, pro-
gram stypendialny. Wzię ły w  nim
udział oso by, któ rych za in te re so wa -
nia ba daw cze mia ły wpływ na roz -
wój go spo dar czy re gio nu. 

* * *
„Pro gram wdro że nia no wo cze snych
ele men tów kształ ce nia w Uni wer -
sy te cie Gdań skim w la tach 2008–
–2011” po zwo lił nie tyl ko na stwo -
rze nie i re ali za cję wie lu in no wa cyj -
nych po my słów, ale tak że na in te -
gra cję oraz umoc nie nie wia ry w po-
ten cjał ka dry dy dak tycz nej uczel ni.
Do wio dło te go za an ga żo wa nie pra -
cow ni ków ze wszyst kich 11 wy -
dzia łów. Mi mo za mknię cia prac
war to pod kre ślić, że wie le roz wią -
zań za pro po no wa nych w pro gra mie
bę dzie mia ło swój ciąg dal szy. Każ -
dy bę dzie mógł sko rzy stać z kur sów
e -le ar nin go wych, wy bra ne stu dia
po dy plo mo we bę dą mia ły swo je 
ko lej ne edy cje (w tym ro ku ru sza
na bór na trans la to ry kę), a w ra -
mach pod no sze nia ja ko ści kształ ce -
nia pra cow ni ków UG kon ty nu owa -
ne bę dą kur sy dy dak tycz ne.

maGDalena marCinKOWSKa

Kon gres od kil ku lat in spi ru je 
do or ga ni zo wa nia spo łecz nej

de ba ty po świę co nej istot nym pro -
ble mom współ cze sne go Po mo rza. 
W tym ro ku or ga ni za to rzy po sta no -
wi li za jąć się za gad nie niem pod -
mio to wo ści. W oce nie po my sło daw -
cy i ini cja to ra Kon gre su, dr. Ja na
Szom bur ga, pre ze sa In sty tu tu Ba -
dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą, pod -
mio to wość jest wa run kiem na szej
kon ku ren cyj no ści i roz wo ju. – Je żeli
chce my kon ku ro wać kre atyw no ścią i in -
no wa cyj no ścią, a nie ni ski mi kosz ta mi,
je śli chce my lep szej de mo kra cji i praw -
dzi wej wspól no to wo ści, mu si my po sta -
wić na pod mio to wość, oso bo wą i wspól -
no to wą – mó wił w swo im wy stą-
pie niu dr Szom burg. 

Na ob ra dy Kon gre su przy by ło
wie le osób, któ re de cy du ją o kie -
run kach roz wo ju Po mo rza, Pol ski, 
a na wet Unii Eu ro pej skiej. By li wśród
nich: mar sza łek se na tu RP, Bog dan
Bo ru se wicz, mi ni ster pra cy i po li ty -
ki spo łecz nej, Jo lan ta Fe dak oraz
ko mi sarz UE ds. bu dże tu, dr Ja nusz
Le wan dow ski. Nie za bra kło tak że
przed sta wi cie li Uni wer sy te tu Gdań -
skie go – w spo tka niu wziął udział
pro rek tor ds. stu denc kich UG, prof.
Jó zef Ar no Wło dar ski, a wśród kon -
gre so wych pa ne li stów zna la zło się
wie lu na uczy cie li aka de mic kich
oraz stu dent ka UG. Pro fe sor An na
Ma ria Za wadz ka wy stą pi ła z re fe ra -
tem Ry zy ka kul tu ry kon sump cji – mię -
dzy do bro by tem a do bro sta nem, prof.
Ce za ry Ob racht -Pron dzyń ski przed -
sta wił two rze nie po mor skiej wspól -
no ty ja ko wy zwa nie god ne pod ję cia,
zaś dr Mar ce li Bur del ski uka zał, 
w ja ki spo sób wie dza o kul tu rze
i sty lu ży cia Chiń czy ków mo że być
dro gą do suk ce su na chiń skim ryn -
ku. Ta tia na Ku śmier ska, wi ce pre zes
dzia ła ją ce go na UG Klu bu Stu denc -
kie go „Po mo ra nia”, za pre zen to wa ła

na to miast jak mło de po ko le nie po -
strze ga za gad nie nie toż sa mo ści re -
gio nal nej. 

wIe lość w Jed No ścI

Ob ra dy Kon gre su mia ły za rów no
cha rak ter ple nar ny, jak i pa ne lo wy.
War to zwró cić uwa gę na zróż ni co -
wa ną te ma ty kę po szcze gól nych 
se sji te ma tycz nych. W tym ro ku za -
sta na wia no się nad po zor nie roz -
bież ny mi za gad nie nia mi, jak na
przy kład wy ko rzy sta nie szans zwią -
za nych ze współ pra cą z Chi na mi 
z jed nej stro ny a toż sa mość Po mo -
rzan ze stro ny dru giej. De ba to wa no
rów nież nad wy zwa nia mi ener ge -
tycz ny mi, kie run ka mi zmian w sek -
to rze przed się biorstw pry wat nych
czy in no wa cja mi spo łecz ny mi. Wy -
da je się, że dla pod mio to wo ści oraz
śro do wi ska aka de mic kie go szcze -
gól nie istot ne by ły ob ra dy po świę -
co ne za gad nie niom pol skiej oświa -
ty. Or ga ni za to rzy za da li uczest ni kom
Kon gre su pro wo ka cyj ne py ta nia: cze -
mu ma słu żyć edu ka cja mło dych Po -
la ków? Czy uczy my ich dla zda nia
te stów, czy dla roz wo ju? Py ta nia te
są wy jąt ko wo ak tu al ne w związ ku
z prze pro wa dza ną re for mą szkol -
nic twa wyż sze go. Po trze bu je my
kon se kwent nej wi zji roz wo ju mło -
de go po ko le nia, od przed szko la aż
po ukoń cze nie stu diów wyż szych, 
a na wet kształ ce nie usta wicz ne. 
Je że li nie za dba my o edu ka cję na

podmiotowość i edukacja
warunkiem rozwoju
dnia 21 maja 2011 r. w gmachu głównym politechniki gdańskiej odbył się 
iV pomorski kongres obywatelski – cykliczne przedsięwzięcie instytutu
Badań nad gospodarką rynkową. tegoroczne obrady skupiły się wokół
tematu „podmiotowość dla rozwoju”. wzięło w nich udział kilkuset
uczestników, w tym naukowcy, przedsiębiorcy, studenci, działacze
samorządowi i społeczni, a także zainteresowani pomorzanie
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po zio mie szko ły pod sta wo wej lub
śred niej, to po zwo li my na zmar no -
wa nie po ten cja łu przy szłych stu -
den tów, któ rzy pod czas stu diów za -
miast roz wi jać swo je umie jęt no ści,
bę dą zmu sze ni do nad ra bia nia za le -
gło ści edu ka cyj nych. 

o do brą edU ka cJę

Ob ra dy pa ne lu na te mat edu ka cji
pro wa dził dr Piotr Za moj ski z Uni -
wer sy te tu Gdań skie go, któ ry stwier -
dził, iż edu ka cja jest spra wą pierw -
szej wa gi, a or ga ni za to rzy wy szli
za pew ne z za ło że nia, że ze wnętrz ne
eg za mi ny w for mie te stów sta ły się
cen trum na sze go my śle nia o edu ka -
cji. Po trzeb na jest za tem od po wiedź
na zgła sza ne przez wie le śro do wisk
wąt pli wo ści, czy te sty rze czy wi ście
gwa ran tu ją do brą edu ka cję, czy ra -
czej ją nisz czą. Wy stą pie nia do ty czą -
ce te go za gad nie nia wy gło si li: prof.
Do ro ta Klus -Stań ska z In sty tu tu Pe -
da go gi ki Uni wer sy te tu Gdań skie go,
dr Ma rze na Ży liń ska z Na uczy ciel -
skie go Ko le gium Ję zy ków Ob cych 
w To ru niu oraz Ra fał Sło miń ski, 
na uczy ciel I LO im. Jó ze fa Wy bic kie -
go w Ko ście rzy nie. Ob ra dy roz po -
czę ły się od smut nej kon sta ta cji 
dr Ma rze ny Ży liń skiej: – Pod czas gdy
te sty mia ły być na rzę dziem po moc ni -
czym, nie ste ty sta ły się ce lem sa mym 
w so bie. Szko ła upodob ni ła się do li gi

pił kar skiej, w któ rej li czą się tyl ko 
wy ni ki. Nie do stat ki pol skiej oświa ty rzu -
tują na kre atyw ność i in no wa cyj ność.
Pro fe sor Do ro ta Klus -Stań ska zwró -
ci ła jed nak uwa gę na wpływ zmian
za cho dzą cych w no wo cze snym świe -
cie na kształt oświa ty. Zgło si ła po stu -
lat do sto so wa nia sys te mu na ucza nia
do zmie nia ją cych się wa run ków oraz
zwró ce nia uwa gi na na ukę uży wa nia
wie dzy za miast jej bez re flek syj ne go
przy swa ja nia. – Na le ży przy sto so wy wać
uczniów do umie jęt ne go ko rzy sta nia 
z wie dzy i do sto so wy wa nia się do zmie -
nia ją cych się sy tu acji. W swo im wy stą -
pie niu pt. Te sty al bo la ba w szko le –
fałszy wa al ter na ty wa. Na czym po le ga
edu ka cja dla roz wo ju? prof. Klus -Stań -
ska pod kre śla ła tak że, że te sty sa -
me w so bie, ja ko na rzę dzie po mia ru
osią gnięć uczniów, nie są złe lub do -
bre i nie moż na obar czać ich wi ną za
nie do cią gnię cia pol skiej edu ka cji.
Rze czy wi stą bo lącz ką oświa ty jest
na to miast pod trzy my wa nie oświe-
ce nio we go mo de lu kształ ce nia. Pro -
fe sor zwró ci ła uwa gę na na stę pu ją ce
funk cje te stów, któ re są na rzę dziem:
1) uprawo moc nie nia pro gra mu na -
ucza nia, 2) dia gno zy uczniów, 3) dia g-
no zy sys te mu szkol ne go, 4) dia gno -
zy kul tu ry dy dak tycz nej sys te mu
szkol ne go. Zda niem pro fe sor, zmia -
na pol skiej szko ły się nie uda je, gdyż
my śli my o niej po tocz nie i emo cjo -
nal nie, zaś na sze do świad cze nia ży -
cio we przed kła da my nad pro po zy cje
re form. Szko dli wa jest też wia ra 
w pro ste re cep ty i cu dow ne roz wią -
za nia. Nie ob ca jest nam awer sja do
sa mo kry ty ki oraz do eman cy pa cji
uczniów. W pol skiej szko le nie ma
miej sca na ak tyw ne go ucznia. Jak że
wie le z pod kre ślo nych wy żej py tań
mo gli by śmy nie ste ty od nieść do
szkol nic twa wyż sze go. Czy na uczy -
cie le aka de mic cy są kry tycz ni wo bec

swo ich umie jęt no ści dy dak tycz -
nych? Czy wspie ra my ak tyw nych,
am bit nych stu den tów? Jak czę sto
sta wia my na roz wój, na wet kosz tem
ca ło ści ma te ria łu eg za mi na cyj ne go? 

Tak jak zde fi nio wa nie i od na le zie -
nie swo jej pod mio to wo ści jest czyn -
ni kiem wa run ku ją cym roz wój in dy -
wi du al ny oraz zbio ro wy, tak do bra
edu ka cja wy da je się być naj lep szym
spo so bem na wy ko rzy sta nie ist nie -
ją cych w da nym spo łe czeń stwie
moż li wo ści. Bar dzo do brze, iż Po -
mor ski Kon gres Oby wa tel ski po wra -
ca do pro ble mów oświa ty. Miej my
na dzie ję, że te go rocz ne ob ra dy sta -
ną się rze czy wi stą za chę tą do zmia -
ny my śle nia o na ucza niu mło de go
po ko le nia, tak że na uczel niach wyż -
szych. Pa mię taj my, że nie kształ ci my
stu den tów dla te go, by do brze zda li
eg za min z da ne go przed mio tu, naj -
le piej w for mie te sto wej, lecz po to,
by zdo by li umie jęt no ści po zwa la ją ce
im na spraw ne funk cjo no wa nie na
zmie nia ją cym się ryn ku za wo do -
wym. Tyl ko so lid nie wy kształ co ny,
przy go to wa ny do usta wicz ne go roz -
wo ju ab sol went po ra dzi so bie z wy -
zwa nia mi współ cze sno ści. Ten zaś,
któ ry uczył się tyl ko dla za li cze nia
przed mio tu, tak na praw dę zmar no -
wał czas po świę co ny ucze niu się 
i stu dio wa niu. 

* * *

Na za koń cze nie god ne pod kre śle nia
jest za an ga żo wa nie spo łecz no ści
aka de mic kiej Uni wer sy te tu Gdań -
skie go w or ga ni za cję Kon gre su. 
Stu den ci UG licz nie uczest ni czy li 
w ob ra dach ple nar nych oraz se sjach
te ma tycz nych. Mię dzy wy dzia ło we
Ko ło Praw Czło wie ka UG im. Gu sta -
wa Rad bru cha, dzia ła ją ce na Wy -
dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji oraz
Wy dzia le Na uk Spo łecz nych, zo sta-
ło or ga ni za cją współ pra cu ją cą, zaś
„Ga ze ta Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni -
stra cji UG” zy ska ła mia no pa tro na
me dial ne go przed się wzię cia. Świad -
czy to o za an ga żo wa niu stu den tów
UG w działal ność re gio nal ną, w tym
spo łecz ną. Na si stu den ci wzo ro wo
wy peł nia li za da nia wo lon ta riu szy, 
a do Je go Ma gni fi cen cji Rek to ra UG
za ich za an ga żo wa nie zo sta ły wy sła -
ne po dzię ko wa nia od pre ze sa In sty -
tu tu Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko -
wą, dr. Ja na Szom bur ga.
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Od lewej: Tomasz Snarski, Katarzyna Kitowska
(studentka WPiA UG), Marta Flis (asystent WPiA UG),
Kordian Zarębiński (student WPiA UG)
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Thom son Reu ters jest jed nym 
z głów nych świa to wych do staw -

ców in te li gent nej in for ma cji dla
firm i spe cja li stów z bran ży fi nan so -
wej, praw nej oraz eko no micz nej.
Za trud nia po nad 50 tys. pra cow ni -
ków w po nad 100 kra jach świa ta,
a swo ją cen tra lę ma w No wym Jor ku.
Trój miej ska fi lia po wsta ła w Gdy ni
w 2006 r. i jest jed nym z głów nych
świa to wych cen trów za rzą dza nia
da ny mi. Z oka zji zbli ża ją ce go się
wła śnie pię cio le cia od dzia łu 25 ma -
ja zor ga ni zo wa no w nim Dzień
Otwar ty dla Me diów. Dzien ni ka rze
mo gli z bli ska przyj rzeć się, jak wy -
glą da pra ca w dru giej po Lon dy nie
pod wzglę dem wiel ko ści pla ców ce
Thom son Reu ters w Eu ro pie, któ ra
ob słu gu je ryn ki Eu ro py, Afry ki i Bli -
skie go Wscho du. W cią gu tych kil ku
lat licz ba pra cow ni ków od dzia łu
wzro sła z 30 do 800 osób, re pre zen -
tu ją cych 30 róż nych na ro do wo ści 
i mó wią cych 35 ję zy ka mi świa ta.
Wśród za trud nio nych spo ry pro cent
sta no wią ab sol wen ci Uni wer sy te tu
Gdań skie go, głów nie Wy dzia łów
Eko no micz ne go, Za rzą dza nia i Fi lo -
lo gicz ne go. 

współ pra ca z Uni wer sy te tem
Gdań skim

Fir mę Thom son Reu ters za si la ją
mło dzi i ener gicz ni lu dzie – śred nia
wie ku wy no si 27 lat, a po nad po ło wa
pra cow ni ków to oso by po ni żej 25 ro -
ku ży cia. Dla te go tak waż na jest dla
niej współ pra ca z trój miej ski mi
uczel nia mi, w tym głów nie z Uni -
wer sy te tem Gdań skim, któ ry jest do -
sko na łym źró dłem do brze wy kwa li fi -
ko wa nych pra cow ni ków. Z te go też
wzglę du po wstał pro jekt Thom son
Reu ters Da ta Su ite (TRDS). Jest to
wspól ne przed się wzię cie na szej
uczel ni, miast: Gdań ska i So po tu
oraz fir my Thom son Reu ters, w ra -
mach któ re go w 2008 r. na Wy dzia le
Eko no micz nym uru cho mio no no wo -
cze sne la bo ra to rium z 23 sta no wi -
ska mi (kom pu ter plus dwa mo ni to ry)
wy po sa żo ny mi w bez płat ny do stęp
do klu czo wych pro duk tów fir my –
Reu ters 3000Xtra oraz Reu ters
Know led ge. Kie row ni kiem pro jek tu
ze stro ny UG jest prof. Da nu ta 

Mar ci niak -Ne ider, a ko or dy na to rem – 
dr Ur szu la Mrzy głód. Na wy dzia le
znaj du je się tak że tzw. in fo po int, na
któ rym wy świe tla ne są naj śwież sze
wia do mo ści ze świa ta. Po zwa la to
stu den tom śle dzić na bie żą co wszyst -
kie istot ne dla nich wy da rze nia. Ten
uni ka to wy w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej pro jekt jest dla Wy dzia -
łu Eko no micz ne go wy róż nie niem,
wpi su ją cym go do eli tar ne go gro na
świa to wych uczel ni współ pra cu ją -
cych z fir mą Thom son Reu ters. 

W ra mach umo wy o współ pra cę
pra cow ni cy Thom son Reu ters uczest -
ni czą w pro wa dzo nych na UG za ję -
ciach z te ma ty ki ryn ków fi nan so -
wych. Oprócz te go przed sta wi cie le
fir my za sia da ją w Ra dzie Eks per tów,
gdzie ich za da niem jest do radz two
przy two rze niu pro gra mów na ucza -
nia. Wska zu ją, ja kie kon kret ne ce chy
i umie jęt no ści są po żą da ne przez fir -
my i ja kie wy mo gi ma ją pra co daw cy.
Wszyst ko po to, aby unik nąć sy tu acji
nie do sto so wa nia ab sol wen tów do wy -
mo gów ryn ku pra cy. War to rów nież
pa mię tać o in nych, tra dy cyj nych for -
mach współ pra cy, ta kich jak prak ty ki
oraz sta że (płat ne i nie płat ne) dla
obec nych i by łych stu den tów. Swo je
miej sce w fir mie znaj dą nie tyl ko 
ab sol wen ci kie run ków eko no micz -
nych i biz ne so wych, ale tak że tłu -
ma cze i ję zy ko znaw cy. Jak prze ko ny -
wa ła pod czas Dnia Otwar te go dla
Me diów Ma rion Le slie, glo bal ny dy -
rek tor dzia łu In stru ment&Pri cing
Con tent – Gdyń ski od dział z po wo dze -
niem moż na na zwać Cen trum Ję zy ków
Eu ro pej skich. Jest to bo wiem miej sce,
któ re peł ni ro lę roz prze strze nia nia in for -
ma cji z ryn ków eu ro pej skich na ryn ki
glo bal ne.

cen trum eks por to we ta len tów

Thom son Reu ters za pew nia pra cę 
na wie lu sta no wi skach. Po czy na jąc
od młod szych ana li ty ków ryn ku, 
po przez pro gra mi stów php, me na ge -
rów, pro ject me na ge rów, te ste rów apli -
ka cji, ję zy ko znaw ców, a na tłu ma -
czach koń cząc. – Tar ge tem są przede
wszyst kim ab sol wen ci uczel ni wyż szych,
są to bo wiem lu dzie bar dzo dy na micz ni,
ta cy, któ rym chce się jesz cze pra co wać.
Am bit ni, peł ni en tu zja zmu i ener gii…

Na ta kich lu dzi sta wia om son Reu ters
– mó wił Adam Si kor ski, dy rek tor
od dzia łu w Gdy ni. Ofer ty pra cy
moż na prze sy łać na bie żą co, nie za -
leż nie od ogła sza nych re kru ta cji.
Wszyst kie apli ka cje po zo sta ją w ba -
zie. Ci, któ rzy po zy tyw nie przej dą
eta py re kru ta cji (wy wiad te le fo nicz -
ny, roz mo wę kwa li fi ka cyj ną i te sty),
zo sta ją za trud nie ni i wdro że ni 
w sys tem pra cy fir my. Po nie waż no -
wi pra cow ni cy ma ją do opa no wa nia
spo rą ilość in for ma cji, ob ję ci są tzw.
pro gra mem ochron nym – mie sięcz -
nym okre sem na uki, któ ry ma zmi -
ni ma li zo wać stres zwią za ny z przy -
sto so wy wa niem się do no we go
miej sca pra cy. Dla pra cow ni ków
prze wi dzia ne są licz ne we wnętrz ne
sys te my szko leń i men to rin gu, kur sy
ję zy ko we, roz bu do wa ny sys tem so -
cjal ny i ubez pie cze nio wy. Thom son
Reu ters oba la tak że ste reo typ kor -
po ra cji – za kła da pra cę w ela stycz -
nych go dzi nach, na wet w do mu 
w za leż no ści od sta no wi ska i ro dza -
ju wy ko ny wa nej pra cy, a tak że po -
trzeb ob słu gi wa ne go ryn ku. W czas
pra cy wli czo na jest go dzin na prze -
rwa na po si łek, a raz w ty go dniu
jest tzw. fru it day (dzień owo co wy).
Nie pra cu je się w bok sach, a w ot-
war tych prze strze niach, wspól nie,
nie za leż nie od pia sto wa ne go sta no -
wi ska. Pra cow ni cy ma ją też wy dzie -
lo ne po ko je do od po czyn ku. Sze fo -
stwo wy cho dzi bo wiem z za ło że nia,
że „re ali zu ją cy sie bie pra cow nik to
suk ces dla fir my”. Nic więc dziw ne -
go, że w 2011 r. fir ma Thom son
Reu ters, dzię ki gło som pra cow ni ków
i po zy tyw nej oce nie au dy tu kul tu ro -
we go, otrzy ma ła ty tuł Gre at Pla ce to 
Work in Po land 2011, zaj mu jąc 
II miej sce w ka te go rii firm za trud -
nia ją cych po wy żej 500 pra cow ni -
ków. – Dla nas lu dzie, któ rzy z na mi
pra cu ją, są klu czem do suk ce su fir my.
Chce my też za pew nić zdol nym, mło dym
oso bom moż li wość star tu do mię dzy na -
ro do wej ka rie ry. Dla te go też obej mu je -
my pro gra mem high potential, tych,
któ rzy za chwy ci li nas swo im ta len tem.
Chce my po ka zać, że umie jęt no ści i wie -
dza są do sko na łym to wa rem eks por to -
wym Pol ski – pod su mo wa ła Ma rion
Le slie. 
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Dnia 26 ma ja na Wy dzia le Na uk
Spo łecz nych od by ła się kon fe -

ren cja na uko wa „Twór cza re so cja li -
za cja”, zor ga ni zo wa na przez Ko ło
Na uko we Psy cho lo gii Są do wej i Pe -
ni ten cjar nej „Pe ni ten tia”. Wzię li w
niej udział wy bit ni znaw cy tej dzie -
dzi ny: prof. Ma rek Ko nop czyń ski
(rek tor PEDAGOGIUM Wyż szej
Szko ły Na uk Spo łecz nych w War sza -
wie), prof. Hen ryk Ma chel, dr Mo ni -
ka Mar czak, dr An drzej Pio trow ski
oraz mgr Ka ta rzy na Stry jek (na -
ukow cy z Uni wer sy te tu Gdań skie -
go). W au li nie za bra kło rów nież stu -
den tów, szcze gól nie pe da go gi ki.
Kon fe ren cja zwień czy ła III Wy sta wę
Sztu ki Wię zien nej, któ rą w ma ju
moż na by ło po dzi wiać na ho lu Wy -
dzia łu. Po spo tka niu od by ła się li cy -
ta cja prac osób osa dzo nych w jed -
nost kach pe ni ten cjar nych. Do chód 
z niej w ca ło ści zo sta nie prze zna czo ny
na rzecz jed nej z gdań skich fun da cji.

Zmie nić na lep sze, ale jak?

Re so cja li za cja jest dzie dzi ną sto sun -
ko wo mło dą, po nie waż na uko wo za -
czę ła się roz wi jać do pie ro w XX w.
Nie ozna cza to jed nak, że wcze śniej
nie za sta na wia no się i nie pró bo wa -
no od po wie dzieć so bie na py ta nie,
dla cze go lu dzie po peł nia ją prze stęp -
stwa, jak ich za to ka rać i jak ich od
te go od wieść. Sa mą re so cja li za cję
roz pa tru je się ja ko ko rek cję, zmia nę
za cho wań nie po żą da nych u oso by
nie do sto so wa nej spo łecz nie. Ta kie
ro zu mie nie re so cja li za cji ma swo je
ko rze nie w kon cep cji be ha wio ry -
stycz nej (zmia na za cho wań na po żą -
da ne, przy uży ciu sys te mu kar i na -
gród). Po ja wia się jed nak ogrom ny
pro blem, po nie waż sys tem ten co
praw da jest sto sun ko wo sku tecz ny
na te re nie za kła du kar ne go, jed nak

nie spraw dza się po wyj ściu z wię -
zie nia na wol ność. Trud no jest za -
tem usta lić, któ re z wy uczo nych 
za cho wań są rze czy wi ste, a któ re je -
dy nie po zor ne (sto so wa ne po to, że -
by zy skać na gro dę). Klu czo we py ta -
nie do ty czy więc trwa ło ści tej
zmia ny. – My śmy z be ha wio ry zmu za -
adap to wa li je dy nie ten frag ment, któ ry
mó wi o re ak cji na bo dziec, ale teo ria
mó wi też, że trwa łość re ak cji za le ży od
dłu go ści bodź ca. Za cho wa nia są pra wi -
dło we, do pó ki oso ba zmie nia na czu je się
np. ob ser wo wa na (przez wszech obec ny
mo ni to ring). Gdy bo dziec zni ka, nie ma
już po trze by do sto so wy wa nia się do nie -
go – tłu ma czył w swo im wy stą pie -
niu prof. Ma rek Ko nop czyń ski. 

Kie dy od kry to, że sys tem opar ty
na be ha wio ry zmie jest nie sku tecz -
ny, za czę to po szu ki wać no wych roz -
wią zań – tym ra zem w kon cep cjach
psy cho dy na micz nych, któ re za kła -
da ją, że sko ro nie moż na zmie nić
czło wie ka z ze wnątrz, na le ży wpły -
nąć na nie go od we wnątrz. Za czę to
więc sto so wać tzw. psy cho ko rek cję
po przez te ra pie, so cjo te ra pie czy
psy cho dra my. – Są to me to dy od daw na
sto so wa ne przez sys te my pe ni ten cjar ne
w USA. W 1987 r. Mar tin son prze ba dał
oko ło 100 tam tej szych pro gra mów re so -
cja li za cyj nych i stwier dził, że ża den 
z nich nie jest sku tecz ny, po nie waż dzia -
ła ją je dy nie chwi lo wo. Mo że my więc
me to dy psy cho ko rek cji sto so wać je dy nie
ja ko wspo ma ga nie – kon ty nu ował
prof. Ko nop czyń ski. Jed nym z ta kich
dzia łań mo że być mu zy ko te ra pia, ja -
ko dzia ła nie od stre so wu ją ce i re lak -
su ją ce. Za pre zen to wa na pod czas
spo tka nia me to da gon gów ty be tań -
skich, sto so wa na przez dy rek to ra
za kła du kar ne go w Wierz cho wie,
An drze ja Sam ka, po zwa la wy ci szyć
za cho wa nia agre syw ne, od ciąć się
od świa ta i za to pić we wła snych

my ślach. – Za mknię cie i izo la cja po -
wo du ją stres, któ ry z ko lei ro dzi agre sję.
Trze ba szu kać no wych roz wią zań idą -
cych rów no le gle z ko rek cją, któ re po mo -
gą ska za nym wró cić do śro do wi ska, na -
uczyć się roz wią zy wać kon flik ty na
spo koj nie. Do czło wie ka moż na do trzeć
wie lo ma spo so ba mi, nie na każ de go da -
na me to da mo że dzia łać, ale naj waż -
niej sze jest pró bo wać coś zmie nić –
prze ko ny wał prof. Ma chel. 

roz wój jest naj waż niej szy

Na le ża ło by jed nak za dać so bie py ta -
nie o to, czy za ło że nie kon cep cji
psy cho ko rek cyj nych jest traf ne.
Sku pia się ono bo wiem na po szu ki -
wa niu roz wią zań w prze szło ści. Pro -
fe sor Ko nop czyń ski py tał: – Czy ta ka
zmia na ma sens? Nie sły sza łem jesz cze,
że by ko mu kol wiek uda ło się zmie nić
prze szłość. Zma ni pu lo wać ow szem, ale
zmie nić – nie. To te raź niej szość i przy -
szłość po win ny być przed mio tem na -
szych ba dań, bo jest to je dy ne po le, na
któ rym mo że my coś zdzia łać i po pra wić.
Trze ba od ciąć się od prze szło ści. Za na li -
zo wać, prze tra wić i ru szyć da lej. Fe no -
me nem pol skim (tak że je śli cho dzi o po -
li ty kę) jest jed nak to, że mi mo sy gna łów,
że wpro wa dza ne me to dy są nie sku tecz -
ne, wciąż ada ptu je my je do na szych wa -
run ków.

Dla cze go re al nie nie mo że my
wpły wać na jed nost kę? Współ cze -
śnie mó wi się o tym, że re so cja li za -
cja po win na sty mu lo wać roz wój
czło wie ka, po ma gać mu prze kro czyć

– Po tra fi my zdo by wać ko smos, ale wciąż nie po tra fi my zmie nić czło -

wie ka tak, jak by śmy chcie li. Z ba dań do sko na le wie my, dla cze go

lu dzie zo sta ją prze stęp ca mi. Wie my też, co skła nia ich do po wro tu 

na złą ścież kę, jed nak wciąż nie ma my po ję cia i nie uda ło się jesz cze

zba dać, dla cze go… lu dzie nie wra ca ją do wię zie nia. Co po wo du je, że

po tra fią na no wo po wró cić do spo łe czeń stwa? – py tał pod czas kon -
fe ren cji pt. „twór cza re so cja li za cja” prof. Hen ryk ma chel z uni wer -
sy te tu gdań skie go
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pew ne ba rie ry i blo ka dy, któ re mo gą
być przy czy ną fru stra cji i za cho wań
nie po żą da nych. Du żo cza su za ję ło
spo łe czeń stwom zro zu mie nie, że ci
brzyd cy, brud ni, pa skud ni kry mi na -
li ści ma ją in dy wi du al ne po trze by
roz wo jo we, ta len ty i moż li wo ści. 
W tym przy pad ku trze ba roz wi jać 
i kre ować po ten cja ły oraz prze -
kształ cać wa dli wie ukształ to wa ną
toż sa mość po przez zmia nę spo so bu
my śle nia o sa mym so bie. Pew ne
utar te sche ma ty do ty czą ce wła snej
oso by, np. prze ko na nie, że jest się
ma ło zdol nym, spra wia ją, że da na
oso ba nie aspi ru je do pew nych ról
spo łecz nych. Waż ne jest tu tak że,
jak jest się od bie ra nym przez in -
nych. Kie dy wcho dzi my, czę sto 
z tru dem, w ja kąś no wą ro lę, a nie
zy sku je ona ak cep ta cji, bu dzi się w
nas fru stra cja. Pró ba bu do wa nia no -
wej toż sa mo ści nie mo że dziać się
je dy nie w od osob nie niu. Czy w ta -
kim ra zie jest moż li wa sku tecz na re -
so cja li za cja w za mknię tej prze strze -
ni? - I tak, i nie. Za kła dy kar ne nie są
na sta wio ne na roz wój i edu ka cję. Nie do
po my śle nia jest w spo łe czeń stwie, że by
do bre li ceum mo gło po wstać przy po -
praw cza ku. Dla cze go nie pod no sić tym
lu dziom po przecz ki? Nie mu sisz być
zbro ja rzem, be to nia rzem i me cha ni kiem.
Mo żesz iść na stu dia. Trze ba wrzu cać
tych mło dych lu dzi do śro do wi ska sty -
mu lu ją ce go, w któ rym nie bę dą się
uwstecz niać, a roz wi jać. Bo roz wój po le -
ga na tym, że jak już wej dzie się na wyż -
szy po ziom, to trud niej jest się cof nąć –
prze ko ny wał prof. Ko nop czyń ski.

W ta kim przy pad ku, mó wiąc 
o kre atyw nej re so cja li za cji, ma my
na my śli sty mu lo wa nie moż li wo ści 
i ta len tów, a nie ko niecz nie sa mo
two rze nie te atrów, ob ra zów i rę ko -
dzieł. Wszyst kie te twór cze, kre -
atyw ne dzia ła nia ma ją być je dy nie
pre tek stem do dia gno zy i roz wo ju
czło wie ka. Ma ją stać się środ ka mi
wspo ma ga ją cy mi, punk tem wyj ścia
i za cze pie nia. Trze ba za sta no wić się,

czy nie do sto so wa nie spo łecz ne nie
wy ni ka z nie moż no ści za spo ko je nia
ja kiejś po trze by roz wo jo wej. Naj le -
piej prze śle dzić wła sne uczu cia 
z chwi li, kie dy coś nas blo ko wa ło,
nie mo gli śmy dać so bie z czymś ra -
dy. Czy po ra dzi li śmy so bie sa mi, czy
mo że ktoś nam po mógł?

w oczach spo łe czeń stwa

W spo łe czeń stwie wciąż jesz cze ży -
we jest prze ko na nie, że „oni” (ska za -
ni) po win ni być wdzięcz ni za to, że
są utrzy my wa ni w wię zie niach, ma-
ją co jeść i co ro bić. Do te go do cho -
dzą mi ty funk cjo nu ją ce w świa do -
mo ści spo łecz nej. Pierw szym z nich
jest wia ra w omni po ten cję pra wa 
i je go sku tecz ność. Lu dzie za kła da ją,
że zwięk sze nie su ro wo ści prze pi sów
bę dzie prze kła da ło się na zmniej sze -
nie licz by prze stępstw, co nie jest
zgod ne z rze czy wi sto ścią. Nie do sto -
so wa nie spo łecz ne i prze stęp czość
uwa ża się za „cho ro bę spo łecz ną”.
Ra dze nie so bie z nią od by wa się
we dług wzo rów me dycz nych. „Cho -
rzy” prze cho dzą te ra pię i le czą się 
w „szpi ta lach” – wię zie niach. Mi tem
jest tu tak że prze ko na nie, że zin sty -
tu cjo na li zo wa na re so cja li za cja przy -
go tu je ska za nych do ży cia w śro do -
wi sku otwar tym. – Jak moż na to
zro bić, sko ro od po cząt ku się ich izo lu je 
i uczy za sad funk cjo no wa nia je dy nie 
w jed nym, spe cy ficz nym śro do wi sku? –
py ta ła dr Mo ni ka Mar czak. Ba dacz ka
zwró ci ła też uwa gę na zróż ni co wa -
nie po pu la cji osób w wię zie niu. – Są
tam lu dzie z róż nych śro do wisk, z róż ny -
mi ty pa mi oso bo wo ści i za bu rze nia mi.
Zna leź li się tam z róż nych po wo dów,
ma ją in ny wy miar ka ry i do każ de go z
nich na le ża ło by od nieść się in dy wi du al -
nie. Na przy kład ska za ni uzna ni za nie -
zwy kle nie bez piecz nych izo lo wa ni są nie
tyl ko od spo łe czeń stwa, ale tak że od in -
nych więź niów. Trze ba zna leźć spo sób
na każ de go z nich. Nie ste ty, pro gra my
w pol skich pla ców kach pe ni ten cjar -

nych są ma ło sku tecz ne. Przede
wszyst kim dla te go, że nie są pod -
par te teo rią i naj now szy mi ba da nia -
mi, a do te go nie prze pro wa dza się
ewa lu acji dłu go ter mi no wej, a krót ko-
ter mi no wa nie przy no si ocze ki wa -
nych re zul ta tów. 

Jest jesz cze je den aspekt spo -
łecz ny wpły wa ją cy na oży wio ną
dys ku sję o sku tecz no ści re so cja li za -
cji – pie nią dze. Po ja wia ją się gło sy,
zresz tą słusz ne, że sko ro fun du sze
pły ną z kie sze ni po dat ni ków, mu szą
być do brze za rzą dza ne. W tym 
za da nie na ukow ców, po li ty ków, wy -
cho waw ców i kie row ni ków pla có -
wek. Pań stwo bie rze od po wie dzial -
ność za więź nia. Ma za pew nić byt 
i wa run ki do re so cja li za cji, tak, by
ten nie za gra żał swo im nie do sto so -
wa niem in nym oby wa te lom. W rze -
czy wi sto ści wię zien nej pa nu je jed -
nak tzw. pod kul tu ra – do mi na cja
bo gat szych i sil niej szych, a tak że
du alizm po staw. Jed ną pre zen tu je
się psy cho lo gom i wy cho waw com,
dru gą współ więź niom. – Pierw sza
ma za pew nić lep sze trak to wa nie, lep szą
opi nię, co pro wa dzi do zdo by cia na gro -
dy, np. prze pust ki. Są to nie ste ty bar dzo
czę sto za cho wa nia na po kaz, je dy nie dla
osią gnię cia ko rzy ści, nie ma ją ce nic
wspól ne go z re so cja li za cją. Po ja wia się
tu tak że od po wie dzial ność wy cho waw -
ców za dzia ła nia więź niów na prze pu st -
ce. Sły szy się cza sem py ta nia: kto go 
wy pu ścił, sko ro to ta ki so cjo pa ta? Od po -
wiedź wy cho waw ców to czę sto: ale to on
na wa lił, mu si być od po wie dzial ny sam
za sie bie. No tak, ale to Ty mia łeś go 
te go na uczyć, przy pil no wać. Przy po mi -
na to tro chę od po wie dzial ność ro dzi ca
za dziec ko – ostrze gał pro fe sor 
Ma chel. – Dla te go, je śli per so nel za kła -
dów pe ni ten cjar nych bę dzie kiep ski i nie
bę dzie miał świa do mo ści pew nych za -
cho wań ani en tu zja zmu do pra cy, to nie
moż na mó wić o twór czej re so cja li za cji.
W ogó le nie moż na mó wić o re so cja li -
za cji...
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Przed mio tem ni niej sze go szki cu
jest do brze za cho wa ny, opraw ny

w bia ły per ga min i li czą cy tro chę po -
nad 700 stron wo lu min, któ ry za -
wie ra w so bie dwa bar dzo cen ne
dzie ła. Pierw sze z nich to słyn na
Kro ni ka to ruń ska Ja ku ba Hen ry ka 
Ze rnec ke go (or ni sche Chro ni ca in
we lcher die Ge schich te die ser Stadt von
MCCXXI, bis MDCCXXVI, aus be wehr -
ten Scri ben ten und glau bwu er di gen 
Do cu men tis zu sam men ge tra gen wor -
den...), dru gie zaś to bo ga ty zbiór do -
ku men tów źró dło wych do ty czą cych
tzw. tu mul tu to ruń skie go z ro ku
1724 (or ni sche Denc kwu er dig ke iten,
wo rin nen die im Jahr Chri sti 1724 und
vor her ge hen den Ze iten ve run glu eck te
Stadt orn im Königl. Po lni schen Hert -
zog thum Pre uszen...), przy pi sy wa ny
przez bi blio gra fów Da nie lo wi Er ne -
sto wi Ja błoń skie mu (1660–1741),
gło śne mu teo lo go wi i dzia ła czo wi
ewan ge lic kie mu, współ za ło ży cie lo wi
Pru skie go Kró lew skie go To wa rzy stwa
Na uko we go w Ber li nie. Dzie ła te zo -
sta ły wy da ne w Ber li nie przez księ -
ga rza i wy daw cę kró lew skie go (oraz
wspo mnia ne go wy żej To wa rzy stwa),
Am bro siu sa Hau de go. Na kar cie ty -
tu ło wej Kro ni ki wid nie je ja ko da ta
wy da nia rok 1727, źró dła zaś o tu -
mul cie to ruń skim zo sta ły wy tło czo ne
rok wcze śniej. Wy glą da na to, że oba
dzie ła ce lo wo zo sta ły po łą czo ne
przez wy daw cę, al bo wiem au tor Ja -
kub Ze rnec ke z ra cji peł nio nej przez
sie bie funk cji wi ce pre zy den ta mia sta
zna lazł się w ogniu wy da rzeń i stał
się też ofia rą za mie szek z ro ku 1724
(a wła ści wie ich kon se kwen cji). Ale 
o tym po ni żej. Wra ca jąc zaś do my śli
po przed niej, na le ży za zna czyć, iż
opi sy wa ny tu taj wo lu min jest tzw.
kloc kiem wy daw ni czym, czy li za mie -
rzo nym przez wy daw cę po łą cze niem
dwóch dzieł w jed nej opra wie in tro -
li ga tor skiej, o czym świad czy jed no -
li ty kształt i wy gląd książ ki. 

Dzie ło Ja ku ba Hen ry ka Ze rnec ke -
go za chwy ca sta ran no ścią wy da nia.
Oprócz licz nych wi niet ozdob nych 
i ilu stra cji w tek ście znaj du je się 
12 ta blic mie dzio ry to wych, a wśród
nich por tre ty au to ra oraz pre zy den ta
To ru nia, Ja na God fry da Ro esne ra
(1658–1724), któ ry zo stał ścię ty wy -
ro kiem są du ase sor skie go za do -
pusz cze nie do zde mo lo wa nia ko le -
gium je zu ic kie go przez pro te stan tów
w trakcie za mie szek w 1724 r. Po zo -
sta łe ta bli ce za wie ra ją dwa pla ny
mia sta oraz wi do ki waż niej szych ko -
ścio łów, a tak że re pro duk cje oko licz -
no ścio wych me da li wy da nych przez
Ra dę Mia sta. 

A te raz obie ca ne sło wo o Ja ku bie
Hen ry ku Ze rnec ke. Był on ro do wi -
tym to ru nia ni nem, sy nem człon ka
pa try cja tu to ruń skie go, Ja na Ze rnec -
ke go. Edu ka cję roz po czął w Gim na -
zjum Aka de mic kim w ro dzin nym
mie ście, a kon ty nu ował ją w ta kiej
sa mej uczel ni w Gdań sku, gdzie
miesz ka ła część je go bli skiej ro dzi ny.
Stu dia od by wał na licz nych uczel -
niach eu ro pej skich, zwłasz cza nie -
miec kich (naj dłu żej prze by wał na
uni wer sy te cie w Ros to cku). Zgłę biał
głów nie na uki teo lo gicz ne i pra wo,
ale stu dio wał rów nież i in ne dys cy -
pli ny, dzię ki cze mu zdo był wszech -
stron ne wy kształ ce nie. Ogrom ny 
za sób wie dzy, któ ry po siadł, po po -
wro cie do ro dzin ne go mia sta wy ko -
rzy sty wał po cząt ko wo w kan ce la rii
se na tu to ruń skie go, gdzie peł nił
obo wiąz ki se kre ta rza. Ko lej ne szcze -
ble ka rie ry au to ra Kro ni ki to funk cja
ław ni ka, raj cy miej skie go, wresz cie
bur mi strza i wi ce pre zy den ta gro du
Ko per ni ka. Pod czas peł nie nia tej
ostat niej funk cji mia ły wła śnie miej -
sce wy da rze nia zwa ne tu mul tem to -
ruń skim. Za czę ło się zaś wszyst ko 
w świę to Mat ki Bo żej Szka plerz nej
(16 lip ca) od bój ki stu den tów to ruń -
skie go Gim na zjum Aka de mic kie go

(wów czas uczel ni pro te stanc kiej) ze
stu den ta mi Ko le gium Je zu ic kie go
przy ko ście le Św. Ja ku ba. Pierw si
spro wo ko wa li ca łe zaj ście swo im
nie sto sow nym za cho wa niem pod -
czas pro ce sji eu cha ry stycz nej. Był to
punkt za pal ny, któ ry spo wo do wał ko -
lej ne wy da rze nia już z udzia łem nie
tyl ko stu den tów, ale i miesz czan 
re pre zen tu ją cych więk szość ewan ge -
lic ką. Do szło do wła ma nia się pro te -
stan tów do Ko le gium i zde mo lo wa -
nia gma chu. Na do miar złe go
znisz czo no wi ze ru nek Mat ki Bo żej.
Spra wa zna la zła fi nał w są dzie ase -
sor skim w War sza wie. Za pa dły wy ro -
ki śmier ci na spraw ców za mie szek 
i wła dze mia sta, któ re uzna no za od -
po wie dzial ne za ich za ist nie nie. 
Mi mo wsta wien nic twa państw pro -
te stanc kich, a na wet nun cju sza apo -
stol skie go, król Au gust II Moc ny od -
mó wił ska za nym pra wa ła ski, po za
je dy nym wy jąt kiem. Był nim wła śnie
Ja kub Hen ryk Ze rnec ke, któ ry cie -
szył się w mie ście wiel kim au to ry te -
tem i za któ rym wsta wi li się na wet
to ruń scy je zu ici. Sam au tor Kro ni ki
to ruń skiej mu siał bar dzo prze żyć tę
spra wę, ja ko że dwa la ta po tem, bę -
dąc jesz cze w si le wie ku, umarł. Dzie -
ło zaś je go prze trwa ło wie ki i do dziś
po zo sta je nie za stą pio nym źró dłem
wie dzy nie tyl ko dla ba da czy dzie jów
To ru nia, ale rów nież Prus Kró lew -
skich i ów cze snej Rze czy po spo li tej.

Zbiór ma te ria łów i do ku men tów
do ty czą cych wy pad ków z roku 1724,
sta no wią cy dru gą część opi sy wa ne -
go wo lu mi nu, przy pi sy wa ny Er ne -
sto wi Da nie lo wi Ja błoń skie mu, ma
już wy raź nie cha rak ter po li tycz ny,
od zwier cie dla ją cy ów cze sny sto su -
nek Prus do Pol ski. Zresz tą je go re -
dak tor, Er nest Da niel Ja błoń ski, na -
dwor ny ka zno dzie ja Fry de ry ka III
Ho hen zol ler na, zna ny był ze swo ich
an ty pol skich po glą dów i wro gich
dzia łań wo bec Rze czy po spo li tej.

kronikarski „klocek” o toruniu
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Re ali zo wa ny w tym ro ku pro jekt
„Se ven Sen ses...” ma na ce lu

m.in. pro mo wa nie ak tyw no ści oby -
wa tel skiej mło dzie ży (szcze gól nie
eu ro pej skiej), roz wi ja nie po czu cia
so li dar no ści i idei to le ran cji oraz
roz wój spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go. Ty tuł na wią zu je do sied miu
ko lo rów ha ftu ka szub skie go, bę dą -
cych swo istym sym bo lem Ka szub.
Do udzia łu w pro jek cie za pro szo no
or ga ni za cje mło dzie żo we, z któ ry mi
Klub współ pra cu je dzię -
ki człon ko stwu w yEN
(youth of Eu ro pe an Na -
tio na li ties). W Pol sce
spo tka się więc mło dzież
z sze ściu kra jów Eu ro -
py, re pre zen tan ci trzech
mniej szo ści na ro do wych
oraz trzech grup et nicz -
nych. Bę dą to: Po la cy 
z Czech, mniej szość nie -
miec ka z Wę gier, Fi no -
wie ze Szwe cji, Ser bo łu ży cza nie 
z Nie miec, Fry zo wie z Ho lan dii
oraz Ka szu bi – go spo da rze spo tka -
nia. – Se mi na rium to bę dzie szcze gól -
nym wy da rze niem. Przy go to wu je my się
do nie go już od je sie ni ze szłe go ro ku,
gdyż wy ma ga od nas du że go za an ga żo -
wa nia. Po za tym, dla nas, mło dych 
lu dzi bar dzo waż ne jest, że współ dzia -
ła my, po ma ga my so bie na wza jem
i uczy my się, że moż na na so bie po le gać
– mó wi Mo ni ka Pek, oso ba od po -
wie dzial na za re ali za cję pro jek tu
„Se ven Sen ses…” z ra mie nia Klu -
bu Stu denc kie go „Po mo ra nia”.

czas po dzię ko wań

Se mi na rium od bę dzie się w Ostrzy -
cach w dniach 22–29 sierp nia. Nie

jest to da ta przy pad ko wa – Ka szu bi
bę dą wów czas dzię ko wać za zgro -
ma dzo ne plo ny. Pierw sze dni spo -
tka nia upły ną pod zna kiem warsz -
ta tów, dzię ki cze mu moż li wa bę dzie
wy mia na do świad czeń i zgłę bie nie
in for ma cji na wy bra ne te ma ty.
Uczest ni cy „Se ven Sen ses...” bę dą
dys ku to wać m.in. o róż ni cach mię -
dzykul tu ro wych, pro ble mie dys kry -
mi na cji na tle na ro do wo ścio wym 
i et nicz nym oraz bra ku ak tyw no ści

me dial nej or ga ni za cji mło dzie żo -
wych nie któ rych kra jów. Oprócz
udzia łu w warsz ta tach go ście z za -
gra ni cy bę dą mie li moż li wość zdo -
by cia naj wyż sze go szczy tu Ka szub,
Wie ży cy, oraz zwie dze nia m.in. Ko -
ście rzy ny i Gdań ska w for mie gry
te re no wej. Dzię ki te mu obok ćwi -
cze nia in tu icji de tek ty wi stycz nej
przed uczest ni ka mi pro jek tu otwo -
rzą się drzwi do wy ostrze nia zmy -
słów. Prze wod nim te ma tem wy cie -
czek bę dą bo wiem ty tu ło we
zmy sły, czy li m.in. słuch (w od nie -
sie niu do mu zy ki ka szub skiej),
smak (kuch nia ka szub ska), wzrok
(ka szub skie za byt ki i kra jo bra zy),
węch (pro ces two rze nia ta ba ki),
do tyk (warsz ta ty ha ftu). W prak ty -
ce ozna cza to m.in. de gu sta cję ka -

szub skich po traw, pre zen ta cję tra -
dy cyj nych stro jów ka szub skich
pod czas do ży nek czy do żyn ko wy
wspól ny śpiew. Or ga ni za to rzy nie
za po mi na ją rów nież o tym, że wa -
ka cje to czas spę dza ny na ło nie na -
tu ry. W związ ku z tym przy ja cie le
Ka szub spo tka ją się nad Je zio ra mi
Ra duń ski mi. Naj waż niej sza jest jed -
nak Szwaj ca ria Ka szub ska – kra ina
prze pięk nych kra jo bra zów, któ re
uczest ni cy „Se ven Sen ses...” bę dą
mo gli po dzi wiać oso bi ście. W koń cu
nie ma to jak ob co wać z przy ro dą,
zwłasz cza ka szub ską.

W re zul ta cie spo tka nia po wsta nie
pu bli ka cja oraz stro na in ter ne to wa
za wie ra ją ca do ko na nia wszyst kich
uczest ni ków pro jek tu i pod su mo wu -

ją ca ich osią gnię cia. Pla -
no wa ne jest rów nież
stwo rze nie ko la żu zdjęć
od wzo ro wu ją ce go dzia -
ła nia w for mie ka len da -
rza, któ ry otrzy ma każ dy
z uczest ni ków oraz part -
ne rów. Na to miast w li -
sto pa dzie 2011 r. od bę -
dzie się na Uni wer sy te cie
Gdań skim kon fe ren cja
nt. pro gra mu „Mło dzież

w dzia ła niu”, któ ra bę dzie swo istym
zwień cze niem pro jek tu.

sło wo o klu bie

Klub Stu denc ki „Po mo ra nia” zo stał
za ło żo ny w 1962 r. ja ko klub mło -
dzie żo wy, a w 1983 r. zo stał za re je -
stro wa ny ja ko Ko ło Na uko we na
Uni wer sy te cie Gdań skim. Je go opie-
ku nem na uko wym jest prof. An drzej
Cey no wa. Dzia łal ność na uko wa klu -
bu prze ja wia się w or ga ni zo wa niu
kon fe ren cji na uko wych, se mi na riów
czy wy staw, któ rych ce lem jest 
sa mo kształ ce nie człon ków ko ła, 
a tak że od dzia ły wa nie na in nych,
swo iste in te gro wa nie śro do wi ska
re gio nu wo kół spraw toż sa mo ści 
i dzie dzic twa kul tu ro we go.

C z e R W I e C  2 0 1 1 /  g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a 19

kaszuby
w s i e d m i u z m y s ł a c h

d l a e u r o p y
jed ną z ini cja tyw po dej mo wa nych w tym ro ku przez klub stu denc ki  
„po mo ra nia” przy współ pra cy zrze sze nia ka szub sko -po mor skie go 
jest pro jekt mul ti kul tu ro we go se mi na rium pod ty tu łem „se ven sen ses of 
ka shu bia 2011”. przed się wzię cie jest re ali zo wa ne w ra mach pro gra mu 
„mło dzież w dzia ła niu” (ak cja 1.1) i współ fi nan so wa ne przez unię eu ro pej ską 

tOmaSz CzaPla, mOniKa JureK

fot. archiwum klubu studenckiego „pomorania”
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Dnia 10 ma ja na Wy dzia le Eko -
no micz nym na sze go uni wer -

sy te tu od by ła się V kon fe ren cja 
„Wy bie ra my Po mo rze”, zor ga ni zo -
wana przez Ra dę Sa mo rzą du Stu -
den tów Wy dzia łu Eko no micz ne go
oraz Ko ło Na uko we Han dlu Za gra -
nicz ne go  przy wspar ciu Par la men -
tu Stu den tów i władz Wy dzia łu.
Uczest ni ków po wi ta ła pro dzie kan
ds. stu denc kich, prof. Kry sty na 
Żo łąd kie wicz, przy po mi na jąc zna ne
ha sło: „myśl glo bal nie – dzia łaj lo -
kal nie”. Pod czas spo tka nia wspól nie
za sta na wia no się, jak prze ko nać
nie zde cy do wa nych do po zo sta nia
na Po mo rzu. Wśród mło dych lu dzi
pa nu je, nie słusz ne zda niem go ści
i pre le gen tów, prze ko na nie, że to,

co do bre, cze ka na nich za gra ni cą.
Pod czas gdy wie lu ab sol wen tów
szu ka swo jej szan sy m.in. w Wiel -
kiej Bry ta nii, w na szym re gio nie 
po ja wia ją się dla nich no we moż-
li wo ści. Ro dzą się in no wa cyj ne 
po my sły i in we sty cje, a mia sta pra -
cu ją nad swo ją in fra struk tu rą. Nie -
któ re z dzia łań słu żą cych roz wo jo wi
trój miej skiej aglo me ra cji omó wio no
wła śnie pod czas te go rocz ne go spo t-
ka nia. 

Gdy NIa sta wia na sport

Choć cięż ko jest stwo rzyć me tro po -
lię w peł ni zgod ną pod każ dym
wzglę dem dzia łal no ści, So pot, Gdy -
nia i Gdańsk zgod nie współ pra cu ją
na po lu spor to wym. – Mó wi się, że
sport ła go dzi oby cza je. Tak zda je się być
wła śnie w tym przy pad ku – prze ko ny -
wał dy rek tor Gdyń skie go Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji, Ma rek Łu cyk.
Ośrod ki po wsta ją ce na te re nie Gdy -
ni ma ją na ce lu po pu la ry zo wa nie
spor tu i re kre acji ja ko zdro we go
spo so bu na spę dza nie wol ne go cza -
su. Z bu dże tu mia sta pły ną jed nak
pie nią dze nie tyl ko na im pre zy
spor to we oraz utrzy ma nie obiek -
tów, ale tak że na dba nie o utrzy ma -
nie w czy sto ści plaż od Ba bich 
Do łów po So pot i za pew nie nie bez -
pie czeń stwa wy po czy wa ją cym na
nich oso bom. Obiek ty spor to we
znaj du ją ce się pod opie ką GOSiR-u

to m.in. sta dion pił kar ski, sta dion
rug by, kom pleks spor to wy przy ulicy
Olim pij skiej, ośro dek hi po te ra pii,
tor ro we ro wy na Wi to mi nie, gdyń -
ska Ma ri na, in for ma cje tu ry stycz ne,
ha la spor to wo -wi do wi sko wa (miej -
sce np. roz gry wek w za wo dach
dru ży no wych, bok su czy MMA), ha -
la lek ko atle tycz na oraz ha la gier
(sport szkol ny, ba za tre nin go wa).
Obiek ty te słu żą nie tyl ko spor tow -
com, ale także wszyst kim miesz -
kań com. Or ga ni zo wa ne są w nich
za ję cia spor to we dla osób w każ -
dym wie ku, w ha lach od by wa ją się
kon cer ty, a oko licz ne bo iska sta ją
się miej sca mi na pik ni ki i fe sty ny
ro dzin ne. – Nie za po mi naj my też, że
po ten cjał spor to wy Trój mia sta tkwi
rów nież w stu den tach. Wy star czy spoj -
rzeć na suk ce sy spor tow ców z sek cji
Aka de mic kie go Związ ku Spor to we go –
przy po mi nał dy rek tor Łu cyk.

No wy GdańSk – pro jekt 
re wi ta li za cji

Pod czas gdy GOSiR na ma wiał nas
do dba nia o cia ło i du cha, Urząd
Miej ski w Gdań sku prze ko ny wał, 
że dba o kon dy cję sa me go mia sta.
Alek san dra Mo kwa za pre zen to wa ła
ze bra nym dłu go fa lo wy i kom plek so -
wy pro jekt re wi ta li za cji nie któ rych
ob sza rów mia sta. Pierw szą tak po -
waż ną prze mia nę Gdańsk prze cho -
dził po II woj nie świa to wej, kie dy
trze ba by ło od bu do wać znisz cze nia
wo jen ne. Obec ny pro gram zo stał
przy go to wa ny z my ślą o przy wró ce -
niu do ży cia miejsc, któ re ule gły 
de gra da cji w wy ni ku dzia łal no ści
prze my słu czy dzia łal no ści woj sko -
wej, ale rów nież tych, któ re po woj -
nie nie by ły od na wia ne. – O wy bo rze
re jo nów do re wi ta li za cji de cy du ją m.in.
czyn ni ki spo łecz ne – po ziom bez ro bo -
cia, bie dy, wy kształ ce nia miesz kań ców,
a tak że sto pień za nie czysz cze nia śro do -
wi ska, war tość hi sto rycz na i kul tu ro wa
obiek tów oraz stan tech nicz ny ist nie ją -
cej za bu do wy. Do te go zwra ca się tak że
uwa gę na po ten cjał go spo dar czy da ne -
go ob sza ru – tłu ma czy ła przed sta wi -
ciel ka Urzę du Mia sta. W ten spo sób
w 2004 r. wska za no aż 60 ob sza rów

na te re nie ca łe go mia sta, z któ rych
13 zo sta ło uzna nych za prio ry te to -
we. Są to: Je lit ko wo, Brzeź no, No -
wy Port, Ko lo nia Abeg ga, Dol ny
Wrzeszcz, Gro dzi sko, Bi sku pia Gór -
ka, Sta re Przed mie ście, Wy spa Spi -
chrzów, Dol ne Mia sto, An giel ska
Gro bla – Dłu gie Ogro dy, Świę ty
Woj ciech, Oru nia. Nie któ re z nich
zdą ży ły zna czą co się zmie nić od te -
go cza su. Zmia ny te mia ły na ce lu
przede wszyst kim po wstrzy ma nie
de gra da cji spo łecz no -eko no micz nej,
roz bu do wę i mo der ni za cję in fra -
struk tu ry lo kal nej, roz wój tu ry sty ki
i kul tu ry oraz ochro nę dzie dzic twa
kul tu ro we go. Dziś wy zwa niem re -
wi ta li za cyj nym jest dla mia sta ob -
szar Let ni cy, któ ry trze ba przy wró -
cić do ży cia przed Eu ro 2012. 

Gru pa loToS: Pro gram 10+

Grze gorz Zgo da, przed sta wi ciel
Gru py LOTOS, omó wił pod czas spo -
tka nia jed no z naj więk szych przed -
się wzięć go spo dar czych na sze go
kra ju, któ re ma miej sce wła śnie na
Po mo rzu. Pro gram 10+, bo o nim
mo wa, jest stra te gicz nym za da niem
in we sty cyj nym pro wa dzo nym w ra -
mach roz wo ju na le żą cej do kon cer -
nu ra fi ne rii w Gdań sku. Pod czas je -
go re ali za cji po wstał sze reg no wych,
za awan so wa nych tech no lo gicz nie
in sta la cji, któ re po zwa la ją efek tyw -
niej wy twa rzać pro duk ty naf to we.
Zwięk sze nie wła sne go wy do by cia
ro py i zwięk sze nie mo cy prze ro bo -
wych ra fi ne rii o po nad 4 mln ton
rocz nie (wzrost wy daj no ści o 75%)
za pew nia więk sze bez pie czeń stwo
ener ge tycz ne kra ju. Bez siar ko we
pa li wo, ogra ni cze nie emi sji me ta li
cięż kich i py łów to bez po śred nie ko -
rzy ści rów nież dla śro do wi ska na tu -
ral ne go. Z tak wiel ki mi przed się -
wzię cia mi zwią za ne są zwy kle tak że
in we sty cje w in fra struk tu rę, któ re
zle ca ne są lo kal nym przed się bior -
stwom. Two rzą się dzię ki te mu lep -
sze moż li wo ści dla firm i no we miej -
sca pra cy w re gio nie po mor skim. 

Prze mysł ener ge tycz ny

Cho ciaż pro wa dzi się dzia ła nia
zwięk sza ją ce nie za leż ność ener ge -
tycz ną kra ju (np. Pro gram 10+), sy -
tu acja wciąż nie jest za do wa la ją ca.
– W Trój mie ście np. za po trze bo wa nie
na ener gię elek trycz ną jest o wie le więk -
sze, niż są w sta nie za pew nić elek tro cie -
płow nie Gdań ska i oko lic – ostrze gał
Pa tryk Zie liń ski z Ko ła Na uko we go

p o m o r z e
miejscem na rozwój
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Han dlu Za gra nicz ne go.  Pol ska im -
por tu je 70% ener gii elek trycz nej,
któ rej war tość spa da pod czas prze -
sy łu. Oprócz te go bo ry ka my się 
z pro ble mem sta rych, ma ło wy daj -
nych kon struk cji. Za 12 lat nie 
bę dzie my się mie ścić w nor mach
od pa dów i za nie czysz czeń emi to wa -
nych przez elek trow nie ciepl ne. Jest
kil ka roz wią zań obec nej sy tu acji:
ob ni że nie ener go chłon no ści, opty -
ma li za cja spraw no ści kon struk cji,
po wsta nie no we go blo ku po zy ski -
wa nia ener gii (elek trow nia ato mo -
wa) oraz po sta wie nie na od na wial ne
źró dła ener gii. Ener gia od na wial na
jest do brym roz wią za niem szcze -
gól nie dla Po mo rza. Jed nak ten
spo sób mi mo swo ich ko rzy ści
(ochro na śro do wi ska, nie wy czer pal -
ne źró dło, brak pa liw) ma pew ne
wa dy. Przede wszyst kim wy ma ga
od po wied nich wa run ków – np. pra -
ca wia tra ków jest za leż na od po go -
dy, co spra wia, że nie jest to sta bil -
ne źró dło po zy ski wa nia ener gii.
Oprócz te go wie lu prze ciw ni ków
na rze ka na za bu rze nia kra jo bra zu 
i ha łas. Elek trow nie wod ne z ko lei
ma ją ogrom ny po ten cjał, ale je-
dy nie do pro du ko wa nia ener gii
elek trycz nej. – Roz wią za niem, któ re 
z pew no ścią war to roz wa żyć, jest wpro -
wa dze nie ener gii ato mo wej. Miej scem
dla elek trow ni mógł by być po mor ski
Żar no wiec. Po mysł ten bu dzi jed nak
ogrom ne kon tro wer sje, zwią za ne ze
sko ja rze nia mi z Czar no by lem, a te raz
tak że z Fu ku shi mą. Mi mo wszyst ko jest
to sta bil ny spo sób na zdo by wa nie ener -
gii – mó wił Pa tryk Zie liń ski. Co raz
now sze tech no lo gie za pew nia ją 
o wie le więk szy po ziom za bez pie -
czeń. Do dat ko wo jest to spo sób
zgod ny z wy mo ga mi do ty czą cy mi
za nie czysz czeń i ochro ny śro do wi -
ska – choć i tu po ja wia ją się mi nu sy
w po sta ci ra dio ak tyw nych od pa dów. 

***
Przed sta wio ne na kon fe ren cji „Wy -
bie ra my Po mo rze” in we sty cje i pla -
ny to je dy nie uła mek wszyst kich
dzia łań wspo ma ga ją cych roz wój na -
sze go re gio nu. Wy star czy ro zej rzeć
się po naj bliż szej oko li cy. Po mo rze
nie ustan nie się zmie nia i po szu ku je
co raz to now szych roz wią zań uła -
twia ją cych ży cie miesz kań com. 
W koń cu ha sło „mo rze moż li wo ści”
do cze goś zo bo wią zu je.

mOniKa leWanDOWSKa

studenckie
święto
już za nami
dni kul tu ry stu denc kiej nep tu na lia 2011 do bie gły koń ca. w tym ro ku świę to
stu den tów uni wer sy te tu gdań skie go od by ło się w dniach 19–28 ma ja i by ło
czę ścią ob cho dów ro ku ja na He we liu sza. im pre zę zor ga ni zo wał par la ment
stu den tów ug we współ pra cy z wy dzia ło wy mi ra da mi sa mo rzą du stu den tów
ug, ra dą dok to ran tów ug, aka de mic kim związ kiem spor to wym ug, aka de -
mic kim cen trum kul tu ry ug „al ter na tor”, Fun da cją na rzecz stu den tów i ab -
sol wen tów ug oraz par la men tem stu den tów gdań skiej wyż szej szko ły Hu -
ma ni stycz nej

Neptunalia roz po czę ły się 19 ma -
ja (czwartek) od Che mi lia dy,

czy li świę ta Wy dzia łu Che mii. Przy
ul. So bie skie go w Gdań sku -Wrzesz -
czu od go dzin po ran nych przy go to -
wy wa no się do uda nej pró by po bi cia
re kor du Pol ski w uło że niu naj więk -
sze go ukła du okre so we go pier wiast -
ków, a tak że roz gry wa no me cze siat -
ków ki oraz ko szy ków ki, w któ rych
udział wzię li nie tyl ko stu den ci, ale
rów nież pra cow ni cy Wy dzia łu. W go -
dzi nach po po łu dnio wych roz po czę-
ło się wiel kie gril lo wa nie po łą czo ne 
z kon cer tem ze spo łów: Mar cin Ja nek
Qu ar tet, Sto ne Cre ek, Graf Ho tel.
Gwiaz dą wie czo ru był ze spół Po de -
szfa, któ re go mu zy cy są ści śle zwią -
za ni z Wy dzia łem Che mii. Na de ser
or ga ni za to rzy za ser wo wa li wy stęp
ka ba re tu Py da Squ ad. Dał się on po -
znać z nie prze cięt ne go po czu cia hu -
mo ru oraz do sko na łe go kon tak tu 
z wi dzem. Emo cjo nu ją cy pierw szy
dzień Nep tu na liów za koń czył się za -
ba wą do bia łe go ra na w no wo otwar -
tym klu bie Se sja.

Ko lej ne dwa dni sta nę ły pod zna -
kiem ak tyw no ści spor to wej. W pią -
tek na te re nie kam pu su w Gdań sku -
-Oli wie od był się Bieg o Pu char JM
Rek to ra UG, na to miast w so bo tę na
Mo tła wie do szło do po je dyn ku Uni -
wer sy te tu Gdań skie go z Po li tech ni -
ką Gdań ską w Wy ści gu Smo czych
Ło dzi. W nie dzie lę or ga ni za to rzy 

da li od po cząć bra ci stu denc kiej,
wie dząc, że ko lej ny ty dzień bę dzie
ob fi to wał w licz ne wy da rze nia.

W po nie dział ko we po po łu dnie
stu den ci mo gli wziąć udział w kur sie
szyb kie go czy ta nia, na to miast wie -
czo rem ru szy ło Ki no pod Gwiaz da mi
Na ekra nie roz sta wio nym przy Wy -
dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma -
ty ki wy emi to wa no fil my: Sa mot ny
męż czy zna (reż. Tom Ford) oraz 
Per se po lis (reż. Vin cent Pa ron naud,
Mar ja ne Sa tra pi). 

We wtor ko we po po łu dnie mi ło -
śni cy spa lin i pa lo nej gu my mo gli
wy ka zać się umie jęt no ścia mi pod -
czas I edy cji Stu denc kie go Tur nie ju
Go kar to we go na to rze w So po cie -
-Wy ści gach. Po za koń cze niu tur nie -
ju, po mi mo opa dów desz czu oraz
sil ne go wia tru, stu den ci zja wi li się
na ko lej nym po ka zie fil mów. Tym
ra zem by ły to René (reż. He le na
Třeštíková) oraz Taj ne przez po uf ne
(reż. Jo el Co en, Ethan Co en). 

W śro dę na te re nie kam pu su w
Gdań sku -Oli wie od był się tur niej
tra żów ki, czy li siat ków ki na tra wie.
W je go trak cie ki bi ce mo gli nie tyl -
ko po dzi wiać kunszt siat kar ski za -
wod ni ków, ale tak że wy słu chać wy -
stę pów mło dych ka pel, ta kich jak:
Krót ka Pił ka, C40 30, Me cha nism,
Gars oraz go ścin nie No thing Box.
Wie czór za koń czył się po ka zem fil -
mów: Pu pen do (reż. Jan Hřebejk)



oraz Butch Cas si dy and the Sun dan ce
Kid (reż. Geo r ge Roy Hill). 

Czwar tek rów nież ob fi to wał w wy -
da rze nia. Na sta dio nie UG od był się
tur niej pił ki noż nej, na to miast w klu -
bie stu denc kim Xkwa drat miał
miej sce kon kurs ze spo łów roc ko -
wych Rock on Fun, w któ rym wzię -
ły udział m.in.: Jak Zwał Tak Zwał,
The Whi te Mo use Band, In My Po -
cket, The Li rium, WattEver, Sun kin -
gro ad oraz Na ked Brown. Zwy cięz -
cą kon kur su zo stał ze spół Jak Zwał
Tak Zwał, przy zna no rów nież dwa
wy róż nie nia. Otrzy ma ły je ze spo ły
Na ked Brown oraz WattEver. Nie
by ły to jed nak wszyst kie wy da rze -
nia nep tu na lio we te go dnia: oso by
pre fe ru ją ce mu zy kę dys ko te ko wą
mo gły bo wiem udać się do klu bu
Tro pi kal na Wy spa w So po cie na im -
pre zę Go od Vi bra tion.

Pią tek, 27 ma ja, roz po czął się od
spor to wych zma gań w ko szy ków ce
ulicz nej (tzw. stre et ba sket), a przed
go dzi ną 17.30 lu dzie za czę li tłum nie
scho dzić się na pierw szy z dwóch
głów nych kon cer tów ple ne ro wych.
Roz po czął go wy stęp ze spo łu Krę gi,
któ ry zwią za ny jest z Aka de mic kim
Cen trum Kul tu ry UG „Al ter na tor”.
Pod czas przy go to wań do wy stę pów
ko lej nej gwiaz dy za pre zen to wał się
ze spół Grem pli na, z pro wa dzą cym
kon cer ty Jar kiem Ja ni szew skim. Po
krót kim prze ryw ni ku na sce nie po -
ja wi li się mu zy cy z ka pe li Lao Che,
któ rzy za pre zen to wa li skła dan kę
ma te ria łu ze wszyst kich swo ich
płyt. Na de ser or ga ni za to rzy za ser -
wo wa li wy stęp ze spo łu Dżem, któ ry
przy cią gnął rze szę fa nów, tych mło -
dych i tych pa mię ta ją cych wy stę py 
z Ryś kiem Rie dlem.

W so bo tę od ra na na pla ży w Gdań -
sku -Brzeź nie moż na by ło ob ser wo -
wać zma ga nia siat kar skie w ra mach
pół fi na łu Aka de mic kich Mi strzostw
Pol ski, na to miast na te re nie kam -
pu su w Gdań sku -Oli wie trwa ły
przy go to wa nia do fi na ło we go kon -
cer tu ple ne ro we go. Wie le osób
przy by łych na kon cert by ło moc no
zdzi wio nych, bo wiem w po bli żu
głów nej sce ny po ja wi ła się ko lej na,
tro chę mniej sza (Ho use Mu sic Sta -
ge). Oka za ło się to świet nym po -
my słem, po nie waż w cza sie przerw
na jed nej sce nie, na dru giej trwa ły
wy stę py i kon kur sy, a Ja rek Ja ni -
szew ski świet nie uzu peł niał się 
z dru gim pro wa dzą cym, Czło wie -
kiem No wej Ery (CNE).

Ja ko pierw sza ru szy ła Ho use Mu -
sic Sta ge. Po krót kiej roz grzew ce w
wy ko na niu DJ-a Kost ka na sce nę
wy szedł Baj zel, czy li czło wiek or -
kie stra, ar ty sta, któ ry mi mo iż wy -
stę pu je so lo, brzmi jak kil ku oso bo -
wa for ma cja. Po nim przy szła ko lej
na bar dzo mło dy, ale do brze za po -
wia da ją cy się ze spół Kum ka Olik.
Na stęp nie po ja wi ły się głów ne
gwiaz dy wie czo ru. Ja ko pierw szy
na du żej sce nie za go ścił zna ny i lu -
bia ny ze spół Stra chy Na La chy 
z cha ry zma tycz nym wo ka li stą Gra -
ba żem. Po mi mo od by wa ją ce go się
w tym sa mym cza sie fi na łu Li gi Mi -
strzów fa ni nie za wie dli. Mu zy cy
do ce ni li wspa nia łą trój miej ską pu -
blicz ność, roz da jąc swo je au to gra fy
oraz po zu jąc do pa miąt ko wych
zdjęć. Ko lej na gwiaz da – ze spół
T.Lo ve – za pre zen to wa ła ma te riał
zło żo ny w więk szo ści ze sta rych,
do brych, zna nych ka wał ków. Fa ni
wspól nie z ze spo łem od śpie wa li ta -
kie hi ty, jak Aj risz czy I lo ve you.
Roz en tu zja zmo wa na pu blicz ność,
skan du jąc na zwę ze spo łu, nie do -
pu ści ła, aby mu zy cy zbyt wcze śnie
za koń czy li swój wy stęp – bi so wa li
aż trzy krot nie. Ci stu den ci, któ rzy
jesz cze mie li si łę, za koń czy li świę -
to wa nie Nep tu na liów w klu bie No -
wa Re pu bli ka, w któ rym za pre zen -
to wa li się DJ Ko stek oraz L.I.P.A.

W te go rocz nych Nep tu na liach,
mi mo nie za wsze sprzy ja ją cej po -
go dy, wzię ło udział co naj mniej kil -
ka na ście ty się cy osób, nic więc
dziw ne go, że z nie cier pli wo ścią
cze ka my na przy szło rocz ne stu -
denc kie świę to.
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„nePtuneM” Po żuławacH

Ob ra ca nie ko le jo we go mo stu, prze -
py cha nie wa go nu, jaz da dre zy ną

ręcz ną na czas i te re no wy bieg na orien -
ta cję – to atrak cje to wa rzy szą ce prze jaz -
do wi po cią giem spe cjal nym Nep tun,
przy go to wa ne mu przez stu den tów
zrze szo nych w Stu denc kim Ko le Na -
uko wym Geo gra fów Uni wer sy te tu
Gdań skie go przy wspar ciu rek to ra oraz
Par la men tu Stu den tów UG. Gru pa
uczest ni ków prze jaz du włą czy ła się w
ten spo sób w Nep tu na lia, czy li Dni Kul -
tu ry Stu denc kiej. Po ciąg, ozdo bio ny od -
po wied ni mi trans pa ren ta mi, prze je chał
tra sę No wy Dwór Gdań ski – Jan tar,

wśród ma low ni czych pól kwit ną ce go
in ten syw ną żół cią rze pa ku na Żu ła wach
Wi śla nych, a na stęp nie przez nad mor -
skie so sno we la sy. Licz ne po sto je by ły
oka zją do po zna nia hi sto rii Żu ław skiej
Ko lei Do jaz do wej oraz ist nie ją cych ele -
men tów wy po sa że nia i za sad ich dzia ła -
nia. Or ga ni za to rzy do ło ży li wszel kich
sta rań, aby im pre za by ła uda na i że by
wszy scy pa sa że ro wie po cią gu Nep tun
wró ci li do Gdań ska bar dzo za do wo le ni.
Ma my na dzie ję, że to wy da rze nie po -
wtó rzy się na przy szło rocz nych Nep tu -
na liach.
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Uro dzi łaś się i miesz kasz 
na sta łe w Ja po nii, skąd za tem 
u Cie bie, dwu dzie sto kil ku let niej
dziew czy ny, tak świet na 
zna jo mość ję zy ka pol skie go?

Wszyst ko za czę ło się od mi ło ści
do Fry de ry ka Cho pi na. Kie dy by -
łam ma ła, ro dzi ce po sła li mnie na
lek cje for te pia nu. Wów czas za ko -
cha łam się w mu zy ce te go kom -
po zy to ra i chcia łam wie dzieć jak
naj wię cej o kra ju, z któ re go po -
cho dził. Od dziec ka mia łam też
du że zdol no ści ję zy ko we, dla te go
też wy bór stu diów nie sta no wił
dla mnie trud no ści. Chcia łam
stu dio wać ję zyk, któ rym ma ło kto
w Ja po nii wła da, i tak tra fi łam na
po lo ni sty kę na To kij skim Uni wer -
sy te cie Ję zy ków Ob cych. 

Na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym
przy go to wu jesz pra cę li cen cjac ką
do ty czą cą Ka szub. W ja ki spo sób
do wie dzia łaś się o ich ist nie niu?

Je den z mo ich pro fe so rów opo -
wie dział mi o mniej szo ści et nicz -
nej za miesz ku ją cej pół noc ną Pol -
skę. Do dał, że w Ja po nii jest tyl ko
je den czło wiek zaj mu ją cy się na -
uko wo Ka szu ba mi. Tak mnie to
za in te re so wa ło, że po sta no wi łam
na pi sać pra cę li cen cjac ką o mu zy -
ce lu do wej Ka szub i przy je cha łam
do Pol ski zro bić ba da nia. W li -
ceum gra łam na ja poń skiej gi ta -
rze lu do wej sha mi sen, stąd mo je
za mi ło wa nie do folk lo ru i kul tu ry
lu do wej.

Cze go do ty czą ba da nia?

W mo jej pra cy przed sta wiam hi -
sto rię, ro dza je oraz ty py mu zy ki
ka szub skiej, a tak że ana li zu ję wy -
bra ne tek sty utwo rów. Jeż dżę po
Ka szu bach i zbie ram ma te ria ły 
z róż nych ośrod ków kul tu ral nych
oraz cho dzę na kon cer ty mu zy ki
lu do wej. Bar dzo mi się po do ba,
jak Ka szu bi dba ją o swo ją kul tu rę
i zie mię. Pod tym wzglę dem oce -
niam swój wy jazd do Pol ski ja ko
nie zwy kle kształ cą cy i po trzeb ny. 

Mó wisz po ka szub sku?

Na uczy łam się kil ku zwro tów. Na
po lo ni sty ce raz w ty go dniu mam
za ję cia z ję zy ka ka szub skie go.
Nie ba wem wy bie ram się na Hel,
gdzie chcia ła bym nie co po tre no -
wać ten ję zyk. 

Czym Ka szu bi uję li Cię 
naj bar dziej?

Pa trio ty zmem. Mam tu na my śli
nie tyl ko Ka szu bów, ale wszyst -
kich Po la ków. W Ja po nii ni gdy nie
do świad czy łam ta kie go uczucia
zbio ro wej so li dar no ści i te go, że
lu dzie tu na praw dę ko cha ją swój
kraj. Do pie ro w ob li czu wiel kiej
tra ge dii, ja ką by ło trzę sie nie zie mi,
Ja poń czy cy za czę li bar dziej dbać 
o miej sce, w któ rym ży ją. Wraz ze
stu den ta mi z Ja po nii uczący mi się
na in nych uczel niach w Pol sce
pod ję li śmy pró bę zor ga ni zo wa nia
zbiór ki na rzecz osób do tknię tych

tra ge dią, jed nak z przy czyn praw -
nych nie mo gli śmy zre ali zo wać
na sze go pla nu.

W Pol sce je steś od po cząt ku
ro ku aka de mic kie go. Czy przez
ten czas przy da rzy ło Ci się coś
za baw ne go?

Mnó stwo rze czy. W paź dzier ni ku
przy je cha łam do Kra ko wa i tam
przez se mestr szli fo wa łam pol ski
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.
Na stęp nie z tru dem prze ży łam tu -
tej szą zi mę. Ta kich mro zów w Ja -
po nii nie ma my. Ja ko naj bar dziej
za baw ną hi sto rię wspo mi nam
jed nak mo ją wy ciecz kę do To ru -
nia. Oka za ło się, że po my li łam
po cią gi i za miast do To ru nia po je -
cha łam do Iła wy. Po dróż za ję ła mi
pra wie sześć go dzin. Z hi sto rii
aka de mic kich to nie zwy kle za sko -
czy ły mnie na uczel niach... szat -
nie. W Ja po nii wszy scy dba ją 
o swo je okry cia sa mi. Nie zwy kle
in te re su ją cym do świad cze niem
by ły dla mnie świę ta Wiel kiej-
no cy, któ rych u nas nie ma.
Obec nie miesz kam z pol ską ro -
dzi ną w Gdań sku -Oli wie. Świę to -
wa nie wraz z ni mi, ma lo wa nie pi -
sa nek i przy glą da nie się wszel kim
ob rzę dom by ło bar dzo cie ka we. 
A z dań wiel ka noc nych naj bar -
dziej po lu bi łam żu rek.

Dzię ku ję za roz mo wę.

o kaszubach po japońsku
rOzmOWa z ayaKą SaSaKi, StuDentKą POlOniStyKi na uniWerSyteCie GDańSKim
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Na uko wo zaj mu jesz się 
ba da niem ko biet pia stu ją cych 
wy so kie sta no wi ska na uczel niach.
Na czym to po le ga?

W Pol sce, jak w wie lu kra jach 
Eu ro py, ko bie ty są nie do re pre zen -
to wa ne na kie row ni czych sta no wi -
skach w struk tu rach szkół wyż szych.
Za czę łam się więc za sta na wiać, jak
wy glą da ła ścież ka ka rie ry tych,
któ re dziś peł nią funk cję dzie ka -
nów, pro rek to rów czy na wet sa mych
rek to rów. Po przez ba da nia ja ko ś-
cio we, po głę bio ne wy wia dy nar ra -
cyj ne, sta ram się opi sać syl wet ki
mo ich re spon den tek. In te re su ją
mnie ich ce chy cha rak te ry stycz ne,
to, co spra wia, że są wy jąt ko we,
czym róż nią się od in nych pań ze
stop nia mi i ty tu ła mi na uko wy mi.
Ce lem mo ich ba dań jest więc pró ba
zgłę bie nia spe cy fi ki ko biet, któ rym
uda je się zajść wy so ko w struk tu -
rach ad mi ni stra cyj nych uczel ni.
Mam na dzie ję, że stwo rzo ny prze ze
mnie opis po słu ży w przy szło ści 
in nym ko bie tom ja ko  mo del i mo ty -
wa cja do się ga nia po ko lej ne stop nie
awan su, rów nież w za kre sie po dej -
mo wa nia funk cji de cy zyj nych. 

Dla cze go aku rat uczel nie 
wyż sze? 

Ja ko pe da goż ka po kła dam wia rę 
w pro ces edu ka cji bę dą cy na rzę -

dziem zmian spo łecz nych. Uni wer -
sy te ty są tu klu czo we za rów no ja ko
in sty tu cje edu ka cji wyż szej, jak 
i za kła dy pra cy, w któ rych ko niecz -
ny jest cią gły pro ces ucze nia się
oraz roz wo ju. To w nich kształ cą
się eli ty ma ją ce moż li wość zmia ny
do tych cza so we go my śle nia i po -
strze ga nia rze czy wi sto ści. Z ba dań
wy ni ka, że je dy nie dwa uni wer sy -
te ty w Pol sce są za rzą dza ne przez
ko bie ty, na to miast wśród pro rek to -
rów na sześć dzie siąt sześć sta no -
wisk ko bie ty zaj mu ją je de na ście.
Na sta no wi skach dzie ka nów i pro -
dzie ka nów ta ten den cja nie co
wzra sta.

Czy two je ba da nia nie 
do ty czą za tem dys kry mi na cji 
ko biet na uczel niach?

Ostat nie ba da nia do ty czą ce licz by
ko biet na wy so kich sta no wi skach 
w ośrod kach aka de mic kich spo rzą -
dzo no pięć lat te mu. Wów czas do -
wie dzio no, że w se na tach uczel ni 
i ra dach wy dzia łów jest sie dem pro -
cent pań, a we wła dzach oso bo -
wych – trzy na ście pro cent. Ja de
fac to dys kry mi na cji nie ba dam, 
da ne na ten te mat mo gę uzy skać
ja ko wy nik po bocz ny. Gdy by tak by -
ło, to mu sia ła bym prze pro wa dzać
wy wia dy z ko bie ta mi, któ re tych
sta no wisk nie pia stu ją. Mnie bar -
dziej in te re su je ba da nie ka rie ry na -
uko wej z punk tu wi dze nia pe da go -
gicz ne go – po strze ga nie sie bie
przez aspekt edu ka cyj ny. Z jed nej
stro ny ma my do czy nie nia z sa mo -
kształ ce niem i osią ga niem ko lej -
nych stop ni na uko wych, z dru giej
stro ny – z bu do wa niem ścież ki ka -
rie ry w hie rar chiach ad mi ni stra cyj -
nych. Od no sząc to do teo rii za rzą -
dza nia or ga ni za cja mi, ba dam wpływ
or ga ni za cji na po ten cjał roz wo jo wy
ko biet. 

W 2007 ro ku Drew Gil pin Faust
zo sta ła pierw szą ko bie tą rek to rem
Uni wer sy te tu Ha rvar da od chwi li
po wsta nia uczel ni w 1636 ro ku.
Czy ko bie ty bo ją się spra wo wać
wy so kie funk cje?

My ślę, że pro blem le ży gdzie in -
dziej. Wciąż jest za ma ło ko biet na
sta no wi skach, na któ rych po dej mu -
je się klu czo we dla jed nost ki de cy -
zje. W Pol sce pra cow ni cy na uko wi
cie szą się du żym pre sti żem, a za -
rzą dza ją cy na ukow cy da rze ni są
szcze gól nym sza cun kiem, za tym
zaś idą du że pie nią dze. Po dob nie
jest w po li ty ce. Dla kon tra stu moż -
na po dać przy kład Szwe cji, gdzie
pre stiż jest ta ki sam, a wy so kie sta -
no wi ska w po li ty ce nie są do brze
opła ca ne i tu za uwa ża się, że pań
jest wię cej. 

Czy ma to rów nież zwią zek 
z liczbą ko biet osią ga ją cych 
wy so kie stop nie i ty tu ły na uko we?

Oczy wi ście. Nie ste ty, na dal ko biet
ze stop niem dok to ra ha bi li to wa ne -
go czy ty tu łem pro fe so ra jest mniej
niż męż czyzn z takimi stopniami
naukowymi. We dług ra por tu Ko mi -
sji Eu ro pej skiej (She Fi gu res 2009), 
w 2006 ro ku w Pol sce sto pień na -
uko wy dok to ra uzy ska ło mniej wię -
cej ty le sa mo ko biet co męż czyzn.
Rok póź niej wśród ad iunk tów pa nie
sta no wi ły już tyl ko czter dzie ści trzy
pro cent, wśród dok to rów ha bi li to -
wa nych dwa dzie ścia osiem pro -
cent, a wśród pro fe so rów ty tu lar -
nych za le d wie dwa dzie ścia pro cent.
Wi dać więc wy raź nie, że im wyż szy
szcze bel ka rie ry na uczel ni, tym
mniej licz na re pre zen ta cja płci
pięk nej. 

Na pierw szym Kon gre sie 
Ko biet w 2009 ro ku mi ni ster 
na uki i szkol nic twa wyż sze go 
za gwa ran to wa ła ko bie tom 
dzie sięć pro cent (w ko lej nych 
la tach na wet do trzy dzie stu 
pro cent) miejsc w róż nych 
gre miach kie ru ją cych pol ską 
na uką. Czy pa ry te ty na 
uczel niach są po trzeb ne?

Wpro wa dze nie pa ry te tu to stwo rze -
nie sy tu acji, w któ rej ko bie ty 
i męż czyź ni bę dą re pre zen to wa ni 
w pięć dzie się ciu pro cen tach. By ta -
ki po dział mógł za ist nieć, na le ża ło by
prze bu do wać ca łą struk tu rę ad mi -

f o R U m d o K t o R a N t ó W
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kobiety na... stanowiska!
rOzmOWa z KarOliną rzePeCKą, PeDaGOżKą, PSyCHOlOżKą, DOKtOrantKą W inStytuCie PeDaGOGiKi
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ni stra cyj ną uni wer sy te tów. Jest to
nie sły cha nie trud ne do zro bie nia ze
wzglę du na spe cy fi kę uczel ni wyż -
szych, w któ rych przede wszyst kim
li czą się osią gnię cia na uko we. Są
jed nak w Eu ro pie kra je, gdzie pa ry -
te ty we wła dzach na uczel niach
wyż szych obo wią zu ją. Do świad cze -
nia tych państw od no to wu ją za rów -
no ne ga tyw ne, jak i po zy tyw ne
skut ki ta kie go sta nu rze czy. Z pew -
no ścią plu sem jest to, że ko bie ty
ma ją więk szą moż li wość ubie ga nia
się o sta no wi ska wyż sze mi mo ba -
rier in sty tu cjo nal nych. W gru zach
le gną wów czas wszel kie ste reo ty py
do ty czą ce bra ku kom pe ten cji lub
au to ry te tu wśród pań. W wie lu
przy pad kach jest tak, że za rzą dza nie
or ga ni za cją przez ko bie tę jest bar -
dziej zrów no wa żo ne i kom plek so we,
a jej pra ca jest efek tyw niej sza. 

Two je za in te re so wa nia ba daw -
cze wią żą się ści śle z dys cy pli ną
na zy wa ną gen der stu dies. Czym
zaj mu je się ta na uka?

Gen der stu dies w ję zy ku pol skim
okre śla się ja ko na ukę nad płcią 
spo łecz no -kul tu ro wą. Dys cy pli na ta
zaj mu je się po strze ga niem ko biet 
i męż czyzn w spo łe czeń stwie, kul tu -
rze, li te ra tu rze. Na ro dzi ła się w Sta -
nach Zjed no czo nych ja ko po sze rze -
nie ob sza ru wo man stu dies, czy li
stu diów nad ko bie ta mi. W Pol sce
moż na kształ cić się w tej dzie dzi nie
je dy nie na stu diach pody plo mo -
wych, gdyż nie jest to dyscy pli na
na uki wpi sa na do re je stru kie run -
ków stu diów. W Eu ro pie Za chod niej
są to re gu lar ne stu dia, w ra mach
któ rych moż na pi sać pra ce ma gi -
ster skie i dok tor skie. Od nie daw na
na na szym uni wer sy te cie dzia ła Pra -
cow nia Gen der Stu dies na Wy dzia le
Fi lo lo gicz nym. Po dej mo wa ne są
rów nież sta ra nia utwo rze nia stu -
diów po dy plo mo wych. Oso bi ście
pro wa dzę szko le nia z te go za kre su 
w ra mach pro wa dzo nych przez na -
szą uczel nię pro jek tów unij nych,
szcze gól nie tych z Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, gdzie wy ma -
ga ne jest wpro wa dza nie za sa dy
rów no ści szans ko biet i męż czyzn.
Głę bo ko wie rzę, że w przy szło ści
uda się stwo rzyć na Uni wer sy te cie
Gdań skim in ter dy scy pli nar ne stu dia
gen der stu dies. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

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
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maGDalena marCinKOWSKa

waKacyjn e Pl any „jan tara”
Tań ce spi skie na no wy se zon
Ze spół Pie śni i Tań ca UG „Jan tar” nie stra cił tem pa mi mo zbli ża ją ce go się koń ca ro -
ku aka de mic kie go. Na prze szko dzie nie sta nę ła ani se sja, ani upa ły – pierw szy week -
end czerw ca człon ko wie Ze spo łu, nie mal w stu pro cen to wym skła dzie, po świę ci li na
przy go to wa nie no wej cho re ogra fii – tań ców spi skich – by w ko lej nym se zo nie za sko -
czyć wszyst kich. 

Spisz to ma low ni czy re gion w po łu dnio wej Pol sce, gdzie tra dy cje pol skie krzy żu -
ją się z wpły wa mi sło wac ki mi i wę gier ski mi. Ta ki też bę dzie no wy układ – róż no rod -
ny i za ska ku ją cy, tro chę do śmie chu, a tro chę do łez, co naj le piej od da ją pierwsze
wer sy po cząt ko wej pio sen ki: „To mo je ser dec ko, ej na dwo je się dzie li – jed na stron -
ka pła ce, ej dru ga się we se li”. 

Gó ral ską du szę w Jan ta row cach od kry wał Prze my sław Mar cy niak, au tor opra co wa -
nia mu zycz ne go, oraz cho re ograf Jan Ło sa kie wicz, któ ry, jak w dwóch po przed nich
cho re ogra fiach przy go to wa nych dla „Jan ta ra”, za dbał o to, by układ nie tyl ko wier nie
od da wał cha rak te ry sty kę re gio nu, lecz tak że opo wia dał pew ną hi sto rię. Cóż to za hi -
sto ria? Niech na ra zie po zo sta nie to ta jem ni cą. 

Wy jazd do Ho lan dii
W pierw szej po ło wie lip ca Ze spół Pie śni i Tań ca UG „Jan tar” wy bie ra się na za słu żo -
ne, choć pra co wi te wa ka cje. Tym ra zem miej scem prze zna cze nia jest nie wiel ka miej -
sco wość Scha gen w Ho lan dii, gdzie rok rocz nie od by wa się Mię dzy na ro do wy Fe sti -
wal Folk lo ru. W tym ro ku na za pro sze nie or ga ni za to rów przy bę dą, oprócz „Jan ta ra”,
przed sta wi cie le Ser bii, Au strii, Ar me nii oraz Hisz pa nii. „Jan tar” bę dzie pod bi jał ser -
ca mię dzy na ro do wej pu blicz no ści tań ca mi rze szow ski mi, lu bel ski mi i hi sto rią z okre -
su Księ stwa War szaw skie go. A wszyst ko to w pięk nej ho len der skiej sce ne rii, wśród
ty się cy tu li pa nów i wia tra ków... Dla tych, któ rzy z za zdro ścią czy ta ją po wyż sze zda -
nie, ma my do bre wie ści – ko lej ny na bór do Ze spo łu już w paź dzier ni ku!

Olec ko
Pra co wi tych wa ka cji ciąg dal szy: w dniach 5–6 sierp nia Ze spół Pie śni i Tań ca UG
„Jan tar” go ścić bę dzie na „Ma zur skich Spo tka niach z Folk lo rem” w Olec ku. Im pre -
za, któ ra co ro ku przy cią ga do Olec ka ty sią ce tu ry stów, ma na ce lu, jak po da ją or ga -
ni za to rzy, „uka za nie bo gac twa kul tu ry lu do wej w jej wie lo na ro do wym aspek cie”.
Zgod nie z tą ideą na Spo tka niach wy stą pią gru py z róż nych za kąt ków Eu ro py, co dla
„Jan ta ra” bę dzie do sko na łą oka zją na za war cie no wych, in spi ru ją cych zna jo mo ści 
z ze spo ła mi z są sied nich kra jów.
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Prze łom ma ja i czerw ca w Aka -
de mic kim Cen trum Kul tu ry UG

„Al ter na tor” jest cza sem, gdy
krze wie nie kul tu ry by wa utrud -
nio ne. Naj więk szą prze szko dą
jest wi zja nie ubła ga nej se sji, któ -
ra ścią ga stu den tów nad książ ki,
po wo du jąc usta wicz ny brak po -
czu cia kon tak tu z rze czy wi sto -

ścią, a co za tym idzie – z kul tu rą.
Mi mo wszyst ko na Wi ta Stwo sza
58 dzia ło się w tym cza sie spo ro
do bre go – na ty le do bre go, by
zmę cze ni na uką stu den ci mo gli
choć na chwi lę zo sta wić se sję 
w do mu i… wsko czyć cho ciaż by
na ro wer, aby po mknąć gdań ski mi
tra sa mi (któ rych w koń cu tro chę
ma my) nad sa mo mo rze. Oka zję
do te go mie li za pa leń cy dwóch
kó łek, któ rzy 29 ma ja wzię li udział
w or ga ni zo wa nym przez Kul tu ral -
ny Ko lek tyw ro we ro wym fe sti wa -
lu „Ro we rem do ce lu”, prze mie -
rza jąc tra sę spod Nep tu na do mo lo
w Brzeź nie, gdzie ca ły dzień trwa -
ły wy stę py, po ka zy ro we rów i kur -
sy pierw szej po mo cy. Fe sti wal za -
koń czył się mu zycz nie i fil mo wo:
na sce nie za gra ły trój miej skie ka -
pe le, m.in. 3FM, Aio di ne i Ste ven
Stil ler, a na stęp nie od był się po kaz
fil mów, na któ ry oczy wi ście naj le -
piej by ło przy je chać ro we rem, 
w do dat ku w peł ni bez piecz nie, bo
nad ca łą im pre zą czu wa ła Ko men -
da Wo je wódz ka Po li cji oraz or ga -
ni za cja Ci vi tas Mi mo sa.

Ci, któ rzy od lam py świe cą cej 
na stro ny cięż kich to mów wo lą
ciem ne te atral ne wnę trza, z pew -
no ścią nie po gar dzi li pro po zy cja mi

Te atral nej Sce ny „Al ter na to ra”,
ser wu ją cej swo im zwo len ni kom
co raz to bar dziej zróż ni co wa ny
pro gram. Dnia 31 ma ja Te atr Lu -
stra Stro na Dru ga za pre zen to wał
po zy cję z naj wyż szej pół ki: Mak be ta
mi strza Wil lia ma w tłu ma cze niu
An to nie go Li be ry, w no wa tor skiej
ada pta cji Ma cie ja Gor czyń skie go.
Za to na zu peł nie in nym bie gu nie
sto ją sta le już gosz czą ce w re per -
tu arze sce ny im pro wi zo wa ne show
gru py W Go rą cej Wo dzie Kom pa -
ni, któ rej nie skrę po wa ne go hu -
mo ru do świad czy li śmy ostat nio 
7 i 21 czerw ca.

Wiel bi cie le ciem nych wnętrz ki -
no wych rów nież zna leź li coś dla
sie bie: DKF po raz ko lej ny pod
szyl dem Ki ne ma to gra fu Pol skie go
zor ga ni zo wał spo tka nie z in te re -
su ją cym twór cą ro dzi me go ki na.
Tym ra zem w ra mach 36. Fe sti -
wa lu Pol skich Fil mów Fa bu lar nych
w Gdy ni fa ni srebr ne go ekra nu
spo tka li się w dniach 9 i 10 czerw -
ca z Łu ka szem Bar czy kiem, któ re -
go film Ita lia ni brał udział w te go -
rocz nym kon kur sie fe sti wa lo wym.
Bar czyk jest twór cą, któ ry sam 
o so bie mó wi: „Krę cę fil my ra czej
dla nie licz nych. Nie sta ram się,
że by by ły szcze gól nie zro zu mia łe 
i znaj do wa ły ma so we go wi dza”.
Fil my wy świe tla ne przez dwa dni
cy klu do star czy ły więc z pew no ścią
oka zji do prze my śleń, a póź niej sze
spo tka nie z re ży se rem prze bie gło
wy jąt ko wo in ten syw nie.

Co raz le piej ma się rów nież
osła wio ny pro jekt Kul tu ral ne go
Ko lek ty wu „Wy mie nial nia”, któ ry
spod da chu klu bu X2 po sta no wił
wyjść w otwar tą prze strzeń miej -
ską. Dnia 5 czerw ca, w sa mo po -
łu dnie, w ra mach im pre zy to wa -
rzy szą cej ak cji „Ca ła Pol ska Cho dzi
Bo so”, targ stu denc ki roz ło żył się,

jak przy sta ło na targ, na Tar gu
Wę glo wym. Za sa dy po zo sta ły nie -
zmien ne: wy mie nia nie się róż ny -
mi rze cza mi, pły ta mi, książ ka mi,
ubra nia mi, ga dże ta mi, któ re jed -
nym wy da ją się nie po trzeb ne, 
a mo gą za in te re so wać dru gich,
oczy wi ście bez go tów ko wo. Szwan -
ku ją cą eko no mię trze ba w koń cu
ja koś ra to wać.

Z ko lei w fi nal ną fa zę wszedł
pro jekt Mu zycz ne UGięcie, pro -
mu ją cy uni wer sy tec kie ze spo ły
mu zycz ne. Pod czas czę ści kon cer -
to wej, trwa ją cej ca ły ze szły rok,
mie li śmy oka zję po słu chać 20 ka -
pel o zróż ni co wa nych sty lach i in -
spi ra cjach. W wy ni ku kon cer tów
wy ło nio no naj cie kaw sze ze spo ły 
i utwo ry, któ re umiesz czo ne zo -
sta ną na pierw szej skła dan ce
mu zycz nej UG. Li sta ze spo łów
wy glą da im po nu ją co, po dob nie
jak ich róż no rod ność ga tun ko wa
(od hip -ho pu po pro gre syw ny
rock), mo że my się więc spo dzie -
wać na praw dę do bre go, świe że go
wy daw nic twa. Na gra nia w Ra diu
Gdańsk trwa ją. Wy da nie skła dan -
ki mu zycz nej po łą czo ne z se rią
kon cer tów prze wi dzia ne jest na
paź dzier nik 2011.
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Wie lu jest zda nia, że pły wa nie 
to bar dzo mo no ton ny sport, 
po le ga ją cy głów nie na od bi ja niu się
od ścia ny. O czym więc my ślisz 
po ko lej nych dwu stu me trach?

Tre no wa nie pły wa nia roz po czę łam 
w wie ku sied miu lat. Pa sją do spor tu
za ra ził mnie ta to, ab sol went AWF-u.
Wy bra łam tę dys cy pli nę, bo wiem jest
to sport in dy wi du al ny, a nie szcze gól -
nie po cią ga ły mnie gry ze spo ło we.
Ro zu miem jed nak lu dzi, któ rzy uwa -
ża ją, że to bar dzo mo no ton ny sport,
każ dy z nas po trze bu je prze cież in nej
daw ki ad re na li ny. Mo to rem do tre no -
wa nia są z pew no ścią suk ce sy. Ja ko -
cham pły wa nie za to, że mo gę się
kom plet nie wy łą czyć i nie my śleć 
o obo wiąz kach, trud no ściach w szko -
le. Lu bię ten stan, gdy cia ło przej mu -
je kon tro lę nad du chem i cza sem
mam wra że nie, że sa mo wie, kie dy
ma zro bić na wrót. Tre nin gi to dla
mnie naj lep szy re laks.

Czy po nich masz wil czy ape tyt?

Oczy wi ście, jak chy ba każ dy. Wo da
nie sa mo wi cie spa la ka lo rie, a po tre -
nin gu wil czy ape tyt po zo sta je nie za -
leż nie od wie ku. Zresz tą ja uwiel biam
jeść, sko ro więc dzię ki pły wa niu mo -
gę pod da wać się tej czyn no ści czę -
ściej, tym bar dziej mnie to cie szy.

Two je naj więk sze suk ce sy
spor to we?

Od kil ku lat re gu lar nie star tu ję w Li -
dze Mię dzy uczel nia nej i Aka de mic -
kich Mi strzo stwach Po mo rza. W tym
ro ku na obu tych im pre zach wy wal -
czy łam dru gie miej sca. Bio rę też
udział w Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Pol ski, gdzie in dy wi du al nie 
z re gu ły je stem w pierw szej dzie siąt -
ce. Pod czas te go rocz nych AMP zdo by -
ły śmy z ko le żan ka mi czwar te miej sce
w szta fe cie i upra gnio ny brą zo wy me -
dal dru ży no wo. Od kąd je stem stu -
dent ką Uni wer sy te tu Gdań skie go,
uko ro no wa niem se zo nu są dla mnie
Mi strzo stwa UG, gdzie oprócz me da li
przy zna wa ne są fan ta stycz ne na gro dy
ufun do wa ne przez dzie ka nów po -
szcze gól nych wy dzia łów. W tym ro ku

po raz czwar ty z rzę du uda ło mi się
zdo być ty tuł Naj lep sze go Za wod ni ka
Wy dzia łu.

Pły wa nie stwa rza rów nież 
moż li wo ści po zy ska nia wie lu 
upraw nień. Czy masz ja kieś 
do ko na nia na tym po lu?

Oczy wi ście. Mój ta ta od za wsze po -
wta rza mi, że nie ma cze goś ta kie go,
jak nie wy ko rzy sta na umie jęt ność. 
W ży ciu ni gdy nie wia do mo, kie dy
przy da dzą się na by te wcze śniej, czę -
sto przy pad kiem, zdol no ści. Zgod nie
z tą za sa dą przed la ty zro bi łam
upraw nie nia ra tow ni cze. Pod czas obo -
wiąz ko wych prak tyk na ba se nie Aka -
de mii Mor skiej otrzy ma łam pro po zy -
cję wzię cia udzia łu w wa ka cyj nych
po ka zach ra tow ni czych, któ re od by -
wa ły się w po szcze gól nych mia stach
na wy brze żu. Ca łe wa ka cje spę dzi łam
na pre zen to wa niu umie jęt no ści, czy li
sko kach do wo dy z he li kop te ra, mo to -
rów ki, pły wa niu sku te ra mi itp. By łam
wów czas je dy ną ko bie tą w ze spo le,
wo bec cze go z re gu ły przy pa da ła mi
ro la to ną ce go. Nie mniej jednak za -
wsze bu dzi łam du że za in te re so wa nie
pu blicz no ści, któ ra czę sto py ta ła, czy
ktoś mnie do te go zmu sił. To by ło
wspa nia łe la to. Oprócz te go je stem
in struk to rem pły wa nia, uczę dzie ci 
w wie ku przed szkol nym. W wol nym
cza sie tak że nur ku ję i pły wam na de -
sce wind sur fin go wej. Sły sza łam nie -
daw no o no wej dys cy pli nie – ho ke ju
pod wod nym. Gra się w nie go za po -
mo cą sprzę tu ABC oraz spe cjal nie
spro wa dza nych z USA ki jów i krąż -
ków. Po dob no każ dy mo że spró bo wać
swych sił m.in. na ba se nie w Gdy ni
na Kar wi nach...

Jak oce niasz po ziom upra wia nia
spor tów wśród dzi siej szych 
stu den tów?

Mo im zda niem nie jest naj go rzej, choć
zde cy do wa nie mo gło by być le piej. 
Za in te re so wa nie spor tem wy no si się
z do mu. Je śli ro dzi ce nie da ją dziec ku
szan sy lub nie sta ra ją się z nim wy -
trwać w trud nych mo men tach, wów -
czas sport scho dzi na wet na naj dal szy
plan. Jest to du ży pro blem, po nie waż

ma my w Pol sce spo łe czeń stwo sta rze -
ją ce się, któ re nie do koń ca wie, w ja ki
spo sób dbać o zdro wie. W roz wią za niu
te go pro ble mu nie po mo gą obo wiąz -
ko we lek cje wy cho wa nia fi zycz ne go,
szcze gól nie w miej scach, gdzie wi -
docz ne są bra ki in fra struk tu ral ne –
prze sta rza ły sprzęt do ćwi czeń, brak
hal spor to wych, sal gim na stycz nych,
pły wal ni. W ze szłym se me strze w ra -
mach pro gra mu Era smus po je cha łam
do Nor we gii. By łam pod wiel kim wra -
że niem tego, że tam tej si stu den ci
upra wia ją co naj mniej je den sport, 
a w wol nym cza sie jeż dżą na ro we -
rach, wspi na ją się, ćwi czą jo gę itd.
Nor we go wie w la tach 70. XX w. bar -
dzo za in we sto wa li w obiek ty spor to we
i po li ty kę pro pa go wa nia zdro we go
try bu ży cia w oba wie przez na si la ją cy -
mi się wpły wa mi z Za cho du. Dziś ma -
ją te go po zy tyw ne efek ty.

Na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji
stu diu jesz ad mi ni stra cję. Ja kie są
Two je pla ny za wo do we?

Po stu diach chcia ła bym pra co wać 
w ubez pie cze niach. Mo że brzmi to
po twor nie nud no, ale nic bar dziej
my lą ce go. Ry nek ubez pie cze nio wy w
Pol sce jak nie mal ża den in ny ma ol -
brzy mi po ten cjał i nie ustan nie się
roz wi ja. Nie prze rwa nie sek tor ten
rów na do stan dar dów eu ro pej skich 
i świa to wych, stwa rza jąc no we moż li -
wo ści roz wo jo we dla swo ich pra cow -
ni ków. Po za tym to usłu ga, któ ra po -
ma ga lu dziom. Jej ce lem jest ni we-
lo wa nie na stępstw róż ne go ro dza ju
nie szczęść, któ re spo ty ka ją za rów no
oso by pry wat ne, jak i ol brzy mie in -
sty tu cje fi nan so we.

Dzię ku ję za roz mo wę.

C z e R W I e C  2 0 1 1 /  g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a 27

S Y l W e t K I S p o R t o W C ó W U g

rOzmOWa z martą KalinOWSKą, PłyWaCzKą azS uG

w sporcie stawiam na
indywidualizm

fo
t. 

a
r

c
h

iw
u

m
m

a
r

ty
k

a
li

n
o

w
sk

ie
j

maGDalena marCinKOWSKa



K a l e j d o S K o p S p o R t o W Y

28 g a z e t a  U N I W e R S Y t e C K a / C z e R W I e C  2 0 1 1

Sek cja jeź dziec ka ma cha rak ter 
re pre zen ta cyj ny – za wod nicz ki 
i za wod ni cy tre nu ją in dy wi du al nie,
a naj lep si z nich, bę dą cy człon ka mi
AZS UG, re pre zen tu ją uczel nię na
za wo dach. W tym ro ku dru ży na 
z na sze go uni wer sy te tu zdo by ła na

AMP we Wro cła wiu III miej sce.
Gra tu la cje dla wszyst kich za wod -
ni ków, tre ne rów i spon so rów! 
Skład sek cji jeź dziec kiej: Mar ta
Pa łuc ka, Jo an na Stró żyk, Łu kasz
Wal ter, Ane ta Wy soc ka 
Kie row nik: mgr Piotr Wal czak

Pod opiecz ni Cze sła wa Ja kub czy ka
w ju do wy wal czy li dru ży no wo
sre bro na AMP w Opo lu. War to
pod kre ślić, iż tur niej fi na ło wy po -
prze dzi ły eli mi na cje, po któ rych
do wiel kie go fi na łu awan so wa ło aż
12 za wod ni ków AZS UG.
Skład sek cji ju do: Ra fał Czu pry -
niak, Pa tryk Gwar dzik, Ma te usz
Le bie do wicz, Adam Łu ka sik, Ma -
te usz Ma cie jew ski, Mar cin Mu za,
Pa weł Mu za, Fi lip Paw li kow ski,
Mi łosz Pod gór czyk, Bar tosz Pust -
kow ski, Mar cin Rzep czyk, Mi chał
Ży wic ki
Tre ner: mgr Cze sław Ja kub czyk 

za wod nicz ki i za wod ni cy aka de mic kie go związ ku spor to we go uni wer sy -
tet gdań ski od no szą co raz wię cej suk ce sów na are nie ogól no pol skiej.
ostat nio zdo by li aż pięć me da li dru ży no wych na aka de mic kich mi strzo -
stwach pol ski.

brąz dla sekcji jeździeckiej

srebro wywalczone
na macie

Ze spół ko szy ków ki męż czyzn, aby
do stać się do fi na łu AMP w ko szy -
ków ce, mu siał prze brnąć przez dwa
eta py ry wa li za cji: eli mi na cje wo je -
wódz kie i pół fi nał roz gry wa ny 
w Po zna niu. Pod opiecz ni tre ne ra
Woj cie cha Olesz kie wi cza do tar li
do roz gryw ki fi na ło wej ja ko
pierw sza dru ży na stre fy A. Osta -
tecz nie w po znań skim fi na le za ję li
II miej sce wśród uni wer sy te tów. 
Skład sek cji ko szy ków ki: Kacper
Chu dy, To masz Gro chow ski, Krzysz-
tof Kloc, Szy mon Ko niecz ny, Piotr
Mat kie wicz, Pa weł Ma ty siak, Pa -
weł Lin ker, Łu kasz Si ko ra (ka pi -
tan), Mi chał Śmie rzal ski, Mi chał
Stech, Ra do sław Świ dziń ski 
Tre ner: mgr Woj ciech Olesz kie wicz 

dwutaktem po medal

Mie siąc czer wiec dla sek cji pił ki
ręcz nej ko biet rów nież roz po czął
się od suk ce sów na are nie ogól no -
pol skiej. Pod opiecz ne tre ne ra Ja na
Pa to ka, któ ry w cza sie AMP współ -
pra co wał z tre ne rem Krzysz to fem
Ko twic kim, po awan sie ze stre fy A
podczas zawodów roz gry wa nych 
w War sza wie w pierw szych dniach
czerw ca wy stą pi ły w wiel kim fi na-
le (wśród ośmiu naj lep szych dru żyn
w Pol sce!). W osta tecz nej roz gryw -
ce w Ło dzi nasz ze spół upla so wał
się na II miej scu wśród uni wer sy te -
tów i na VI miej scu w kla sy fi ka cji

ge ne ral nej, co jest naj więk szym
suk ce sem sek cji w ostat nich la tach.
Skład sek cji pił ki ręcz nej ko biet:
Mar ty na Fie rek, Klau dia Ko te luk,
Pau li na Luk sa, Mag da le na Ma szo -
ta, Ka ta rzy na Neu mann, Na ta lia
Paw łow ska, Alek san dra Płasz czyk, 
Jo an na Spe ina, Kin ga Ste fa no wicz,
An na Szyn gie ra, Mo ni ka Tan dek,
Ali cja Tech mań ska, Mi ro sła wa
Wal dow ska, Ka ta rzy na Wtu lich,
Ali cja Wy pa sek, Jo an na Zych
Tre ne rzy: mgr Jan Pa tok, mgr
Krzysz tof Ko twic ki

szczypiornistki w natarciu

Do suk ce sów przy zwy cza ili nas
rów nież trój bo iści. W tym ro ku
na AMP roz gry wa nych w Ło dzi
na si za wod ni cy upla so wa li się na
II miej scu wśród uni wer sy te tów.
Za wod ni cy tre ne ra Mar ka Bob -
kie wi cza zdo by li rów nież grad
me da li in dy wi du al nych.

Skład sek cji trój bo ju si ło we go:
Mi chał Gó rec ki, Adam Ja czyń ski,
Łu kasz Kow nac ki, Mar cin Loch,
Łu kasz Mie rzyń ski, Krzysz tof Mu -
cha, Mi chał Pu kin, Jan We st phal
Tre ner: mgr Ma rek Bob kie wicz

trójboiści w świetnej formie

PiOtr WalCzaK

sukcesów ciąg dalszy…
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