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prof. von maydell doktorem
honoris causa ug

S

enat Uniwersytetu Gdańskiego nadał Profesorowi Berndowi Baronowi von Maydell tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego „za szczególny wkład w dostosowywanie prawnych rozwiązań
polskich do standardów europejskich i zacieśnianie
współpracy naukowej między niemieckimi i polskimi
ośrodkami naukowymi w dziedzinie nauk prawno-społecznych” (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 36/13 z dnia 13 czerwca 2013 roku). Posiedzenie Senatu UG odbyło się 13 czerwca 2013 roku.
Wniosek złożył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a referował go profesor Jakub
Stelina, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.
Uroczystość nadania tego najwyższego akademickiego tytułu odbędzie się 2 października 2013 roku,
w czasie inauguracji roku akademickiego na UG.
Profesor Bernd von Maydell jest uczonym o międzynarodowej renomie, wybitnym ekspertem z zakresu
prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego.
Związany z Uniwersytetem w Marburgu (doktorat)
oraz w Bonn (habilitacja), piastował stanowisko profesora zwyczajnego prawa socjalnego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oraz profesora zwyczajnego prawa cywilnego, prawa pracy i prawa socjalnego na
Uniwersytecie w Bonn. Był dyrektorem Instytutu
Maxa Plancka – Zagranicznego i Międzynarodowego
Prawa Socjalnego w Monachium i jednocześnie profesorem honorowym na Uniwersytecie w Monachium.
Pracę w instytucjach naukowych łączył z działalnością
doradczą w różnych państwach Europy Środkowej
i Wschodniej w zakresie reform zabezpieczenia społecznego (między innymi kraje bałtyckie, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja).

Ambasador American Society
for Microbiology
Magister Joanna Karczewska-Golec, doktorantka w zakładzie
Bakteriologii molekularnej międzyuczelnianego wydziału Biotechnologii ug-gumed została wybrana
młodą ambasador towarzystwa
american society for microbiology
(asm) na polskę – asm young
ambassador to poland. utworzo2

Bliskie są związki Profesora von Maydella z Polską.
Profesor był między innymi ekspertem w procesie
transformacji polskiego prawa po 1989 roku, a z jego
rad korzystały zarówno władze państwowe, jak i związek zawodowy „Solidarność” (na szczególną uwagę
zasługuje obszerny projekt rozwiązań w zakresie polityki zdrowotnej Polski w celu adaptacji legislacji do
wymagań Unii Europejskiej). Profesor von Maydell
wspierał polskich uczonych, przede wszystkim specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w uzyskiwaniu staży naukowych w niemieckich instytucjach naukowo-badawczych. Szczególnie bliska była
współpraca Profesora von Maydella z Uniwersytetem
Gdańskim i profesorem Czesławem Jackowiakiem.
Naukowe zainteresowania Profesora von Maydella
koncentrują się na problemach prawa cywilnego (między innymi w obszarze świadczeń odszkodowawczych, prawa rodzinnego), prawa pracy (stosunki pracownik – pracodawca, strajki, ubezpieczenie na życie)
i prawa socjalnego (problemy inwalidztwa, zabezpieczenia na starość, prawne i społeczne aspekty bezrobocia czy socjalne zabezpieczenie rolników), a jego
imponujący dorobek naukowy obejmuje 415 pozycji.
Uczony jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych organizacji naukowych i stowarzyszeń, w tym jest
zagranicznym członkiem naukowym Polskiej Akademii
Nauk. Został też uhonorowany wieloma odznaczeniami
państwowymi, w tym między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
Po przejściu na emeryturę (2002) Profesor von Maydell pozostaje aktywny zawodowo – współpracuje z Komisją Ekspertów Fundacji Bertelsmanna i kieruje grupą projektową Europejskiej Akademii w Bad Neuenahr.

ne w 1899 roku asm jest największym i najstarszym międzynarodowym stowarzyszeniem w dziedzinie nauk przyrodniczych na świecie.
aktualnie ma około 43 tys. członków, z których ponad jedna trzecia pochodzi spoza stanów zjednoczonych. asm wydaje 13 prestiżowych czasopism w dziedzinach
mikrobiologii, biologii molekularnej,
immunologii oraz biologii komórki.

G A Z ETA U N I W E R SY T EC K A / L I P I EC – W R Z E S I E ń 2013

rozpoczęty w 2013 roku program asm young ambassadors
for science ma na celu stworzenie
sieci młodych ambasadorów towarzystwa w krajach poza usa i szkolenie ich w zakresie najlepszych
praktyk wspierania rozwoju nauki
oraz kształtowania polityki naukowej na poziomie krajowym i globalnym. rolą joanny karczewskiej-golec będzie – przy ﬁnansowym
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i merytorycznym wsparciu asm –
rozpoznawanie potrzeb młodych
naukowców w polsce oraz inicjowanie i realizowanie projektów
sprzyjających rozwojowi młodych
polskich naukowców, rozwijaniu
współpracy towarzystwa z polskim środowiskiem naukowym
oraz wspieraniu dialogu pomiędzy
światem nauki a społeczeństwem.
Prof. UG w Radzie Naukowej
ds. Historycznych
Profesor Jacek Tebinka z instytutu
politologii wydziału nauk społecznych ug został powołany do nowo
powstałej rady naukowej ds. Historycznych. w skład rady weszli
też profesorowie: norman davies,
paweł machcewicz, andrzej paczkowski, mariusz wołos i adam zamoyski.
rada jest organem doradczym
ministra spraw zagranicznych. jej
zadanie polegać będzie na opiniowaniu zagadnień dotyczących historii polski i promowaniu wiedzy
historycznej. Będzie ona też inspirować badania nad historią polskiej
dyplomacji i polskiej polityki zagranicznej oraz poszerzać współpracę

między msz a krajowym i zagranicznym środowiskiem naukowo-badawczym. stałym zadaniem rady będzie również coroczne przeprowadzanie i rozstrzyganie konkursu ministra spraw zagranicznych na najlepszą publikację z zakresu historii polskiej dyplomacji.
Prof. Falandysz przewodniczącym DIOXIN 2018
Profesor Jerzy Falandysz z ug zostanie przewodniczącym światowego sympozjum dioXin 2018,
organizowanego po raz pierwszy
w kraju europy środkowej i wschodniej. miastem-gospodarzem konferencji będzie kraków. sympozjum
dioXin po raz pierwszy odbyło się
w rzymie w 1981 r. miejsca obrad
zaplanowane na lata 2014–2017 to
madryt, são paulo, Florencja i Vancouver.
sympozjum dioXin w krakowie
zostanie poświęcone silnie toksycznej dioksynie i związkom o tym
samym mechanizmie działania biologicznego co dioksyna (substancje dioksynopodobne) oraz całej
gamie różnych innych toksycznych
substancji organicznych i metalo-

organicznych zanieczyszczających
środowisko przyrodnicze i żywność. przykładami takich substancji są np.: pestycydy, biocydy, bromoorganiczne i fosforowe związki
uniepalniające, związki per- i poliﬂuorowane, farmaceutyki, substancje stosowane w celach przemysłowych (polichlorowane i polibromowane biphenyle, naftaleny
i terfenyle), silnie toksyczne mikrozanieczyszczenia powstające samorzutnie (polihalogenowane dioksyny, furany, bifenyle, naftaleny
i wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne), chlorowane paraﬁny, związki krzemoorganiczne.
w czasie sympozjum substancje te
będą rozpatrywane w wielu aspektach – analityki; mechanizmów tworzenia się i degradacji; źródeł pochodzenia; toksyczności; skali narażenia ludzi; epidemiologii; stopnia zanieczyszczenia środowiska
przyrodniczego, żywności i pasz
oraz regulacji prawnych. w programie sympozjum są także sesje
specjalne (np. poświęcone toksykologicznym aspektom wojny
w wietnamie, konkretnym projektom międzynarodowym).

najlepsze prace magisterskie
i licencjackie

A

bsolwenci UG: Łukasz Dopierała (Wydział
Ekonomiczny), Cezary Śpiewak-Dowbór oraz
Iwona Klewcow (Wydział Prawa i Administracji) zostali laureatami XII edycji „Konkursu na najlepszą
pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych”, organizowanego przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz
„Gazetę Ubezpieczeniową”.
Łukasz Dopierała otrzymał II miejsce w kategorii
prac magisterskich za pracę pt. Efekty funkcjonowania
otwartych funduszy emerytalnych w polskiej gospodarce w latach 2005–2011, napisaną pod kierunkiem

dr Iwony Sobol. Cezary Śpiewak-Dowbór oraz Iwona Klewcow otrzymali wyróżnienia Stowarzyszenia
dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku
Motoryzacyjnego „Pro Motor”. Cezary Śpiewak-Dowbór za pracę magisterską pt. Naprawienie szkody powstałej w następstwie śmierci wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, napisaną
pod kierunkiem prof. Jerzego Ciszewskiego, Iwona
Klewcow – za pracę licencjacką pt. Przestępczość ubezpieczeniowa w sektorze komunikacyjnym, napisaną
pod kierunkiem dr. Ryszarda Skarbka.
Więcej o konkursie: www.rzu.gov.pl
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współpraca z hankuk university

U

niwersytet Gdański podpisał umowę o współpracy z koreańskim Hankuk University of Foreign
Studies z Seulu. Na mocy umowy strony zobowiązują się
między innymi do współpracy w dziedzinie badań naukowych, rozwijania kontaktów pomiędzy pracownika-

Nagroda na kongresie FEMS
komunikat pt. The development of
bacteriophage T4: the experimental
approach vs. the mathematical model, którego autorami są: dr Piotr
Golec (pracownia Biologii molekularnej iBB pan aﬁliowana przy
ug), mgr Joanna Karczewska-Golec (zakład Bakteriologii molekularnej międzyuczelnianego wydziału Biotechnologii ug-gumed ),
prof. Grzegorz Węgrzyn (wydział
Biologii ug) otrzymał nagrodę
4

mi naukowymi obu instytucji oraz rozwijania wymiany
studenckiej i wymiany uczestników różnych form studiów podyplomowych przez organizowanie kursów letnich i innych działań edukacyjnych. Planowane jest
również otwarcie w UG lektoratu języka koreańskiego.

podczas kongresu Federacji europejskich towarzystw mikrobiologicznych. kongres Fems, jeden
z największych na świecie kongresów mikrobiologicznych, obradował w dniach 21–25 lipca w Lipsku.
Sprzęt medyczny dla chorych
dzieci
Fundacja walczmy razem z chorobą nowotworową, założona przez
studenta prawa ug piotra zielińskiego, przekazała na rzecz uni-
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wersyteckiego centrum klinicznego gumed urządzenia monitorujące funkcje życiowe dzieci chorych
onkologicznie. sprzęt medyczny
traﬁł do kliniki pediatrii, Hematologii, onkologii i endokrynologii.
wszystkie osoby zainteresowane nawiązaniem kontaktu z Fundacją lub pragnące wspomóc dzieci
z rozpoznaniem choroby nowotworowej proszone są o kontakt z piotrem zielińskim: piotr.zielinski@
walczmy-razem.pl
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Nagrody dla młodych
naukowców z UG
dwóch młodych naukowców z ug:
Piotr Golec (pracownia Biologii
molekularnej iBB pan aﬁliowana
przy ug) i Dawid Nidzworski (międzyuczelniany wydział Biotechnologii ug-gumed), otrzymało prestiżowe granty – każdy w wysokości
niemal 1,2 mln zł – w programie

Lider narodowego centrum Badań i rozwoju.
piotr golec otrzymał grant na sﬁnansowanie projektu pt: „innowacyjna terapia infekcji bakteryjnych
zwierząt domowych i hodowlanych oparta na fagoterapii”, a dawid nidzworski na sﬁnansowanie
projektu: „jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu”.

granty z programu Lider mogą
uzyskać młodzi naukowcy (do 35 roku życia), zgłaszający najbardziej innowacyjne projekty oraz mający doświadczenie w kierowaniu własnym
zespołem badawczym. w tym roku,
do czwartej edycji programu, zgłosiło się 118 osób, a doﬁnansowanie
otrzymało 41 z nich. łączna kwota
doﬁnansowania wyniosła 43 mln zł.

prestiżowe publikacje naukowców z ug

W

ostatnich miesiącach naukowcy z UG opublikowali dwie prace w prestiżowym czasopiśmie „Nature
Communications”. Autorami pierwszej publikacji byli: prof. Grzegorz Węgrzyn, prof. Agnieszka Szalewska-Pałasz, dr Robert Łyżeń (Wydział Biologii), natomiast autorami drugiej publikacji byli: prof. Michał Horodecki (Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki; Krajowe Centrum
Informatyki Kwantowej) i Jonathan Oppenheim (University College London).
Profesor Grzegorz Węgrzyn, prof. Agnieszka Szalewska-Pałasz, dr Robert Łyżeń we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowali pracę dotyczącą systemów białek toksyna – antytoksyna.
W wielu bakteriach istnieją małe cząsteczki DNA, zwane plazmidami. Niektóre z nich zawierają geny, kodujące zespoły dwóch białek, z których jedno jest toksyczne
dla komórki, a drugie – zwane antytoksyną – hamuje działanie toksyny, dzięki czemu komórka jest chroniona przed śmiercią. Do tej pory uważano, że systemy
toksyna – antytoksyna są niezbędne głównie do utrzymywania się plazmidów w komórkach. Ponieważ antytoksyna jest niestabilna (ulega szybkiej degradacji), jeśli komórka utraci plazmid, zostaje zabita przez stabilną
toksynę wobec braku produkcji niestabilnej antytoksyny. Praca naukowców z UG wskazuje, że systemy toksyna – antytoksyna mogą mieć także inne ważne znaczenie. Mogą one bowiem regulować produkcję wielu
białek w komórkach bakteryjnych, co z kolei może być
istotne dla wirulencji patogennych szczepów bakteryjnych, takich jak na przykład szczepy gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus).
Artykuł jest dostępny na stronie:
www.nature.com/ncomms/2013/130618/
ncomms3012/full/ncomms3012.html
Artykuł autorstwa prof. Michała Horodeckiego i Jonathana Oppenheima przedstawia test zasad termodyna-

miki dla małych obiektów. Otrzymane wyniki sugerują,
że wydajności mikrosilników są mniejsze, niż wskazywałoby na to słynne drugie prawo termodynamiki. Autorzy formułują nowe postulaty, które znacznie ograniczają możliwości przetwarzania ciepła w pracę. Dla
dużych układów uzyskane formuły odtwarzają znane
prawa termodynamiki.
Autorzy stosują nowatorskie metody badawcze zapożyczone z kwantowej teorii informacji. Ich badania sytuują się w bardzo intensywnie rozwijającej się obecnie
na świecie termodynamice kwantowej. Naukowcy z UG
znajdują się w ścisłej światowej czołówce: Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki przystąpił w tym roku do
unijnej akcji COST „ermodynamics in quantum regime”. Członkiem ciała kierowniczego akcji z ramienia
UG jest prof. Robert Alicki, pionier badań kwantowej
termodynamiki, który obecnie opublikował serię prac
na temat mikrosilników cieplnych we współpracy z Instytutem Weizmana w Izraelu. Badania prof. Alickiego
i prof. Horodeckiego odbywają się w ramach grantu
TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, koordynowanego przez prof. Marka Żukowskiego, dyrektora IFTiA.
Artykuł jest dostępny na stronie:
www.nature.com/ncomms/2013/130626/
ncomms3059/full/ncomms3059.html
Artykuły na ten temat z prasy światowej:
www.sciencedaily.com/releases/2013/06/
130626113521.htm
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niepokonani studenci ug!

Z

espół Enactus University of Gdansk, działający
w ramach Studenckiego Koła Naukowego „Strateg”
Wydziału Zarządzania UG zdobył tytuł Enactus Poland
2013 National Champion, pokonując podczas konkursu
najlepsze zespoły uczelniane w Polsce. Na przełomie
września i października z zespołami z 40 krajów świata
studenci z Uniwersytetu Gdańskiego będą rywalizować
o tytuł mistrza świata podczas Enactus 2013 World Cup,
który odbędzie się w Cancún w Meksyku.
Enactus (Enterpreurial, Action, Us) to międzynarodowy program, w ramach którego zespoły studenckie
uczelni wyższych z całego świata realizują projekty łączące w sobie elementy społeczne, biznesu i ekologii. Ich
efektem ma być poprawa jakości życia lokalnych społeczności. W realizacji projektów studenci kierują się zasadami etyki i poszukują rozwiązań biznesowych oraz
mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia wybranych grup społecznych. Działania zespołów Enactus powinny zaowocować zatem
na przykład powstaniem nowych przedsiębiorstw i poprawą sytuacji materialnej lokalnej społeczności. Projekty realizowane są w ciągu całego roku akademickiego
pod okiem opiekunów naukowych i doradców biznesowych. W ramach programu spotykają się liderzy gospodarki, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości – zdolnymi i aktywnymi
studentami. Te trzy grupy dążą wspólnie do pobudzenia
przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej wybranych środowisk.
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego w ramach tegorocznego konkursu zrealizowali trzy projekty: „Daj odpadom drugą szansę!” – projekt, który w przededniu
zmian przepisów o gospodarce odpadami miał na celu
promowanie ekologicznych postaw wśród mieszkańców
Trójmiasta; „Przyszłość w Twoich rękach” – projekt,
którego celem jest aktywizacja zawodowa więźniów oraz
osób niepełnosprawnych; „Bo ze wsi” – projekt mający
na celu pomoc lokalnym rolnikom oraz producentom
zdrowej żywności w sprzedaży ich produktów bez
udziału pośredników oraz promowanie zdrowego stylu
życia.
Enactus to nowa, zmieniona w 2012 roku, nazwa programu SIFE – Studenci dla Przedsiębiorczości, w którym studenci UG zwyciężyli aż 10 razy – jest to zatem
11 zwycięstwo studentów z UG! Opiekunem naukowym
Studenckiego Koła Naukowego „Strateg” jest dr Piotr
Wróbel z Wydziału Zarządzania UG.
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michiko tsukada gościem uniwersytetu
gdańskiego

M

ichiko Tsukada to znana japońska pisarka, poetka i tłumaczka literatury polskiej, która w ciągu
wieloletniej działalności na rzecz kultury polskiej w Japonii przetłumaczyła między innymi utwory Wisławy
Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Tadeusza Śliwiaka,
Jarosława Iwaszkiewicza, Bolesława Prusa czy Sławomira Mrożka, a także utwory gdańskich pisarzy: Emmy
Popik i mgr. Tomasza Snarskiego, asystenta na Wydziale
Prawa i Administracji UG. Została ona zaproszona do
Polski z okazji Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej w Krakowie i w dniu 25 czerwca br. odwiedziła Uniwersytet Gdański. Tu spotkała się z prorektorem ds. studenckich, prof. Józefem Arno Włodarskim
oraz redaktor naczelną Wydawnictwa Uniwersytetu
Gdańskiego, mgr Joanną Kamień. W spotkaniu uczestniczyli również Emma Popik oraz mgr Tomasz Snar-

ski, który przekazał Michiko Tsukadzie list gratulacyjny
od prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
W czasie wizyty na UG Michiko Tsukada odwiedziła
również wystawę w Bibliotece Prawnej UG pt. „Michiko
Tsukada – ambasadorka kultury polskiej w Kraju Kwitnącej Wiśni”. Na wystawie zaprezentowane zostały
książki Michiko Tsukady, oryginały tłumaczeń literackich, japońskie magazyny literackie, tomik z antologią
poezji polskiej przetłumaczonej na język japoński, informacje o twórczości i działalności tłumaczki, polskie wydawnictwa utworów tłumaczonych na japoński, artykuły prasowe poświęcone polsko-japońskiej współpracy,
a także publikacje pracowników UG poświęcone Japonii.
Wizycie Michiko Tsukady patronowało Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego oraz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
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prof. dorota pyć
podsekretarzem
stanu

P

rofesor Dorota Pyć z Wydziału Prawa
i Administracji UG dnia 4 września br.
została powołana przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko podsekretarza stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej.
Profesor Dorota Pyć urodziła się w 1971 roku w Gdyni. Pracę magisterską zatytułowaną
Organizacja ratownictwa morskiego w Polsce
napisała w Katedrze Prawa Morskiego WPiA
UG pod kierunkiem prof. Zdzisława Brodeckiego, a obroniła ją w 1995 roku. W ramach
czteroletnich stacjonarnych studiów doktoranckich na WPiA UG przygotowała rozprawę doktorską zatytułowaną Wpływ zasady
zrównoważonego rozwoju na ochronę środowiska i zasobów naturalnych w obszarze Morza
Bałtyckiego. W 2000 roku uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UG uzyskała
stopień naukowy doktora nauk prawnych
w zakresie prawa i została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG. W 2006
roku opublikowała książkę pt. Prawo zrównoważonego rozwoju, a w 2011 roku rozprawę
habilitacyjną Prawo Oceanu Światowego. Res
usus publicum, poświęconą prawnej ochronie
morza i zarządzaniu środowiskiem morskim.
Stopień doktora habilitowanego uzyskała 17
września 2012 roku. Od 1 marca 2013 roku
jest zatrudniona na stanowisku profesora
nadzwyczajnego UG.
Od 2000 roku Dorota Pyć uczestniczy w pracach Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk. Od 2010 roku jest wiceprzewodniczącą tej Komisji. W 2008 roku Prezes Rady
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powołał
ją na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Morskiego. Od 2011 roku jest członkiem powołanego przez Rektora UG Międzywydziałowego Zespołu ds. Realizacji Polityki Morskiej. W tym samym roku została wyróżniona
przez studentów ELSA Gdańsk przyznaniem
Tytułu Członka Honorowego Europejskiego
Stowarzyszenia Studentów Prawa – ELSA.
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akademia filmu
dokumentalnego

W

roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Filologicznym zostanie otwarty dla studentów wszystkich kierunków nowatorski przedmiot filmoznawczy:
akademia filmu dokumentalnego, poświęcony najlepszym
filmom dokumentalnym świata. Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu AKADEMIA PLANETE+ DOC
przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi. Zajęcia poprowadzi Marcin Borchardt.
Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą
odbywać się we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45.
Projekt ma być w założeniu ciekawym i znaczącym
uzupełnieniem edukacji, stanowiącym unikalne źródło
wiedzy z zakresu historii, wiedzy o kulturze, sztuce i świecie oraz naukach polityczno-społecznych. Jego celem jest
nie tylko pobudzenie zainteresowania filmem dokumentalnym jako gatunkiem sztuki. Chodzi również o kształtowanie umiejętności interpretowania świata, pobudzenie
aktywności i twórczej wrażliwości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i zdolności do oceny społecznych
zjawisk przez uczniów na różnym poziomie edukacji.
Projekt ma być też rodzajem twórczej i efektywnej edukacji filmowej, silnie powiązanej ze zmieniającą się szybko rzeczywistością. Specjalnie wyselekcjonowane filmy
mają w założeniu nie tylko dostarczyć uczestnikom wiedzy, ale także umożliwić im poznanie ciekawych, często
nieznanych, obszarów i zagadnień współczesnego świata.
Dzięki temu projekt stwarza młodym ludziom szansę
otwarcia się na to, co nieznane i niezrozumiałe, a w efekcie pozwoli pozbyć się uprzedzeń, nabrać samoświadomości i pewności siebie oraz rozwinąć postawę świadomego
podejścia do wolności, tak ważną w demokratycznym społeczeństwie.
Program został w całości oparty na filmach dokumentalnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu PLANETE+ DOC zostały wybrane filmy, które
stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętą
współczesność.
Studenci Wydziału Filologicznego mogą zapisać się na
zajęcia w portalu studenta. Zapisy dla studentów innych
wydziałów u Przemysława Rydzewskiego pod adresem
e-mail: przemek@planetedocoﬀ.pl. W mailu należy podać
imię, nazwisko, a jako tytuł zapisać Akademia Planete+
Doc. Przedmiot posiada 6 punktów ECTS. Karnet na projekcje filmowe kosztuje 150 zł za semestr.
Więcej: www.akademia.planetedocﬀ.pl/szkoly-wyzsze/ug
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pod patronatem „gazety uniwersyteckiej”

W

dniach 17–18 października br. w sali 1.43 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego
(Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 55) odbędzie się konferencja naukowa pt. „W kierunku społeczeństwa alternatywnego. Myśl społeczno-polityczna i działalność
Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990”. Jej
organizatorami są: Europejskie Centrum Solidarności,
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu,
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku,

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Rada
Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego. Partnerzy wydarzenia to: Fundacja Alumno, Studenckie Koło Naukowe Historyków
Uniwersytetu Gdańskiego i Teatr Wybrzeże. Konferencję patronatem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Prof. Bernard Lammek. Patronat medialny sprawuje „Gazeta Uniwersytecka”.

program konferencji
17 października 2013
9.30
Otwarcie konferencji
SESJA 1. WOKóŁ MyŚLI SPOŁECZNO-POLITyCZNEJ RUCHU SPOŁECZEńSTWA ALTERNATyWNEGO

10.00–10.20
10.20–10.40
10.40–11.00
11.00–11.20
11.20–11.40

11.40–12.00
12.00–12.20
12.20–13.00

Prof. Romuald Piekarski (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Wybory
etyczno-moralne uczestników RSA
Dr Radosław Antonów (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego), Myśl polityczna i prawna uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
Dr Przemysław Pluciński (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza),
Poglądy gospodarcze środowiska Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Przyczynek
Przerwa
Dr Juliusz Iwanicki (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza),
Religijność – moralność – obyczajowość w myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego
Grzegorz Tomczak (Poznań), Koncepcja oporu społecznego w myśli politycznej Ruchu
Społeczeństwa Alternatywnego
Dominik Bień (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Leszek Nowak
a Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wzajemne interakcje i inspiracje. Komunikat z badań
Dyskusja

SESJA 2. WOKóŁ ZBIOROWEGO PORTRETU UCZESTNIKóW RUCHU. PRóBA CHARAKTERySTyKI

15.00–15.20
15.20–15.40
15.40–16.00
16.00–16.20
16.20–16.40
16.40–17.00
17.00–18.00
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Dr Konrad Knoch (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Publicystka
„Homka” w latach 1983–1990
Dr Agnieszka Kula (Instytut Filologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Język
publikacji (prasa i ulotki) Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
Dr Monika Grzelka (Instytut Filologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), O stylu
„Homka”
Przerwa
Agnieszka Kaźmierczak (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej),
Zarys zbiorowego portretu psychologicznego autorów „Homka” w latach 1983–1990
Tomasz Borewicz (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), Polski
anarchista jako trickster czasu PRL-u
Dyskusja

G A Z ETA U N I W E R SY T EC K A / L I P I EC – W R Z E S I E ń 2013

K ALEJ D OSKOP

18 października 2013
sesja 3. miejsce rsa na mapie opozycji politycznej trójmiasta i polski

9.00–9.20

9.20–9.40

9.40–10.00

10.00–10.20

10.20–11.00
11.00–11.20
11.20–11.40

11.40–12.00
12.00–12.20
12.20–13.00
14.30–16.30

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)
Dr Jarosław Wąsowicz (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej), Ruch Społeczeństwa
Alternatywnego RSA na tle młodzieżowych organizacji niezależnych w Trójmieście po stanie
wojennym
Prof. Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie), Ruch
Społeczeństwa Alternatywnego na tle innych ugrupowań młodzieżowej opozycji politycznej
w PRL lat osiemdziesiątych
Andrzej Czyżewski i dr Tomasz Toborek (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi),
Absurd absurdem zwyciężaj – Galeria Działań Maniakalnych w łódzkiej rzeczywistości
schyłkowego PRL
Dyskusja
Przerwa
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
Dr Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński), Działalność Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego i początki anarchizmu w Szczecinie
Dr Michał Przyborowski (Uniwersytet Szczeciński), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego
w Warszawie i jego działalność
Dyskusja
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.
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BAłT YCKI

F ESTIWA L

N A UKI

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

G

łówną ideą imprezy jest popularyzowanie nauki i przybliżanie jej osiągnięć społeczeństwu w jak
najbardziej zrozumiałej i atrakcyjnej
formie. Podczas BFN-u przeciętny
Kowalski ma okazję przekonać się
na własnej skórze, że nauka nie
ogranicza się jedynie do czytania
książek i potrafi być niezwykle interesująca, jeśli tylko odpowiednio
się do niej zabierzemy.

FOT. ArTur GiełdOń

TAK BYŁO…
Gośćmi tegorocznego festiwalu,
który odbywał się w dniach 22–26
maja, w dużej mierze byli uczniowie z pomorskich szkół, jednak
różnorodność atrakcji i przyjazny, festiwalowy klimat przyciągnął również uwagę mieszkańców, turystów
i przechodniów. Choć na dworze

panowała majowa szaruga, przy
stoiskach kłębiły się tłumy ciekawskich w każdym wieku.
W sumie w ciągu pięciu festiwalowych dni odbyło się ponad dziewięćset imprez naukowych, warsztatów i wykładów, do których przygotowania przyczyniło się ponad
cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt
osób z czterdziestu instytucji naukowych – uczelni wyższych, placówek Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczych, muzeów i bibliotek
z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego (Elbląg) oraz
zachodniopomorskiego (Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego
w Międzyzdrojach). Uczelnie i placówki naukowe przygotowały szereg
atrakcji od pokazów i pikników naukowych, przez konkursy, gry i eks-
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perymenty, po wykłady oraz pogadanki. Nie zabrakło możliwości
zwiedzania zwykle zamkniętych dla
gości, nowoczesnych laboratoriów
i pracowni. Największe wydarzenia
odbyły się na terenie kampusu
oliwskiego Uniwersytetu Gdańskiego, kampusu głównego Politechniki
Gdańskiej, w Sopocie na Placu
Zdrojowym oraz w Gdyni na Molo
Południowym.
Pierwszego dnia festiwalowe atrakcje tłumnie ściągnęły młodzież
z Trójmiasta i okolic na Dzień Bioróżnorodności, w całości poświęcony pomorskiej faunie i florze. Ta
impreza, która od pięciu lat rozpoczyna BFN, każdego roku poświęcana jest innemu tematowi. Tym razem skupiono się na pomorskich
jeziorach, na tym, jak powstały,

BA łT YCKI
nych miejscach w Trójmieście odbywały się podobne pikniki, pokazy
i wykłady – część z nich powtórzono w kolejnych dniach, tak, by każdy mógł wziąć w nich udział. Nie
sposób przedstawić całej festiwalowej oferty, ale wystarczy przejrzeć
program, by przekonać się, że była
ona niezwykle bogata.
… TAK JEST
Choć wydawać by się mogło, że festiwal pozostanie uśpiony do kolejnej edycji, w rzeczywistości cały czas
tętni życiem. Co prawda w spokojniejszym tempie, ale jednak. Co
miesiąc, z pominięciem okresu wakacyjnego, w Kawiarni Naukowej
BFN w Hotelu Rezydent w Sopocie
gości z wykładem kolejny członek
środowiska naukowego. Tematy są
różnorodne, w maju br. na przykład
gość kawiarni, prof. Janusz Rachoń
z Politechniki Gdańskiej, opowiedział historię wybitnego inżyniera
Jana Czochralskiego, o którym mało kto słyszał, a bez którego badań
nad monokryształem krzemu nie
byłoby telewizorów, robotów czy
mikroprocesorów.

NAUKI

Latem organizatorzy jednak wcale nie próżnowali. We wszystkie soboty lipca i pierwsze cztery soboty
sierpnia w Ośrodku Pracy Twórczej
Instytutu Budownictwa Wodnego
PAN w Czarlinie-Skoczkowie koło
Wąglikowic odbywały się XI Letnie
Spotkania z Nauką. Tutaj także
przyświecała zasada, że nauka może być przyjemna nawet w czasie
urlopu na Kaszubach, a impreza
stanowi letnie przedłużenie Bałtyckiego Festiwalu Nauki na teren regionu kaszubskiego.

***
W czasie XI BFN pokazów, doświadczeń i wykładów było tyle,
że nie sposób było wszystko zobaczyć, jednak nie ma co się martwić.
Za rok rusza kolejna edycja, która
ponownie postara się przybliżyć
wszystkim różnorakie i fascynujące
dziedziny nauki oraz uzmysłowić
nam, jak przy odrobinie chęci rozpocząć nasze własne doświadczenia.
monika leWandoWska

FOT. ArTur GiełdOń

z czego się składają, co w nich żyje,
co nad nimi lata i jak je chronić.
Również na Uniwersytecie Gdańskim zadawano liczne pytania
o ochronę środowiska. Odbywały
się konkursy wiedzy oraz warsztaty
w laboratorium, gdzie można było
samodzielnie wykonywać eksperymenty oraz dowiedzieć się, jak na
własną rękę chronić środowisko.
Nie mogło zabraknąć też pytań
o znaczenie i ochronę Morza Bałtyckiego. Oprócz tego Biblioteka
Główna i każdy z wydziałów przygotował coś specjalnego na tę okazję. W bibliotece uczniowie obserwowali, jak nadaje się nowe życie
starym książkom, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki uczyli
się, jak rozwiązywać trudne logiczne zadania w prosty sposób, a na
Wydziale Filologicznym brali udział
w warsztatach poetyckich.
W ciągu następnych dni odwiedzający trójmiejskie stoiska mogli
dowiedzieć się między innymi, jak
powstają bursztyny, czym badamy
kosmos, jak można zostać meteorologiem czy jak inwestować na giełdzie. W tym samym czasie w in-

F ESTIWAL
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C A M PU S

ST UDE NC I UG

FOT. łukAsz skAss

OLIV IA

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

SPOTKANIA I TARGI PRACY
W projekcie Olivia Campus w roku
akademickim 2012/2013 wzięli
udział studenci ze wszystkich wydziałów UG. Podczas cyklicznych
spotkań oraz targów pracy zdobywali oni dodatkową wiedzę o tym,
czego w przyszłości oczekiwać od
nich będą firmy. Targi rozpoczęły
się od krótkich prezentacji firm
należących do Olivia Business
Center, takich jak Goyello, PWC,
SII, Bayer i Energa. W ich trakcie
również zainteresowani studenci odbyli rozmowy kwalifikacyjne
i złożyli dokumenty aplikacyjne na
wybrane stanowiska, co zaowocowało przyznaniem kilkunastu
miejsc na stażu.

KONFERENCJE
Współpraca Uniwersytetu z OBC
widoczna była także podczas konferencji zorganizowanych w kwietniu i maju 2013 roku. Dnia 18
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kwietnia w sali nr 8 Wydziału Ekonomicznego odbyła się szósta konferencja z cyklu „Wybieramy Pomorze”, organizowanego od 2007
roku przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego
oraz koła naukowe działające przy
tym wydziale. Celem cyklu jest
ukazanie zalet Pomorza na tle innych regionów Polski. Każdego roku prelegenci wytypowani przez
koła naukowe prezentują, zgodne
z ich ekonomicznymi zainteresowaniami, poglądy i opinie na temat
obecnej sytuacji regionu pomorskiego oraz szans na zwiększenie
jego atrakcyjności. Rangę wydarzenia podnosi obecność wśród prelegentów profesorów, przedstawicieli urzędów miejskich i trójmiejskich firm. Przekazywane podczas
konferencji wiedza i doświadczenie, a także informacje, których
często nie można znaleźć w mediach, wzbudzają zainteresowanie
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środowiska studenckiego, wywołując dyskusje i dialog, który jest
podstawą dążenia ku lepszemu.
W tym roku konferencję uświetnili
swoją obecnością przedstawiciele
trójmiejskiego biznesu, na co dzień
pracujący w firmach mających
swoją siedzibę właśnie w Olivia
Business Centre.
Podczas tegorocznej konferencji
poruszone zostały kwestie dotyczące innowacyjności regionu pomorskiego, perspektyw rozwoju
transportu kolejowego w obrębie
regionu, czynników, które przyciągają studentów do Trójmiasta oraz
wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego jako miejsca innowacyjnego i efektywnego kształcenia.
Największym zainteresowaniem
cieszył się panel dyskusyjny prowadzony przez partnera PWC
Pawła Ożarowskiego. Podczas moderowanej przez niego dyskusji,
reprezentujący trójmiejski biznes

OLIVIA

prowadził dyrektor International
Development w OBC, Jake Jephcott. W jego trakcie studenci UG
mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami znanych międzynarodowych firm, takich jak SII, Goyello, PWC, Flugger, Bayer czy State
Street.
W czasie sześciu sesji panelowych poruszane były kwestie właściwego budowania ścieżki kariery
od podstaw, jak i późniejszego gospodarowania własnym czasem
oraz kompetencjami. Prelegenci,
bazując na własnej wiedzy i doświadczeniu, wyjaśnili, jak skutecznie łączyć wiadomości zdobyte
w czasie studiów z możliwościami
rozwoju, które daje praca w międzynarodowych firmach. Jako niezwykle istotne kwestie poruszone
zostały tematy wszelkiej dodatkowej aktywności w czasie studiów,
a więc działalność w kołach naukowych, sekcjach sportowych czy
organizacjach studenckich. Przedstawicielki działów HR firm, takich
jak Hays, HK Finance i Manpower,

zgodnie stwierdziły bowiem, iż osoby, które wykazywały się dodatkową inicjatywą w czasie studiów,
postrzegane są jako osoby kontaktowe, pracowite oraz potrafiące
dobrze pracować w grupie.

CO DALEJ?
Obecnie projekt Olivia Campus
nabiera tempa i wszystko wskazuje na to, iż w roku akademickim
2013/2014 uda się włączyć do
niego kolejnych studentów, którzy
będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia ludzi biznesu, a także
uczestniczyć w licznych kursach,
szkoleniach oraz konferencjach,
przybliżających ich do kolejnego
etapu w życiu, jakim jest podjęcie
pracy.
katarzyna neumann

FOT.. łukAsz skAss

Jake Jephcott, Michael Desmurs
oraz Pierre Olivier Monteil opowiedzieli, co skłoniło ich do przyjazdu
do Polski oraz pozostania właśnie
na Pomorzu, gdzie obecnie kontynuują swoją karierę. Zachęcili oni
tym samym uczestników konferencji do podejmowania odważnych
decyzji i determinacji w dążeniu do
samodoskonalenia się i budowania
udanej ścieżki zawodowej.
Na zakończenie spotkania, dzięki wykładowi przedstawicielek
Miasta Gdańska – Monice Zdroik
oraz Marcie Kusińskiej – studenci
mieli okazję dowiedzieć się, jakie
wydarzenia i niespodzianki szykuje dla nich w najbliższym czasie
Miasto Gdańsk.
Druga ze wspomnianych konferencji miała miejsce 22 maja 2013
roku w sali senackiej Biblioteki
Głównej UG. Była to pierwsza
konferencja zorganizowana przy
ścisłej współpracy Parlamentu
Studentów UG i Olivia Business
Centre, pt. „Maximising Your Career Advantage”. Spotkanie po-

C AM P US
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ROZM OWA

M I ESIąC A

Lubię intelektualne

FOT. PiOTr NAreWski

wyzwan i a

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)

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

Zostałaś laureatką konkursu
Diamentowy Grant. Dla kogo
przeznaczony jest ten konkurs?
Diamentowy Grant, jak na oficjalnym wręczeniu nagród przyznała
minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, jest
dla osób szczególnie uzdolnionych, które chcą realizować swój
innowacyjny projekt.

tego roku kierunku lekarskiego
lub innych jednolitych studiów
magisterskich.

ne dla młodych naukowców, ponieważ szansa na uzyskanie finansowania jest stosunkowo duża.

A czy humaniści również mogą ubiegać się o te fundusze?
Udział w konkursie mogą wziąć
studenci wszystkich kierunków,
zarówno humanistycznych, jak
i przyrodniczych czy technicznych.

Czy możesz zdradzić nam
tajemnicę, jak napisać przekonujący wniosek?
Trzeba mieć dobrego promotora,
który udzieli wsparcia (śmiech).

Są to studenci studiów pierwszego czy drugiego stopnia?
Organizatorzy adresowali konkurs
do studentów studiów drugiego
stopnia, ale i do studentów czwar-

Trudno było zdobyć ten grant?
Złożono trzysta wniosków, a osiemdziesiąt dziewięć osób otrzymało
finansowanie, więc współczynnik
sukcesu jest dość wysoki, co istot-
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Skąd wzięłaś pomysł na projekt? Ktoś ci go podsunął?
Laboratorium, w którym będę realizować swój miniprojekt, zajmuje się tą tematyką w szerszym
zakresie. Zawsze są potrzebne rę-

ROZMOWA

ce do pracy, bo pojawia się temat,
który w trakcie badań okazuje się
istotny i trzeba go zgłębić. Sam
projekt dotyczy jednego z białek,
które bierze udział w szlaku kiełkowania i sporulacji bakterii z rodzaju Bacillaceae.
Jaki będzie efekt tych badań?
To są badania bardzo podstawowe, służące poznaniu, w jaki sposób działa białko i co się dzieje,
gdy go zabraknie. Znajdzie to
przełożenie na lepsze zrozumienie procesu sporulacji. A same
spory, czyli przetrwalniki bakterii, mają ogromny potencjał przemysłowy lub medyczny, np. jako
nośniki enzymów w bioreaktorach na poziomie komórkowym
albo jadalne szczepionki.
Jadalne szczepionki?
Szczepionki jadalne, oparte na
bakteryjnych przetrwalnikach, są
to takie struktury, które na swojej
powierzchni mają istotne w rozwoju choroby cząsteczki danego
patogenu. Po wprowadzeniu do
organizmu będą one wywoływać
odpowiedź immunologiczną. Uważa się, że przetrwalniki nie mają
negatywnego wpływu na zdrowie
człowieka, więc wydają się być
dobrą alternatywą dla aktualnie
stosowanych szczepionek. Można
je po prostu dodać do posiłku
i zjeść.

M I ESIąC A

w tej sytuacji problem rozwiązał
się sam (śmiech).

Jak każdy, ale one nigdy nie trwają
długo.

Co najbardziej lubisz w pracy
naukowca, a co cię denerwuje?
Jest dużo powodów, dla których
lubię tę pracę, dlatego ciężko mi
podać jeden konkretny. Oczywiście są to motywy górnolotne, jak
ten, że można w jakimś małym
chociażby stopniu uczynić świat
lepszym i mieć swój wkład w rozwój nauki. Z bardziej przyziemnych przyczyn lubię być naukowcem, ponieważ nie jest to praca
przy biurku. Wymaga ona skupienia,
włączenia myślenia, umiejętności
dobrej organizacji i planowania.
Ważna jest również wprawa we
właściwym interpretowaniu otrzymanych wyników. Lubię intelektualne wyzwania. Pracę umysłową
przeplatają czynności manualne
i przez to nie jest ona monotonna. Poza tym, nigdy do końca nie
wiadomo, co wyniknie z tego, co
właśnie robimy! Łatwiej powiedzieć, czego nie lubię. Jak każdy
naukowiec, nienawidzę, kiedy jakieś doświadczenie nagminnie mi
nie wychodzi.

Udzielasz się również jako
działaczka kulturalna, organizujesz imprezy z ramienia Akademickiego Centrum Kultury
„Alternator”. Jak godzisz tę aktywność z pracą naukową?
Bywa różnie. Czasem nie mam
czasu na jedno, a czasem na drugie. Ale to są dwie oddzielne tematyki i jedna jest odskocznią od
drugiej. Skupienie się tylko na jednym obszarze może szybko prowadzić do zmęczenia materiałem.

Można wtedy zwątpić. A ty
miewasz chwile zwątpienia?

Kiedy możemy spodziewać się
pierwszych wyników pracy
naukowej?
(Śmiech) Jak tylko wrócę z letnich praktyk, zabiorę się do pracy, więc zobaczymy. To zależy
też od nowego planu zajęć. Badania już właściwie rozpoczęliśmy,
a projekt jest rozpisany na dwa
lata, więc będę się starać, żeby
w tym czasie uzyskać konkretne
rezultaty.
Czekamy z niecierpliwością.
Dziękuję za rozmowę.
martyna franczuk

Dlaczego się tym zainteresowałaś?
Lubię biologię molekularną i bakterie. W toku studiów bakteriologia najbardziej przypadła mi do
gustu.

FOT. PiOTr NAreWski

Czy Diamentowy Grant jakoś
zmieni twoje życie?
Otrzymanie grantu zdeterminowało moje życie na najbliższe lata. Rozważałam robienie doktoratu w Polsce lub za granicą, ale
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„ skarbiec ”

CYM ELIA

B I B L IOTEKI

UG

księdza knapiusza

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

O autorze
Autor opisywanego dzieła jest
różnie nazywany w bibliografiach, encyklopediach i słownikach. W wieku XVIII upowszechniła się forma nazwiska Knapski.
Jednak przedtem nazwisko to
występowało w formie łacińskiej
Cnapius lub w wersjach spolonizowanych Knapius oraz Knapiusz.
Profesor Marian Plezia w Polskim
słowniku biograficznym jak też Encyklopedia katolicka KUL za podstawową przyjmują formę Knapiusz,
zaś Bibliografia polska Estreichera
oraz Nowy Korbut – formę Knapski.
Nazwisko rodowe autora „skarbca” według ustaleń Aleksandra
Brücknera i Mariana Plezi brzmiało prawdopodobnie Knap i było to
nazwisko mieszczańskie.
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Późniejszy leksykograf urodził
się w roku 1564 na Mazowszu, istnieją jednak rozbieżności w podawaniu miejsca jego urodzenia. Według Mariana Plezi (Polski słownik
biograficzny) i Encyklopedii katolickiej
KUL był to Grójec. Inne encyklopedie (między innymi Orgelbrand)
i Nowy Korbut wymieniają Grodzisk Mazowiecki. Ojciec Grzegorza Knapiusza był prawdopodobnie sukiennikiem.
Początkowe nauki pobierał Grzegorz w szkołach warszawskich,
a od roku 1582 w kolegium jezuitów w Pułtusku. W roku 1583
wstąpił do zakonu jezuitów i od
tego momentu przeszedł kilkunastoletni proces edukacji w kolegiach zakonnych w Pułtusku, Kaliszu, Poznaniu, Wilnie i Lublinie,
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gdzie nie tylko pobierał nauki, ale
i sam nauczał, między innymi matematyki i retoryki. Święcenia kapłańskie otrzymał dopiero w roku
1598, a wieczyste śluby zakonne
jezuickie złożył w Lublinie w roku
1604. Później sprawował różne
funkcje dydaktyczne i zakonne
w ośrodkach jezuickich w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Lwowie
i Jarosławiu, aby od roku 1618
osiąść już na stałe w Krakowie
i zająć się głównie pracą naukową
nad słownikiem. Leksykografia
była, zwłaszcza w ostatnich latach życia Knapiusza, głównym
przedmiotem jego zainteresowań.
Wcześniej jednak, wzorując się na
klasykach łacińskich, napisał on
kilka sztuk teatralnych, które z powodzeniem wystawiano w Wilnie

CYM ELIA

oraz Lublinie. Były to: Philopater
(1596), Felicitas (1597) i Eutropius
(1604). Knapiusz słynął z niebywałej erudycji.
Pierwszy, najobszerniejszy tom
„skarbca językowego”, zawierający zbiór słownictwa polskiego
i jego odpowiedników łacińskich
oraz greckich, ukazał się w Krakowie w oficynie Franciszka Cezarego w roku 1521. Tom drugi,
obejmujący część łacińsko-polsko-grecką, stanowiącą swoisty
indeks łaciński do tomu pierwszego, został wytłoczony pięć lat
później w tej samej drukarni. Jako ostatni, dopiero w roku 1632,
również u Franciszka Cezarego
ukazał się tom trzeci, który mieścił w sobie „adagia, polonica selecta et sententias morales ac dicteria
faceta, honesta […]”.
Poszczególne tomy esaurusa
księdza Knapiusza (z wyjątkiem
tomu trzeciego) były potem ulepszane i wznawiane. Najczęściej
tom drugi, który od drugiej połowy wieku XVII był już wydawany
w wersji trójjęzycznej, łacińsko-polsko-niemieckiej. Największe
powodzenie miały skróty tomu
pierwszego (Synonyma seu Dictionarium polono-latinum […] – aż trzydzieści siedem wydań do końca

XVIII wieku) oraz tomu trzeciego
(Idiotismi Polonici seu voces Polonicae […]), który był wznawiany dziewiętnaście razy. Ponadto w osiemnastym stuleciu ukazało się szereg
innych przeróbek słownika Knapiusza.

Słownik w zbiorach BUG
Półki Biblioteki Uniwersytetu
Gdańskiego zdobi dziesięć egzemplarzy różnych wydań poszczególnych tomów omawianego w niniejszym szkicu słownika
oraz jego skrótów i przeróbek.
Najbardziej okazale prezentują
się dwa oprawne w biały pergamin, opasłe woluminy drugiego
wydania tomu pierwszego z roku
1643, dedykowanego trzeciemu
ordynatowi w Zamościu, Janowi
Zamoyskiemu (1627–1665), wytłoczone w krakowskiej oficynie
Franciszka Cezarego. Wszystkie
karty są mniej lub bardziej obficie
zapełnione odręcznymi zapiskami
w językach polskim, łacińskim
i niemieckim. Ponadto do każdej
karty tekstu drukarz albo introligator (dokładnie nie wiadomo)
dodał kartę czystą do notatek.
Pierwszy wolumin (z kartą tytułową) posiada naklejony ekslibris
z napisem „Ex Bibliotheca Uhlia-

B I B L IOTEKI

UG

na”, co sugeruje możliwość powiązania z Tobiasem Christianem
Uhl, dyrektorem pruskiej poczty
królewskiej w Stolzenbergu koło
Gdańska od roku 1773 i w samym Gdańsku od roku 1793.
Jest też w zbiorach BUG przeróbka tomu pierwszego słownika
w opracowaniu ks. Benedykta Woronowskiego, wydana w trzech
woluminach w Kaliszu w roku
1787 w drukarni prymasowskiej.
Tom drugi reprezentowany jest
ponadto przez czwarte wydanie
z roku 1668 u Franciszka Cezarego w Krakowie oraz przez trzy
wydania osiemnastowieczne: dwa
poznańskie (1726 i 1756) z oficyny jezuickiej oraz przeróbkę
w opracowaniu ks. Pawła Kollacza
(1728–1788), wydaną nakładem
warszawskiego księgarza Michała
Grölla w lipskiej oficynie Johanna
Gottloba Imanuela Breitkopfa
w roku 1780. W zbiorach BUG
znajduje się również skrót tomu
drugiego: Synonyma seu Dictionarium polono-latinum in gratiam et
usum studiose Iuventutis ex esauro Gregorii Cnapii […], wytłoczony
w drukarni królewskiej w Warszawie w roku 1793.
antoni kakareko
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FORUM

D OKTOR AN TÓW

8

lat samorządności

doktoranckiej w Polsce

spraWozdanie z konferencji „samorządność doktorancka W polsce – rozWój, funkcjonoWanie, perspektyWy”

w dniach 26–28 lipca br. odbyła się konferencja pt. „samorządność doktorancka w polsce – rozwój, funkcjonowanie, perspektywy”, organizowana wspólnie przez radę doktorantów uniwersytetu gdańskiego i samorząd
doktorantów politechniki gdańskiej. głównym celem przyświecającym organizatorom było zebranie doświadczeń związanych z działalnością samorządów doktoranckich w polsce

S

przywitał mgr Dominik Walczak,
przewodniczący Rady Doktorantów UG. Następnie głos zabrała
prorektor ds. kształcenia UG, prof.
Anna Machnikowska, która wskazała na duże znaczenie podobnych
spotkań stanowiących podstawę
do wymiany doświadczeń i wytyczenia dobrych wzorców w działaniu samorządów. Jako ostatni głos
zabrał przewodniczący Krajowej
Reprezentacji Doktorantów, pod
której patronatem odbyła się konferencja, mgr Robert Kiliańczyk.
W swoim wystąpieniu podkreślił
on niezwykłą aktywność trójmiejskiego środowiska doktorantów.

FOT. ArchiWum rAdy dOkTOrANTóW uG

amorządność doktorancka jest
stosunkowo młoda (w porównaniu np. z samorządnością studencką). Samorządy doktorantów
w uczelniach, instytutach Polskiej
Akademii Nauk (a także Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
jako ogólnopolski przedstawiciel
doktorantów) zostały powołane
do życia zapisami ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym z 2005 roku. Konferencja była podsumowaniem ich działalności przez
ostatnich osiem lat.
Uroczyste otwarcie konferencji
miało miejsce na Wydziale Historycznym UG. Jej uczestników

Prorektor ds. kształcenia UG, prof. Anna
Machnikowska
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W ciągu dwóch dni prelegenci
i słuchacze wzięli udział w czterech panelach grupujących przedstawicieli poszczególnych typów
uczelni: uniwersytetów, uczelni
technicznych, uczelni medycznych
i sportowych oraz pozostałych
jednostek (uczelnie kościelne, pedagogiczne, ekonomiczne, artystyczne, Polska Akademia Nauk).
Główne zagadnienia poruszane
w referatach zawierały się w następującym katalogu:
• struktura samorządu doktorantów. Z wystąpień uczestników
konferencji wynika, że w poszczególnych uczelniach wpro-

DOKTOR ANTÓW

FOT. ArchiWum rAdy dOkTOrANTóW uG

FORUM

niach tych gremiów, w których
ich obecność jest uwarunkowana prawnie;
• prodoktoranckie rozwiązania
na uczelni. Przedstawiciele części samorządów wskazywali na
dużą liczbę rozwiązań przyjaznych doktorantom, takich jak
dodatkowe stypendia, finansowanie wyjazdów konferencyjnych, zatrudnianie doktorantów na etacie asystenta.
Niestety, nadal funkcjonują
uczelnie (lub wydziały), w których doktorantom nie zapewnia się praktycznie żadnego
wsparcia poza środkami celo-

wymi (np. stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej);
• wsparcie działań samorządowych przez władze uczelni/wydziału. Podstawowym wsparciem udzielonym samorządom
większości jednostek jest wsparcie finansowe w formie budżetu
(wahające się od 3 tys. zł do nawet 150 tys. zł rocznie);
• działalność własna samorządu.
W tej części większość samorządów miała duże pole do popisu, wskazując na organizowane przez siebie konferencje
naukowe, imprezy integracyjne, bale, szkolenia i spotkania.

FOT. ArchiWum rAdy dOkTOrANTóW uG

wadzono bardzo różnorodne
rozwiązania organizacyjne (podział lub jego brak na organy
uchwałodawcze i wykonawcze
oraz na organy samorządowe
lub uczelniane);
• rola samorządu w funkcjonowaniu uczelni. W tym aspekcie widoczna była duża rozbieżność
w angażowaniu przedstawicieli
samorządu w pracę organów
wydziałowych i uczelnianych.
W części uczelni doktoranci zapraszani są do wszystkich lub
prawie wszystkich gremiów,
komisji i zespołów, z kolei w innych uczestniczą w posiedze-

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji
Doktorantów, mgr Robert Kiliańczyk
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D OKTOR AN TÓW

FOT. ArchiWum rAdy dOkTOrANTóW uG

FORUM

Podsumowując wystąpienia panelistów i dyskusję, należy uznać,
że ostatnie kilka lat pozwoliło
na znaczny rozwój samorządności
doktoranckiej, widoczny na przykładach zwiększenia środków
uzyskiwanych przez uczelniane
i wydziałowe organy samorządu
doktorantów, zwiększenia liczby
przedstawicieli w gremiach uczelnianych oraz rozwinięcia działalności własnej samorządów. Nie
można jednak zapominać o problemach będących udziałem zarówno samorządów, jak i nieanga-

FOT. ArchiWum rAdy dOkTOrANTóW uG

Niezwykle istotnym aspektem
wskazywanym przez prelegentów był rozwój aktywności
w zakresie informowania doktorantów i promocji działań
samorządu przy pomocy tworzonych stron internetowych
i portali społecznościowych;
• problemy samorządu. Do najczęściej wskazywanych problemów należały: za niskie wsparcie finansowe ze strony uczelni,
niska aktywność doktorantów
i słaba współpraca z przedstawicielami samorządu.

Przewodniczący Rady Doktorantów UG,
mgr Dominik Walczak
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żujących się społecznie doktorantów (patrz wyżej). Do organizatorów docierały również sygnały od
przedstawicieli samorządów, którzy nie uzyskali dofinansowania na
uczestnictwo w konferencji, dlatego prawdopodobnym jest, że część
problemów będących ich udziałem, nie zostało rozpoznanych.
Aktualnie trwa nabór tekstów
do monografii konferencyjnej,
której konsultantem merytorycznym będzie dr Jacek Taraszkiewicz.
dominik bień

Doktoranci na boisku
FORUM

DOKTOR ANTÓW

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
Drużyny były mieszane. W ich składach znaleźli się doktoranci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
(Adam Kawiński, Bartosz Głąb, Mateusz Manicki, Krzysztof Łepek, Łukasz Rąbalski, Grzegorz Gołuński,
Jacek Piosik, Jakub Rusakow, Kacper Wasielewski, Szymon Żwirowski), Politechniki Gdańskiej (Przemysław Kitowski, Paweł Kaszowski,
Jacek Frost, Tomasz Fularczyk, Mariusz Izwantowski, Damian Jakowski, Łukasz Hirt, Kamil Knozowski,
Paweł Madej) oraz Uniwersytetu
Gdańskiego (Dominik Walczak, Dominik Bień, Andrzej Gierszewski,
Maciej Ciemny).
Mimo że rozgrywki miały na celu
przede wszystkim integrację, zawodnicy grali z pełnym zaangażowaniem, zostawiając na boisku sporo
zdrowia.
– Moją naukową dziedziną jest archeologia. W dłoniach nie trzymam tylko długopisu, ale często również łopatę,
w pracy wspomagam się więc także nogami. Dlatego kondycyjnie podczas meczu nie wysiadłem, choć momentami

bywało ciężko. Kilku moich kolegów,
szczególnie z kierunków humanistycznych, nie dało rady. Do domu musieli
zostać odwiezieni, ale jestem przekonany, że byli zadowoleni. Widać było spełnienie na ich twarzach, po rozegraniu
pełnych dwóch połów meczu – opowiada dumny Andrzej Gierszewski.
Oprócz kilku meczów i kilkudziesięciu bramek, integrującym czynnikiem był również wspólny grill,
podczas którego można było obalać
kolejny mit o wzajemnej niechęci dwóch największych trójmiejskich
uczelni. – Byłem tam przyjmowany
nawet milej niż w swojej uczelnianej bibliotece – nie ukrywa Maciej Ciemny.
Na zakończenie przewodniczący
TPD wręczył uczestnikom upominki, ufundowane przez Urząd Miejski w Gdańsku, a także okolicznościowe medale. – Najważniejszy nie
był wynik, tylko wspólna zabawa. Dlatego liczeniem zdobytych bramek nikt
na serio się nie przejmował. Mamy
nadzieję, że spotkamy się znowu jak
najszybciej – kończy Syczak.
CIEM

FOT. PiOTr syczAk

Turniej został zorganizowany przez
Trójmiejskie Porozumienie Doktorantów, organizację, która za cel stawia sobie przede wszystkim integrację młodych naukowców z uczelni
Gdańska, Gdyni i Sopotu. – Już wcześniej dostawałem sygnały, że warto
by postawić na sportową rywalizację.
Okazało się, że o wielu więcej chętnych
jest na solidny futbol niż na brydża czy
szachy. Dwudziestego siódmego czerwca doszło do spotkania na murawie –
mówi Piotr Syczak, przewodniczący
TPD, na co dzień doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Gdańskiego, a w tym wypadku
również bezstronny sędzia. – Pierluigi Collina to mój wzór jeszcze z lat
młodości. Wolę wzorować się na nim,
niż na Howardzie Webbie – dodaje
Syczak.
Spotkanie, w którym uczestniczyli również prorektorzy Politechniki Gdańskiej: profesor Józef E.
Sienkiewicz i profesor Marek Dzida, odbyło się na boisku piłkarskim
w kompleksie sportowym PG, przy
Alei Zwycięstwa 12 w Gdańsku.
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Lato w „Alternatorze”,

FOT. ArchiWum AkAdemickieGO chóru uG

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

Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego

Dobra passa zaczęła się od sukcesów Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, który w czerwcu
znakomicie zaprezentował się na
Krakowskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantans”. Nasza najbardziej utytułowana
grupa wróciła do Gdańska z dwiema statuetkami – za zajęcie I miejsca w kategorii muzyki sakralnej
oraz za zajęcie III miejsca w kategorii chórów mieszanych. Podczas
krakowskiego konkursu chórzyści
wystąpili pod dyrekcją Anety Majdy, asystentki dyrygenta chóru,
profesora Marcina Tomczaka, która
tak komentowała swój wymarzony
konkursowy debiut: – Zwycięstwo było zwieńczeniem naszej wspólnej pracy –
opieki profesora Tomczaka i zaangażowania całego zespołu. Bardzo się cieszę,
to dla mnie wielkie wyróżnienie.
Chórzyści nie zadowolili się krajowym uznaniem i wybrali się na mu-
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zyczny podbój Bałkanów. Na Ohrid
Choir Festival w Macedonii zmierzyli się z ponad pięćdziesięcioma
chórami z całej Europy i znów okazali się najlepsi – zdobyli I miejsce
i Grand Prix festiwalu. – Festiwal
ma wieloletnią, bardzo dobrą renomę.
Przyjeżdżają tu najlepsze zespoły z całej Europy. W moim przekonaniu ten
koncert był bardzo dobry pod względem technicznym, znakomicie wykonany również artystycznie i muzycznie,
co zaowocowało takim werdyktem ju-

rorów – mówił dyrygent chóru, profesor Tomczak w wywiadzie udzielonym „Panoramie Kulturalnej”.
W czasie konkursu chórzyści wykonali utwory Andrzeja Koszewskiego,
Andreasa Hakenbergera, Tronda
Kverno i Felixa Mendelssohna.

WAKACYJNE PLONY
„JANTARA”
Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” też
mają za sobą pracowite wakacje.

FOT. michAł TukAlski

SUKCESY
AKADEMICKIEGO
CHÓRU UG

Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”
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SMAKI ORIENTU
NA UG
Na tym jednak nie koniec, bowiem
sukcesy „Alternatora” to nie tylko
wyróżnienia na przeglądach i konkursach. Powodem do dumy mogą
być także efekty, jakie przyniosła
kolejna edycja majowego Festiwalu
Kultury Azjatyckiej UG „Made in
Azja”, której tegoroczna odsłona
przebiegała pod hasłem „Made in
India”. Największym uznaniem cieszył się występ gwiazdy festiwalu –
Geety Chandran, tancerki i choreografki klasycznego indyjskiego tańca bharatanatyam. Gościem honorowym wydarzenia była ambasador
Republiki Indii – Smt. Monika Kapil
Mohta, którą przyjmował prorektor
ds. studenckich, profesor Józef Arno Włodarski. Dzięki nawiązanym
w czasie festiwalu kontaktom udało się zainicjować rozmowy, które
być może już wkrótce zaowocują
powstaniem nowego orientalistycznego kierunku studiów na UG. –
Festiwal „Made in Azja” z każdą kolej-

Geeta Chandran

ną edycją rozwija się i poszerza spektrum współpracy kulturalno-dydaktycznej naszej uczelni z azjatyckimi partnerami – komentował Tomasz Pupacz,
organizator festiwalu. – Cieszy mnie
fakt, że zainteresowanie kulturą azjatycką
zarówno wśród studentów, jak i wśród
pracowników UG jest ogromne. Dlatego
też, otwarci na nowe ekscytujące doświadczenia artystyczne, zabieramy się
do realizacji kolejnej edycji poświęconej
Japonii.

***
Po pracowitych wakacjach „Alternator” nie zwalnia obrotów i już
planuje kolejne niespodzianki na
zbliżający się rok akademicki.
A statuetki i puchary, niczym słoiczki z konfiturami, zdobią półki
w siedzibie ACK, by w nowym sezonie stanowić miłe wspomnienie
słodkich smaków lata.
barbara madany

FOT. JAkub NANOWski

Sierpień zaczęli od występów na
Mazurskich Spotkaniach z Folklorem
w Olecku, a tuż po tym udali się na
długo wyczekiwany wyjazd do Bułgarii. Na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Burgas prezentowali się u boku grup z Włoch,
Turcji, Gruzji i innych europejskich
krajów. Po ciepłym przyjęciu zagranicznej publiczności „Jantar” nabrał wiatru w żagle i postanowił
wziąć udział w elbląskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych,
gdzie nie miał sobie równych. Jako
jedyny wystartował we wszystkich
trzech kategoriach i to ze znakomitym skutkiem – zwyciężył w konkurencji zespołów tanecznych oraz
kapel ludowych, a w kategorii
śpiew zajął III miejsce. Trudno
o lepsze zwieńczenie pracowitego
sezonu.

FOT. JAkub NANOWski

czyli sezon kulturalnych plonów

Ambasador Republiki Indii, Smt. Monika Kapil Mohta i prorektor ds. studenckich UG, prof. Józef Arno Włodarski
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Trenuj z azs-em!

S EKCJ E

S P ORTOWE

A ZS

U G

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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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,
ul. 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
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K AL EJ DOSKOP

SP ORTOW Y

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...

złoTa załoga azs ug
Skład reprezentacji:
1. Grzegorz Goździk – sternik,
Wydział Prawa i Administracji
2. Wojciech Zemke – sternik,
Wydział Zarządzania
3. Rafał Milczarczyk – Wydział
Ekonomiczny
4. Judyta Mrózek-Gliszyńska –
Wydział Zarządzania
5. Michał Salamon – Wydział
Prawa i Administracji
6. Paweł Wysocki – Wydział
Oceanografii i Geografii

Trener: dr Jan Patok
Kierownik: Tomasz Bandelak

FOT. bArbArA AdAmek

Mocnym akcentem tegoroczną edycję Akademickich Mistrzostw Polski
zakończyli żeglarze AZS Uniwersytet
Gdański, zdobywając złote medale
w kategorii uniwersytetów i srebrne
w klasyfikacji generalnej. Zawody
tradycyjnie rozegrano na jeziorze
Niegocin w Wilkasach. Na medale
drużynowe zapracowały dwie załogi.
W klasyfikacji sterników medale
zdobyli sternicy obu załóg – Grzegorz Goździk (złoty medal) i Wojciech Zemke (srebrny medal).

Nasze siatkarki plażowe spisały się
znakomicie podczas turnieju Plaża
Open, rozgrywanego w Andrychowie. Para AZS Uniwersytet Gdański:
Dominika Horbacz/Paulina Radziwon dotarła w silnie obsadzonym
turnieju do finału, gdzie niestety
musiała uznać wyższość pary Magdalena Szczytowicz/Wikoria Sztaszak-Sztaszków. Jest to ogromy sukces siatkarek plażowych AZS UG,

które w tym sezonie debiutują w cyklu rozgrywek ogólnopolskich. Po
dobrych występach w Akademickich
Mistrzostwach Polski – IV miejsce
w klasyfikacji generalnej i I miejsce
wśród par uniwersytetów – i dobrych występach w poprzednich turniejach przyszedł upragniony medal!
Trenerem pary plażowej AZS UG
jest Rafał Murczkiewicz.

W dniach 6–16 lipca 2013 roku w Kazaniu odbyła się Letnia Uniwersjada,
czyli akademicki odpowiednik Letnich Igrzysk Olimpijskich. Tegoroczne zawody były bardzo udane
dla reprezentacji Polski. Wśród medalistek znalazła się studentka UG,
Monika Paliszewska (Wydział Filologiczny), która wraz z reprezentacją
zdobyła brązowy medal we florecie
kobiet. Warto podkreślić, iż medal
w Kazaniu był dotychczasowym
ukoronowaniem wspaniałego roku,
który przecież jeszcze się nie zakończył.

Największe sukcesy Moniki Paliszewskiej w roku 2013:
– Drużynowe Mistrzostwo Polski
Młodzieżowców we florecie kobiet, Nowy Dwór Mazowiecki
4–7.04.2013,
– Drużynowe Wicemistrzostwo Polski Seniorek we florecie kobiet,
Śrem 31.05–2.06.2013,
– Drużynowe Wicemistrzostwo Europy Młodzieżowców we florecie
kobiet, Toruń 5–9.06.2013,
– Brązowy medal Letniej Uniwersjady we florecie kobiet drużynowo,
Kazań 6–16.07.2013.

FOT. ArchiWum Azs uG

srebrne siaTkarki azs ug na plaży!

FOT. ArchiWum Azs uG

sTudenTka ug medalisTką uniwersjady!

piotr Walczak
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