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prof. von maydell doktorem
honoris causa ug
Se nat Uni wer sy te tu Gdań skie go na dał Pro fe so ro -

wi Bern do wi Ba ro no wi von May dell ty tuł dok to -
ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Gdań skie go „za szcze -
gól ny wkład w do sto so wy wa nie praw nych roz wią zań
pol skich do stan dar dów eu ro pej skich i za cie śnia nie
współ pra cy na uko wej mię dzy nie miec ki mi i pol ski mi
ośrod ka mi na uko wy mi w dzie dzi nie na uk praw no -
-spo łecz nych” (Uchwa ła Se na tu Uni wer sy te tu Gdań -
skie go nr 36/13 z dnia 13 czerw ca 2013 ro ku). Po sie -
dze nie Se na tu UG od by ło się 13 czerw ca 2013 ro ku.
Wnio sek zło żył Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu Gdań skie go, a re fe ro wał go profesor Ja kub
Ste li na, dzie kan Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UG.
Uro czy stość nada nia te go naj wyż sze go aka de mic kie -
go ty tu łu od bę dzie się 2 paź dzier ni ka 2013 ro ku, 
w cza sie in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go na UG.

Pro fe sor Bernd von May dell jest uczo nym o mię dzy -
na ro do wej re no mie, wy bit nym eks per tem z za kre su
pra wa cy wil ne go, pra wa pra cy i pra wa so cjal ne go.
Zwią za ny z Uni wer sy te tem w Mar bur gu (dok to rat)
oraz w Bonn (ha bi li ta cja), pia sto wał sta no wi sko pro -
fe so ra zwy czaj ne go pra wa so cjal ne go na Wol nym Uni -
wer sy te cie w Ber li nie oraz pro fe so ra zwy czaj ne go pra -
wa cy wil ne go, pra wa pra cy i pra wa so cjal ne go na
Uni wer sy te cie w Bonn. Był dy rek to rem In sty tu tu 
Ma xa Planc ka – Za gra nicz ne go i Mię dzy na ro do we go
Pra wa So cjal ne go w Mo na chium i jed no cze śnie pro fe -
so rem ho no ro wym na Uni wer sy te cie w Mo na chium.
Pra cę w in sty tu cjach na uko wych łą czył z dzia łal no ścią
do rad czą w róż nych pań stwach Eu ro py Środ ko wej 
i Wschod niej w za kre sie re form za bez pie cze nia spo -
łecz ne go (mię dzy in ny mi kra je bał tyc kie, Pol ska, Ru -
mu nia, Ro sja, Sło wa cja).

Bli skie są związ ki Pro fe so ra von May del la z Pol ską.
Pro fe sor był mię dzy in ny mi eks per tem w pro ce sie
trans for ma cji pol skie go pra wa po 1989 ro ku, a z je go
rad ko rzy sta ły za rów no wła dze pań stwo we, jak i zwią -
zek za wo do wy „So li dar ność” (na szcze gól ną uwa gę
za słu gu je ob szer ny pro jekt roz wią zań w za kre sie po li -
ty ki zdro wot nej Pol ski w ce lu ada pta cji le gi sla cji do
wy ma gań Unii Eu ro pej skiej). Pro fe sor von May dell
wspie rał pol skich uczo nych, przede wszyst kim spe cja -
li stów pra wa pra cy i ubez pie czeń spo łecz nych, w uzy -
ski wa niu sta ży na uko wych w nie miec kich in sty tu -
cjach na uko wo -ba daw czych. Szcze gól nie bli ska by ła
współ pra ca Pro fe so ra von May del la z Uni wer sy te tem
Gdań skim i pro fe so rem Cze sła wem Jac ko wia kiem. 

Na uko we za in te re so wa nia Pro fe so ra von May del la
kon cen tru ją się na pro ble mach pra wa cy wil ne go (mię -
dzy in ny mi w ob sza rze świad czeń od szko do waw -
czych, pra wa ro dzin ne go), pra wa pra cy (sto sun ki pra -
cow nik – pra co daw ca, straj ki, ubez pie cze nie na ży cie)
i pra wa so cjal ne go (pro ble my in wa lidz twa, za bez pie -
cze nia na sta rość, praw ne i spo łecz ne aspek ty bez ro -
bo cia czy so cjal ne za bez pie cze nie rol ni ków), a je go
im po nu ją cy do ro bek na uko wy obej mu je 415 po zy cji. 

Uczo ny jest człon kiem licz nych kra jo wych i za gra nicz -
nych or ga ni za cji na uko wych i sto wa rzy szeń, w tym jest
za gra nicz nym człon kiem na uko wym Pol skiej Aka de mii
Na uk. Zo stał też uho no ro wa ny wie lo ma od zna cze nia mi
pań stwo wy mi, w tym mię dzy in ny mi Krzy żem Ofi cer -
skim Or de ru Za słu gi Rzecz po spo li tej Pol skiej.

Po przej ściu na eme ry tu rę (2002) Pro fe sor von May -
dell po zo sta je ak tyw ny za wo do wo – współ pra cu je z Ko -
mi sją Eks per tów Fun da cji Ber tel sman na i kie ru je gru -
pą pro jek to wą Eu ro pej skiej Aka de mii w Bad Neu enahr.

Am ba sa dor Ame ri can So cie ty
for Mi cro bio lo gy
Ma gi ster Jo an na Kar czew ska -
-Go lec, dok to rant ka w za kła dzie
Bak te rio lo gii mo le ku lar nej mię dzy -
uczel nia ne go wy dzia łu Bio tech no -
lo gii ug-gumed zo sta ła wy bra na
mło dą am ba sa dor to wa rzy stwa
ame ri can so cie ty for mi cro bio lo gy
(asm) na pol skę – asm young
am bas sa dor to po land. utwo rzo -

ne w 1899 ro ku asm jest naj więk -
szym i naj star szym mię dzy na ro do -
wym sto wa rzy sze niem w dzie dzi -
nie na uk przy rod ni czych na świe cie.
ak tu al nie ma oko ło 43 tys. człon -
ków, z któ rych po nad jed na trze -
cia po cho dzi spo za sta nów zjed -
no czo nych. asm wy da je 13 pre sti -
żowych cza so pism w dzie dzi nach
mi kro bio lo gii, bio lo gii mo le ku lar nej,
im mu no lo gii oraz bio lo gii ko mór ki.

roz po czę ty w 2013 ro ku pro -
gram asm young am bas sa dors
for scien ce ma na ce lu stwo rze nie
sie ci mło dych am ba sa do rów to wa -
rzy stwa w kra jach po za usa i szko -
le nie ich w za kre sie naj lep szych
prak tyk wspie ra nia roz wo ju na uki
oraz kształ to wa nia po li ty ki na uko -
wej na po zio mie kra jo wym i glo -
bal nym. ro lą jo an ny kar czew skiej -
-go lec bę dzie – przy fi nan so wym
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i me ry to rycz nym wspar ciu asm –
roz po zna wa nie po trzeb mło dych
na ukow ców w pol sce oraz ini cjo -
wa nie i re ali zo wa nie pro jek tów
sprzy ja ją cych roz wo jo wi mło dych
pol skich na ukow ców, roz wi ja niu
współ pra cy to wa rzy stwa z pol -
skim śro do wi skiem na uko wym
oraz wspie ra niu dia lo gu po mię dzy
świa tem na uki a spo łe czeń stwem.

Prof. UG w Ra dzie Na uko wej
ds. Hi sto rycz nych
Pro fe sor Ja cek Te bin ka z in sty tu tu
po li to lo gii wy dzia łu na uk spo łecz -
nych ug zo stał po wo ła ny do no wo
po wsta łej ra dy na uko wej ds. Hi -
sto rycz nych. w skład ra dy we szli
też pro fe so ro wie: nor man da vies,
pa weł mach ce wicz, an drzej pacz -
kow ski, ma riusz wo łos i adam za -
moy ski. 

ra da jest or ga nem do rad czym
mi ni stra spraw za gra nicz nych. jej
za da nie po le gać bę dzie na opi nio -
wa niu za gad nień do ty czą cych hi -
sto rii pol ski i pro mo wa niu wie dzy
hi sto rycz nej. Bę dzie ona też in spi ro -
wać ba da nia nad hi sto rią pol skiej
dy plo ma cji i pol skiej po li ty ki za gra -
nicz nej oraz po sze rzać współ pra cę

mię dzy msz a kra jo wym i za gra -
nicz nym śro do wi skiem na uko wo -
-ba daw czym. sta łym za da niem ra -
dy bę dzie rów nież co rocz ne prze -
pro wa dza nie i roz strzy ga nie kon -
kur su mi ni stra spraw za gra nicz -
nych na naj lep szą pu bli ka cję z za -
kre su hi sto rii pol skiej dy plo ma cji. 

Prof. Fa lan dysz prze wod ni czą -
cym DIOXIN 2018
Pro fe sor Je rzy Fa lan dysz z ug zo -
sta nie prze wod ni czą cym świa to -
we go sym po zjum dioXin 2018, 
or ga ni zo wa ne go po raz pierw szy 
w kra ju eu ro py środ ko wej i wschod -
niej. mia stem -go spo da rzem kon fe -
ren cji bę dzie kra ków. sym po zjum
dioXin po raz pierw szy od by ło się
w rzy mie w 1981 r. miej sca ob rad
za pla no wa ne na la ta 2014–2017 to
ma dryt, são pau lo, Flo ren cja i Van -
co uver.

sym po zjum dioXin w kra ko wie
zo sta nie po świę co ne sil nie tok -
sycz nej diok sy nie i związ kom o tym
sa mym me cha ni zmie dzia ła nia bio -
lo gicz ne go co diok sy na (sub stan -
cje diok sy no po dob ne) oraz ca łej
ga mie róż nych in nych tok sycz nych
sub stan cji or ga nicz nych i me ta lo -

or ga nicz nych za nie czysz cza ją cych
śro do wi sko przy rod ni cze i żyw -
ność. przy kła da mi ta kich sub stan -
cji są np.: pe sty cy dy, bio cy dy, bro -
mo or ga nicz ne i fos fo ro we związ ki
unie pal nia ją ce, związ ki per - i po li -
flu oro wa ne, far ma ceu ty ki, sub -
stan cje sto so wa ne w ce lach prze -
my sło wych (po li chlo ro wa ne i po li -
bro mo wa ne bi phe ny le, naf ta le ny 
i ter fe ny le), sil nie tok sycz ne mi kro -
za nie czysz cze nia po wsta ją ce sa mo-
rzut nie (po li ha lo ge no wa ne dio-
k sy ny, fu ra ny, bi fe ny le, naf ta le ny 
i wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry
aro ma tycz ne), chlo ro wa ne pa ra-
fi ny, związ ki krze mo or ga nicz ne. 
w cza sie sym po zjum sub stan cje te
bę dą roz pa try wa ne w wie lu aspek -
tach – ana li ty ki; me cha ni zmów two-
rze nia się i de gra da cji; źró deł po -
cho dze nia; tok sycz no ści; ska li na -
ra że nia lu dzi; epi de mio lo gii; stop -
nia za nie czysz cze nia śro do wi ska
przy rod ni cze go, żyw no ści i pasz
oraz re gu la cji praw nych. w pro -
gra mie sym po zjum są tak że se sje
spe cjal ne (np. po świę co ne tok sy -
ko lo gicz nym aspek tom woj ny 
w wiet na mie, kon kret nym pro jek -
tom mię dzy na ro do wym). 

najlepsze prace magisterskie
i licencjackie

Ab sol wen ci UG: Łu kasz Do pie ra ła (Wy dział
Eko no micz ny), Ce za ry Śpie wak -Do wbór oraz

Iwo na Klew cow (Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji) zo -
sta li lau re ata mi XII edy cji „Kon kur su na naj lep szą
pra cę dok tor ską, ma gi ster ską, li cen cjac ką i po dy plo -
mo wą z dzie dzi ny ubez pie czeń go spo dar czych i spo -
łecz nych”, or ga ni zo wa ne go przez Rzecz ni ka Ubez pie -
czo nych, Fun da cję Edu ka cji Ubez pie cze nio wej oraz
„Ga ze tę Ubez pie cze nio wą”.

Łu kasz Do pie ra ła otrzy mał II miej sce w ka te go rii
prac ma gi ster skich za pra cę pt. Efek ty funk cjo no wa nia
otwar tych fun du szy eme ry tal nych w pol skiej go spo -
dar ce w la tach 2005–2011, na pi sa ną pod kie run kiem 

dr Iwo ny So bol. Ce za ry Śpie wak -Do wbór oraz Iwo -
na Klew cow otrzy ma li wy róż nie nia Sto wa rzy sze nia
dla Roz wo ju Ubez pie czeń Ko mu ni ka cyj nych i Ryn ku
Mo to ry za cyj ne go „Pro Mo tor”. Ce za ry Śpie wak -
-Do wbór za pra cę ma gi ster ską pt. Na pra wie nie szko -
dy po wsta łej w na stęp stwie śmier ci wsku tek uszko dze -
nia cia ła lub wy wo ła nia roz stro ju zdro wia, na pi sa ną
pod kie run kiem prof. Je rze go Ci szew skie go, Iwo na
Klew cow – za pra cę li cen cjac ką pt. Prze stęp czość ubez -
pie cze nio wa w sek to rze ko mu ni ka cyj nym, na pi sa ną
pod kie run kiem dr. Ry szar da Skarb ka. 

Wię cej o kon kur sie: www.rzu.gov.pl
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Uni wer sy tet Gdań ski pod pi sał umo wę o współ pra -
cy z ko re ań skim Han kuk Uni ver si ty of Fo re ign

Stu dies z Seu lu. Na mo cy umo wy stro ny zo bo wią zu ją się
mię dzy in ny mi do współ pra cy w dzie dzi nie ba dań na -
uko wych, roz wi ja nia kon tak tów po mię dzy pra cow ni ka -

mi na uko wy mi obu in sty tu cji oraz roz wi ja nia wy mia ny
stu denc kiej i wy mia ny uczest ni ków róż nych form stu -
diów po dy plo mo wych przez or ga ni zo wa nie kur sów let -
nich i in nych dzia łań edu ka cyj nych. Pla no wa ne jest
rów nież otwar cie w UG lek to ra tu ję zy ka ko re ań skie go. 

współpraca z hankuk university

Na gro da na kon gre sie FEMS 
ko mu ni kat pt. The de ve lop ment of
bac te rio pha ge T4: the expe ri men tal
ap pro ach vs. the ma the ma ti cal mo -
del, któ re go au to ra mi są: dr Piotr
Go lec (pra cow nia Bio lo gii mo le ku -
lar nej iBB pan afi lio wa na przy
ug), mgr Jo an na Kar czew ska -Go -
lec (za kład Bak te rio lo gii mo le ku -
lar nej mię dzy uczel nia ne go wy -
dzia łu Bio tech no lo gii ug-gumed ),
prof. Grze gorz Wę grzyn (wy dział
Bio lo gii ug) otrzy mał na gro dę

pod czas kon gre su Fe de ra cji eu ro -
pej skich to wa rzystw mi kro bio-
lo gicz nych. kon gres Fems, je den 
z naj więk szych na świe cie kon gre -
sów mi kro bio lo gicz nych, ob ra do -
wał w dniach 21–25 lip ca w Lip sku.

Sprzęt me dycz ny dla cho rych
dzie ci
Fun da cja walcz my ra zem z cho ro -
bą no wo two ro wą, za ło żo na przez
stu den ta pra wa ug pio tra zie liń -
skie go, prze ka za ła na rzecz uni -

wer sy tec kie go cen trum kli nicz ne -
go gumed urzą dze nia mo ni to ru-
ją ce funk cje ży cio we dzie ci cho rych
on ko lo gicz nie. sprzęt me dycz ny
tra fił do kli ni ki pe dia trii, He ma to-
lo gii, on ko lo gii i en do kry no lo gii. 

wszyst kie oso by za in te re so wa -
ne na wią za niem kon tak tu z Fun da -
cją lub pra gną ce wspo móc dzie ci 
z roz po zna niem cho ro by no wo two -
ro wej pro szo ne są o kon takt z pio -
trem zie liń skim: piotr.zie lin ski@
walcz my -ra zem.pl
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Na gro dy dla mło dych 
na ukow ców z UG
dwóch mło dych na ukow ców z ug:
Piotr Go lec (pra cow nia Bio lo gii
mo le ku lar nej iBB pan afi lio wa na
przy ug) i Da wid Ni dzwor ski (mię -
dzy uczel nia ny wy dział Bio tech no -
lo gii ug-gumed), otrzy ma ło pre sti -
żo we gran ty – każ dy w wy so ko ści
nie mal 1,2 mln zł – w pro gra mie

Lider na ro do we go cen trum Ba -
dań i roz wo ju.

piotr go lec otrzy mał grant na sfi -
nan so wa nie pro jek tu pt: „in no wa -
cyj na te ra pia in fek cji bak te ryj nych
zwie rząt do mo wych i ho dow la -
nych opar ta na fa go te ra pii”, a da -
wid ni dzwor ski na sfi nan so wa nie
pro jek tu: „ja dal na szcze pion ka prze -
ciw ko wi ru so wi gry py dla dro biu”.

gran ty z pro gra mu Lider mo gą
uzy skać mło dzi na ukow cy (do 35 ro -
ku ży cia), zgła sza ją cy naj bar dziej in -
no wa cyj ne pro jek ty oraz ma ją cy do -
świad cze nie w kie ro wa niu wła snym
ze spo łem ba daw czym. w tym ro ku,
do czwar tej edy cji pro gra mu, zgło si -
ło się 118 osób, a do fi nan so wa nie
otrzy ma ło 41 z nich. łącz na kwo ta
do fi nan so wa nia wy nio sła 43 mln zł.

Pro fe sor Grze gorz Wę grzyn, prof. Agniesz ka Sza lew -
ska -Pa łasz, dr Ro bert Ły żeń we współ pra cy z na ukow -
ca mi z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go opu bli ko wa li pra -
cę do ty czą cą sys te mów bia łek tok sy na – an ty tok sy na.
W wie lu bak te riach ist nie ją ma łe czą stecz ki DNA, zwa -
ne pla zmi da mi. Nie któ re z nich za wie ra ją ge ny, ko du ją -
ce ze spo ły dwóch bia łek, z któ rych jed no jest tok sycz ne
dla ko mór ki, a dru gie – zwa ne an ty tok sy ną – ha mu-
je dzia ła nie tok sy ny, dzię ki cze mu ko mór ka jest chro -
nio na przed śmier cią. Do tej po ry uwa ża no, że sys te my
tok sy na – an ty tok sy na są nie zbęd ne głów nie do utrzy -
my wa nia się pla zmi dów w ko mór kach. Po nie waż an ty -
tok sy na jest nie sta bil na (ule ga szyb kiej de gra da cji), je -
śli ko mór ka utra ci pla zmid, zo sta je za bi ta przez sta bil ną
tok sy nę wo bec bra ku pro duk cji nie sta bil nej an ty tok sy -
ny. Pra ca na ukow ców z UG wska zu je, że sys te my tok sy -
na – an ty tok sy na mo gą mieć tak że in ne waż ne zna cze -
nie. Mo gą one bo wiem re gu lo wać pro duk cję wie lu
bia łek w ko mór kach bak te ryj nych, co z ko lei mo że być
istot ne dla wi ru len cji pa to gen nych szcze pów bak te ryj -
nych, ta kich jak na przy kład szcze py gron kow ca zło ci -
ste go (Sta phy lo coc cus au reus).

Ar ty kuł jest do stęp ny na stro nie: 
www.na tu re.com/ncomms/2013/130618/
ncomms3012/full/ncomms3012.html

Ar ty kuł au tor stwa prof. Mi cha ła Ho ro dec kie go i Jo na -
tha na Op pen he ima przed sta wia test za sad ter mo dy na -

mi ki dla ma łych obiek tów. Otrzy ma ne wy ni ki su ge ru ją,
że wy daj no ści mi kro sil ni ków są mniej sze, niż wska zy -
wa ło by na to słyn ne dru gie pra wo ter mo dy na mi ki. Au -
to rzy for mu łu ją no we po stu la ty, któ re znacz nie ogra ni -
cza ją moż li wo ści prze twa rza nia cie pła w pra cę. Dla
du żych ukła dów uzy ska ne for mu ły od twa rza ją zna ne
pra wa ter mo dy na mi ki. 

Au to rzy sto su ją no wa tor skie me to dy ba daw cze za po -
ży czo ne z kwan to wej teo rii in for ma cji. Ich ba da nia sy -
tu ują się w bar dzo in ten syw nie roz wi ja ją cej się obec nie
na świe cie ter mo dy na mi ce kwan to wej. Na ukow cy z UG
znaj du ją się w ści słej świa to wej czo łów ce: In sty tut Fi zy -
ki Teo re tycz nej i Astro fi zy ki przy stą pił w tym ro ku do
unij nej ak cji COST „er mo dy na mics in qu an tum re -
gi me”. Człon kiem cia ła kie row ni cze go ak cji z ra mie nia
UG jest prof. Ro bert Alic ki, pio nier ba dań kwan to wej
ter mo dy na mi ki, któ ry obec nie opu bli ko wał se rię prac
na te mat mi kro sil ni ków ciepl nych we współ pra cy z In -
sty tu tem We izma na w Izra elu. Ba da nia prof. Alic kie go
i prof. Ho ro dec kie go od by wa ją się w ra mach gran tu
TEAM Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej, ko or dy no wa -
ne go przez prof. Mar ka Żu kow skie go, dy rek to ra IFTiA. 

Ar ty kuł jest do stęp ny na stro nie: 
www.na tu re.com/ncomms/2013/130626/
ncomms3059/full/ncomms3059.html
Ar ty ku ły na ten te mat z pra sy świa to wej:
www.scien ce da ily.com/re le ases/2013/06/ 
130626113521.htm

prestiżowe publikacje naukowców z ug

Wostat nich mie sią cach na ukow cy z UG opu bli ko wa li dwie pra ce w pre sti żo wym cza so pi śmie „Na tu re 
Com mu ni ca tions”. Au to ra mi pierw szej pu bli ka cji by li: prof. Grze gorz Wę grzyn, prof. Agniesz ka Sza lew -

ska -Pa łasz, dr Ro bert Ły żeń (Wy dział Bio lo gii), na to miast au to ra mi dru giej pu bli ka cji by li: prof. Mi chał Ho ro -
dec ki (In sty tut Fi zy ki Teo re tycz nej i Astro fi zy ki Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki; Kra jo we Cen trum 
In for ma ty ki Kwan to wej) i Jo na than Op pen he im (Uni ver si ty Col le ge Lon don).
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Ze spół Enac tus Uni ver si ty of Gdansk, dzia ła ją cy 
w ra mach Stu denc kie go Ko ła Na uko we go „Stra teg”

Wy dzia łu Za rzą dza nia UG zdo był ty tuł Enac tus Po land
2013 Na tio nal Cham pion, po ko nu jąc pod czas kon kur su
naj lep sze ze spo ły uczel nia ne w Pol sce. Na prze ło mie
wrze śnia i paź dzier ni ka z ze spo ła mi z 40 kra jów świa ta
stu den ci z Uni wer sy te tu Gdań skie go bę dą ry wa li zo wać
o ty tuł mi strza świa ta pod czas Enac tus 2013 World Cup,
któ ry od bę dzie się w Cancún w Mek sy ku.

Enac tus (En ter preu rial, Ac tion, Us) to mię dzy na ro do -
wy pro gram, w ra mach któ re go ze spo ły stu denc kie
uczel ni wyż szych z ca łe go świa ta re ali zu ją pro jek ty łą -
czą ce w so bie ele men ty spo łecz ne, biz ne su i eko lo gii. Ich
efek tem ma być po pra wa ja ko ści ży cia lo kal nych spo -
łecz no ści. W re ali za cji pro jek tów stu den ci kie ru ją się za -
sa da mi ety ki i po szu ku ją roz wią zań biz ne so wych oraz
me cha ni zmów ryn ko wych, któ re trwa le i sku tecz nie po -
pra wią ja kość ży cia wy bra nych grup spo łecz nych. Dzia -
ła nia ze spo łów Enac tus po win ny za owo co wać za tem 
na przy kład po wsta niem no wych przed się biorstw i po -
pra wą sy tu acji ma te rial nej lo kal nej spo łecz no ści. Pro -
jek ty re ali zo wa ne są w cią gu ca łe go ro ku aka de mic kie go
pod okiem opie ku nów na uko wych i do rad ców biz ne so -
wych. W ra mach pro gra mu spo ty ka ją się li de rzy go spo -
dar ki, przed sta wi cie le biz ne su oraz śro do wi ska na uko -
we go z li de ra mi przy szło ści – zdol ny mi i ak tyw ny mi
stu den ta mi. Te trzy gru py dą żą wspól nie do po bu dze nia
przed się bior czo ści oraz ak ty wi za cji za wo do wej wy bra -
nych śro do wisk.

Stu den ci Uni wer sy te tu Gdań skie go w ra mach te go -
rocz ne go kon kur su zre ali zo wa li trzy pro jek ty: „Daj od -
pa dom dru gą szan sę!” – pro jekt, któ ry w przeded niu
zmian prze pi sów o go spo dar ce od pa da mi miał na ce lu
pro mo wa nie eko lo gicz nych po staw wśród miesz kań ców
Trój mia sta; „Przy szłość w Two ich rę kach” – pro jekt,
któ re go ce lem jest ak ty wi za cja za wo do wa więź niów oraz
osób nie peł no spraw nych; „Bo ze wsi” – pro jekt ma ją cy
na ce lu po moc lo kal nym rol ni kom oraz pro du cen tom
zdro wej żyw no ści w sprze da ży ich pro duk tów bez
udzia łu po śred ni ków oraz pro mo wa nie zdro we go sty lu
ży cia.

Enac tus to no wa, zmie nio na w 2012 ro ku, na zwa pro -
gra mu SIFE – Stu den ci dla Przed się bior czo ści, w któ -
rym stu den ci UG zwy cię ży li aż 10 ra zy – jest to za tem
11 zwy cię stwo stu den tów z UG! Opie ku nem na uko wym
Stu denc kie go Ko ła Na uko we go „Stra teg” jest dr Piotr
Wró bel z Wy dzia łu Za rzą dza nia UG.

niepokonani studenci ug!
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Mi chi ko Tsu ka da to zna na ja poń ska pi sar ka, po et -
ka i tłu macz ka li te ra tu ry pol skiej, któ ra w cią gu

wie lo let niej dzia łal no ści na rzecz kul tu ry pol skiej w Ja -
po nii prze tłu ma czy ła mię dzy in ny mi utwo ry Wi sła wy
Szym bor skiej, Ta de usza Ró że wi cza, Ta de usza Śli wia ka,
Ja ro sła wa Iwasz kie wi cza, Bo le sła wa Pru sa czy Sła wo mi -
ra Mroż ka, a tak że utwo ry gdań skich pi sa rzy: Em my
Po pik i mgr. To ma sza Snar skie go, asy sten ta na Wy dzia le
Pra wa i Ad mi ni stra cji UG. Zo sta ła ona za pro szo na do
Pol ski z oka zji Świa to we go Kon gre su Tłu ma czy Li te ra -
tu ry Pol skiej w Kra ko wie i w dniu 25 czerw ca br. od wie -
dzi ła Uni wer sy tet Gdań ski. Tu spo tka ła się z pro rek to -
rem ds. stu denc kich, prof. Jó ze fem Ar no Wło dar skim
oraz re dak tor na czel ną Wy daw nic twa Uni wer sy te tu
Gdań skie go, mgr Jo an ną Ka mień. W spo tka niu uczest -
ni czy li rów nież Em ma Po pik oraz mgr To masz Snar -

ski, któ ry prze ka zał Mi chi ko Tsu ka dzie list gra tu la cyj ny
od pre zy den ta Mia sta Gdań ska Paw ła Ada mo wi cza. 

W cza sie wi zy ty na UG Mi chi ko Tsu ka da od wie dzi ła
rów nież wy sta wę w Bi blio te ce Praw nej UG pt. „Mi chi ko
Tsu ka da – am ba sa dor ka kul tu ry pol skiej w Kra ju Kwit -
ną cej Wi śni”. Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ły
książ ki Mi chi ko Tsu ka dy, ory gi na ły tłu ma czeń li te rac -
kich, ja poń skie ma ga zy ny li te rac kie, to mik z an to lo gią
po ezji pol skiej prze tłu ma czo nej na ję zyk ja poń ski, in for -
ma cje o twór czo ści i dzia łal no ści tłu macz ki, pol skie wy -
dawnictwa utwo rów tłu ma czo nych na ja poń ski, ar ty ku -
ły pra so we po świę co ne pol sko -ja poń skiej współ pra cy, 
a tak że pu bli ka cje pra cow ni ków UG po świę co ne Ja po nii. 

Wizycie Michiko Tsukady patronowało Cen trum Stu -
diów Azji Wschod niej Uni wer sy te tu Gdań skie go oraz
Wy daw nic two Uni wer sy te tu Gdań skie go. 

michiko tsukada gościem uniwersytetu
gdańskiego
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akademia filmu
dokumentalnego

Wro ku aka de mic kim 2013/2014 na Wy dzia le Fi lo-
lo gicz nym zo sta nie otwar ty dla stu den tów wszyst -

kich kie run ków no wa tor ski przed miot fil mo znaw czy:
aka de mia fil mu do ku men tal ne go, po świę co ny naj lep szym
fil mom do ku men tal nym świa ta. Pod czas za jęć re ali zo wa -
nych w ra mach pro jek tu AKADEMIA PLANETE+ DOC
prze wi dzia ne są spo tka nia z wie lo ma cie ka wy mi twór ca -
mi fil mo wy mi. Za ję cia po pro wa dzi Mar cin Bor chardt.
Trzy go dzin ne za ję cia po łą czo ne z pro jek cją fil mu bę dą
od by wać się we wtor ki w au li 1.43 o godz. 16.45.

Pro jekt ma być w za ło że niu cie ka wym i zna czą cym
uzu peł nie niem edu ka cji, sta no wią cym uni kal ne źró dło
wie dzy z za kre su hi sto rii, wie dzy o kul tu rze, sztu ce i świe -
cie oraz na ukach po li tycz no -spo łecz nych. Je go ce lem jest
nie tyl ko po bu dze nie za in te re so wa nia fil mem do ku men -
tal nym ja ko ga tun kiem sztu ki. Cho dzi rów nież o kształ -
to wa nie umie jęt no ści in ter pre to wa nia świa ta, po bu dze nie
ak tyw no ści i twór czej wraż li wo ści oraz roz wi ja nie świa -
do mo ści oby wa tel skiej i zdol no ści do oce ny spo łecz nych
zja wisk przez uczniów na róż nym po zio mie edu ka cji.

Pro jekt ma być też ro dza jem twór czej i efek tyw nej edu -
ka cji fil mo wej, sil nie po wią za nej ze zmie nia ją cą się szyb -
ko rze czy wi sto ścią. Spe cjal nie wy se lek cjo no wa ne fil my
ma ją w za ło że niu nie tyl ko do star czyć uczest ni kom wie -
dzy, ale tak że umoż li wić im po zna nie cie ka wych, czę sto
nie zna nych, ob sza rów i za gad nień współ cze sne go świa ta.
Dzię ki te mu pro jekt stwa rza mło dym lu dziom szan sę
otwar cia się na to, co nie zna ne i nie zro zu mia łe, a w efek -
cie pozwoli pozbyć się uprze dzeń, na brać sa mo świa do mo -
ści i pew no ści sie bie oraz roz wi nąć po sta wę świa do me go
po dej ścia do wol no ści, tak waż ną w de mo kra tycz nym spo -
łe czeń stwie.

Pro gram zo stał w ca ło ści opar ty na fil mach do ku men -
tal nych, dzię ki cze mu wy róż nia się spo śród in nych pro -
gra mów edu ka cji fil mo wej. Z bo ga te go re per tu aru fe sti -
wa lu PLANETE+ DOC zo sta ły wy bra ne fil my, któ re
sta no wią naj lep sze uzu peł nie nie wie dzy o sze ro ko po ję tą
współ cze sność.

Stu den ci Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go mo gą za pi sać się na
za ję cia w por ta lu stu den ta. Za pi sy dla stu den tów in nych
wy dzia łów u Prze my sła wa Ry dzew skie go pod ad re sem
e -ma il: prze mek@pla ne te do coff.pl. W ma ilu na le ży po dać
imię, na zwi sko, a ja ko ty tuł zapisać Akademia Pla ne te+
Doc. Przed miot po sia da 6 punk tów ECTS. Kar net na pro -
jek cje fil mo we kosz tu je 150 zł za se mestr.

Wię cej: www.aka de mia.pla ne te docff.pl/szko ly -wy zsze/ug

K A L E J D O S K O P

prof. dorota pyć
podsekretarzem
stanu

Pro fe sor Do ro ta Pyć z Wy dzia łu Pra wa 
i Ad mi ni stra cji UG dnia 4 wrze śnia br.

zo sta ła po wo ła na przez Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów na sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu 
w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa 
i Go spo dar ki Mor skiej. 

Pro fe sor Do ro ta Pyć uro dzi ła się w 1971 ro -
ku w Gdy ni. Pra cę ma gi ster ską za ty tu ło wa ną
Or ga ni za cja ra tow nic twa mor skie go w Pol sce
na pi sa ła w Ka te drze Pra wa Mor skie go WPiA
UG pod kie run kiem prof. Zdzi sła wa Bro dec -
kie go, a obro ni ła ją w 1995 ro ku. W ra mach
czte ro let nich sta cjo nar nych stu diów dok to -
ranc kich na WPiA UG przy go to wa ła roz pra -
wę dok tor ską za ty tu ło wa ną Wpływ za sa dy
zrów no wa żo ne go roz wo ju na ochro nę śro do wi -
ska i za so bów na tu ral nych w ob sza rze Mo rza
Bał tyc kie go. W 2000 ro ku uchwa łą Ra dy Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UG uzy ska ła
sto pień na uko wy dok to ra na uk praw nych 
w za kre sie pra wa i zo sta ła za trud nio na na sta -
no wi sku ad iunk ta w Ka te drze Pra wa Mię dzy -
na ro do we go Pu blicz ne go WPiA UG. W 2006
ro ku opu bli ko wa ła książ kę pt. Pra wo zrów no -
wa żo ne go roz wo ju, a w 2011 ro ku roz pra wę
ha bi li ta cyj ną Pra wo Oce anu Świa to we go. Res
usus pu bli cum, po świę co ną praw nej ochro nie
mo rza i za rzą dza niu śro do wi skiem mor skim.
Sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go uzy ska ła 17
wrze śnia 2012 ro ku. Od 1 mar ca 2013 ro ku
jest za trud nio na na sta no wi sku pro fe so ra
nad zwy czaj ne go UG.

Od 2000 ro ku Do ro ta Pyć uczest ni czy w pra -
cach Ko mi sji Pra wa Mor skie go Pol skiej Aka -
de mii Na uk. Od 2010 ro ku jest wi ce prze wod -
ni czą cą tej Ko mi sji. W 2008 ro ku Pre zes Ra dy
Mi ni strów Rze czy po spo li tej Pol skiej po wo łał
ją na człon ka Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa
Mor skie go. Od 2011 ro ku jest człon kiem po -
wo ła ne go przez Rek to ra UG Mię dzy wy dzia -
ło we go Ze spo łu ds. Re ali za cji Po li ty ki Mor -
skiej. W tym sa mym ro ku zo sta ła wy róż nio na
przez stu den tów ELSA Gdańsk przy zna niem
Ty tu łu Człon ka Ho no ro we go Eu ro pej skie go
Sto wa rzy sze nia Stu den tów Pra wa – ELSA.
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Wdniach 17–18 paź dzier ni ka br. w sa li 1.43 na Wy -
dzia le Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu Gdań skie go

(Gdańsk -Oli wa, ul. Wi ta Stwo sza 55) od bę dzie się kon -
fe ren cja na uko wa pt. „W kie run ku spo łe czeń stwa al ter -
na tyw ne go. Myśl spo łecz no -po li tycz na i dzia łal ność 
Ru chu Spo łe czeń stwa Al ter na tyw ne go 1983–1990”. Jej
or ga ni za to ra mi są: Eu ro pej skie Cen trum So li dar no ści,
Od dzia ło we Biu ro Edu ka cji Pu blicz nej IPN w Po zna niu,
Od dzia ło we Biu ro Edu ka cji Pu blicz nej IPN w Gdań sku,

Par la ment Stu den tów Uni wer sy te tu Gdań skie go, Ra da
Dok to ran tów Uni wer sy te tu Gdań skie go, Re gion Gdań -
ski NSZZ „So li dar ność” oraz Wy dział Hi sto rycz ny Uni -
wer sy te tu Gdań skie go. Part ne rzy wy da rze nia to: Fun da -
cja Alum no, Stu denc kie Ko ło Na uko we Hi sto ry ków
Uni wer sy te tu Gdań skie go i Te atr Wy brze że. Kon fe ren -
cję pa tro na tem ob jął Je go Ma gni fi cen cja Rek tor Uni -
wer sy te tu Gdań skie go Prof. Ber nard Lam mek. Pa tro -
nat me dial ny spra wu je „Ga ze ta Uni wer sy tec ka”.

program konferencji

17 października 2013
9.30 Otwarcie konferencji 

SESJA 1. WOKóŁ MyŚLI SPOŁECZNO-POLITyCZNEJ RUCHU SPOŁECZEńSTWA ALTERNATyWNEGO 

10.00–10.20 Prof. Romuald Piekarski (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Wybory
etyczno-moralne uczestników RSA 

10.20–10.40 Dr Radosław Antonów (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego), Myśl polityczna i prawna uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego

10.40–11.00 Dr Przemysław Pluciński (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), 
Poglądy gospodarcze środowiska Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Przyczynek

11.00–11.20 Przerwa
11.20–11.40 Dr Juliusz Iwanicki (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza),

Religijność – moralność – obyczajowość w myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego 

11.40–12.00 Grzegorz Tomczak (Poznań), Koncepcja oporu społecznego w myśli politycznej Ruchu
Społeczeństwa Alternatywnego

12.00–12.20 Dominik Bień (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Leszek Nowak 
a Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wzajemne interakcje i inspiracje.  Komunikat z badań

12.20–13.00 Dyskusja  

SESJA 2. WOKóŁ ZBIOROWEGO PORTRETU UCZESTNIKóW RUCHU. PRóBA CHARAKTERySTyKI 

15.00–15.20 Dr Konrad Knoch (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Publicystka
„Homka” w latach 1983–1990

15.20–15.40 Dr Agnieszka Kula (Instytut Filologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Język
publikacji (prasa i ulotki) Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 

15.40–16.00 Dr Monika Grzelka (Instytut Filologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), O stylu
„Homka”

16.00–16.20 Przerwa  
16.20–16.40 Agnieszka Kaźmierczak (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej),

Zarys zbiorowego portretu psychologicznego autorów „Homka” w latach 1983–1990 
16.40–17.00 Tomasz Borewicz (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), Polski

anarchista jako trickster czasu PRL-u
17.00–18.00 Dyskusja

pod patronatem „gazety uniwersyteckiej” 

K A L E J D O S K O P
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18 października 2013

sesja 3. miejsce rsa na mapie opozycji politycznej trójmiasta i polski 

9.00–9.20 Prof. Krzysztof  Brzechczyn (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Instytut
Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Działalność Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa (SOR Alternatywa)

9.20–9.40 Dr Jarosław Wąsowicz (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej), Ruch Społeczeństwa
Alternatywnego RSA na tle młodzieżowych organizacji niezależnych w Trójmieście po stanie
wojennym 

9.40–10.00 Prof. Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie), Ruch
Społeczeństwa Alternatywnego na tle innych ugrupowań młodzieżowej opozycji politycznej 
w PRL lat osiemdziesiątych

10.00–10.20 Andrzej Czyżewski i dr Tomasz Toborek (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi),
Absurd absurdem zwyciężaj – Galeria Działań Maniakalnych w łódzkiej rzeczywistości
schyłkowego PRL

10.20–11.00 Dyskusja 
11.00–11.20 Przerwa 
11.20–11.40 Przemysław Zwiernik (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu), Czy istniała grupa

Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w Poznaniu? Próba odpowiedzi w świetle dokumentów 
SB i relacji działaczy podziemia

11.40–12.00 Dr Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński), Działalność Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego i początki anarchizmu w Szczecinie 

12.00–12.20 Dr Michał Przyborowski (Uniwersytet Szczeciński), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego 
w Warszawie i jego działalność

12.20–13.00 Dyskusja
14.30–16.30 Dyskusja panelowa. Ruch Społeczeństwa Alternatywnego we wspomnieniach uczestników 

komitet naukowo-organizacyjny
Prof. Grzegorz Berendt (IPN Gdańsk/IH UG)
Dominik Bień (Rada Doktorantów UG/WNS UG)
Prof. Krzysztof Brzechczyn (IPN Poznań/IF UAM)
Krzysztof Dośla (Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”)
Dr hab. Arnold Kłonczyński (Wydział Historyczny UG)
Przemysław Ruchlewski (ECS)
Zbigniew Stybel (Komitet Organizacyjny 30-lecia RSA)

Konferencja zostanie zorganizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci
Narodowej. Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności

imprezy towarzyszące
17 października, godz. 20.30–22.30 
Spektakl Sprawa Operacyjnego Rozpoznania (Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2)
18 października, godz. 20.00–00.00 
Konkurs kapel studenckich o „lutownicę z czerwoną rączką” (Klub Xkwadrat, ul. Polanki 66)

W IMIENIU ORGANIZATORóW ZAPRASZAMy RóWNIEż NA:
koncert Jaskinia Wolności, z okazji 30-lecia Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w dniu 17 października
2013 o godz. 20.00 w Klubie Parlament (Gdańsk, ul. Św. Ducha 2), który został dofinansowany ze środków
Narodowego Centrum Kultury.

K A L E J D O S K O P
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XI Bałtycki Festiwal Nauki
w polsce rocznie odbywa się kilkanaście dużych festiwali naukowych. pierwszym z nich był warszawski Festiwal nauki.
nasz – Bałtycki Festiwal nauki (BFn) – choć jest jednym z najmłodszych, stał się jednym z największych festiwali nauki 
w polsce oraz jedynym takim festiwalem na pomorzu

Głów ną ideą im pre zy jest po pu -
la ry zo wa nie na uki i przy bli ża -

nie jej osią gnięć spo łe czeń stwu w jak
naj bar dziej zro zu mia łej i atrak cyj nej
for mie. Pod czas BFN-u prze cięt ny
Ko wal ski ma oka zję prze ko nać się
na wła snej skó rze, że na uka nie
ogra ni cza się je dy nie do czy ta nia
ksią żek i po tra fi być nie zwy kle in -
te re su ją ca, je śli tyl ko od po wied nio
się do niej za bie rze my.

TAK BY ŁO…
Go ść mi te go rocz ne go fe sti wa lu,
któ ry od by wał się w dniach 22–26
ma ja, w du żej mie rze by li ucznio -
wie z po mor skich szkół, jed nak 
róż no rod ność atrak cji i przy ja zny, fe -
sti wa lo wy kli mat przy cią gnął rów -
nież uwa gę miesz kań ców, tu ry stów
i przechod niów. Choć na dwo rze

pa no wa ła ma jo wa sza ru ga, przy
sto iskach kłę bi ły się tłu my cie kaw -
skich w każ dym wie ku. 

W su mie w cią gu pię ciu fe sti wa -
lo wych dni od by ło się po nad dzie -
więć set im prez na uko wych, warsz -
ta tów i wy kła dów, do któ rych przy-
go to wa nia przy czy ni ło się po nad
czte ry ty sią ce sześć set pięć dzie siąt
osób z czter dzie stu in sty tu cji na -
uko wych – ucze lni wyż szych, pla có -
wek Pol skiej Aka de mii Na uk, jed no -
stek ba daw czych, mu ze ów i bi blio tek
z wo je wódz twa po mor skie go, war -
miń sko -ma zur skie go (El bląg) oraz
za chod nio po mor skie go (Sta cja Mor -
ska Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go 
w Mię dzyz dro jach). Uczel nie i pla -
ców ki na uko we przy go towa ły sze reg
atrak cji od po ka zów i pik ni ków na -
uko wych, przez kon kur sy, gry i eks -

pe ry men ty, po wy kła dy oraz po ga -
dan ki. Nie za bra kło moż li wo ści
zwie dza nia zwy kle za mknię tych dla
go ści, no wo cze snych la bo ra to riów 
i pra cow ni. Naj więk sze wy da rze nia
od by ły się na te re nie kam pu su
oliw skie go Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, kam pu su głów ne go Po li tech ni ki
Gdań skiej, w So po cie na Pla cu
Zdro jo wym oraz w Gdy ni na Mo lo
Po łu dnio wym. 

Pierw sze go dnia fe sti wa lo we atrak -
cje tłum nie ścią gnę ły mło dzież 
z Trój mia sta i oko lic na Dzień Bio -
róż no rod no ści, w ca ło ści po świę co -
ny po mor skiej fau nie i flo rze. Ta
im pre za, któ ra od pię ciu lat roz po -
czy na BFN, każ de go ro ku po świę ca -
na jest in ne mu te ma to wi. Tym ra -
zem sku pio no się na po mor skich
je zio rach, na tym, jak po wsta ły, 
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z cze go się skła da ją, co w nich ży je,
co nad ni mi la ta i jak je chro nić. 

Rów nież na Uni wer sy te cie Gdań -
skim za da wa no licz ne py ta nia 
o ochro nę śro do wi ska. Od by wa ły
się kon kur sy wie dzy oraz warsz ta ty
w la bo ra to rium, gdzie moż na by ło
sa mo dziel nie wy ko ny wać eks pe ry -
men ty oraz do wie dzieć się, jak na
wła sną rę kę chro nić śro do wi sko.
Nie mo gło za brak nąć też py tań 
o zna cze nie i ochro nę Mo rza Bał -
tyc kie go. Oprócz te go Bi blio te ka
Głów na i każ dy z wy dzia łów przy -
go to wał coś spe cjal ne go na tę oka -
zję. W bi blio te ce  ucznio wie ob ser -
wo wa li, jak na da je się no we ży cie
sta rym książ kom, na Wy dzia le Ma -
te ma ty ki, Fi zy ki i In for ma ty ki uczy li
się, jak roz wią zy wać trud ne lo gicz -
ne za da nia w pro sty spo sób, a na
Wy dzia le Fi lo lo gicz nym bra li udział
w warsz ta tach po etyc kich.

W cią gu na stęp nych dni od wie -
dza ją cy trój miej skie sto iska mo gli
do wie dzieć się mię dzy in ny mi, jak
po wsta ją bursz ty ny, czym ba da my
ko smos, jak moż na zo stać me te oro -
lo giem czy jak in we sto wać na gieł -
dzie. W tym sa mym cza sie w in -

nych miej scach w Trój mie ście od -
by wa ły się po dob ne pik ni ki, po ka zy
i wy kła dy – część z nich po wtó rzo -
no w ko lej nych dniach, tak, by każ -
dy mógł wziąć w nich udział. Nie
spo sób przed sta wić ca łej fe sti wa lo -
wej ofer ty, ale wy star czy przej rzeć
pro gram, by prze ko nać się, że by ła
ona nie zwy kle bo ga ta. 

… TAK JEST
Choć wy da wać by się mo gło, że fe -
sti wal po zo sta nie uśpio ny do ko lej -
nej edy cji, w rze czy wi sto ści ca ły czas
tęt ni ży ciem. Co praw da w spo koj -
niej szym tem pie, ale jed nak. Co
mie siąc, z po mi nię ciem okre su wa -
ka cyj ne go, w Ka wiar ni Na uko wej
BFN w Ho te lu Re zy dent w So po cie
go ści z wy kła dem ko lej ny czło nek
śro do wi ska na uko we go. Te ma ty są
róż no rod ne, w ma ju br. na przy kład
gość ka wiar ni, prof. Ja nusz Ra choń
z Po li tech ni ki Gdań skiej, opo wie -
dział hi sto rię wy bit ne go in ży nie ra
Ja na Czo chral skie go, o któ rym ma -
ło kto sły szał, a bez któ re go ba dań
nad mo no krysz ta łem krze mu nie
by ło by te le wi zo rów, ro bo tów czy
mi kro pro ce so rów. 

La tem or ga ni za to rzy jed nak wca -
le nie próż no wa li. We wszyst kie so -
bo ty lip ca i pierw sze czte ry so bo ty
sierp nia w Ośrod ku Pra cy Twór czej
In sty tu tu Bu dow nic twa Wod ne go
PAN w Czar li nie -Skocz ko wie ko ło
Wą gli ko wic od by wa ły się XI Let nie
Spo tka nia z Na uką. Tu taj tak że
przy świe ca ła za sa da, że na uka mo -
że być przy jem na na wet w cza sie
urlo pu na Ka szu bach, a im pre za
sta no wi let nie prze dłu że nie Bał tyc -
kie go Fe sti wa lu Na uki na te ren re -
gio nu ka szub skie go.

***
W cza sie XI BFN po ka zów, do -
świad czeń i wy kła dów by ło ty le, 
że nie spo sób by ło wszyst ko zo ba -
czyć, jed nak nie ma co się mar twić. 
Za rok ru sza ko lej na edy cja, któ ra
po now nie po sta ra się przy bli żyć
wszyst kim róż no ra kie i fa scy nu ją ce
dzie dzi ny na uki oraz uzmy sło wić
nam, jak przy odro bi nie chę ci roz -
po cząć na sze wła sne do świad cze -
nia.

mo ni ka le Wan doW ska
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SPO TKA NIA I TAR GI PRA CY
W pro jek cie Oli via Cam pus w ro ku
aka de mic kim 2012/2013 wzię li
udział stu den ci ze wszyst kich wy -
dzia łów UG. Pod czas cy klicz nych
spo tkań oraz tar gów pra cy zdo by -
wa li oni do dat ko wą wie dzę o tym,
cze go w przy szło ści ocze ki wać od
nich bę dą fir my. Tar gi roz po czę ły
się od krót kich pre zen ta cji firm
na le żą cych do Oli via Bu si ness
Cen ter, ta kich jak Goy el lo, PWC,
SII, Bay er i Ener ga. W ich trak cie
rów nież za in te re so wa ni stu den -
ci od by li roz mo wy kwa li fi ka cyj ne 
i zło ży li do ku men ty apli ka cyj ne na
wy bra ne sta no wi ska, co za owo co -
wa ło przy zna niem kil ku na stu
miejsc na sta żu.

KON FE REN CJE
Współ pra ca Uni wer sy te tu z OBC
wi docz na by ła tak że pod czas kon -
fe ren cji zor ga ni zo wa nych w kwiet -
niu i ma ju 2013 ro ku. Dnia 18

kwiet nia w sa li nr 8 Wy dzia łu Eko -
no micz ne go od by ła się szó sta kon -
fe ren cja z cy klu „Wy bie ra my Po -
mo rze”, or ga ni zo wa ne go od 2007
ro ku przez Ra dę Sa mo rzą du Stu -
den tów Wy dzia łu Eko no micz ne go
oraz ko ła na uko we dzia ła ją ce przy
tym wy dzia le. Ce lem cy klu jest
uka za nie za let Po mo rza na tle in -
nych re gio nów Pol ski. Każ de go ro -
ku pre le gen ci wy ty po wa ni przez
ko ła na uko we pre zen tu ją, zgod ne
z ich eko no micz ny mi za in te re so wa -
nia mi, po glą dy i opi nie na te mat
obec nej sy tu acji re gio nu po mor -
skie go oraz szans na zwięk sze nie
je go atrak cyj no ści. Ran gę wy da -
rze nia pod no si obec ność wśród pre-
le gen tów pro fe so rów, przed sta wi -
cie li urzę dów miej skich i trój miej -
skich firm. Prze ka zy wa ne pod czas
kon fe ren cji wie dza i do świad cze -
nie, a tak że in for ma cje, któ rych
czę sto nie moż na zna leźć w me -
diach, wzbu dza ją za in te re so wa nie

śro do wi ska stu denc kie go, wy wo -
łu jąc dys ku sje i dia log, któ ry jest
pod sta wą dą że nia ku lep sze mu. 
W tym ro ku kon fe ren cję uświet ni li
swo ją obec no ścią przed sta wi cie le
trój miej skie go biz ne su, na co dzień
pra cu ją cy w fir mach ma ją cych
swo ją sie dzi bę wła śnie w Oli via
Bu si ness Cen tre.

Pod czas te go rocz nej kon fe ren cji
poruszone zo sta ły kwe stie do ty -
czą ce in no wa cyj no ści re gio nu po -
mor skie go, per spek tyw roz wo ju
trans por tu ko le jo we go w ob rę bie
re gionu, czyn ni ków, któ re przy cią -
ga ją stu den tów do Trój mia sta oraz
wi ze run ku Uni wer sy te tu Gdań -
skie go ja ko miej sca in no wa cyj -
ne go i efek tyw ne go kształ ce nia. 
Naj więk szym za in te re so wa niem
cie szył się pa nel dys ku syj ny pro -
wa dzo ny przez part ne ra PWC
Paw ła Oża row skie go. Pod czas mo -
de ro wa nej przez nie go dys ku sji,
re pre zen tu ją cy trój miej ski biz nes

STUDENCI  UG 
w świecie trójmiejskiego biznesu

w styczniu 2013 roku, dzięki zaangażowaniu prorektora ds. rozwoju i finansów prof. mirosława szredera, uniwersytet
gdański rozpoczął współpracę z olivia Business centre w ramach projektu olivia campus. celem projektu jest wdrożenie
studentów ostatnich lat w świat biznesu oraz pomoc im w ukierunkowaniu ich ścieżek kariery
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Ja ke Je ph cott, Mi cha el De smurs
oraz Pier re Oli vier Mon te il opo wie -
dzie li, co skło ni ło ich do przy jaz du
do Pol ski oraz po zo sta nia wła śnie
na Po mo rzu, gdzie obec nie kon ty -
nu ują swo ją ka rie rę. Za chę ci li oni
tym sa mym uczest ni ków kon fe ren -
cji do po dej mo wa nia od waż nych
de cy zji i de ter mi na cji w dą że niu do
sa mo do sko na le nia się i bu do wa nia
uda nej ścież ki za wo do wej. 

Na za koń cze nie spo tka nia, dzię -
ki wy kła do wi przed sta wi cie lek
Mia sta Gdań ska – Mo ni ce Zdro ik
oraz Mar cie Ku siń skiej – stu den ci
mie li oka zję do wie dzieć się, ja kie
wy da rze nia i nie spo dzian ki szy ku -
je dla nich w naj bliż szym cza sie
Mia sto Gdańsk.

Dru ga ze wspo mnia nych kon fe -
ren cji mia ła miej sce 22 ma ja 2013
ro ku w sa li se nac kiej Bi blio te ki
Głów nej UG. By ła to pierw sza
kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przy
ści słej współ pra cy Par la men tu
Stu den tów UG i Oli via Bu si ness
Cen tre, pt. „Ma xi mi sing Your Ca -
re er Ad van ta ge”. Spo tka nie po -

pro wa dził dy rek tor In ter na tio nal
De ve lop ment w OBC, Ja ke Je ph -
cott. W je go trak cie stu den ci UG
mie li oka zję po roz ma wiać z przed -
sta wi cie la mi zna nych mię dzy na ro -
do wych firm, ta kich jak SII, Goy -
el lo, PWC, Flug ger, Bay er czy Sta te
Stre et. 

W cza sie sze ściu se sji pa ne lo -
wych po ru sza ne by ły kwe stie wła -
ści we go bu do wa nia ścież ki ka rie ry
od pod staw, jak i póź niej sze go go -
spo da ro wa nia wła snym cza sem
oraz kom pe ten cja mi. Pre le gen ci,
ba zu jąc na wła snej wie dzy i do -
świad cze niu, wy ja śni li, jak sku -
tecz nie łą czyć wia do mo ści zdo by te
w cza sie stu diów z moż li wo ścia mi
roz wo ju, któ re da je pra ca w mię -
dzy na ro do wych fir mach. Ja ko nie -
zwy kle istot ne kwe stie po ru szo ne
zo sta ły te ma ty wszel kiej do dat ko -
wej ak tyw no ści w cza sie stu diów,
a więc dzia łal ność w ko łach na -
uko wych, sek cjach spor to wych czy
or ga ni za cjach stu denc kich. Przed -
sta wi ciel ki dzia łów HR firm, ta kich
jak Hays, HK Fi nan ce i Man po wer,

zgod nie stwier dzi ły bo wiem, iż oso -
by, któ re wy ka zy wa ły się do dat ko -
wą ini cja ty wą w cza sie stu diów,
po strze ga ne są ja ko oso by kon tak -
to we, pra co wi te oraz po tra fią ce
do brze pra co wać w gru pie. 

CO DA LEJ? 
Obec nie pro jekt Oli via Cam pus
na bie ra tem pa i wszyst ko wska zu -
je na to, iż w ro ku aka de mic kim
2013/2014 uda się włączyć do
niego ko lej nych stu den tów, któ rzy
bę dą mo gli czer pać z wie dzy i do -
świad cze nia lu dzi biz ne su, a tak że
uczest ni czyć w licz nych kur sach,
szko le niach oraz kon fe ren cjach,
przy bli ża ją cych ich do ko lej ne go
eta pu w ży ciu, ja kim jest pod ję cie
pra cy.
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Anna Anchimiuk (w środku) z promotorem, prof. Michałem Obuchowskim, kierownikiem Zakładu Bakteriologii Molekularnej Katedry Biotechnologii
Medycznej MWB UG-GUMed (z prawej) i studentką Pauliną Strzelecką, również wyróżnioną w konkursie (z lewej)
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Zo sta łaś lau re at ką kon kur su
Dia men to wy Grant. Dla ko go
prze zna czo ny jest ten kon kurs?
Dia men to wy Grant, jak na ofi cjal -
nym wrę cze niu na gród przy znała
mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż -
sze go prof. Bar ba ra Ku dryc ka, jest
dla osób szcze gól nie uzdol nio -
nych, któ re chcą re ali zo wać swój
in no wa cyj ny pro jekt.

Są to stu den ci stu diów pierw -
sze go czy dru gie go stop nia?
Or ga ni za to rzy ad re so wa li kon kurs
do stu den tów stu diów dru gie go
stop nia, ale i do stu den tów czwar -

te go ro ku kie run ku le kar skie go
lub in nych jed no li tych stu diów
ma gi ster skich.

A czy hu ma ni ści rów nież mo -
gą ubie gać się o te fun du sze?
Udział w konkursie mo gą wziąć 
stu den ci wszyst kich kie run ków, 
za rów no hu ma ni stycz nych, jak 
i przy rod ni czych czy tech nicz nych. 

Trud no by ło zdo być ten grant?
Zło żo no trzy sta wnio sków, a osiem-
dzie siąt dzie więć osób otrzy ma ło
fi nan so wa nie, więc współ czyn nik
suk ce su jest dość wy so ki, co istot -

ne dla mło dych na ukow ców, po -
nie waż szan sa na uzy ska nie fi nan -
so wa nia jest sto sun ko wo du ża.

Czy mo żesz zdra dzić nam 
ta jem ni cę, jak na pi sać prze ko nu -
ją cy wnio sek?
Trze ba mieć do bre go pro mo to ra,
któ ry udzie li wspar cia (śmiech).

Skąd wzię łaś po mysł na pro -
jekt? Ktoś ci go pod su nął?
La bo ra to rium, w któ rym bę dę re -
ali zo wać swój mi ni pro jekt, zaj -
mu je się tą te ma ty ką w szer szym
za kre sie. Za wsze są po trzeb ne rę -

Lubię intelektualne
w y z w a n i a

wszystkim, którzy nie wierzą w młode pokolenie, polecamy naszą dzisiejszą rozmowę. o naukowej pasji, bakteryjnych
przetrwalnikach i jadalnych szczepionkach opowiedziała nam diamentowa dziewczyna – ania anchimiuk, studentka
biotechnologii międzyuczelnianego wydziału Biotechnologii uniwersytetu gdańskiego i gdańskiego uniwersytetu
medycznego, laureatka prestiżowego konkursu organizowanego przez ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego 



ce do pra cy, bo po ja wia się te mat,
któ ry w trak cie ba dań oka zu je się
istot ny i trze ba go zgłę bić. Sam
pro jekt do ty czy jed ne go z bia łek,
któ re bie rze udział w szla ku kieł -
ko wa nia i spo ru la cji bak te rii z ro -
dza ju Ba cil la ce ae.

Ja ki bę dzie efekt tych ba dań?
To są ba da nia bar dzo pod sta wo -
we, słu żą ce po zna niu, w ja ki spo -
sób dzia ła biał ko i co się dzie je,
gdy go za brak nie. Znaj dzie to
prze ło że nie na lep sze zro zu mie -
nie pro ce su spo ru la cji. A sa me
spo ry, czy li prze trwal ni ki bak te -
rii, ma ją ogrom ny po ten cjał prze -
my sło wy lub me dycz ny, np. ja ko
no śni ki en zy mów w bio re ak to -
rach na po zio mie ko mór ko wym
al bo ja dal ne szcze pion ki.

Ja dal ne szcze pion ki?
Szcze pion ki ja dal ne, opar te na
bak te ryj nych prze trwal ni kach, są
to ta kie struk tu ry, któ re na swo jej
po wierzch ni ma ją istot ne w roz -
wo ju cho ro by czą stecz ki da ne go
pa to ge nu. Po wpro wa dze niu do
or ga ni zmu bę dą one wy wo ły wać
od po wiedź im mu no lo gicz ną. Uwa -
ża się, że prze trwal ni ki nie ma ją
ne ga tyw ne go wpły wu na zdro wie
czło wie ka, więc wy da ją się być
do brą al ter na ty wą dla ak tu al nie
sto so wa nych szcze pio nek. Moż na
je po pro stu do dać do po sił ku 
i zjeść.

Dla cze go się tym za in te re so -
wa łaś?
Lu bię bio lo gię mo le ku lar ną i bak -
te rie. W to ku stu diów bak te rio-
lo gia naj bar dziej przy pa dła mi do
gu stu.  

Czy Dia men to wy Grant ja koś
zmie ni two je ży cie?
Otrzy ma nie gran tu zde ter mi no -
wa ło mo je ży cie na naj bliż sze la -
ta. Roz wa ża łam ro bie nie dok to ra -
tu w Pol sce lub za gra ni cą, ale 

w tej sy tu acji pro blem roz wią zał
się sam (śmiech).

Co naj bar dziej lu bisz w pra cy
na ukow ca, a co cię de ner wu je?
Jest du żo po wo dów, dla któ rych
lu bię tę pra cę, dla te go cięż ko mi
po dać je den kon kret ny. Oczy wi -
ście są to mo ty wy gór no lot ne, jak
ten, że moż na w ja kimś ma łym
cho ciaż by stop niu uczy nić świat
lep szym i mieć swój wkład w roz -
wój na uki. Z bar dziej przy ziem -
nych przy czyn lu bię być na ukow -
cem, po nie waż nie jest to pra ca
przy biur ku. Wy ma ga ona sku pie nia,
włą cze nia my śle nia, umie jęt no ści
do brej or ga ni za cji i pla no wa nia.
Waż na  jest rów nież wpra wa we
wła ści wym in ter pre to wa niu otrzy -
ma nych wy ni ków. Lu bię in te lek tu -
al ne wy zwa nia. Pra cę umy sło wą
prze pla ta ją czyn no ści ma nu al ne 
i przez to nie jest ona mo no ton -
na. Po za tym, ni gdy do koń ca nie
wia do mo, co wy nik nie z te go, co
wła śnie ro bi my! Ła twiej po wie -
dzieć, cze go nie lu bię. Jak każ dy
na uko wiec, nie na wi dzę, kie dy ja -
kieś do świad cze nie na gmin nie mi
nie wy cho dzi.

Moż na wte dy zwąt pić. A ty
mie wasz chwi le zwąt pie nia?

Jak każ dy, ale one ni gdy nie trwa ją
dłu go.

Udzie lasz się rów nież ja ko
dzia łacz ka kul tu ral na, or ga ni zu -
jesz im pre zy z ra mie nia Aka de -
mic kie go Cen trum Kul tu ry 
„Al ter na tor”. Jak go dzisz tę ak -
tyw ność z pra cą na uko wą?
By wa róż nie. Cza sem nie mam
cza su na jed no, a cza sem na dru -
gie. Ale to są dwie od dziel ne te -
ma ty ki i jed na jest od skocz nią od
dru giej. Sku pie nie się tyl ko na jed -
nym ob sza rze mo że szyb ko pro wa -
dzić do zmę cze nia ma te ria łem.

Kie dy mo że my spo dzie wać się
pierw szych wy ni ków pra cy 
na uko wej?
(Śmiech) Jak tyl ko wró cę z let -
nich prak tyk, za bio rę się do pra -
cy, więc zo ba czy my. To za le ży 
też od no we go pla nu za jęć. Ba da -
nia już wła ści wie roz po czę li śmy,
a pro jekt jest roz pi sa ny na dwa
la ta, więc bę dę się sta rać, że by 
w tym cza sie uzy skać kon kret ne
re zul ta ty.

Cze ka my z nie cier pli wo ścią.
Dzię ku ję za roz mo wę.

mar ty na fran czuk
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„skarbiec” księdza knapiusza

O au to rze
Au tor opi sy wa ne go dzie ła jest 
róż nie na zy wa ny w bi blio gra -
fiach, en cy klo pe diach i słow ni -
kach. W wie ku XVIII upo wszech -
ni ła się for ma na zwi ska Knap ski.
Jed nak przed tem na zwi sko to
wy stę po wa ło w for mie ła ciń skiej
Cna pius lub w wer sjach spo lo ni -
zo wa nych Kna pius oraz Kna piusz.
Pro fe sor Ma rian Ple zia w Pol skim
słow ni ku bio gra ficz nym jak też En -
cy klo pe dia ka to lic ka KUL za pod sta -
wo wą przyj mu ją for mę Kna piusz,
zaś Bi blio gra fia pol ska Es tre iche ra
oraz No wy Kor but – for mę Knap ski.
Na zwi sko ro do we au to ra „skarb -
ca” we dług usta leń Alek san dra
Brückne ra i Ma ria na Ple zi brzmia -
ło praw do po dob nie Knap i by ło to
na zwi sko miesz czań skie. 

Póź niej szy lek sy ko graf uro dził
się w ro ku 1564 na Ma zow szu, ist -
nie ją jed nak roz bież no ści w po da -
wa niu miej sca je go uro dze nia. We -
dług Ma ria na Ple zi (Pol ski słow nik
bio gra ficz ny) i En cy klo pe dii ka to lic kiej
KUL był to Gró jec. In ne en cy klo pe -
die (mię dzy in ny mi Or gel brand) 
i No wy Kor but wy mie nia ją Gro -
dzisk Ma zo wiec ki. Oj ciec Grze go -
rza Kna piu sza był praw do po dob -
nie su kien ni kiem.

Po cząt ko we na uki po bie rał Grze -
gorz w szko łach war szaw skich, 
a od ro ku 1582 w ko le gium je zu -
itów w Puł tu sku. W ro ku 1583
wstą pił do za ko nu je zu itów i od
te go mo men tu prze szedł kil ku -
na sto let ni pro ces edu ka cji w ko le -
giach za kon nych w Puł tu sku, Ka li -
szu, Po zna niu, Wil nie i Lu bli nie,

gdzie nie tyl ko po bie rał na uki, ale
i sam na uczał, mię dzy in ny mi ma -
te ma ty ki i re to ry ki. Świę ce nia ka -
płań skie otrzy mał do pie ro w ro ku
1598, a wie czy ste ślu by za kon ne
je zu ic kie zło żył w Lu bli nie w ro ku
1604. Póź niej spra wo wał róż ne
funk cje dy dak tycz ne i za kon ne 
w ośrod kach je zu ic kich w Po zna -
niu, Kra ko wie, Lu bli nie, Lwo wie 
i Ja ro sła wiu, aby od ro ku 1618
osiąść już na sta łe w Kra ko wie 
i za jąć się głów nie pra cą na uko wą
nad słow ni kiem. Lek sy ko gra fia
by ła, zwłasz cza w ostat nich la -
tach ży cia Kna piu sza, głów nym
przed mio tem je go za in te re so wań.
Wcze śniej jed nak, wzo ru jąc się na
kla sy kach ła ciń skich, na pi sał on
kil ka sztuk te atral nych, któ re z po -
wo dze niem wy sta wia no w Wil nie

Leksykografia łacińsko-polska posiada już blisko pięćsetletnią tradycję. za jej czołowego przedstawiciela jest powszechnie
uważany jezuita, ks. grzegorz knapiusz (1564–1639), autor monumentalnego, trzytomowego słownika Thesaurus
Polonolatinograecus seu promptuarium linguae latinae et graecae […]. aż do końca XViii stulecia słownik ten był 
w powszechnym użyciu szkolnym i naukowym oraz stał się podstawą dla autorów późniejszych słowników, nie tylko
polskich, ale również litewskich, łotewskich i rosyjskich. dzieło było wielokrotnie wydawane, głównie w postaci różnych
przeróbek i wydań skróconych
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oraz Lu bli nie. By ły to: Phi lo pa ter
(1596), Fe li ci tas (1597) i Eu tro pius
(1604). Kna piusz sły nął z nie by -
wa łej eru dy cji. 

Pierw szy, naj ob szer niej szy tom
„skarb ca ję zy ko we go”, za wie ra ją -
cy zbiór słow nic twa pol skie go 
i je go od po wied ni ków ła ciń skich
oraz grec kich, uka zał się w Kra -
ko wie w ofi cy nie Fran cisz ka Ce -
za re go w ro ku 1521. Tom dru gi,
obej mu ją cy część ła ciń sko -pol -
sko -grec ką, sta no wią cą swo isty
in deks ła ciń ski do to mu pierw -
sze go, zo stał wy tło czo ny pięć lat
póź niej w tej sa mej dru kar ni. Ja -
ko ostat ni, do pie ro w ro ku 1632,
rów nież u Fran cisz ka Ce za re go
uka zał się tom trze ci, któ ry mie -
ścił w so bie „ada gia, po lo ni ca se lec -
ta et sen ten tias mo ra les ac dic te ria
fa ce ta, ho ne sta […]”.

Po szcze gól ne to my e sau ru sa
księ dza Kna piu sza (z wy jąt kiem
to mu trze cie go) by ły po tem ulep -
sza ne i wzna wia ne. Naj czę ściej
tom dru gi, któ ry od dru giej po ło -
wy wie ku XVII był już wy da wa ny
w wer sji trój ję zycz nej, ła ciń sko -
-pol sko -nie miec kiej. Naj więk sze
po wo dze nie mia ły skró ty to mu
pierw sze go (Sy no ny ma seu Dic tio -
na rium po lo no -la ti num […] – aż trzy -
dzie ści sie dem wy dań do koń ca

XVIII wie ku) oraz to mu trze cie go
(Idio ti smi Po lo ni ci seu vo ces Po lo ni -
cae […]), któ ry był wzna wia ny dzie -
więt na ście ra zy. Po nad to w osiem -
na stym stu le ciu uka za ło się sze reg
in nych prze ró bek słow ni ka Kna -
piu sza.

Słow nik w zbio rach BUG
Pół ki Bi blio te ki Uni wer sy te tu
Gdań skie go zdo bi dzie sięć eg -
zem pla rzy róż nych wy dań po -
szcze gól nych to mów oma wia ne -
go w ni niej szym szki cu słow ni ka
oraz je go skró tów i prze ró bek.
Naj bar dziej oka za le pre zen tu ją
się dwa opraw ne w bia ły per ga -
min, opa słe wo lu mi ny dru gie go
wy da nia to mu pierw sze go z ro ku
1643, de dy ko wa ne go trze cie mu
or dy na to wi w Za mo ściu, Ja no wi
Za moy skie mu (1627–1665), wy -
tło czo ne w kra kow skiej ofi cy nie
Fran cisz ka Ce za re go. Wszyst kie
kar ty są mniej lub bar dziej ob fi cie
za peł nio ne od ręcz ny mi za pi ska mi
w ję zy kach pol skim, ła ciń skim 
i nie miec kim. Po nad to do każ dej
kar ty tek stu dru karz al bo in tro li -
ga tor (do kład nie nie wia do mo)
do dał kar tę czy stą do no ta tek.
Pierw szy wo lu min (z kar tą ty tu ło -
wą) po sia da na kle jo ny eks li bris 
z na pi sem „Ex Bi blio the ca Uhlia -

na”, co su ge ru je moż li wość po -
wią za nia z To bia sem Chri stia nem
Uhl, dy rek to rem pru skiej pocz ty
kró lew skiej w Stol zen ber gu ko ło
Gdań ska od ro ku 1773 i w sa -
mym Gdań sku od ro ku 1793. 

Jest też w zbio rach BUG prze -
rób ka to mu pierw sze go słow ni ka
w opra co wa niu ks. Be ne dyk ta Wo -
ro now skie go, wy da na w trzech
wo lu mi nach w Ka li szu w ro ku
1787 w dru kar ni pry ma sow skiej.
Tom dru gi re pre zen to wa ny jest
po nad to przez czwar te wy da nie 
z ro ku 1668 u Fran cisz ka Ce za re -
go w Kra ko wie oraz przez trzy
wy da nia osiem na sto wiecz ne: dwa
po znań skie (1726 i 1756) z ofi-
cy ny je zu ic kiej oraz prze rób kę 
w opra co wa niu ks. Paw ła Kol la cza
(1728–1788), wy da ną na kła dem
war szaw skie go księ ga rza Mi cha ła
Grölla w lip skiej ofi cy nie Jo han na
Got tlo ba Ima nu ela Bre it kop fa 
w ro ku 1780. W zbio rach BUG
znaj du je się rów nież skrót to mu
dru gie go: Sy no ny ma seu Dic tio na -
rium po lo no -la ti num in gra tiam et
usum stu dio se Iu ven tu tis ex e sau -
ro Gre go rii Cna pii […], wy tło czo ny
w dru kar ni kró lew skiej w War -
sza wie w ro ku 1793.an to ni ka ka re ko
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w dniach 26–28 lip ca br. od by ła się kon fe ren cja pt. „sa mo rząd ność dok to ranc ka w pol sce – roz wój, funk cjo no -
wa nie, per spek ty wy”, or ga ni zo wa na wspól nie przez ra dę dok to ran tów uni wer sy te tu gdań skie go i sa mo rząd
dok to ran tów po li tech ni ki gdań skiej. głów nym ce lem przy świe ca ją cym or ga ni za to rom by ło ze bra nie do świad -
czeń zwią za nych z dzia łal no ścią sa mo rzą dów dok to ranc kich w pol sce

8
Samo rząd ność dok to ranc ka jest

sto sun ko wo mło da (w po rów -
na niu np. z sa mo rząd no ścią stu -
denc ką). Sa mo rzą dy dok to ran tów
w uczel niach, in sty tu tach Pol skiej
Aka de mii Na uk (a tak że Kra jo-
wa Re pre zen ta cja Dok to ran tów,
ja ko ogól no pol ski przed sta wi ciel
dok to ran tów) zo sta ły po wo ła ne
do ży cia za pi sa mi usta wy Pra wo 
o szkol nic twie wyż szym z 2005 ro -
ku. Kon fe ren cja by ła pod su mo -
wa niem ich dzia łal no ści przez
ostat nich osiem lat.

Uro czy ste otwar cie kon fe ren cji
mia ło miej sce na Wy dzia le Hi sto -
rycz nym UG. Jej uczest ni ków

przy wi tał mgr Do mi nik Wal czak,
prze wod ni czą cy Ra dy Dok to ran -
tów UG. Na stęp nie głos za bra ła
pro rek tor ds. kształ ce nia UG, prof.
An na Mach ni kow ska, któ ra wska -
za ła na du że zna cze nie po dob nych
spo tkań sta no wią cych pod sta wę
do wy mia ny do świad czeń i wy ty -
cze nia do brych wzor ców w dzia ła -
niu sa mo rzą dów. Ja ko ostat ni głos
za brał prze wod ni czą cy Kra jo wej
Re pre zen ta cji Dok to ran tów, pod
któ rej pa tro na tem od by ła się kon -
fe ren cja, mgr Ro bert Ki liań czyk.
W swo im wy stą pie niu pod kre ślił
on nie zwy kłą ak tyw ność trój miej -
skie go śro do wi ska dok to ran tów.

W cią gu dwóch dni pre le gen ci 
i słu cha cze wzię li udział w czte -
rech pa ne lach gru pu ją cych przed -
sta wi cie li po szcze gól nych ty pów
uczel ni: uni wer sy te tów, uczel ni
tech nicz nych, uczel ni me dycz nych
i spor to wych oraz po zo sta łych
jed no stek (uczel nie ko ściel ne, pe -
da go gicz ne, eko no micz ne, ar ty -
stycz ne, Pol ska Aka de mia Na uk).
Głów ne za gad nie nia po ru sza ne 
w re fe ra tach za wie ra ły się w na -
stę pu ją cym ka ta lo gu:
• struk tu ra sa mo rzą du dok to ran -

tów. Z wy stą pień uczest ni ków
kon fe ren cji wy ni ka, że w po -
szcze gól nych uczel niach wpro -

lat samorządności 
doktoranckiej w Polsce

spraWozdanie z konferencji „samorządność doktorancka W polsce – rozWój, funkcjonoWanie, perspektyWy”
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Prorektor ds. kształcenia UG, prof. Anna
Machnikowska
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wa dzo no bar dzo róż no rod ne
roz wią za nia or ga ni za cyj ne (po -
dział lub je go brak na or ga ny
uchwa ło daw cze i wy ko naw cze
oraz na or ga ny sa mo rzą do we
lub uczel nia ne); 

• ro la sa mo rzą du w funk cjo no wa -
niu uczel ni. W tym aspek cie wi -
docz na by ła du ża roz bież ność 
w an ga żo wa niu przed sta wi cie li
sa mo rzą du w pra cę or ga nów
wy dzia ło wych i uczel nia nych.
W czę ści uczel ni dok to ran ci za -
pra sza ni są do wszyst kich lub
pra wie wszyst kich gre miów,
ko mi sji i ze spo łów, z ko lei w in -
nych uczest ni czą w po sie dze -

niach tych gre miów, w któ rych
ich obec ność jest uwa run ko wa -
na praw nie;

• pro dok to ranc kie roz wią za nia
na uczel ni. Przed sta wi cie le czę -
ści sa mo rzą dów wska zy wa li na
du żą licz bę roz wią zań przy ja -
znych dok to ran tom, ta kich jak
do dat ko we sty pen dia, fi nan so -
wa nie wy jaz dów kon fe ren-
cyj nych, za trud nia nie dok to-
ran tów na eta cie asy sten ta.
Nie ste ty, na dal funk cjo nu ją
uczel nie (lub wy dzia ły), w któ -
rych dok to ran tom nie za pew -
nia się prak tycz nie żad ne go
wspar cia po za środ ka mi ce lo -

wy mi (np. sty pen dia z Fun du -
szu Po mo cy Ma te rial nej);

• wspar cie dzia łań sa mo rzą do -
wych przez wła dze uczel ni/wy-
dzia łu. Pod sta wo wym wspar -
ciem udzie lo nym sa mo rzą dom
więk szo ści jed no stek jest wspar -
cie fi nan so we w for mie bu dże tu
(wa ha ją ce się od 3 tys. zł do na -
wet 150 tys. zł rocz nie);

• dzia łal ność wła sna sa mo rzą du.
W tej czę ści więk szość sa mo -
rzą dów mia ła du że po le do po -
pi su, wska zu jąc na or ga ni zo -
wa ne przez sie bie kon fe ren cje
na uko we, im pre zy in te gra cyj -
ne, ba le, szko le nia i spo tka nia.
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Przewodniczący Krajowej Reprezentacji
Doktorantów, mgr Robert Kiliańczyk
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Nie zwy kle istot nym aspek tem
wska zy wa nym przez pre le gen -
tów był roz wój ak tyw no ści 
w za kre sie in for mo wa nia dok -
to ran tów i pro mo cji dzia łań 
sa mo rzą du przy po mo cy two -
rzo nych stron in ter ne to wych 
i por ta li spo łecz no ścio wych;

• pro ble my sa mo rzą du. Do naj -
czę ściej wska zy wa nych pro ble -
mów na le ża ły: za ni skie wspar -
cie fi nan so we ze stro ny uczel ni,
ni ska ak tyw ność dok to ran tów 
i sła ba współ pra ca z przed sta -
wi cie la mi sa mo rzą du.

Pod su mo wu jąc wy stą pie nia pa -
ne li stów i dys ku sję, na le ży uznać,
że ostat nie kil ka lat po zwo li ło 
na znacz ny roz wój sa mo rząd no ści
dok to ranc kiej, wi docz ny na przy -
kła dach zwięk sze nia środ ków 
uzy ski wa nych przez uczel nia ne 
i wy dzia ło we or ga ny sa mo rzą du
dok to ran tów, zwięk sze nia licz by
przed sta wi cie li w gre miach uczel -
nia nych oraz roz wi nię cia dzia łal -
no ści wła snej sa mo rzą dów. Nie
moż na jed nak za po mi nać o pro -
ble mach bę dą cych udzia łem za -
rów no sa mo rzą dów, jak i nie an ga -

żu ją cych się spo łecz nie dok to ran -
tów (patrz wy żej). Do or gani za to -
rów do cie ra ły rów nież sy gna ły od
przed sta wi cie li sa mo rzą dów, któ -
rzy nie uzy ska li do fi nan so wa nia na
uczest nic two w kon fe ren cji, dla te -
go praw do po dob nym jest, że część
pro ble mów bę dą cych ich udzia -
łem, nie zo sta ło roz po zna nych.

Ak tu al nie trwa na bór tek stów
do mo no gra fii kon fe ren cyj nej,
któ rej kon sul tan tem me ry to rycz -
nym bę dzie dr Ja cek Ta rasz kie -
wicz. dominik bień

FO
T.

  A
rc

hi
W

um
 r

Ad
y 

dO
kT

Or
AN

Tó
W

 u
G

FO
T.

  A
rc

hi
W

um
 r

Ad
y 

dO
kT

Or
AN

Tó
W

 u
G

Przewodniczący Rady Doktorantów UG,  
mgr Dominik Walczak



L I P I E C – W R Z E S I E ń 2 0 1 3 /  G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A 23

F O R U M D O K T O R A N T Ó W

Tur niej zo stał zor ga ni zo wa ny przez

Trój miej skie Po ro zu mie nie Dok to -

ran tów, or ga ni za cję, któ ra za cel sta -

wia so bie przede wszyst kim in te gra -

cję mło dych na ukow ców z uczel ni

Gdań ska, Gdy ni i So po tu. – Już wcze -
śniej do sta wa łem sy gna ły, że war to 
by po sta wić na spor to wą ry wa li za cję.
Oka za ło się, że o wie lu wię cej chęt nych
jest na so lid ny fut bol niż na bry dża czy
sza chy. Dwu dzie ste go siód me go czerw -
ca do szło do spo tka nia na mu ra wie –
mó wi Piotr Sy czak, prze wod ni czą cy

TPD, na co dzień dok to rant na Wy -

dzia le Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu

Gdań skie go, a w tym wy pad ku

rów nież bez stron ny sę dzia. – Pier -
lu igi Col li na to mój wzór jesz cze z lat
mło do ści. Wo lę wzo ro wać się na nim,
niż na Ho war dzie Web bie – do da je

Sy czak.

Spo tka nie, w któ rym uczest ni -

czy li rów nież pro rek to rzy Po li tech -

ni ki Gdań skiej: pro fe sor Jó zef E.

Sien kie wicz i pro fe sor Ma rek Dzi -

da, od by ło się na bo isku pił kar skim

w kom plek sie spor to wym PG, przy

Alei Zwy cię stwa 12 w Gdań sku. 

Dru ży ny by ły mie sza ne. W ich skła -

dach zna leź li się dok to ran ci Gdań s-

kie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go

(Adam Ka wiń ski, Bar tosz Głąb, Ma -

te usz Ma nic ki, Krzysz tof Łe pek, Łu -

kasz Rą bal ski, Grze gorz Go łuń ski,

Ja cek Pio sik, Ja kub Ru sa kow, Kac -

per Wa sie lew ski, Szy mon Żwi row -

ski), Po li tech ni ki Gdań skiej (Prze -

my sław Ki tow ski, Pa weł Ka szow ski,

Ja cek Frost, To masz Fu lar czyk, Ma -

riusz Izwan tow ski, Da mian Ja kow -

ski, Łu kasz Hirt, Ka mil Kno zow ski,

Pa weł Ma dej) oraz Uni wer sy te tu

Gdań skie go (Do mi nik Wal czak, Do -

mi nik Bień, An drzej Gier szew ski,

Ma ciej Ciem ny).

Mi mo że roz gryw ki mia ły na ce lu

przede wszyst kim in te gra cję, za -

wod ni cy gra li z peł nym za an ga żo wa -

niem, zo sta wia jąc na bo isku spo ro

zdro wia.

– Mo ją na uko wą dzie dzi ną jest ar -
che olo gia. W dło niach nie trzy mam tyl -
ko dłu go pi su, ale czę sto rów nież ło pa tę,
w pra cy wspo ma gam się więc tak że no -
ga mi. Dla te go kon dy cyj nie pod czas me -
czu nie wy sia dłem, choć mo men ta mi

by wa ło cięż ko. Kil ku mo ich ko le gów,
szcze gól nie z kie run ków hu ma ni stycz -
nych, nie da ło ra dy. Do do mu mu sie li
zo stać od wie zie ni, ale je stem prze ko na -
ny, że by li za do wo le ni. Wi dać by ło speł -
nie nie na ich twa rzach, po ro ze gra niu
peł nych dwóch po łów me czu – opo -

wia da dum ny An drzej Gier szew ski.

Oprócz kil ku me czów i kil ku dzie -

się ciu bra mek, in te gru ją cym czyn -

ni kiem był rów nież wspól ny grill,

pod czas któ re go moż na by ło oba lać

ko lej ny mit o wza jem nej nie chę-

ci dwóch naj więk szych trój miej skich

uczel ni. – By łem tam przyj mo wa ny
na wet mi lej niż w swo jej uczel nia nej bi -
blio te ce – nie ukry wa Ma ciej Ciem ny.

Na za koń cze nie prze wod ni czą cy

TPD wrę czył uczest ni kom upo min -

ki, ufun do wa ne przez Urząd Miej -

ski w Gdań sku, a tak że oko licz no -

ścio we me da le. – Naj waż niej szy nie
był wy nik, tyl ko wspól na za ba wa. Dla -
te go li cze niem zdo by tych bra mek nikt
na se rio się nie przej mo wał. Mamy
nadzieję, że spotkamy się zno wu jak
naj szyb ciej – koń czy Sy czak. 

CIEM

Doktoranci na boisku
turniej piłkarski, podczas którego na boisku zmierzyli się uczestnicy studiów trzeciego stopnia na trójmiejskich uczelniach,
zadał kłam obiegowej opinii, że doktoranci to cherlawi naukowcy spędzający młodość w laboratoriach i bibliotekach.
zacięta gra trwała od samego początku, mimo towarzyskiego charakteru spotkania
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SUKCESY
AKADEMICKIEGO

CHÓRU UG
Do bra pas sa za czę ła się od suk ce -
sów Aka de mic kie go Chó ru Uni wer -
sy te tu Gdań skie go, któ ry w czerw cu
zna ko mi cie za pre zen to wał się na
Kra kow skim Mię dzy na ro do wym Fe -
sti wa lu Chó ral nym „Cra co via Can -
tans”. Na sza naj bar dziej uty tu ło wa na
gru pa wró ci ła do Gdań ska z dwie -
ma sta tu et ka mi – za za ję cie I miej -
sca w ka te go rii mu zy ki sa kral nej
oraz za za ję cie III miej sca w ka te -
go rii chó rów mie sza nych. Pod czas
kra kow skie go kon kur su chó rzy ści
wy stą pi li pod dy rek cją Ane ty Maj -
dy, asy stent ki dy ry gen ta chó ru,
pro fe so ra Mar ci na Tom cza ka, któ ra
tak ko men to wa ła swój wy ma rzo ny
konkur so wy de biut: – Zwy cię stwo by -
ło zwień cze niem na szej wspól nej pra cy –
opie ki pro fe so ra Tom cza ka i za an ga żo -
wa nia ca łe go ze spo łu. Bar dzo się cie szę,
to dla mnie wiel kie wy róż nie nie.

Chó rzy ści nie za do wo li li się kra jo -
wym uzna niem i wy bra li się na mu -

zycz ny pod bój Bał ka nów. Na Ohrid
Cho ir Fe sti val w Ma ce do nii zmie rzy -
li się z po nad pięć dzie się cio ma 
chó ra mi z ca łej Eu ro py i znów oka -
za li się naj lep si – zdo by li I miej sce
i Grand Prix fe sti wa lu. – Fe sti wal
ma wie lo let nią, bar dzo do brą re no mę.
Przy jeż dża ją tu naj lep sze ze spo ły z ca -
łej Eu ro py. W mo im prze ko na niu ten
kon cert był bar dzo do bry pod wzglę -
dem tech nicz nym, zna ko mi cie wy ko na -
ny rów nież ar ty stycz nie i mu zycz nie, 
co za owo co wa ło ta kim wer dyk tem ju -

ro rów – mó wił dy ry gent chó ru, pro -
fe sor Tom czak w wy wia dzie udzie -
lo nym „Pa no ra mie Kul tu ral nej”. 
W cza sie kon kur su chó rzy ści wy ko -
na li utwo ry An drze ja Ko szew skie go,
An dre asa Ha ken ber ge ra, Tron da
Kver no i Fe li xa Men dels soh na.

WAKACYJNE PLONY
„JANTARA”

Tan ce rze Ze spo łu Pie śni i Tań ca Uni -
wer sy te tu Gdań skie go „Jan tar” też
ma ją za so bą pra co wi te wa ka cje.

kolejny „alternatorowy” rok akademicki za nami. krótka próba retrospektywy każe uznać go za niezwykle udany 
i różnorodny. sukces koncertów „muzycznego ugięcia”, liczne pokazy filmowe, warsztaty i akcje plenerowe oraz
działalność wydawnicza („panoptikum” i „przezrocze”) – wszystkiego było pod dostatkiem, tak aby każdy miłośnik
kultury znalazł coś dla siebie. oprócz tego była też codzienna praca w grupach twórczych skupionych wokół
akademickiego centrum kultury, wytrwale ćwiczących się w śpiewie i tańcu po to, by latem doczekać się owoców
całorocznej pracy

Lato w „Alternatorze”,
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Ze spo łu Pie śni i Tań ca Uni wer sy te tu Gdań skie go „Jan tar”

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego
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Sier pień za czę li od wy stę pów na
Ma zur skich Spo tka niach z Folk lo rem
w Olec ku, a tuż po tym uda li się na
dłu go wy cze ki wa ny wy jazd do Buł -
ga rii. Na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu Folk lo ry stycz nym w Bur gas pre -
zen to wa li się u bo ku grup z Włoch,
Tur cji, Gru zji i in nych eu ro pej skich
kra jów. Po cie płym przy ję ciu za gra -
nicz nej pu blicz no ści „Jan tar” na -
brał wia tru w ża gle i po sta no wił
wziąć udział w el blą skim Prze glą -
dzie Ze spo łów Folk lo ry stycz nych,
gdzie nie miał so bie rów nych. Ja ko
je dy ny wy star to wał we wszyst kich
trzech ka te go riach i to ze zna ko mi -
tym skut kiem – zwy cię żył w kon ku -
ren cji ze spo łów ta necz nych oraz
ka pel lu do wych, a w ka te go rii
śpiew za jął III miej sce. Trud no 
o lep sze zwień cze nie pra co wi te go
se zo nu.

SMAKI ORIENTU 
NA UG

Na tym jed nak nie ko niec, bo wiem
suk ce sy „Al ter na to ra” to nie tyl ko
wy róż nie nia na prze glą dach i kon -
kur sach. Po wo dem do du my mo gą
być tak że efek ty, ja kie przy nio sła
ko lej na edy cja ma jo we go Fe sti wa lu
Kul tu ry Azja tyc kiej UG „Ma de in
Azja”, któ rej te go rocz na od sło na
prze bie ga ła pod ha słem „Ma de in
In dia”. Naj więk szym uzna niem cie -
szył się wy stęp gwiaz dy fe sti wa lu –
Ge ety Chan dran, tan cer ki i cho re o-
graf ki kla sycz ne go in dyj skie go tań -
ca bha ra ta na ty am. Go ściem ho no ro -
wym wy da rze nia by ła am ba sa dor
Re pu bli ki In dii – Smt. Mo ni ka Ka pil
Moh ta, któ rą przyj mo wał pro rek tor
ds. stu denc kich, pro fe sor Jó zef Ar -
no Wło dar ski. Dzię ki na wią za nym
w cza sie fe sti wa lu kon tak tom uda -
ło się za ini cjo wać roz mo wy, któ re
być mo że już wkrót ce za owo cu ją
po wsta niem no we go orien ta li stycz -
ne go kie run ku stu diów na UG. –
Fe sti wal „Ma de in Azja” z każ dą ko lej -

ną edy cją roz wi ja się i po sze rza spek -
trum współ pra cy kul tu ral no -dy dak tycz -
nej na szej uczel ni z azja tyc ki mi part ne -
ra mi – ko men to wał To masz Pu pacz,
or ga ni za tor fe sti wa lu. – Cie szy mnie
fakt, że za in te re so wa nie kul tu rą azja tyc ką
za rów no wśród stu den tów, jak i wśród
pra cow ni ków UG jest ogrom ne. Dla te go
też, otwar ci na no we eks cy tu ją ce do -
świad cze nia ar ty stycz ne, za bie ra my się
do re ali za cji ko lej nej edy cji po świę co nej
Ja   po nii.

***
Po pra co wi tych wa ka cjach „Al ter -
na tor” nie zwal nia ob ro tów i już
pla nu je ko lej ne nie spo dzian ki na
zbli ża ją cy się rok aka de mic ki. 
A sta tu et ki i pu cha ry, ni czym sło -
icz ki z kon fi tu ra mi, zdo bią pół ki 
w sie dzi bie ACK, by w no wym se -
zo nie sta no wić mi łe wspo mnie nie
słod kich sma ków la ta.bar ba ra ma da ny
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czyli sezon kulturalnych plonów

Ge eta Chan dran

Ambasador Republiki Indii, Smt. Mo ni ka Ka pil Moh ta i prorektor ds. studenckich UG, prof. Józef Arno Włodarski



26 G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A / L I P I E C – W R Z E S I E ń 2 0 1 3

S E K C J E S P O R T O W E A Z S U G

Trenuj z azs-em!
akademicki związek sportowy uniwersytetu gdańskiego serdecznie zaprasza studentów, doktorantów i pracowników
naszej uczelni na zajęcia sekcji sportowych. proponujemy szeroki wachlarz dyscyplin sportowych. najlepsi reprezentują
uniwersytet gdański w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich. zapisz się i trenuj z azs-em!

SEKCJA TRENER TERMINY I MIEJSCA TRENINGÓW
AEROBIK SPORTOWY mgr Agnieszka Ziemak poniedziałek i czwartek, w godz. 20.00–21.30,

sala fitness, Wydział Prawa i Administracji, 
ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk

BADMINTON mgr Tomasz Kuśmierek poniedziałek, w godz. 17.00–18.30, 
sala, rektorat, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
środa, w godz. 17.00–18.30, sala, 
ul. Kładki 24, Gdańsk

FUTSAL 
KOBIET

mgr Tomasz Aftański poniedziałek, w godz. 18.30–20.00 i środa, 
w godz. 19.30–21.00, sala ZKPiG nr 13, 
ul. Startowa 9, Gdańsk

FUTSAL 
MęŻCZYZN

mgr Mariusz Kinda poniedziałek, w godz. 19.00–20.30, 
hala MOSiR, ul. Kołobrzeska 61, Gdańsk

JUDO 
KOBIET I MęŻCZYZN

mgr Czesław Jakubczyk poniedziałek, w godz. 20.30–22.00 i środa, 
w godz. 19.00–20.30  sala sportów walki nr XIII,
AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk

KARATE mgr Robert Budnik wtorek, w godz. 20.00–21.30, sala fitness,
Wydział Prawa i Administracji, 
ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk 
czwartek, w godz. 18.30–20.00, rektorat, 
ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

KOSZYKóWKA 
KOBIET

mgr Włodzimierz
Augustynowicz

poniedziałek, w godz. 17.00–18.30, 
sala, ul. Kładki 24, Gdańsk

KOSZYKóWKA
MęŻCZYZN

mgr Wojciech Oleszkiewicz poniedziałek, w godz. 20.00–21.30 i środa 
w godz. 18.30–20.00, sala, rektorat, 
ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

LEKKA ATLETYKA
KOBIET I MęŻCZYZN

mgr Andrzej Cieplik poniedziałek, w godz. 19.30–21.00, 
kryta bieżnia, AWFiS
wtorek, w godz. 17.00–18.30, 
czwartek, w godz. 20.00–21.30, 
piątek, w godz. 11.00–12.30, 
sala, rektorat, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

NARCIARSTWO
KOBIET I MęŻCZYZN

dr Henryk Wyciszkiewicz czwartek, w godz. 17.00–18.30, sala, rektorat,
ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk
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SEKCJA TRENER TERMINY I MIEJSCA TRENINGÓW
PIŁKA RęCZNA
KOBIET

dr Jan Patok wtorek i czwartek, w godz. 19.30–21.00, 
sala ZKPiG nr 13, ul. Startowa 9, Gdańsk

PIŁKA RęCZNA
MęŻCZYZN

mgr Krzysztof Kotwicki wtorek i czwartek, w godz. 21.00–22.30, 
sala ZKPiG nr 13, ul. Startowa 9, Gdańsk

PŁYWANIE 
KOBIET I MęŻCZYZN

mgr Bożena Zapolska poniedziałek, w godz. 18.20–19.40 i środa, 
w godz. 20.20–21.40, basen MOSiR, 
ul. Haffnera 5, Sopot

SIATKóWKA 
KOBIET

mgr Jolanta Malach wtorek i czwartek, w godz. 20.00–21.30, 
sala, ul. Kładki 24, Gdańsk

SIATKóWKA
MęŻCZYZN

mgr Edward Pawlun poniedziałek i środa, w godz. 20.00–21.30, 
sala, ul. Kładki 24, Gdańsk

SNOWBOARD 
KOBIET I MęŻCZYZN

mgr Wojciech Oleszkiewicz środa, w godz. 17.00–18.30, siłownia, 
Wydział Prawa i Administracji, 
ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk

SEKCJA TANECZNA mgr Magdalena Kotowicz środa i piątek, w godz. 20.00–21.30, 
sala fitness, Wydział Prawa i Administracji, 
ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk

TENIS KOBIET 
I MęŻCZYZN

mgr Hanna Wesołowska-
-Szprada

poniedziałek i środa, w godz. 19.00–20.30,
Gdańska Akademia Tenisowa (korty na terenie
AWFiS), ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk

TENIS STOŁOWY
KOBIET I MęŻCZYZN

mgr Iwona Dudzic wtorek i czwartek, w godz. 18.30–20.00, 
hala PZTS, ul. Meissnera 3, Gdańsk

TRóJBóJ SIŁOWY mgr Marek Bobkiewicz wtorek i czwartek, w godz. 18.30–20.00,
siłownia, rektorat, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk

WSPINACZKA
SPORTOWA

mgr Czesław Jakubczyk poniedziałek, w godz. 17.00–18.30 i czwartek,
w godz. 17.30–19.00, CSA Politechnika
Gdańska, al. Zwycięstwa 12, Gdańsk

ŻEGLARSTWO dr Jan Patok poniedziałek, w godz. 20.00–21.30, 
siłownia, Wydział Prawa i Administracji, 
u l. Bażyńskiego 6, Gdańsk

KONTAKT z KlUBEM AzS UG:

e-mail: azs@ug.edu.pl, telefon/fax: 523 23 22
adres: ul. wita stwosza 58 pokój 106, gdańsk-oliwa 

AKTUAlNOścI:
www.azs.ug.edu.pl

www.facebook.com/azsuniwersytetgdanski   



W dniach 6–16 lip ca 2013 ro ku w Ka -
za niu od by ła się Let nia Uni wer sja da,
czy li aka de mic ki od po wied nik Let -
nich Igrzysk Olim pij skich. Te go -
rocz ne za wo dy by ły bar dzo uda ne
dla re pre zen ta cji Pol ski. Wśród me -
da li stek zna la zła się stu dent ka UG,
Mo ni ka Pa li szew ska (Wy dział Fi lo -
lo gicz ny), któ ra wraz z re pre zen ta cją
zdo by ła brą zo wy me dal we flo re cie
ko biet. War to pod kre ślić, iż me dal
w Ka za niu był do tych cza so wym
uko ro no wa niem wspa nia łe go ro ku,
któ ry prze cież jesz cze się nie za koń -
czył.

Naj więk sze suk ce sy Mo ni ki Pa li -
szew skiej w ro ku 2013:
– Dru ży no we Mi strzo stwo Pol ski

Mło dzie żow ców we flo re cie ko -
biet, No wy Dwór Ma zo wiec ki 
4–7.04.2013,

– Dru ży no we Wi ce mi strzo stwo Pol -
ski Se nio rek we flo re cie ko biet,
Śrem 31.05–2.06.2013,

– Dru ży no we Wi ce mi strzo stwo Eu -
ro py Mło dzie żow ców we flo re cie
ko biet, To ruń 5–9.06.2013,

– Brą zo wy me dal Let niej Uni wer sja -
dy we flo re cie ko biet dru ży no wo,
Ka zań 6–16.07.2013.

Moc nym ak cen tem te go rocz ną edy -
cję Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski
za koń czy li że gla rze AZS Uni wer sy tet
Gdań ski, zdo by wa jąc zło te me da le 
w ka te go rii uni wer sy te tów i srebr ne
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Za wo dy
tra dy cyj nie ro ze gra no na je zio rze
Nie go cin w Wil ka sach. Na me da le
dru ży no we za pra co wa ły dwie za ło gi.
W kla sy fi ka cji ster ni ków me da le
zdo by li ster ni cy obu za łóg – Grze -
gorz Goź dzik (zło ty me dal) i Woj -
ciech Ze mke (srebr ny me dal). 

Skład re pre zen ta cji:
1. Grze gorz Goź dzik – ster nik, 

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji 
2. Woj ciech Ze mke – ster nik, 

Wy dział Za rzą dza nia
3. Ra fał Mil czar czyk – Wy dział 

Eko no micz ny
4. Ju dy ta Mró zek -Gli szyń ska – 

Wy dział Za rzą dza nia
5. Mi chał Sa la mon –  Wy dział 

Pra wa i Ad mi ni stra cji
6. Pa weł Wy soc ki –  Wy dział 

Oce ano gra fii i Geo gra fii

Tre ner: dr Jan Pa tok
Kie row nik: To masz Ban de lak
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Na sze siat kar ki pla żo we spi sa ły się
zna ko mi cie pod czas tur nie ju Pla ża
Open, roz gry wa ne go w An dry cho -
wie. Pa ra AZS Uni wer sy tet Gdań ski:
Do mi ni ka Hor bacz/Pau li na Ra dzi -
won do tar ła w sil nie ob sa dzo nym
tur nie ju do fi na łu, gdzie nie ste ty
mu sia ła uznać wyż szość pa ry Mag -
da le na Szczy to wicz/Wi ko ria Szta -
szak -Sztasz ków. Jest to ogro my suk -
ces siat ka rek pla żo wych AZS UG,

któ re w tym se zo nie de biu tu ją w cy -
klu roz gry wek ogól no pol skich. Po
do brych wy stę pach w Aka de mic kich
Mi strzo stwach Pol ski – IV miej sce 
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej i I miej sce
wśród par uni wer sy te tów – i do -
brych wy stę pach w po przed nich tur -
nie jach przy szedł upra gnio ny me dal!
Tre ne rem pa ry pla żo wej AZS UG
jest Ra fał Murcz kie wicz. 
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złoTa załoga azs ug

srebrne siaTkarki azs ug na plaży!

mimo że wakacje to dla studentów okres wypoczynku, zawodniczki i zawodnicy azs uniwersytet gdański nie
odpoczywali. efektem ich pracy stały się sukcesy osiągnięte na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej: medale
w siatkówce plażowej, żeglarstwie i florecie. szczegóły poniżej... 

sTudenTka ug medalisTką uniwersjady!
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