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Na uko wy staż w USA
An na Szy dłow ska, stu dent ka mię dzy-
uczel nia ne go wy dzia łu Bio tech no -
lo gii ug-gumed, za kwa li fi ko wa ła
się na rocz ny staż na uko wy w uni -
wer sy te cie w chi ca go. tam, w la bo -
ra to rium prof. Ke enan’a, bę dzie
pro wa dzi ła ba da nia do swo jej pra -
cy ma gi ster skiej. pro fe sor ke enan
zaj mu je się okre śla niem, w ja ki spo -
sób w ko mór kach eu ka rio tycz nych
– i czę ścio wo pro ka rio tycz nych –
biał ka kie ro wa ne są do od po wied -
nich prze dzia łów iko twi czo ne są 
w bło nie re ti cu lum en do pla zma -
tycz ne go. 

moż li wość ubie ga nia się o te go
ro dza ju staż wy ni ka z kil ku let niej
współ pra cy  mię dzy uczel nia ne go
wy dzia łu Bio tech no lo gii ug-gumed
z uni wer sy te tem w chi ca go i uni -
wer sy te tem w wir gi nii. współ pra -
ca ta zo sta ła za ini cjo wa na przez
pol skie go na ukow ca pra cu ją ce go
w uni wer sy te cie w wir gi nii – 
dr. Zbi gnie wa De re wen dę.w la -
tach 2008–2012 sta że ma gi ster skie
w tych uczel niach od by ło 11 stu -
den tów bio tech no lo gii uni wer sy -
te tu gdań skie go.

Staż w Bruk se li
Nad ia Za iets, stu dent ka wy dzia łu
pra wa i ad mi ni stra cji ug, wy gra ła
kon kurs na staż w Bruk se li, ufun -
do wa ny przez po sła do par la men tu
eu ro pej skie go, ja ro sła wa wa łę sę.
do kon kur su mo gli sta nąć stu den -
ci z wy dzia łów: pra wa i ad mi ni -
stra cji, na uk spo łecz nych, oce -
ano gra fii i geo gra fii, za rzą dza nia
oraz eko no micz ne go, któ rzy za in -
te re so wa ni są kwe stia mi po li ty ki
eu ro pej skiej, bu dże tu unii eu ro pej -
skiej, po li ty ką spo łecz ną, po li ty ką
spój no ści i part ner stwem wschod -
nim. zwy cięż czy ni po je dzie na staż
w paź dzier ni ku 2012 ro ku. za zgo -
dą dzie ka na wy dzia łu staż zo sta -
nie uzna ny za prak ty kę obo wiąz -
ko wą wy ni ka ją cą z kie run ku kształ-
ce nia.

Na gro dzo no pro jekt 
Ob cho dów Ro ku Ja na He we liu sza 
pro jekt ob cho dów ro ku ja na
He we liu sza 2011 zo stał po now nie 
na gro dzo ny, tym ra zem przez 
ju ry i mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu mar ke tin gu miejsc „we lco me Fe -
sti val” (po przed nią na gro dę zdo był 

w kon kur sie „im pac tor”). Fe sti wal
ma na ce lu na gra dza nie pro jek -
tów, któ re nie ty le pro mu ją da ne
mia sto czy re gion, ale w wy jąt ko -
wy spo sób two rzą je go mar kę, 
an ga żu jąc do współ pra cy wie le
pod mio tów zwią za nych z da ną lo -
ka li za cją – sa mo rząd, lo kal ny biz -
nes czy uczel nię. 

pro jekt ob cho dów ro ku ja na
He we liu sza do ce nio no za mię dzy -
sek to ro we part ner stwo w du żej
ska li oraz efek ty tu ry stycz ne i pro -
mo cyj ne. po nad to, ju ry wska za ło,
że bar dzo du żym atu tem pro jek tu
był fakt, iż po dej mo wa ne pod czas
ro ku He we liu sza dzialania kie-
ro wa ne by ły w spo rej mie rze do
miesz kań ców, co do dat ko wo wpły -
wa ło na bu do wa nie we wnętrz ne -
go wi ze run ku miej sca. 

przy po mnij my, że uni wer sy tet
gdań ski był głów nym i naj więk -
szym na uko wym part ne rem ob -
cho dów ro ku ja na He we liu sza 
i miał swój udział w pro mo wa niu
na uko wych i kul tu ral nych wy da -
rzeń, zwią za nych z ja nem He we -
liu szem. w ra mach ob cho dów 
w uczel ni co mie siąc od by wa ły się
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Pomorska gala studenckiego nobla

Dnia 10 ma ja 2012 ro ku w gma chu Bi blio te ki Głów -
nej Uni wer sy te tu Gdań skie go pod czas uro czy stej

ga li na gro dze ni zo sta li lau re aci re gio nal nej edy cji pre sti -
żo we go kon kur su Stu denc ki No bel. Ideą kon kur su jest
wy ła nia nie, pro mo wa nie i na gra dza nie naj zdol niej szych
stu den tów z ca łe go kra ju, wy róż nia ją cych się ogrom ną
wie dzą w za kre sie swo jej dzie dzi ny, a tak że sze ro ką dzia -
łal no ścią spo łecz ną i na uko wą. Pod czas wy ła nia nia naj -
lep szych stu den tów ko mi sja kon kur so wa bie rze pod uwa -
gę bar dzo sze ro kie kry te ria: śred nią ocen (co naj mniej
4,0), pra ce ba daw cze, re fe ra ty, prak ty ki za wo do we,
współ pra cę z pra są na uko wą, zna jo mość ję zy ków ob cych,
udział w ży ciu ar ty stycz nym i spor to wym, udział w wy -
mia nach stu denc kich, dzia łal ność w ko łach na uko wych,
or ga ni za cjach oraz me diach. 

Kon kurs skła da się z trzech eta pów: re gio nal ne go,
uczel nia ne go oraz fi na łu, po nad to wy bie ra ni są zwy cięz -
cy w dzie się ciu ka te go riach bran żo wych. Na eta pie bran -
żo wym uczel nie z na sze go re gio nu re pre zen to wać bę dą:
Da mian Flis (Aka de mia Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor -
tu), Ra fał Kłocz ko (Aka de mia Mu zycz na), Mał go rza ta

Oso wiec ka (Szko ła Wyż sza Psy cho lo gii Spo łecz nej Wy -
dział Za miej sco wy w So po cie), Mał go rza ta Po chwat ka
(Po li tech ni ka Gdań ska), Ur szu la Wol szon (Wyż sza Szko -
ła Ban ko wa), Piotr Wy soc ki (Gdań ski Uni wer sy tet Me -
dycz ny). Lau re atem re gio nal nym te go rocz ne go kon kur su
i jed no cze śnie re pre zen tan tem uczel nia nym w kon kur sie
bran żo wym zo stał Pa weł No wic ki z Uni wer sy te tu Gdań -
skie go. – Je stem za sko czo ny, po nie waż choć mam sze ro kie
za in te re so wa nia, każ dy lau re at na tej sa li mo że po chwa lić
się po dob ny mi osią gnię cia mi i każ dy jest swo istym wzo rem
do na śla do wa nia – mó wił Pa weł, od bie ra jąc na gro dę. 
Pa weł jest stu den tem V ro ku ad mi ni stra cji, wie lo krot nie
otrzy my wał sty pen dium na uko we, w obec nym ro ku aka -
de mic kim otrzy mał tak że sty pen dium rek to ra, był prze -
wod ni czą cym Ko ła Na uko we go Pra wa Kon sty tu cjo nal ne -
go, se kre ta rzem Ko ła Na uko we go „Se ne ka”, a tak że
or ga ni za to rem wie lu ak cji i fe sty nów na uko wych oraz 
de bat pu blicz nych. Mo że po chwa lić się rów nież osią gnię -
cia mi spor to wy mi (pił ka noż na) i ar ty stycz ny mi (ja ko
czło nek chó ru Re demp to ris). mo ni ka le Wan doW ska
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wiecha na nowej siedzibie neofilologii

Wdniu 4 czerw ca br. od by ła się uro czy stość za wie -
sze nia wie chy na gma chu neo fi lo lo gii. Po pro wa -

dził ją prof. Ber nard Lam mek, rek tor UG. Na uro czy -
sto ści obec ni by li mię dzy in ny mi: Sła wo mir Nowak,
mi ni ster trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor -
skiej, Mie czy sław Struk, mar sza łek wo je wódz twa po -
mor skie go, Ja cek Gu liń ski, wi ce mi ni ster na uki i szkol -
nic twa wyż sze go, prof. An drzej Cey no wa, dzie kan
Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go UG,  Sła woj Le szek Głódź,
ksiądz ar cy bi skup me tro po li ta gdań ski, Ry szard Sta -
chur ski, wo je wo da po mor ski, Mi chał Owczar czak, wi -
ce wo je wo da, a tak że przed sta wi cie le głów ne go wy ko -
naw cy no we go gma chu neo fi lo lo gii z Alek san drem
Jon kiem, pre ze sem spół ki Po li mex Mo sto stal S.A. na
cze le oraz ar chi tek ci bu dyn ku – Je rzy Wol ski, Ja ro sław
Ra wer ski –    z biu ra pro jek to we go Wol ski Ar chi tek ci.

Umo wa na bu do wę no we go gma chu neo fi lo lo gii dla
Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go oraz bu dyn ku ad mi ni stra cji
cen tral nej zo sta ła pod pi sa na 12 lip ca 2011 ro ku. In we -
sty cja po wsta nie w ra mach pro jek tu: „Bu do wa bu dyn ku
dy dak tycz ne go i ad mi ni stra cyj ne go Uni wer sy te tu Gdań -
skie go w Gdań sku w po dzia le na dwa za da nia: Za da nie 1:
Bu do wa bu dyn ku neo fi lo lo gii Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go

w ra mach Kam pu su Bał tyc kie go Uni wer sy te tu Gdań -
skie go w Gdań sku; Za da nie 2: Bu do wa bu dyn ku ad mi ni -
stra cji cen tral nej Uni wer sy te tu Gdań skie go w Gdań sku”.
W je go efek cie po wsta nie obiekt z wydzielonymi
częściami: neo fi lo lo gicz ną i nie za leż ną ad mi ni stra cyj ną 
o łącz nej po wierzch ni cał ko wi tej 23 544,30 m². Po wierzch -
nia cał ko wi ta czę ści prze zna czo nej dla neo fi lo lo gii wy -
nie sie 15 986,42m². W czte ro kon dy gna cyj nej czę ści
obiek tu bę dą się mie ści ły mię dzy in ny mi: In sty tut An gli -
sty ki, In sty tut Fi lo lo gii Ger mań skiej, In sty tut Fi lo lo gii
Ro mań skiej, In sty tut Fi lo lo gii Wschod nio sło wiań skiej,
Ka te dra Fi lo lo gii Kla sycz nej, Ka te dra Skan dy na wi sty ki,
Ka te dra Sla wi sty ki oraz po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne
wy dzia łu. Pla no wa ny ter min za koń cze nia bu do wy gma -
chu neo fi lo lo gii to 31 paź dzier ni ka 2012 ro ku, na to miast
bu dyn ku ad mi ni stra cji cen tral nej – 30 czerw ca 2013 ro -
ku. Koszt, we dług umo wy ro bót bu dow la no-mon ta żo -
wych ca łej in we sty cji, wy no si pra wie 77 mln zł, z cze go
koszt prac zwią za nych z bu do wą bu dyn ku neo fi lo lo gii to
pra wie 52 mln zł. Bu do wa jest fi nan so wa na w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go dla Wo je wódz -
twa Po mor skie go na la ta 2007–2013, Osi prio ry te to wej 2:
Spo łe czeń stwo wie dzy.

sukces doktorantów
z instytutu oceanografii

Doktoranci z Instytutu Oceanografii UG: mgr inż. Natalia Kujawska 
i mgr inż. Szymon Talbierz zwyciężyli w konkursie na najlepszą

prezentację posterową międzynarodowej konferencji „Bioconnect 2012”.
Odbywająca się cyklicznie konferencja ma na celu połączenie dwóch
światów: nauki i biznesu w obrębie jednej dziedziny – biotechnologii. Promocja młodych naukowców jest jednym z jej
elementów. Zwycięska prezentacja dotyczyła fotobioreaktora do hodowli mikroalg opracowanego przez naszych
naukowców. Urządzenie to pozwala na szybki wzrost biomasy mikroalg, które później mogą być wykorzystane 
do produkcji między innymi: biopaliw, kosmetyków, leków, żywności dla ludzi, pasz dla zwierząt, a także utylizacji
ścieków oraz odpadowego dwutlenku węgla.
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mię dzy in ny mi po pu lar no -na uko -
we wy kła dy pro mu ją ce po stać 
ja na He we liu sza czy wy sta wy po -
świę co ne je go twór czo ści (jed na
z nich pre zen to wa na by ła w sie-
dzi bie par la men tu eu ro pej skie go
w Bruk se li). naj więk szym na uko -
wym wy da rze niem ro ku He we liu -
sza w ug o świa to wym za się gu
stał się kon gres pol skie go to wa -
rzy stwa astro no micz ne go. po nad -
to uczel nia przy go to wa ła kon kurs
dla mło dych na ukow ców na pro -
jek ty ba dań na uko wych in spi ro wa -
nych bio gra fią i dzie ła mi ja na 
He we liu sza „tri bu te to He ve lius”,
po wsta ły licz ne pu bli ka cje i zor ga ni -
zo wa na zo sta ła kon fe ren cja na u-
ko wa, sym bo licz nie pod su mo wu ją -
ca ob cho dy ro ku ja na He we liu sza. 

Odznaczenie dla prof. Reginy
Pawłowskiej
eme ry to wa na pro fe sor Re gi na Paw -
łow ska z in sty tu tu Fi lo lo gii pol skiej
ug, zo sta ła od zna czo na krzy żem
ofi cer skim or de ru od ro dze nia
pol ski za wy bit ne za słu gi dla
nie pod le gło ści rze czy po spo li tej
pol skiej, od da nie dla spra wy prze -
mian de mo kra tycz nych w kra ju
oraz osią gnię cia w pra cy za wo do -
wej i spo łecz nej. od zna cze nie zo -
sta ło wrę czo ne przez pre zy den ta
rze czy po spo li tej pol skiej, Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go, pod czas
uro czy sto ści z oka zji dnia wol no ści
(rocz ni cy wy bo rów 4 czerw ca 1989
ro ku) w pa ła cu pre zy denc kim.
oprócz prof. re gi ny paw łow skiej
uho no ro wa nych zo sta ło trzy dzie -
ści dzie więć ko biet za słu żo nych
dla prze mian de mo kra tycz nych 
i spo łe czeń stwa oby wa tel skie go 
w pol sce. 

Czerwona Róża trafiła na UG!
ty tuł naj lep sze go ko ła na uko we -
go po mo rza w kon kur sie o na gro -
dę czer wo nej ró ży 2012 zdo by ło
stu denc kie ko ło na uko we ana liz
me tod za rzą dza nia „stra teg” z wy -
dzia łu za rzą dza nia ug. ka pi tu ła
na gro dy do ce ni ła dzia łal ność stu -
denc kie go ko ła na uko we go „stra -
teg”, a przede wszyst kim ta kie

suk ce sy, jak: wie lo krot ne zwy cię -
stwa w kon kur sie siFe (stu dents
in Free en ter pri se – stu den ci dla
przed się bior czo ści) oraz uzy ska nie
ty tu łu mi strza pol ski siFe w 2009,
2010 i 2011 ro ku, re pre zen to wa nie
pol ski na świa to wych Fi na łach
kon kur su siFe, pierw sze miej sce 
w gro nie 67 or ga ni za cji z ca łej pol -
ski w kon kur sie pra ca@da no ne dla
naj bar dziej ak tyw nych or ga ni za cji
stu denc kich w pol sce, zdo by cie na -
gro dy uni le ver envi ron men tal su -
sta ina bi li ty award, przy zna wa nej
przez fir mę uni le ver za pro mo wa -
nie kon cep cji spo łecz nie od po wie -
dzial ne go biz ne su, za ję cie dru gie go
miej sca w kon kur sie im. an drze ja
wa len ty no wi cza dla mło dych Li de -
rów, or ga ni zo wa nym przez klub
ro ta ract trój mia sto za pro jekt
„przy szłość w two ich rę kach”.

na gro dą jest 12 tys. zł, ufun do wa -
ne przez Bank mil len nium. pie nią dze
człon ko wie ko ła za mie rza ją prze zna -
czyć na re ali za cję swo ich pro jek tów.
opie ku nem ko ła na uko we go „stra -
teg” jest dr Piotr Wró bel.

w ka te go rii „naj lep szy stu dent”
o na gro dę czer wo nej ró ży wal czył
Ma ciej Ka mil Wój cik z wy dzia łu
pra wa i ad mi ni stra cji ug. otrzy mu -
jąc no mi na cję jm rek to ra ug do
udzia łu w kon kur sie, zy skał rów no -
cze śnie mia no naj lep sze go stu den -
ta uni wer sy te tu gdań skie go.

Światowa informatyka
kwantowa w Gdańsku
w dniach 18–19 ma ja 2012 ro ku w sie -
dzi bie kra jo we go cen trum in for ma -
ty ki kwan to wej (kcik) od by ło się
mię dzy na ro do we sym po zjum na -
uko we po świę co ne naj now szym
ba da niom z za kre su in for ma ty ki
kwan to wej. w spo tka niu wzię li
udział wy bit ni na ukow cy z ośrod -
ków na uko wych w pol sce i za gra -
ni cą, a tak że dok to ran ci i mło dzi
na ukow cy z in sty tu cji par ty cy pu ją -
cych w kcik (pol ska aka de mia 
na uk, po li tech ni ka gdań ska, uni -
wer sy tet gdań ski, uni wer sy tet 
ja giel loń ski, uni wer sy tet łódz ki,
uni wer sy tet im. ada ma mic kie -
wi cza w po zna niu, uni wer sy tet
mi ko ła ja ko per ni ka w to ru niu, cFt

pan, uni wer sy tet wro cław ski)
oraz człon ko wie ko ła na uko we go
Fi zy ków uni wer sy te tu gdań skie -
go. pod czas sym po zjum głos za -
bra li: je den z pio nie rów teo rii kom -
pu te ra kwan to we go, prof. Da vid
DiVincenzo oraz prof. Ha rald 
We in fur ter, kie ru ją cy jed ną z naj -
lep szych na świe cie grup eks pe ry -
men tal nych. pro fe sor diVincenzo
przed sta wił obec ny stan ba dań
nad two rze niem kwan to we go
kom pu te ra przy po mo cy nad prze -
wo dzą cych ku bi tów, na to miast
wy stą pie nie prof. we in fur te ra do -
ty czy ło naj now szych ba dań w za -
kre sie kwan to wej ko mu ni ka cji. 

Suk ces wy sta wy Bi blio te ki
Głów nej UG
dnia 10 ma ja 2012 ro ku w Bi blio te -
ce na uko wej przy uni wer sy te cie
ło tew skim w ry dze od był się wer -
ni saż wy sta wy „ma ria skło dow -
ska -cu rie ko bie ta no wo cze sna”,
zor ga ni zo wa nej przez Bi blio te kę
głów ną ug w set ną rocz ni cę przy -
zna nia słyn nej ba dacz ce na gro dy
no bla w dzie dzi nie che mii. w gdań -
sku wy sta wa by ła czyn na w dniach
1.12.2011–31.01.2012). w tym szcze -
gól nym spo tka niu udział wzię li
mię dzy in ny mi am ba sa dor nad -
zwy czaj ny i peł no moc ny rze czy -
po spo li tej pol skiej w re pu bli ce 
ło tew skiej, Je rzy Ma rek No wa -
kow ski, eks pert ds. kul tu ry, na uki 
i me diów am ba sa dy rp, dr Kry sty -
na Bar kow ska, rek tor uni wer sy te -
tu ło tew skie go, prof. Mārcis
Auziņš, na ukow cy, przed sta wi cie -
le po lo nii na ło twie, stu den ci,
przed sta wi cie le ra dia i te le wi zji, 
w tym tak że ra dia po lo nij ne go nasz
głos. wy sta wa trwa ła do 7 czerw -
ca 2012 ro ku i cie szy ła się tak du -
żym za in te re so wa niem, że od wrze -
śnia bę dzie rów nież pre zen to wa na
śro do wi skom aka de mic kim ło twy,
po cząw szy od uni wer sy te tu dau -
ga vpil skie go.

WPiA UG na pią tym miej scu 
w Pol sce
wy dział pra wa i ad mi ni stra cji
uni wer sy te tu gdań skie go za jął pią -
te miej sce w ran kin gu wy dzia łów



pra wa pol skich uczel ni, któ ry przy -
go to wa ła „rzecz po spo li ta”. w ran -
kin gu uczest ni czy ło dwa dzie ścia z
trzy dzie stu trzech uczel ni pro wa -
dzą cych w bie żą cym ro ku aka de -
mic kim stu dia na kie run ku pra wo.

po szcze gól ne wy dzia ły oce nia no
w ka te go riach: po ten cjał na uko -
wy, ja kość kształ ce nia i współ pra -
ca z za gra ni cą. su ma punk tów uzy -
ska nych w tych trzech ka te go riach
de cy do wa ła o osta tecz nej lo ka cie.

ug uzy skał w tym ran kin gu 27,5 p.
i wspól nie z po znań skim uni wer sy -
te tem im. ada ma mic kie wi cza za -
jął pią tą lo ka tę. wy dział pra wa 
i ad mi ni stra cji ug naj wię cej punk -
tów uzy skał w ka te go rii po ten cjał
na uko wy (12,5) i zna lazł się w ze -
sta wie niu obej mu ją cym tyl ko to
kry te rium na dru gim miej scu.

w po szcze gól nych ka te go riach
przy zna wa no punk ty mię dzy in-
ny mi za oce nę pa ra me trycz ną
mnisw, upraw nie nia ha bi li ta cyj ne,
zda wal ność na apli ka cje, do stęp -
ność ka dry na uko wej, mo bil ność

stu den tów, pu bli ka cje czy wie lo-
ję zycz ność.

CAiSE’12 – „24th In ter na tio nal
Con fe ren ce on Ad van ced In for -
ma tion Sys tems En gi ne ering”
w dniach 25–29 czerw ca 2012 ro ku
na uni wer sy te cie gdań skim od by ła
się „24th in ter na tio nal con fe ren ce
on ad van ced in for ma tion sys tems
en gi ne ering”. uczest ni czy ło w niej
dwie ście czter dzie ści osób z trzy -
dzie stu dzie wię ciu kra jów (z eu ro -
py za chod niej, obu ame ryk, azji
oraz au stra lii), zaj mu ją cych się in -
for ma ty ką, in for ma ty ką eko no -
micz ną i in ży nie rią opro gra mo wa -
nia. głów ne ha sło kon fe ren cji
brzmia ło: „in for ma tion se rvi ces”.
na kon fe ren cję na de sła no oko ło
trzy stu re fe ra tów. w wy ni ku pro -
ce su re cen zo wa nia, w któ rym
uczest ni czy ło kil ku set pra cow ni -
ków na uko wych i prak ty ków in for -
ma ty ki z ca łe go świa ta, wy bra no
czter dzie ści dwa re fe ra ty za pre -
zen to wa ne w czter na stu se sjach

te ma tycz nych. kon fe ren cja głów -
na wzbo ga co na by ła dwie ma kon -
fe ren cja mi ro bo czy mi na te mat
ana li zy i pro jek to wa nia sys te mów
in for ma tycz nych (emmsad) oraz
mo de lo wa nia pro ce sów biz ne so -
wych (Bpmds). to wa rzy szy ło jej
rów nież dzie sięć warsz ta tów te ma -
tycz nych po świę co nych szcze gó ło -
wym za gad nie niom me ry to rycz -
nym, a tak że fo rum i kon sor cjum
dok to ranc kie. re fe rat wpro wa dza -
ją cy pt. Lo oking at Fu tu re Re se arch
Chal len ges in En ter pri se In for ma tion 
Sys tems wy gło sił prof. Mi che le 
Mis si koff z rzym skie go uni wer sy -
te tu La sa pien za. ze bra ne w czte -
rech to mach ma te ria ły kon fe ren -
cyj ne zo sta ły opu bli ko wa ne przez
wy daw nic two sprin ger. kon fe ren -
cję zor ga ni zo wa ły uni wer sy te ty 
w Bar ce lo nie, gdań sku, ge ne wie 
i utrech cie, a ko mi te to wi or ga ni -
za cyj ne mu prze wod ni czył prof. 
Sta ni sław Wry cza, kie row nik ka te -
dry in for ma ty ki eko no micz nej na
wy dzia le za rzą dza nia ug.
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K A L E J D O S K O P

Na po cząt ku czerw ca de le ga cja UG w skła dzie:
pro rek tor ds. stu denc kich, prof. Jó zef Wło dar ski

oraz kie row nik Biu ra Ob słu gi Stu den tów Za gra nicz -
nych, mgr Adam Bącz kow ski od wie dzi ła Pe kin i Har -
bin. W Pe ki nie człon ko wie de le ga cji od by li sze reg spo -
tkań z fir ma mi re kru ter ski mi oraz od wie dzi li Pe kiń ski
Uni wer sy tet Ję zy ków Ob cych, z któ rym Uni wer sy tet
Gdań ski utrzy mu je od lat oży wio ne kon tak ty. Po nad -
to zło ży li wi zy tę w CSC Dong fang In ter na tio nal Cen -
ter for Edu ca tio nal Exchan ge, gdzie pod pi sa no umo wę
prze dłu ża ją cą współ pra cę na ko lej ne trzy la ta, a tak że
spo tka li się z am ba sa do rem RP w Pe ki nie, Ta de uszem
Cho mic kim. W trak cie te go ostat nie go spo tka nia prof.
Jó zef Wło dar ski wrę czył am ba sa do ro wi oraz rad cy am ba sa dy, Ar tu ro wi Wy szyń skie mu, Me da le Uni wer sy te tu
Gdań skie go. Me da le te zo sta ły przy zna ne w do wód uzna nia za po moc am ba sa dy RP w utwo rze niu po lo ni sty ki
w Uni wer sy te cie w Har bi nie i wspar cie dzia łań UG w Chi nach.

Ko lej nym eta pem po dró ży był Har bin, gdzie człon ko wie de le ga cji zło ży li wi zy tę w Har bin Nor mal Uni ver si -
ty, uczel ni, z któ rą UG pro wa dzi od 2009 ro ku wspól ne stu dia kul tu ry i ję zy ka pol skie go. Spo tka nie po świę co -
ne by ło pod su mo wa niu dwu let nie go po by tu chiń skich stu den tów na na szej uczel ni. Uzgod nio no, 
że no wy na bór na stu dia kul tu ry i ję zy ka pol skie go zo sta nie prze pro wa dzo ny w 2013 ro ku i zo sta nie zwięk szo -
ny do 20 osób. Wła dze Har bin Nor mal Uni ver si ty wy ra zi ły go to wość wspar cia po wsta ją cej w przy szłym ro ku
na Uni wer sy te cie Gdań skim si no lo gii, po przez od de le go wa nie dwóch lek to rów ję zy ka chiń skie go. Stro na chiń -
ska wy ra zi ła swo je uzna nie oraz po dzię ko wa nie za opie kę, ja ką na sza uczel nia ota cza stu den tów chiń skich.

delegacja ug w Pekinie i harbinie
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Ostat nie dni przed wy jaz dem chiń skich stu den tów po lo ni sty ki 
z Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go do Chin peł ne by ły spor to wych

atrak cji. Dzię ki Cen trum Stu diów Azji Wschod niej UG oraz za -
angażowaniu partnerów, czyli  szkoły windsurfingu Sopot Surf i szkoły
wspinaczki sportowej Wspinalnia Alfa w Gdań sku, mie li oni oka zję
spraw dzić swe umie jęt no ści na wo dzie i w po wie trzu.

Pod okiem in struk to ra mgr. Da mia na Ka czo row skie go piąt ka
śmiał ków te sto wa ła swe moż li wo ści, nie tyl ko za zna jąc no wych do -
świad czeń spor to wych na de sce sur fin go wej, ale tak że ćwi cząc ję zyk
pol ski w nie co dzien nych oko licz no ściach. Mi mo po cząt ko wej ba rie -
ry ję zy ko wej stu den ci świet nie ra dzi li so bie z de ską i ża glem na wo -
dach Za to ki Gdań skiej. – To bar dzo faj ne do świad cze nie. Ten sport
bar dzo mi się spodo bał – mó wił Qing He Xiao, czy li Piotr. 

Zu peł nie in ne emo cje to wa rzy szy ły stu den tom z Chin pod czas
wspi nacz ki na ścian ce w Cen trum Han dlo wym Al fa. Mi mo po cząt -
ko wych obaw i lę ku przed wy so ko ścią (szcze gól nie dziew cząt) oka -
za ło się, że wie lu z nich wspi nacz kę ma we krwi. Na mia no ko bie ty pa ją ka z pew no ścią za słu ży ły Yu Feng Zhang,
czy li Iza, Qin Ying, czy li Ka sia oraz Gao Ling Ling, czy li Iwo na. Na to miast w ka te go rii męż czyzn bez kon ku ren -
cyj ny oka zał się Qing He Xiao, któ ry dwu krot nie wspi na jąc się na sam szczyt ścia ny, ude rzył w gong umiesz czo ny
pod sa mym su fi tem. Lek cję wspi nacz ki stu den ci od by li pod fa cho wym okiem tre ne rów: Cze sła wa „Ku by” Ja kub -
czy ka ze Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu UG, in struk to ra wspi nacz ki mgr. Mar ka Ta by ze Wspi nal ni
Al fa oraz Ane ty Wa dow skiej z Sek cji Wspi nacz ko wej AZS UG. mag da le na mar cin koW ska

na wodzie i w Powietrzu

Podziękowania

Wczerw cu 2010 ro ku w „Ga ze cie Uni wer sy tec kiej” uka zał się ar ty kuł Mag da le ny Mar cin kow skiej Uzu peł nia -
ją ce się czło wie czeń stwo. Je go bo ha te rem był Krzysz tof Gosz, wów czas stu dent trze cie go ro ku pra wa na Uni -

wer sy te cie Gdań skim, któ ry nie cho dzi, nie sły szy i ma nie do wład rąk. Mi mo tak wy so kie go stop nia nie peł no spraw -
no ści, Pan Krzysz tof nie daw no ukoń czył stu dia, uzy sku jąc ty tuł za wo do wy ma gi stra. Ser decz nie gra tu lu je my i na
proś bę Pa na Krzysz to fa za miesz cza my prze sła ne przez nie go po dzię ko wa nia.

Sza now ni Pań stwo!
W związ ku z tym, że czas mo jej na -
uki na Uni wer sy te cie Gdań skim do -
biegł koń ca, chciał bym skie ro wać do
Was Dro dzy Przy ja cie le pa rę słów.

Z ca łe go ser ca pra gnę po dzię ko wać
wszyst kim za wspól nie spę dzo ny czas,
za wie dzę, cier pli wość, trud oraz za
wszel kie do bro, któ re go do świad czy łem,
prze by wa jąc z Wa mi. Je stem wdzięcz ny
ty lu oso bom, że nie wiem, czy uda mi
się wszyst kich wy mie nić. Dzię ku ję Pro -
fe so rom, Dok to rom i Ma gi strom za
wszyst ko, cze go mnie na uczy li, za
prze ka za ną wie dzę, za cier pli wość i
uśmiech mi mo tru du co dzien ne go
dnia. Pra gnę też po dzię ko wać Pa nu
Dzie ka no wi, Prof. zw. dr. hab. Ja ro sła -
wo wi Wa ry lew skie mu za kie ro wa nie
na szym Wy dzia łem oraz za wszel kie
sta ra nia, aby stu dio wać mo gły ta kie
oso by jak ja – nie peł no spraw ne.

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia
Pro mo to ro wi, Pa nu Prof. zw. dr. hab.
Da riu szo wi Szpo pe ro wi, za życz li wość
i opie kę. Dzię ku ję ,,pra wej rę ce” Pro -
mo to ra, Pa nu dr. Prze my sła wo wi Dą -
brow skie mu, za wszel ką po moc, za
cen ne uwa gi i po świę ce nie mi cza su w
każ dej sy tu acji. Dzię ku ję też wszyst kim
Pra cow ni kom dzie ka na tu i po szcze gól -
nych ka tedr, Pra cow ni kom ds. tech nicz -
nych. Dzię ku ję Ko le żan kom i Ko le gom
za po moc, za cie pło, któ re pro mie nio -
wa ło z Wa szych serc, za owoc ne spę -
dza nie wspól ne go cza su.

Jesz cze raz Wszyst kim i każ de mu 
z osob na ser decz nie dzię ku ję za wszyst -
ko, cze go do świad czy łem, prze by wa jąc
z Wa mi. Bę dzie mi Was bra ko wa ło
Dro dzy Przy ja cie le.

Mgr Krzysztof Gosz
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Po co nam de re gu la cja?
Mi ni ster spra wie dli wo ści wy gło sił
wy kład pod ty tu łem Re gu ły de re gu la -
cji, czy li dla cze go do bre pra wo i wol ny
ry nek le żą w in te re sie więk szo ści oby -
wa te li. De re gu la cja za wo dów to pro -
ces li kwi da cji zbyt wy so kich i nie -
uza sad nio nych ba rier do stę pu do
za wo dów. W prak ty ce ozna cza znie -
sie nie obo wiąz ku zda wa nia eg za mi -
nu pań stwo we go, któ ry upraw nia
do wy ko ny wa nia za wo du, na przy -
kład de tek ty wa, ko mor ni ka czy tak -
sów ka rza. Ist nie ją ce obec nie utrud -
nie nia to mię dzy in ny mi: obo wią zek
od by cia kur su i zda nia eg za mi nu
pań stwo we go, kie run ko we wy kształ -
ce nie (czę sto na płat nych stu diach
po dy plo mo wych) czy staż za wo do -
wy. – Kosz ty z ni mi zwią za ne czę sto
blo ku ją przede wszyst kim lu dziom
mło dym moż li wość wy ko ny wa nia da -
nej li cen cjo no wa nej pro fe sji – mó wił
mi ni ster Ja ro sław Go win. No wa
usta wa ma więc ogra ni czyć czy na -
wet znieść nie któ re for mal ne wy -
mo gi oraz zna czą co otwo rzyć do -
stęp do do tych czas re gu lo wa nych
za wo dów. Ten po mysł rzą du prze -
wi du je, że z obo wiąz ku po sia da nia
li cen cji zwol nie ni bę dą tak że ad wo -
ka ci, prze wod ni cy i tre ne rzy. – Je stem
prze ko na ny, że re for ma przy czy ni się do
spad ku bez ro bo cia i po pra wi sy tu ację
lu dzi mło dych na ryn ku pra cy – ar gu -
men to wał mi ni ster. 

Da ne ze stycz nia bie żą ce go ro ku
wska zu ją na wzrost bez ro bo cia 
w oko li ce 13%. Krzy wa bez ro bo cia
ro śnie od 2008 ro ku, czy li od po -
cząt ku kry zy su go spo dar cze go. Naj -
więk szy od se tek bez ro bot nych to
lu dzie mło dzi, w wie ku do dwu -
dzie stu czte rech lat (22%) i w prze -
dzia le dwa dzie ścia czte ry–trzy dzie -
ści czte ry la ta (30%), czy li po nad
mi lion osób bez sta łe go za trud nie -
nia. Mi ni ster pod kre ślił, że obec na
sy tu acja na ryn ku pra cy zwią za na
jest nie tyl ko z fa lą kry zy su eko no -
micz ne go, ale ma tak że cha rak ter
struk tu ral ny, wy ni ka ją cy mię dzy
in ny mi z uzy ski wa nia wie lu li cen cji
i cer ty fi ka tów. 

Pol ska – re kor dzist ka
Da ne prze sta wio ne pod czas spo tka -
nia po ka za ły, że Pol ska jest re kor -
dzist ką w Eu ro pie pod wzglę dem
licz by re gu lo wa nych za wo dów.
Obec nie ma my trzy sta osiem dzie -
siąt za wo dów re gu lo wa nych, za na -
mi są Cze si z trzystu trzy dzie sto ma
trze ma za wo da mi oraz Wiel ka Bry -
ta nia z dwu stu sie dem na sto ma za -
wo da mi. Śred nia unij na wy no si sto
pięć dzie siąt trzy za wo dy. Na ta kim
po zio mie mniej wię cej utrzy mu je
się licz ba za wo dów we Fran cji,
Wło szech oraz Niem czech. Naj -
mniej za wo dów re gu lo wa nych jest
w kra jach bał tyc kich, oko ło czter -
dzie stu–pięć dzie się ciu. By osią gnąć
po ziom unij ny, de re gu la cji ma zo -
stać pod da nych w pierw szej tran -
szy czter dzie ści dzie więć pro fe sji,
w na stęp nych ko lej ne dwie ście. 

Sy tu acja eu ro pej skie go ryn ku
pra cy od kil ku lat tak że nie za chwy -
ca. Da ne Eu ro pej skie go Urzę du Sta -
ty stycz ne go wska zu ją, że na te re -
nie Unii Eu ro pej skiej w 2011 ro ku
26% bez ro bot nych to oso by po ni żej
25 ro ku ży cia. – Wpro wa dze nie tej
usta wy po zwo li nam zna leźć się wśród
państw naj bar dziej przy chyl nych wol -
no ści go spo dar czej. Roz wią za nia wol no -
ryn ko we bo wiem wpły wa ją na ja kość
usług w więk szym stop niu niż pań stwo -
we eg za mi ny czy kor po ra cyj ne cer ty fi -
ka ty – pod kre ślał mi ni ster. Jed no -
cze śnie ostrze gał, że brak roz wią zań
w dzie dzi nie de re gu la cji spo wo du -
je wie le ne ga tyw nych skut ków dla
go spo dar ki. Oprócz wzro stu bez ro -
bo cia bę dą to rów nież zmniej sze nie
ela stycz no ści ryn ku pra cy, szko dli -
wy wpływ na roz wój go spo dar czy
pań stwa, wzrost biu ro kra cji, a tak -
że wzrost cen i spa dek ja ko ści
świad czo nych usług wy ni ka ją cy 
z bra ku kon ku ren cyj no ści.

Ilość kon tra ja kość
O ja kość wy ko ny wa nych usług naj -
bar dziej boi się śro do wi sko aka de -
mic kie. Praw ni cy by li moc no za nie -
po ko je ni skró ce niem cza su apli ka cji.
– Ta ki za bieg mo że spo wo do wać mię dzy

in ny mi zbyt du żą kon ku ren cję ze stro ny
praw ni ków z za gra ni cy – ar gu men to -
wał me ce nas Je rzy Glanc, dzie kan 
Po mor skiej Ra dy Ad wo kac kiej. 
Po dob ne wąt pli wo ści wzbu dzi ło
znie sie nie eg za mi nu li cen cyj nego
dla no ta riu szy. Brak re gu la cji w tym
za wo dzie mo że, zda niem prof. 
Kry sty ny Dzi wor skiej z Ka te dry 
In we sty cji i Nie ru cho mo ści UG, 
do pro wa dzić do ni skiej ja ko ści
świad czo nych usług oraz nad użyć
w kon tak tach z klien ta mi. Emo cje
za wrza ły tak że w mo men cie pod -
nie sie nia kwe stii znie sie nia eg za -
mi nu pań stwo we go dla prze wod -
ni ków tu ry stycz nych. Za wód ten 
w cza sie stu diów upra wia też wie lu
ża ków. – Znie sie nie li cen cji spo wo du je,
że nie wy kształ ce ni, sa mo zwań czy prze -
wod ni cy bę dą po peł niać ma sę me ry to -
rycz nych błę dów i przed sta wiać za kła -
ma ny ob raz hi sto rii mia sta czy re gio nu
– dzie lił się wąt pli wo ścia mi stu dent
pra wa, Ar ka diusz Zyg munt, prze -
wod nik. W od po wie dzi na ten za rzut
mi ni ster przed sta wił ostat ni ra port
Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej za
2011 rok, w któ rym za gra nicz ni go -
ście od wie dza ją cy kraj w an kie tach
wska za li na ni ską ja kość prze wod ni -
ków tu ry stycz nych. Na po zo sta łe
py ta nia oraz uwa gi mi ni ster sta -
now czo od po wia dał, że w wol nym
kra ju lu dzie wol ni po win ni być ni -
czym nie ogra ni cze ni i mieć wol ny
wy bór za rów no w za kre sie wy ko ny -
wa nia da ne go za wo du, jak i do stę pu
do ist nie ją cych na ryn ku usług. 

***
Spo tka nie mi ni stra spra wie dli wo ści
Ja ro sła wa Go wi na ze śro do wi skiem
aka de mic kim by ło ele men tem kon -
sul ta cji spo łecz nych prze pro wa dza -
nych przez Mi ni ster stwo Spra wie -
dli wo ści w ra mach prac nad wpro -
wa dze niem usta wy de re gu la cyj nej.
Wśród tłum nie przy by łej pu blicz no -
ści na sa li obec ni by li mię dzy in ny mi
rek tor UG, prof. Ber nard Lam mek,
pro rek tor, prof. Jó zef Wło dar ski oraz
dzie kan WPiA, prof. Ja ro sław Wa -
ry lew ski. mag da le na mar cin koW ska

– Dzięki deregulacji pierwszych czterdziestu dziewięciu zawodów powstanie od pięćdziesięciu tysięcy do stu
tysięcy miejsc pracy – przekonywał minister sprawiedliwości, jarosław gowin, podczas swojego wykładu
na wydziale prawa i administracji ug w dniu 22 marca 2012 roku

Deregulacja zawodów lekiem na bezrobocie?
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Dnia 31 ma ja 2012 ro ku na
Uni wer sy te cie Gdań skim roz-

po czę ła się czte ro dnio wa, mię -
dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko -
wa po świę co na dzie jom trans -
atlan tyc kiej emi gra cji z kra jów
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej.
Do Gdań ska przy by li wy bit ni 
hi sto ry cy z trzy na stu kra jów, 
z aż trzech kon ty nen tów: Eu ro -
py, Azji oraz Ame ry ki Pół noc nej.
Ko or dy na to rem pro jek tu ze stro -
ny na szej uczel ni by ła dr An na
Ma zur kie wicz. Na wią za nie współ -
pra cy po mię dzy or ga ni za to ra-
mi (Za kła dem Hi sto rii Naj now -
szej Po wszech nej Uni wer sy te tu
Gdań skie go, In sty tu tem Hi sto rii
Sło wac kiej Aka de mii Na uk, De -
par ta men tem Stu diów Ame ry ka -
ni stycz nych Uni wer sy te tu Ka ro -
la w Pra dze oraz Hi sto rycz ne go
Ar chi wum Wę gier skiej Służ by
Bez pie czeń stwa) by ło moż li we
dzię ki gran to wi prze ka za ne mu
przez Fun dusz Wy szeh radz ki. 

Pro gram spo tka nia obej mo wał
bar dzo sze ro ką te ma ty kę, a je go
ofi cjal ną część po prze dzi ły pierw -
sze w Pol sce ob ra dy Pol sko-
-Ame ry kań skie go To wa rzy stwa
Hi sto rycz ne go (Po lish -Ame ri can
Hi sto ri cal As so cia tion – PAHA).

DZIeń PIerW sZy: Co skła nia ło
lu dzi do uciecz ki za oce an?
W go dzi nach po po łu dnio wych
ofi cjal ną część kon fe ren cji otwo -

rzył rek tor Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, prof. Ber nard Lam mek,
któ ry w swo im wy stą pie niu wy -
ra ził sło wa uzna nia dla or ga ni za -
to rów za ze bra nie w jed nym
miej scu tak wie lu spe cja li stów 
z tak róż nych kra jów. Pod kre ślił
też war tość na uko wą po dej mo -
wa nej te ma ty ki oraz po trze bę
sze ro kie go – mię dzy na ro do we go
spoj rze nia na ba da nia mi gra cji
trans atlan tyc kich, któ re to spo -
tka nie umoż li wi ło. Na stęp nie go -
ści po wi tał pre zes PAHA, prof.
Ne al Pe ase. Zwró cił on uwa gę
na to, jak bar dzo w je go oczach
zmie nił się sam Gdańsk i Eu ro pa
Wschod nia. – Ostat nim ra zem,
kie dy tu taj by łem, był rok 1978 
i dziś wi dzę, że to mia sto i ten uni -
wer sy tet, a zwłasz cza ten kraj, któ ry
wte dy od wie dza łem, nie są już ta kie
sa me. Mam dziś oka zję, by na wła -
sne oczy zo ba czyć, jak da le ką dro gę
prze by ła ta część Eu ro py. Cie szę się,
że bę dąc w tak zna czą cym hi sto -
rycz nie miej scu, wśród tak wy bit -
nych oso bi sto ści mo że my wspól nie
dys ku to wać na te ma ty mi gra cji.

Te go dnia se sja wy kła do wa zo -
sta ła po świę co na na prze gląd
wy chodź stwa z kra jów na sze go
re gio nu oraz po szu ki wa nie czyn -
ni ków, któ re ta ki stan spo wo do -
wa ły. Pa nel roz po czął prof. Jože
Pir je vec ze Sło weń skiej Aka de mii
Na uk wy kła dem do ty czą cym eko -
no micz nej i po li tycz nej mi gra cji

Sło weńców. Na stęp nie po ja wi ły się
re fe ra ty o  innych nacjach, między
innymi Al bań czy kach i Es toń czy -
kach. Jak się oka zu je, fa le emi -
gra cji za oce an za le ża ły od wie lu
czyn ni ków, głów nie jed nak od przy -
czyn za rob ko wych oraz po li tycz -
nych. Sta ny Zjed no czo ne by ły kra-
jem da ją cym szan sę na lep sze
ży cie do tknię tym woj na mi Eu ro -
pej czy kom. O No wym Gdań sku
(No va Dant zig) wy kła dał z ko lei
mgr Jan Da ni luk z In sty tu tu 
Hi sto rii UG. No wy Gdańsk znaj -
du je się w sa mym ser cu bra zy lij -
skiej dżun gli, a zo stał za ło żo ny
przed dru gą woj ną świa to wą
przez gdań skich emi gran tów po -
cho dze nia nie miec kie go. Ostat -
nim punk tem pro gra mu w pierw -
szym dniu kon fe ren cji by ła po dróż
do Gdy ni oraz zwie dza nie Mu -
zeum Mia sta Gdy ni.

DZIeń Dru GI I trZe CI: 
Kie run ki i wa run ki ży cia 
na emi gra cji
Dzień dru gi kon fe ren cji (1 czerw -
ca) do po łu dnia wy peł ni ły re fe ra -
ty po świę co ne wa run kom i spo -
so bom po dró żo wa nia. Omó wio no
trans atlan tyc kie rej sy, wa run ki,
w ja kich od by wa no po dró że, eta -
py po dró ży, miej sca przy stan ko -
we oraz pierw sze chwi le po
przy jeź dzie do wy ma rzo nych
Sta nów. Jak wy ni ka ło z re fe ra -
tów, nie każ de mu imi gran to wi

„Wychodźstwo z Europy Środkowo-Wschodniej: 
wzorce migracji transatlantyckich”

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek Koordynator projektu, dr Anna Mazurkiewicz
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zi ścił się ame ry kań ski sen. Wie lu
uchodź ców – szcze gól nie tych,
któ rzy do Ame ry ki wy ru szy li 
po pierw szej woj nie świa to wej –
wy ko ny wa ło pro ste, fi zycz ne pra -
ce, gdyż bez zna jo mo ści ję zy ka
nie mo gło li czyć na wyż sze sta -
no wi ska. Uchodź cy osie dla li się
czę sto w mniej atrak cyj nych czę -
ściach miast, gdzie bu do wa li
swo je osie dla o spe cy ficz nym dla
sie bie kli ma cie. Imi gran ci, któ rzy
przy by wa li do USA, w więk szo ści
osie dla li się tam na sta łe, ina czej
niż ma to miej sce obec nie z imi -
gran ta mi w Eu ro pie Za chod niej,
dla te go też tak waż ne by ło prze -
nie sie nie na no wy grunt tra dy cji
i choć czę ści swo jej oj czy stej kul -
tu ry i oby cza jów. O dzia łal no ści
spo łecz nej, kul tu ral nej i po li tycz -
nej uchodź ców z póź niej szych fal
mi gra cji, mię dzy in ny mi Pe tra
Zen ka, Ti bo ra Ec khard ta, Ste fa na
Kor boń skie go, Cze sła wa Mi ło sza
i Ja na Pa pan ka, roz ma wia li re fe -
ren ci z Czech, Wę gier, Pol ski 
i Sta nów Zjed no czo nych. 

Czwar ta, wie czor na se sja sku -
pi ła się wo kół dzia łal no ści pro -
wa dzo nej przez po nadna ro do we
or ga ni za cje po li tycz ne, a tak że
na ak tyw no ści pu bli cy stycz nej 
i wy daw ni czej emi gran tów. Wie -
czor ne spo tka nie po świę co no na
pro jek cję fil mu do ku men tal ne go,
któ re go au to rem jest wę gier ski
hi sto ryk Béla Nóvé. Film, za ty -
tu ło wa ny Pa tria No stra, opo wia da

o lo sach mło do cia nych emi gran -
tów i re emi gran tów z Wę gier po
ra dziec kiej in ter wen cji je sie nią
1956 ro ku. Pod czas kon fe ren cji
moż na by ło oglą dać fo to gra fie
ilu stru ją ce wspo mnia ne w do ku -
men cie wy da rze nia. 

O tym, jak ży ło się emi gran tom
i w ja ki spo sób in te gro wa li się
oni ze so bą oraz z in ny mi gru pa -
mi et nicz ny mi ze środ ko wej Eu -
ro py, a tak że asy mi lo wa li się 
w no wej kul tu rze i ota cza ją cym
śro do wi sku dys ku to wa no trze -
cie go dnia kon fe ren cji. Po ru szo -
no wów czas tak że pro blem za -
cho wa nia kon tak tu z oj czy zną, 
w  tym fakt, że choć w no wej rze -
czy wi sto ści po ja wia ły się mniej -
szo ścio we ko ścio ły i szko ły oraz
ob cho dzo no nie któ re ro dzi me
świę ta to, jak opo wia dał na przy -
kład prof. Mie czy sław B.B. Bi -
skup ski, tak waż ny w kra ju Dzień
Nie pod le gło ści prze stał być już
istot nym świę tem dla Po lo nii.
Nie ozna cza to jed nak, że emi -
gran ci nie in te re so wa li się lo sa -
mi oj czy zny. Przy kła dem mo gą
być tu tak że Po la cy: za czy na jąc
od trud nych cza sów PRL-u, gdzie
„cio cia z Ame ry ki” przy sy ła ła to -
wa ry de fi cy to we, po or ga ni za cje
po za kra jem, któ re bar dziej lub
mniej sku tecz nie pró bo wa ły wy -
wie rać na ci ski na wła dze ame ry -
kań skie i przed sta wi cie li po lo nij -
nej in te li gen cji, by po mo gły
Pol sce w wal ce z ko mu ni zmem. 

Po dniu peł nym de bat go ście
re lak so wa li się, zwie dza jąc gdań -
skie Sta re Mia sto oraz Mu zeum
Hi sto rycz ne Mia sta Gdań ska.

DZIeń CZWAr ty:
Jak pi sać hi sto rię mi gra cji?
Na za koń cze nie kon fe ren cji dys -
ku to wa no mię dzy in ny mi o obec -
no ści emi gran tów w kul tu rze
Sta nów Zjed no czo nych. Przez la -
ta z róż nych przy czyn za oce an
wy emi gro wa ło wie lu ar ty stów 
i uczo nych, któ rzy po zo sta wi li 
po so bie trwa ły ślad. Ob ra dy
kon fe ren cji za koń czył pa nel po -
świę co ny źró dłom ba dań nad
emi gra cją. Za sta na wia no się nad
no wy mi spo so ba mi po zy ski wa -
nia in for ma cji, a tak że czy glo -
ba li za cja i zwią za ne z nią no we
fa le mi gra cji wy mu szą na hi sto -
ry kach zna le zie nie no wych me -
tod ba daw czych (te go ostat nie go
za gad nie nia do ty czył re fe rat
mgr. se ba stia na Da my z UG).
Kon fe ren cję za koń czył i ofi cjal -
nie za mknął kie row nik Za kła du
Hi sto rii Naj now szej Po wszech nej
UG, prof. Mie czy sław Nu rek.

Na nie dziel ne po po łu dnie za -
pla no wa no jesz cze warsz ta ty dla
stu den tów za ty tu ło wa ne: „Jak
pi sać hi sto rię mi gra cji?”. W ich
trak cie eks per ci po dzie li li się taj -
ni ka mi swo je go warsz ta tu, de -
mon stru jąc me to dy ba daw cze
oraz spo so by in ter pre ta cji i pre -
zen ta cji wy ni ków ba dań. mo ni ka le Wan doW ska
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PrA Wo A sPor toW Cy
Pra wo spor to we to dzie dzi na pra wa,
któ ra wciąż jest do me ną nie licz -
nych. W Pol sce i na świe cie nie wie -
lu jest spe cja li stów w tym za kre sie.
O ile w wy mia rze prak tycz nym wśród
praw ni ków dzie dzi na ta sta ła się 
co raz bar dziej po pu lar na, o ty le 
w aka de mic kim dys kur sie, w śro do -
wi sku wy kła dow ców pra wa, na dal
jest ona przed mio tem hob by stów.
Czy sa mym spor tow com po trzeb ne
jest  pra wo? W po wszech nym od bio -
rze mo gło by się wy da wać, że spor -
tow ca in te re su je przede wszyst kim
sport. Otóż oka zu je się, że sport to
nie tyl ko za sa dy gry, ale tak że sze reg
prze pi sów i re guł za war tych w obo -
wią zu ją cym pra wie. – Naj sil niej pra -
wo jest osa dzo ne w spor tach wod nych,
szcze gól nie w że glar stwie. By upra wiać
ten sport, na le ży znać sze reg za sad od
prze pi sów re ga to wych po róż ne go ty pu
mię dzy na ro do we kon wen cje – mó wił
ka pi tan ro man Pasz ke. W związ ku
pra wa ze spor tem cho dzi tak że o spra -
wy do ty czą ce do pin gu, ko rup cji oraz
róż ne go ty pu nad użyć. – Ob sza ry te
wy ma ga ją nie ty le re gu la cji usta wo wej
na szcze blu kra jo wym, ale roz wią zań na
po zio mie mię dzy na ro do wym – pod kre -
ślił Ja cek Foks, pod se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie Spor tu i Tu ry sty ki.
Z ko lei zda niem po sła Lesz ka Bla ni -
ka, mi strza olim pij skie go w gim na -
sty ce spor to wej: – Głów ny pro blem na
płasz czyź nie pra wo – spor tow cy nie le ży
w obo wiąz ku wy ko ny wa nia pra wa, ale
przede wszyst kim je go eg ze kwo wa nia.

Kie dyś sport or ga ni zo wa ło pań stwo,
dziś na stą pi ła de re gu la cja i or ga ni zu ją
go związ ki za wo do we. Te z ko lei ma ją
zbyt du żą au to no mię, dla te go ich
spo sób dzia ła nia mo że być dla spor -
tow ców si łą za rów no nisz czą cą, jak 

i bu du ją cą. – Na czel ną za sa dą związ ku
za wo do we go po win no być wspie ra nie
roz wo ju za wod ni ków, a nie śro do wi ska
dzia ła czy – pod kre śla ła po seł Ja gna
Mar czu łaj tis -Wal czak, mi strzy ni Pol -
ski w snow bo ar dzie. Ne ga tyw ne do -
świad cze nia spor tow ców ze związ ka -
mi za wo do wy mi skła nia ją do re f-
lek sji nad tym, czy pań stwo pol skie, 
w po rów na niu na przy kład z mo de -
lem an glo sa skim, po win no tak da le -
ce in ge ro wać w sport? Pro fe sor 
Je rzy Mły nar czyk, po nad stu krot ny
re pre zen tant Pol ski w ko szy ków ce,
pod czas dys ku sji opo wie dział się 
za ogra ni cze niem re gla men ta cji pań -
stwo wej w spo rcie. – Zgod nie z kon -
sty tu cją pań stwo sport po pie ra, nie or ga -
ni zu je – pod kre ślał. Z ko lei Le szek
Bla nik oraz Ja gna Mar czu łaj tis-Wal -
czak wska za li, że fi nan so wa nie pań -
stwa jest po trzeb ne. – Bez pie nię dzy
pań stwa i za an ga żo wa nia po li ty ków nie
by ło by or li ków ani Mi strzostw Eu ro py 
w pił ce noż nej – mó wi ła po słan ka.
Ist nie je jed nak wie le ko mer cyj nych
wy da rzeń spor to wych, któ re od by -
wa ją się bez za an ga żo wa nia pań -
stwa. Do nich na le ży cho ciaż by To ur
de Po lo gne. – Dla te go z punk tu wi dze -
nia pań stwa i je go za dań w za kre sie po -
pie ra nia spor tu pań stwo po win no
wspie rać ma so we im pre zy spor to we oraz
sport wy czy no wy – do da ła po seł Iwo -
na Gu zow ska, mi strzy ni świa ta 
w bok sie.

sPort A PrAW NI Cy
Dzi siej szy sport to show -bu si ness, 
a pra wni cy w spo rcie peł nią ro lę
me dia to rów w roz strzy ga niu róż ne -
go ty pu spo rów, w związ ku z czym
pra wo ma tu roz le głe za sto so wa nie. 
W za kre sie pra wa kar ne go czę stym
te ma tem spraw są wy pad ki spor -
tow ców. Ich przy czy ny są roz ma ite.
Da ne sta ty stycz ne wska zu ją, że 55%
wy pad ków to de fi cyt umie jęt no ści 
i nie do sta tecz ne przy go to wa nie, 
a 10% po wo du ją sa mi za wod ni cy.
Co ro ku 1,5% upra wia ją cych sport
ule ga ob ra że niom po wo du ją cym
nie zdol ność do pra cy dłuż szą niż sie -
dem dni, z ko lei 0,025% gi nie lub
do zna je trwa łe go ka lec twa. Zgod nie
z praw ną de fi ni cją wy pad ku spor to -
we go zwra ca się uwa gę na sku tek
wy pad ku oraz kon tekst oko licz no ści

za ist nia łe go czy nu. – Prze stęp stwem
nie są czy ny, któ re zo sta ły po peł nio ne 
w ra mach ry zy ka spor to we go – tłu ma -
czył prof. Le szek sta ro sta ze Szko ły
Wyż szej Pra wa i Dy plo ma cji w Gdy -
ni. Ta ka sy tu acja ma miej sce, gdy
zo sta ły speł nio ne na stę pu ją ce wa -
run ki: dys cy pli na spor to wa jest 
do zwo lo na, dzia ła nie by ło w ce lu
spor to wym, nie zo sta ły na ru szo ne
prze pi sy dys cy pli ny. W po zo sta łych
przy pad kach spor tow cy od po wia da -
ją ja ko spraw cy zgod nie z prze pi sa -
mi pra wa kar ne go.

In nym przy kła dem za sto so wa nia
pra wa w spo rcie są re gu la cje do ty -
czą ce bez pie czeń stwa im prez ma so -
wych. Zgod nie z no we li za cją usta wy
wpro wa dzo no no we roz wią za nia
praw ne do ty czą ce za trzy my wa nia
tak zwa nych nie sfor nych ki bi ców.
Wśród roz wią zań tych są mię dzy in -
ny mi dy żu ry funk cjo na riu szy po li cji
peł nio ne w spe cjal nie utwo rzo nych
ko mi sa ria tach sta dio no wych oraz
dy żu ry sę dziów, pro ku ra to rów i ad -
wo ka tów spra wo wa ne pod czas du -
żych im prez spor to wych. – Nie ste ty,
nie we wszyst kich mia stach w Pol sce, 
w któ rych od bę dą się me cze pił ki noż nej
pod czas Eu ro 2012, wpro wa dzo no te
roz wią za nia – mó wił dr Ja nusz Kacz -
ma rek z Pol skie go Związ ku Pił ki
Noż nej. Ko mi sa ria tów sta dio no wych
wciąż bra ku je w Po zna niu i we Wro -
cła wiu. War to do dać, że pod czas me -
czu to wa rzy skie go Pol ska – Niem cy
ro ze gra ne go na sta dio nie w Gdań -
sku po raz pierw szy uda ło się prze -
te sto wać wszyst kie roz wią za nia za -
pi sa ne w usta wie.

Sze ro kie za sto so wa nie pra wa ma
miej sce tak że w kwe stiach zwią za -
nych z za ka zem do pin gu, wy da wa -
niem li cen cji, roz wią zy wa niem pro -
ble mów do ty czą cych kon ku ren cyj -
no ści pod czas im prez spor to wych, 
a tak że do sto so wy wa niem pra wa
kra jo we go na przy kład do pra wa
unij ne go czy mię dzy na ro do we go.

PrA Wo, sPort I sPoN so rING
Sfe rą, w któ rej spo ty ka ją się spor -
tow cy z praw ni ka mi, jest tak że spon -
so ring (sło wo spon so ring po cho dzi 
od ła ciń skie go spon sus, czy li ‘uro -
czy ste przy rze cze nie’). Po le ga on 
na fi nan so wa niu po śred nim lub bez -

PRAWO OCZAMi SPORTOWCA, PRAWNiKA i SPONSORA

P R A W O S P O R T O W E

relacje panujące między prawem, sportem a sponsoringiem stały się przedmiotem rozważań pierwszej konferencji „prawo
sportowe – oczami sportowca, prawnika, sponsora”, która odbyła się 7 maja 2012 roku na wydziale prawa i administracji
ug. organizatorem spotkania było europejskie stowarzyszenie studentów prawa eLsa gdańsk
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na drodze Przygody

Wpo dróż po sze ściu kon ty nen -
tach za bie rze czy tel ni ka książ -

ka upa mięt nia ją ca dwu dzie sto le cie
Mię dzy wy dzia ło we go Ko ła Na uko -
we go „Ad ven tu re Club”, za ty tu ło wa -
na Na dro dze przy go dy. Pu bli ka cja
au tor stwa za ło ży cie la klu bu Cze sła -
wa „Ku by” Ja kub czy ka, Jo an ny Ka -
mień i dr. hab. Ka mi la Ze idle ra
to zbiór wspo mnień z po dró ży od by -
tych do naj dal szych za kąt ków świa -
ta. Ju bi le uszo we wy da nie zo sta ło 
po świę co ne pa mię ci Grze go rza Ry -
biń skie go, dzien ni ka rza, re dak to ra
„Dzien ni ka Bał tyc kie go” i po dróż ni -
ka, któ ry fi lo zo fię „by cia w po dró ży”
Cze sła wa Ja kub czy ka przez la ta su -
mien nie do ku men to wał. 

Pierw sza część książ ki po dzie lo na
jest na przy go dy, przez co pre zen tu je
czy tel ni ko wi ob sza ry ak tyw no ści tu -
ry stycz no -spor to wej klu bu. Ma my
tu przy go dę al pi ni stycz ną, że glar ską,

ju do, nar ciar ską oraz co dzien ną. 
W dru giej czę ści przed sta wio no re -
la cje i re por ta że z wy praw al pi ni -
stycz nych na naj wyż sze szczy ty Eu -
ro py, Azji, Afry ki oraz Ame ry ki
Po łu dnio wej. Każ da z nich koń czy
się lek cją pre zen tu ją cą na ukę, ja ką
uczest ni cy wy cią gnę li z ko lej nej po -
dró ży. W tej czę ści znaj du ją się też
wspo mnie nia z rej sów od by tych
mię dzy in ny mi na po kła dzie ża glow -
ca Pogo ria po mo rzach i oce anach
czy opi sy wra żeń ze spły wów ka ja ko -
wych po rze ce Słu pi. Ostat nia, trze -
cia część książ ki, to zbiór ar ty ku łów
pra so wych i wy wia dów z „Ku bą”,
któ re suk ce syw nie przez la ta pre zen -
to wa ły czy tel ni kom ko lej ne do ko na -
nia człon ków klu bu. 

„Je stem prze wod ni kiem, by in ni
zo ba czy li ten cu dow ny świat. To jest
szczę ście dzie lo ne” – pi sze „Ku ba”
Ja kub czyk. Hi sto rie lu dzi, któ rzy
przez la ta dzię ki swe mu prze wod ni -
ko wi od kry wa li nie tyl ko na tu ral ne
pięk no świa ta, ale tak że za li cza li ko -
lej ne lek cje i eg za mi ny z wie dzy 
o ży ciu i so bie sa mych, do wo dzą, że
tyl ko wia ra i de ter mi na cja po py cha
czło wie ka do dzia ła nia. Bo jak gło -
si cre do „Adventure Club”: „Szczę -
śli wi ci, co ma ją ma rze nia i są go to -
wi za pła cić każ dą ce nę za to, że by je
re ali zo wać”. Lek tu ra obo wiąz ko wa. mag da le na mar cin koW ska

po śred nim osób fi zycz nych, praw-
nych lub in sty tu cji nie po sia da ją cych
oso bo wo ści praw nej w ce lu upo -
wszech nie nia dzia ła nia wska za ne go
pod mio tu. Za po mo cą spon so rin gu
moż na od po wied nio wy kre ować 
wi ze ru nek fir my. Du że, wio dą ce 
na ryn ku fir my kor po ra cyj ne chęt nie
wspie ra ją dzia ła nia spor to we, do da -
jąc w ten spo sób war to ści wła snej
mar ce. – W spon so rin gu spor to wym
naj waż niej sza jest dba łość o toż sa mość
mar ki oraz do bra stra te gia spon so rin go -
wa. Li czy się bo wiem roz po zna wal ność
mar ki, sprze daż oraz ko re la cja wi ze run -
ku, czy li czy da na fir ma jest od bie ra na
po zy tyw nie – mó wił dr Ire ne usz Kul ka,
pre zes Ener ga -Ob rót SA. Z punk tu
wi dze nia spon so ra naj więk szym
ogra ni cze niem są ma ło pre cy zyj nie
two rzo ne umo wy spon sor skie, co po -
wo du je póź niej sze nie po ro zu mie nia
zwią za ne z eg ze kwo wa niem kon -
trak tu. Pod sta wo wym ele men tem
ta kiej umo wy mu szą być pa ra me try
efek tyw no ści, czy li czy uda ło się
osią gnąć za mie rzo ne ce le, na przy -
kład mi strzo stwo lub wyj ście dru ży -
ny z gru py. – Zda rza ją się przy pad ki,
że kon trak tu nie prze dłu ża się ze wzglę -
du na brak wy ni ków dru ży ny spor to wej
– do dał dr Ire ne usz Kul ka. 

Jak za tem efek tyw nie po zy skać
spon so ra? Dok tor Grze gorz Ku czyń -
ski z WPiA UG, pre zes Pol skie go
Związ ku Spor tów Sa necz ko wych,
wy mie nił czte ry ele men ty. Na le żą
do nich: po wszech ność dys cy pli ny
(na wet re gio nal nej), eks klu zyw ność
dys cy pli ny, do tych cza so we efek ty
(ty tu ły, na gro dy) oraz za in te re so wa -
nie me diów. Z ko lei dr Krzysz tof 
Za wal ski po dzie lił się do świad cze -
nia mi do ty czą cy mi po zy ski wa nia
środ ków z fun du szy struk tu ral nych
Unii Eu ro pej skiej na re ali zo wa nie
ma rzeń, czy li obiek tów spor to wych
na przy kła dzie Na ro do we go Cen -
trum Że glar stwa Aka de mii Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go i Spor tu w Gdań -
sku, któ re go jest kie row ni kiem. –
Naj pierw na le ży mieć po mysł, po tem
prze ko nać do nie go swo je śro do wi sko,
na stęp nie po zy skać sprzy mie rzeń ca, 
a na koń cu wy trwa le pil no wać re ali za cji
po my słu – opo wia dał szef NCŻ. 

Pod sta wo wym za da niem spon so -
ro wa ne go jest dba nie o bez pie czeń -
stwo spon so ra. Ten ma swo je wy -
ma ga nia, któ rym mu si spro stać
spor to wiec lub ze spół. Wią że się 
to czę sto z licz ny mi obo wiąz ka mi
wy kra cza ją cy mi po za tre no wa nie 

PRAWO OCZAMi SPORTOWCA, PRAWNiKA i SPONSORA

P R A W O S P O R T O W E

i uzy ski wa nie ko lej nych osią gnięć.
Wśród tych do dat ko wych za dań
moż na wy róż nić spo tka nia z fa na mi
i mło dzie żą w szko łach lub uczest ni -
cze nie w kam pa niach pro mo cyj -
nych. – Sport to dziś pro dukt. Jest on
do sko na łym ele men tem po zy ski wa nia
nie tyl ko pie nię dzy, ale i wła dzy – wy ja -
śniał An drzej twar dow ski, pre zes
klu bu ko szy kar skie go Ener ga Czar ni
Słupsk. Gru pą do ce lo wą dla każ de -
go spor tow ca są ki bi ce, któ rzy dzię -
ki do star cza nym przez za wod ni ków
emo cjom licz nie przy by wa ją na ko -
lej ne wy da rze nia spor to we. – Wy ni -
ki spor to we jak i lu dzie przy cią ga ją
uwa gę me diów, a ci spon so rów – pod -
su mo wał pre zes. 

***
Ostat nim ele men tem kon fe ren cji
„Pra wo spor to we – ocza mi spor tow ca,
praw ni ka, spon so ra” by ła pro mo cja
książ ki ju bi le uszo wej wy da nej z oka -
zji dwu dzie sto le cia Mię dzywy dzia ło -
we go Ko ła Na uko we go „Adventure
Club” UG, kie ro wa ne go przez Cze sła -
wa „Ku bę” Ja kub czy ka ze Stu dium
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu.
Pu bli ka cja za ty tu ło wa na Na dro dze
przy go dy pod re dak cją dr. hab. Ka mi la
Ze idle ra, Jo an ny Ka mień i Cze sła wa
Ja kub czy ka jest pod su mo wa niem
osią gnięć oraz do świad czeń zdo by -
tych pod czas wy praw w naj dal sze
za kąt ki świa ta.

MAG DA LE NA MAR CIN KOW SKA
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Kwe stie po ru szo ne przez Pio tra
Du dę w cza sie pre zen ta cji 

do ty czy ły funk cjo no wa nia ryn ku
pra cy w Pol sce i od po wie dzi na
pod sta wo we py ta nie do ty czą ce
zja wisk, któ re czy nią ak tyw ność
związ ków za wo do wych szcze gól -
nie waż ną z per spek ty wy za pew -
nie nia lu dziom pra cy rze tel ne go 
i uczci we go uczest nic twa w pro ce -
sach spo łecz nych. Piotr Du da roz -
po czął wy stą pie nie od wska za nia,
iż nie za leż nie od za cho dzą cych
zmian spo łecz nych mło dzi lu dzie
w Pol sce, do któ rych przede wszyst -
kim ad re so wał swo je wy stą pie nie,
na dal wska zu ją na istot ne zna cze -
nie w ich ży ciu ta kich war to ści, jak
mi łość, przy jaźń, ro dzi na i po sia -
da nie dzie ci. W pra gnie niach i dą -
że niach mło dych lu dzi istot ną ro lę
od gry wa ją rów nież cie ka wa pra ca,
moż li wość roz wi ja nia swe go po -
ten cja łu i wy so ka po zy cja za wo do -
wa. Pod kre ślił, że NSZZ „So li dar -
ność”, ma jąc na uwa dze te ce le 
i pra gnie nia, chciał by stwo rzyć 
Po la kom wa run ki bez piecz ne go
funk cjo no wa nia na ryn ku pra cy, 
co gwa ran tu je do bra pra ca da ją ca:
„god ne wy na gro dze nie, moż li wo -
ści awan su, zdro wie i do bre sa mo -
po czu cie, bez pie czeń stwo, moż li -
wość pod no sze nia kwa li fi ka cji 
i umie jęt no ści, moż li wość go dze nia
pra cy z ży ciem po za za wo do wym,
za do wa la ją cą wy so kość przy szłej
eme ry tu ry”. Zda niem prze wod ni -
czą ce go, war to ści te są we współ -
cze snej Pol sce za gro żo ne, przy
czym głów ną przy czy ną tych za -
gro żeń jest zja wi sko bez ro bo cia
(w koń cu stycz nia 2012 ro ku bez -
ro bo cie wy no si ło 13,2%), w tym
tzw. trwa łej bez ro bot no ści (w koń -
cu stycz nia 2012 po nad mi lion
osób). We dług da nych Mię dzy na ro -

do wej Or ga ni za cji Pra cy (MOP),
23,7% mło dych Po la ków w wie ku
od 18 do 24 lat nie pra co wa ło (402
tys. osób). Jed nym z istot nych
czyn ni ków mo gą cych po pra wić sy -
tu ację na ryn ku pra cy jest mo bil -
ność po ten cjal ne go pra cow ni ka,
ale de cy zje ta kie są dla wie lu lu dzi
trud ne ze wzglę du na sy tu ację
ro dzin ną i by to wą. Zde cy do wa nie
bar dziej skłon ne po dej mo wać ta -
kie wy zwa nia są oso by mło de, nie -
ma ją ce ro dzi ny, lecz nie ko niecz nie
z wy star cza ją cym do świad cze niem
na da nym sta no wi sku. Jak wska zał
Piotr Du da, roz wią za nie te go pro -
ble mu le ży w ob sza rze de cy zji
struk tu ral nych wią żą cych się 
z wpro wa dze niem zmian po dat ko -
wych oraz roz wią zań in fra struk tu -
ral nych. 

Przy czyn wzra sta ją ce go bez ro -
bo cia upa tru je też Du da w źle do -
sto so wa nym sys te mie edu ka cji,
gdzie pro por cje mię dzy kształ ce -
niem teo re tycz nym ukie run ko-
wa nym na zdo by wa nie wie dzy 
a umie jęt no ścia mi jej wy ko rzy sty -
wa nia w prak ty ce są za chwia ne na
nie ko rzyść umie jęt no ści roz wią zy -
wa nia rze czy wi stych pro ble mów.
Kształ ce nie uni wer sy tec kie win no
być uzu peł nio ne przez za ję cia prak -
tycz ne oraz kształ to wa nie kom pe -
ten cji w za kre sie od naj dy wa nia się
na ryn ku pra cy, tak aby ab sol went
uczel ni wyż szej miał moż li wość
roz wi ja nia my śle nia stra te gicz ne -
go za rów no w za kre sie pla no wa nia
wła snej ka rie ry za wo do wej, jak 
i moż li wo ści jak naj lep sze go wy ko -
rzy sta nia zdo by tej wie dzy. Pro ble -
mem jest nie tyl ko brak miejsc
pra cy, ale rów nież nie wy star cza ją -
ca licz ba pra cow ni ków skie ro wa -
nych do wspo ma ga nia osób bez ro -
bot nych w sta ra niach o pra cę. Jak

pod kre ślił prze wod ni czą cy, na jed -
ne go po śred ni ka przy pa da kil ka set
osób bez ro bot nych, na jed ne go do -
rad cę za wo do we go – po nad ty siąc.
W związ ku z ta ką sy tu acją efek -
tyw ność dzia łań urzę dów pra cy
wy no si za le d wie 50%, pod czas gdy
w UE się ga 70%. Nie po ko ją cym
jest fakt, że z po wo du ogra ni czo -
ne go za ufa nia do pra cow ni ków
biur po śred nic twa pra cy je dy nie co
dzie sią ty pol ski przed się bior ca
szu ka tam pra cow ni ków. 

Waż nym ele men tem wy stą pie -
nia Pio tra Du dy by ła ana li za za -
wie ra nych w Pol sce umów z pra -
cow ni ka mi (rok 2012 jest dla
NSZZ „So li dar ność” ro kiem wal ki
z tzw. śmie cio wy mi umo wa mi).
Wy ra ził on prze ko na nie, że fun da -
men tem ryn ku pra cy są umo wy
na czas nie okre ślo ny. Da ją one
pra cow ni ko wi nie zbęd ne dla efek -
tyw nej pra cy i za an ga żo wa nia po -
czu cie bez pie czeń stwa, uła twia jąc
też re ali za cję in nych waż nych ce -
lów ży cio wych. Za le ta mi umów na
czas nie okre ślo ny są ła twiej sze
uzy ska nie kre dy tu na miesz ka nie,
dłuż szy okres wy po wie dze nia po -
zwa la ją cy na zna le zie nie no we go
za trud nie nia oraz, co by wa czę sto
ele men tem po mi ja nym, a jest bar -
dzo waż nym czyn ni kiem sprzy ja -
ją cym bu do wa niu sta bil ne go ryn -
ku pra cy, więk sze za an ga żo wa nie
i iden ty fi ka cja z za kła dem. Nie bez
zna cze nia jest rów nież moż li wość
pla no wa nia roz wo ju za wo do we go
i sys te ma tycz ne bu do wa nie ka pi -
ta łu eme ry tal ne go. Prze wod ni czą -
cy Du da pod kre ślił w tym miej scu,
że ko rzy ści dla pra co daw ców pły -
ną ce z po sia da nia sta bil nej ka dry
są nie do prze ce nie nia i wią żą się
ze wzro stem kon ku ren cyj no ści na
ryn ku oraz moż li wo ścią opar cia

w dniu 18 kwietnia 2012 roku w uniwersytecie gdańskim gościł przewodniczący nszz „solidarność”, piotr duda.
spotkanie zorganizowane zostało przez europejskie centrum solidarności, uczelniany związek zawodowy nszz

„solidarność” oraz władze wydziału nauk społecznych. w wykładzie wygłoszonym przez piotra dudę wzięli udział
zarówno pracownicy uniwersytetu gdańskiego, jego studenci, jak i inni zainteresowani. wstęp na spotkanie był wolny, 

a formuła przewidywała również dyskusję i zadawanie pytań 

Gość z NSzz „SoliDarNość”



dzia łań na do świad czo nych i za an -
ga żo wa nych pra cow ni kach. 

Jak pod kre ślił Du da, NSZZ „So li -
dar ność” nie wy stę pu je prze ciw ko
umo wom śmie cio wym, gdy ist nie -
ją ra cjo nal ne prze słan ki do ich 
za war cia, np. pra ce se zo no we, za -
da nia krót ko ter mi no we itp. Jed nak
gdy są to umo wy za wie ra ne w ta ki
spo sób z przy czyn in nych (chęć za -
osz czę dze nia na ubez pie cze niach
spo łecz nych, ła twość zwol nie nia
pra cow ni ka bez moż li wo ści od wo -
ła nia się przez nie go od tej de cy zji
itp.) ma to cha rak ter wy ko rzy sty -
wa nia sy tu acji za leż no ści. Z ta ki mi
wła śnie umo wa mi wal czy NSZZ
„So li dar ność”. Du da przed sta wił też
kon se kwen cje za wie ra nia umów ta -
kich, jak sa mo za trud nie nie (czę sto
wy mu szo ne przez pra co daw cę),
umo wy cy wil no -praw ne, umo wy
na czas okre ślo ny za wie ra ne na bar -
dzo dłu gie okre sy cza su (Pol ska jest
kra jem o naj więk szej licz bie umów
na czas okre ślo ny w Eu ro pie).  

W lip cu 2011 ro ku Ko mi sja Kra -
jo wa NSZZ „So li dar ność” zło ży ła
skar gę do Ko mi te tu Wol no ści
Związ ko wych Mię dzy na ro do wej
Or ga ni za cji Pra cy na rząd Rzecz -
po spo li tej Pol skiej z po wo du bra ku
wła ści we go sto so wa nia w pra wo -
daw stwie pol skim trzech ra ty fi ko -
wa nych Kon wen cji MOP: 87, 98 
i 135. W skar dze tej „So li dar ność”
za rzu ci ła rzą do wi na ru sze nie Kon -
wen cji 87 przez: „ogra ni cze nie za -
kre su pra wa do zrze sza nia się 
w związ kach za wo do wych dla pra -
cow ni ków, cha łup ni ków, ren ci stów,
bez ro bot nych i funk cjo na riu szy
służb mun du ro wych, agen tów,

człon ków rol ni czych spół dziel ni
pro duk cyj nych przez przy zna nie 
w spo sób do wol ny nie któ rym 
pod mio tom pra wa do two rze nia 
i wstę po wa nia do związ ków za wo -
do wych, a in nym tyl ko pra wa
wstępo wa nia do związ ków za wo -
do wych, na przy kład cha łup ni cy
nie mo gą two rzyć związ ków za wo -
do wych, a je dy nie do nich przy stę -
po wać” oraz Kon wen cji 98 i 135
przez „po zba wie nie ochro ny przed
zwol nie niem nie któ rych przed sta -
wi cie li pra cow ni ków ma ją cych
pra wo ko ali cji związ ko wej na przy -
kład agen tów świad czą cych pra ce
na pod sta wie umów cy wil nych”.
W wy ni ku tej skar gi Mię dzy na ro -
do wa Or ga ni za cja Pra cy za le ci ła
rzą do wi RP pod ję cie nie zbęd nych
kro ków w ce lu za pew nie nia
wszyst kim za trud nio nym, bez ja -
kie go kol wiek roz róż nie nia, pra wa
two rze nia i przy stę po wa nia do or -
ga ni za cji w ro zu mie niu kon wen cji
nr 87. Po nad to MOP zwró ci ła uwa -
gę na fakt, że kon wen cja nr 98
chro ni wszyst kie oso by za trud nio -
ne i ich przed sta wi cie li przed ak ta -
mi dys kry mi na cji dą żą cy mi do na -
ru sze nia wol no ści związ ko wej 
w dzie dzi nie pra cy (do pusz czal ne
wy jąt ki od jej sto so wa nia do ty czą
po li cji, sił zbroj nych i urzęd ni ków
pań stwo wych za an ga żo wa nych 
w ad mi ni stro wa nie pań stwem).
Wska za ła rów nież, iż ko niecz ne
jest do ko na nie zmia ny usta wy 
o związ kach za wo do wych tak, aby
oso by wy ko nu ją ce pra cę na kład czą
mo gły two rzyć or ga ni za cje i przy -
stę po wać do nich we dle wła sne go
wy bo ru. Rząd RP zo stał przy tym

zo bo wią za ny do przed sta wie nia
Ko mi te to wi Eks per tów ds. Sto so -
wa nia Kon wen cji i Za le ceń, in for -
ma cji co do kro ków pod ję tych lub
prze wi dy wa nych w ce lu do pro wa -
dze nia usta wo daw stwa i prak ty ki
do sta nu zgod ne go z za sa da mi
wol no ści zrze sza nia się. 

Prze wod ni czą cy pod kre ślił, 
że NSZZ „So li dar ność” bie rze
udział we wszyst kich dzia ła niach
po dej mo wa nych na róż nych po -
zio mach. Przy kła dem jest za an ga -
żo wa nie w pra cę Sie ci Eu ro pej -
skich Służb Za trud nie nia EURES
(ang. Eu ro pe an Em ploy ment Se -
rvi ces), któ ra umoż li wia po szu ki -
wa nie pra cy przez pra cow ni ków 
i przed sta wia nie ofert pra cy przez
pra co daw ców na te re nie wszyst -
kich państw człon kow skich Unii
Eu ro pej skiej. Po śred nic two pra cy
obej mu je 27 państw na le żą cych
do UE oraz Szwaj ca rię, Nor we gię,
Liech ten ste in i Is lan dię. So li dar -
ność uczest ni czy rów nież w pra -
cach w ra mach Stra te gii 2020, 
z któ rą zwią za nych jest sze reg
pro gra mów unij nych, ta kich jak:
„Unia in no wa cji”, „Mło dzież w dzia -
ła niu”, „Agen da na rzecz no wych
umie jęt no ści i pra cy”, „Eu ro pej ska
plat for ma prze ciw ko bie dzie”. 
W ostat nich dys ku sjach ja ko moż -
li we po li tycz ne in stru men ty do
za sto so wa nia wy mie nia się: po li -
ty kę spo łecz ną pro wa dzą cą do
wzro stu ak tyw no ści za wo do wej,
po li ty kę pro ro dzin ną pro wa dzą cą
do po pra wy sy tu acji de mo gra ficz -
nej kra ju i po li ty kę mi gra cyj ną,
któ rej ce lem jest upo rząd ko wa nie
mi gra cji w spo sób wy pły wa ją cy 
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z rze czy wi stych po trzeb w da nych
re gio nach kra ju. 

Z uwa gi na ogra ni czo ne moż li -
wo ści cza so we Piotr Du da za sy gna -
li zo wał je dy nie te mat waż no ści
dzia ła nia Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go (EFS), z któ re go Pol -
ska w la tach 2007–2013 ma otrzy -
mać 9,3 mld eu ro. Wska zał jed nak,
że ze środ ków te go fun du szu ko -
rzy sta ją przede wszyst kim oso by
ak tyw ne, spraw ne w po szu ki wa niu
no wych al ter na tyw i in for ma cji,
pod czas gdy oso by ma ją ce po waż -
ne pro ble my na ryn ku pra cy wciąż
nie są ob ję te po mo cą. 

W pod su mo wa niu wy kła du prze -
wod ni czą cy pod kre ślił, iż NSZZ
„So li dar ność” an ga żu je się we
wszyst kie ini cja ty wy ma ją ce na ce -
lu po pra wę sy tu acji lu dzi pra cy we
wszyst kich sek to rach i ob sza rach, 
a w szcze gól no ści pro wa dzi dzia łal -
ność edu ka cyj ną i in for ma cyj ną,
uczest ni czy w pra cach Trój stron nej
Ko mi sji ds. Spo łecz no -Go spo dar -
czych oraz w pra cach ko mi sji sej -
mo wych i se nac kich itp. Obec nie
dzia ła nia związ ku sku pio ne są na
wal ce z pró bą wy dłu że nia wie ku
eme ry tal ne go (już po wy stą pie niu
Pio tra Du dy, w ma ju 2012, sejm RP
prze gło so wał zmia nę prze pi sów
eme ry tal nych). Zda niem prze wod -
ni czą ce go ry nek pra cy i sys tem
opie ki zdro wot nej nie są przy go to -
wa ne na wy dłu że nie okre su ak tyw -
no ści za wo do wej. Prze wod ni czą cy
pod kre ślił tak że po wo dy, dla któ -
rych war to na le żeć do NSZZ, za
naj waż niej sze uzna jąc moż li wość
uzy ska nia wspar cia i po mo cy, rów -
nież praw nej i eks perc kiej we
wszyst kich spra wach zwią za nych
ze sto sun kiem pra cy oraz ak ty wi -
za cję pra cow ni ków w po ma ga niu
in nym. 

Po wy stą pie niu otwar to dys ku sję,
w któ rej głos za bra ło kil ka na ście
osób. Mło dzi lu dzie do cie ka li za -
sad no ści opie ra nia dzia łań na ryn -
ku pra cy na współ pra cy ze związ -
ka mi za wo do wy mi oraz do py ty wa li
o szcze gó ły uczest nic twa „So li dar -
no ści” w waż nych przed się wzię -
ciach spo łecz nych. magdalena błażek
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We dług Słow ni ka ję zy ka pol skie go
w opra co wa niu prof. Wi tol da

Do ro szew skie go ter mi nem lek sy kon
okre śla się ‘słow nik, w szcze gól no -
ści za wie ra ją cy wia do mo ści en cy -
klo pe dycz ne’. Lek sy kon od kla sycz -
nej en cy klo pe dii róż ni się bar dziej
zwię zły mi ha sła mi. Za pierw szy
pol ski lek sy kon en cy klo pe dycz ny
uwa ża się dzie ło bpa Igna ce go Kra -
sic kie go (1735–1801) Zbior po trzeb -
niey szych wia do mo ści po rząd kiem al -
fa be tu uło żo nych. Wła ści wie jest to
dru ga, po No wych Ate nach ks. Be ne -
dyk ta Chmie low skie go, pol ska en -
cy klo pe dia po wszech na, jed nak do
lek sy ko nów kwa li fi ku je to dzie ło
cha rak ter słow ni ko wy. No we Ate ny
po wsta ły bo wiem ja ko dzie ło po pu -
lar ne, nie mal że dzien ni kar skie, skie -
rowa ne do każ de go czy tel ni ka, lek -
sy kon Kra sic kie go miał już am bi cje
bar dziej na uko we. Ju lian Bar to sze -
wicz w opra co wa niu Zna ko mi ci mę -
żo wie pol scy w XVIII wie ku z ro ku
1856 tak cha rak te ry zu je Zbior po -
trzeb niey szych wia do mo ści: „W tej
ma łej en cy ko pe dyi jest wszyst ko.
By ło to pi smo zna ko mi te w swo im
cza sie. Hi sto rya ob ca i pol ska, li te -
ra tu ra, pra wo, opi sy miast, kró -
lestw, ziem i po wia tów, wszyst ko
się w tym zbio rze mie ści”. 

Pierw sze wy da nie lek sy ko nu uka -
za ło się w la tach 1781–1783. Wy -

pierwSzy polSki lekSykoN eNcyklopeDyczNy
daw cą był wła ści ciel, miesz czą cej
się na Ma ry wi lu w War sza wie, naj -
lep szej i naj no wo cze śniej szej w ów -
cze snej Rze czy po spo li tej, ofi cy ny
dru kar skiej, Mi chał Gro ell, głów ny
edy tor dzieł księ cia pol skich po -
etów, za ja kie go już w tym okre sie
ów cze sny ksią żę bi skup war miń ski
był uzna wa ny. Druk jed nak na po -
tkał na nie spo dzie wa ne trud no ści.
Gro ell bo wiem, za chę co ny po wo -
dze niem po przed nio wy da nych
dzieł li te rac kich bpa Kra sic kie go,
prze do brzył znacz nie, ob li cza jąc
kosz ty dzie ła na sześć set du ka tów.
Za pla no wał bo wiem edy cję dla
trzy stu po ten cjal nych pre nu me ra -
to rów po dwa du ka ty za ca łość,
któ ra pier wot nie mia ła obej mo wać
trzy to my. Jed nak abo nen tów
uzbie rał Mi chał Gro ell (przed wy -
da niem pierw sze go to mu) nie ca łe
dwie set ki i su mę za nie zgło szo -
nych stu pre nu me ra to rów mu siał
wy ło żyć sam. Aby więc wyjść na
swo je, zmniej szył licz bę to mów do
dwóch, zwięk sza jąc jed no cze śnie
ich ob ję tość, a kosz ty wy daw nic twa
dla no wych pre nu me ra to rów zwięk -
szy ły się do trzech du ka tów za ca -
łość. Oka za ło się, iż mi mo po pu lar -
no ści au to ra, dzie ło o cha rak te rze
na uko wym nie mia ło już ta kie go
wzię cia jak je go utwo ry po etyc kie.
Ce na też pew nie tu taj od gry wa ła
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C Y M E L I A B I B L I O T E K I U G

pierwSzy polSki lekSykoN eNcyklopeDyczNy
du żą ro lę. Mi mo że dru gi tom uka -
zał się na po cząt ku 1783 ro ku, na
kar tach ty tu ło wych obu to mów
wid nie je da ta 1781.

Au tor stwo bpa Igna ce go Kra sic -
kie go wy ma ga tu taj choć by krót -
kie go ko men ta rza. Nie wąt pli wie
był on po my sło daw cą te go wy daw -
nic twa, twór cą kon cep cji i du żej
czę ści ha seł (mo że na wet ca łej
pierw szej re dak cji, któ ra zo sta ła
za koń czo na w re zy den cji bi sku piej
Kra sic kie go w Lidz bar ku War miń -
skim w ro ku 1777) i czu wał nad
ca ło ścią przed się wzię cia. Miał on
jed nak w tym dzie le współ pra cow -
ni ków, któ ry mi by li: znaw ca hi sto rii
pra wa, ks. Krzysz tof Hi la ry Szem bek
(1722–1797), póź niej szy bp płoc ki;
współ twór ca Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej, Jo achim Li ta wor Chrep to -
wicz (1729–1812), póź niej szy wiel ki
kanc lerz li tew ski; dy plo ma ta i hi -
sto ryk, Fe liks Łoj ko Rę dzie jow ski
(1717–1779), po seł nad zwy czaj ny
JKM i RP w Pa ry żu; hi sto ryk i po -
eta, je zu ita ks. Adam Na ru sze wicz,
póź niej szy bp smo leń ski i łuc ki; po -
eta i tłu macz, Jo achim Zyg munt
Kal nas sy (1742–1802), se kre tarz
oso bi sty bpa Igna ce go Kra sic kie go,
póź niej szy ka no nik war miń ski i pra -
łat ku stosz ka te dry we From bor ku.
Oni to głów nie póź niej do da wa li
uzu peł nie nia do Zbio ru. Dru ga edy -

cja, znacz nie po sze rzo na o wspo -
mnia ne uzu peł nie nia, uka za ła się 
w po śmiert nym wy da niu Dzieł Igna -
ce go Kra sic kie go w la tach 1829–
-1833 w wy daw nic twie Na ta na
Glucks ber ga ja ko to my 11–16. Ca łość
jed nak dzie ła od sa me go po cząt ku
fir mo wał swo im na zwi skiem ów -
cze sny ksią żę bi skup war miń ski.
Przed się wzię ciu pa tro no wał też król
Sta ni sław Au gust Po nia tow ski, wiel -
ki przy ja ciel i ad mi ra tor twór czo ści
bpa Kra sic kie go. Zresz tą Sta ni sła -
wo wi Au gu sto wi dzie ło zo sta ło de -
dy ko wa ne. To wła śnie na słyn nych
obia dach czwart ko wych po szcze -
gól ne ha sła Zbio ru by ły oma wia ne,
dys ku to wa ne i po pra wia ne. Sam
zaś au tor i ini cja tor Zbio ru zaj mo -
wał bo wiem – co sła bo jed nak 
jesz cze funk cjo nu je we współ cze -
snej świa do mo ści pol skiej – waż ne
miej sce rów nież w ży ciu na uko -
wym ów cze snej Rze czy po spo li tej 
u jej schył ku.

Bi blio te ka Uni wer sy te tu Gdań -
skie go po sia da w swo im księ go zbio -
rze sta ro drucz nym (jesz cze z za so -
bów Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej)
oba to my pierw sze go wy da nia lek -
sy ko nu póź niej sze go (przed ostat -
nie go) pry ma sa Pol ski i Li twy (ty tuł
ten, co też jest ma ło zna ne, Igna ce -
mu Kra sic kie go, ja ko ar cy bi sku po wi
gnieź nień skie mu, od ro ku 1795

przy słu gi wał, acz kol wiek ofi cjal nie
go nie uży wał z po wo du za ka zu ów -
cze sne go wład cy Prus). W to mie 1
eg zem pla rza BUG brak kar ty ty tu ło -
wej i stron 205–220. Oba wo lu mi ny
opraw ne są w pół płót no, ale opra wa
jest już współ cze sna. Na po cząt ku
to mu pierw sze go jest za miesz czo na
li sta pre nu me ra to rów, a po niej
zna mien na de dy ka cja dla Sta ni sła -
wa Au gu sta Po nia tow skie go roz po -
czy na ją ca się od słów: „Nay ia śniey -
sze mu Sta ni sła wo wi Au gu sto wi,
Wskrze si cie lo wi Na uk, Igna cy Kra -
sic ki Xią żę Bi skup War min ski, zdro -
wia i dłu go let nie go pa no wa nia”.

Wśród ha seł lek sy ko nu zna leźć
moż na ha sła do ty czą ce osób i nazw
geo gra ficz nych od no szą cych się do
Prus, Po mo rza i Gro du nad Mo tła -
wą. Ob szer ne go bio gra mu do cze kał
się np. wiel ki hi sto ryk pol ski, za ra -
zem pro fe sor Gim na zjum Aka de -
mic kie go w Gdań sku, Jo achim Pa -
sto rius. A pod ha słem Gdańsk
czy ta my: „Ge da num, Dant zig, mia -
sto nad mo rzem Bał tyc kim, ied no 
z cel niey szych an se atycz nych, na -
le żą ce do Królestwa Pol skie go. […]
Han del Gdań ski pro duk tów pol -
skich na ro dom in nym uży cza, a to -
wa ry za mor skie, te muż kró le stwu
w za mian prze sy ła”.  an to ni ka ka re ko
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Na prze strze ni wie ku zmie ni ły
się za rów no wi ze run ki pra -

cow ni ka i pra co daw cy, jak i sta wia -
ne wo bec nich ocze ki wa nia. Pierw -
szy miał po ja wiać się w pra cy
punk tu al nie i wy ko ny wać po le ce -
nia, dru gi – ja ko wy żej sy tu owa ny
– miał te po le ce nia wy da wać. Do -
pie ro oko ło dzie sięć lat te mu za -
czę to mó wić o roz wo ju oso bi stym
pra cow ni ka i je go sa tys fak cji z wy -
ko ny wa nej pra cy. Za czę to wspo mi -
nać też o ka pi ta le wie dzy – si le fir my
le żą cej w rę kach do brych, wy kwa -
li fi ko wa nych i za do wo lo nych pra -
cow ni ków – eks per tów w da nej
dzie dzi nie, pod le głych sze fom, któ -
rzy, od mien ni od tam tych sprzed
wie ku, ma ją przy wo dzić gru pie,
za rzą dzać jej cza sem i skła niać do
dal sze go efek tyw ne go dzia ła nia.
Roz po czę ła się też pro mo cja ela -
stycz no ści, umie jęt no ści za rzą dza -
nia cza sem, wy ko rzy sty wa nia in tu -
icji oraz bu do wa nia po ten cja łów. 
Z ryn ku pra cy wy bie ra się te raz
naj lep szych, z naj więk szą wie dzą 
i po my sło wo ścią, ale wy kształ co -
nych w dzie dzi nach, na któ re w da -
nej chwi li jest naj więk sze za po trze -
bo wa nie. – Trze ba wziąć pod uwa gę, 
że gro stu den tów stu diu je nie to, co
trze ba. Wię cej niż po ło wa kształ ci się
na pe da go gów, po li to lo gów, me ne dże -
rów i so cjo lo gów. Mó wiąc w skró cie,
gó ru ją kie run ki hu ma ni stycz ne, a ry -
nek pra cy za bie ga o in for ma ty ków,
spe cja li stów od no wo cze snej tech no lo -
gii i in ży nie rów – mó wi ła w cza sie
sym po zjum prof. Ha li na Czu ba sie -
wicz z Wy dzia łu Za rzą dza nia UG.
Sy tu acja wie lu ab sol wen tów jest
nie cie ka wa tak że w po rów na niu 
z sy tu acją ab sol wen tów w in nych
pań stwach. Przy kła do wo, ab sol -
went uczel ni wyż szej w Sta nach
Zjed no czo nych za ra bia o 77% wię -
cej niż oso ba bez dy plo mu, we
Fran cji – 65% wię cej, a w Pol sce –
za le d wie 28% wię cej. Pro ble mem
jest rów nież to, że nie ma dziś jed -

ne go kry te rium oce ny dla tzw. pra -
cow ni ków wie dzy. – Pra ca prze sta je
być ko ja rzo na z wy sił kiem, bo wiem
daw na przy sło wio wa ro bo ta zo sta ła
za stą pio na bli żej nie okre ślo ny mi ope -
ra cja mi na wie dzy – twier dził prof.
Au gu styn Bań ka ze Szko ły Wyż szej
Psy cho lo gii Spo łecz nej. – Daw niej,
je śli prze ko pa ło się ogró dek, by ło wi dać
efek ty. Dziś, na wet je śli pra cow nik wie -
dzy na pra cu je się, to na efek ty cze ka
bar dzo dłu go. Nie wie na wet do koń ca,
czy do brze wy ko nał swo je za da nie. 
W tej sy tu acji za bie ra na jest nam sa -
tys fak cja z dzia ła nia – kon ty nu ował
pro fe sor. 

Po ko le nie Pio tru siów Pa nów
Re ali stycz nie pa trząc, wy miar pra -
cy opie ra się na wy kształ ce niu.
Daw niej jed nak lu dzie mie li więk -
szą pew ność, że zdo by ta wie dza
za pew ni im wy so ki po ziom ży cia 
i – przede wszyst kim – sta łe za trud -
nie nie. Te raz sy tu acja jest za bu rzo -
na – zdo by cie ty tu łu ukoń cze nia
stu diów wyż szych nie pro wa dzi
do ryn ku pra cy. A prze cież naj waż -
niej sze za da nie roz wo jo we z de fi -
ni cji do ro sło ści to zna le zie nie pra cy
na pe łny etat. Tym cza sem mło dzi
lu dzie są zła pa ni w pu łap kę po zo -
sta wa nia w do mu na za sił ku, gdzie
cze ka ją na wy ba wie nie z tej sy tu -
acji, któ re w więk szo ści wy pad ków
ni gdy nie na stą pi. Po szu ku ją sen su
dzia ła nia nie po przez bunt (prze -
ciw re li gii, za sta ne mu sta nu rze czy
czy sys te mo wi), ale przez roz wi ja -
nie am bi cji w sfe rze kon sump cji.
W tej sy tu acji je dy nym wy mia rem
od róż nia ją cym do ro słych od dzie-
ci jest do ro słość za wo do wa. Wie lu
lu dzi, któ rych prze ra sta ją po sta -
wio ne przed ni mi ocze ki wa nia,
znaj du je się w sy tu acji za trza śnię -
cia i za miast ak tyw no ści wy bie ra
bier ność. Do jed nych z wie lu ne ga -
tyw nych skut ków tej sy tu acji za li -
czyć moż na wszech obec ną in fan ty -
li za cję i uwiel bie nie dzie ciń stwa.

Kla sycz ne for my ak ty wi zmu zo sta -
ją prze kształ co ne w za ba wę i tak
oto ob ser wu je my, jak na sze ro ką
ska lę do ro śli wo lą się ba wić, niż
pra co wać. To za wie sze nie po mię -
dzy dzie ciń stwem a do ro sło ścią na -
zy wa my syn dro mem Pio tru sia Pa -
na. Do nie daw na sfor mu ło wa nia
te go uży wa no na okre śle nie – mó -
wiąc w du żym uprosz cze niu – dzie -
cin nych męż czyzn, dziś do ty czy
ono wszyst kich osób za wie szo nych
na kra wę dzi do ro sło ści, przy mu szo -
nych przez kul tu rę do po zo sta nia
na pla cu za baw. – Pa mię taj my, że re -
kla ma i mar ke ting po dąża ją za po trze -
ba mi tej no wej po pu la cji. Star czy po -
ob ser wo wać świat show -biz ne su, gdzie
by cie doj rza łym (w daw nym te go sło -
wa zna cze niu) nie sprze da je się, bo
atrak cyj niej sze jest by cie prze bo jo wym,
po nad prze cięt nym i ory gi nal nym –
tłu ma czył prof. Bań ka. 

Po czu cie war to ści wie lu mło dych
lu dzi jest dość ni skie, po nie waż
wy kształ ce nie nie mo że za gwa ran -
to wać im zdo by cia pra cy. Do te go
czu ją się oni prze cięt ni i zwy czaj ni
(co jest tak że skut kiem glo ba li za -
cji). Ży ją w cią głym stre sie, nie
czu ją sta bi li za cji, po nie waż na wet
je śli osią gną upra gnio ne sta no wi -
sko, wie dzą, że ktoś (być mo że lep -
szy od nich) dep cze im po pię tach.
Nie są rów nież speł nie ni, gdyż 
ro bią jed no kosz tem dru gie go, 
na przy kład ro bią coś bez pa sji, tyl -
ko dla pie nię dzy. Stres od re ago wu -
ją, ba wiąc się – gra jąc, im pre zu jąc
i spę dza jąc czas w In ter ne cie.
Spro wa dza nie wszyst kie go do za -
ba wy, uni ka nie trud no ści i od po -
wie dzial no ści nie przy no si do brych
efek tów: sły szy się z ust ta kich
osób, że naj lep sza pra ca to ta ka,
że by za ro bić, ale się nie na ro bić, 
a do bry i efek tyw ny dzień w pra cy
to ta ki, kie dy się nie wie le dzia ło.
Już te raz pra co daw cy za ła mu ją rę -
ce, gdyż wie lu ich pra cow ni ków
więk szość cza su pra cy spę dza na

zamknięci na placu zabaw
jeszcze sto lat temu rynek pracy wyglądał zupełnie inaczej. cenione niegdyś cechy osobowości dziś, choć wciąż
są dostrzegane, ustępują miejsca kreatywności, elastyczności czy innowacyjności. zmieniają się jednak nie tylko
ścieżki kariery, ale także współczesne drogi dojścia do dorosłości. o tym co, kiedy, jak i dlaczego wpływa na ludzi
młodych dyskutowano podczas zorganizowanego przez zakład psychologii ekonomicznej i organizacji
uniwersytetu gdańskiego oraz stowarzyszenie dziecko bez reklamy sympozjum „przereklamowana
konsumpcja”, które odbyło się 18 kwietnia 2012 roku na wydziale nauk społecznych ug
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przy kład na Fa ce bo oku. Nie oszu -
kuj my się jed nak, pra cow nik fa bry -
ki pięć dzie siąt lat te mu też wy mi -
gi wał się od pra cy, na przy kład
wy cho dząc na pa pie ro sa kil ka na -
ście ra zy dzien nie. 

Pra co daw com też moż na w tych
kwe stiach wie le za rzu cić. Choć
mó wi się o ka pi ta le ludz kim, czło -
wie ka trak tu je się ja ko prze szko dę
(nie za wsze i nie wszę dzie, ale ob -
ser wu je się ta ką ten den cję). In we -
sto wa nie w pra cow ni ka koń czy się
na idei i wpro wa dze niu pew nych
środ ków (czę sto nie prze my śla -
nych), na przy kład ame ry kań skim
zwy cza jem je się lunch w trak cie
pra cy, ale pol ski pra cow nik wo li
wyjść szyb ciej do do mu, bo przez
do dat ko wy po si łek mu si zo stać 
w pra cy dzie więć, a nie osiem go -
dzin. Zresz tą, sko ro sta wia my na
ka pi tał ludz ki, to dla cze go kie dy
szu ka się oszczęd no ści, wła śnie lu -
dzie ja ko pierw si idą w od staw kę?
We dług prof. Bań ki, nie po win ni -
śmy sta wać się nie wol ni ka mi ryn -
ku pra cy, lecz sa mi kre ować swo ją
wi zję wła snej ścież ki ka rie ry i do -
ro sło ści. Stąd jed ni prze wi du ją, co
nie dłu go sta nie się atrak cyj ne, 
i za kła da ją wła sne fir my, in ni, jak
Mark Zuc ker berg (twór ca Fa ce-
bo oka), sa mi dla sie bie two rzą mi -
ni ry nek pra cy. 

Mło dzi uwi kła ni
Mó wiąc o zmie nia ją cym się ryn ku
pra cy, nie mo że my za po mi nać o tych,
któ rzy ten ry nek bę dą two rzyć już
za kil ka lat – mło dzie ży i na sto lat -
kach. Dla osób za rzą dza ją cych ka -
dra mi jest to spo ry pro blem, po -
nie waż na ry nek wkro czy gru pa
osób, któ re z pra cy chcą czer pać
przy jem ność i to za nie ma łe pie -
nią dze. – Aby do wie dzieć się, dla cze go
mło dzi ma ją wo bec świa ta po sta wę
rosz cze nio wą, trze ba za sta no wić się, 
w ja ki spo sób kształ tu je się ich oso bo -
wość w kul tu rze po st nie do bo ru. Kul tu -
rze, któ ra pa ra dok sal nie wy wo dzi się 
z nad mia ru – wiel kie go misz ma szu, 
z któ re go nie po tra fi my dla sie bie wy -
brać te go, co rze czy wi ście po trzeb ne,
ani oce nić, co jest praw dzi we. W do -
dat ku, choć ma my ogro my wy bór, nie
każ dy po tra fi z nie go sko rzy stać. Wy co -
fu je my się i nie po dej mu je my ak cji,
czy li od czu wa my nie do bór za miast
nad mia ru – tłu ma czył prof. to masz

szlen dak z Uni wer sy te tu Mi ko ła ja
Ko per ni ka. 

Mło dzież trak tu je no wą kul tu rę
ja ko mno gość za so bów sym bo licz -
nych, któ rych (wbrew wie lu opi -
niom) re flek syj nie uży wa do bu do -
wa nia swo jej toż sa mo ści. Pew ne
ele men ty ży cia so cja li za cyj ne go
zmu sza ją do ob ja wia nia spe cy ficz -
nych ze sta wów ta len tów, ak cep to -
wa nych przez gru pę, do któ rej
mło dy czło wiek chce przy na le żeć.
Ale po nie waż ma jąc na ście lat, nie
prze ja wia się spe cjal nie wy bit nych
umie jęt no ści, ry wa li za cja od by wa
się za po mo cą sta nu po sia da nia.
Dla wszyst kich tych, któ rzy gło śno
bi ją na alarm, bu do wa nie po zy cji
w ten spo sób nie jest oczy wi ście
rze czą no wą. W daw nych cza sach
bo ga ci mie li wła dzę nad bied ny mi.
W PRL-u więk szość nie po sia da ła
zbyt wie le, ale ci, któ rym uda ło się
zdo być to wa ry de fi cy to we, rów nież
zaj mo wa li wyż szą po zy cję. Także
dziś ten, kto po sia da po pu lar ny 
ga dżet lub na przy kład w sub kul -
tu rze me ta low ców umie jęt ność gry
na gi ta rze, no to wa ny jest wy żej.
Na sto lat ki są prze ko ny wa ne tak że
przez me dia, że moż na za sad nie
oce niać lu dzi na pod sta wie przed -
mio tów, któ re są w ich po sia da niu.
Po sia da nie to da je złud ne po czu cie
wol no ści, że nie trze ba już po zna -
wać głę biej, pró bo wać ko goś roz -
gryźć, bo wszyst ko wi dać na
pierw szy rzut oka. Re pre zen to wa -
ny styl sta je się „skó rą spo łecz ną”
– fry zu rą i ubra nia mi na sto lat ki
ko mu ni ku ją się z oto cze niem. Nie -
zbęd ni są im do te go ro dzi ce, któ -
rzy w do bie kon sump cji sta ją się do -
star czy cie la mi środ ków i dóbr.
Oczy wi ście to dość spo re uprosz -
cze nie, jed nak moż na za uwa żyć, że
wie lu ro dzi ców ła two da je się prze -
ko nać do ku po wa nia mar ko wych
ubrań i przed mio tów (fe no men np.
Han nah Mon ta na), po nie waż mar -
twi się, że ich dzie ci zo sta ną od rzu -
co ne przez ró wie śni ków. Ro dzi ce
sa mi więc za miast uczyć po cie chy
roz róż nia nia dóbr ma te rial nych od
du cho wych, pod sy ca ją kon sump -
cjo nizm, co prze kła da się na póź -
niej sze na rze ka nia, że prze sta li być
dla dzie ci au to ry te ta mi. 

W na szych cza sach nie znik nę ło
tak że zróż ni co wa nie kla so we. Dzie-
ci z lep szym „za opa trze niem ro dzi -

ciel skim” mo gą bar dziej epa to wać
roz ma ity mi do bra mi (cho dzi nie
tyl ko o ga dże ty, ale też o od po -
wied nie im pre zy czy wy ciecz ki za -
gra nicz ne) po zwa la ją cy mi bu do wać
im wi ze ru nek – swo istą bio gra fię.
Przy po mi na to tro chę ukła da nie
puz zli. Z mo rza moż li wo ści się ga
się po roz ma ite ce chy, na wet te,
któ re uzna wa ne są za sprzecz ne
wo bec sie bie, na przy kład ho mo fo -
bię i an ty kle ry ka lizm. 

To, co de fi niu je mło de go czło -
wie ka, to tak że je go obec ność 
w me diach spo łecz no ścio wych.
Mło dzież wie le cza su spę dza w sie -
ci – tam bu du je część swo ich re la -
cji i oczy wi ście swój wi ze ru nek:
po przez po sty, twe ety, laj ki czy na -
wet play li sty. – Na wią zy wa nie kon -
tak tów od by wa się po przez sieć, gdzie
trze ba ge ne ro wać swo je wła sne miej -
sce. Przy kła dem mo że być ścia na na
FB, gdzie nie ja ko wy ma ga się two rze -
nia kil ku na stu po stów dzien nie. Po -
stów ma ło zna czą cych, ta kich jak:
„zja dłem na śnia da nie ka nap kę i ba -
na na – faj ny ba nan”. Mło dzi są au to ob -

Prof. Tomasz Szlendak

Prof. Augustyn Bańka
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studencki bieg do kariery
Chcąc wyjść na prze ciw pra co daw -
com, fir ma Start Pe ople prze pro wa -
dzi ła ba da nia wśród trój miej skich
stu den tów ostat nie go ro ku stu diów
ma gi ster skich uzu peł nia ją cych na
kie run kach hu ma ni stycz nych, eko -
no micz no -spo łecz nych oraz tech -
nicz nych. W przed się wzię ciu wzię -
ło udział sze ściu set sześć dzie się ciu
czte rech ża ków. Spo rzą dzo ny ra -
port za ty tu ło wa ny Pięć lat stu diów 
i co da lej? obej mo wał od po wie dzi na
py ta nia mię dzy in ny mi o atrak cyj -
ność wy bra ne go kie run ku stu diów,
do sto so wa nie je go pro gra mu do
ocze ki wań pra co daw cy, przy go to -
wa nie do za wo du. Wy ni ki an kiet
wska za ły, że 40,9% stu den tów
wy so ko oce nia pod ję ty kie ru nek
stu diów pod wzglę dem swych
ocze ki wań przy wy bo rze ścież ki
kształ ce nia. Z ko lei przy oce nie
pro gra mu stu diów i moż li wo ści
zdo by cia wie dzy prak tycz nej naj -
bar dziej nie za do wo lo ną gru pą oka -
za li się hu ma ni ści – 16,2%. Nie wiel -
ki od se tek osób – za le d wie 1,4% –
wy so ko oce nił warsz ta ty przy go to -
wu ją ce na ry nek pra cy; w po dzia le
na kie run ki znów naj bar dziej nie -
za do wo le ni by li hu ma ni ści. Nie -
zbęd nym na rzę dziem na ryn ku pra -
cy jest zna jo mość ję zy ków ob cych.
Trój miej scy stu den ci oce ni li swo je
umie jęt no ści wy so ko (27%) i bar -
dzo wy so ko (26,8%). Naj le piej pod
tym wzglę dem po strze ga ją sie bie
hu ma ni ści, po tem stu den ci kie run -
ków eko no micz no -spo łecz nych oraz
tech nicz nych. Je dy nie pięć dzie siąt
osiem osób z po nad sze ściu set za -
de kla ro wa ło zna jo mość dru gie go
ję zy ka ob ce go. Naj po pu lar niej szy mi
wśród ję zy ków „eg zo tycz nych”
oka za ły się chor wac ki i ła ci na. 

Oprócz zna jo mo ści ję zy ków ob -
cych w pro ce sie re kru ta cji li czy się
tak że do świad cze nie za wo do we. 

kolejni żacy opuścili mury uczelni, by 
z pełną parą wejść na rynek pracy jako
nowi adepci wybranego przez siebie
zawodu. potrzeby oraz oczekiwania
tegorocznych absolwentów zbadała
agencja pracy start people

se syj ni i na wet nie wie dzą, że są w pu -
łap ce tzw. wy jąt ko wej nie wy jąt ko wo -
ści. Ma ją po czu cie wyż szo ści, bę dąc
naj zu peł niej prze cięt nym – opo wia dał
prof. Szlen dak. Do za ska ku ją ce go
od kry cia swo jej zwy czaj no ści do -
cho dzi czę sto do pie ro na stu diach,
kie dy do wie lu do cie ra, jak bar dzo
są ba nal ni i jak płyt kie my śli ge ne -
ru ją. Zmu sze nie tych osób do my -
śle nia nie o so bie, a o świe cie, by -
wa na praw dę trud ne. 

Czę sto z ust na uczy cie li aka de -
mic kich pły ną sło wa, że na stu dia
przy cho dzą te raz ta cy, któ rzy nie
po tra fią czy tać, skle cić kil ku zdań 
i kry tycz nie my śleć. Jed nak, jak
po ka zu ją ostat nie ba da nia na gim -
na zja li stach, po sia da ją oni pew ną
spe cja li stycz ną wie dzę w wie lu
dzie dzi nach , głów nie zwią za nych
z kon sump cjo ni zmem. Mo gą osią -
gnąć suk ces, choć ni gdy nie za sią -
dą w au lach uczel nia nych. To dla -
te go, że po szu ku ją swo jej pa sji, 
a kie dy ją znaj dą, z en tu zja zmem
po sze rza ją swo ją wie dzę. Co praw da,
rzad ko jest to wie dza abs trak cyj na,
do ty czą ca fi lo zo fii czy so cjo lo gii,
ale war to ją za uwa żyć i do ce nić.
Być mo że przy szłość mło dzie ży nie
ma lu je się wca le w czar nych bar -
wach. 

re cep ta na ca łe zło?
Na sto lat ki nie są uwi kła ne w kon -
sump cję tak bar dzo, jak mo gło by
się zda wać na pierw szy rzut oka.
Ow szem, sku pia ją się na so bie,
jed nak nie ku pu ją po to, by mieć,
ale po to, że by kre ować. To nie są
dzi siej si trzy dzie sto–czter dzie sto -
lat ko wie nad ra bia ją cy po sia da niem
to, cze go nie do świad czy li w okre -
sie PRL-u, bar dziej ego istycz ni 
i za du fa ni w so bie. – Świat przez te
dwa dzie ścia lat bar dzo się zmie nił, ja
jed nak uwa żam, że pa ra dok sal nie dzi -
siaj jest cię żej. Nie umie my bu do wać
dłu go trwa łych wię zi mię dzy ludz kich
opar tych na sza cun ku i au to ry te cie. 
A prze cież po trze bu je my in nych lu dzi
jak tle nu, po to, że by się urze czy wist -
niać. Tak że sza cu nek do sa me go sie bie
po wi nien opie rać się na tym, kim je -
stem, a nie na tym, co mam. Nie ma
też sen su po rów ny wać się nie ustan nie 
z in ny mi, bo al bo bę dzie my za ko cha ni
w so bie, al bo zgorzk nia li i nie pew ni
sie bie. Mo ją za sa dą jest bądź lep szy od

sie bie z wczo raj – mó wi ła re na ta
Ka czyń ska -Ma cie jow ska z fir my
Pro spe ra Con sul ting. 

Pod czas dys ku sji wień czą cej sym -
po zjum po ru szo no wie le te ma tów
do ty czą cych pro ble mu kon sump -
cjo ni zmu, pod kre śla no tak że ro lę
na uczy cie la w kształ to wa niu i roz -
bu do wy wa niu toż sa mo ści ucznia.
A pły ną ce z niej pod sta wo we wnio -
ski by ły cał kiem pro ste: mło dzi
mu szą do wie dzieć się, cze go pra -
gną, i dla cze go chcą się cze goś na -
uczyć. Ta mo ty wa cja wy pły wa ją ca
z po trze by dziec ka nie tyl ko uczy ni
zeń od kryw cę, ale tak że zdej mie
od po wie dzial ność za mo ty wa cję 
do na uki z bar ków na uczy cie la. –
Wszyst ko to są wspa nia łe idee, ale
trze ba pa mię tać, że na uczy cie le są roz -
li cza ni głów nie z wy ni ków na eg za mi -
nach i ma tu rach. Ale zga dzam się, że
mło dzie ży na le ży uświa da miać miał -
kość me diów. Po ka zy wać al ter na ty wy 
i in ne roz wią za nia za rów no na po szu -
ki wa nie wie dzy, jak i dróg wła sne go
ży cia. Uświa da miać, że nie jest grze -
chem mieć, ale waż ne, że by nie by ło to
ce lem sa mym w so bie. I jesz cze jed na
dy gre sja: po rów nuj my się z in ny mi, ale
po to, że by się cze goś na uczyć, czer pać
wie dzę od sie bie na wza jem – opo wia -
dał Wie sław Ko sa kow ski, dy rek tor
III Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ma ry nar ki Wo jen nej RP w Gdy ni. 

Spo tka nie pod su mo wa ła traf nie
dr elż bie ta Zu brzyc ka, pre zes Gdań -
skie go Wy daw nic twa Psy cho lo gicz -
ne go: – Wszyst ko to, o czym mó wi my,
prze no si się póź niej na po le pra cy –
dzia ła nie dla pa sji, dla te go, że wie my,
cze go chce my i wbrew wszyst kim prze -
ciw no ściom prze my do przo du. Lu dzie
mło dzi są pod pre sją po ka zy wa nia się
tak że w mod nej pra cy, nie ko niecz nie
wy wie ra nia wra że nia przez to, kim je -
stem, ale przez to, jak wy glą dam i, nie -
ste ty, ile za ra biam. Nie my śli my o tym,
że wy bie ra jąc stu dia, mu si my dzia łać
zgod nie z ty mi sa my mi za sa da mi, co
przy wy bie ra niu pra cy. Że by po tem nie
na rze kać, że nie da ły nam one wy star -
cza ją cej wie dzy, i szu kać win nych
wśród po li ty ków czy pra co daw ców. Je -
śli się czymś in te re su je my, to nie za leż -
nie od te go, ja kich mie li śmy wy kła dow -
ców, chce my być w tym naj lep si i żad na
si ła nie jest nas w sta nie za trzy mać.

mo ni ka le Wan doW ska
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Z da nych wy ni ka, że naj wię cej stu -
den tów od by wa ło sta że i prak ty ki
za wo do we (tu prym wie dli „ści -
słow cy”), wy ko ny wa ło pra ce do ryw -
cze lub udzie la ło ko re pe ty cji (w obu
przy pad kach wy gra li hu ma ni ści).

sprint czy ma ra ton?
– Stu denc ki bieg do ka rie ry moż na
okre ślić ja ko sprint lub ma ra ton – mó -
wi Ma rek Jur kie wicz, dy rek tor
pro jek tu. Za py ta ni o mo ty wa cje do
pod ję cia pra cy stu den ci po da li: wy -
na gro dze nie (60%), moż li wość roz -
wo ju i at mos fe rę w pra cy (54–56%),
ro dzaj umo wy o pra cę i pa kiet so -
cjal ny (48%). Wśród naj bar dziej po -
szu ki wa nych za wo dów na ryn ku
pra cy stu den ci wy mie ni li: in for ma -
ty ków i przed sta wi cie li bran ży IT,
za wo dy tech nicz ne oraz rze mieśl ni -
cze. Okres po trzeb ny na zna le zie -
nie pra cy po stu diach te go rocz ni
ab sol wen ci oce ni li bar dzo opty mi -
stycz nie. We dług nich więk szość
znaj dzie pra cę w prze cią gu trzech
mie się cy, naj wy żej pół ro ku. Je dy -
nie 3,7% re spon den tów uzna ło, 
że po szu ki wa nie pra cy mo że za jąć
na wet rok. Pew ni za trud nie nia są
stu den ci kie run ków tech nicz nych,
naj go rzej kwe stię tę po strze ga ją
przed sta wi cie le kie run ków eko no -
micz no -spo łecz nych. – Bar dzo waż -
nym ele men tem jest tu tak że wzrost mo -
bil no ści w ce lu pod ję cia pra cy. Po nad
60% ba da nych wska za ło, że nie wi dzi
pro ble mu w co dzien nych do jaz dach 

do miej sca za trud nie nia – pod kre śla
Ma rek Jur kie wicz. Ja kie są więc
ocze ki wa nia fi nan so we ab sol wen -
tów? – Bar dzo wy so kie – od po wia-
da dy rek tor pro jek tu. Ocze ki wa nia 
fi nan so we net to wzglę dem pierw -
sze go pra co daw cy to 1,5–2,5 tys. zł
(54,9% ba da nych) oraz 2,5 –3,5
tys. zł (27,5% ba da nych). – W okre sie
ko lej nych trzech lat staw ki wy na gro dze -
nia ro sną dwu krot nie – do da je Ma rek
Jur kie wicz. Stu denc ki bieg do ka -
rie ry moż na okre ślić ja ko ma ra ton
– bieg jest dłu gi, a me ta da le ko.
Świad czy o tym sła be po czu cie
przy go to wa nia do za wo du oraz wy -
so kie ocze ki wa nia fi nan so we wzglę -
dem umie jęt no ści i kom pe ten cji.
Dla nie któ rych ab sol wen tów ka rie -
ra mo że oka zać się bie giem z prze -
szko da mi.

Jak wy ła wiać zło te ryb ki?
Obec ny ry nek pra cy sta wia przed
ab sol wen ta mi wie le wy zwań. Wy -
kształ ce nie kie run ko we to nie
wszyst ko. Jak wy ła wia się za tem
zło te ryb ki z oce anu kan dy da tów?
Z ba dań prze pro wa dza nych wśród
trój miej skich pra co daw ców wy ni ka,
że wy kształ ce nie kie run ko we znaj -
du je się w oko li cach ósme go miej -
sca wśród za let apli kan ta. – Naj bar -
dziej li czy się do świad cze nie za wo do we
zdo by te pod czas stu diów oraz kom pe -
ten cje spo łecz ne – pod kre śla An na
Wierz chow ska, kie row nik Biu ra
Ka rier UG. Do nich na le ży za li czyć

umie jęt ność pra cy w gru pie, bo -
wiem dla pra co daw cy li czy się gra
ze spo ło wa, rza dziej in dy wi du alizm.
Klu czo wą ro lę od gry wa ją sta że 
i prak ty ki po dej mo wa ne w cza sie
na uki aka de mic kiej, któ re świad czą
o za rad no ści kan dy da ta. Bar dzo
waż nym ele men tem są tak że ta kie
ce chy cha rak te ru, jak uczci wość 
i od po wie dzial ność. – Te ce chy są
szcze gól nie istot ne w przy pad ku za rzą -
dza nia róż ne go ty pu pro jek ta mi, gdyż
wska zu ją na umie jęt ność ich re ali za cji
– do da je An na Wierz chow ska. Pra -
co daw cy zwra ca ją tak że uwa gę na
go to wość do roz wią zy wa nia za dań,
ela stycz ność, spo sób na wią zy wa nia
kon tak tów ze współ pra cow ni ka mi 
i klien ta mi fir my. Istot na jest na dal
wspo mnia na zna jo mość ję zy ków
ob cych. – Wła da nie dwo ma ję zy ka mi
ob cy mi w dzi siej szej Eu ro pie to mi ni -
mum. Zna jo mość trzech da je kom fort
za trud nie nia – prze strze ga dzie kan
Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go, prof. An -
drzej Cey no wa. Do dat ko wym atu -
tem są w dal szym cią gu za in te re so -
wa nia kan dy da ta, czy li to, co go
wy róż nia spo śród in nych. – Pa sje
mu szą być wia ry god ne, bo wiem da ją
one pra co daw cy du żo in for ma cji o tym,
ja kim jest się czło wie kiem – pod kre śla
An na Wierz chow ska. Z ko lei pod -
czas roz mo wy kwa li fi ka cyj nej li czy
się pew ność sie bie oraz świa do -
mość wła snych ce lów. 

MAG DA LE NA MAR CIN KOW SKA

pięć lat StuDiów i co Dalej?

Od lewj do prawej: prowadząca konferencję Anna Gonia - dziennikarka telewizji Polsat; Marek Jurkiewicz - dyrektor zarządzający Start People Sp. z o.o.;
Przemysław Sola - dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim; Dariusz Mierkiewicz - dyrektor handlowy Uni-Logistics
Sp. z o.o.; dr Przemysław Dmowski - prodziekan ds. studenckich Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni; mgr Anna
Wierzchowska - kierownik Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego; dr Beata Krawczyk-Bryłka - prodziekan ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej
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W ma ju br. od był się fi nał kon -
kur su FameLab or ga ni zo wa ne go
przez Cen trum Na uki Ko per nik
i Bri tish Co un cil. Jak to się sta ło,
że zo sta łaś je go fi na list ką?

Kon kurs FameLab skie ro wa ny jest
do po pu la ry za to rów na uki, czy li
ba da czy, któ rzy w spo sób cie ka wy 
i nie stan dar do wy po tra fią opo wia -
dać o swo ich ba da niach na uko wych.
Każ dy uczest nik na swo ją pre zen -
ta cję miał je dy nie trzy mi nu ty.
Do te go ce lu moż na by ło uży wać
nie wiel kich, kom pak to wych re kwi -
zy tów, czy li od czyn ni ki i spe cja li -
stycz na apa ra tu ra nie wcho dzi ły 
w grę. Kon kurs po dzie lo ny był na
trzy eta py. W pierw szym na le ża ło
prze słać na gra ną pre zen ta cję. Na -
stęp nie z po nad osiem dzie się ciu
zgło szeń do ko lej ne go eta pu wy -
bra no dwa dzie ścia osób. Do fi na łu
tra fi ło je dy nie dzie sięć. Ja by łam je -
dy ną uczest nicz ką z Po mo rza, któ ra
po sta no wi ła zmie rzyć się z tym za -
da niem.

Co by ło te ma tem Two jej 
pre zen ta cji?

W każ dym z eta pów opo wia da łam
o czymś in nym, ge ne ral nie do ty -
czy ło to mo ich ba dań nad in hi bi to -
ra mi en ke fa li naz. 

Czy li?

En ke fa li ny po dob nie jak en dor fi ny
to hor mo ny pep ty do we na tu ral nie
wy stę pu ją ce w or ga ni zmach ssa -
ków. Na zy wa ne są nie kie dy hor mo -
na mi szczę ścia, po nie waż dzię ki
nim od czu wa my za do wo le nie. Wy -
ka zu ją przy tym istot ne dzia ła nie

prze ciw bó lo we. En ke fa li ny są jed -
nak roz kła da ne przez gru pę en zy -
mów zwa nych en ke fa li na za mi. In -
hi bi to ry en ke fa li naz blo ku ją z ko lei
te en zy my, dzię ki cze mu en ke fa li ny
mo gą dzia łać. Mo gą bez prze szkód
ni we lo wać ból oraz po wo do wać do -
bre sa mo po czu cie. Nie cho dzi o to,
by wy eli mi no wać ból, gdyż dla cia -
ła jest to sy gnał, że dzie je się z nim
coś nie do bre go, ale o to, by za ich
po mo cą zmniej szyć je go od czu wa -
nie w sy tu acjach, kie dy jest to ko -
niecz ne (np. u pa cjen tów z cho ro bą
no wo two ro wą). Te go ty pu in hi bi to -
ry wy kry to w śli nie za rów no czło -
wie ka, jak i szczu ra. Za le tą ba dań
nad ty mi na tu ral ny mi sub stan cja mi
jest, być mo że, w przy szło ści stwo -
rze nie le ku, któ ry za pew ni uśmie -
rze nie bó lu bez ko niecz no ści bo ry -
ka nia się ze skut ka mi ubocz ny mi.
Do tej po ry przy wie lu cięż kich
prze wle kłych cho ro bach do zmniej -
sze nia bó lu sto su je się mor fi nę,
któ ra jest otę pia ją ca i uza leż nia ją -
ca. Blo ko wa nie en zy mów roz kła da -
ją cych en ke fa li ny za po mo cą in hi -
bi to rów da je na dzie ję na ta kie sa me
re zul ta ty z wy łą cze niem dzia łań
nie po żą da nych. Or ga nizm, z nie -
wiel ką po mo cą, bę dzie sam mógł
po ra dzić so bie z bó lem.

Nie jest więc prze sa dą uzna wa -
nie śli ny za sub stan cję le czą cą?

Oczy wi ście, że nie. W świe cie zwie -
rząt, jak i w me dy cy nie lu do wej do -
sko na le o tym wia do mo. Po wszech -
nie wśród lu dzi śli na czę sto bu dzi
pe jo ra tyw ne sko ja rze nia. Jed nak
nie bez przy czy ny sto su je się po -
wie dze nie wy li zać się z cho ro by. 

Oka zu je się tak że, że śli na do sko -
na le mo że słu żyć w dia gno sty ce
róż ne go ty pu cho rób. Ist nie ją ce 
w niej sub stan cje oraz ich po ziom
sy gna li zu ją o nie do bo rach lub cho -
ro bach, na przy kład no wo two rach
pier si czy ja my ust nej. Po nad to po -
ziom kor ty zo lu w śli nie zwią za ny
jest z po zio mem stre su ca łe go or -
ga ni zmu. Przy czym to tyl ko nie -
któ re przy kła dy – a sub stan cji, któ -
re moż na ba dać, jest du żo, du żo
wię cej. 

I to ba da ją che mi cy pep ty do wi?

Nie tyl ko. Ludz ki or ga nizm skła da
się przede wszyst kim z wo dy i bia -
łek, du żą ro lę od gry wa ją tu tak że
tłusz cze i cu kry. Głów nym za da -
niem che mi ków pep ty do wych jest
po szu ki wa nie za leż no ści za cho dzą -
cych mię dzy ami no kwa sa mi, pep ty -
da mi a biał ka mi. Za bu rze nie re la cji
mię dzy ty mi skład ni ka mi czę sto
mo że wska zy wać na róż ne go ro dza -
ju scho rze nia. Cia ło ludz kie dzia ła
dzię ki sze re go wi za zę bia ją cych się
pro ce sów, więc cza sa mi z po zo ru
nie wiel ka nie pra wi dło wość mo że
pro wa dzić do przy krych kon se -
kwen cji. Dla te go tak waż ne jest
po zna nie tych za leż no ści. Umoż li wi
to wcze sną i pro stą dia gno sty kę
oraz w wie lu przy pad kach unik nię -
cie cho ro by, bó lu itp., a tak że wy -
le cze nie. Ko rzy sta jąc z na rzę dzi
na uko wych, sta ra my się zna leźć
ta kie po wią za nia mię dzy sub stan -
cja mi, zu peł nie od sie bie róż ny mi,
któ re fi nal nie da dzą re zul tat w po -
sta ci wspól ne go za sto so wa nia. 
Mo że na ra zie brzmi to tro chę od -
le gle, ilu zo rycz nie na wet, ale my -
ślę, że już nie dłu go bez pro ble-
mo wo bę dzie my mo gli zdia gno zo -
wać więk szość cho rób bez po trze -
by in wa zyj nych, dro gich i czę sto
nie przy jem nych ba dań.

Wspo mnia łaś o ilu zjach – to
praw da, że w wol nych chwi lach
je steś ak tor ką?

Ak tor ką ama tor ką. Do nie daw na
gry wa łam w Te atrze Ba zar za ło żo -
nym przez Hu ber ta Sten zla. Przed -
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F O R U M D O K T O R A N T Ó W

Chemię trzeba czuć jak rytm w piosence

Wiedza jest ważna, 
ale ważna jest też intuicja
i żeby to, co się robi,
sprawiało radość

rozmoWa z mgr joanną kreczko, doktorantką na Wydziale chemii



Ideą fe sti wa lu „Ma de in Azja” jest
by co ro ku od wie dzać in ny kraj

azja tyc ki i po zna wać je go bo ga tą
kul tu rę – mó wi to masz Pu pacz,
dy rek tor FKA. W tym ro ku pa -
sjo na ci kra jów azja tyc kich mie li
oka zję po znać Chi ny. Na czte ry
dni Uni wer sy tet Gdań ski stał się
praw dzi wym cen trum kul tu ry 
i na uki, po ka zu ją cym Pań stwo
Środ ka z per spek ty wy trójmiej -
skiej uczel ni. Ca łe przed się -
wzię cie by ło jed nym z punk tów
X Bał tyc kie go Fe sti wa lu Na uki.

CHI Ny W sZtu Ce
Po dróż po Chi nach roz po czę to
od sztu ki. Prze cho dząc ko ry ta -
rzem Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go,
nie moż na by ło nie za uwa żyć
prac stu den tów z II Pra cow ni
Ry sun ku Wy dzia łu Rzeź by ASP
w Gdań sku. Wy sta wio ne dzie ła
sztu ki na wią zy wa ły do współ -
cze snych pro ble mów spo łe czeń -
stwa chiń skie go. Wiel kim za in te -
re so wa niem cie szy ła się rów-
nież eks po zy cja zdjęć syl we stra
Cisz ka, któ rej te ma tem był Harbin
na Uni wer sy te cie Gdań skim. Fo to -
gra fie przed sta wia ły stu den tów
z Chin, któ rzy przez ostat nie
dwa la ta uczy li się na UG ję zy ka
pol skie go. Zdję cia pre zen to wa ły
czę sto ku li sy wy da rzeń, w któ -
rych bra li oni udział, jak na
przy kład za ję cia z kra ko wia ka 
z ze spo łem „Jan tar”. Pod czas
fe sti wa lu od by ła się tak że pro -
mo cja ka len da rza na rok 2013 
z por tre ta mi stu den tów wy ko -

na ny mi przez Syl we stra Cisz ka 
i nie zwy kłym wstę pem opi su ją -
cym po byt w Pol sce au tor stwa
stu den tów Lin Lin, Gao Ling
Ling oraz yu Da Chu na. 

Istot nym punk tem pro gra mu
ar ty stycz ne go był pol sko -chiń ski
spek takl Fu tro w re ży se rii Krzysz -
to fa Gra bow skie go. To owoc pro-
jek tu re ali zo wa ne go przez Sto -
wa rzy sze nie Wza jem nej Po mo cy
„Flan dria”, fi nan so wa ne go ze
środ ków Ko mi sji Eu ro pej skiej,
pro gram „Mło dzież w dzia ła niu”.
Pro jekt, któ re go ce lem nad rzęd -
nym by ła in te gra cja stu den tów
z Har bi na z wo lon ta riu sza mi 
z Flan drii oraz stu den ta mi UG,
trwał ca ły rok. W po dzię ko wa -
niu za emo cje do star czo ne pod -
czas spek ta klu wi dzo wie ob sy -
pa li stu den tów z Har bi na „kul -
tu ral ny mi po da run ka mi” – pły -
ta mi z fil ma mi po pol sku oraz
książ ka mi, aby w Chi nach mo gli
da lej uczyć się ję zy ka pol skie go. 

Nie za bra kło też ele men tów
azja tyc kiej mo dy. W ogro dzie
po mię dzy ko ry ta rza mi Wy dzia łu
Fi lo lo gicz ne go mo del ki Paw ła
Kro ka pre zen to wa ły efek ty je go
pra cy wy ni ka ją ce z dłu go let niej
fa scy na cji Azją. In te gra cję pol -
sko -chiń ską do peł ni ło Ka ra oke
Chi na Par ty w Re stau ra cji Ta -
wer na So poc ka Me sa, gdzie stu -
den ci śpie wa li za rów no w ję zy -
ku pol skim, jak i chiń skim.

Ko lej nym eta pem po dró ży po
Chi nach i po zna wa nia tam tej -
szej kul tu ry by ły po ka zy ki na
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maj to nie tylko miesiąc juwenaliów czy ostatnich zaliczeń przed sesją 
egzaminacyjną, ale także miesiąc innych ważnych wydarzeń naukowych 
i kulturalnych. do takich wydarzeń należał z pewnością i Festiwal kultury
azjatyckiej „made in azja”, który odbył się na uniwersytecie gdańskim 
w dniach 24–27 maja br.

sta wia li śmy tam kon tro lo wa ne im -
pro wi za cje, któ re na stęp nie prze -
ra dza ły się w spek ta kle. Na wet 
ty tuł jed ne go z nich brzmiał Ilu zjo -
ni ści. Swo je sztu ki wy sta wia li śmy
mię dzy in ny mi w Te atrze w Oknie
oraz Te atrze Znak. 

Po dob no ak tor stwo po ma ga 
w pra cy na uko wej?

Zde cy do wa nie tak. Szcze gól nie 
w pro wa dze niu za jęć ze stu den ta -
mi. Zdol no ści ak tor skie po ma ga ją
zna leźć sku tecz ne spo so by na za in -
te re so wa nie słu cha czy te ma tem 
i sku pie nie ich uwa gi na pro ble -
mie. Che mia to dzie dzi na wie dzy,
któ rą nie jest ła two prze ka zać.
Wie dza o związ kach che micz nych
jest wie dzą na uko wą, zaś na przy -
kład od czu wa nie pięk na jest in -
stynk tow ne. Słu cha jąc utwo ru mu -
zycz ne go, od bie ra my go ja ko
pięk ny, nie za sta na wia jąc się nad
czę sto tli wo ścią drgań strun na
przy kład gi ta ry, za chwy ca my się
har mo nią. Po dob nie, nie każ dy za -
sta na wia się, z ja kich związ ków
che micz nych jest coś zbu do wa ne
lub ja kie re ak cje che micz ne za cho -
dzą mię dzy sub stan cja mi, by za ist -
nia ło ja kieś zja wi sko. Jed nak bliż -
sze po zna nie choć by nie wiel kiej
czę ści zja wisk oraz przy czyn ich
po wsta wa nia, re la cji i re ak cji mię -
dzy ni mi pro wa dzi do jesz cze
więk sze go za chwy tu nad pięk nem
i nie zwy kle skom pli ko wa ną kon -
struk cją świa ta. Wie dza jest waż -
na, ale waż na jest też in tu icja i że -
by to, co się robi, spra wia ło ra dość.
Che mię trze ba po pro stu czuć, jak
rytm w pio sen ce. 

Co jesz cze lu bisz ro bić 
w wol nym cza sie?

Pi sać li me ry ki oraz krót kie for my
po etyc kie. Nie zwy kle mnie to re -
lak su je i ba wi. Uwiel biam je pi sać
nie tyl ko dla sie bie, ale i dla zna jo -
mych. Mo ja przy go da z li me ry ka mi
za czę ła się dość nie stan dar do wo,
gdyż swój pierw szy w ży ciu li me -
ryk na pi sa łam w ję zy ku an giel -
skim. Spra wi ło mi to ta ką fraj dę,
że za czę łam pi sać ko lej ne.

Dzię ku ję za roz mo wę.

mag da le na mar cin koW ska

FO
T.

 S
YL

W
ES

TE
R 

CI
SZ

EK



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

F E S T I W A L K U L T U R Y A Z J A T Y C K I E J

chiń skie go. Fe sti wal otwie rał
film nie my Bo gi ni z 1934 ro ku,
na wią zu ją cy do pro ble mu sa mot -
nych ma tek XX wie ku. Fil mo wi
to wa rzy szy ła mu zy ka na ży wo,
wy ko ny wa na przez trój miej skie -
go mu zy ka ukrywa ją ce go się pod
pseu do ni mem Dat Ray on. In ną
pro po zy cją fe sti wa lo wą był dra -
mat Za wie ście czer wo ne la tar nie,
opo wia da ją cy hi sto rię dziew czy -
ny, któ ra nie ma jąc per spek tyw
kształ ce nia się na uczel ni, wy bie -
ra mał żeń stwo. Punk tem kul mi -
na cyj nym tej czę ści fe sti wa lu 
by ło spo tka nie z re ży se rem ob ra -
zu Mi liard szczę śli wych lu dzi, Ma -
cie jem Boch nia kiem. W swo im
do ku men cie przed sta wił on pe -
ry pe tie ze spo łu mu zycz ne go
Bay er Full pod czas tra sy kon cer -
to wej w Chi nach i ich spe cy ficz -
nej re la cji z chiń skim agen tem
po cho dze nia pol skie go. – Uzna -
łem, że wy jazd Bay er Full do Chin 
to świet ny te mat na film. Je go re ali -
za cja by ła trud na, gdyż to hi sto ria
po łą cze nia wo dy z ogniem, dwóch
róż nych świa tów i dwóch róż nych
oso bo wo ści. A ja mu sia łem być po -
środ ku – wspo mi nał re ży ser. 

Oprócz wy żej opi sa nych uczest -
ni cy fe sti wa lu mie li oka zję zo -
ba czyć ta kie ob ra zy, jak: W gó rę
Jangcy (2008), Mar twa na tu ra
(2006), Ostat ni po ciąg (2010)
i Chin ka (2009).  

CHI Ny W sPo rCIe
Je śli mó wi się o Chi nach, to nie
moż na za po mi nać o spor tach wal -
ki. By ły i na dal są one czę ścią
chiń skiej kul tu ry. O chiń skim

kung -fu wu shu opo wia dał pro -
rek tor UG, prof. Jó zef Ar no Wło -
dar ski. Je go wy kład do ty czą cy
bok su z Put ny stał się wstę pem
do po ka zu tej wschod niej sztu ki
wal ki. Pod kie run kiem dr. Krzysz -
to fa Brzo zow skie go, brą zo we-
go me da li sty Mi strzostw Świa ta 
w Shiy an, gru pa Sha olin Kung 
Fu za pre zen to wa ła ele men ty wu -
shu tra dy cyj ne go. Po nad to uczest -
ni cy fe sti wa lu mo gli wziąć udział
w za ję ciach z tai -chi, spo rcie
uzna wa nym nie gdyś za sztu kę
wal ki, a obec nie po strze ga nym
bar dziej ja ko gim na sty ka me dy -
ta cyj na. Chiń skie sztu ki wal ki 
od za wsze mia ły sil ne pod ło że w
chiń skiej fi lo zo fii, o czym w swym
wy kła dzie wspo mniał dy rek tor
Cen trum Stu diów Azji Wschod -
niej, dr hab. Ka mil Ze il der. 

CHIń sKA Me Dy Cy NA
Od ty siąc le ci prak ty ko wa na 
na te re nie Azji Wschod niej me -
dy cy na przy bie ra ła róż ne od mia -
ny w za leż no ści od kra ju po cho -
dze nia. Naj bar dziej roz wi nę ła się
ona w Chi nach, gdzie opra co wa -
no ho li stycz ne po dej ście do re -
kon struk cji zdro wia czło wie ka. 
– W związ ku z za ka zem prze pro wa -
dza nia ope ra cji na otwar tym cie -
le oraz sek cji zwłok, po wstał ca ły
sys tem dia gno zo wa nia pa cjen ta, po -
le ga ją cy na od czy ty wa niu sta nu
zdro wia z ję zy ka, tęt na oraz opi su
spo so bów od ży wia nia – mó wi ła mgr
An na Cza rza sta, pod czas wy kła du
na te mat chiń skiej me dy cy ny. 
Do le gli wo ści le czo no głów nie za
po mo cą ziół, aku punk tu ry oraz

wła ści wej die ty. Dla chiń czy ków
istot ne zna cze nie mia ło tak że
wskrze sza nie pły ną cej w nas
ener gii chi.

CHI Ny NA uG 
Fe sti wal był rów nież pre tek stem
do ży wej dys ku sji na te mat przy -
szło ści współ pra cy pol sko -chiń -
skiej na UG, w szcze gól no ści 
z po wo du pla nów otwar cia no we -
go kie run ku – si no lo gii – oraz
przy jaz du ko lej nej gru py stu den -
tów z Chin w 2013 ro ku. – Już
trwa ją przy go to wa nia na ich
przy jazd. Ma my na dzie ję, że tym
ra zem przy je dzie do nas gru pa
dwu dzie stu osób – mó wił mgr
Adam Bącz kow ski z Biu ra Ob słu -
gi Stu den tów Za gra nicz nych UG.

Obec nie na UG jest już sie -
dem dzie się ciu stu den tów po cho -
dzą cych z Chin. Uczą się oni tu -
taj nie tyl ko ję zy ka pol skie go, ale
tak że, mię dzy in ny mi, biz ne su
mię dzy na ro do we go na Wy dzia le
Eko no micz nym. Współ pra ca pol -
sko -chiń ska po le ga również na
otwie ra niu no wych kie run ków
na ucza nia, ta kich jak wspo mnia -
na si no lo gia. W Chi nach moż na
stu dio wać ję zyk pol ski mię dzy
in ny mi w Har bin Nor mal Uni -
ver si ty, z któ rym Uni wer sy tet
Gdań ski pro wa dzi wspól ne stu -
dia kul tu ry i ję zy ka pol skie go. 

***
Fe sti wal Kul tu ry Azja tyc kiej
„Ma de in Azja”, edy cja „Ma de 
in Chi na”, był pierw szą im pre zą
kul tu ro wą, w któ rej współ pra co -
wa li ze so bą na tak du żą ska lę:
Uni wer sy tet Gdań ski, Aka de mic -
kie Cen trum Kul tu ry, Cen trum
Stu diów Azji Wschod niej oraz
wie lu part ne rów ze wnętrz nych.
Azja oraz te ma ty z nią zwią za ne
wzbu dza ją ostat ni mi cza sy
ogrom ne za in te re so wa nie i to
nie tyl ko wśród fa nów tam tej szej
kul tu ry. Miej my za tem na dzie ję,
że fe sti wal „Ma de In Azja” bę -
dzie im pre zą na trwa łe wpi sa ną
w ży cie Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, od kry wa ją cą za każ dym ra -
zem in ny re jon te go ta jem ni cze -
go wciąż kon ty nen tu. 

MO NI KA Py TEL
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„Lek ko stron ni czy” to au tor ski pro -
gram ka ro la pa cior ka i włod ka mar -
ko wi cza, umiesz czo ny na pierw szym
miej scu w ran kin gu vlo gów in ter ne -
to wych mie sięcz ni ka „press” i lau re at
w ka te go rii „wy róż nie nia spe cjal ne”
kon kur su Blog ro ku 2011. w uka zu ją -
cym się cy klicz nie od po nie dział ku do
piąt ku, o go dzi nie 18.00 kil ku mi nu to -
wym pro gra mie, ka rol i wło dek za -
baw nie i nie tu zin ko wo dys ku tu ją na
róż ne te ma ty, tra fia jąc do sze ro kie -
go gro na mło dych od bior ców. a in -
spi ra cje do tre ści pro gra mu czer pią 
z ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści.

Od cin ki „Lek ko Stron ni cze go” 
li czą śred nio dwa dzie ścia–sześć dzie -
siąt ty się cy od słon. Czy dzię ki te mu
pro gra mo wi osią gnę li ście suk ces?

co to zna czy osią gnąć suk ces? my czu -
je my się świet nie już od pierw sze go
od cin ka, któ ry prze kro czył na sze
ocze ki wa nia, zwłasz cza, że to był pro -
jekt luź ny i zro bio ny spon ta nicz nie.
więc pod tym wzglę dem tak – osią -
gnę li śmy suk ces i je ste śmy za do wo le -
ni, zwłasz cza spo ty ka jąc się z tak do -
brym od bio rem przez nie mal rok.

Jak sa mi mó wi cie, ty tuł pro gra -
mu po wstał zu peł nie przy pad ko wo.
Ka rol spon ta nicz nie za pro po no wał
na zwę „Pod cast o Ni czym”, a Wło -
dek usły szał „Lek ko Stron ni czy”.
Czy od cin ki tak że po wsta ją przy pad -
ko wo i spon ta nicz nie?

od cin ki w du żej mie rze są spon ta -
nicz ne, ale opie ra my się na ja kimś
sche ma cie. sta ły mi ele men ta mi każ -
de go od cin ka są gru pa na Face bo oku
i dwa te ma ty. ale resz ta to jest na sza
fi ne zja twór cza i hu mor.

For mu ła pro gra mu szyb ko przy ję -
ła się wśród in ter nau tów. W czym
tkwi si ła „Lek ko Stron ni cze go”?

w szcze ro ści. to, co mó wi my, to na -
praw dę są na sze zda nia i nikt nam ni -
cze go nie pi sze, nie ka że mó wić. ele -
men tem, któ ry spa ja tę for mu łę, jest
fakt, że od rzu ci li śmy mo del stric te ko -
mer cyj ny, czy li nie ma i nie bę dzie 
w „Lek ko stron ni czym” re klam. to
po zwa la nam na mó wie nie o wszyst -
kich fir mach, pro duk tach. o tym, co
fak tycz nie my śli my.

Od cin ki emi to wa ne są co dzien -
nie. Jak to ro bi cie, że co dzien nie try -
ska cie ener gią i je ste ście w do brych
hu mo rach?

Lu bi my to, co ro bi my. po pro stu. wy -
da je się to oczy wi ste, ale pro szę
spró bo wać ro bić przez rok coś, co
nie za do wa la w peł ni, wte dy wszyst -
kie wa dy z cza sem bę dą się wy -
ostrzać i uwy pu klać.

Sta ra cie się utrzy mać do bry kon -
takt z wi dza mi. Co ja kiś czas or ga ni zu -
je cie ak cję „Pi wo” w róż nych mia stach
Pol ski. Jak wy glą da ją ta kie spo tka nia? 
Ja kich lu dzi tam po zna je cie? 

„pi wa” są jed nym z naj mil szych ele -
men tów, bo po ka zu je my w ich trakcie,
że nie je ste śmy ko za ka mi z in ter ne -
tu, któ rzy opusz cza ją wzrok przy
spo tka niach w re alu, ale na praw dę
chce my po znać na szych wi dzów 
i oni to do ce nia ją. co do po zna wa nia
wi dzów w cza sie tych spo tkań, to
jest to nie ste ty nie wy ko nal ne, po nie -
waż chce my mieć z każ dym choć mi -
ni mal ny kon takt, przez co ogra ni cza
się on czę sto do dwóch–trzech zdań.
cięż ko więc po wie dzieć, że po zna je my

lu dzi. na to miast je śli po dejść do te go
w kwe stii ogó łu, to cał kiem cie ka wy
prze krój mło dych lu dzi przy cho dzi
na ta kie spo tka nia – od na sto lat ków
przez stu den tów do star szych, za -
tem te ma ty po ru sza ne na „pi wach”
są bar dzo róż ne.

Ostat nio w Gdań sku po ja wi li ście
się w ro li eks per tów na kon fe ren cji
„Blog Fo rum 2011”. Kie dy po now nie
za wi ta cie w Trój mie ście?

je śli zo sta nie my za pro sze ni, a wie -
rzy my, że tak bę dzie, to z pew no ścią
przy oka zji „Blog Fo rum 2012”. mo że
coś nas wy wie je w tam te re jo ny
wcze śniej, ale na ra zie nie mo że my
zdra dzać szcze gó łów.

Co naj bar dziej Ka rol ce ni we Włod -
ku, a Wło dek w Ka ro lu?

wło dek: naj bar dziej ce nię w ka ro lu
po czu cie hu mo ru.
ka rol: du że uszy (śmiech).

Czy mę ska przy jaźń w Wa szym wy -
da niu uła twia, czy utrud nia wspól ną
pra cę?

na szczę ście ma my swo je ko bie ty,
któ re po tra fią nas roz dzie lić, bo
prze by wa nie ze so bą ca łe ty go dnie
by wa mę czą ce i kłót nie się zda rza ją,
cho ciaż rzad ko. ale kie dy się zda rzą,
to wspól ny wy pad na pi wo do knaj py
za ła twia więk szość spraw.

Dziękuję za rozmowę. eWa karendys
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wirtualny świat to morze możliwości dla młodych, kreatywnych ludzi,
chcących zaistnieć. codziennie w internecie przybywa wielu autorów
videoblogów, którzy z mniejszym lub większym powodzeniem próbują
przyciągnąć internetowych widzów. karol paciorek i włodek markowicz,
twórcy internetowego programu „Lekko stronniczy”, opowiadają o kulisach
tworzenia jednego z najpopularniejszych w polsce vlogów

Nasza siła tkwi w szczerości
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No wo po wsta łe z ini cja ty wy stu -
den tów pra wa Wy dzia łu Pra -

wa i Ad mi ni stra cji w ma ju te go 
ro ku Mię dzy wy dzia ło we Stu denc -
kie Ko ło Na uko we Pra wa Spor to we -
go utwo rzo no w ce lu po sze rza nia 
i po pu la ry za cji wie dzy z za kre su in -
ter dy scy pli nar ne go pra wa spor to -
we go, or ga ni zo wa nia kon fe ren cji,
dys ku sji, sym po zjów zwią za nych 
z te ma ty ką pra wa spor to we go, a tak -
że uczest ni cze nia w kon fe ren cjach 
i spo tka niach or ga ni zo wa nych nie -
za leż nie od dzia łal no ści ko ła i wresz -
cie sze rze nia idei ak tyw no ści fi zycz -
nej wśród człon ków ko ła oraz ca łej
bra ci stu denc kiej.

W ra mach po cząt ko wej dzia łal no -
ści w dniach 10–13 ma ja 2012 ro ku

pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni
oraz człon ko wie ko ła uczest ni czy li
w od by wa ją cej się w Po zna niu Między-
na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej
pt. „Praw ne pro ble my spor tu pił -
kar skie go” zor ga ni zo wa nej przez
Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie
Praw ni ków Spor to wych (In ter na -
tio nal Sport La wy ers As so cia tion –
ISLA) z sie dzi bą w Züri chu, Pol skie
To wa rzy stwo Pra wa Spor to we go
(PTPS) z sie dzi bą w Po zna niu oraz
Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki.
Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na zo sta ła
w związ ku z mi strzo stwa mi Eu ro py
w pił ce noż nej, od by wa ją cy mi się
w Pol sce i na Ukra inie w dniach  
8 czerw ca–1 lip ca 2012 roku. W kon -
fe ren cji udział wzię li pra cow ni cy

na uko wo -dy dak tycz ni WPiA – opie -
kun na uko wy Ko ła Na uko we go Pra -
wa Spor to we go mgr Pa weł Ma ku -
rat – asy stent w Ka te drze Pra wa
Pracy oraz czło nek Pol skie go To wa -
rzy stwa Pra wa Spor to we go, mgr
Pa weł ra czak – asy stent w Ka te -
drze Pra wa Ad mi ni stra cyj ne go oraz
stu den ci pra wa i człon ko wie Ko ła
Na uko we go Pra wa Spor to we go –
Da niel Jac kow ski i Ma ciej rży sko.

Za chę ca my wszyst kich stu den -
tów za in te re so wa nych za gad nie nia -
mi pra wa spor to we go do ak tyw ne -
go uczest ni cze nia w pra cach ko ła,
do któ re go na bór roz pocz nie się 
z po cząt kiem ro ku aka de mic kie go
2012/2013. In for ma cje na te mat
ko ła do stęp ne bę dą pod ad re sem
www.knps.ug.edu.pl i na ofi cjal nej
stro nie WPiA, w za kład ce Ko ła Na -
uko we, a tak że pod ad re sem ma ilo -
wym kon takt@knps.ug.edu.pl oraz
u opie ku na na uko we go ko ła pod ad -
re sem pa wel.ma ku rat@ug.edu.pl.mgr pa Weł ma ku rat

Międzywydziałowe Studenckie 
koło Naukowe prawa Sportowego uG

Od lewej: Daniel Jackowski – członek koła, Maciej Rżysko – sekretarz koła, Adrian Karkoszka – przewodniczący koła, mgr Paweł Makurat – opiekun
naukowy, Paulina Ślufińska – wiceprzewodnicząca koła
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Czer wiec na le żał do uda nych
mie się cy w dzia łal no ści Cen -

trum, mo że dla te go, że pro jek ty,
któ re się w tym cza sie od by ły, na le -
ża ły do nie tu zin ko wych. Du żo dzia -
ło się przede wszyst kim w ob sza rze
fil mu – w pro jek cie Ki ne ma to graf
Pol ski, któ ry już na sta łe wpi sał się
w ra my Gdy nia Film Fe sti va lu,
wzię ła udział sa ma Mał go rza ta
szu mow ska, z po wo dze niem kon -
ty nu owa na by ła rów nież kon cep cja
wy kła dów na te mat krę ce nia fil -
mów, czy li Fil mo we ABC pod okiem
Mi cha ła Gio re wa. Spo ro też dzia ło
się na po lu ko mu ni ka cji mię dzy kul -
tu ro wej – „Al ter na tor” wy raź nie
za chły snął się kul tu rą Pań stwa
Środ ka, cze go do wo dem był I Fe sti -
wal Kul tu ry Azja tyc kiej „Ma de in
Azja”. W ra mach X Bał tyc kie go 
Fe sti wa lu Na uki ca ły kam pus UG
wy peł nił się ele men ta mi kul tu ry 
da le ko wschod niej: od sztuk wal ki,
po przez mo dę, aż po ki ne ma to gra -
fię. Waż nym punk tem fe sti wa lu by -
ła rów nież wy sta wa „Ma de in Chi -
na”, na któ rej pra ce przed sta wi li
stu den ci z II Pra cow ni Ry sun ku
Wy dzia łu Rzeź by ASP w Gdań sku.
Te mat wy sta wy, jak po wie dzia ła
pro wa dzą ca Pra cow nię prof. Ja ni na
rud nic ka, spro wo ko wa ny zo stał
zmie nia ją cą się sy tu acją spo łecz no -
-go spo dar czą świa ta oraz prze mia -

ną Chin w mo car stwo eko no micz -
ne, któ ra to prze mia na zmu sza Eu -
ro pej czy ków do wni kliw szej ob ser -
wa cji hi sto rii oraz kul tu ry te go
pań stwa. Stu den ci ob ser wa cję tę
wy ko rzy sta li, po słu gu jąc się ca łym
spek trum środ ków pla stycz nych, od
kla sycz ne go ry sun ku po pro jek cję
mul ti me dial ną.

To nie je dy ny ma riaż z kul tu rą
chiń ską, któ ry do ko nał się w ostat -
nim cza sie w ACK. W ra mach 
„Ma de in Azja” od był się rów nież
fi nał pro jek tu „Kul tu ral ne po da run -
ki”, re ali zo wa nego przez Sto wa rzy -
sze nie Wza jem nej Po mo cy Flan dria,
pod czas któ re go do szło do pre -
mie ry pol sko -chiń skie go spek ta klu 
Fu tro. Owoc cięż kiej pra cy re ży se ra,
Krzysz to fa Gra bow skie go, li der ki
pro jek tu, Mo ni ki Py tel, oraz pol -
skich i chiń skich stu den tów UG zo -
stał przy ję ty z wiel kim en tu zja -
zmem. Do wo dem niech bę dzie
fakt, że spek takl za koń czył się owa -
cja mi na sto ją co. 

Świet nie prze bie ga rów nież współ -
pra ca ACK z Gru pą Te atral ną Za kła -
du Kar ne go w Gdań sku -Prze rób ce,
któ ra już po raz dru gi za pre zen to -
wa ła w ra mach Sce ny Te atral nej
„Al ter na to ra” po warsz ta to wy po -
kaz (C)ham le ty: Du chy Oj ców. Był to
po kaz fi na li zu ją cy trzy mie sięcz ną
pra cę osa dzo nych nad tek sta mi

Szek spi ra. Od mar ca do czerw ca,
spo ty ka jąc się raz w ty go dniu, osa -
dze ni pró bo wa li wspól nie in ter pre -
to wać isto tę tek stu szek spi row skie -
go, od ana li zo wa nia na po zio mie
sło wa po przez uka zy wa nie, wy zwa -
la nie okre ślo nych emo cji, do utoż -
sa mie nia się z pew ny mi re la cja mi
mię dzy ludz ki mi. We dług au tor ki
pro jek tu, Mag da le ny Ze lent, w te -
atrze, po dob nie jak w te ra pii re so -
cja li za cyj nej, od by wa się prze kaz
nie ogra ni czo ny żad ny mi ra ma mi
kon wen cji czy moż li wo ścia mi per -
cep cji. To, co naj istot niej sze i do tąd
nie zna ne, jest moż li we do prze ka -
za nia i prze ży cia. Te atr jest za tem
jed ną z nie licz nych form prze ka zu,
da ją cych moż li wo ści ko mu ni ka cji
bez gra nic. Pro ces twór czy od by wa
się w te ra pii, a twór czość te atral na
jest te ra pią. Te ra pia jest sku tecz na
wi docz nie dla wszyst kich, bo spek -
takl spo tkał się po raz ko lej ny 
z wiel kim za in te re so wa niem.

Te raz przed „Al ter na to rem”przy -
go to wania do na stęp ne go ro ku aka -
de mic kie go. Trwa ją już pra ce nad
na stęp ną edy cją Kon kur su Li te rac -
kie go UG, in ten syw nie po stę pu ją
też re ali za cje pły ty fi na li zu ją cej
dru gą od sło nę „Mu zycz ne go UGięcia”
i wszyst ko wska zu je na to, że w na -
stęp nym ro ku mło de ze spo ły zwią -
za ne z UG rów nież wyj dą na sce nę. 

STUDENCI DO DOMÓW, 

kolejny rok akademicki za nami, co oznacza chwilę oddechu dla akademickiego centrum kultury „alternator”.
„chwilę”, ale nie zupełny zastój w działalności, bowiem planowane są już kolejne projekty na następną jesień. 
a póki co, ack przypomina, co działo się w czerwcu i zachęca do bezpłatnych wolontariatów na terenie całej polski

(mk)

DO PRACY
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N E P T U N A L I A

pod koniec maja studenci uniwersytetu gdańskiego mieli doskonałą okazję, żeby choć
na chwilę się wyluzować i, dobrze się bawiąc, nabrać sił do nadchodzącej sesji. a to
oczywiście za sprawą neptunaliów. w tym roku studenckie święto odbyło się w dniach
17–27 maja i zostało zorganizowane przez parlament studentów ug we współpracy 
z wydziałowymi radami samorządu studentów ug, radą doktorantów ug, akademickim
związkiem sportowym ug, Fundacją na rzecz studentów i absolwentów ug oraz
parlamentem studentów gdańskiej wyższej szkoły Humanistycznej

che mik

NeptuNalia 2012, 

czyli kolejna edycja studenckiego święta

Tak jak w ro ku ubie głym Nep -
tu na lia roz po czę ła „Che mi lia -

da”, zor ga ni zo wa na przez Ra dę
Sa mo rzą du Stu den tów Wy dzia-
łu Che mii przy ul. So bie skie go 
w Gdań sku -Wrzesz czu. Pod czas tej
kil ku go dzin nej im pre zy stu den ci,
dok to ran ci i pra cow ni cy wy dzia łu
mie li oka zję wziąć udział w róż -
ne go ro dza ju grach i za ba wach,
wy słu chać kon cer tów za pro szo -
nych ze spo łów lub po pro stu zin -
te gro wać się przy gril lu.

Dwa dni póź niej, w so bo tę 19 ma -
ja, w klu bie stu denc kim Xkwa -
drat od był się prze gląd ze spo łów
roc ko wych „DokRock”. Za in te re -
so wa nie prze glą dem prze szło
naj śmiel sze ocze ki wa nia or ga ni -
za to rów, przede wszyst kim Ra dy
Dok to ran tów UG, bo wiem do udzia-
łu w nim zgło si ło się aż kil ka dzie -
siąt ze spo łów. Zwy cięz cą zo stał
ze spół Mi tra, któ ry w na gro dę
otrzy mał dwa dni na gra nio we 
w stu diu Band.pl oraz moż li wość
wy stę pu na jed nym z głów nych
kon cer tów ple ne ro wych Nep tu na -

liów. Dru gie miej sce za jął ze spół
Mo re al less. Ju ry przy zna ło też
dwa wy róż nie nia dla ze spo łów
Ilia oraz Me cha nism. Na gro dę
pu blicz no ści zdo był ze spół Ha te -
se ed.

Jak by ło do prze wi dze nia, naj -
więk szą atrak cją Nep tu na liów
sta ły się głów ne kon cer ty ple ne -
ro we, któ re przy cią gnę ły na te ren
kam pu su UG w Gdań sku -Oli wie
wie lo ty sięcz ne tłu my. W pią tek,
25 ma ja, gdań skiej pu blicz no ści
za pre zen to wa ły się ze spo ły: Mi tra
(zwy cięz ca prze glą du „DokRock”),
War sza fski Deszcz, Ku kiz i Pier si,
na to miast w so bo tę, 26 ma ja: Spin,
Far ben Leh re oraz Kult. Kon cer ty
po pro wa dził Ja rek Ja ni szew ski
„Dok tor”, któ ry nie tyl ko za po wia -
dał wy stę py ze spo łów, ale rów nież
prze pro wa dzał kon kur sy dla pu -
blicz no ści. Stu den ci i in ni uczest -
ni cy kon cer tów ba wi li się do sko -
na le, zwłasz cza pod czas wy stę pów
głów nych gwiazd, czy li Ku ki za 
i Pier si oraz Kul tu. Nic więc dziw -
ne go, że nie oby ło się bez bi sów. 

W pro gra mie Nep tu na liów zna -
la zły się rów nież im pre zy spor to -
we oraz tra dy cyj ne już Ki no pod
Gwiaz da mi. Przez trzy wie czo ry,
w dniach 21–23 ma ja, na te re nie
kam pu su UG w Gdań sku -Oli wie,
tuż obok Wy dzia łu Ma te ma ty ki,
Fi zy ki i In for ma ty ki wy świe tlo ne
zo sta ły na stę pu ją ce fil my: Włat cy
Móch. Ćmo ki, czop ki i mon dzio ły,
Mia sto Bo ga, Sin Ci ty, Ży wot Bria na,
Bar ton Fink oraz Ci ne ma Pa ra di so.
Po obej rze niu fil mów część stu -
den tów wzię ła udział w After par -
ty w klu bie stu denc kim Xkwa drat.

Po dob nie jak w la tach ubie głych
Nep tu na lia zgro ma dzi ły znacz nie
więk szą wi dow nię niż ju we na lia
zor ga ni zo wa ne przez in ne trój -
miej skie uczel nie. Sta ło się tak
za pew ne dzię ki cie ka we mu i zróż -
ni co wa ne mu pro gra mo wi skie ro -
wa ne mu do sze ro kiej pu blicz no ści
i zre ali zo wa ne mu na bar dzo wy -
so kim po zio mie. Miej my więc na -
dzie ję, że w przy szłym ro ku Nep -
tu na lia wy pad ną co naj mniej tak
sa mo, a na wet jesz cze le piej.
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W te go rocz nej edy cji Nep tu -
na liów stu den ci, pra cow ni -

cy i dok to ran ci mo gli ry wa li zo -
wać w ta kich za wo dach, jak:
Mi strzo stwa Uni wer sy te tu Gdań -
skie go w pły wa niu, Bieg o Pu char
JM Rek to ra Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, Tur niej o Pu char Pre ze sa
Klu bu Uczelnia ne go AZS Uni wer -
sy tet Gdań ski w pił ce noż nej i Tra -
żów ka, czyli turniej siatkówki
plażowej na trawie.

Tra dy cyj nie naj więk sze po wo -
dze nie miał tur niej pił ki noż nej.
O mia no naj lep szej dru ży ny UG
ry wa li zo wa ło aż szes na ście ze spo -
łów. W za wo dach wzię ła udział
mie szan ka za wod ni ków: od ty po -
wych ama to rów po za wod ni ków
wy stę pu ją cych w roz gryw kach li -
go wych. Przy tym jed ne ze spo ły
by ły pie czo ło wi cie two rzo ne
przez dłuż szy czas, in ne zo sta ły
wy se lek cjo no wa ne w dniu tur nie -
ju lub na wet kil ka mi nut przed
pierw szym gwizd kiem… Ra do sną
twór czość stu den tów od zwier cie -
dla ły na zwy zgło szo nych ekip –
Spo ce ni w Lo dów ce, Cza sem
Trze ba czy Się Ży je. Zwy cięz ca mi
za wo dów zo sta li stu den ci Wy -
dzia łu Oce an o gra fii i Geo gra fii,
gra ją cy pod na zwą Skład Wę gla 
i Pa py. 

Tur niej siat ków ki pla żo wej na
tra wie – Tra żów ka – od był się już
po raz trze ci na te re nie kam pu su

UG. W za wo dach uczest ni czy ło
je de na ście dru żyn mę skich, trzy
dru ży ny mie sza ne i dwie dam -
skie. W fi na le spo tka ły się czte ry
mę skie dru ży ny. Zło to wy wal czy -
ła pa ra Szy mon Gut kow ski i Piotr
Oss, któ ra z wiel kim tru dem po -
ko na ła Cho re An ty lo py, w skła -
dzie: Łu kasz Il czuk i Ja ro sław
Urban. Mecz o miej sce trze cie od -
był się po mię dzy Pio trem Pie trza -
kiem i Pio trem Mo ry to a Ma te -
uszem Fi lip czy kiem i Ro ber tem
Wa ry chem. Zwień czył go suk ces
ze spo łu Pio trów Dwóch. W tak
zwa nym mię dzy cza sie, tuż obok
bo isk, od by wał się uspo ka ja ją cy
emo cje za wod ni ków i ki bi ców po -
kaz tai chi, któ ry cie szył się du -
żym po wo dze niem, szcze gól nie
wśród stu den tek Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku.

Je śli do opi sa nych tur nie jów
do da my fakt, iż w za wo dach pły -
wac kich uczest ni czy ło bli sko sto
osób, a w Bie gu o Pu char JM Rek -
to ra Uni wer sy te tu Gdań skie go ry -
wa li zo wa ło bli sko trzy sta osób,
moż na śmia ło po wie dzieć, że stu -
den ci ma ją po trze bę ru chu wbrew
po wszech nie pa nu ją cej opi nii 
o nie chę ci do ry wa li za cji spor to -
wej. Stu den ci -spor tow cy na uni -
wer ku są i ma ją się do brze! Mo że
tyl ko nie za wsze ma ją gdzie się
po ru szać...

NeptuNalia Na Sp rtowo

piotr Wal czak

neptunalia to nie tylko koncerty, kino pod gwiazdami, imprezy do rana, ale także prawdziwe emocje
sportowe, o które dba akademicki związek sportowy uniwersytetu gdańskiego
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Pod czas roz gry wa nych w dniach 
30 maja–3 czerwca 2012 ro ku we Wro -
cła wiu Aka de mic kich Mi strzostw 
Pol ski zło te me da le wśród uni wer sy -
te tów zdo by ły te ni sist ki Aka de mic -
kie go Związ ku Spor to we go Uni wer -
sy tet Gdań ski. Do dat ko wo na sze
pa nie zdo by ły srebr ne me da le w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej mi strzostw. Jest
to naj więk szy suk ces UG w tej dys cy -
pli nie, od kąd mi strzo stwa roz gry wa -
ne są w no wej for mu le.

Dro ga do me da lu nie by ła pro sta;
aby za grać w fi na le re pre zen tant ki UG
mu sia ły naj pierw awan so wać z roz -
gry wek pół fi na ło wych – tur niej roz -
gry wa ny był w dniach 18–20 maja
2012 ro ku na kor tach w Gdań sku. Już
w tych za wo dach na sze re pre zen tant -
ki po ka za ły, że bę dą wal czyć o naj -
wyż sze ce le i bez po raż ki awan so wa ły
z pierw sze go miej sca do wro cław skie -
go fi na łu. W tur nie ju na Dol nym Ślą -
sku pod opiecz ne Han ny We so łow -
skiej -Szpra dy rów nież kro czy ły od

zwy cię stwa do zwy cię stwa. W gru pie
eli mi na cyj nej po ko na ły SGGW War -
sza wa 2:0, Uni wer sy tet Ślą ski Ka to wi -
ce 2:0, UE Kra ków 2:0 i ja ko li der 
z pierw sze go miej sca awan so wa ły do
ko lej nej fa zy AMP. Tam, w gru pie fi -
na ło wej E, wy gra ły z Uni wer sy te tem
Łódz kim 2:0 i Uni wer sy te tem Szcze -
ciń skim 2:0, co przy w wy ni kach 
w dru giej gru pie fi na ło wej F da ło im
już zło ty me dal wśród uni wer sy te tów! 

W fi na le te ni sist ki AZS Uni wer sy -
tet Gdań ski spo tka ły się z nie po ko -
na ną jak do tąd re pre zen ta cją ALK
War sza wa. Po bar dzo za cię tym me -
czu na sze za wod nicz ki mu sia ły
uznać wyż szość ry wa lek ze sto li cy
(po raż ka 1:2) i osta tecz nie do ko lek -
cji zło tych me da li w ty pie uni wer sy -
te tów do ło ży ły srebr ne krąż ki w kla -
sy fi ka cji ge ne ral nej. Gra tu la cje!

Na AMP bar dzo do brze spi sa li się
rów nież pa no wie, któ rzy za ję li VI
miej sce w kla sy fi ka cji ogól nej i IV
wśród uni wer sy te tów. 

Skład reprezentacji UG w tenisie:
Ko bie ty:
1. Mał go rza ta Głód kow ska (Wy dział
Pra wa i Ad mi ni tra cji), 2. Mał go rza ta
Ko zik (Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra -
cji), 3. Mar ty na Ma jew ska (Wy dział
Za rzą dza nia), 4. Ma ria Świ der ska
(Wy dział Hi sto rycz ny)
Męż czyź ni:
1. Mar cin Kar czew ski (Wy dział Eko -
no micz ny), 2. Piotr Sierz pu tow ski 
(Wy dział Eko no micz ny), 3. Ja kub
Welz (Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra -
cji), 4. Mi chał Wi la mow ski (Wy dział
Za rzą dza nia)
Tre ner ka: mgr Han na We so łow ska -
-Szpra da

Sek cja pił ki ręcz nej ko biet AZS Uni -
wer sy tet Gdań ski spi sa ła się zna ko -
mi cie pod czas Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski od by wa ją cych się 
w dniach 30.05–02.06.2012 w Lu bli -
nie. Pod opiecz ne tre ne rów Ja na Pa -
to ka i Krzysz to fa Ko twic kie go zdo -
by ły zło ty me dal wśród uni wer sy-
te tów. Ze spół UG, aby wy stą pić 
w roz gryw kach fi na ło wych, mu siał
uzy skać awans pod czas tur nie ju
pół fi na ło we go w War sza wie. Już
tam na sze za wod nicz ki za pre zen to -
wa ły się zna ko mi cie, wy gry wa jąc
ca łą ry wa li za cję. W lu bel skim fi na le
UG był dru ży ną roz sta wio ną.  

Fi na ły roz po czę ły się bar dzo do -
brze. W pierw szej fa zie tur nie ju, 
w gru pie A, pił kar ki AZS UG po ko -
na ły ry wal ki z Po li tech ni ki Opol -
skiej 22:16 oraz Uni wer sy te tu Łódz -
kie go 28:17 i z kom ple tem punk tów
zna la zły się w II fa zie. W roz gryw -
kach gru py E po ko na ły sil ny ze spół

ALK War sza wa 29:23, a na stęp nie
mu sia ły uznać wyż szość na szpi ko -
wa nych li go wy mi za wod nicz ka mi
ry wa lek z WSSP Lu blin 18:24. Lu -
bli nian ki osta tecz nie zwy cię ży ły 
w ca łych za wo dach. Nasz ze spół za -
jął czwar te miej sce w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej. Awans do naj lep szej czwór ki
dał na szym pił kar kom zło ty me dal
wśród uni wer sy te tów! Gra tu lu je my
ze spo ło wi i tre ne rom!

Skład re pre zen ta cji UG w pił ce 
ręcz nej ko biet:
1. An na Etz (Wy dział Che mii),  
2. Mar ty na Fie rek (Wy dział Na uk
Spo łecz nych), 3. Pau li na Luk sa  
(Wy dział Eko no micz ny), 4. Ti na
Mak sy miuk (Wy dział Fi lo lo gicz ny), 
5. Mag da le na Ma szo ta (Wy dział 
Za rzą dza nia), 6. Da ria Na czyk 
(Wy dział Za rzą dza nia), 7. Ka ta rzy -
na Neu mann (Wy dział Eko no micz -
ny), 8. Na ta lia Paw łow ska (Wy dział 

Fi lo lo gicz ny), 9. Jo an na Spe ina 
(Wy dział Fi lo lo gicz ny), 10. An na
Szyn gie ra (Wy dział Eko no micz ny), 
11. Ali cja Tech mań ska (Wy dział 
Za rzą dza nia), 12. Mar ta Tom czyk
(Wy dział Che mii), 13. Da ria 
Tup tyń ska (Wy dział Eko no micz ny), 
14. Mi ro sła wa Wal dow ska (Wy dział
Za rzą dza nia), 15. Ka ta rzy na Wtu lich
(Wy dział Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for -
ma ty ki), 16. Jo an na Zych (Wy dział
Pra wa i Ad mi ni stra cji) 
Tre ne rzy: dr Jan Pa tok, mgr Krzysz -
tof Ko twic ki

złote rakiety azS uG!

złoto azS uG w piłce ręczNej kobiet!
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kolejNe SukceSy azS uG!
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piotr Wal czak
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