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Dnia 10 stycz nia 2013 ro ku na Wy dzia le Ma te -
ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki UG od by ło się

spo tka nie z pra co daw ca mi z bran ży IT pod ty tu łem
„Ofer ta edu ka cyj na na kie run ku in for ma ty ka a po -
trze by ryn ku pra cy”. Je go ini cja to ra mi by li pra cow ni -
cy In sty tu tu In for ma ty ki oraz dzie kan Wy dzia łu
MFiI UG prof. Piotr Bo jar ski. Zna czą cy udział w or -
ga ni za cji spo tka nia mia ło sto wa rzy sze nie 3Camp, 
a pa tro na tem ob jął je pre zy dent Mia sta Gdań ska 
Pa weł Ada mo wicz. W spo tka niu uczest ni czy li mię -
dzy in ny mi: wi ce pre zy dent Mia sta Gdań ska An drzej
Bo ja now ski, peł no moc nik pre zy den ta Mia sta Gdań -
ska ds. Trój ką ta Wie dzy Ja ro sław Paw łow ski, pre zes
Gdań skiej Agen cji Roz wo ju Go spo dar cze go InvestGDA
Alan Alek san dro wicz oraz pro rek tor ds. roz wo ju 
i fi nan sów UG prof. Mi ro sław Szre der.

Wy da rze nie sta no wi ło od po wiedź Wy dzia łu na to -
czą cą się od pew ne go cza su dys ku sję na temat przy -
sto so wa nia pro gra mu stu diów do re al nych po trzeb
ryn ku pra cy. In sty tut In for ma ty ki ma bo ga te do -
świad cze nie we współ pra cy z pra co daw ca mi. Od kil -
ku lat re gu lar nie od by wa ją się w nim spo tka nia Ra dy
Kon sul ta cyj nej na kie run ku in for ma ty ka. Po nad to

pra co daw cy bio rą ak tyw ny udział w ta kich for mach
współ pra cy, jak: aka de mie IT i kon kur sy o staż, spe -
cja li stycz ne wy kła dy i warsz ta ty, opie ka nad stu den -
ta mi w ra mach przed mio tu pro jekt ze spo ło wy, men -
to ring dru żyn star tu ją cych w kon kur sach ty pu
Ima gi ne Cup. 

Ce lem spo tka nia by ło za pro sze nie do współ pra cy
ko lej nych pra co daw ców oraz we ry fi ka cja syl wet ki ab -
sol wen ta pod ką tem ak tu al nych wy ma gań ryn ku pra -
cy. Pra co daw cy z ta kich firm, jak Blue Me dia, Goy el -
lo, In tel, Ka inos, Lu han sa Sys tems Po land, Nor dea,
Pol ska pres se, Im plix, Mi sys, Sii, VECTOR, G -For ces
Pol ska, Young Di gi tal Pla net, DC SA, Jep pe sen Po -
land, Fi do In tel li gen ce, zwró ci li szcze gól ną uwa gę 
na ko niecz ność wy kształ ce nia u stu den tów tak
zwanych umie jęt no ści mięk kich (są to na przykład
zdol no ści in ter per so nal ne, umie jęt ność pra cy w gru -
pie, ko mu ni ka cja spo łecz na). Jed nym z te ma tów był
też bar dzo du ży po pyt na pra cow ni ków bran ży IT 
w na szym re gio nie. Fakt ten mo że za chę cać ab sol -
wen tów szkół po nad gim na zjal nych do wy bo ru stu -
diów na tak per spek ty wicz nym kie run ku, ja kim jest
in for ma ty ka.

spotkanie z pracodawcami z branży it
na wydziale mfii



Ab sol went ki UG lau re at ka mi
kon kur su WUP

ab sol went ki uni wer sy te tu gdań -
skie go: Klau dia Ki liń ska i Na ta lia
Siu da zo sta ły lau re at ka mi kon kur -
su na naj lep szą pra cę ma gi ster ską
z za kre su pro ble ma ty ki ryn ku pra -
cy, or ga ni zo wa ne go przez wo je -
wódz ki urząd pra cy w gdań sku.
klau dia ki liń ska otrzy ma ła ii na gro -
dę za pra cę ma gi ster ską pt. Uprze -
dze nia i dys kry mi na cja ko biet na
ryn ku pra cy ja ko kon se kwen cja ste -
reo ty pów płcio wych, na pi sa ną na
wy dzia le na uk spo łecz nych pod
kie run kiem dr. Wie sła wa Ba ry ły.
na ta lia siu da otrzy ma ła iii na gro dę
za pra cę ma gi ster ską pt. Eko no mia
spo łecz na w wo je wódz twie po mor -
skim, na pi sa ną rów nież na wy dzia -
le na uk spo łecz nych, pod kie run -
kiem dr. hab. An drze ja Kub ki.
In for ma cja o wy ni kach kon kur su: 
www.wup.gdansk.pl/kon kur smgr

Wy so kie no ty UG 
w ran kin gu NCN

na ro do we cen trum na uki ogło si ło
ran king jed no stek, któ re otrzy ma -

ły z je go fun du szy fi nan se na pro -
jek ty ba daw cze oraz sta że po dok -
tor skie. w ran kin gu uję to zwy cię -
skie pro jek ty spo śród pięt na stu
kon kur sów ogło szo nych przez
ncn w la tach 2011 i 2012. Li sty ob -
ję ły łącz nie dwie ście pięć dzie siąt
sie dem jed no stek, któ rym przy -
zna no w su mie czte ry ty sią ce trzy -
sta sześć dzie siąt gran tów na łącz -
ną kwo tę 1 537 175 905 zł.

jak wy ni ka z ze sta wie nia, ug 
w la tach 2011–2012 uzy skał do fi -
nan so wa nie w wy so ko ści po nad
40 mln zł na re ali za cję dzie więć -
dzie się ciu pię ciu pro jek tów. pod
wzglę dem przy zna nej kwo ty na -
sza uczel nia pla su je się na siód -
mym miej scu w pol sce i na pierw -
szym miej scu na sze go re gio nu,
li de rem w tej kla sy fi ka cji jest na to -
miast uni wer sy tet ja giel loń ski,
któ ry otrzy mał po nad 156 mln zł
do ta cji. pod wzglę dem licz by pro -
jek tów ug zna lazł się na dzie wią -
tym miej scu w pol sce (i pierw szym
w re gio nie). w gro nie uni wer sy te -
tów, w ze sta wie niu usze re go wa -
nym we dług licz by pro jek tów, ug
zaj mu je szó stą po zy cję (na dzie -

więt na ście jed no stek). w ran kin gu
usze re go wa nym we dług licz by pro -
jek tów w po szcze gól nych ob sza -
rach na uk, w ob sza rze na uk o ży ciu
na sza uczel nia zaj mu je siód me
miej sce, w ob sza rze na uk hu ma ni -
stycz nych, spo łecz nych i o sztu ce,
a tak że w ob sza rze na uk ści słych 
i tech nicz nych – szes na ste miej sce.
Szcze gó ły: www.ncn.gov.pl/fi nan -
so wa nie -na uki/sta ty sty ki/ran kin gi

UG włączył się w akcję WOŚP 

uni wer sy tet gdań ski jak co ro ku
włą czył się w ak cję wiel kiej or kie -
stry świą tecz nej po mo cy, któ ra 
w tym ro ku gra ła dla ra to wa nia ży -
cia dzie ci i god nej opie ki me dycz -
nej se nio rów. na au kcję wośp
prze ka za ne zo sta ły mię dzy in ny mi
pa miąt ko we me da le wy bi te z oka -
zji spo tka nia w gdań sku trzech
pre zy den tów – dok to rów ho no ris
cau sa ug (Fran co isa Mit ter ran da,
Ri char da von We iz säc ke ra i Le cha
Wa łę sy), pa miąt ko we mo ne ty,
książ ki z pod pi sa mi au to rów, pły ty
z szan ta mi, ko szul ka ko szy kar skiej
dru ży ny azs ug z pod pi sa mi za -
wod ni czek i tre ne rów.
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Ru szy ła ko lej na, dru ga w Pol sce i pią ta na świe cie,
edy cja mię dzy na ro do we go kon kur su Glo bal 

Bu si ness Chal len ge, or ga ni zo wa ne go przez In sty tut
Ra chun ko wo ści Za rząd czej CIMA (Char te red In sti -
tu te of Ma na ge ment Ac co un tants) we współ pra cy 
z fir mą Barc lays. 

W kon kur sie GBC mo gą wziąć udział stu den ci sta -
cjo nar nych i nie sta cjo nar nych stu diów li cen cjac kich,
nie za leż nie od stu dio wa ne go kie run ku. Two rzą oni
dru ży ny, któ re mo gą być re ko men do wa ne lub pro wa -
dzo ne przez wy kła dow ców uczel ni wyż szych. Za da -
niem dru żyn jest przeanalizowanie rze czy wi stej sy tuacji
biz ne so wej (case study), a na stęp nie za pro po no wa nie
roz wią za nia pro ble mu. Pra ce dru żyn są oce nia ne
przez sę dziów. W fi na le re gio nal nym (kra jo wym)
bio rą udział czte ry naj lep sze dru ży ny. Zwy cię ska dru -
ży na bę dzie re pre zen to wa ła Pol skę w fi na le świa to -
wym, któ ry od bę dzie się w sierp niu 2013 roku w Jo -
han nes bur gu w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki. 

Naj lep sze dru ży ny otrzy ma ją cen ne na gro dy oraz
pa miąt ko we dy plo my, a tak że moż li wość ubie ga nia się
o prak ty ki w or ga ni za cjach part ner skich kon kur su.

W 2012 ro ku do ry wa li za cji zgło si ło się po nad trzy ty -
sią ce pięć set dru żyn z dwu dzie stu dwóch kra jów, w tym
trzy dzie ści trzy ze spo ły z Pol ski. Dru ży na „Bu si ness
War riors” z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go we Wro cła -
wiu – fi na li ści pol skiej edy cji kon kur su Glo bal Bu si ness
Chal len ge – w glo bal nym fi na le by ła bar dzo bli sko wy -
gra nej, osta tecz nie za ję ła miej sce tuż za po dium. 

Wię cej in for ma cji na te mat kon kur su GBC 
moż na zna leźć na stro nie:
www.ci ma glo bal.com/gbc po land

Do dat ko wych in for ma cji udzie la:
Na ta lia Le wan dow ska
Vi sion Gro up
tel. 22 642 77 74; tel. kom. 604 131 100
e -ma il: n.le wan dow ska@vi sion gro up.pl

poszukiwani młodzi liderzy biznesu!
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otwarcie muzeum kryminalistyki
Dnia 25 stycz nia 2013 ro ku od by ła się uro czy stość

otwar cia Mu zeum Kry mi na li sty ki Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji UG. Wzię li w niej udział przed sta wi cie le
ka tedr kry mi na li sty ki ze wszyst kich ośrod ków aka de -
mic kich w Pol sce, przed sta wi cie le szkół Po li cji, w tym
Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie, człon ko wie Pol skie -
go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go, a tak że bie gli 
i spe cja li ści z róż nych dzie dzin współ pra cu ją cy z Pra -
cow nią Kry mi na li sty ki WPiA UG. Pa tro nat ho no ro wy
nad wy da rze niem ob jął Za rząd Głów ny i Ra da Na uko -
wa Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go, na to -
miast pa tro nat me dial ny – „Edu ka cja Praw ni cza” oraz
„Pol ska. Dzien nik Bał tyc ki”.

Wy kład in au gu ra cyj ny, za ty tu ło wa ny Sa mo chód w pło -
mie niach, wy gło si ła dr Mał go rza ta Żoł na, kie row nik
Pra cow ni Kry mi na li sty ki UG i za stęp ca dy rek to ra Mu -
zeum Kry mi na li sty ki. Za do tych cza so we sta ra nia i wkład 
w two rze nie mu zeum wszyst kim dzie ka nom Wy dzia łu
po dzię ko wał prof. Ja ro sław Wa ry lew ski,  dy rek tor Mu -
zeum Kry mi na li sty ki i dzie kan se nior WPiA UG. Zbio ry
Pra cow ni Kry mi na li sty ki zo sta ły zgro ma dzo ne dzię ki
po mo cy mię dzy in ny mi Są du Okrę go we go w Gdań sku,
Pro ku ra tu ry Okrę go wej w Gdań sku, pra cow ni ków La bo -
ra to rium Kry mi na li stycz ne go Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Gdań sku oraz Ka te dry i Za kła du Me dy cy ny 
Są do wej Gdań skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. W wielo -
let nim gro ma dze niu zbio rów nie do prze ce nie nia są za -
słu gi dr. Je rze go Wno row skie go, co w cza sie uro czy sto -
ści pod kre ślił prof. Wa ry lew ski.

Za da niem Mu zeum Kry mi na li sty ki jest gro ma dze nie,
prze cho wy wa nie, kon ser wa cja, udo stęp nia nie i upo -
wszech nia nie zbio rów z za kre su kry mi na li sty ki, me dy -
cy ny są do wej oraz dzie dzin po krew nych. Mu zeum pro -

wa dzi w tym za kre sie dzia łal ność edu ka cyj ną oraz na -
uko wą.

Zbio ry Mu zeum Kry mi na li sty ki, bę dą ce go je dy ną te go
ro dza ju pla ców ką w Pol sce, ze wzglę du na swo je funk cje,
war tość hi sto rycz ną oraz ma te rial ną są uni kal ne w ska li
kra ju. Gro ma dzo ne są od 30 lat. Wcze śniej znaj do wa ły
się w Wie ży Wię zien nej i Ka tow ni na Tar gu Wę glo wym
w Gdań sku, gdzie wów czas funk cjo no wa ła Pra cow nia
Kry mi na li sty ki. Póź niej zo sta ły prze nie sio ne na WPiA,
gdyż słu ży ły przede wszyst kim w pro ce sie dy dak tycz nym
stu den tom UG. Zbio ry moż na by ło oglą dać od po cząt ku
ich gro ma dze nia, ale for mal nie mu zeum zo sta ło utwo -
rzo ne 28 czerw ca 2012 ro ku, a te raz zo sta ło otwar te dla
szer szej pu blicz no ści. 

W mu zeum znaj du je się dział bro ni i amu ni cji, gdzie
zgro ma dzo no mię dzy in ny mi broń pal ną, za byt ko wą,
spor to wą, ga zo wą, alar mo wą, sy gna ło wą, pneu ma tycz -
ną, bia łą, przed mio ty prze zna czo ne do obez wład nia nia
osób za po mo cą ener gii elek trycz nej, broń sa mo dzia ło -
wą, broń woj sko wą i wy po sa że nie woj sko we, umun du -
ro wa nie. Moż na tam zo ba czyć tak że eks po na ty zwią za -
ne z me dy cy ną są do wą, do ku men ta cję kry mi na li stycz ną
gło śnych spraw, zbio ry z za kre su fo to gra fii kry mi na li -
stycz nej, przed mio ty słu żą ce do po peł nia nia czy nów 
za bro nio nych oraz po cho dzą ce z prze stępstw, mię dzy
in ny mi na rzę dzia wła mań, przy rzą dy i sprzęt kry mi na -
li stycz ny słu żą cy do ujaw nia nia i za bez pie cza nia śla dów
na miej scach zda rzeń oraz urzą dze nia do po mia ru pręd -
ko ści, sfał szo wa ne bank no ty i mo ne ty pol skie oraz za -
gra nicz ne, a na wet przed mio ty za re kwi ro wa ne osa dzo -
nym w za kła dach kar nych i aresz tach śled czych. Część
zbio rów po świę co na jest „Skor pio no wi” – jed ne mu z bar -
dziej zna nych prze stęp ców zwią za nych z Gdań skiem.
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pomorski świat innowacji

INVESTIN Sp. z o.o. oraz Fun da cja Za awan so wa nych Tech no lo -
gii za pra sza ją do uczest nic twa w pro jek cie „Po mor ski Świat 

In no wa cji – pro gram sta ży pra cow ni ków na uko wych w przed się -
bior stwach”, współ fi nan so wa nym ze środ ków Unii Eu ro pej skiej 
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.  

Ce lem pro jek tu jest zor ga ni zo wa nie płat nych sta ży dla trzy dzie -
stu dwóch pra cow ni ków na uko wych i na uko wo -dy dak tycz nych 
w przed się bior stwach z wo je wódz twa po mor skie go, z branż: che -
mia, far ma cja, ICT, elek tro ni ka, bio tech no lo gia. Staż trwa sześć
mie się cy, wy miar cza su pra cy to 80 godz. mie sięcz nie, a do da tek
sta żo wy wy no si 3500 zł brut to mie sięcz nie. Pro jekt oprócz sta żu
prze wi du je cykl szko leń z ob sza ru ko mer cja li za cji wie dzy, ochro -
ny wła sno ści in te lek tu al nej i za rzą dza nia in no wa cja mi, któ re 
to szko le nia od by wać się bę dą po za go dzi na mi pra cy uczest ni ków
pro jek tu.

Re kru ta cja:
• gru pa I: che mia, far ma cja – 1 stycz nia – 28 lu te go 2013 ro ku,
• gru pa II: ICT – 1 lu te go – 31 mar ca 2013 ro ku,
• gru pa III: elek tro ni ka – 1 mar ca – 30 kwiet nia 2013 ro ku,
• gru pa IV: bio tech no lo gia – 1 kwiet nia – 31 ma ja 2013 ro ku.

Szcze gó ło we in for ma cje:
tel. 608 217 331
www.psi.in ve stin.pl

olimpiada z języka rosyjskiego

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu
Filologii Wschodniosłowiańskiej UG zaprasza studentów do

udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie z Języka Rosyjskiego,
Literatury i Kultury. Olimpiada organizowana jest we współpracy 
z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta 
w Kaliningradzie. Pierwszy etap zostanie przeprowadzony za
pośrednictwem Internetu na początku marca 2013 roku, natomiast
II etap przeprowadzony zostanie w Kaliningradzie. W I etapie
konkursu udział wezmą:
• gru pa I – studenci I i II roku studiów I stopnia (poziom 

podstawowy), 
• gru pa II – studenci III roku studiów I stopnia i studenci 

I i II roku studiów II stopnia (poziom zaawansowany), 
• gru pa III– studenci będący rodzimymi użytkownikami

języka rosyjskiego.

Zgłoszenia chętnych do udziału w olimpiadzie przyjmowane będą
do 25 lutego 2013 roku. Organizatorzy proszą o podawanie imienia
i nazwiska, kierunku i roku studiów, informacji o pochodzeniu
rosyjskim oraz adresu mailowego.
Zgłoszenia przyjmują: mgr Olga Jerszowa (kajrod@gmail.com),
mgr Katarzyna Wądołowska-Lesner (k.lesner@ug.edu.pl), Wydział
Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55, pok. 4.36, Gdańsk.



Od 15 stycz nia do 29 mar ca 2013 ro ku na ukow -
cy, któ rzy pro wa dzą in no wa cyj ne ba da nia, mo -

gą sta rać się o ich sfi nan so wa nie w ra mach pro gra -
mów Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej HOMING
PLUS i POMOST (dzie dzi ny Bio, In fo, Tech no).
Pierw szy pro gram – HOMING PLUS – ad re so wa ny
jest do na ukow ców, któ rzy po sia da ją co naj mniej sto -
pień na uko wy dok to ra i znaj du ją się na wcze snym
eta pie ka rie ry na uko wej (do 4 lat po dok to ra cie).
Pro gram jest rów nież otwar ty dla mło dych dok to rów
in nych na ro do wo ści za in te re so wa nych od by ciem sta -
żu po dok tor skie go w Pol sce. Zgło sze nie do pro gra mu
po win no być po prze dzo ne mi ni mum dzie wię cio mie -
sięcz nym po by tem w za gra nicz nej in sty tu cji na uko -
wej, zwią za nym z pro wa dze niem ba dań na uko wych,
lub sta żem po dok tor skim. Apli ko wać mo gą oso by,
któ re przy je cha ły do Pol ski nie wcze śniej niż dwa na -
ście mie się cy przed upły wem da ty skła da nia wnio -

sków lub pla nu ją przy jazd do Pol ski naj póź niej po
sze ściu mie sią cach od tej da ty. Wnio sek skła da kan -
dy dat wraz z pol ską jed nost ką na uko wą, w któ rej
pro wa dzo ne bę dą ba da nia, zaś pro jek ty re ali zo wa ne
w ra mach pro gra mu mo gą trwać od ro ku do 2 lat. 
Fi nan so wa nie w pro gra mie HOMING PLUS obej -
mu je: sub sy dium ba daw cze w wy so ko ści do 80 000 zł
rocz nie, sty pen dium na uko we w wy so ko ści 5 000 zł
mie sięcz nie oraz sty pen dia na uko we w wy so ko ści 
1 000 zł mie sięcz nie dla dwóch stu den tów re ali zu ją -
cych jed no cze śnie pra ce ma gi ster skie pod kie run -
kiem lau re ata pro gra mu. W ostat niej edy cji kon kur -
su zo sta ną sfi nan so wa ne pro jek ty o łącz nej war to ści
2,8 mln zło tych.

W ra mach pro gra mu POMOST fi nan so wa ne są
pro jek ty na uko we re ali zo wa ne przez ro dzi ców -
-na ukow ców (po sia da ją cych co naj mniej sto pień 
na uko wy dok to ra), któ rzy chcą po wró cić do pra cy

Homing plus i pomost fnp
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katamaran dla naukowców
i studentów ug

Dnia 11 stycz nia 2013 ro ku rek tor UG prof. Ber -
nard Lam mek, pre zes Za rzą du Stocz ni Re mon to -

wej „Na uta” S.A. An drzej Szwarc i dy rek tor han dlo wy
stocz ni Ewa Ja giel ska pod pi sa li umo wę do ty czą cą bu -
do wy spe cja li stycz ne go stat ku na uko wo -ba daw cze go dla
Uni wer sy te tu Gdań skie go. Na ten cel uczel nia otrzy ma -
ła do fi nan so wa nie z MNiSW w wy so ko ści 36 mln zł.
Prze targ na bu do wę wy gra ło kon sor cjum: Stocz nia Re -
mon to wa „Na uta” S.A. i CRIST S.A. Jed nost ka wy pły nie
w mo rze już w 2014 ro ku.

W uro czy sto ści pod pi sa nia umo wy udział wzię li: pre -
zy dent Gdy ni dr Woj ciech Szczu rek, pro rek tor ds. stu -
denc kich UG prof. Jó zef Ar no Wło dar ski, kanc lerz
Uni wer sy te tu Gdań skie go prof. Je rzy Gwiz da ła wraz ze
swo imi za stęp ca mi i ze spo łem, któ ry przy go to wał umo -
wę i brał udział w pra cach nad pro jek tem, wła dze i spo -
łecz ność aka de mic ka Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra -
fii UG, przed sta wi cie le in sty tu cji na uko wo -ba daw czych
Trój mia sta i me diów. Spo tka nie po pro wa dzi li dzie kan
Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra fii UG prof. Wal de -
mar Su rosz oraz dy rek tor In sty tu tu Oce ano gra fii UG

prof. Na ta lia Gor ska. Moż li wo ści stat ku przed sta wił 
za stęp ca dy rek to ra In sty tu tu Oce ano gra fii UG ds. na -
uko wych prof. Adam La ta ła. 

No wy sta tek na uko wo -ba daw czy UG za stą pi wy słu żo -
ną już jed nost kę K/H Oce ano graf -2. Bę dzie to ka ta ma -
ran o dłu go ści cał ko wi tej 40 m, sze ro ko ści 14 m, wy so -
ko ści bocz nej 3,80 m i wy so ko ści do po kła du gór ne go
6,55 m. Je go pręd kość eko no micz na wy no sić bę dzie 
10 wę złów, a pręd kość mak sy mal na – 12 wę złów. Za sięg
przy pręd ko ści eko no micz nej wy nie sie 2500 Mm, a au -
to no micz ność że glu gi – 21 dni. Por tem ma cie rzy stym
jed nost ki zo sta nie Gdy nia.

Ka ta ma ran bę dzie jed nym z naj no wo cze śniej szych
stat ków słu żą cych na ukow com i stu den tom do pro wa -
dze nia za jęć dy dak tycz nych oraz in ter dy scy pli nar nych
ba dań śro do wi ska i przy ro dy przede wszyst kim Mo rza
Bałtyckiego. Bę dą się na nim znaj do wa ły: la bo ra to rium
mo kre, la bo ra to rium po mia ro we, la bo ra to rium ste ryl ne
i la bo ra to rium ter mo sta ty zo wa ne, a tak że sa la dy dak -
tycz na se mi na ryj no -kom pu te ro wa. Sta tek za bie rze na
pokład mak sy mal nie dwa dzie ścia osób. 



na uko wej po prze rwach zwią za nych z opie ką nad
ma łym dziec kiem. Wnio ski mo gą skła dać ko bie ty,
któ re po sia da ją dziec ko w wie ku do lat 4 (lub 7 lat 
w przy pad ku ad op cji lub po ro du mno gie go) oraz
męż czyź ni, któ rzy ko rzy sta li z urlo pów lub przerw 
w pra cy zwią za nych z po sia da niem dziec ka w tym
wie ku, trwa ją cych nie prze rwa nie przez okres co naj -
mniej sze ściu mie się cy, przy czym po wrót do pra cy
na uko wej z ta kich urlo pów mógł na stą pić przed ter -
mi nem skła da nia wnio sków, jed nak nie wcze śniej niż
dwa na ście mie się cy przed tym ter mi nem. Pro jek ty 
w ra mach pro gra mu mo gą trwać od ro ku do 2 lat 
i mo gą być re ali zo wa ne w nie peł nym wy mia rze za -
trud nie nia. Fi nan so wa niu pod le ga: grant ba daw czy
(mię dzy in ny mi wy na gro dze nie kie row ni ka pro jek tu,
kosz ty prac ba daw czych, apa ra tu ra, ma te ria ły ba daw -
cze, kosz ty wy mia ny mię dzy na ro do wej) oraz sty pen -
dia dla mak sy mal nie trzech pod opiecz nych (stu den -

tów lub dok to ran tów) wy ło nio nych w try bie kon kur -
so wym. Łącz na wy so kość obu czę ści gran tu wy no-
si do 140 000 zł rocz nie. W ostat niej edy cji kon kur su
zo sta ną sfi nan so wa ne pro jek ty o łącz nej war to ści 
2,5 mln zło tych.

For mu la rze zgło sze nia do kon kur sów:
www.fnp.org.pl

Do dat ko we in for ma cje:
Ko or dy na tor pro gra mu HOMING PLUS: 
tel. 22 424 02 52, 
e -ma il: fun du sze@fnp.org.pl 
Ko or dy na tor pro gra mu POMOST: 
tel. 22 498 16 29, 
e -ma il: fun du sze@fnp.org.pl

Pro gra my HOMING PLUS i POMOST są współ fi -
nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.

K A L E J D O S K O P
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Na gro da Na uko wa Mia sta Gdań ska im. Ja na He -
we liu sza to naj waż niej sza na uko wa na gro da na

Po mo rzu, przy zna wa na od 1987 ro ku re pre zen tan -
tom gdań skie go śro do wi ska na uko we go za wy bit ne
osią gnię cia na uko we w dwóch ka te go riach: na uk hu -
ma ni stycz nych oraz na uk przy rod ni czych i ści słych.
W tym ro ku obie na gro dy zo sta ły przy zna ne na -
ukow com z Uni wer sy te tu Gdań skie go. W ka te go rii
na uk hu ma ni stycz nych zwy cię żył prof. Bru non Sy -
nak, a w ka te go rii na uk przy rod ni czych i ści słych –
prof. Je rzy Bła że jow ski.

Pro fe sor Bru non Sy nak, obec nie pra cow nik na uko -
wy Za kła du So cjo lo gii Ogól nej In sty tu tu Fi lo zo fii,
So cjo lo gii i Dzien ni kar stwa UG, to wy bit ny so cjo log,
je den z twór ców gdań skie go na uko we go ośrod ka 
so cjo lo gicz ne go oraz je den z ini cja to rów po wo ła nia
so cjo lo gii w UG ja ko kie run ku stu diów. Jest to naj -
bar dziej zna ny so cjo log po mor ski na fo rum mię dzy -
na ro do wym. Za in te re so wa nia na uko wo -ba daw cze
prof. Sy na ka kon cen tru ją się na waż nych i ak tu al nych
pro ble mach spo łecz nych: so cjo lo gii sta ro ści, so cjo -
lo gii et nicz no ści oraz pro ble ma ty ce trans for ma cji

ustro jo wej. W po ło wie lat osiem dzie sią tych pro fe sor
prze pro wa dził pierw sze w Pol sce ba da nia nad spo -
łecz nym kon tek stem prze cho dze nia na eme ry tu rę
przed osią gnię ciem wy ma ga ne go wie ku i dal szym lo -
sem osób, któ re się na to zde cy do wa ły. Pro fe sor 
Sy nak jest au to rem pra wie trzy stu prac na uko wych 
i po pu lar no -na uko wych, w tym sze ściu sa mo dziel -
nych ksią żek. Jed ną z naj czę ściej cy to wa nych prac
prof. Sy na ka jest Pol ska sta rość, któ ra po wsta ła ja ko
re zul tat ob szer nych ba dań ogól no pol skich, re ali zo -
wa nych pod je go kie run kiem przez in ter dy scy pli nar -
ny ze spół zna ko mi tych spe cja li stów, zaj mu ją cych się
spo łecz ny mi, ma te rial ny mi i me dycz ny mi aspek ta mi
ży cia star sze go po ko le nia. 

Dru gim głów nym ob sza rem dzia łal no ści na uko wej
prof. Sy na ka jest so cjo lo gia et nicz no ści, zwłasz cza
pro ble ma ty ka toż sa mo ści Ka szu bów. Pro ble ma -
ty ce tej po świę co na jest między innymi pu bli ka cja 
pt. Ka szub ska toż sa mość – cią głość i zmia na, w któ rej
pro fe sor uka zał pro ces bu dze nia się, wzbo ga ca nia 
i umac nia nia toż sa mo ści Ka szu bów oraz wa lo ry za cji
przez nich wła sne go dzie dzic twa, zwłasz cza ję zy ka.

laureaci nagród naukowycH miasta gdańska
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laureaci nagród naukowycH miasta gdańska
Trze ci ob szar za in te re so wań prof. Sy na ka to spo łecz -
ny wy miar trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce. Dzię ki
gran to wi uzy ska ne mu ze Szwaj car skiej Aka de mii Na -
uk prof. Sy nak i prof. John Co enen -Hu ther (Uni wer -
sy tet w Ge ne wie) opu bli ko wa li jed ną z pierw szych
ksią żek za gra nicz nych po świę co nych ana li zie prze -
mian post ko mu ni stycz nych w Pol sce: Post -Com mu -
nist Po land: From To ta li ta ria nism to De mo cra cy? (New
York 1993). Obec nie pro fe sor przy go to wu je do dru ku
książ kę o zmie nia ją cej się obec no ści i kształ cie spo łecz -
ne go świa ta w do świad cza niu prze strze ni we wnętrz nej
star szych osób do tknię tych nie od wra cal ną cho ro bą. 

Pro fe sor Je rzy Bła że jow ski, obec nie kie row nik Ka -
te dry Che mii Fi zycz nej na Wy dzia le Che mii UG, jest
wy bit nym spe cja li stą w dzie dzi nie che mii fi zycz nej 
i teo re tycz nej, w za kre sie ter mo dy na mi ki i ki ne ty ki
che micz nej, fo to che mii i spek tro sko pii oraz che mii
śro do wi ska. Jest re dak to rem książ ki Za nie czysz cze nie
i od no wa Za to ki Gdań skiej pro ble mem o zna cze niu
ogól no eu ro pej skim, au to rem lub współ au to rem po nad
stu dzie więć dzie się ciu pu bli ka cji re fe ro wa nych w Web
of Know led ge, czter dzie stu pu bli ka cji w mo no gra fiach

i in nych opra co wa niach oraz czte rech pa ten tów. Wy -
pro mo wał szes na stu dok to rów.

Przez dwie ka den cje prof. Bła że jow ski peł nił funk cję
prze wod ni czą ce go Ra dy Głów nej Szkol nic twa Wyż -
sze go oraz był człon kiem ze spo łu przy go to wu ją ce go
no wą usta wę Pra wo o szkol nic twie wyż szym. Obec nie
jest człon kiem Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Fo to -
che micz ne go, Pol skie go To wa rzy stwa Che micz ne go,
Pol skie go To wa rzy stwa Ka lo ry me trii i Ana li zy Ter -
micz nej, Gdań skie go To wa rzy stwa Na uko we go (se kre -
tarz ge ne ral ny) oraz Pol skie go Klu bu Eko lo gicz ne go
(gdzie peł ni funk cję pre ze sa okrę gu wschod nio po mor -
skie go). Na Uni wer sy te cie Gdań skim prof. Bła że jow -
ski peł nił między innymi funk cje dy rek to ra In sty tu tu
Che mii, dzie ka na Wy dzia łu Che mii oraz se na to ra UG.

Za wy bit ną dzia łal ność na uko wą i or ga ni za cyj ną
prof. Bła że jow ski był wie lo krot nie na gra dza ny. 
W 2012 ro ku zo stał lau re atem na gro dy „e 2012 TA
In stru ments – ICTAC Award”, przy zna wa nej co czte -
ry la ta za wy bit ne osią gnię cia na uko we w za kre sie
ana li zy ter micz nej i/lub uzna nie w mię dzy na ro do -
wym śro do wi sku na uko wym.



Bolesław Okuniewski, artysta malarz na tle swojej wystawy
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Rok 2011 zo stał usta no wio ny
przez Sejm RP Ro kiem Ja na

He we liu sza w związ ku z czte rech -
set ną rocz ni cą uro dzin te go astro -
no ma. Jed nym z głów nych or ga ni -
za to rów ob cho dów był Uni wer sy tet
Gdań ski (po zo sta li or ga ni za to rzy
to: Mia sto Gdańsk, Cen trum He we -
lia num, Mu zeum Hi sto rycz ne Mia -
sta Gdań ska i Fun da cja Gdań ska).
Wśród kil ku set wy da rzeń ma ją cych
na ce lu uczcze nie rocz ni cy uro dzin
wiel kie go gdańsz cza ni na zna la zła
się kon fe ren cja „Tri bu te to He ve -
lius” (zor ga ni zo wa na 28 stycz nia
2012 ro ku). Jej na ma cal nym efek -
tem jest książ ka Jan He we liusz i kul -
tu ra he we liu szow ska. Uti li tas et de -
lec ta tio, któ rej pro mo cja mia ła

miej sce 24 stycz nia br. w gma chu
Wo je wódz kiej i Miej skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Gdań sku.

Spo tka nie, któ re by ło czę ścią ob -
cho dów Ty go dnia He we liu sza, roz -
po czę ło się od pre zen ta cji frag men tu
fil mu Jo han nes He ve lius Dan ti sca nus,
któ ry przy bli ża ży cie i dzia łal ność
ty tu ło we go bo ha te ra, a któ ry zo stał
wy re ży se ro wa ny przez Mi cha ła
Jusz cza kie wi cza. Na stęp nie głos
za brał pro wa dzą cy spo tka nie Grze -
gorz Szczu ka – ko or dy na tor Ob cho -
dów Ro ku Ja na He we liu sza. W swo -
im prze mó wie niu zwró cił on uwa gę
na wio dą cą ro lę Uni wer sy te tu
Gdań skie go w or ga ni za cji wy da -
rzeń zwią za nych z ob cho da mi, po -
czy na jąc od eta pu two rze nia sa me -

go pro gra mu. Po nad to Grze gorz
Szczu ka przed sta wił wszyst kich au -
to rów ar ty ku łów za miesz czo nych 
w książ ce i omó wił kon struk cję pu -
bli ka cji.

Na stęp nie głos za bra ła prof. Ma -
ria Men del (ko or dy na tor ka prac 
w ra mach Ob cho dów Ro ku Ja na
He we liu sza na UG oraz re dak tor
książ ki), któ ra wska za ła na He we -
liu sza ja ko „źró dło nie ustan nie ży -
wej in spi ra cji” (nie tyl ko w kon tek -
ście na uko wym), a sa mą książ kę
okre śli ła ja ko pró bę przy bli że nia
kul tu ry he we liu szow skiej de fi nio -
wa nej w kil ku wy mia rach. Pierw -
szym z nich jest wy miar ad mi ra cyj -
ny, hołd dla na ukow ca, spo łecz ni ka
i ar ty sty. Dru gim – wy miar spo łecz ny
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HEWELIUSZ
POZNANY? 
relacja ze spotkania promującego książkę JAN HEWELIUSZ I KULTURA HEWELIUSZOWSKA. utilitas et delectatio

FO
T.

 Ł
UK

AS
Z 

SK
AS

S

Od lewej: prof. Maria Mendel, prof. Józef Arno Włodarski, Joanna Kamień
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(istot ny nie tyl ko dla gdańsz czan),
lo ku ją cy się za rów no w kul tu rze
na uko wej, jak i miej skiej (lo kal nej)
oraz pro wa dzą cy do ich wza jem ne -
go prze ni ka nia. W tym kon tek ście
kul tu ra he we liu szow ska z jed nej
stro ny in spi ru je aka de mi ków do
zbli że nia, roz po zna nia po trzeb 
i dzia ła nia na rzecz naj bliż sze go
oto cze nia (przy wy ko rzy sta niu po -
sia da nej wie dzy i umie jęt no ści), 
z dru giej zaś stro ny za chę ca spo -
łecz ność lo kal ną do wej ścia w kon -
takt ze wspól no tą aka de mic ką, two -
rząc swo isty most mię dzy uczel nią
a mia stem. W tym ostat nim wy -
mia rze po ło żo ny jest na cisk na dwie
z ról Ja na He we liu sza: na ukow ca 
i miej skie go raj cy. Roz wi nię cie 

te ma tu moż na zna leźć w roz dzia le
książ ki au tor stwa prof. Men del
Ucze ni i miej sca. O kul tu rze he we liu -
szow skiej.

Dru gi z re dak to rów książ ki, prof.
Jó zef Ar no Wło dar ski, omó wił po -
krót ce wy ni ki ba dań hi sto rycz nych
pre zen to wa nych w książ ce (głów -
nie w jej pierw szej czę ści) przez
sied miu au to rów, któ rzy uka za li ży -
cie i dzia łal ność Ja na He we liu sza
na sze ro kim tle po li tycz nym, spo -
łecz nym, go spo dar czym i kul tu ral -
nym. Pro fe sor wska zał rów nież na
sze ro ki wa chlarz dys cy plin re pre -
zen to wa nych przez twór ców tek -
stów. Za nie zwy kle waż ne na le ży
uznać włą cze nie do prac ba daw -
czych przed sta wi cie li kil ku grup

aka de mic kich, za rów no pra cow ni ków
na uko wych z du żym do rob kiem, jak 
i dok to ran tów oraz stu den tów.

Do war stwy wi zu al nej książ ki 
od nio sła się re dak tor na czel na 
Wy daw nic twa Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, Jo an na Ka mień. For ma pu -
bli ka cji na wią zu je do ksiąg sie dem -
na sto wiecz nych, ho no ru jąc w ten
spo sób Ja na He we liu sza ja ko wy -
daw cę. Do ele men tów „he we liu -
szow skich” w wo lu mi nie na le żą:
ob wo lu ta i wy klej ka (ele ment łą -
czą cy opra wę z blo kiem książ ki)
przed sta wia ją ce ma pę nie ba pół -
noc ne go z na nie sio ny mi zna ka mi
zo dia ku; frag ment wier sza Io han -
ne sa Pe tru sa Ti tiu sa (po świę co ne go
Ja no wi He we liu szo wi) ja ko mot to
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na stro nie przed ty tu ło wej; eks li bris
wy ko na ny przez An drze ja Ta ran ka
(któ ry opra co wał rów nież gra fi kę 
i ilu stra cje do książ ki) do re prin tu
Se le no gra fii He we liu sza (wy da ne go
w 1987 ro ku i prze ka za ne go Ja no -
wi Paw ło wi II pod czas piel grzym ki
do Pol ski); frag men ty dzieł He we liu -
sza prze nie sio ne w for mie ilu stra cji
i znaj du ją ce się po mię dzy po szcze -
gól ny mi czę ścia mi książ ki; fi na li ki
koń czą ce po szcze gól ne tek sty; brak
li nii od dzie la ją cej ży wą pa gi nę 
i przy pi sy; for mat książ ki (ścię te
A4) ob ra zu ją cy wy gląd pu bli ka cji 
w XVII wie ku.

Na spo tka niu nie mo gło za brak -
nąć spe cjal nych po dzię ko wań od
re dak to rów, któ re tra fi ły mię dzy in -
ny mi do re dak tor na czel nej Wy -
daw nic twa Uni wer sy te tu Gdań skie -
go Jo an ny Ka mień, ko or dy na to ra
Ob cho dów Ro ku Ja na He we liu sza
Grze go rza Szczu ki, Agniesz ki Mar -

ty now skiej z Dzia łu Kształ ce nia
Uni wer sy te tu Gdań skie go, Mo ni ki
Mi ko łaj czyk z Urzę du Miejskiego 
w Gdańsku, Pio tra Ra dzi szew skie go 
z Wo je wódz kiej i Miej skiej Bi blio te -
ki Pu blicz nej w Gdań sku.

Ja ko pod su mo wa nie za rów no sa -
me go spo tka nia pro mo cyj ne go, jak
i ro ku He we liu sza war to przy to czyć
ostat ni aka pit z koń czą ce go książ kę
tek stu, w któ rym prof. Ma ria Men -
del, dzię ku jąc za an ga żo wa nym 
w or ga ni za cję ob cho dów przed sta -
wi cie lom wspól no ty aka de mic kiej,
wska zu je, że „przed się wzię cia wy -
peł nia ją ce Rok He we liu sza na Uni -
wer sy te cie Gdań skim sta ły się suk -
ce sem nie tyl ko Uczel ni, ale
rów nież Mia sta Gdań ska. Przy czy -
ni ły się do osią gnię cia waż nych ce -
lów na uko wych i spo łecz nych, roz -
wi ja jąc przy tym no wą for ma cję
kul tu ry, opar tej na wraż li wej oby -
wa tel sko współ pra cy śro do wisk

aka de mic kich z go spo dar czy mi 
i po li tycz ny mi, któ rą bez wa ha nia
okre ślam mia nem kul tu ry he we liu -
szow skiej. Co naj waż niej sze dla uni -
wer sy te tu ja ko jed nost ki na uko wo -
-ba daw czej, Pań stwa pra ca w Ro ku
Ja na He we liu sza po zwo li ła też na
do ko na nie na uko wej ko rek ty do -
tych cza so wej wie dzy o ży ciu i twór -
czo ści gdań skie go uczo ne go, An no
Do mi ni 2011, co – mię dzy in ny mi –
znaj dzie wy raz w przy go to wy wa -
nych wła śnie opra co wa niach”. 

W imie niu au to rów, re dak to rów 
i wy daw ców za pra sza my wszyst -
kich za in te re so wa nych hi sto rią,
astro no mią, na uka mi spo łecz ny mi,
pra gną cych do wie dzieć się, ja kie
pi wo wa żył Jan He we liusz, oraz lu -
bią cych ob co wać z nie tu zin ko wo 
i sta ran nie wy da ny mi pu bli ka cja mi
do za ku pu książ ki Jan He we liusz 
i kul tu ra he we liu szow ska. Uti li tas et
de lec ta tio. 

wykaz artykułów opublikowanycH w książce
JAN HEWELIUSZ I KULTURA HEWELIUSZOWSKA. utilitas et delectatio
Jan He we liusz i je go cza sy w świe tle wy ni ków 
ba dań – tekst w kon tek ście
• Jó zef Wło dar ski, Jan He we liusz – raj ca miej ski 

i po li tyk
• Je rzy Bła że jow ski, Jan He we liusz – bro war nik gdań ski
• El wi ra Ka mo la, Ozdo ba wie ku i chlu ba oj czy zny – 

Jan He we liusz, ży cie i edu ka cja
• Ma riusz Brod nic ki, Pro gram edu ka cji przy rod ni czej 

w okre sie po by tu Ja na He we liu sza w Athe nae 
Ge da nen ses

• Ja cek Frie drich, Pej zaż ar chi tek to nicz ny Gdań ska 
cza sów He we liu sza

• Kry sty na Jac kow ska, Por tre ty Ja na He we liu sza
• Ma ria Ot to, Sie dem na sto wiecz ny gdań ski hiob. 

Jan He we liusz o po ża rze swo je go ob ser wa to rium

He we liusz – nie koń czą ca się obec ność i in spi ra cja
• Mo ni ka Żmudz ka -Brod nic ka, „Atlas uczo ne go 

świa ta” – o po ezji pi sa nej ku czci Ja na He we liu sza
• Agniesz ka Wit czak, Io han nes Pe trus Ti tius. Wier sze

oko licz no ścio we de dy ko wa ne He we liu szo wi
• Piotr Ki tow ski, Abrys nie bie skie go dziw ne go świa tła.

Zo rza po lar na nad Gdań skiem w no cy 17/18 mar ca
1716 ro ku w opi sie Jo han na Arn da

• Piotr Pa lu chow ski, Sto lat póź niej. In for ma cje o astro -
no mii i fi zy ce w gdań skim cza so pi śmie „Dan zi ger 
Er fah run gen” w la tach 1739–1793

• Piotr Gna ciń ski, Ob ser wa cje He we liu sza 
a współ cze sna astro no mia

• Ja nusz Dar gacz, No we usta le nia w spra wie lo ka li za cji
do mów Ja na He we liu sza

• An drzej Wo ziń ski, Astro lo gia w póź no śre dnio wiecz -
nym i wcze sno no wo żyt nym Gdań sku w kon tek ście
tu tej szych re ali za cji ar ty stycz nych

• Ma ria Si biń ska, Ko smicz ne po lo wa nie, czy li opo wie ści
ark tycz ne go nie ba.

W stro nę kul tu ry he we liu szow skiej?
• An na Za lew ska, Rocz ni ce, po mni ki, wy sta wy, pa miąt ki

ja ko prze ja wy „nie do mknię tej rze czy wi sto ści”. Jan He we -
liusz (1611–2011) i je go miej sce (w) pa mię ci zbio ro wej

• An drzej Zbier ski, Wiek He we liu sza – uczo ne go,
gdańsz cza ni na, Eu ro pej czy ka

• Ma ria Men del, Ucze ni i miej sca. O kul tu rze 
he we liu szow skiej

• An drzej Ta ra nek, Pa mię ci dzie ła Ja na He we liu sza 
Fir ma men tum So bie scia num si ve Ura no gra phia, 
Eks li bris Pa pie ża Ja na Paw ła II, Gdańsk 1987

do mi nik bień
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„Morze w krajobrazie Pomorza”
Wdniach od 15 do 16 grud nia

2012 ro ku od był się Po mor -
ski Sej mik Kra jo znaw czy, prze bie -
ga ją cy pod ha słem „Mo rze w kra jo -
bra zie Po mo rza”. Sej mik zo stał zor -
ga ni zo wa ny przez Od dział Gdań ski
Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz -
ne go, Od dział Gdań ski Pol skie go
To wa rzy stwa Geo lo gicz ne go, Po -
mor skie Po ro zu mie nie Od dzia łów
Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz -
no -Kra jo znaw cze go w Gdań sku
oraz Okręg Gdań ski Li gi Ochro ny
Przy ro dy. W gro nie współ or ga ni za -
to rów zna lazł się In sty tut Geo gra fii
Uni wer sy te tu Gdań skie go. Ho no -
ro wy pa tro nat nad wy da rze niem 
ob ję li: mar sza łek Wo je wódz twa Po -
mor skie go Mie czy sław Struk, rek -
tor Uni wer sy te tu Gdań skie go prof.
Ber nard Lam mek oraz pre zes Za -
rzą du Głów ne go PTTK Lech Droż -
dżyń ski. 

Te mat Sej mi ku nie był przy pad -
ko wy, bo wiem rok 2012 uchwa łą

Sej mi ku Wo je wódz twa Po mor skie -
go zo stał usta no wio ny Ro kiem Kra -
jo bra zów Po mo rza. Jed nym z ce lów
spo tka nia by ła in te gra cja człon ków
czte rech to wa rzystw bę dą cych je go
or ga ni za to ra mi, a tak że za cie śnie nie
współ pra cy po mię dzy na ukow ca mi,
kra jo znaw ca mi a przy rod ni ka mi. 

Sej mi ko wi to wa rzy szy ły dwie wy -
sta wy, któ re od 10 do 17 grud nia
2012 ro ku moż na by ło zwie dzać 
w ho lu bu dyn ku Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych i In sty tu tu Geo gra fii
UG. Na wy sta wie fo to gra ficz nej za -
pre zen to wa no wy bra ne fo to gra my
lau re atów i in nych uczest ni ków
Ogól no pol skie go Kon kur su Fo to gra -
ficz ne go „Mo rze w kra jo bra zie Po -
mo rza”, zor ga ni zo wa ne go przez
Po mor ską Ko mi sję Fo to gra fii Kra jo -
znaw czej PTTK w Gdań sku, na to -
miast dru ga wy sta wa pt. „Mo rze”
po świę co na zo sta ła twór czo ści ma -
lar skiej Bo le sła wa Oku niew skie go,
ar ty sty pla sty ka i pe da go ga, ak tyw -

ne go człon ka Od dzia łu Mor skie go
PTTK Gdy nia. 

Dzień pierwszy
Uro czy ste otwar cie Sej mi ku od by ło
się w so bo tę, 15 grud nia, w bu dyn -
ku Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych 
i In sty tu tu Geo gra fii Uni wer sy te tu
Gdań skie go. Licz nie zgro ma dzo -
nych uczest ni ków (geo gra fów, geo -
lo gów, prze wod ni ków tu ry stycz -
nych, pi lo tów wy cie czek, in struk to-
rów kra jo znaw stwa i ochro ny przy -
ro dy, na uczy cie li, mło dzież, przed -
sta wi cie li róż nych in sty tu cji i or ga -
ni za cji po za rzą do wych) po wi tał 
Ryszard J. Wrzo sek, prze wod ni czą cy
Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Sej mi ku,
a tak że prze wod ni czą cy Głów nej Ko -
mi sji Re wi zyj nej Pol skie go To wa rzy -
stwa Geo gra ficz ne go, któ ry przed -
sta wił chro no lo gicz nie dzia ła nia
zwią za ne z Ro kiem Kra jo bra zów 
Po mo rza pod ję te przez wspo mnia ne
już czte ry to wa rzy stwa. Na stęp nie

Bolesław Okuniewski na tle swojej wystawy Od lewej: Henryk Myśliński, Alicja Wrzosek, Henryk Walendowski

Ryszard J. Wrzosek otwiera obrady Sejmiku Sala obrad Sejmiku
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głos za bra li: dr Piotr Pa weł Woź niak,
prze wod ni czą cy Od dzia łu Gdań skie -
go Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra -
ficz ne go, prof. Jan Wendt, pro dzie -
kan ds. na uki i roz wo ju Wy dzia łu
Oce ano gra fii i Geo gra fii UG, Le szek
Za lew ski, pre zes Od dzia łu Re gio -
nal ne go PTTK w Gdań sku oraz Ry -
szard To czek, na czel nik Biu ra Roz -
wo ju Mia sta Gdy ni.

Po ce re mo nii po wi ta nia od była
się de ko ra cja od zna cze nia mi PTTK.
Me dal ZG PTTK „Za po moc i współ -
pra cę” otrzy mał dr Piotr Pa weł Woź -
niak, a Zło tą Ho no ro wą Od zna kę
PTTK – dr inż. Pa weł Ra czyń ski.
Wy róż nie nia wrę czy li: Le szek Za lew -
ski, pre zes Od dzia łu Re gio nal ne go
PTTK w Gdańsku i Ali cja Wrzo sek
z Ko mi sji Kra jo znaw czej ZG PTTK.

W cza sie spo tka nia ogło szo no
rów nież wy ni ki Ogól no pol skie go
Kon kur su Fo to gra ficz ne go „Mo rze
w kra jo bra zie Po mo rza” i uho no ro -
wa no je go lau re atów. Zo sta li ni mi:
An na Wo row ska z Bia łe go sto ku 
(I miej sce), Mo ni ka Ga weł z Ru mi
(II miej sce), Do mi ni ka Bi zew ska 

z Ru mi (III miej sce), Mal wi na Boh -
dzie wicz z Płoc ka (IV miej sce), 
An ge la Ma ciosz czyk z Wej he ro wa
(V miej sce) i Jo an na Ka woń z So -
snow ca (V miej sce). Do dat ko wo za
pro mo wa nie fo to gra fii wśród mło -
dzie ży wy róż nio no Iwo nę Skrzo -
skę -Dzi wiał to wicz z Ru mi, Bo że nę
No wak ze Sztu to wa i Jo an nę Li piń -
ską z War sza wy. Wy róż nie nie ro -
dzin ne otrzy ma li Do mi ni ka, Ur szu -
la, Jo lan ta i Sła wo mir Ka ła bun
z El blą ga. Dy plo my uzna nia otrzy -
ma ły uczest ni czą ce w kon kur sie szko -
ły: Gim na zjum nr 4 w  Ru mi, Gim-
na zjum Sa le zjań skie w Ru mi i Ze -
spół Szkół w Sztu to wie. Dyplomy
laureatom konkursu wręczyli Le -
szek Za lew ski i Ali cja Wrzo sek.

Ry szard To czek, na czel nik Biu ra
Roz wo ju Mia sta Gdy ni, wrę czył
tak że spe cjal ne wy róż nie nia Pre zy -
den ta Mia sta Gdy ni. Otrzy ma li je:
Bo le sław Oku niew ski z Gdy ni za
wy sta wę swo ich prac ma lar skich
„Mo rze”, Wła dy sław Kucz z Gdy ni
za pre zen ta cje mor skie o Gdy ni 
i udział w kon kur sie oraz Ro man

Bosz ke z Gdań ska za fo to gra my
nad mor skie w kon kur sie „Mo rze 
w kra jo bra zie Po mo rza”.

Na stęp nie od by ły się dwie se sje
na uko we. Pierw szej z nich prze -
wod ni czył Piotr Pa weł Woź niak, zaś
dru giej Ry szard J. Wrzo sek. Z re fe -
ra ta mi wy stą pi li: dr hab. Szy mon
Uści no wicz (Pa le okra jo bra zy Po mo -
rza), dr Re gi na Kra mar ska (Wi zu -
ali za cja wy brze ży kli fo wych po łu dnio -
we go Bał ty ku), dr Woj ciech Sta szek
(Spe cy fi ka sie dlisk i zbio ro wisk ro ślin -
nych stre fy nad mor skiej Po mo rza), 
dr inż. Ja ro sław Sam sel (Kształ to -
wa nie kra jo bra zu pod wod ne go), mgr
inż. Ma riusz Po tocz ny (La sy w kra jo -
bra zie Po mo rza), mgr Apo lo niusz
Ły sej ko (La tar nie mor skie w kra jo-
bra zie po mor skim) oraz dr inż. Pa weł
Ra czyń ski (Do ku men to wa nie fo to gra -
ficz ne kra jo bra zu po mor skie go – „Z mo -
rzem w tle”). 

Po za koń cze niu se sji od by ła się
dys ku sja, do ty czą ca głów nie ge ne -
zy róż nych form kra jo bra zu po mor -
skie go i zbio ro wisk ro ślin nych stre -
fy nad mor skiej Po mo rza. Bar dzo

Profesor Jan Wendt, prodziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG Od lewej: Leszek Zalewski, Jarosław Samsel, Ryszard J. Wrzosek

Laureaci konkursu fotograficznego Doktor Piotr Paweł Woźniak otrzymuje medal ZG PTTK
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in te re su ją ca by ła roz mo wa na te -
mat wi zu ali za cji wy brze ży kli fo -
wych po łu dnio we go Bał ty ku. Dzię ki
no wo cze snej tech no lo gii na ziem -
ne go ska nin gu la se ro we go moż na
do ku men to wać prze kształ ce nia kra -
jo bra zu na kli fach bał tyc kich. Ry -
szard J. Wrzo sek, pod su mo wu jąc 
tę część spo tka nia, za po wie dział, 
że czy nio ne są sta ra nia, aby ma te -
ria ły sej mi ko we zo sta ły wy da ne 
w for mie biu le ty nu po sej mi ko we -
go. Sej mik przy jął na stę pu ją cą 
re zo lu cję, zgło szo ną przez Ry szar da
Tocz ka: „Po mor ski Sej mik Kra jo -
znaw czy «Mo rze w kra jo bra zie Po -
mo rza» po pie ra part ner stwo miast 
i gmin pół noc ne go Po mo rza NORDA
w przy go to wa niu i re ali za cji pro jek -
tu re gio nal ne go, słu żące go po pra -
wie spój no ści i współ pra cy w ob sza -
rze Part ner stwa Za to ki Puc kiej”.

Dzień drugi

Dru gie go dnia Sej mi ku, w nie dzie -
lę, 16 grud nia, od by ła się wy ciecz -
ka kra jo znaw cza na Po brze że Ka -

szub skie sze ścio ki lo me tro wą tra są
pie szą im. Ber nar da Chrza now skie -
go, pro wa dzą cą z Pier wo szy na
przez Me che lin ki do Re wy. Ob ja -
śnień na tra sie udzie la li prze wod -
ni cy: dr inż. Zyg munt Mi szew ski
i Ry szard J. Wrzo sek. Uczest ni cy
wy ciecz ki za trzy ma li się po dro dze
w Ga le rii Do mo wej 1 w Pier wo szy -
nie, gdzie zo sta li ugosz cze ni przez
jej wła ści cie li – Ali nę i Ry szar da
Szy dow skich. Ga le ria wspie ra i pro -
mu je twór ców lu do wych ka szub -
skiej zie mi. Gro ma dzo ne są tu
dzie ła sztu ki lu do wej, mię dzy in ny -
mi ob ra zy ma lar skie, rzeź by, wi tra -
że, ce ra mi ka ar ty stycz na, zdję cia
ar ty stycz ne i ka mien ne fi gur ki.
Uczest ni cy spo tka nia od wie dzi li też
przy stań ry bac ką w Me che lin kach
oraz re zer wat przy ro dy „Me che liń -
skie Łą ki”. Za trzy ma li się rów nież
na dłu żej na piasz czy stym, usy pa -
nym przez prą dy mor skie, Cy plu
Rew skim, zwa nym po ka szub sku
Szpërkiem, u któ re go na sa dy znaj -
du je się Ogól no pol ska Ale ja Za słu -

żo nych Lu dzi Mo rza oraz Krzyż
Mor ski z ra mio na mi z ko twic. Na
za koń cze nie wy ciecz ki dr inż. Zyg -
munt Mi szew ski prze ka zał naj ak -
tyw niej szym kra jo znaw com, or ga -
ni za to rom Sej mi ku, pięć eg zem pla-
rzy swo jej książ ki Go ście rew skie go
strą du.

* * *

Na le ży pod kre ślić, że zor ga ni zo wa -
nie Sej mi ku nie by ło by moż li we
bez za an ga żo wa nia wie lu człon ków
wspo mnia nych to wa rzystw oraz
bez wspar cia spon so rów, dla te go
wszyst kim im na le żą się wiel kie
sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia.
Dzię ki nim uda ło się omó wić wie le
istot nych za gad nień zwią za nych 
z mor skim kra jo bra zem Po mo rza 
i na wią zać kon tak ty, któ re z pew -
no ścią za pro cen tu ją or ga ni za cją ko -
lej nych se sji na uko wych, wy cie czek
oraz szko leń.

alicja Wrzosekryszard j. Wrzosek

Uczestnicy wycieczki przed Galerią Domową 1 Ogólnopolska Aleja Zasłużonych   Ludzi Morza w Rewie

Na trasie do Mechelinek Pod dębem Bernard
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Eks pe dy cja oraz lo kal ni ro bot ni cy
przez nie mal ca ły wrze sień, bo 

od 5 do 29 dnia mie sią ca, w upal nym
słoń cu i nio są cym ogrom ne ilo ści 
py łu wie trze ba da li sta ro żyt ną osa dę,
miej sce obec nie zna ne ja ko Ne goti no
Gra dište. Ne go ti no to ma łe, trzy-
na stoty sięcz ne mia stecz ko, po ło żo ne 
w pięk nej do li nie War da ru, naj dłuż -
szej rze ki Ma ce do nii. Znaj du je się
ono oko ło dzie więć dzie się ciu ki lo me -
trów na po łu dnie od Sko pje – sto li cy
kra ju, w któ rej miesz ka pra wie po ło -
wa je go miesz kań ców. Z uwa gi na
do god ny kli mat mia stecz ko jest lo kal -
nym ośrod kiem pro duk cji win. Win -
ni ce cią gną się wie le ki lo me trów 
do oko ła mia sta, a jed nym z po -
wszech niej szych wi do ków są trak to ry
cią gną ce przy cze py po brze gi wy peł -
nio ne słod ki mi wi no gro na mi. Ar chi -
tek tu ra mia sta nie za chwy ci ko ne se -
rów – zmysł es te tycz ny miesz kań ców
po łu dnia od bie ga nie co od przy ję te go
w pół noc nej czę ści Eu ro py. Nie któ re
roz wią za nia ar chi tek to nicz ne przy -
wo dzą na myśl te sto so wa ne w pra -
dzie jach, in ne za dzi wia ją nie lo gicz -
no ścią i nie kon se kwen cją. Ży cie 
w mie ście na co dzień pły nie spo koj -
nie, choć by wa oży wia ne lo kal ny mi
świę ta mi czy fe sty na mi, któ re zda -
rza ją się tu taj nie tak rzad ko.

Sta no wi sko ar che olo gicz ne po ło żo -
ne jest na znaj du ją cym się tuż nad
rze ką War dar pła sko wy żu, u stóp któ -
re go znaj du je się ce giel nia. Osa dę,
któ rej po wierzch nia wy no si oko ło
3,5 ha, ota cza ją mu ry obron ne. Jest
to osa da ty pu tel lo we go. Ter min ten
ozna cza, iż każ dy no wy bu dy nek bu -
do wa no na gru zach po przed nie go,
tym sa mym sys te ma tycz nie, przez
set ki lat, pod no sząc po ziom grun tu.
Naj bli żej po wierzch ni grun tu znaj du -
ją się kon struk cje z cza sów, kie dy
Ma ce do nia by ła pro win cją Imperium
Romanum, a pod ni mi bu dow le
hellenistyczne z czasów, kie dy Ma -
ce do nia by ła nie pod le głym kró le -
stwem, jed nym z wie lu po wsta łych
po roz pa dzie pań stwa Alek san dra
Wiel kie go. Na pół noc od osa dy, przy
dro dze pro wa dzą cej na gó rę, znaj du -
je się do tej po ry jesz cze niezba da ne
cmen ta rzy sko. 

Pol scy ar che olo dzy pra co wa li po -
dzie le ni na dwa ze spo ły, w wy ko pach
od le głych od sie bie o oko ło 100 m.
Je den z nich, w któ rym pra co wał ze -
spół kie ro wa ny przez dr. Ko per kie wi -
cza, znaj du je się w cen tral nej czę ści
pła sko wy żu, na to miast dru gi, gdzie
pra ce pro wa dził dr Bril low ski, po ło -
żo ny jest bli żej po łu dnio we go sto ku 
i są sia du je z miej scem pracy zespołu
archeologów ma ce doń skich, któ rym
kie ru je mgr Go ran Sa nev z Na ro do -
we go Mu zeum Ma ce do nii w Sko pje.
Doktor Ko per kie wicz sku pił się głów -
nie na ba da niu po zo sta ło ści miej skiej
ulicz ki, gdzie wy róż nio no co naj mniej
dwa po zio my użyt ko we (rzym ski, da -
to wa ny na I wiek n.e., oraz praw do -
po dob nie hel le ni stycz ny), eks plo ra cji
przy le głych do niej po miesz czeń oraz

roz sze rze niu wy ko pu na pół noc. 
W wy ko pie dr. Bril low skie go usu wa -
no świad ki pro fi lo we – w po przed -
nich la tach w tym wy ko pie pra co wa -
no sys te mem ćwiar tek, zo sta wia jąc
mię dzy ni mi nie wy ek splo ro wa ne
„mur ki” o sze ro ko ści 1 m. W tym ro -
ku przy szedł czas na ich usu nię cie 
i złą cze nie sze re gu kwa dra tów w je -
den du ży wy kop, dzię ki cze mu re lik ty
ar chi tek tu ry, ta kie jak ka mien ne mu -
ry czy po sadz ki, zo sta ły od sło nię te 
w ca ło ści. Otwo rzo no tak że dwie no -
we ćwiart ki, dzię ki cze mu roz sze rzo -
no wy kop na po łu dnie i uzy ska no no -
we in for ma cje o do mu rzym skim,
da to wa nym na I wiek n.e. Oba miej sca
bo ga te by ły w ma te riał za byt ko wy –
dość wspo mnieć o du żych ilo ściach
ce ra mi ki sto ło wej i ku chen nej, cię -
żar kach tkac kich, frag men tach te ra -
ko ty, kil ku na stu lamp kach oliw nych
(oraz ko lej nych ma try cach do ich pro -
duk cji), że la znych za pin kach. Po zy -
ska no rów nież kil ka dzie siąt mo net
rzym skich, któ rych du ża liczba by ła
wy ni kiem współ pra cy z Ar tu rem
Tron ci kiem, spe cja li stą od ob słu gi
wy kry wa czy me ta li. Nie na le ży za po -
mi nać o ar chi tek tu rze – obiek ty ta kie
jak ka mien ne mu ry, po sadz ki, dro gi
czy na wet gru zo wi ska, do star cza-
ją waż nych in for ma cji o roz pla no wa -
niu osa dy i spo so bach kon struk cji 
bu dow li. Oprócz prac na sta no wi sku
wie czo ra mi gru py zaj mo wa ły się
czyn no ścia mi do ku men ta cyj ny mi 
i kon ser wacyj ny mi, np. my ciem ce -
ra mi ki, kon ser wa cją mo net i in nych
za byt ków me ta lo wych.

Ne go ti no Gra dište jest waż nym
punk tem na uko wej dys ku sji o lo ka li -
za cji sta ro żyt ne go mia sta An ti go nea,

w Мacedonii
badania polskich archeologów na stanowisku

negotino gradište
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już po raz czwar ty eki pa pol skich ar che olo gów pod kie row nic twem prof. ni cho la sa
se kun dy z uni wer sy te tu gdań skie go, we współ pra cy z mu zeum na ro do wym ma ce -
do nii, mia ła oka zję ba dać sta no wi sko ar che olo gicz ne po ło żo ne nie opo dal ma ce doń -
skie go mia stecz ka ne go ti no. ar che olo dzy – dr ar ka diusz ko per kie wicz i dr woj ciech
Bril low ski z uni wer sy te tu im. ada ma mic kie wi cza w po zna niu – wspo ma ga ni by li
przez piąt kę stu den tów ug, człon ków stu denc kie go ko ła na uko we go ar che olo gii
śród ziem no mor skiej: alek san drę ły czy wek, do ro tę sa ko wicz, ka ta rzy nę ró żań ską,
pio tra me le ra i paw ła Li twi nien ko
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Fragment terakotowej lampki oliwnej z wyobrażeniem
twarzy ludzkiej



ufun do wa ne go przez ma ce doń skie go
kró la An ty go na Go na ta sa (pa no wał 
w la tach 276–239 p.n.e.). Ta bu la Peu -
tin ge ria na, sta ro żyt na ma pa dro go wa
Im pe rium Rzym skie go z IV wie ku
n.e. po da je, iż An ti go nea znaj du je się
12 mil rzym skich na po łu dnie od Sto -
bi i 11 mil na pół noc od Ste nae, nad
rze ką Ak sjos (dzi siej szy War dar). Ze
wszyst kich po da wa nych przez na -
ukow ców lo ka li za cji An ti go nei Ne go -
ti no Gra dište wy da je się być naj bar -
dziej od po wia da ją ce – sta no wi sko ma
zde cy do wa nie obron ny cha rak ter, po -
ło żo ne jest tuż nad rze ką (ze szczy tu
wznie sie nia roz cią ga się pięk ny wi -
dok na do li nę War da ru), w od le gło ści
17 km (ok. 12 mil rzym skich) na po -
łu dnie od Sto bi, a do te go wszyst kie -
go – tuż obok znaj du je się Ne go ti no. 
Po do bień stwo nazw An ti go nea i Ne -
go ti no (ana gra my) nie wy da je się być
zwy kłym przy pad kiem. W za sa dzie
je dy ne, cze go bra ku je, aby osta tecz -
nie po twier dzić lo ka li za cję An ti go nei,
to ja sna in for ma cja w po sta ci ka -
mien nej in skryp cji z na zwą mia sta. 

Uczest nic two w pra cach ar che o-
lo gicz nych w Ma ce do nii to waż ne 
do świad cze nie dla każ de go stu den ta
za in te re so wa ne go ar che olo gią śród -
ziem no mor ską, któ ra ofe ru je wie le
cie ka wych i emo cjo nu ją cych wra żeń.
Z ro ku na rok eki pa jest licz niej sza, 
a przy szłość ry su je się w ja snych bar -
wach – pra ce po trwa ją jesz cze co naj -
mniej trzy la ta, a każ de go ro ku co raz
wię cej stu den tów z Gdań ska ma mieć
szan se na udział w wy ko pa li skach. pa Weł li tWi nien kostu dent iii ro ku ar che olo gii

C Y M E L I A B I B L I O T E K I U G
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Nie wie le pod ręcz ni ków aka de -
mic kich mo że po szczy cić się

ta kim roz gło sem i zna cze niem 
w świe cie aka de mic kim, jak ukoń -
czo ne w ro ku 1157 kom pen dium
teo lo gicz ne Pio tra Lom bar da Sen -
ten tiae li ber qu at tu or. Po wszech nie
zna ne ja ko Li ber lub Sum ma Sen -
ten tia rum, już w XVI stu le ciu by -
ło ono pod sta wo wym pod ręcz ni -
kiem teo lo gii, funk cjo nu ją cym na
wszyst kich uni wer sy te tach i szko -
łach wyż szych w Eu ro pie. Wiel ce
przy czy nił się do te go So bór La -
te rań ski IV, na któ rym to, w ro ku
1215, uzna no Sen ten cje Pio tra Lom -
bar da za au to ry ta tyw ny pod ręcz -
nik teo lo gii. Dzie ło mia ło tak
wiel kie zna cze nie, że każ dy ba ka -
łarz, chcąc się wy pro mo wać na
mi strza na uk teo lo gicz nych, mu -
siał na pi sać do nie go ko men tarz.
W su mie ko men ta rzy po wsta ło
po nad dwa ty sią ce, a wśród ich
au to rów zna la zły się ta kie au to -
ry te ty świa to wej fi lo zo fii oraz teo -
lo gii, jak św. Al bert Wiel ki (1193–
–1280), św. To masz z Akwi nu
(1225–1274), św. Bo na wen tu ra
(1217–1274), Jan Duns Szkot
(1266–1308) czy Wil helm Ockham
(1288–1347).

Ma gi ster Sen ten tia rum

Piotr Lom bard, któ ry ze wzglę du
na swe naj gło śniej sze dzie ło, za pi -

sał się na kar tach hi sto rii ja ko 
Ma gi ster Sen ten tia rum, uro dził się
oko ło ro ku 1100 w oko li cach No -
wa ry w pół noc nych Wło szech, na
te re nach na le żą cych nie gdyś do
Lon go bar dów. Stąd też na zwi sko
Lom bard. Sztu ki wy zwo lo ne stu -
dio wał w Luk ce i Bo lo nii, zaś teo -
lo gię w Re ims, gdzie był uczniem
Lu dol fa z No wa ry i Al be ry ka z Re -
ims. Tam ze tknął się ze współ-
za ło ży cie lem Cy ster sów, św. Ber -
nar dem z Cla irvaux, dzię ki pro tek cji
któ re go u opa ta Gil du ina z klasz -
to ru Św. Wik to ra miał dar mo wy
wikt pod czas dal szych stu diów 
w Pa ry żu. W mie ście tym po bie rał
na uki teo lo gicz ne, mię dzy in ny mi
u Hu go na ze Św. Wik to ra, a praw -
do po dob nie tak że u Pio tra Abe lar -
da. Po otrzy ma niu pro mo cji na
mi strza zo stał za trud nio ny ja ko
wy kła dow ca w pa ry skiej pre sti żo -
wej szko le ka te dral nej No tre Da -
me. W ro ku 1145 zo stał ka no ni -
kiem ka pi tu ły tej że ka te dry, a dwa
la ta póź niej otrzy mał świę ce nia
sub dia ko na tu. Cie szył się sła wą
uzna ne go teo lo ga, dla te go pa pież
Eu ge niusz III włą czył go do Ko mi -
sji Teo lo gicz nej ba da ją cej pra wo -
wier ność tez Gil ber ta de la Por ree
na Sy no dzie w Re ims w ro ku 1148. 

Oko ło ro ku 1153 Piotr Lom bard
to wa rzy szył bi sku po wi Teo bal do wi
w po dró ży do Rzy mu, gdzie miał

Sentencje PIOTRA LOMBARDA
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Studenci Dorota Sakowicz i Paweł Litwinienko
podczas pracy na stanowisku 
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moż ność prze stu dio wać prze kład 
z gre ki, au tor stwa Bur gun diu sza 
z Pi zy, słyn nej sum my teo lo gicz nej
św. Ja na z Da masz ku De fi de or tho -
dok sa. Zdo by ta wie dza by ła mu
po moc na wła śnie w pra cy nad Sen-
ten cja mi, któ re po wsta wa ły w la -
tach 1145–1157. Lom bard wy ko -
rzy stał w nich wszyst kie do stęp ne
źró dła pa try stycz ne (zwłasz cza
dzie ła św. Au gu sty na) i za war tą 
w nich wie dzę teo lo gicz ną, przy
za sto so wa niu me to dy syn te tycz nej,
upo rząd ko wał w czte rech księ -
gach: Res qu ibus fru en dum (O rze -
czach przy no szą cych ra dość – na uka
o Bo gu w Trój cy Świę tej i Je go
przy mio tach), Res qu ibus uten dum
(O rze czach uży tecz nych – o stwo -
rze niu, anio łach, czło wie ku i ła -
sce), Res qu ae fru un tur et utun tur

(O rze czach, któ re ra du ją i są uży tecz -
ne – o wcie le niu, od ku pie niu, cno -
tach i da rach Du cha Świę te go), 
Si gna (O zna kach – sa kra men tach 
i rze czach osta tecz nych). 

Sentencje w zbiorze sta rych 
dru ków BUG

Eg zem plarz Sen ten cji znaj du ją cy
się w po sia da niu Bi blio te ki Głów -
nej, za ku pio ny prze szło trzy la ta te -
mu w war szaw skim an ty kwa ria cie
„At ti cus”, po cho dzi z ro ku 1516 
i zo stał wy tło czo ny w słyn nej ofi cy -
nie Ada ma Pe trie go (1454–1527),
w Ba zy lei. Re dak to rem te go wy da -
nia był za trud nio ny przez Pe trie go
na sta no wi sku ko rek tor sko -re dak -
cyj nym An dre as Hart mann (1485–
–1540), wy stę pu ją cy pod pseu do -
ni mem Cra tan der. Na kład cą był
księ garz i bi blio te karz ko loń ski 
Lu dwig Horn ken (zm. 1521). Bar -
dzo po chleb ną opi nię wy daw ni czą
na pi sał zaś mistrz teo lo gii w Ba zy -
lei, fran cisz ka nin Da niel Agri co la
(1490–1540). 

Dzie ło opra wio ne jest w de skę
obi tą skó rą i po kry tą kunsz tow ną
ar ty stycz ną pla kie tą. Na opra wie
wi dać upływ kil ku wie ków, ale mi -
mo to za cho wa ła ona śla dy daw nej
świet no ści. Sam zrąb tre ścio wy
prze trwał w bar dzo do brym sta nie
i czy tel ni ka wprost znie wa la nie -
zwy kłe pięk no go tyc kiej tek stu ry 
o kro ju ro tun dy. Czcion ka ta by ła

cha rak te ry stycz ną dla ów cze snych
dru ków na ob sza rze Eu ro py Środ -
ko wej. Na pięk nie szty cho wa nej
kar cie ty tu ło wej, czę ścio wo w ko -
lo rze czer wo nym, a czę ścio wo 
w czar nym, zo stał wy tło czo ny ty tuł:
Pe tri Lom bar di Par r hy sien sis ec c le sie
qu on dam an ti sti tis: vi ri diu ina ru[m]
re ru[m] eru di tis si mi: Sen ten tia rum
Te xtus: per ca pi tu la, ac ca pi tum .§. re -
cen ter di stinc tus: Cu ili be tq[ue] di stinc -
tio ni Hen ri ci Go ri che mij p[ro]po si tio -
nes: Egi dij de Ro ma elu cu bra tio[n]es:
Hen ri ci de Uri ma ria ad di tio[n]es: Et
de niq[ue] mar gi na les bi bli[a]e, ca no -
num, auc to ru[m]q[ue] con cor dan -
ti[a]e ada mus sim al lu dunt. Tan dem
non[n]ul li er ro res Par r hy sius co[n]-
dem na ti: cum ma gi stri sen ten tia ru[m]
haud ap pro ba tis pro po si tio ni bus.

Dal sze lo sy au to ra Sen ten cji

Piotr Lom bard po zo sta wił po so bie
sze reg in nych dzieł teo lo gicz nych:
Com men ta ria in Psal mos, Glos sae
psal te rii, Col lec ta nea in omnes Pau li
Apo sto li Epi stu las, Glos sa or di na ria,
Ser mo nes, ale na kar tach dzie jów
za pi sał się głów nie ja ko Ma gi ster
Sen ten tia rum. Przed ro kiem 1158
otrzy mał świę ce nia ka płań skie, 
a w ro ku 1159 sa krę bi sku pią.
Wte dy za prze stał już dzia łal no ści
dy dak tycz nej i aż do śmier ci, któ -
ra na stą pi ła w ro ku 1160, spra wo -
wał urząd bi sku pa Pa ry ża.an to ni ka ka re ko
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Nie ina czej by ło też we wto -
rek, 18 grud nia ro ku 2012,

cho ciaż tym ra zem spo tka nie opłat -
ko we mia ło miej sce nie w dawnej
sa li se nac kiej w bu dyn ku Rek to ra -
tu, ale na Wy dzia le Pra wa i Ad mi -
ni stra cji, do kąd to za pro sił je go
uczest ni ków dzie kan Wy dzia łu,
za ra zem czło nek uni wer sy tec kiej
„So li dar no ści”, prof. Ja kub Ste li -
na. Go ści przy wi tał, a także całość
spotkania po pro wa dził prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Za kła do wej NSZZ
„So li dar ność” UG, prof. Fran ci -
szek Ma ku rat.

Hi sto rycz nym wy da rze niem by -
ła obec ność na spo tka niu me tro -
po li ty gdań skie go, ks. abp. Sła -
wo ja Lesz ka Głó dzia, któ ry 
w swo im prze sła niu pod kre ślił
wiel kie zna cze nie i szcze gól ną ak -
tu al ność mi sji NSZZ „So li dar ność”
w obec nym cza sie i ży czył od wa gi
oraz wy trwa ło ści w jej wy peł nia -
niu. Wła dze związ ko we re pre zen -
to wa li: prze wod ni czą cy Ko mi sji
Kra jo wej NSZZ „So li dar ność”

Piotr Du da oraz prze wod ni czą cy
Za rzą du Re gio nu Gdań skie go
Krzysz tof Do śla, któ rzy też wy gło -
si li oko licz no ścio we prze mó wie nia
w for mie ży czeń. Piotr Du da za -
ape lo wał do śro do wi ska aka de -
mic kie go o wspar cie me ry to rycz ne
dzia łań Związ ku na ni wie obro ny
praw pra cow ni czych i po lep sze nia
sy tu acji ma te rial nej. Rek tor Uni -
wer sy te tu Gdań skie go prof. Ber -
nard Lam mek mó wił o dy na micz -
nym roz wo ju Uczel ni, cze go wy -
mier nym do wo dem są zwłasz cza
no wo po wsta ją ce gma chy w kam -
pu sie uni wer sy tec kim oraz licz ba
gran tów uzy ska nych na ba da nia
na uko we. Do tknął też sy tu acji ma-
te rial nej pra cow ni ków UG, przeka -
zu jąc in for ma cję o – ma ją cych na -
stą pić od stycz nia 2013 ro ku –
pod wyż kach. W spo tka niu uczest -
ni czy li rów nież mię dzy innymi:
ks. pra łat dr. Mi ro sław Pa rac ki –
dusz pa sterz uni wer sy tec kiej „So -
li dar no ści” i pro boszcz Pa ra fii 
Św. Sta ni sła wa Kost ki, na któ rej to

te re nie znaj du je się kam pus UG,
prof. Jó zef Wło dar ski – pro rek-
tor ds. stu denc kich Uni wer sy te tu
Gdańskie go, za ra zem wi ce prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Za kła do wej
NSZZ „So li dar ność” UG ds. na -
uko wych, prof. Je rzy Gwiz da ła –
kanc lerz UG, przed sta wi cie le Par -
la men tu Stu den tów oraz Ra dy
Dok to ran tów, a tak że zna ni przed-
się bior cy: Bog dan Rasz czyk, Ro -
man Li ca, Ro man Wal der i An -
drzej Pa we lec – przy ja cie le uni -
wer sy tec kiej „So li dar no ści”. 

Część ar ty stycz ną w po sta ci
kon cer tu ko lęd w prze pięk nej
aran ża cji za pew nił chór Uni wer -
sy te tu Gdań skie go pod dy rek cją
prof. Mar ci na Tom cza ka. Po prze -
ła ma niu się opłat kiem i zło że niu
so bie ży czeń licz nie ze bra ni
uczest ni cy spo tka nia za sie dli do
sto łu, by skosz to wać barsz czu wi -
gi lij ne go, pasz te ci ków z grzy ba mi
i ka pu stą oraz słod ko ści.

an to ni ka ka re ko

„opłatek”  
uniwersyteckiej
„solidarności” 

spotkania opłatkowe organizowane przez uczelnianą strukturę
nszz „solidarność” w ug mają już długoletnią tradycję i cie-
szą się niezmiernie powodzeniem. od początku ich formuła jest
otwarta, stąd uczestniczą w nich zarówno władze (rektorskie
i innych szczebli uczelnianych), jak również przedstawiciele
rozmaitych środowisk akademickich i pracowniczych
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Za stołem prezydialnym, od lewej: prof. Jakub Stelina, Krzysztof Dośla, Piotr Duda, ks. abp Sławoj Leszek Głódź, prof. Bernard Lammek, prof. Franciszek Makurat
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Dok to ran ci kon tak tu ją się 
ze so bą i zna ją swo ich przed sta -
wi cie li w or ga nach sa mo rzą dów
na uczel ni, jed nak tyl ko oko ło
dwu dzie stu je den pro cent z nich
wie co kol wiek o Kra jo wej Re pre -
zen ta cji Dok to ran tów. Czy mógł -
byś po wie dzieć w kil ku zda niach,
czym jest KRD, kto wcho dzi w jej
skład i czym się ona zajmuje?

Kra jo wa Re pre zen ta cja Dok to ran -
tów jest naj waż niej szym przed sta -
wi cie lem dok to ran tów w Pol sce.
Swo je umo co wa nie ma w usta wie
Pra wo o szkol nic twie wyż szym, a jej
or ga na mi są: Prze wod ni czą cy, sied -
mio oso bo wy Za rząd i pię cio oso bo -
wa Ko mi sja Re wi zyj na, po wo ły wa -
ne co rocz nie przez Zjazd De le ga-
tów, na któ ry za pra sza ni są przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów wszyst kich
uczel ni pro wa dzą cych stu dia dok -
to ranc kie w Pol sce. Do dat ko wo 
Za rząd mo że po wo łać ko mi sje 
i peł no moc ni ków do re ali za cji okre-
ślonych za dań. Ak tu al nie naj waż -
niej szą z ta kich ko mi sji jest Ko mi -
sja Praw na, wspie ra ją ca Za rząd 
i Prze wod ni czą ce go w bie żą cych
dzia ła niach i opi nio wa niu ak tów
praw nych wpły wa ją cych do KRD.
Do sta tu to wych za dań KRD na le żą
mię dzy in ny mi: re pre zen to wa nie
śro do wi ska dok to ran tów wo bec
or ga nów wła dzy pu blicz nej; wy -
stę po wa nie z pro po zy cja mi ak tów
praw nych do wła ści wych or ga -
nów wła dzy pu blicz nej; roz wi ja -
nie i wspie ra nie sa mo rząd no ści
dok to ran tów; bu do wa nie wię zi kul -
tu ral nych i to wa rzy skich śro do -
wisk aka de mic kich. 

Ja kie są głów ne osią gnię cia
KRD? Co zro bi li ście dla ogó łu
dok to ran tów przez kil ka ostat -
nich lat?

Osią gnię cia naj bar dziej do strze -
gal ne dla dok to ran tów wią żą się 
z no we li za cją w 2011 ro ku usta -
wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym,
któ ra to no we li za cja umoż li wi ła
dok to ran tom ko rzy sta nie ze zni -
żek na prze jaz dy oraz zwięk sze -
nie sty pen dium z do ta cji pro ja ko -
ścio wej dla trzydziestu procent
naj lep szych dok to ran tów. Do wpro -
wa dze nia wy mie nio nych roz wią -
zań wal nie przy czy ni ły się dzia ła nia
przed sta wi cie li trzech ostat nich
za rzą dów KRD.

Po za tym dzia łal ność w KRD wią -
że się z co dzien ną, mniej spek ta -
ku lar ną, ale rów nie istot ną pra cą.
Wspie ra my i obej mu je my pa tro -
na tem kon fe ren cje na uko we, wy -
da rze nia kul tu ral ne i in te gra cyj ne.
Moż na po wie dzieć, że trzy ma my
rę kę na pul sie przez uczest nic two
mię dzy in ny mi w po sie dze niach
ko mi sji sej mo wych, Ra dy Głów -
nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
oraz Kon fe ren cji Rek to rów Aka -
de mic kich Szkół Pol skich, pod czas
któ rych po ru sza my spra wy waż -
ne dla śro do wi ska dok to ranc kie go
w Pol sce, a czę sto ob ce dla przed -
sta wi cie li wy mie nio nych gre miów.

Waż ną dla nas ini cja ty wą jest
or ga ni za cja Kon kur su PRODOK
na naj bar dziej pro dok to ranc ką
uczel nię w Pol sce, dzię ki któ re mu
nie tyl ko wska zu je my uczel nie
naj bar dziej przy ja zne dok to ran -
tom, ale też pro pa gu je my do bre

prak ty ki moż li we do wpro wa dze -
nia na pol skich uczel niach.

Ja kie są Two im zda niem
głów ne pro ble my dok to ran tów
w Pol sce? Czy za uwa żasz ja kieś
wspól ne ob sza ry pro ble mo we
bez wzglę du na ty py uczel ni 
i stu diów w na szym kra ju?

Głów ny pro blem dok to ran tów,
do ty ka ją cy ich bez wzglę du na
ob szar ba daw czy, sta no wi kwe -
stia fi nan sów czy to na pro wa -
dze nie ba dań, czy to na utrzy ma -
nie. Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka,
że pro blem ten nie co bar dziej do -
ty ka hu ma ni stów ze wzglę du 
na mniej szą licz bę moż li wych 
do uzy ska nia gran tów. Czę sto
wska zy wa nym przez dok to ran tów
pro ble mem jest też ob ni że nie ja -
ko ści kształ ce nia i ba dań na stu -
diach dok to ranc kich. Ja ko przy -
czy nę ta kie go sta nu rze czy wska zać
moż na przyj mo wa nie zbyt du żej
licz by kan dy da tów bez moż li wo -
ści za pew nie nia im go dzi wych
wa run ków so cjal nych i od po wied -
niej ba zy na uko wej. Czę ścio wo
wska za ne pro ble my ła go dzi zwięk -
sze nie sty pen dium z do ta cji pro -
ja ko ścio wej, ale zda je my so bie
spra wę, że by wa to kro pla w mo -
rzu po trzeb. 

Ja kie pro ble my w nad cho dzą -
cej ka den cji bę dzie mu siał 
roz wią zać Za rząd KRD? Ja kie 
są pla ny or ga nów KRD na nad -
cho dzą cą ka den cję?

Spo rym pro ble mem na wie lu
uczel niach jest wy klu cze nie dok -

rozmoWa z robertem kiljańczykiem, przeWodniczącym krajoWej reprezentacji doktorantóW

ABC Krajowej 
Reprezentacji Doktorantów
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to ran tów z nie któ rych ini cja tyw
czy gre miów (np. ko mi sji rek tor -
skich czy se nac kich, kur sów do -
szka la ją cych). Po wo dów ta kiej sy -
tu acji moż na wy mie nić kil ka:
sto sun ko wo krót kie funk cjo no wa -
nie stu diów dok to ranc kich oraz
sa mo rzą dów w no wej for mie (od
2005 ro ku) czy nie ja sny, w po -
rów na niu na przy kład ze stu den -
ta mi, sta tus dok to ran ta. Uczest -
ni cy stu diów dok to ranc kich nie są
po strze ga ni ja ko od dziel na gru pa
i w za leż no ści od po trzeb uczel ni
trak to wa ni są al bo jak stu den ci,
al bo jak pra cow ni cy. Nie rzad ko
nie ste ty spo ty ka my się z bra kiem
moż li wo ści czy też chę ci sa mo -
rzą dów dok to ranc kich do wal ki 
o swo je pra wa. Naj mniej szy pro -
blem jest wte dy, gdy wy klu cze nie
spro wa dza się wy łącz nie do sfe ry
wer bal nej. Na przy kład w re kla -
mie kur su ję zy ko we go po da je się,
że bez płat nie mo gą w nim uczest -
ni czyć pra cow ni cy na uko wi i stu -
den ci uczel ni, a po kon tak cie z or -
ga ni za to rem oka zu je się, że obej -
mu je rów nież dok to ran tów.

Je że li cho dzi o ce le na nad cho -
dzą cą ka den cję, chce my po pra wić
roz po zna wal ność KRD w spo łe -
czeń stwie, głów nie po przez szer -

szy wpływ na me dia. W naj bliż -
szym cza sie za mie rza my po wo łać
rzecz ni ka pra so we go. Pla nu je my
rów nież roz pro pa go wać Kon kurs
PRODOK na naj bar dziej pro dok -
to ranc ką uczel nię w Pol sce oraz
roz sze rzyć je go for mu łę. 

Jak oce niasz współ pra cę 
z gre mia mi zaj mu ją cy mi się
szkol nic twem wyż szym, ta ki mi
jak kon fe ren cje rek to rów, Ra da
Głów na Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, Pol ska Ko mi sja Akre -
dy ta cyj na oraz z Mi ni ster stwem
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go?

Z ca łą pew no ścią mu szę stwier -
dzić, że KRD, a przez to dok to -
ran ci ja ko gru pa, sta ła się rów no -
rzęd nym part ne rem za rów no dla
Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, jak i dla in nych pod -
mio tów zaj mu ją cych się pro ble -
ma ty ką szkol nic twa wyż sze go.
Ja ko przed sta wi ciel KRD do ce -
niam moż li wość swo bod nej wy -
mia ny my śli i zdań mię dzy mi ni -
ster stwem, rek to ra mi, pra cow ni-
ka mi na uki, stu den ta mi a dok to -
ran ta mi wła śnie. Sta ram się nie
za wieść za ufa nia na szych part ne -
rów, na któ re pra co wa ło kil ka

„po ko leń” dzia ła czy KRD. Oczy -
wi ście wciąż ma my wie le przed
so bą, wi dzi my sto ją ce przed na mi
wy zwa nia, ale ogól nie na szą sy -
tu ację w tym ob sza rze okre ślam
na czwór kę z plu sem.

Kra jo wa Re pre zen ta cja Dok to -
ran tów w mniej szym stop niu
współ pra cu je in dy wi du al nie 
z dok to ran ta mi, bar dziej z ich 
re pre zen ta cją uczel nia ną. W ja -
kich sy tu acjach dok to ran ci mo gą
zwró cić się bez po śred nio do Was? 

Naj czę ściej ta kie sy tu acje wią żą
się z ko niecz no ścią po mo cy praw -
nej. Czę sto or ga ny sa mo rzą du
uczel nia ne go nie są w sta nie
udzie lić od po wie dzi na nie któ re
py ta nia (nie wszę dzie w skła dach
or ga nów znaj du ją się praw ni cy).
Po nad to, jak już wspo mi na łem
wcze śniej, obej mu je my pa tro na -
tem róż ne go ro dza ju kon fe ren cje,
a wy pad ku kon fe ren cji i szko leń
zwią za nych z te ma ty ką stu diów
dok to ranc kich czy ogól niej –
szkol nic twa wyż sze go – mo że my
wes przeć or ga ni za to rów od stro -
ny me ry to rycz nej.

Dzię ku jemy za roz mo wę.

Do statutowych zadań KRD
należą między innymi:

reprezentowanie środowiska
doktorantów wobec organów

władzy publicznej; występowanie
z propozycjami aktów prawnych 
do właściwych organów władzy

publicznej; rozwijanie
i wspieranie samorządności

doktorantów; budowanie więzi
kulturalnych i towarzyskich

środowisk akademickich
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Ja kie pio sen ki obec nie uwa żasz
za war te po le ce nia?

Ostat nio za mę czy łam pio sen kę
Aman dy Pal mer & The Grand Theft
Or che stra Want it back; jest świet -
na. Z dru gie go koń ca ska li cza so wej
za wie si łam się na pio sen ce Co le'a
Por te ra It's all ri ght with me w wy ko -
na niu El li Fit zge rald. Wy da je mi
się, że w ja kiejś książ ce, któ rą czy -
ta łam, je den z bo ha te rów śpie wał
ten utwór. Wte dy po my śla łam: „O,
nie znam tej pio sen ki”. Wy szu ka -
łam ją i się nią za chwy ci łam. Czę -
sto słu cham utwo rów tak dłu go,
do pó ki ich nie za mę czę. Kie dy
mam fa zę na ja kąś pio sen kę, to
słu cham jej w kół ko. Jed nak od kie -
dy sa ma two rzę mu zy kę, zda je mi
się, że mniej jej słu cham. Gdy by -
łam na sto lat ką, mu zy ka le cia ła
dwa dzie ścia czte ry go dzi ny na do -
bę. Mam mó wić da lej?

Za mie niam się w słuch.

Ge ne ral nie słu cham mu zy ki al bu -
ma mi, nie je stem ta kim „itu ne so -
wym” użyt kow ni kiem, któ ry wy cią -
ga so bie po pio sen ce. Po le cam
Ele anor Fried ber ger, czy li po ło wę
no wo jor skie go du etu brat–sio stra
The Fie ry Fur na ces. Ostat nio wy da -
ła so lo wą pły tę Last sum mer. Do
wie lu utwo rów wra cam przez wie -
le lat, tak jest na przy kład z Ni ght -
ma re be fo re chri st mas Dan ny'ego Elf -
ma na [jest to mu zy ka do fil mu
ani mo wa ne go Ti ma Bur to na Mia -
stecz ko Hal lo we en – przyp. red.]. Lu -
bię so bie po śpie wać ra zem z ty mi
wy ko naw ca mi.

Chcia łem za cząć roz mo wę od
pio se nek, bo po nie kąd je ste śmy
ko le ga mi po fa chu – pro wa dzi łaś

au dy cję „Ga bo fon” w Pol skim 
Ra diu Czwór ka. Jak się czu łaś 
w tej ro li?

Ża łu ję, że już nie ma „Ga bo fo nu”,
bo świet nie czu łam się ja ko pro wa -
dzą ca au dy cję ra dio wą. Gdy za pra -
szam zna jo mych, to za mę czam ich
pio sen ka mi i cią gle py tam „A to
sły sza łeś, a to sły sza łaś?”. Jest we
mnie nie speł nio ny DJ. By łam jed -
nak świa do ma swo ich nie do cią -
gnięć, gdy pro wa dzi łam au dy cję. Ta
pra ca wy ma ga ła tro chę wię cej
umie jęt no ści niż tyl ko wy bór pio se -
nek i po wie dze nie kil ku słów na ich
te mat. To też pew ne go ro dza ju flow,
po praw ność ję zy ko wa, umie jęt ność
za go spo da ro wa nia cza su. Mo ja przy -
go da z Czwór ką skoń czy ła się ja kiś
czas po tym, gdy ra dio za czę ło
nada wać tak że sy gnał wi deo [pro -
jekt „Ra dio na wi zji” ofi cjal nie ru -
szył je de na ste go stycz nia 2011 ro -
ku – przyp. red.]. Po ja wi ły się no we
wy mo gi, każ da pio sen ka mu sia ła
mieć te le dysk lub w ogó le ja kąś
war stwę wi zu al ną. Po kil ku mie sią -
cach oka za ło się, że zna le zie nie
dwu na stu ta kich pio se nek ty go -
dnio wo jest bar dzo trud ne. Kie dy
pro wa dzisz au tor ski pro gram, są
pew ne wy ma ga nia wo bec cie bie,
mu sisz być w sta nie pod pi sać się
pod wszyst kim, co spod two jej rę ki
idzie w eter. Gdy za czy nasz szu kać
ta kich „za pchaj dziur”, two ja pra ca
prze sta je być uczci wa. Dla te go z ża -
lem mu sia łam po że gnać się z Czwór -
ką. Ale gdy by jesz cze nada rzy ła się
oka zja po pro wa dze nia au dy cji, bar -
dzo chęt nie zno wu bym się za to
wzię ła. To for ma wy ży wa nia się na
in nych, któ rą bar dzo lu bię.

Wy ko ny wa łaś wie le róż nych 
za wo dów: z wy kształ ce nia je steś

ar chi tek tem wnętrz, by łaś 
sprze daw cą w skle pie 
me blo wym...

To by ła ta ka pra ca na pół eta tu.
Tyl ko faj nie brzmi – sprze da wa łam
me ble...

...by łaś pre zen ter ką ra dio wą.

Od nio słam wra że nie, że „Ga bo fo -
nem” ma ło osób by się za in te re so -
wa ło, gdy bym jed no cze śnie nie na -
gry wa ła i nie by ła zna na nie któ rym
słu cha czom. Nie są dzę, że bym zaj -
mo wa ła się ja kąś du żą licz bą rze -
czy. Na pew no wy kształ ce nie pla -
stycz ne sil nie da je o so bie znać we
wszyst kim, co ro bię. Cho ciaż sa ma
nie pro jek tu ję już za wo do wo, to ca -
ły czas wy ko rzy stu ję umie jęt no ści
pla stycz ne. Pro jek to wa łam spo ro
okła dek do swo ich płyt oraz pla ka -
tów. Cza sem oka zu je się, że ta kie
zdol no ści przy da ją się w szyb kich
ak cjach, ta kich jak wy my śle nie 
na ostat nią chwi lę ku po nów z ko -
dem do po bra nia na szej no wej 
EP-ki, na gra nej z Bu niem i Ba abą. 
Na ra zie jest ona dys try bu owa na
cy fro wo, ale szy ku je my wy da nie 
na wi ny lu.

Two je ho ry zon ty mu zycz ne 
są tak że bar dzo sze ro kie.

Mo je in spi ra cje i za in te re so wa nia
mu zycz ne tyl ko z ze wnątrz wy glą -
da ją na tak roz le głe, tym cza sem dla
mnie wca le ta kie nie są. Na pew no
po mo gło mi ob co wa nie z róż ny mi
ro dza ja mi mu zy ki – mu zy ką kla sycz -
ną [oj ciec Ga by, Kon stan ty An drzej
Kul ka, jest zna nym skrzyp kiem i pro -
fe so rem na Uni wer sy te cie Mu zycz -
nym im. Fry de ry ka Cho pi na –
przyp. red.] oraz tą, któ rej słu cha -
łam ja ko na sto lat ka.

JEST WE MNIE
NIESPEŁNIONY DJ
gdyby jeszcze raz dostała możliwość prowadzenia audycji radiowej, znów wyżywałaby się 
na słuchaczach. od 2009 wydaje średnio dwie płyty rocznie lub udziela się na płytach innych
artystów. sama pisze teksty i muzykę, a także projektuje okładki swoich albumów, choć w tej
ostatniej dziedzinie nie uważa się za guru. z gabą kulką rozmawiałem przy akompaniamencie
strojonych instrumentów przed jej koncertem w sopockiej mewie towarzyskiej
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Jak po wie dzia łaś, pro jek tu jesz
okład ki swo ich płyt...

Tak. I graficy mnie nie cier pią.

Trud no mi to so bie wy obra zić.

Bo jak masz ar tyst kę, któ ra lu bi in -
ge ro wać w swo je pro jek ty, to szyb -
ko do cho dzi do przy sło wio we go
„gdzie ku cha rek sześć, tam nie ma
co jeść”. 

Nikt nie lu bi, jak mu się in ge ru je
w pra cę. Po trzeb ny jest je den ka pi -
tan. Do pie ro uczę się umie jęt no ści
roz dzie la nia pra cy na in ne oso by.
Sa ma nie mam się za gu ru gra fi ki.
Zda ję so bie spra wę, że nie któ re 
z mo ich po my słów mo gą być ki czo -
wa te, na przy kład okład kę pły ty
Out dzi siaj zro bi ła bym zu peł nie
ina czej. Wte dy wy da wa ło mi się, że
jest su per. Mie li śmy tro chę prze cią -
ga nia li ny z gra fi kiem, kie dy wy bie -
ra li śmy zdję cie na okład kę Hat,
Rab bit. Zresz tą po tra fię też być
upier dli wa.

W fil mi ku z ży cze nia mi 
świą tecz ny mi od cie bie i ze spo łu
za po wia dasz, że se zon na kró li ka,
czy li pro mo cja Hat, Rab bit, 
skoń czy się po tra sie kon cer to wej
w lu tym lub mar cu...

…to bę dzie sym bo licz ny ko niec.

A masz już ja kiś po mysł 
na ko lej ne wy daw nic two? Sa ma
mó wi łaś, że ktoś cię od kry wa 
co pły tę.

Czwar te go de biu tu ra czej nie bę -
dzie (śmiech). Ofi cjal nie nie mam
po my słu na pły tę, ale za to ofi cjal -
nie mam po mysł na urlop. W ma ju

mi ną czte ry la ta od wy da nia Hat,
Rab bit. Od te go cza su wła ści wie nie
by łam na po rząd nym urlo pie.

Wy stę po wa łaś go ścin nie 
w na gra niach in nych mu zy ków,
sły chać cię mię dzy in ny mi 
w ta kich al bu mach, jak Mły nar ski
plays Mły nar ski, Pop Cze sła wa 
Mo zi la, Her bert, Ma leń ka Da ga da ny.
Wy da łaś tak że pły ty we współ pra -
cy z in ny mi ar ty sta mi – Sle epwalk
z Kon ra dem Ku czem, Ba aba Kul ka
z Ba abą oraz Sa int box z Olem 
Wa lic kim i Ma cie jem Szu pi cą.

Śred nio wy cho dzą dwie pły ty rocz -
nie. Wszyst kie pro jek ty, w któ rych
bio rę udział, trak tu ję se rio i wkła -
dam w nie ser ce. Tak je stem zbu -
do wa na. Na wet przy naj lep szych
chę ciach nie po tra fię zro bić cze goś
na bo ku, od nie chce nia. Tak by ło 
z Sa int bo xem, po wsta ły faj ne utwo -
ry, któ re z Olem Wa lic kim po sta no -
wi li śmy na grać. Już wte dy chcia -
łam so bie zro bić prze rwę, ale
po my śla łam: „Do bra, nie mu szę so -
bie ro bić prze rwy, Sa int box to nie
bę dzie ja kaś wiel ka eks plo zja, prze -
cież to ni szo we, nie bę dzie ma sy
pra cy, mo gę zro bić prze rwę w cza -
sie na gry wa nia pły ty”. A gdzie
tam! Wpa dli śmy w to jak w ja kiś
wir! Za an ga żo wa nie na ty siąc pro -
cent, wiel kie emo cje, nie prze spa ne
no ce nad gra fi ką. Wte dy się na -
uczy łam, że nie umiem ro bić rze czy
na pół gwizd ka. Mu szę zro bić so bie
szla ban na na gra nia i kon cer ty, że -
by się skon cen tro wać na pi sa niu
no wej pły ty.

W 2011 ro ku wy je cha łaś 
na Taj wan pro wa dzić warsz ta ty
mu zycz ne z tam tej szą mło dzie żą...

To by ła mo ja dru ga wi zy ta na Taj -
wa nie, a wy spę tę po ko cha łam 
już w cza sie pierw szej. Przez dwa
mie sią ce przed wy jaz dem wy ci ska -
łam z sie bie siód me po ty, że by się
do brze przy go to wać. Za zwy czaj
wzbra niam się przed pro wa dze -
niem warsz ta tów, ale nie mo głam
od mó wić moż li wo ści wy jaz du na
Taj wan. Re la cja mię dzy mu zy ką al -
ter na tyw ną a mu zy ką ma in stre -
amo wą jest tam zu peł nie in na niż
w Pol sce. Świę tym Gra alem tej
mło dzie ży jest na pi sać po po wą pio -
sen kę, któ ra bę dzie się wszyst kim
po do ba ła. Mo im za da niem by ło po -
ka zać tam tym na sto lat kom, że moż -
na pi sać pio sen ki po po we, ale tro chę
wy krę co ne, więc mo głam po słu gi -
wać się wła snym przy kła dem.

Czy li był to, jak sa ma to 
okre ślasz, pop pro gre syw ny?

Cze kam na dru gie go wy ko naw cę,
któ ry za cznie tak okre ślać swo ją
mu zy kę, a to sce men tu je ten de bil -
ny ter min (śmiech).

Osta tecz nie jed nak na Taj wa nie
nie da ło się wy po cząć?

Naj bar dziej mę czą ce by ły przy go to -
wa nia, po tem też by ło tro chę pra cy,
raz w ty go dniu du ży wy kład, a przez
sie dem dni po dwie – trzy kon sul -
ta cje dzien nie dla tych mło dych 
lu dzi. Ja po pro stu uwiel biam Taj -
wan.

Jak wy glą da ła hi sto ria two jej
współ pra cy z Ba abą i Bu niem?

Bar tek [Bar tosz We ber z ze spo łu
Ba aba – przyp. red.] za dzwo nił do
mnie w 2008 ro ku i po wie dział, że
z ze spo łem przy go to wu ją kon cert
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pio se nek Iron Ma iden, ale po trze -
bu ją wo ka list ki lub wo ka li sty, a wie -
dzą, że bar dzo lu bię i znam iro nów.
To za pro sze nie by ło dla mnie bar -
dzo eks cy tu ją ce, bo już wte dy by -
łam fan ką Mitch & Mitch i Ba aby.
Wła ści wie od tam te go mo men tu
przy jaź ni my się z Ba abą. Za gra li śmy
z iro na mi spo ro kon cer tów. Mi nął
bo daj rok, od kie dy za czę li śmy 
to na gry wać, po dłuż szym cza sie
po wsta ła Ba aba Kul ka, czy li pły ta 
z co ve ra mi Iron Ma iden. Uzna li śmy
jed nak, że nie moż na te go grać la -
ta mi. Ten dow cip moż na by ło po -
wtó rzyć tyl ko kil ka ra zy. Po za tym
ba si sta, Pio trek Za broc ki, po wie -
dział w pew nym mo men cie, że już
ni gdy w ży ciu nie chce grać Iron
Ma iden. Wszy scy się przy jaź ni my,
więc pod ję li śmy de cy zję, że prze -
sta je my grać ten re per tu ar, jed nak
wciąż chce my grać ra zem... po trze -
bo wa li śmy tyl ko in ne go pre tek stu.
Pio sen ki Me ta low cy ze spo łu Po rum
z wi ny la Ryt my me ta low ców, wy da -
nych przez Zwią zek Me ta low ców 
w la tach 60., na uczy li śmy się, że by
otwie rać kon cer ty Ba aby Kul ki. Rok
te mu w War sza wie od był się fe sti -
wal Nie win ni Cza ro dzie je, na któ -
rym do szy li śmy do tej pio sen ki
utwo ry z epo ki, tak że coś z Ryt -
mów me ta low ców, coś z Wo dec kie go
i Dzi ku sów. Tak po lu bi li śmy te
aran ża cje, że po wstał po mysł ich
na gra nia. Na tym eta pie już był 

z na mi Bu nio [czy li Mi chał Skrok 
z D4D – przyp. red.].

Bra łaś udział w na gra niu 
pły ty Mły nar ski plays Mły nar ski. 
Nie kor ci ło cię, że by na grać ja kiś
więk szy pro jekt ze swo im oj cem?
Do tych czas na gra li ście dwie pio -
sen ki – Lon don cal ling i La dy Ce le ste.

Ma my te dwie pio sen ki, ale ja koś
nie mo że my się zgrać, że by po sze -
rzyć re per tu ar. Po pro stu nie ma my
oka zji, bo chę ci są. Cza sa mi gry wa -
my łą czo ne kon cer ty. Ta ta gra ja kiś
bar dziej po pu lar ny utwór mu zy ki
kla sycz nej, jak Czte ry po ry ro ku, 
w mo men cie za zę bie nia na szych
dwóch re per tu arów gra my na sze
dwie pio sen ki, po czym ja gram
swój re ci tal.

Jak idą przy go to wa nia w stro nę
han go utu, or ga ni zo wa ne go wraz 
z Go ogle?

Nie chcę zdra dzać nie spo dzian ki,
ale mam dwo je go ści, któ rzy już
zna ją ter mi ny. Sa mą tech no lo gią
bę dę się zaj mo wać po po wro cie do
do mu [roz mo wa mia ła miej sce
dzie wią te go stycz nia 2013 – przyp.
red.], cho dzi o pod łą cze nie się,
trans mi sję wi deo czy syn chro ni za -
cję dźwię ku. Sam po mysł pod rzu cił
mi mój me na dżer, Pio trek Miecz ni -
kow ski. Szcze gól nie po do ba mi się
ta ka moż li wość kon tak tu z fa na mi,
bo lu bię dzia łać w so cial me dia –
na Twitterze, Facebooku.

Czy ktoś cię kie dyś po my lił 
z in nym ar ty stą?

Przez pe wien czas my lo no mnie 
z Agą Za ry an. To prze mi ła oso ba,
po zna ły śmy się. Mam sła bą pa mięć
do lu dzi i na zwisk, więc za zwy czaj
twier dzą co od po wia dam, gdy ktoś
mi mó wi, że gdzieś mnie wi dział.
Tyl ko póź niej się oka zu je, że jed nak
mnie tam nie by ło, bo ni gdy nie
mia łam far bo wa nych, krót kich wło -
sów. Co ja kiś czas wy da je mi się, że
ktoś mnie z kimś my li, ale na wet
nie wiem z kim, lecz nie ma co te go
de men to wać, szcze gól nie je śli ktoś
był za chwy co ny i spo koj nie ży je so -
bie w prze świad cze niu, że mnie
wi dział i by łam cu dow na.

piotr szymański
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– Ma ją wiel ki po ten cjał, mar nu ją się –
mó wi je den z wi dzów kon cer tu Lo -
vers in Uni forms w Ab sin the Ca fé.
Jed nak po po wro cie do do mu nie
się gnie do ich naj now szej EP-ki, bę -
dzie słu chał swo ich ulu bio nych, za -
gra nicz nych ze spo łów. Bo kto zna
ka pe le z ro dzi me go po dwór ka? In ne
ka pe le z ro dzi me go po dwór ka. Oso by,
któ re mu szą orien to wać się w tym,
co two rzy kon ku ren cja. Więk szość
mło dzie ży, któ rej mu zy ka tych ze -
spo łów na pew no by się spodo ba ła,
nie tyl ko nie ma po ję cia o lo kal nych
twór cach, ale w ogó le nie in te re su je
się pol ski mi ar ty sta mi. Błęd nie wy -
cho dzi z za ło że nia, że za gra nicz ne
ze spo ły są za wsze lep sze.

Mu zy ka Lo vers in Uni forms jest
co praw da do syć spe cy ficz na i nie
każ de mu mu si się spodo bać. Przede
wszyst kim mu zy cy bar dzo du ży na -
cisk kła dą na bas. – Wszy scy je ste śmy
za ko cha ni w sek cji ryt micz nej – wy zna -
ją ar ty ści. Po nad to ich utwo ry kry ją
w so bie du żo mro ku, a mo że na wet
nie po ko ju. Tek sty brzmią bar dzo
oso bi ście, wręcz bun tow ni czo. Wie -
le ele men tów twór czo ści ze spo łu
wska zu je na to, że ma my do czy nie -
nia z nie zwy kle mło dym ze spo łem.
Je den z człon ków, Iwo, ma do pie ro
17 lat, ale mu zy kę z pew no ścią 
ma we krwi, gdyż je go ta ta był ba si -
stą le gen dar nej Bie li zny. Jed nak
wszyst kie te ele men ty w po łą cze niu
da ją za ska ku ją co doj rza łe i prze my -
śla ne brzmie nie. Mu zy cy nie są mo -
że bar dzo do świad cze ni i wpra wie ni
tech nicz nie, ale z pew no ścią są po -
my sło wi i szcze rzy w swo jej twór -
czo ści.

O dzi wo, na trój miej skich kon cer -
tach Lo vers in Uni forms zwy kle wi -

nie są z Lon dy nu i nie ma ją cza ru -
ją ce go bry tyj skie go ak cen tu. ale
kie dy ich usły szysz, po my ślisz, 
że po cho dzą z ko leb ki in die -roc ka,
wiel kiej Bry ta nii. na szczę ście
chło pa ki są „tyl ko” z trój mia sta
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dać te sa me twa rze, choć gro no fa -
nów się po sze rza. – Dziś nie wi dzę
wie lu zna jo mych, ale pew nie to ko le dzy
in nych człon ków ze spo łu – zdra dza Ce -
za ry, wo ka li sta, za raz po kon cer cie
w Ab sin the Ca fé. Z wy stę pu na wy -
stęp przy cho dzi co raz wię cej lu dzi.
Jed nak na dal pu blicz ność nie jest
zbyt licz na. Wy da wać by się mo gło,
że mu zy ka two rzo na przez bar dzo
mło dych ar ty stów po win na tra fiać
do osób w po dob nym wie ku, z po -
dob ny mi pro ble ma mi i ro bić fu ro rę
wśród trój miej skich na sto lat ków czy
dwu dzie sto lat ków. Jed nak le piej od
mło dzie ży z Gdań ska zna ją ją sta li
słu cha cze Of fen sy wy, gdyż twór -
czość chło pa ków tra fia nie tyl ko do
star sze go, ale na wet o wie le bar -
dziej wy ma ga ją ce go gro na od bior -
ców. – Piotr Stel mach prze pro wa dził 
z na mi kil ka wy wia dów w Trój ce. Czę sto
pusz czał na sze utwo ry w swo jej au dy cji.
Ostat nio gra li śmy w Ra diu Gdańsk, za -
pro sił nas re dak tor Wi cik. Te raz ma my
na dzie ję, że uda nam się wy stą pić u Ku -
by Wo je wódz kie go. Je ste śmy na li ście ze -
spo łów ocze ku ją cych na za pro sze nie –
mó wi Ce za ry. Oprócz te go mu zy cy
zo sta li za pro sze ni do re pre zen to wa -
nia kra ju w pro jek cie Sta ge Eu ro pe
Ne twork we Fran cji, wy bra ło ich
Nad bał tyc kie Cen trum Kul tu ry, jed -
nak ze spół nie wspo mi na te go do -
brze. – To by ła dla nas du ża szan sa,
my ślę, że NCK ża łu je te raz swo je go wy -
bo ru. By li śmy mło dzi, bun tow ni czy, od -
ci na li śmy się od wszyst kie go, nie mie li -
śmy do sie bie dy stan su. Te raz wie my, 
że na wet jak coś wy da je nam się głu pie,
trze ba po pro stu za ci snąć zę by za miast
zgry wać wiel kie gwiaz dy roc ka. Nie ob -
no si my się już tak ze swo im ar ty zmem 
i od mien no ścią, nie gra my też pię cio -
mi nu to wych wstę pów przed każ dą pio -
sen ką. Sza nu je my od bior cę.

Ze spół ma już na szczę ście spo sób
na osią gnię cie suk ce su na sce nie lo -
kal nej. – Graj cie wię cej kon cer tów –
po le ca mniej zna nym ar ty stom. 
– Kie dyś my śle li śmy, że wy star czy grać
raz na mie siąc, te raz wie my, że kon cer ty

na le ży pla no wać co ty dzień. Lu dzie chcą
na nie przy cho dzić, im czę ściej gra my,
tym więk sza pu blicz ność. Oprócz re gu -
lar ne go gra nia mło dym ze spo łom
przy da je się też cza sem ma ły skan -
dal. – Kie dyś pod czas kon cer tu w gdań -
skim Fli sa ku, gdy na zy wa li śmy się jesz -
cze e Calls, ja kaś dziew czy na usia dła
na pie cu od gi ta ry, ścią gnę ła raj sto py 
i majt ki i za czę ła ro bić so bie do brze 
na oczach wszyst kich zgro ma dzo nych.
Wła ści ciel klu bu nie chciał nam wy pła -
cić ho no ra rium, gdyż my ślał, że to był
za pla no wa ny ele ment na sze go wy stę pu.
Pie nią dze jed nak do sta li śmy, a póź niej
oka za ło się, że to zda rze nie przy spo rzy -
ło nam po pu lar no ści.

Chło pa ki z Lo vers in Uni forms
twier dzą, że nie gra ją dla tzw. fej -
mu, tyl ko z we wnętrz nej po trze by
two rze nia. Dla te go są od por niej si
na kry ty kę i nie su ge ru ją się tym, co
naj od po wied niej sze dla ka rie ry, ale
tym, co po do ba się im oraz ich fa -
nom. Zresz tą na wet gdy by chcie li
się pod po rząd ko wać, ni gdy nie da
się zna leźć zło te go środ ka. Śpie wa ją
głów nie po an giel sku, ale zda rza ją
im się też pol skie tek sty. Te pro por -
cje nie wy ni ka ją jed nak z bra ku po -
sza no wa nia dla oj czy ste go ję zy ka. 
– Po an giel sku pi sze mi się znacz nie ła -
twiej, wy god niej. Szcze gól nie przy lek -
kich, bar dziej ta necz nych utwo rach.
Smut ne utwo ry są w ję zy ku pol skim, bo
mo gę w ten spo sób wię cej prze ka zać –
mó wi Ce za ry, au tor tek stów. Do da je
jed nak, że obo jęt nie, ja kim ję zy kiem
w swo ich utwo rach po słu gu ją się
mło de ka pe le, kry ty cy i pu blicz ność
nie są usa tys fak cjo no wa ni. – Jak
śpie wasz po pol sku, to nie trak tu ją cię
po waż nie, mó wią, że brzmi to wie śniac -
ko. Nie jest to Ka sa bian, nie jest to Whi -
te Lies. Z ko lei gdy pre fe ru jesz an giel ski,
za rzu ca ją ci, że za bar dzo sta rasz się być
jak za gra nicz ne ze spo ły.

Na no wym ma te ria le z pew no ścią
do mi no wać bę dzie ję zyk an giel ski,
gdyż ze spół pla nu je bar dziej ta necz -
ną, a mniej mrocz ną i psy cho de licz -
ną mu zy kę. Ta jem ni czo wspo mi na

coś o ha waj skich kli ma tach. – Te raz
doj rze wa my w dru gą stro nę, z de pre syj -
nych utwo rów idzie my w kie run ku ta -
necz nych, wręcz po po wych. Okres mro ku
ma my za so bą. Pla nu je my po łą cze nie
po pu z zim ną fa lą. Mo że być cie ka wie –
zdra dza Ce za ry.

Ze spół prze cho dzi obec nie znacz -
ną prze mia nę. Po EP-ce Cu dze twa -
rze, na któ rej nie brak bun tu i wy -
raź nych in spi ra cji pol ską mu zy ką lat
osiem dzie sią tych (przez co utwór
Kur ty na błęd nie moż na po trak to wać
ja ko opo wia da ją cy o że la znej kur ty -
nie), zmie rza w stro nę lżej sze go
ma te ria łu. Obo jęt nie, ja ki kie ru nek
wy bie rze, za wsze w je go twór czo ści
mo że my li czyć na mi ni ma lizm.

No wy, doj rzal szy ma te riał, jak i ten
z po cząt ków ist nie nia ze spo łu moż -
na usły szeć nie tyl ko na je go ka na le
na YouTube, ale rów nież na kon cer -
cie na te re nie Trój mia sta przy naj -
mniej raz w mie sią cu. War to wy brać
się na kon cert nie tyl ko w ra mach
lo kal ne go pa trio ty zmu, ale przede
wszyst kim dla wła snej ko rzy ści. Za -
miast pła cić oko ło stu zło tych za
kon cert ze spo łu, któ re go wyż szość
nad ro dzi my mi ka pe la mi wy ni ka je -
dy nie z za gra nicz ne go po cho dze nia
mu zy ków, moż na zo ba czyć tak sa mo
do bry, a mo że na wet lep szy ze spół
Lo vers in Uni forms w swo im mie -
ście, zwy kle za dar mo. ka ta rzy na lu kacs

TRÓJMIEJSCY KOCHANKOWIE
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Wy da rze nie mia ło miej sce

pod czas spo tka nia bo żo na ro -

dze nio we go zor ga ni zo wa ne go przez

Klub Hu mo ry stycz ny (klub ten

sku pia ja poń skich ar ty stów). Wier -

sze To ma sza Snar skie go, asy sten ta

na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji

UG,  po cho dzi ły z de biu tanc kie go

to mi ku Prze zpa trze nia, wy da ne go

na kła dem Wy daw nic twa Uni wer -

sy te tu Gdań skie go. 

W spo tka niu wzię li udział przed -

sta wi cie le eli ty kul tu ral nej To kio,

mię dzy in ny mi: świa to wej sła wy

or ga nist ka Ma ri Ko da ma, po pu lar -

na dzien ni kar ka At su ko Ka ga wa,

zna ny fo to graf, współ pra cu ją cy 

z te le wi zją, Jun ko Hi tot su ie ry ana gi.

Utwo ry pol skich po etów spo tka ły się

z bar dzo życz li wym przy ję ciem.

Mi chi ko Tsu ka da jest ja poń ską

pi sar ką i tłu macz ką. Uro dzi ła się 

i miesz ka w To kio. W la tach 1969–

–1975 stu dio wa ła na Uni wer sy te -

cie War szaw skim. Opu bli ko wa ła

an to lo gie: An to lo gia po ezji Eu ro py

Wschod niej, Woj na i lu dzie – an to-
lo gia po ezji świa to wej, Po tom ki nie 
Ma da me Cu rie – ko bie ty Pol ski, Wę dru -
je my po Pol sce –  kra ju  Cho pi na i ży -
znych pól. Prze tłu ma czy ła z ję zy ka

pol skie go wier sze, mię dzy in ny mi 

Wi sła wy Szym bor skiej, Ta de usza

Ró że wi cza, Ta de usza Śli wia ka, 

a tak że utwo ry pro za tor skie Bo le -

sła wa Pru sa, Sta ni sła wa Mroż ka 

i li bret ta oper Sta ni sła wa Mo niusz-

ki Hra bi na, Strasz ny dwór i Pa ria (ope -

ry te zo sta ły wy sta wio ne w To kio). 
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dnia 22 grudnia 2012 roku w tokio, w restauracji shangai, odbyła się publiczna recytacja wierszy wisławy
szymborskiej, emmy popik i tomasza snarskiego, które na język japoński przetłumaczyła wybitna japońska
literatka i tłumaczka michiko tsukada



W ubie głym mie sią cu przed -
sta wia li śmy sek cję snow-

bo ar do wą AZS Uni wer sy tet Gdań -
ski. Te raz nad szedł czas na dru gą
sek cję zi mo wą, du żo star szą – sek -
cję nar ciar ską. Jest to dla ob ser -
wa to rów sek cja se zo no wa, jed nak
do naj waż niej sze go okre su za wo -
dów nar cia rze mu szą przy go to -
wy wać się ca ły rok. 

Tre nin gi sek cji od by wa ją się
cyklicznie, na po cząt ku na sa li
gim na stycz nej i si łow ni, a póź niej 
na sto kach. Jak wia do mo nie od
dziś, nar ciar stwo, a szcze gól nie

nar ciar stwo wy czy no we, wy ma ga
du żych na kła dów fi nan so wych.
Skła da ją się na nie: za kup pro fe -
sjo nal ne go sprzę tu, kosz ty kar ne -
tów i wy jaz dów na obo zy – cza -
sem w po szu ki wa niu śnie gu za
gra ni cę na sze go kra ju. Klub AZS 
i Uczel nia oczy wi ście po kry wa ją
część wy dat ków, ale z pew no ścią
więk sza część kosz tów spa da na
stu den tów i ewen tu al nych spon -
so rów. Jed nym sło wem – wśród
za wod ni czek i za wod ni ków sek cji
znaj du ją się pa sjo na ci bia łe go
sza leń stwa. Od kil ku lat ich tre -
nin gi pod okiem tre ne ra dr. hen -
ry ka Wy cisz kie wi cza przy no szą
efek ty w po sta ci do brych i bar dzo
do brych miejsc w kla sy fi ka cji
pod czas naj waż niej szej im pre zy –
Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski.
Choć po ło że nie geo gra ficz ne nie
sta wia za wod ni ków Uni wer sy te tu
Gdań skie go w kom for to wej sy tu -
acji, nie zda ją oni bro ni i po dej -
mu ją wal kę o me da le z uni wer sy -

te ta mi ze środ ko wej i po łu dnio -
wej czę ści Pol ski! 

Po nad to na si za wod ni cy bio rą
udział w  Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Po mo rza w nar ciar stwie
al pej skim w Wie ży cy. W za wo -
dach tych wal czą o pierw sze miej -
sce z Po li tech ni ką Gdań ską. Te go -
rocz ne za wo dy na sto ku w Wie ży cy
od bę dą się 5 lu te go. 

Je śli jeź dzisz do brze na nar tach
i chciał byś spró bo wać swo ich sił
w za wo dach, ser decz nie za pra -
sza my do na szej sek cji! 

S E K C J E S P O R T O W E A Z S U G
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SEKCJA NARCIARSKA AZS UG

Trener:
dr Henryk Wyciszkiewicz
Kontakt: 
e-mail: h.wyciszkiewicz@wp.pl

Termin i miejsce treningów:
czwartek, godz. 17.00–18.30,
sala UG, Rektorat, 
ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

SEKCJA SNOWBOARDU

piotr Walczak

SUKceSy SeKcJI NARcIARSKIeJ
AZS UG W AMP W OSTATNIch LATAch

2009 – kobiety IV miejsce
mężczyźni VII miejsce

2010 – kobiety III miejsce
mężczyźni VI miejsce

2011 – kobiety III miejsce
mężczyźni V miejsce

2012 – kobiety IV miejsce
mężczyźni V miejsce   



Róż ni cą 53 punk tów wy gra ły ko szy -
kar ki AZS Uni wer sy tet Gdań ski swój
ostat ni mecz wy jaz do wy w se zo nie
za sad ni czym II li gi. Osta tecz ny wy -
nik: KSKK Ko sza lin – AZS UG 38:91
(7:14; 10:33; 13:15; 8:29). Zwy cię stwo
w me czu nie by ło ani przez chwi lę 

za gro żo ne, a naj wię cej punk tów dla
UG zdo by ły Ka ro li na For mel la (19)
i Ka ro li na Szlach ta (17). Dru ży na
Wło dzi mie rza Au gu sty no wi cza ja ko
li der roz gry wek (bez po raż ki!) już za -
pew ni ła so bie awans do tur nie ju pół -
fi na ło we go, któ ry od bę dzie się w trze ci

week end mar ca. Te raz za wod nicz ki
sku pią się na me czach spa rin go wych
z dru ży na mi z wyż szych lig, pla no -
wa ny jest rów nież obóz tre nin go wy
przy go to wu ją cy do ko lej ne go eta pu.

Wię cej o dru ży nie ko szy ka rek:
www.kosz.azs.ug.edu.pl

W dniach 15–16 grud nia 2012 r.
AZS Uni wer sy tet Gdań ski zor ga ni -
zo wał ko lej ny już Świą tecz ny Tur -
niej Pił ki Siat ko wej (w ubie głych la -
tach prze bie ga ją cy rów nież pod
na zwą Tur niej Mi ko łaj ko wy). Za -
wo dy od by ły się na ha li UG, przy
uli cy Kład ki. W tur nie ju AZS UG
wy sta wił dwie dru ży ny: „po ma rań -
czo wą” i „bia łą”, któ re oka za ły się
bez kon ku ren cyj ne. Ze spół „po ma -
rań czo wych” w pierw szym spo tka -
niu co praw da prze grał po za cię tym
pię cio se to wym me czu z Po li tech ni -
ką Gdań ską 2:3. W ko lej nym spo -
tka niu jed nak po ko nał Uni wer sy tet
Mi ko ła ja Ko per ni ka 3:1 (20:25;

31:29; 25:20; 25:20) co przy ze sta -
wie niu in nych wy ni ków da ło mu
dru gie miej sce w za wo dach. Dru ży -
na „bia ła” kro czy ła w tur nie ju od
zwy cię stwa do zwy cię stwa. W pierw -
szym me czu po ko na ła ko le żan ki 
z UG 3:0 (25:10; 25:17; 25:17), a póź -
niej ko lej no Po li tech ni kę Gdań ską
3:0 (25:12; 25:17; 25:23) i UMK To -
ruń 3:1 (15:25; 25:11; 25:13; 25:20).

Po gru dnio wych za wo dach i do -
brych wy stę pach w Po mor skiej 
Li dze Mię dzy uczel nia nej siat kar ki
AZS Uni wer sy tet Gdań ski z na dzie -
ją mo gą wkra czać w no wy rok. 
A cze ka je w nim wie le wy zwań –
mię dzy in ny mi wy stęp w tur nie ju 

w To ru niu, a tak że naj waż niej sza
im pre za w ro ku, czy li Aka de mic kie
Mi strzo stwa Pol ski. Li czy my, że na -
sze za wod nicz ki po twier dzą do brą
for mę i za gra ją w fi na łach tych roz -
gry wek. 

O suk ce sach mę skiej dru ży ny fut sa -
lu AZS Uni wer sy tet Gdań ski sły szy -
my już od kil ku lat. W tym ro ku
spra wy w swo je rę ce wzię ły ko bie ty,
któ re osią gnę ły naj więk szy suk ces 
w hi sto rii sek cji pił ki noż nej ha lo wej,
awan su jąc do fi na łu Aka de mic kich
Mi strzostw Pol ski. Tur niej fi na ło wy
od bę dzie się w Szcze ci nie w dniach
7–10 lu te go br. 

Dla dru ży ny To ma sza Aań skie -
go by ły to trze cie i – śmia ło moż na
po wie dzieć – naj lep sze jak do tąd

AMP. Wy stę py w po znań skiej im -
pre zie fut sa list ki roz po czę ły wpraw -
dzie od po raż ki z ze spo łem AWF
War sza wa, ale po tem by ło już tyl ko
le piej. W ko lej nych me czach roz gry -
wek gru po wych za wod nicz ki AZS
UG po ko na ły UPH Sie dl ce 6:1 
i Uni wer sy tet Me dycz ny w Ło dzi 4:2,
co da ło im awans do ko lej nej run dy.
W jej trak cie dru ży na prze gra ła 
z bar dzo sil ny mi ze spo ła mi PWSZ
Ko nin i AWFiS Gdańsk, ale w ostat -
nim me czu tur nie ju po ko na ła 1:0

ZUT Szcze cin. Osta tecz nie ze spół
AZS UG Fut sal La dies za jął bar dzo
do bre VII miej sce. Jest to naj lep szy
wy nik w hi sto rii wy stę pów AZS 
w tej dys cy pli nie. Gra tu lu je my i ży -
czy my po wo dze nia w fi na le!

K A L E J D O S K O P S P O R T O W Y
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DWA MIEJSCA NA PODIUM DLA SIATKAREK AZS UG!
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FUTSALISTKI AZS UG W FINALE AMP!

piotr Wal czak

AZS UG NA CZELE II LIGI!
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  ----------

POMOR SKI  SEJM IK KRAJOZNAWCZY 

„MORZE W KR AJOBR AZI E POMORZA”
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K A L E J D O S K O P

W Y D A W N I C T W O  
U N I W E R S Y T E T U   G D A N S K I E G O
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