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Wesołych 
Świąt!



Wszyst kim stu den tom, dok to ran tom,
pra cow ni kom, współ pra cow ni kom 
i przy ja cio łom na szej uczel ni ży czę
zdro wych i po god nych świąt Wiel kiej
No cy spę dzo nych w gro nie ro dzi ny 
i przy ja ciół.
Ży czę Pań stwu speł nie nia ma rzeń

– tych wiel kich i tych naj skryt szych.
Oby ta nie zwy kła świą tecz na at mos fe ra na peł ni ła nas wszyst -
kich ra do ścią i po zo sta ła w nas jak naj dłu żej.
Zgod nie z tra dy cją ży czę tak że smacz ne go świą tecz ne go jaj ka

i mo kre go śmi gu sa -dyn gu sa, a na de wszyst ko – wszel kie go po -
wo dze nia w ży ciu oso bi stym oraz suk ce sów w ży ciu za wo do wym.

Rek tor Uni wer sy te tu Gdań skie go
Prof. dr hab. Ber nard Lam mek
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K A L E J D O S K O P

Wostat nich ty go dniach na kła dem Wy daw nic twa Uni -
wer sy te tu Gdań skie go uka za ła się książ ka Do To wa -

rzy sza Mi ko ła ja Ko per ni ka, czy li stu denc ka aneg do ta. Au tor
pu bli ka cji, prof. Ma rek An drze jew ski, opi sał w niej wie-
le za baw nych sy tu acji, któ rych był świad kiem pod czas stu -
diów na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu i na
Uni wer sy te cie Gdań skim, przy to czył też licz ne stu denc kie
aneg do ty prze ka zy wa ne „z po ko le nia na po ko le nie”. Opo -
wie ści te w spo sób hu mo ry stycz ny przy bli ża ją re alia stu dio -
wa nia w cza sach PRL-u, ale są wśród nich rów nież aneg do -
ty po wsta łe po ro ku 1989. Pra ca po świę co na zo sta ła pa mię ci
prof. Wa cła wa Odyń ca, nie ży ją ce go już wy bit ne go hi sto ry -
ka, przez dłu gie la ta zwią za ne go z Uni wer sy te tem Gdań -
skim, któ ry sły nął z rzad ko spo ty ka ne go da ru sło wa i du że -
go po czu cia hu mo ru. 

studencka anegdota

Mgr Ma te usz Je rzak zwy cięz cą
w kon kur sie PTH

ab sol went wy dzia łu oce ano gra fii 
i geo gra fii ug, mgr Ma te usz Je -
rzak, otrzy mał na gro dę i stop nia
im. prof. m. gieysz to ra przy zna ną
przez pol skie to wa rzy stwo Hy dro -
bio lo gicz ne w kon kur sie na pra cę
ma gi ster ską po pie ra ją cą ba da nia
śro do wi ska wod ne go. głów ny mi
kry te ria mi oce ny prac w kon kur sie
są: ory gi nal ność te ma tu i je go istot -
ność dla hy dro bio lo gii, lo gi ka wnio -
sko wa nia, do ku men ta cja, for ma
pra cy, jej ję zyk oraz przej rzy stość.

ma te usz je rzak ukoń czył stu dia
ma gi ster skie na kie run ku oce ano -
gra fia, spe cjal ność bio lo gia mo rza
w ro ku 2012. je go pra ca ma gi ster -
ska no si ty tuł Wpływ za kwa sza nia
wo dy mor skiej dwu tlen kiem wę gla na
prze ży wal ność, ak tyw ność lo ko mo to -
rycz ną i pro ce sy fi zjo lo gicz ne po dwo -
ja wiel kie go sa du ria en to mon (Lin -
na eus, 1758). ma te usz je rzak
na pi sał ją w za kła dzie eko lo gii eks -
pe ry men tal nej or ga ni zmów mor -
skich ug, pod kie run kiem prof.
Mo ni ki Nor mant. pra ca ma cha rak -
ter eks pe ry men tal ny i do ty czy glo -
bal ne go pro ble mu za kwa sza nia

mórz i oce anów w wy ni ku wzro stu
emi sji an tro po ge nicz ne go dwu tlen -
ku wę gla do at mos fe ry oraz wpły -
wu te go pro ce su na or ga ni zmy
mor skie. jej na uko wa i prak tycz na
war tość w dzie dzi nie ochro ny śro -
do wi ska i go spo dar ki wod nej, 
a tak że in no wa cyj ność, zo sta ły już
wcze śniej do strze żo ne przez wo je -
wódz ki Fun dusz ochro ny śro do wi -
ska w gdań sku, któ ry w 2011 ro ku
przy znał ma te uszo wi je rza ko wi
sty pen dium w ra mach „kon kur su
dla ma gi stran tów”.

XXI ISSC

stu denc kie to wa rzy stwo na uko -
we gdań skie go uni wer sy te tu me -
dycz ne go we współ pra cy z wy -
dzia łem che mii ug za pra sza ją do
udzia łu w XXi mię dzy na ro do wej
stu denc kiej kon fe ren cji na uko wej
issc (in ter na tio nal stu dent scien -
ti fic con fe ren ce for stu dents and
young do ctors), któ ra od bę dzie
się w dniach 23–25 ma ja 2013 ro ku
w athe neum ge da nen se no vum w
gdań sku – bu dyn ku gdań skie go
uni wer sy te tu me dycz ne go.

kon fe ren cja gro ma dzi stu den -
tów i dok to ran tów z kie run ków 

le kar skie go, far ma ceu tycz ne go oraz
bio tech no lo gicz ne go wszyst kich
wy dzia łów aka de mii me dycz nych
z pol ski i za gra ni cy. przed się wzię -
cie swo ją obec no ścią uświet nia
gro no wy spe cja li zo wa nych pra -
cow ni ków na uko wych gdań skiego
uniwersytetu medycznego oraz
za pro szo ne spe cjal nie na tę oka zję
świa to wej sła wy au to ry te ty na -
uko we z dzie dzi ny na uk me dycz -
nych. w tym ro ku kon fe ren cja
wzbo ga co na jest o se sję na uko wą
che mii me dycz nej.

issc jest jed nym z naj więk szych
i naj bar dziej ce nio nych przed się -
wzięć te go ty pu w na szym kra ju,
za uwa ża nym rów nież na are nie
mię dzy na ro do wej. w trak cie trzy -
dnio wej kon fe ren cji od by wa ją się
pre lek cje go ści spe cjal nych, warsz -
ta ty dy dak tycz ne, dys ku sje oraz
dzie sięć niezależnych sesji, pod -
czas któ rych moż na przed sta wić
wła sne pro jek ty na uko we re ali zo -
wa ne in dy wi du al nie al bo w ra -
mach dzia łal no ści stu denc kich kół
na uko wych. naj lep sze pra ce na -
gra dza ne są pod czas uro czy ste go
za koń cze nia kon fe ren cji.

Wię cej in for ma cji: issc.gu med.edu.pl



Stu den ci in for ma ty ki UG 
wy gra li kon kurs Mi cro soft!
stu den ci in for ma ty ki ug zwy cię ży -
li w ogól no pol skim kon kur sie fir my
mi cro soft dla uczel ni wyż szych na
pro gra my do te le fo nów z sys te -
mem win dows pho ne 7 oraz win -
dows pho ne 8. kon kurs „wy graj
wy po sa że nie swo jej mo bil nej pra -
cow ni” zo stał ogło szo ny w paź -
dzier ni ku 2012 ro ku. przy stą pi ły do
nie go czo ło we ośrod ki in for ma -
tycz ne w kra ju. za da niem kon kur -
so wym by ło na pi sa nie w ra mach
wszyst kich za jęć i wy da rzeń or ga -
ni zo wa nych przez wy dział moż li -
wie naj więk szej licz by pro gra mów
do te le fo nów z sys te mem win -
dows pho ne 7 oraz win dows pho -
ne 8 w ter mi nie do 31 grud nia
2012. wszyst kie zgło szo ne do kon -
kur su pro gra my mu sia ły przejść
we ry fi ka cję w fir mie mi cro soft 
i mu sia ły zo stać udo stęp nio ne pu -
blicz nie w ser wi sie apli ka cji mo bil -
nych dla sys te mu win dows pho ne
o na zwie mar ket pla ce.

stu den ci wy dzia łu ma te ma ty ki,
Fi zy ki i in for ma ty ki ug zgło si li do
kon kur su bli sko dzie więć dzie siąt
pro gra mów na pi sa nych w ra mach
za jęć pro gra mo wa nie urzą dzeń
mo bil nych, pro wa dzo nych przez
dr. To ma sza Bo rzysz kow skie go
oraz przez człon ków dzia ła ją ce go

na wy dzia le ko ła na uko we go „ko -
lor” (ko lor.org.pl).

na gro da za za ję cie pierw sze go
miej sca to ta bli ca pa miąt ko wa oraz
sześć te le fo nów no kia Lu mia 800,
któ re bę dą sta no wi ły wy po sa że nie
la bo ra to rium. te le fo ny bę dą wy ko -
rzy sty wa ne w la bo ra to riach wy dzia -
łu do pro wa dze nia za jęć z opro gra -
mo wa nia urzą dzeń mo bil nych.

Konferencja „Wybieramy
Pomorze”

uni wer sy tet gdań ski kształ ci ty sią -
ce stu den tów, któ rzy przy by wa ją
na po mo rze za rów no po to, aby
po sze rzać swo je ho ry zon ty, zdo by -
wa jąc wie dzę na za ję ciach, jak i po
to, by spę dzić stu dia w miej scu,
któ re wy róż nia się na ma pie pol ski.
co ta kie go ma w so bie re gion po -
mor ski? ja kie szan se sta wia przed
przy by wa ją cy mi do trój mia sta stu -
den ta mi? od po wie dzi na te i in ne
nur tu ją ce py ta nia bę dzie moż na
uzy skać już 18 kwiet nia na wy dzia -
le eko no micz nym ug pod czas kon -
fe ren cji „wy bie ra my po mo rze”.

kon fe ren cja jest or ga ni zo wa na
od 2007 ro ku przez ra dę sa mo rzą -
du stu den tów we ug oraz ko ła
na uko we dzia ła ją ce przy we. jej
ce lem jest uka za nie za let po mo rza
na tle in nych re gio nów pol ski. każ -
de go ro ku pre le gen ci wy ty po wa ni

przez ko ła na uko we pre zen tu ją,
zgod ne z ich eko no micz ny mi za in -
te re so wa nia mi, po glą dy i opi nie na
te mat obec nej sy tu acji re gio nu po -
mor skie go oraz szans na zwięk sze -
nie je go atrak cyj no ści. ran gę wy -
da rze nia pod no si obec ność wśród
pre le gen tów pro fe so rów, przed -
sta wi cie li urzę dów miej skich i trój -
miej skich firm. prze ka zy wa ne pod -
czas kon fe ren cji wie dza i do świad-
cze nie, a tak że in for ma cje, któ rych
zazwyczaj nie moż na zna leźć w me -
diach, wzbu dza ją za in te re so wa nie
śro do wi ska stu denc kie go, wy wo łu -
jąc dys ku sje i dia log, któ ry jest pod -
sta wą dą że nia ku lep sze mu.

w tym ro ku na kon fe ren cji po ru -
sza ne bę dą mię dzy in ny mi te ma ty
do ty czą ce za let i szans troj mia sta
ja ko miej sca dla out sour cin gu i of f-
sho rin gu dla kor po ra cji mię dzy-
na ro do wych, moż li wo ści roz wo ju 
i bu do wy wła snej ścież ki ka rie ry 
w trój miej skich fir mach, no wych
roz wią zań wpro wa dza nych przez
ug dla wzmo że nia atrak cyj no ści
sys te mu edu ka cji w re gio nie po -
mor skim.

ser decz nie za pra sza my wszyst -
kich za in te re so wa nych do wzię cia
udzia łu w kon fe ren cji oraz włą cze -
nia się w pro wa dzo ne dys ku sje. 
Wię cej in for ma cji:
ekonom.ug.edu.pl
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Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów UG za pra sza wszyst -
kich za in te re so wa nych, za rów no stu den tów, jak 

i mło dzież szkol ną, na dru gą edy cję pro jek tu „Studenckie
OKNO na kul tu rę”, któ ra od bę dzie się 16 i 17 kwiet nia br.
(16 kwiet nia – Wy dział Na uk Spo łecz nych, 17 kwiet nia –
Wy dział Za rzą dza nia i Wy dział Eko no micz ny). 

Pro jekt „Studenckie OKNO na kul tu rę” ma na ce lu prze -
ła my wa nie ste reo ty pów, otwie ra nie lu dzi na no we kul tu ry,
a tak że za pre zen to wa nie cie ka wo stek i oby cza jów pa nu ją -
cych w róż nych sta nach USA. W cią gu dwóch dni na UG
bę dą się od by wać kon fe ren cje te ma tycz ne, warsz ta ty ta -
necz ne, wy stę py mu zycz ne, a tak że zo sta nie wy świe tlo ny
film pt. Ar ty sta.

Więcej na:
www.nzsug.pl
www.facebook.com/nzsug

„studenckie okno na kulturę”
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goście z republiki finlandii

Mi ni ster spraw za gra nicz nych Re pu bli ki Fin -
lan dii Erk ki Tu omio ja oraz am ba sa dor Re -

pu bli ki Fin lan dii w Pol sce Ja ri Vilén gosz czą cy 
w UG spo tka li się z re pre zen tan ta mi władz uczel ni:
prof. Grze go rzem Wę grzy nem – pro rek to rem 
ds. na uki, prof. Mi ro sła wem Szre de rem – pro rek -
to rem ds. roz wo ju i fi nan sów oraz prof. Józefem
Arno Włodarskim – prorektorem ds. studenckich,
a tak że dzie ka na mi i pro dzie ka na mi po szcze gól nych
wy dzia łów.

Spo tka nie do ty czy ło moż li wo ści współ pra cy na -
uko wo -ba daw czej z in sty tu cja mi na uko wy mi Fin -
lan dii oraz part ne ra mi biz ne so wy mi z Fin lan dii. 
Mi ni ster spraw za gra nicz nych Fin lan dii go ścił 
w Trój mie ście z oka zji spo tka nia mi ni strów spraw
za gra nicz nych kra jów bał tyc kich.

W cza sie spo tka nia UG przed sta wił swo ją ofer tę
te ma tów na uko wo -ba daw czych dla part ne rów fiń -
skich re pre zen tu ją cych sek tor szkol nic twa wyż sze go
oraz przed się biorstw. Szcze gól ny na cisk po ło żo ny był
na per spek ty wy roz wo ju współ pra cy UG z fir ma mi
fiń ski mi, któ rych od dzia ły zlo ka li zo wa ne są w Trój -
mie ście. 

Obec nie na UG pro wa dzo ny jest do dat ko wy
mo duł kształ ce nia w za kre sie ję zy ka i kul tu ry fiń -
skiej, za ini cjo wa ny przez Fun da cję Gdańsk CBD –
„Cen tral Bu si ness Di strict” – w związ ku z za in te -
re so wa niem ko lej nych przed się bior ców fiń skich
roz po czę ciem dzia łal no ści go spo dar czej w Trój -
mie ście. Uni wer sy tet Gdań ski za in te re so wa ny jest
do sko na le niem pro fi li kształ ce nia, któ re wy cho dzą
na prze ciw ocze ki wa niom pra co daw ców, w tym 
za gra nicz nych funk cjo nu ją cych na ryn ku trój miej -
skim.
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medal ken
dla dr. szymona
ziętkiewicza

Dok tor Szy mon Zięt kie wicz
z Kate dry Bio lo gii Mo le ku -

lar nej i Ko mór ko wej (Mię dzy -
uczel nia ny Wy dział Bio tech no-
lo gii UG-GUMed) zo stał od zna -
czo ny Me da lem Ko mi sji Edu ka -
cji Na ro do wej. Jest to naj wyż sze
od zna cze nie przy zna wa ne przez
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej za
szcze gól ne za słu gi dla oświa ty 
i wy cho wa nia. Wnio sek o przy -
zna nie me da lu wy su nął Ko mi tet
Okrę go wy Olim pia dy Bio lo gicz -
nej w Gdań sku, mo ty wu jąc go
udzia łem dr. Zięt kie wi cza w or ga -
ni za cji Olim pia dy od 2007 ro ku
oraz in ny mi osią gnię cia mi dy dak -
tycz ny mi i edu ka cyj ny mi zwią za -
ny mi z upo wszech nia niem wie -
dzy bio lo gicz nej. Me dal zo stał
uro czy ście wrę czo ny 28 stycz nia 
br. przez Po mor skie go Ku ra to ra
Oświa ty, Elż bie tę Wa si len ko.
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iii studencki koncert charytatywny
„wiosna pełna nadziei”

Po łącz do brą za ba wę z dzia ła niem na rzecz po trze bu -
ją cych! Przyjdź i wes przyj sta ra nia o lep sze ży cie dla

dzie ci ob ję tych opie ką gdań skie go Ho spi cjum dla Dzie -
ci i Do ro słych im. ks. Eu ge niu sza Dut kie wi cza SAC. 
7 kwiet nia 2013 ro ku w klu bie AK PG „Kwa dra to wa”
od bę dzie się III Stu denc ki Kon cert Cha ry ta tyw ny, wpi -
sa ny w 11. Kam pa nię Po la Na dziei. Im pre za roz pocz nie
się o go dzi nie 17.00, wstęp bez płat ny. 

Kil ku na stu stu den tów i ab sol wen tów trój miej skich
uczel ni wyż szych po raz ko lej ny po sta no wi ło ak tyw nie
dzia łać na rzecz osób po trze bu ją cych. We współ pra cy 
z Aka de mic kim Cen trum Kul tu ry UG „Al ter na tor” oraz
z Sa mo rzą dem Stu den tów Po li tech ni ki Gdań skiej suk -
ce syw nie re ali zu ją ten plan. Ich kon se kwen cja i upór 
w dzia ła niu do pro wa dzi ły do po wsta nia – trze ciej już –
edy cji kon cer tu. 

Spe cy fi ka im pre zy po zo sta nie nie zmie nio na. W tym
ro ku trój miej ską sce nę mu zycz ną re pre zen to wać bę dą:

Mar cin Spen ner (fi na li sta 2. edy cji X -Fac tor) & BIBa,
Piotr Li siec ki (fi na li sta 3. edy cji „Mam ta lent”), Ri ver -
he ad, Ma riusz Po świąt ny oraz nie za leż na gru pa te atral -
na – W Go rą cej Wo dzie Kom pa ni, zaj mu ją ca się sztu -
ką im pro wi za cji. Jak co ro ku waż ną część im pre zy
zaj mo wać bę dzie au kcja i lo te ria (do wy gra nia mię dzy
in ny mi bi le ty do ki na, rę ko dzie ło ar ty stycz ne, bo ny na
dar mo wą piz zę czy książ ki). Mi łym do dat kiem bę dą
rów nież do mo we wy pie ki oraz ka wa, któ re bę dzie moż -
na na być przez ca ły czas kon cer tu. Cał ko wi ty do chód 
z im pre zy zo sta nie prze zna czo ny na po trze by nie ule -
czal nie cho rych dzie ci.

Za pra sza my do obej rze nia re por ta żu 
z ubie gło rocz ne go kon cer tu:
www.fa ce bo ok.com/pa ges/Wio sna -pe%C5%82na -
na dziei/360088967356447?ref=hl
www.youtu be.com/watch?v=DJIPL76ruoQ



Kur sy ję zy ka pol skie go prze pro wa dzo ne w ra -
mach kur sów EILC (Era smus In ten si ve Lan -

gu age Co ur ses) przez Stu dium Ję zy ków Ob cych zo -
sta ły wy bra ne ja ko przy kład do brej prak ty ki 
w pro gra mie Era smus w ro ku 2012. Kur sy EILC
obej mu ją rza dziej na ucza ne ję zy ki Unii Eu ro pej -
skiej oraz in nych państw uczest ni czą cych w pro gra -
mie Era smus. Ich uczest ni ka mi są stu den ci, któ rzy
przy je cha li do da ne go kra ju na stu dia lub prak ty ki
w ra mach pro gra mu Era smus w ro ku aka de mic kim
2012/2013. 

Kurs ję zy ka pol skie go dla za gra nicz nych stu den -
tów Era smu sa zor ga ni zo wa ny przez UG zo stał za -
pro po no wa ny ja ko przy kład do brej prak ty ki w pro -
gra mie Era smus z uwa gi na bar dzo do brą
or ga ni za cję, pro gram dy dak tycz ny za pew nia ją cy
wła ści we pro por cje za jęć ję zy ko wych i za jęć do dat -
ko wych, opty mal ny do bór ka dry dy dak tycz nej oraz
cie ka we me to dy za chę ca nia stu den tów do ko mu ni -
ko wa nia się po pol sku. Pro gram kur su obej mo wał
osiem dzie siąt go dzin lek cyj nych ję zy ka pol skie go
ja ko ję zy ka ob ce go, dwa na ście go dzin wy kła dów,
dzie więć go dzin warsz ta tów fil mo wych oraz dwa -
na ście go dzin warsz ta tów re cy ta tor sko -te atral nych.
Część za jęć ję zy ko wych prze zna czo no na pra cę 

w la bo ra to rium ję zy ko wym z wy ko rzy sta niem 
sys te mu e -le ar nin go we go oraz na ćwi cze nie prak -
tycz nej ko mu ni ka cji w te re nie (łącz nie dwa dzie ścia 
go dzin).

Na za ję ciach do dat ko wych stu den ci za po zna li się 
z pod sta wo wy mi wia do mo ścia mi na te mat Pol ski
daw nej i współ cze snej, re alia mi ży cia, kul tu ry 
i sztu ki, ze szcze gól nym uwzględ nie niem spe cy fi ki
re gio nu. Pro gram obej mo wał zwie dza nie Gdań ska,
Gdy ni i So po tu oraz wy ciecz kę do Mal bor ka. 
W Gdań sku stu den ci zwie dzi li Stocz nię Gdań ską,
Warsz tat Pra cy Le cha Wa łę sy, In sty tut Sztu ki „Wy -
spa”, Mu zeum Bursz ty nu, Mu zeum Wię zien nic twa,
Dom Upha ge na – Mu zeum Wnętrz Miesz czań -
skich, Dwór Ar tu sa, Ko ściół Ma riac ki, We ster plat -
te. W Gdy ni by li mię dzy in ny mi w Mu zeum Mia sta
Gdy ni, na ża glow cu Dar Po mo rza i na ORP Bły ska -
wi ca. Uczest ni cy kur su bra li rów nież udział w za ję -
ciach do ty czą cych kul tu ry ich kra jów, a tak że w róż -
ne go ty pu spo tka niach nie for mal nych uła twia ją -
cych in te gra cję.

Wię cej in for ma cji: 
www.era smus.org.pl/od no sni ki -pod sta wo we/
przy kla dy -do brych -prak tyk

kursy eilc na ug
przykładem dobrej praktyki

K A L E J D O S K O P
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IX Stu denc ka Kon fe ren cja 
Sta ro żyt ni cza 
„Na vi ga re ne ces se. mo rze – po-
dróż – przej ście – prze mia na” to
te mat te go rocz nej, dzie wią tej już
edy cji stu denc kiej kon fe ren cji sta -
ro żyt ni czej, któ rej go spo da rzem 
w tym ro ku jest stu denc kie ko ło
na uko we Fi lo lo gów kla sycz nych 
i me di te ra ni stów ug. kon fe ren cja
od bę dzie się w dniach 10–12 ma ja,
a uczest ni czyć w niej bę dą pra cow -
ni cy na uko wo-dy dak tycz ni , dok to -
ran ci i stu den ci fa scy nu ją cy się dys -
cy pli na mi hu ma ni stycz ny mi zwią -
za ny mi bez po śred nio z an ty kiem:
hi sto rią, li te ra tu rą, fi lo zo fią czy
sztu ką. Bę dą oni pro wa dzić na uko -
wą dys pu tę na te mat że glu gi, ro -
zu mia nej za rów no ja ko fi zycz ne

prze miesz cza nie się po po wierzch -
ni wód, jak i ja ko sze rzej ro zu mia -
ne prze mie rza nie prze strze ni (po -
dróż) oraz to wa rzy szą ce te mu
zja wi ska i prze mia ny. po ru szo ne
zo sta ną te ma ty wo jen mor skich,
wy praw i han dlu na wo dach oraz
wsze la kich in nych za gad nień zwią -
za nych z że glu gą i mo rzem w róż -
no rod nych wy mia rach, mię dzy 
in ny mi re li gij nym, fi lo zo ficz nym,
spo łecz nym i hi sto rycz nym. prze -
wi dzia ne są rów nież wy kła dy go -
ścin nie za pro szo nych na ukow ców
zaj mu ją cych się sta ro żyt no ścią 
(fi lo lo gów i hi sto ry ków) z pol skich
ośrod ków na uko wych. 

współ or ga ni za to ra mi kon fe ren -
cji są: ko ło sta ro żyt ni cze uw, ko -
ło sta ro żyt ni cze stu den tów kuL,

stu denc kie ko ło na uko we Hi sto ry -
ków sta ro żyt no ści uwr, stu denc -
kie ko ło na uko we mi ło śni ków ję -
zy ków i kul tu ry Ba se nu mo rza
śród ziem ne go “oiku me ne” uwr,
ko ło an tycz nej trans la to ry ki uł,
ko ło na uko we Fi lo lo gów kla sycz -
nych uj, ko ło na uko we kla sy ków
uam oraz stu denc kie ko ło na uko -
we ar che olo gii śród ziem no mor -
skiej ug. 

wszy scy chęt ni do wzię cia udzia -
łu w kon fe ren cji są zo bo wią za ni
wy peł nić for mu larz zgło sze nio wy
do stęp ny na stro nie: 
www.stu denc ka kon fe ren cja sta ro -
zyt ni cza.word press.com i prze słać
go wraz z abs trak tem na ad res
konf.sks@gma il.com do 7 kwiet -
nia 2013 ro ku.  
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N I E P E ł N O S P R A W N I N A U G

Wna szym kra ju jest ich 3,4 mln,
ale je dy nie 6,5% po sia da

wyż sze wy kształ ce nie. Oso by 
nie peł no spraw ne, bo o nich mo -
wa, co raz ak tyw niej uczest ni czą
w ży ciu spo łe czeń stwa, prze su -
wa jąc wciąż gra ni cę swo ich moż -
li wo ści. Naj więk szy od se tek sta -
no wią na czte rech wy dzia łach
Uni wer sy te tu Gdań skie go: Wy -
dzia le Na uk Spo łecz nych, Pra wa 
i Ad mi ni stra cji, Za rzą dza nia oraz
Fi lo lo gicz nym. – Każ dy z sze ściu set
pięć dzie się ciu czte rech nie peł no spraw -
nych stu den tów otrzy mu je dro gą
mejlową in for ma cje dotyczące praw,
ja kie za pew nia mu Uni wer sy tet
Gdań ski  – mó wi mgr Agniesz ka
Gry nie wicz, re fe rent ds. stu den -
tów nie peł no spraw nych UG w Dzia -
le Stu denc kich Spraw So cjal nych.
– Uczel nia stwo rzy ła sze reg udo god -
nień, ta kich jak sty pen dia spe cjal ne,
moż li wość in dy wi du al nej or ga ni za cji
stu diów, zniż ki w opła cie za za ję cia dy -
dak tycz ne czy też dłuż sza pro lon ga ta

ksią żek w bi blio te ce. Po za tym, ko rzy -
sta jąc z utwo rzo nej do te go ce lu li sty
mej lin go wej, za wia da mia my nie peł no -
spraw nych stu den tów o waż nych dla
nich wy da rze niach, or ga ni zo wa nych
rów nież przez pod mio ty spo za UG.
Za chę ca my w ten spo sób ad re sa tów
tych wia do mo ści do więk sze go za an ga -
żo wa nia oraz ak tyw no ści, tak że tej po -
za nau ko wej – pod su mo wu je.

UNIWERSYTET BEZ BARIER
La tem 2000 ro ku po wo ła na zo sta -
ła Rek tor ska Ko mi sja ds. Pro jek tu
„Uni wer sy tet bez Ba rier”. Do jej
za dań na le żą mię dzy in ny mi
współ kre owa nie stra te gii i po li ty -
ki uni wer sy tec kiej w za kre sie 
po mo cy oso bom nie peł no spraw -
nym oraz or ga ni za cja współ pra cy
UG z oso ba mi i in sty tu cja mi
wspie ra ją cy mi po moc dla osób
nie peł no spraw nych. – Po my sło daw -
cą pro jek tu był rek tor Cey no wa, któ ry
za wsze ży wo in te re so wał się pro ble -
ma mi osób nie peł no spraw nych –

wspo mi na prof. Do ro ta Simp son,
prze wod ni czą ca Rek tor skiej Ko -
mi sji ds. Pro jek tu „Uni wer sy tet
bez Ba rier”. – Mi mo że no we bu -
dyn ki w więk szo ści od po wia da ją po -
trze bom nie peł no spraw nych stu den -
tów, to jest jesz cze wie le do zro bie nia.
W na szych pla nach mo der ni za cji ba -
zy uczel ni nie po ma ga pro gram
kształ ce nia stu den tów ar chi tek tu ry, 
w któ rym przez wie le lat po mi ja no
pro blem do stęp no ści obiek tów dla osób
z dys funk cją ru chu czy nie wi do mych.
W ta kich wa run kach pro jek to wa ło się
bu dyn ki nie przy ja zne oso bom nie peł -
no spraw nym, unie moż li wia jąc im
nor mal ne funk cjo no wa nie, a tym
bar dziej stu dio wa nie. Sta ło to w jaw -
nej sprzecz no ści z cho ciaż by przy ję ty -
mi w 2004 ro ku dy rek ty wa mi unij ny -
mi w przed mio cie prze ciw dzia ła nia
dys kry mi na cji w ży ciu i w miej scu
pra cy, na kła da ją cy mi obo wią zek do -
sto so wa nia miej sca pra cy do po trzeb
pra cow ni ka. Jak więc wi dać, przed
na mi dłu ga dro ga do nor mal no ści.

Trud no ści, prze szko dy, ba rie ry –
te sło wa są na sta łe wpi sa ne 
w ży cie każ dej oso by nie peł no -
spraw nej. Nie za wsze jed nak mu -
szą de cy do wać one o kształ cie ży -
cia za wo do we go, gdyż jak się
oka zu je, moż na po ko nać każ de
ogra ni cze nie. – Zaj mu ję się po mo cą
oso bom z dys funk cją wzro ku, ska nu -
jąc książ ki i two rząc ich elek tro nicz ną
wer sję, któ ra mo że być od słu cha na
przez pro gra my udźwię ko wia ją ce.
Dru ku ję też książ ki w braj lu – mó wi
mgr Ra fał Char łam po wicz, ad mi -
ni stra tor Pra cow ni Ty flo in for ma -
tycz nej w Bi blio te ce Głów nej UG,
nie peł no spraw ny ab sol went UG. 
– Po sia da my wy po ży czal nię wy so kiej
kla sy sprzę tu, na któ ry skła da ją się
mó wią ce kom pu te ry oraz urzą dze nia
z mo ni to ra mi braj low ski mi, dzię ki
któ rym, pi sząc na zwy klej kla wia tu -
rze, tekst au to ma tycz nie po ja wia się
w braj lu. To bar dzo wy god ne roz wią -

PEŁNOSPRAWNY UNIWERSYTET
UCZELNIA RÓWNYCH SZANS

Magister Rafał Charłampowicz, administrator Pracowni Tyfloinformatycznej



za nie, gdyż za in sta lo wa ny w urzą dze -
niu dysk zdej mu je z użyt kow ni ków
obo wią zek no sze nia ze so bą pa pie ru.
Bar dzo waż ną czę ścią mo jej dzia łal -
no ści są kon sul ta cje tech nicz ne do ty -
czą ce kup na spe cja li stycz nych urzą -
dzeń, opie ra ją ce się na te sto wa nych
prze ze mnie pro to ty pach. Od po wia -
dam na py ta nia ro dzi ców nie wi do -
mych dzie ci z ca łej Pol ski, pra gną cych
wy brać jak naj lep szy sprzęt. Dzię ki te -
mu moż na po wie dzieć, że uni wer sy tet
speł nia rów nież waż ną, spo łecz ną
funk cję.

INTEGRACJA
Nie spo sób od po wie dzieć na za-
po trze bo wa nie da nej gru py, nie
po zna jąc wa run ków, w ja kich ona
funk cjo nu je. Z ko lei od po wied nie
za pro jek to wa nie bu dyn ków czy
spe cja li stycz ne wy po sa że nie ma
je den za sad ni czy cel, ja kim jest
integracja. – Za czą łem zaj mo wać się
pro ble ma mi osób nie peł no spraw nych
w ty siąc dzie więć set dzie więć dzie sią -
tym pią tym ro ku, gdy po zna łem dwie
nie wi do me psy cho loż ki, po słu gu ją ce
się kom pu te ra mi. Wte dy za czą łem
my śleć nad wszyst ki mi roz wią za nia -
mi, któ re uła twi ły by im ży cie –
wspo mi na dr Ju rand Czer miń ski
z Biu ra ds. Osób Nie peł no spraw -
nych. – Mia łem po czu cie, że lu dzie
nie wi do mi nie stu diu ją, gdyż nie ma -
ją od po wied nie go wspar cia. W ro ku
ty siąc dzie więć set dzie więć dzie sią tym
siód mym na Wy dzia le Fi lo lo gicz no -
-Hi sto rycz nym, stwo rzy li śmy dwie sa -
le la bo ra to rium kom pu te ro we go, 
w tym jed ną wy po sa żo ną w sprzęt po -
moc ny oso bom nie wi do mym. Dzi siaj
za da nia re ali zo wa ne przez Biu ro sku -
pia ją się głów nie na mą drym za go -
spo da ro wa niu przy zna nych nam do -
ta cji mi ni ste rial nych na stwa rza nie
nie peł no spraw nym stu den tom wa -
run ków do peł ne go udzia łu w pro ce -
sie kształ ce nia oraz pró bie in te gra cji
śro do wi ska. Nie ste ty, oba te za da nia
oka zu ją się wy jąt ko wo trud ne: pierw -
sze z nich wy ma ga po ko na nia wie lu
ba rier in sty tu cjo nal nych, na to miast
dru gie na po ty ka na prze szko dę w po -
sta ci nie chę ci stu den tów do ujaw nia -
nia swo jej nie peł no spraw no ści, czę sto

wbrew wła snym in te re som. Więk sza
ak tyw ność tej gru py stu den tów z pew -
no ścią przy czy ni ła by się do więk szej
sku tecz no ści na szych dzia łań. 

Dzia ła nia Uni wer sy te tu Gdań -
skie go wy kra cza ją rów nież po za
po pra wę sy tu acji osób nie peł no -
spraw nych na uczel ni. Wspól nie 
z Fun da cją Gru py Er go He stia na
rzecz in te gra cji za wo do wej osób
nie peł no spraw nych In te gra lia, UG
re ali zu je Pro jekt „Kształ ci my pro -
fe sjo na li stów”. – Pro jekt jest skie ro -
wa ny do wszyst kich nie peł no spraw -
nych stu den tów, któ rzy sto ją u pro gu
swo jej ka rie ry, lecz nie ma ją do pre cy -
zo wa ne go po my słu na to, ja ką dro gę
za wo do wą obrać i jak osią gnąć za -
mie rzo ne ce le – mó wi Mał go rza ta
Lu ce wicz, dy rek tor Biu ra Fun da cji
In te gra lia. – Po dej mo wa ne dzia ła -
nia po le ga ją na ob ję ciu pro gra mem
pięć dzie się ciu nie peł no spraw nych stu -
den tów. W ra mach każ dej edy cji, 
w któ rej bie rze udział dzie się ciu be ne -
fi cjen tów, prze wi dzia no bez płat ny
udział w pro fe sjo nal nych szko le niach
umie jęt no ści mięk kich, dia gno zę

kom pe ten cji, udział w in dy wi du al -
nym co achin gu oraz od by cie od płat -
ne go sta żu, umoż li wia ją ce go zdo by cie
do świad cze nia za wo do we go. Zda rza
się, że oso by, któ re wy ka żą się kom pe -
ten cja mi i du żym za an ga żo wa niem,
otrzy mu ją pro po zy cję kon ty nu owa nia
współ pra cy już po za koń cze niu sta żu.
Uczest ni cy koń czą cy udział w pro jek -
cie, prócz zdo by cia no wej wie dzy oraz
pierw sze go za wo do we go do świad cze -
nia, zy sku ją pew ność sie bie i wia rę we
wła sne moż li wo ści.
Uni wer sy tet Gdań ski oka zu je się
być przo du ją cym ośrod kiem aka -
de mic kim w Pol sce pod wzglę dem
stwa rza nia szans oso bom nie peł no-
spraw nym. Bu do wa no wych, przy-
sto so wa nych już bu dyn ków oraz
re no wa cja ist nie ją cych to je dy nie
wi dzial ne świa dec two za an ga żo -
wa nia w tym za kre sie. Naj więk szą
war tość sta no wią jed nak oso by,
któ re swo im dzia ła niem spra wia -
ją, że po dział na peł no spraw nych
i nie peł no spraw nych tra ci ra cję
by tu. pa Weł szcze pań ski

N I E P E ł N O S P R A W N I N A U G
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Małgorzata Lucewicz, dyrektor Biura Fudacji Integralia
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S P O T K A N I E Z K A T A R Z Y N ą H A L L

W otwie ra ją cej dys ku sję pre lek -
cji po seł Hall zwró ci ła szcze -

gól ną uwa gę na roz wój sys te mu
edu ka cji i wy raź nie za uwa żal ny po -
stęp tech no lo gicz ny, któ ry nie za -
wsze uwzględ nia ny jest przez 
na uczy cie li szkol nych. Pod kre śli ła
zbyt du żą ce le bra cję, przez oso by
kształ cą ce mło dzież, czter dzie sto -
pię cio mi nu to we go sys te mu lek cyj -
ne go. Zda niem by łej pa ni mi ni ster
w trak cie ta kiej lek cji uczeń przez
mak sy mal nie dzie sięć mi nut sty ka
się z no wy mi in for ma cja mi, któ re 
de fac to mógł by zna leźć w in ter ne cie
w prze cią gu kil ku mi nut. Prele gent -
ka pod kre śli ła też ran gę zin dy wi du -
ali zo wa ne go po dej ścia do ucznia,
któ re nie mo że od być się bez zwięk -
sze nia ro li ro dzi ca w pro ce sie edu -
ka cji dziec ka. Part ner stwo mię dzy

na uczy cie lem a ro dzi cem po win no
opie rać się na wy mia nie in for ma cji,
pro wa dząc do per so na li za cji pla nu
edu ka cji, za leż nie od in dy wi du al -
nych po trzeb dziec ka. 

We dług pa ni Hall pro gra my szkol ne
po win ny w więk szym stop niu przy po -
mi nać ma py ce lów, z któ rych uczeń
mo że wy bie rać przed mio ty, któ re
chce zgłę biać. Osią gnię cie ta kie go
sta nu wią za ło by się z po rzu ce niem
sys te mu kla so wo -lek cyj ne go na rzecz
in dy wi du ali za cji i per so na li za cji sys te -
mu na ucza nia. Ro la uczel ni wyż szych,
ja ko przed sta wi ciel stwa świa ta na -
uko we go, wią za ła by się z wy pra co wy -
wa niem in no wa cyj nych me tod na -
ucza nia, kon tro li wpro wa dza nia 
w szko łach no wych me tod kształ ce -
nia oraz wspar cia na uczy cie li w opra -
co wy wa niu no wych pro gra mów.

W trak cie dys ku sji uczest ni cy
zwró ci li szcze gól ną uwa gę na du żą 
w chwi li obec nej roz bież ność po mię -
dzy świa tem na ucza nia aka de mic kie -
go a świa tem na ucza nia szkol ne go
oraz pro ble my, ja kie ro dzą się przy
pró bach na wią zy wa nia ta kiej współ -
pra cy. Izo la cja szkół od świa ta aka de -
mic kie go, przez ob sa dze nie więk szo -
ści istot nych in sty tu cji edu ka cji przez
na uczy cie li, pro wa dzi do sta gna cji 
i izo la cji szkół niż sze go szcze bla.

Z dru giej stro ny zwró co no uwa gę
na, głów nie teo re tycz ne, przy go to -
wa nie przy szłych na uczy cie li do pra -
cy w szko le. Stu den ci kształ cą cy się
na kie run kach na uczy ciel skich nie
wie dzą, jak za cho wać się w pew -
nych trud nych sy tu acjach, któ re po -
ja wia ją się w szko le. Z ra cji ma łej
licz by za jęć prak tycz nych w trak cie
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EDUKACYJNA PRZYGODA

Od lewej: prorektor ds. kształcenia, prof. Anna Machnikowska, poseł Katarzyna Hall, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. Piotr Bojarski

w dniu 27 lutego br. na wydziale matematyki, Fizyki i informatyki odbyło się spotkanie z byłą minister edukacji narodowej,
aktualnie posłanką i prezes stowarzyszenia dobra edukacja – katarzyną Hall. uczestniczyli w nim przedstawiciele władz
uczelni, szkół, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, pracownicy naukowi oraz studenci
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N A G R O D A I M .  J A N A U P H A G E N A

FO
T.

 j
er

Zy
 P

in
ka

s/
W

W
W

.g
da

ns
k.

Pl

Jesz cze nie tak daw no te mu dwóch
pra cow ni ków na uko wych Uni wer -

sy te tu Gdań skie go: prof. Je rzy Bła że -
jow ski i prof. Bru non Sy nak zo sta ło
uho no ro wa nych Na gro dą im. Ja na
He we liu sza, a już nie ca łe dwa ty go -
dnie póź niej po dob ne go za szczy tu
do stą pił ko lej ny pra cow nik na szej 
Al ma Ma ter. Tym ra zem wy róż nio ny
zo stał mgr Ja kub H. Szla chet ko (pra -
cow nik Ka te dry Pra wa Ad mi ni stra -
cyj ne go na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni -
stra cji), któ ry z rąk Paw ła Ada-
mo wi cza, pre zy den ta Mia sta Gdań -
ska, ode brał Na gro dę im. Ja na Upha -
ge na. Uro czy sta ga la od by ła się 8 lu -
te go 2013 ro ku w za byt ko wym Do mu
Upha ge na.

Ka pi tu ła Kon kur so wa wy róż ni ła mgr.
Szla chet ko za pra ce ba daw cze nad
praw ną re gu la cją zja wi ska udzia łu
pod mio tów nie pu blicz nych (pry wat -
nych i spo łecz nych) w pro ce sie re ali za -
cji za dań pu blicz nych. Te go rocz ny lau -

re at, po za pra cą na uko wą, po świę ca
swój czas ak tyw nej dzia łal no ści na
wie lu po lach. Jest za ło ży cie lem, pierw -
szym pre ze sem, a obec nie prze wod ni -
czą cym Ra dy Fun da cji Ośro dek Ana liz
Po li tycz no -Praw nych (www.oapp.pl),
or ga ni za cji po za rzą do wej peł nią cej
funk cje eks perc kie. Ze wzglę dów ide -
owych oraz z po wo du pa sji hi sto rycz -
nej kie ru je, peł niąc funk cję re dak to ra
na czel ne go, pra ca mi pe rio dy ku hi sto -
rycz ne go pt. „Im pon de ra bi lia. Biu le tyn
Pił sud czy kow ski”. Jest rów nież apli -
kan tem ad wo kac kim w Po mor skiej
Izbie Ad wo kac kiej.

Na gro da Mia sta Gdań ska dla Mło -
dych Na ukow ców im. Ja na Upha ge na
to pre sti żo we wy róż nie nie, któ re
otrzy mu ją naj lep si mło dzi na ukow cy
z uczel ni Trój mia sta w ka te go rii na uk
hu ma ni stycz nych oraz ści słych i przy -
rod ni czych. Przy zna wa na jest od
2003 ro ku, a do 2006 ro ku no si ła na -
zwę „Mło dy He we liusz”.

Nagroda im. Jana Uphagena 
dla mgr. Jakuba H. Szlachetko

Poseł Katarzyna Hall Magister Jakub H. Szlachetko odbiera nagrodę z rąk prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza

kształ ce nia na uczel ni, przy szli na -
uczy cie le nie po tra fią so bie po ra dzić
z po ja wia ją cy mi się w ich pra cy sy -
tu acja mi stre so wy mi.

Za rów no sza cow ny gość, jak i przed -
sta wi cie le Uni wer sy te tu wy ra zi li na -
dzie ję na roz po czę cie cy klu spo tkań,
któ re słu ży ły by wy pra co wa niu no we -
go po dej ścia do sys te mu kształ ce nia.
Za wią za nie ta kiej współ pra cy słu ży -
ło by z pew no ścią przy go to wa niem
przy szłych na uczy cie li do sta wie nia
czo ła no wym wy zwa niom po ja wia ją -
cym się wraz z roz wo jem cy wi li za -
cyj nym.

Kil ka słów o sto wa rzy sze niu

Sto wa rzy sze nie Do bra Edu ka cja sta -
wia so bie za cel wy pra co wy wa nie 
i upo wszech nia nie no wo cze snych
roz wią zań pro gra mo wych i or ga ni -
za cyj nych, któ re słu żą po lep sza niu
ja ko ści kształ ce nia. Dla te go or ga ni -
za cja wspie ra roz wój wszel kich or -
ga ni za cji oświa to wych zmie rza ją -
cych w tym kie run ku. Jed na z te go
ty pu pla có wek zo sta nie utwo rzo na
na te re nie Gdań ska.

Oso by za in te re so wa ne współ pra -
cą mo gą do wie dzieć się wię cej na
stro nie sto wa rzy sze nia, pod ad re -
sem www.do bra edu ka cja.edu.pl.

łu kasz skass



Już po raz trze ci w dniu 1 mar ca
ob cho dzi my Na ro do wy Dzień Pa -

mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”, usta no -
wio ny mo cą usta wy z dnia 3 lu te go
2011 ro ku. Dzień ten po świę co ny
jest żoł nie rzom an ty ko mu ni stycz ne -
go, nie pod le gło ścio we go pod zie mia,
któ rzy w ra mach tzw. dru giej kon-
spi ra cji wal czy li z po stę pu ją cą so wie -
ty za cją Pol ski. Da ta nie jest przy pad -
ko wa, po nie waż wła śnie 1 mar ca 
w 1951 ro ku w wię zie niu mo ko tow -
skim w War sza wie do ko na no eg ze ku -
cji sied miu człon ków IV Ko men dy
Zrze sze nia „Wol ność i Nie za wi słość”.
Był to za rząd ostat niej or ga ni za cji 
o cha rak te rze ogól no pol skim, ko or dy -
nu ją cej wal kę z ko mu ni sta mi o wol ną
i nie za wi słą Pol skę. Przy oka zji te go
świę ta war to wspo mnieć o 5 Bry ga -
dzie Wi leń skiej Ar mii Kra jo wej („Bry -
ga dzie Śmier ci”), któ ra by ła jed nym 
z naj bit niej szych od dzia łów wal czą cych
z no wą, „im por to wa ną” ze wscho du
wła dzą, i le gen dar nym do wód cy tej
bry ga dy, ma jo rze Zyg mun cie Szen -
dzie la rzu „Łu pasz ce”. W ni niej szym
ar ty ku le przed sta wię kil ka fak tów do -
ty czą cych po by tu żoł nie rzy tej for ma -
cji w Gdań sku, So po cie i Gdy ni oraz
dzia łal no ści pa tro li dy wer syj nych, za -
nim na do bre pod ko mend ni ma jo ra
„Łu pasz ki” roz po czę li par ty zanc ką

wal kę w le śnych szwa dro nach na Po -
mo rzu. 

Na Wi leńsz czyź nie i Pod la siu
Zyg munt Szen dzie larz je sie nią 1943
ro ku ob jął do wódz two od dzia łu, któ -
re mu wkrót ce nada no na zwę 5 Bry -
ga dy Wi leń skej AK. By ła to bry ga da
wcho dzą ca w skład jed ne go z naj -
więk szych zgru po wań par ty zanc kich
Pań stwa Pod ziem ne go – Okrę gu Wi -
leń skie go AK. Pod ko mend ni „Łu pasz -
ki” wzię li udział w kil ku set ak cjach
zbroj nych, wal cząc z for ma cja mi nie -
miec ki mi, li tew ski mi, so wiec ką par -
ty zant ką, a póź niej z od dzia ła mi re -
gu lar ny mi Ar mii Czer wo nej oraz
li kwi du jąc nę ka ją ce pol ską lud ność
ban dy ra bun ko we. Bry ga da nie wzię -
ła udzia łu w wal kach o wy zwo le nie
Wil na spod nie miec kiej oku pa cji w ra -
mach Ope ra cji „Ostra Bra ma” 
w lip cu 1944 ro ku. Ma jor „Łu pasz ka”,
ma jąc du że do świad cze nie w „kon -
tak tach” z So wie ta mi, prze wi dział, 
że dla je go żoł nie rzy spo tka nie z kra -
sno ar miej ca mi sta no wi śmier tel ne
za gro że nie. Dla te go po sta no wił prze -
dzie rać się w kie run ku po łu dnio wo -
-za chod nim. W ten spo sób bry ga da
do tar ła do Pusz czy Gro dzień skiej.
Tam zo sta ła oto czo na i czę ścio wo
roz bro jo na przez prze wa ża ją ce li -
czeb nie for ma cje so wiec kie. Po nie -
uda nej pró bie wy rwa nia się z okrą że -
nia i po nie sio nych stra tach, ma jor
Szen dzie larz 23 lip ca 1944 ro ku roz -
pu ścił od dział, da jąc żoł nie rzom wol -
ną rę kę. Tym, któ rzy chcie li kon ty nu -
ować wal kę, na ka zał prze dzie ra nie
się nie wiel ki mi gru pa mi przez rze kę
Bug, na miej sce kon cen tra cji wy zna -
cza jąc Pusz czę Au gu stow ską.

W sierp niu 1944 ro ku par ty zan ci,
któ rym uda ło się prze bić na Bia ło -
stoc czy znę, zna leź li się po now nie pod
ko men dą ma jo ra „Łu pasz ki”. W kwiet -
niu 1945 ro ku od two rzo na 5 Bry ga da
Wi leń ska AK po now nie wy szła w po -
le, la tem osią ga jąc li czeb ność oko ło
dwu stu pięć dzie się ciu żoł nie rzy. Ma -
jor Szen dzie larz pod po rząd ko wał
swój od dział Ko men dzie Bia ło stoc kie -
go Okrę gu AK Oby wa te li. Na no wym
te re nie pro wa dził wal kę z NKWD,
Urzę dem Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go i je go agen tu rą oraz Kor pu sem
Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go i Mi -
li cją Oby wa tel ską, sta jąc się po stra -
chem no wej wła dzy na Pod la siu. Jed -
nak że już we wrze śniu na sku tek
od gór ne go roz ka zu po now nie roz wią -

zał 5 Bry ga dę. Po zo sta wił tyl ko od -
dział ka dro wy pierw sze go szwa dro -
nu, któ ry stał się pod sta wą re ak ty wo -
wa nej wkrót ce na Bia ło stoc czyź nie 
6 Bry ga dy Wi leń skiej AK. Po tych wy -
da rze niach ma jor Szen dzie larz po sta -
no wił pro wa dzić dal szą wal kę na Po -
mo rzu.

„Łu pasz ka” w Gdań sku
Oko ło 18 wrze śnia 1945 ro ku „Łu -
pasz ka” przy je chał do Gdań ska. Za -
miesz kał po cząt ko wo w miesz ka niu
Ja dwi gi i Na ta lii La skow skich w Gdań -
sku -Oli wie, przy ul. Al fa Licz mań -
skie go 18, a na stęp nie prze niósł się
prze czni cę da lej, na ul. Pod ha lań ską
15 (13). Po przy by ciu na Po mo rze na -
wią zał kon takt z pod puł kow ni kiem
An to nim Olech no wi czem „Po ho rec -
kim” – ko men dan tem eks te ry to rial -
ne go Okrę gu Wi leń skie go AK, któ re -
mu się pod po rząd ko wał. By ło to
moż li we mię dzy in ny mi dzię ki łącz ni -
ko wi ma jo ra Szen dzie la rza, wach mi -
strzo wi Wa cła wo wi Bey na ro wi „Or sza -
ko wi” (je go bra tem był pod ko mend ny
ma jo ra z okre su bia ło stoc kie go Le on
Lech Bey nar, póź niej zna ny ja ko Pa -
weł Ja sie ni ca, po pu lar ny pi sarz hi sto -
rycz ny). 

Du ża aglo me ra cja por to wa da wa ła
wie le moż li wo ści pro wa dze nia dzia -
łal no ści bo jo wej (moż li wo ści apro wi -
za cyj ne, lo ka lo we, ewen tu al na ewa -
ku acja z kra ju dro gą mor ską),
po dob nie jak ukształ to wa nie te re nu
zbli żo ne do wy stę pu ją ce go na Wi -
leńsz czyź nie (licz ne je zio ra, wie le
zwar tych ob sza rów le śnych, na przy -
kład Bo ry Tu chol skie). Do dat ko wym
czyn ni kiem sprzy ja ją cym dzia łal no ści
był na pływ w ra mach ak cji re pa tria -
cyj nej i osie dla nie się na Po mo rzu 
Za bu żan, w tym znacz nej licz by lud -
no ści z Wi leńsz czy zny, któ ra we wcze -
śniej szym okre sie sta no wi ła pod sta -
wo wą ba zę wspar cia dla dzia łal no ści
zbroj nej od dzia łów par ty zanc kich.
Ma jor „Łu pasz ka” li czył na po par cie
tej lud no ści rów nież w no wym oto -
cze niu, gdyż tyl ko część miesz kań, 
z któ rych ko rzy sta ła na te re nie póź -
niej sze go Trój mia sta 5 Bry ga da, na -
le ża ła do jej żoł nie rzy. Bar dzo czę sto
oso by pry wat ne, głów nie z Wi leńsz -
czy zny, któ re osie dla ły się w opusz -
czo nych przez Niem ców miesz ka niach,
zwłasz cza w Gdań sku i So po cie, bę dąc
sym pa ty ka mi, współ pra cow ni ka mi, 
a na wet by ły mi człon ka mi par ty zant -
ki jesz cze na swych ro dzi mych te re -
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Bazylika Mariacka w Gdańsku – tablica upamiętniająca
poległych dowódców i żołnierzy 5 Brygady Wileńskiej AK
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nach, po now nie wspie ra ły dzia ła nia
„łu pasz kow ców”. Zna czą cą gru pę
sta no wi li rów nież krew ni, zna jo mi 
i daw ni to wa rzy sze bro ni. Oso by te
udo stęp nia ły swo je miesz ka nia na po -
trze by or ga ni za cyj ne Okrę gu Wi leń -
skie go AK, ta kie jak: lo ka le i punk ty
kon tak to we, dru kar nia, prze cho wal -
nie sprzę tu i bro ni czy kan ce la ria.
Ofe ro wa ły żoł nie rzom po byt i noc leg
jed no ra zo wo lub przez dłuż szy czas.
Oto kil ka ad re sów miesz kań kon spi -
ra cyj nych: wspo mnia ne wcze śniej
miesz ka nia przy uli cach Licz mań skie go
i Pod ha lań skiej, gdzie ko lej no miesz -
kał ma jor Szen dzie larz; Gdańsk -
-Oli wa ul. Licz mań skie go 6 (tu taj za -
miesz ka ła te ścio wa ma jo ra Szen dzie -
la rza z je go cór ką); ul. Wią zo wa 3a
(miesz ka nie Rey mon ta Ju dzi sza); 
ul. Grun waldz ka 168/5 (miesz ka nie
ro dzi ny Fi jał kow skich); ul. Sien kie wi -
cza 12 (miesz ka nie Fran cisz ka Wiel -
kie go); ul. Zbysz ka z Bog dań ca (miesz -
ka nie Sa bi ny Ka li now skiej); ul. Je sio-
no wa 5 (punkt kon tak to wy – miej sce
aresz to wa nia Re gi ny Ży liń skiej „Re -
gi ny” i po rucz ni ka Zyg mun ta Au gu -
stow skie go „Hu ber ta”); ul. Wy spiań -
skie go 22 c; ul. Rey mon ta 3/1
(miesz ka nie Jó ze fa Bo ro dziu ka –
umiesz czo no tam Kan ce la rię Okrę gu
Wi leń skie go AK); So pot – ul. Mic kie -
wi cza 45 (miesz ka nie Lesz ka Krzy -
wic kie go „Lesz ka” – punkt pro pa gan -
do wy i dru kar nia 5 Bry ga dy); So pot
ul. Wy bic kie go (miesz ka nie ro dzi ny
Wa zgów). 

Oso by wspie ra ją ce dzia ła nia 5 Bry -
ga dy czę sto wy ko rzy sty wa ły moż li -
wo ści, ja kie da wa ły im ak tu al ne
miej sca pra cy. Do star cza ły do ku men -
ty wy sta wio ne na fał szy we na zwi ska,
wy ko ny wa ły roz po zna nie obiek tów,
któ re mia ły stać się ce lem ak cji „łu -
pasz kow ców”. Do sko na łym przy kła -
dem ta kiej współ pra cy by ła re la cja 
z Zyg mun tem Ni ciń skim, in spek to -
rem Ku ra to rium Oświa ty w Gdań sku
z sie dzi bą w So po cie, któ ry do star -
czał za świad cze nia i le gi ty ma cje na -
uczy ciel skie. In nym przy kła dem był
kon takt z brać mi Mi cha łem i Wa len -
tym Wiersz to fta mi, daw ny mi współ -
pra cow ni ka mi z okre su wi leń skie go,
któ rzy od 1945 ro ku pia sto wa li kie -
row ni cze sta no wi ska w PKS-ie 
w Byd gosz czy. Do raź nie wy po ży cza li
oni wo zy, do star cza li kar ty po jaz dów,
do ku men ty wy jaz do we, pra wa jaz dy,
pa li wo. Wa len ty prze ka zał na rzecz
od dzia łu swój pry wat ny sa mo chód
mar ki Opel Olim pia.

Na po cząt ku li sto pa da 1945 ro ku
mia ło miej sce wy da rze nie, któ re
omal nie po krzy żo wa ło pla nów dal -
szej pra cy kon spi ra cyj nej. Otóż pod -
czas po by tu „Łu pasz ki” i kil ku je go
pod ko mend nych w jed nej z re stau ra -
cji przy ul. Grun waldz kiej w Gdań -
sku -Wrzesz czu do szło do sprzecz ki 
z żoł nie rza mi lu do we go Woj ska Pol -
skie go. Pa trol żan dar me rii woj sko -
wej, któ ry przy pad ko wo po ja wił się 
w lo ka lu, aresz to wał wszyst kich uczest -
ni ków zaj ścia i do pro wa dził do aresz -
tu w Ko men dzie Mia sta na ro gu 
ul. Sło wac kie go, w po bli żu ko szar.
Tam uczest ni cy kłót ni spę dzi li w ce -
lach kil ka na ście go dzin. Bez prze słu -
cha nia, nie roz po zna ni, zo sta li zwol -
nie ni z aresz tu. Szen dzie larz dys po -
no wał sfał szo wa ny mi do ku men ta mi
wy sta wio ny mi na fik cyj ne na zwi sko
(w ru bry ce „za wód” wid nia ła in for -
ma cja, iż jest me cha ni kiem sa mo cho -
do wym). Po sia dał rów nież od po wied -
nio do bra ne ubra nie, dzię ki któ re mu
nie rzu cał się w oczy. W nie dłu -
gim cza sie po uwol nie niu ma jo ra do
or ga nów ści ga nia w Gdań sku do tar ły
je go zdję cia. „Łu pasz ka”, prze wi du jąc
aresz to wa nie, nie wró cił już do zaj mo -
wa ne go przez sie bie miesz ka nia w Oli -
wie i po kil ku dniach opu ścił Gdańsk.

Dzia łal ność pa tro li dy wer syj nych
Na na ra dzie w po bli żu Sztu mu za pa -
dła de cy zja o utwo rze niu pa tro li dy -
wer syj nych. Osta tecz nie po wsta ły
czte ry pa tro le, któ ry mi do wo dzi li:
Zdzi sław Ba do cha „Że la zny”, Hen ryk
Wie licz ko „Lu fa”, Fe liks Sel ma no wicz
„Za goń czyk” i Jó zef Ban dzo „Ja -
strząb”. Ich za da niem by ło zdo by cie
środ ków na roz bu do wę i kon ty nu ację
wal ki (w tym pla no wa nych dzia łań
par ty zanc kich w od dzia łach le śnych)
oraz roz po czę cie an ty ko mu ni stycz nej
dzia łal no ści pro pa gan do wej (mię dzy
in ny mi dru ko wa no i kol por to wa no
ulot ki z ode zwa mi ma jo ra kie ro wa-
ny mi do lud no ści cy wil nej oraz żoł -
nie rzy i funk cjo na riu szy ko mu ni stycz -
ne go re żi mu). Człon ko wie pa tro li prze-
pro wa dza li ak cje li kwi da cyj ne naj -
czę ściej po prze dza ne ostrze że niem
(obej mo wa ły one na przy kład szcze -
gól nie szko dli wych dzia ła czy re żi mu,
głów nie człon ków Pol skiej Par tii Ro -
bot ni czej), a tak że ak cje eks pro pria -
cyj ne, w ra mach któ rych zdo by wa no
fun du sze, żyw ność, sprzęt (na przy -
kład broń lub sa mo cho dy, któ ry mi
prze miesz cza ły się pa tro le i szwa dro -
ny) nie zbęd ne dla pro wa dze nia dzia -

łań zbroj nych przez od dział. Ce lem
ak cji eks pro pria cyj nych re ali zo wa -
nych przez 5 Bry ga dę Wi leń ską AK
by ły in sty tu cje pań stwo we i ich mie -
nie. Ma jor Szen dzie larz dą żył do te -
go, że by dzia ła nia je go żoł nie rzy by ły
jak naj mniej uciąż li we dla lud no ści
cy wil nej – za zaj mo wa ne mie nie wy -
sta wia no po kwi to wa nie, na któ rym
wid nia ła pie częć 5 Bry ga dy oraz pod -
pis ma jo ra „Łu pasz ki”. 

Jesz cze przed for mal nym stwo rze -
niem pa tro li pod ko mend ni ma jo ra
„Łu pasz ki” prze pro wa dzi li kil ka ak cji.
W koń cu grud nia 1945 ro ku pa trol
do wo dzo ny przez „Że la zne go” prze -
pro wa dził ak cję na ka sy dwor ca PKP
w Gdań sku. Roz po zna nie ce lu prze -
pro wa dził pra cu ją cy na ko lei Rey -
mont Ju dzisz. W ak cji udział wzię li:
„Że la zny”, „Lu fa” oraz bra cia Fi jał -
kow scy – Je rzy „Sty lo wy” i Zby szek
„Pę dzel”. Do głów nej ha li dwor ca, 
w któ rej znaj do wa ły się ka sy, wszedł
ubra ny w mun dur ko le jar ski „Że la -
zny”, któ ry niósł pacz kę. Po zo sta li,
za bez pie cza jąc go, ob ser wo wa li lu dzi
znaj du ją cych się we wnątrz i na ze -
wnątrz bu dyn ku. Ba do cha pod szedł
do drzwi pro wa dzą cych do po miesz -
czeń ka so wych. Po pro sił znaj du ją ce go
się we wnątrz ka sje ra o ich otwar cie 
i ode bra nie prze sył ki, któ rą rze ko mo
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Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku – symboliczne groby
Feliksa Selmanowicza „Zagończyka” i Danuty Siedzikówny
„Inki” z 5 Brygady Wileńskiej AK
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chciał nadać. Gdy ka sjer od mó wił,
„Że la zny” wy cią gnął pi sto let i od dał
kil ka strza łów w za mek. Drzwi jed -
nak nie otwo rzy ły się, a za mie sza nie,
ja kie po wsta ło na dwor cu, zmu si ło
„łu pasz kow ców” do wy co fa nia się. Po
wyj ściu z dwor ca skie ro wa li się do
sa mo cho du za par ko wa ne go w po bli -
żu mo stu Błęd nik i od je cha li w kie -
run ku Wrzesz cza. Ak cja za koń czy ła
się nie po wo dze niem.

In ną ak cję prze pro wa dzo no w noc
syl we stro wą 1945/1946 ro ku. Ma rian
Jan kow ski „Ma rek”, Hen ryk Ka zi -
mier czak „Czaj ka” i Lon gin Jar moł -
kie wicz „Lo lek” roz bro ili wte dy żoł -
nie rza lu do we go Woj ska Pol skie go 
w Gdań sku -Wrzesz czu, przy ul. Mor -
skiej (dzi siej sza ul. Do Stu dzien ki).

Z ko lei pod ko niec stycz nia 1946
ro ku do miesz ka nia in ży nie ra Le wan -
dow skie go, peł nią ce go funk cję sze fa
jed ne go z wy dzia łów Urzę du Wo je -
wódz kie go, znaj du ją ce go się w Gdań -
sku -Wrzesz czu przy ul. Sien kie wi cza

wkro czy li „Że la zny” i Je rzy Lej kow ski
„Szpa gat”. Za żą da li oni wy da nia klu -
czy ków od mer ce de sa, jed no cze śnie
oznaj mia jąc, iż re kwi ru ją go na rzecz
5 Bry ga dy Wi leń skiej AK. Po zo sta wi-
li po kwi to wa nie z pie czę cią bry ga dy 
i pod pi sem ma jo ra „Łu pasz ki”. Na -
stęp nie wsie dli do sa mo cho du i od je -
cha li kil ka prze cznic da lej do ga ra ży
znaj du ją cych się na te re nie Po li tech -
ni ki Gdań skiej. Dzię ki po mo cy bra ta
pod po rucz ni ka An to nie go Rym szy
„Mak sa”, któ ry był wy kła dow cą na
tej że uczel ni, w cią gu na stęp nych dni
w sa mo cho dzie do ko na no kil ku prze -
ró bek, mię dzy in ny mi zmie nio no je go
la kier. Od tej po ry mer ce des stał się
sa mo cho dem żoł nie rzy ma jo ra Zyg -
mun ta Szen dzie la rza. W po dob nym
okre sie „Sty lo wy” z po mo cą „chłop ca
z Oli wy” roz bro ił ofi ce ra lu do we go Woj -
ska Pol skie go prze by wa ją ce go w jed -
nym z za kła dów fry zjer skich w Gdań -
sku -Wrzesz czu, zdo by wa jąc pi sto let TT
z ma ga zyn kiem.

W ko lej nych mie sią cach roz bu do -
wy wa no siat kę or ga ni za cyj ną, któ ra
ob ję ła te re ny dzi siej szych wo je wództw:
po mor skie go, za chod nio po mor skie go,
ku jaw sko -po mor skie go i war miń sko -
-ma zur skie go. Pa tro le wy ko ny wa ły
ak cje w tak od le głych miej sco wo -
ściach, jak: Olsz tyn, Byd goszcz, To -
ruń, Ko sza lin, Bia ło gard, Szcze cin, 
a na wet Wał brzych, Kłodz ko czy Wro -
cław. Pa tro le dy wer syj ne ce cho wa ła
du ża mo bil ność, po my sło wość, ła -
twość przy sto so wy wa nia się do wciąż
zmie nia ją cych się wa run ków oraz
god na po dzi wu od wa ga. Cho ciaż
więk szość ak cji by ła do kład nie pla no -
wa na, zda rza ły się dzia ła nia spon ta -
nicz ne, im pro wi zo wa ne. Ce lem ak cji
by ły in sty tu cje pań stwo we i ich mie -
nie, ban ki, po cią gi prze wo żą ce pie -
nią dze, te re no we pla ców ki MO, UBP,
SOK.

Wra ca jąc do wy da rzeń, któ re mia ły
miej sce na te re nie przy szłe go Trój -
mia sta, war to wspo mnieć mię dzy in -
ny mi o li kwi da cji kon fi den ta w dniu 
4 mar ca 1946 ro ku w Gdy ni naj -
praw do po dob niej przez pa trol „Że la -
zne go”. Oko ło 16 mar ca 1946 ro ku
pod od dział dy wer syj ny pod po rucz ni -
ka Je rze go Je zier skie go „Ste fa na”
oraz sier żan ta Jó ze fa Ban dzo „Ja -
strzę bia” wy ko nał ak cję eks pro pria -
cyj ną na Urząd Pocz to wy przy ul. Ar -
mii Ra dziec kiej (obec nie ul. Opa ta
Jac ka Ry biń skie go) w Gdań sku -Oli -
wie, zdo by wa jąc 80 tys. zł. Naj praw -
do po dob niej te go sa me go dnia plu to -
no wi Ta de usz Urba no wicz „Mo ski to”
i „Pę dzel” prze pro wa dzi li ak cję na
Skład ni cę Że la za i Sta li w Gdań sku,
re kwi ru jąc… ma szy nę do pi sa nia (ak -
cja nie po twier dzo na).

W mar cu 1946 ro ku zwięk szy ła się
czę sto tli wość dzia ła nia „lot nych pa -
tro li” na te re nie trój miej skim. Dnia
21 mar ca 1946 ro ku pa trol „Ja strzę -
bia” wy ko nał ak cję eks pro pria cyj ną
na Pań stwo wy Mo no pol Spi ry tu so wy
w So po cie przy ul. Ro kos sow skie go 37
(obec nie ul. Bo ha te rów Mon te Cas si -
no), zaj mu jąc 400 tys. zł. Za le d wie
sześć dni póź niej, 27 mar ca, ten sam
pod od dział prze pro wa dził ak cję na
Urząd Skar bo wy przy ul. Grun waldz -
kiej w Gdań sku -Wrzesz czu (ist nie je
wer sja, iż by ła to ka sa ko lej ki), zaj -
mu jąc 10 tys. zł. W dro dze po wrot nej
„łu pasz kow cy” na tra fi li na pa trol lu -
do we go Woj ska Pol skie go. Wy wią za ła
się strze la ni na. Jed ne mu z uczest ni -
ków ak cji, Zbi gnie wo wi Fi jał kow skie -
mu „Pędz lo wi”, nie uda ło się uciec.
Ostrze li wał się oto czo ny w ru inach
do mu na ro gu ulic Sta szi ca i Sło wac -
kie go. Po mi mo we zwań żoł nie rzy do
zło że nia bro ni, nie pod dał się i ode -
brał so bie ży cie, że by tyl ko nie wpaść
w rę ce wro gów. 

Ko lej na ak cja „kom bi no wa ne go” pa -
tro lu zo sta ła prze pro wa dzo na na biu ro
ga zow ni w Gdań sku -Wrzesz czu przy
ul. Par ko wej. Rów nież w mar cu pod -
od dział dy wer syj ny 5 Bry ga dy Wi leń -
skiej wy ko nał dwie ak cje w Gdy ni -
-Or ło wie. Ich pierw szym ce lem stał
się mo no pol ty to nio wy. W trak cie po -
ści gu zgi nął je den funk cjo na riusz mi -
li cji. Na stęp nie dy wer san ci ude rzy li
na biu ro Spół dziel ni „Zgo da” w Or ło -
wie, zaj mu jąc 47 tys. zł.

Ostat nia war ta od no to wa nia ak cja
zo sta ła prze pro wa dzo na w dniu 
2 kwiet nia 1946 ro ku przez pod od -
dział pod le ga ją cy „Za goń czy ko wi” na
Pań stwo wy Mo no pol Spi ry tu so wy 
w Gdań sku przy ul. Łą ko wej. Ak cja
za koń czy ła się nie po wo dze niem. Je -
dy nie jed ne mu z uczest ni ków ak cji –
R. Kor bu to wi „Ka raf fie” – uda ło się
ujść przed po ści giem. Jesz cze do lat
90. XX wie ku na mu rze jed nej z ka -
mie nic przy ul. Łą ko wej wi sia ła ta bli -
ca przy po mi na ją ca to wy da rze nie
oraz mi li cjan tów, któ rzy zgi nę li pod -
czas wy mia ny ognia.

Pań stwo wy Mo no pol Spi ry tu so wy
by ła to in sty tu cja zaj mu ją ca się pro -
duk cją spi ry tu su oraz ob ro tem wy ro -
ba mi spi ry tu so wy mi. Żoł nie rze ma jo ra
„Łu pasz ki”, z któ rych du ża część wy -
wo dzi ła się ze śro do wisk har cer skich,
uwa ża ła dzia łal ność tej in sty tu cji za
szcze gól nie szko dli wą dla pra wi dło we -
go funk cjo no wa nia spo łe czeń stwa pol -
skie go. Stąd biu ra i skle py PMS by ły
czę stym ce lem ak cji eks pro pria cyj -
nych, prze pro wa dza nych przez pa tro le
dy wer syj ne 5 Bry ga dy Wi leń skiej AK.

W kwiet niu dzia łal ność lot nych
pa tro li na te re nie Gdań ska, So po tu 
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Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku – tablica
upamiętniająca m.in. ppłk. A. Olechnowicza
„Pohoreckiego” i Z. Szendzielarza „Łupaszkę”

Kościół św.  Brygidy w Gdańsku – tablica
upamiętniająca majora Z. Szendzielarza „Łupaszkę”
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i Gdy ni prak tycz nie usta ła. Mi mo
kon ty nu acji dzia łań w in nych re jo -
nach ich ak tyw ność by ła tu taj wy ga -
sza na. Po aresz to wa niu Fe lik sa Sel -
ma no wi cza „Za goń czy ka” w lip cu
1946 ro ku mo że my de fac to mó wić 
o fak tycz nym za mknię ciu te go roz -
dzia łu ak tyw no ści 5 Bry ga dy.

Wal ki szwa dro nów na Po mo rzu 
i roz wią za nie 5 Bry ga dy Wi leń skiej AK
W kwiet niu 5 Bry ga da po now nie roz -
po czę ła wal kę par ty zanc ką. Utwo rzo -
ne zo sta ły trzy szwa dro ny, nad któ ry -
mi ob ję li do wódz two: Zdzi sław
Ba do cha „Że la zny”, Hen ryk Wie licz ko
„Lu fa” oraz Le on Smo leń ski „Zeus”.
Po śmier ci „Że la zne go” szwa dron
prze jął Ol gierd Chri sta „Le szek” (je go
brat Zdzi sław „Ma mut” był rów nież
par ty zan tem „Łu pasz ki”, zaś naj -
młod szy brat Ja nusz zo stał w póź -
niej szych la tach zna nym ry sow ni -
kiem, twór cą se rii ko mik sów o Kaj ku
i Ko ko szu). Stan ka dro wy szwa dro -
nów wa hał się od pięć dzie się ciu do
sie dem dzie się ciu osób prze by wa ją -
cych jed no cze śnie w le sie, zaś ogól ną
licz bę lu dzi, któ rzy prze wi nę li się
przez ich sze re gi, sza cu je się na bli -
sko dzie więć dzie siąt. Wal ki, ja kie
pro wa dzi li par ty zan ci z 5 Bry ga dy,
mia ły bar dzo spek ta ku lar ny prze bieg.
Ob fi to wa ły w licz ne po tycz ki, po ści gi,
za sadz ki, ata ki na po ste run ki MO, 
po wia to we urzę dy bez pie czeń stwa
pu blicz ne go itp. O jed nej z ak cji do -
no si ła na wet roz gło śnia ra dia BBC.
Szwa dro ny ope ro wa ły na roz le głym
ob sza rze ów cze snych wo je wództw:
za chod nio po mor skie go, po mor skie go
i olsz tyń skie go. 

W li sto pa dzie 1946 ro ku dwa
szwa dro ny otrzy ma ły roz kaz roz for -
mo wa nia. Po zo stał od dział „Lu fy”, 
z któ rym ma jor Szen dzie larz po wró cił
na Bia ło stoc czy znę. W mar cu 1947
ro ku na sku tek włą cze nia wspo mnia -
ne go szwa dro nu w struk tu ry 6 Bry -
ga dy, 5 Bry ga da Wi leń ska AK prze -
sta ła ist nieć. „Łu pasz ka” do wo dził
jesz cze zi mą 1946/1947 ro ku nie któ -
ry mi ak cja mi 6 Bry ga dy, po czym 
w mar cu 1947 ro ku opu ścił sze re gi
par ty zanc kie i wy je chał po cząt ko wo
do War sza wy, a na stęp nie da lej na
po łu dnie Pol ski. W czerw cu 1948 ro -
ku zo stał aresz to wa ny przez funk cjo -
na riu szy Mi ni ster stwa Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go na Pod ha lu, gdzie
się ukry wał. Zo stał osa dzo ny w wię -
zie niu na Mo ko to wie w War sza wie.
Po dłu go trwa łym śledz twie zo stał
ska za ny przez Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy na ka rę śmier ci. Wy rok wy ko na no
8 lu te go 1951 ro ku w wię zie niu mo -
ko tow skim. Do dnia dzi siej sze go nie

uda ło się usta lić miej sca po chów ku
ma jo ra Zyg mun ta Szen dzie la rza.

Wie lu pod ko mend nych po dzie li ło
los swe go do wód cy. Część zgi nę ła 
w wal ce, stra ci ła ży cie, nie wy trzy -
mu jąc okrut nych prze słu chań. By li
ści ga ni ni czym dzi kie zwie rzę ta. Wie -
lu od sie dzia ło wie lo let nie wy ro ki 
w wię zie niach o za ostrzo nym ry go -
rze. „Szczę śliw com”, któ rym uda ło
się prze trwać to pie kło, czę sto kroć
pod upa dłym na zdro wiu, lu do wa
wła dza nie szczę dzi ła szy kan, pro wa -
dzi ła in wi gi la cję, ła ma ła ży cio ry sy
utrud nia jąc lub nie da jąc szans na
nor mal ne ży cie.

Na ma cal ny mi pa miąt ka mi po dzia -
łal no ści 5 Bry ga dy w Gdań sku są
mię dzy in ny mi na grob ki na cmen ta -
rzu gar ni zo no wym przy Bra mie Oliw -
skiej, w tym sym bo licz ne gro by 
„Za goń czy ka” oraz sa ni ta riusz ki Da -
nu ty Sie dzi ków ny „In ki” – roz strze la -
nych w dniu 28 sierp nia 1946 ro ku 
w piw ni cach Aresz tu Śled cze go przy
ul. Kur ko wej. Po dob nie jak w przy -
pad ku ich do wód cy miej sce po chów -
ku oboj ga stra co nych po dziś dzień
nie jest zna ne. W ko ścio łach: Ma riac -
kim i św. Bry gi dy w Gdań sku znaj du -
ją się ta bli ce upa mięt nia ją ce do wód -
cę i żoł nie rzy za rów no 5 Bry ga dy, jak
i in nych od dzia łów pod zie mia z Wi -
leńsz czy zny, No wo gród czy zny i in -
nych stron.

5 Bry ga da Wi leń ska AK i jej żoł nie -
rze sta li się bo ha te ra mi licz nych
opra co wań na uko wych, pu bli cy stycz -
nych, pra so wych, a na wet ko mik sów.
Pu bli ko wa ne są wspo mnie nia żoł nie -
rzy ma jo ra Szen dzie la rza. Po wsta ło
kil ka pro gra mów te le wi zyj nych oraz
zre ali zo wa no spek takl te le wi zyj ny –
In ka 1946. Ja jed na zgi nę.

Na ko niec war to za sta no wić się
nad mo ty wa mi, ja ki mi kie ro wa li się
ma jor Szen dzie larz i je go pod ko -
mend ni, rzu ca jąc wy zwa nie no wej
wła dzy. Na pew no do wód ca i żoł nie -
rze 5 Bry ga dy chcie li dać przy kład
spo łe czeń stwu, zak ty wi zo wać je i zde -
ma sko wać praw dzi we in ten cje ko mu -
ni stów. Na ucze ni do świad cze niem,
któ re wy nie śli po przez kon tak ty z ko -
mu ni sta mi na ro dzi mych te re nach,
nie mie li złu dzeń co do fak tu, iż 
w ów cze snej sy tu acji Pol ska nie mia -
ła szans na peł ną nie pod le głość.
Człon ków rzą du lu bel skie go uwa ża li
za uzur pa to rów i ma rio net ki So wie -
tów. Je go po li ty kę zaś za wy so ce
szko dli wą, mię dzy in ny mi w wy mia -
rze spo łecz nym. Po cząt ko wo za pew ne
ma jor „Łu pasz ka” li czył na kon flikt
po mię dzy do tych cza so wy mi alian ta -
mi, a na wet wy buch ko lej nej woj ny
świa to wej. Gdy stra cił i na to na dzie -
ję, nie by ło już od wro tu i szans na

nor mal ne ży cie. Do sko na łym pod su -
mo wa niem dy wa ga cji na te mat mo -
ty wów, ja ki mi kie ro wa li się „łu pasz -
kow cy”, pro wa dząc dal szą wal kę, 
są sło wa pio sen ki po pu lar nej wśród
wi leń skich akow ców, śpie wa nej rów -
nież przez człon ków 5 Bry ga dy: „Że -
by wi dzieć, pa da jąc w ata ku, Pol skę
wol ną i czy stą jak łza...”.

* * *
Ni niej szy ar ty kuł na pi sa łem, ko rzy -
sta jąc z prac: Pio tra Ni wiń skie go,
Igo ra Ha ła gi dy, To ma sza Ła bu szew -
skie go, Ka zi mie rza Kra jew skie go,
Ma rze ny Kruk, Iza be li Brze ziń skiej,
Pio tra Szu bar czy ka, Ja nu sza Mar szal -
ca, Pio tra Sem ko wa, a tak że wspo -
mnień Ol gier da Chri sty.   

prze my słaW gie drys
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Ko ściół św. Bry gi dy w Gdańsku – tablica
upamiętniająca oddział „Kmicica” 
oraz 4 i 5 Brygady Wileńskie AK

Kościół św. Brygidy w Gdańsku – tablica
upamiętniająca 5 Brygadę Wileńską AK oraz 
inne oddziały ziemi wileńskiej i nowogrodzkiej
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w Kręgu polemiK religijnycH XVi wieKu

Opa sły, li czą cy po nad sześć set
stron, opra wio ny w bia ły per -

ga min wo lu min bę dą cy przed mio -
tem ni niej sze go szki cu zo stał wy -
tło czo ny w ro ku 1573 w We ne cji,
w ofi cy nie dru ka rza i księ ga rza
we nec kie go, Do me ni co Ni co li nie go
da Sab bio, któ ry dzia łał w mie ście
gon do lie rów w la tach 1557–1605.
Oka za ły sy gnet dru kar ski, przed -
sta wia ją cy ale go rię zwy cię stwa 
w po sta ci anio ła z wień cem w jed -
nej rę ce i z ga łąz ką pal mo wą 
w dru giej rę ce, znaj du je się u do łu
kar ty ty tu ło wej. U gó ry zaś tej że
kar ty wid nie je ty tuł: Sta ni slai Ho sii
S.R.E. Car di na lis Epi sco pi Var mien sis,
In Con ci lio Tri den ti no Le ga ti ope ra
omnia hac te nus edi ta […]. Wo lu min
za wie ra na pi sa ne i opu bli ko wa ne
przed ro kiem 1573 dzie ła wszyst -
kie jed ne go z naj wy bit niej szych
in te lek tu ali stów pol skich XVI wie -
ku, hu ma ni sty, pi sa rza i czo ło we go
teo lo ga re for my ka to lic kiej okre su
So bo ru Try denc kie go, bi sku pa
war miń skie go, kar dy na ła Sta ni sła -
wa Ho zju sza (1504–1579), a tak że
świa dec two je zu ity Fa bia na Kwa -
dran ty na (1546–1605). Re dak to -
rem to mu był po cho dzą cy z Cre my
w Lom bar dii Ale ma nio Fi no. Ca ła
edy cja zo sta ła de dy ko wa na pa pie -
żo wi Grze go rzo wi XIII oraz kró lo -
wi Hen ry ko wi Wa le ze mu. 

Zbiór otwie ra fun da men tal ne
dzie ło Ho zju sza: Con fes sio Ca tho li cae

Fi dei Chri stia na, okre śla ją ce pro -
gram od no wy w Ko ście le ka to lic -
kim. Dzie ło to, bę dą ce rów nież
swo istym ka te chi zmem oraz wy -
kła dem do gma ty ki ka to lic kiej, 
zo sta ło po raz pierw szy za pre zen -
to wa ne w ro ku 1551 na Sy no dzie 
w Piotr ko wie, gdzie zo sta ło przy ję -
te przez pol ski epi sko pat. Dru kiem
uka za ło się po raz pierw szy dwa
la ta póź niej w Kra ko wie. Za ży cia
au to ra by ło wy da wa ne aż trzy dzie -
ści ra zy. 

Na stęp ne waż ne dzie ło Ho zju -
sza, znaj du ją ce się w opi sy wa nym
to mie to: Con fu ta tio pro le go me non
Bren tii […]. Jest to po par cie i obro -
na tez teo lo gicz nych do mi ni ka ni na
Pio tra de So to (oko ło 1494–1563),
jed ne go z głów nych teo lo gów III ka-
den cji So bo ru Try denc kie go, i jed -
no cze śnie zde cy do wa na po le mi ka
z po glą da mi Jo han ne sa Bren za
(1499–1570), teo lo ga ewan ge lic -
kie go, au to ra przed sta wio nej na
So bo rze Try denc kim tzw. Con fes sio
vir tem ber gi ca. 

De expres so Dei Ver bo [...] to trze -
cie gło śne dzie ło Sta ni sła wa Ho -
zju sza za war te w pre zen to wa nym
zbio rze. Przed sta wia ono ory gi nal -
ną myśl, iż in no wier ców na le ży
uni kać i nie wda wać się z ni mi 
w dys pu ty. Z po mniej szych pism
kar dy na ła Ho zju sza za miesz czo -
nych w wo lu mi nie na le ży wy mie -
nić ko re spon den cję po le micz ną

mię dzy au to rem Ope ra omnia a księ -
dzem Sta ni sła wem Orze chow skim
(1513–1566), po pu lar nym w tym
cza sie hi sto ry kiem oraz pi sa rzem
spo łecz no -po li tycz nym i re li gij -
nym, do ty czą cą kwe stii kon cep cji
tzw. ko ścio ła na ro do we go oraz sa -
kra men tu mał żeń stwa. 

Ostat nie dzie ło za miesz czo ne 
w oma wia nym zbio rze to Pa li no diae
si ve re can ta tio nes Fa bia ni Qu adran ti ni
cum fac tus es set ex lu the ra no chri stia -
nus, re ci ta tae Brau ens ber gae in Col le -
gio So cie ta tis Je su. Jest to swo iste
świa dec two je zu ity, Fa bia na Kwa -
dran ty na, w któ rym na tle dzie jów
swo jej kon wer sji, po przez roz wa -
ża nia na tu ry teo lo gicz nej, na wo łu -
je on in no wier ców do przej ścia 
z lu te ra ni zmu na ka to li cyzm. Ho -
zjusz jest w tym wy pad ku wy daw -
cą roz praw ki Kwa dran ty na. 

Ca łość zbio ru dzieł wszyst kich
za my ka bar dzo szcze gó ło wy in -
deks przed mio to wy.

O au to rach słów kil ka

Ho zjusz, przy szły pur pu rat i le gat
pa pie ski na So bo rze Try denc kim,
uro dził się w Kra ko wie w ro ku
1504 ja ko syn miesz czan An ny i Ul-
ry ka Ho se, wy wo dzą ce go się z Ba -
de nii. Dzie ciń stwo spę dził w Wil -
nie, gdzie je go oj ciec był za rząd cą
men ni cy, a póź niej peł nił obo wiąz ki
ho rod ni cze go i woj skie go wi leń -
skie go. W la tach 1519–1520 stu -

Kardynał Stanisław Hozjusz i Fabian Kwadrantyn
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dio wał sztu ki wy zwo lo ne na Aka -
de mii Kra kow skiej, tam też uzy skał
ba ka lau re at. Przez kil ka lat na uczał
dzie ci szla chec kie i ma gnac kie 
na dwo rze bi sku pów kra kow skich
Ja na Ko nar skie go i Pio tra To mic kie -
go. Dzię ki te mu ostat nie mu w la -
tach 1530–1534 od był stu dia teo -
lo gicz ne i praw ne w Bo lo nii oraz
Pa dwie. W tym okre sie sym pa ty zo -
wał z po glą da mi Era zma z Rot ter -
da mu, utrzy mu jąc na wet z au to -
rem Po chwa ły głu po ty oso bi stą
ko re spon den cję, jed nak era zmia -
nizm Ho zju sza z bie giem cza su
przy brał ob li cze an ty pro te stanc kie.

Po po wro cie do kra ju ka rie ra Ho -
zju sza to czy ła się szyb ko: był 
se kre ta rzem bi sku pów kra kow -
skich, a od ro ku 1538 w kan ce la rii
kró lew skiej pro wa dził spra wy
zwią za ne z Pru sa mi. W ro ku 1543,
w wie ku 39 lat, otrzy mał świę ce -
nia ka płań skie. Sześć lat póź niej,
w ro ku 1549, zo stał przez Zyg -
mun ta Au gu sta no mi no wa ny na
bi sku pa cheł miń skie go. Kon se kra -
cja bi sku pia od by ła się w Kra ko wie
16 mar ca 1550 ro ku, a za raz po
niej Zyg munt Au gust wy słał Ho -
zju sza w po sel stwie do Wied nia 
i Pra gi. Po po wro cie nasz au tor ob -
jął bi skup stwo war miń skie, tym
sa mym sta jąc się se na to rem Kró -
le stwa Pol skie go. W ro ku 1558 na
we zwa nie pa pie ża Paw ła IV udał
się do Rzy mu, gdzie dzia łał czyn -
nie na po lu za po bie ga nia roz prze -
strze nia niu się re for ma cji i uczest -
ni czył w przy go to wa niach So bo ru
Try denc kie go. W ro ku 1561 otrzy -
mał ka pe lusz kar dy nal ski, zaś 
w la tach 1562–1563 ja ko le gat 

pa pie ski czyn nie uczest ni czył w III
ka den cji So bo ru Try denc kie go.

Po po wro cie do swo jej die ce zji
Ho zjusz ak tyw nie dzia łał na po lu
od no wy Ko ścio ła ka to lic kie go. 
W dniu 7 sierp nia 1564 ro ku na
Sej mie w Par cze wie do pro wa dził
do przy ję cia i pod pi sa nia przez
kró la Zyg mun ta Au gu sta de kre tów
so bo ro wych. W ro ku 1565 spro wa -
dził do Bra nie wa je zu itów i – opie -
ra jąc się na nich – za ło żył ko le -
gium i se mi na rium du chow ne dla
War mii. W ro ku 1569 Zyg munt
Au gust wy słał Ho zju sza do Rzy mu
w spra wach od zy ska nia spad ku 
po swej mat ce, kró lo wej Bo nie. 
W Rzy mie prze by wał już Ho zjusz
do swej śmier ci, któ ra na stą pi ła 
w ro ku 1579. Umarł w opi nii świę -
to ści, po cho wa no go w je go słyn nej
świą ty ni ty tu lar nej na Za ty brzu.

Dru gi z in te re su ją cych nas au to -
rów, Fa bian Kwa dran tyn (Qu adran -
ti nus), uro dził się oko ło ro ku 1546
w Sta ro gar dzie Gdań skim, w ro -
dzi nie lu te rań skiej. Je go ży cie by -
ło nie zwy kle dy na micz ne, cha rak -
te ry zo wa ło się za ska ku ją cy mi
wy bo ra mi: dwu krot nie bo wiem
prze cho dził Kwa dran tyn na ka to li -
cyzm, dwa ra zy wstę po wał też do
za ko nu je zu itów. 

Fa bian Kwa dran tyn był ab sol -
wen tem Gim na zjum Je zu ic kie go
w Bra nie wie i Ger ma ni cum w Rzy -
mie, gdzie stu dio wał w la tach
1570–1574. W Rzy mie przy jął
świę ce nia ka płań skie i spo tkał się
z kar dy na łem Ho zju szem. 

Je zu ita peł nił sze reg funk cji ko -
ściel nych i za kon nych, był tak że
wy cho waw cą dzie ci i ka zno dzie ją

na dwo rze kró lew skim. W Bra nie -
wie za ło żył so da li cję miesz czan. 
W mie ście tym też umarł 6 mar ca
1605 ro ku. Kwa dran tyn po zo sta -
wił po so bie sze reg pism na tu ry
teo lo gicz no -po le micz nej oraz wspo -
mnie nia o kró lo wej An nie Au striacz -
ce, któ rej był ka pe la nem od ro ku
1597. 

Fe no men eg zem pla rza BUG

Pre zen to wa ne w ni niej szym szki cu
wy da nie dzieł wszyst kich Ho zju -
sza, znaj du ją ce się w zbio rach 
Bi blio te ki Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, po cho dzi z księ go zbio ru bi sku -
pa po lo we go Woj ska Pol skie go 
w okre sie mię dzy wo jen nym i II
woj ny świa to wej, ar cy bi sku pa Jó -
ze fa Fe lik sa Gaw li ny (1892–1964).
Świad czą o tym pięk ny eks li bris
znaj du ją cy się na od wro cie przed -
niej okład ki oraz dwie okrą głe pie -
czę cie ar cy bi sku pie na stro nie 
ty tu ło wej oraz przed in dek sem.
War to w tym miej scu za zna czyć, 
iż by ły wła ści ciel dzi siej sze go 
eg zem pla rza BUG w ro ku 1947 
w Rzy mie, przy ko ście le Św. Sta ni -
sła wa Bi sku pa, któ ry to po wstał
sta ra niem kar dy na ła Ho zju sza ja ko
ko ściół dla Po la ków, za ło żył wy daw -
nic two Ho zja num, spe cja li zu ją ce
się w wy da wa niu dzieł po świę co -
nych hi sto rii Pol ski i Ko ścio ła...

an to ni ka ka re ko



Od kie dy ist nie je Wa sze ko ło? 
Ilu li czy człon ków i ja kie są ich 
za in te re so wa nia ba daw cze?

Ko ło Na uko we Dok to ran tów „Epi cus
Fu ror” Fi lo lo gicz ne go Stu dium Dok to -
ranc kie go Uni wer sy te tu Gdań skie go
po wsta ło pod ko niec 2009 ro ku. Zo -
sta ło za ło żo ne przez pię ciu dok to ran -
tów zaj mu ją cych się hi sto rią li te ra tu -
ry pol skiej po zy ty wi zmu i Mło dej
Pol ski. Opie ku nem me ry to rycz nym
ko ła zo stał prof. Ta de usz Link ner.
Człon ko wie ko ła pro wa dzą ba da nia 
li te ra tu ro znaw cze ze szcze gól nym
uwzględ nie niem li te ra tu ry, któ ra nie
by ła wzna wia na po 1939 ro ku. Wy ni-
ki swo ich ba dań przed sta wia ją pod -
czas or ga ni zo wa nych przez ko ło kon -
fe ren cji na uko wych oraz w po w-
sta ją cych pra cach zbio ro wych. Cho -
ciaż głów ne za in te re so wa nia ba daw -
cze do ty czą li te ra tu ry pro za tor skiej
dzie więt na ste go i dwu dzie ste go wie -
ku, na kon fe ren cjach na uko wych wy -
gła sza ne są rów nież re fe ra ty do ty czą -
ce wy bra nych za gad nień z za kre su
dra ma tu, fi lo zo fii, ko mik su oraz gier
kom pu te ro wych, co wpro wa dza do -
dat ko we kon tek sty kul tu ral ne. Obec -
nie ko ło li czy po nad dwu dzie stu człon -
ków. Wśród nich do mi nu ją dok to ran ci
ba da ją cy hi sto rię dzie więt na sto wiecz -

nej li te ra tu ry pol skiej i ob cej, jed nak
oprócz nich w ko le dzia ła ją rów nież
dok to rzy oraz oso by, któ re jesz cze nie
roz po czę ły stu diów dok to ranc kich. 

Co sta no wi ło mo ty wa cję 
do za ło że nia ko ła na uko we go?

Za kła da ją cy ko ło dok to ran ci po szu ki -
wa li plat for my dys ku syj nej do wy -
mia ny po glą dów na te mat hi sto rii
oraz teo rii li te ra tu ry, a tak że dzie le -
nia się wy ni ka mi pro wa dzo nych in -
dy wi du al nie ba dań. Ich za in te re so -
wa nia na uko we do ty czy ły głów nie
twór czo ści mniej zna nych i nie opra -
co wa nych współ cze śnie au to rów,
przede wszyst kim pro za ików, z okre -
su dzie więt na ste go i po cząt ku dwu -
dzie ste go wie ku. Ze wzglę du na spe -
cy fi kę tych za in te re so wań na po ty ka li
oni trud no ści w pu bli ko wa niu wła -
snych ar ty ku łów czy uczest nic twie
w kon fe ren cjach na uko wych. Po -
wsta nie ko ła mia ło umoż li wić przed -
sta wia nie efek tów pra cy na uko wej
szer szej gru pie od bior ców oraz prze -
pro wa dza nie wspól nych pro jek tów
ba daw czych. Mia ło rów nież uła twić
na wią zy wa nie kon tak tów z in ny mi
dok to ran ta mi, w tym spo za na szej
uczel ni, zaj mu ją cy mi się zbli żo ną te -
ma ty ką.

Ja kie są naj więk sze suk ce sy ko ła?

Pod czas nie ca łych czte rech lat ist nie -
nia ko ła uda ło się z po wo dze niem
prze pro wa dzić kil ka przed się wzięć
na uko wych. W ro ku 2011 uka za ła się
pierw sza książ ka zbio ro wa pt. Zna ne,
za po mnia ne... Z li te ra tu ry pol skiej XIX 
i XX wie ku, a rok póź niej ko lej na –
Ca łe mia sto dy sze obu rze niem...  Skan -
dal w li te ra tu rze XIX i XX wie ku, obie
wy da ne przez Wy daw nic two Uni wer -
sy te tu Gdań skie go. W naj bliż szych
mie sią cach uka że się trze cia książ ka,
Wszyst ko lu bię to, co pa ni – li te rac kie
por tre ty aman tów i stu den tów. Re dak -
cją na uko wą i me ry to rycz ną wszyst -
kich ksią żek zaj mo wał się prof. Link -
ner. Naj wię cej miej sca w wy żej
wy mie nio nych pu bli ka cjach zaj mu ją
roz dzia ły po świę co ne po pu lar nym 
w cza sach ich twór czo ści, a obec nie
za po mnia nym, pi sar kom i pi sa rzom
okre su po zy ty wi zmu i Mło dej Pol ski, 
a tak że po ja wia ją cym się w ich utwo -
rach pro ble mom spo łecz nym i oby cza -
jo wym. Zgod nie z za ło że nia mi człon -
ków ko ła ko lej ne po wsta ją ce książ ki
two rzą se rię wy daw ni czą.

Od 2010 ro ku ko ło za czę ło rów nież
or ga ni zo wać kon fe ren cje na uko we;
do tych czas od by ło się ich pięć,
wszyst kie na Uni wer sy te cie Gdań -
skim. Pod wzglę dem te ma ty ki kon fe -
ren cje łą czą się z za gad nie nia mi 
po ru sza ny mi w rów no le gle po wsta -
ją cych pra cach zbio ro wych. Ostat nia
kon fe ren cja zor ga ni zo wa na przez ko -
ło: „Czas wol ny i re kre acja w li te ra -
tu rze XIX i XX wie ku”, od by ła się 
10 stycz nia 2013 ro ku na Wy dzia le
Fi lo lo gicz nym.

Z czym wią żą się naj więk sze
pro ble my ko ła? Czy są to fi nan se, 
a mo że brak chęt nych? 

F O R U M D O K T O R A N T Ó W
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WyWiad z katarzyną eremus, rzecznikiem koła naukoWego doktorantóW „epicus furor”
„EPICUS FUROR” –
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Po zy ski wa nie środ ków fi nan so wych
za wsze stwa rza pew ne trud no ści,
jed nak sta ra my się je prze zwy cię żać
w mia rę na szych moż li wo ści. Nie
na rze ka my tak że na brak uczest ni -
ków w pro wa dzo nych przez nas pro -
jek tach, gdyż te ma ty ka po szcze gól -
nych ksią żek i kon fe ren cji wcze śniej
zo sta je przed sta wio na na fo rum ko -
ła i mu si zy skać ak cep ta cję więk szo -
ści człon ków oraz opie ku na me ry to -
rycz ne go, prof. Lin ke ra. Cza sa mi
bo ry ka my się z pro ble ma mi przy or -
ga ni za cji kon fe ren cji, jed nak do ty czą
one zwy kle drob nych kwe stii, któ re
uda je się po myśl nie roz wią zać dzię -
ki współ pra cy z wła dza mi uczel ni
oraz wy dzia łu. Jed no cze śnie z uwa -
gi na spe cy fi kę pro wa dzo nych przez
człon ków ko ła ba dań ist nie je ogra ni -
czo ne gro no od bior ców, do któ rych
ad re so wa ne są wy stą pie nia kon fe -
ren cyj ne. Dla zwięk sze nia za in te re -
so wa nia dok to ran tów dzia łal no ścią
na sze go ko ła pro wa dzo ne są pra ce
nad udo sko na le niem ist nie ją cej stro -
ny in ter ne to wej.

Skąd za tem bie rze cie środ ki 
fi nan so we na funk cjo no wa nie 
ko ła? Z czym wią żą się naj więk sze
wy dat ki?

Naj więk sze wy dat ki wią żą się z wy -
da wa niem ksią żek, gdyż każ da ko lej -
na pu bli ka cja to koszt rzę du kil ku ty -
się cy zło tych. Skła da ją się na to
kosz ty wy daw ni cze, mię dzy in ny mi
za ko rek tę, skład, przy go to wa nie
gra fi ki oraz sam druk, a tak że opła ta
za wy ko na nie re cen zji na uko wej,
przy go to wy wa nej jesz cze przed od -
da niem książ ki do wy daw nic twa
przez pro fe so rów spo za Uni wer sy te -
tu Gdań skie go. Jak już wspo mnia -
łam, na szym prio ry te tem jest jed nak

wy da wa nie ko lej nych pu bli ka cji na -
uko wych, w tym po kon fe ren cyj nych.
Z te go też po wo du sta ra my się
zmniej szać kosz ty zwią za ne z or ga -
ni za cją kon fe ren cji, ogra ni cza jąc je
do przy go to wa nia tra dy cyj ne go po -
czę stun ku dla osób wy gła sza ją cych
re fe ra ty oraz dru ku ma te ria łów kon -
fe ren cyj nych. Środ ki fi nan so we nie -
zbęd ne do wy da wa nia ksią żek po zy -
sku je my, po wcze śniej szym uzgod-
nie niu kosz to ry su z wy daw nic twem,
star tu jąc w kon kur sach na gran ty
wy dzia ło we na Wy dzia le Fi lo lo gicz -
nym. Do fi nan so wa nie otrzy mu je my
tak że ze środ ków Ko mi sji Bu dże to -
wej dzia ła ją cej przy Uczel nia nej Ra -
dzie Dok to ran tów. Dla po wsta nia
pierw szej pu bli ka cji nie oce nio na
oka za ła się po moc fi nan so wa or ga ni -
za cji So rop ti mist In ter na tio nal. Dwie
pierw sze książ ki zo sta ły do fi nan so -
wa ne rów nież ze środ ków In sty tu tu
Fi lo lo gii Pol skiej.

Ja kie ma cie pla ny na przy szłość,
co chcie li by ście osią gnąć w naj bliż -
szym cza sie?

Obec nie na ukoń cze niu są pra ce nad
trze ma ko lej ny mi pu bli ka cja mi zbio -
ro wy mi, w tej chwi li znaj du ją cy mi
się na róż nych eta pach re ali za cji.
Prze wi du je my, że ko lej na z se rii
ksią żek do ty czą cych li te ra tu ry dzie -
więt na ste go i dwu dzie ste go wie ku,
po ru sza ją ca kwe stie li te rac kich ob -
ra zów re la cji ro dzin nych, po win na
uka zać się w cią gu kil ku na stu naj -
bliż szych mie się cy. Jesz cze w tym
mie sią cu zo sta nie wy sła ny do re cen -
zji pro jekt pią tej pu bli ka cji zbio ro -
wej. W tym ro ku aka de mic kim za -
mie rza my rów nież roz po cząć pra ce
nad dwo ma ko lej ny mi pro jek ta mi
ba daw czy mi. Człon ko wie ko ła wstęp -

nie za ak cep to wa li po mysł zor ga ni zo -
wa nia na stęp nej kon fe ren cji na uko -
wej oraz na pi sa nia ar ty ku łów do
jesz cze jed nej pra cy zbio ro wej o od -
mien nej niż kon fe ren cja pro ble ma ty -
ce. Do uzgod nie nia po zo sta ją szcze -
gó ły do ty czą ce miej sca oraz ter mi nu
kon fe ren cji, jak rów nież do kład ne go
spre cy zo wa nia za kre su te ma tycz ne -
go. Rów no le gle zo sta ną zin ten sy fi -
ko wa ne pra ce nad udo sko na le niem
stro ny in ter ne to wej ko ła.

Czy na uczel ni al bo w szer szym
śro do wi sku kra jo wym funk cjo nu je
ruch kół na uko wych dok to ran tów 
ta ki, ja ki wy stę pu je wśród 
stu den tów?

Wła dze ko ła dwóch wcze śniej szych
ka den cji mia ły za za da nie stwo rze -
nie je go spraw nie dzia ła ją cych
struk tur, wy zna cze nie ram dzia łal -
no ści sta tu to wej oraz stwo rze nie
pro ce dur or ga ni za cyj nych. Do ich
obo wiąz ków na le ża ło usta le nie for -
mal nej stro ny dzia łal no ści ko ła oraz
za ło że nie i sfi na li zo wa nie pierw -
szych pu bli ka cji oraz kon fe ren cji.
Do pie ro obec ne i na stęp ne wła dze
ko ła po dej mą pró by na wią za nia
współ pra cy z in ny mi ko ła mi na uko -
wy mi, przede wszyst kim na Uni wer -
sy te cie Gdań skim, co po win no uła -
twić prze pro wa dza nie no wych
pro jek tów ba daw czych i umoż li wić
or ga ni zo wa nie kon fe ren cji o wy mia -
rze kra jo wym czy mię dzy na ro do -
wym. To po zwo li nam zo rien to wać
się w ist nie ją cych moż li wo ściach 
i for mach współ pra cy po mię dzy ko -
ła mi na uko wy mi w ska li re gio nal nej
oraz kra jo wej.

Dzię ku ję za roz mo wę. do mi nik bień
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Na sce nie da łaś z sie bie wszyst -
ko, łącz nie z po trój nym bi sem...
Kon cer ty dają ci siłę, za miast ją
za bie rać?

Czu ję się świet nie. Naj lep sza jest
ad re na li na, któ rą da je mi myśl 
o tym, że ni gdy nie wiem, cze go się
spo dzie wać. Miej sce, pu bli ka, czas
– to wszyst ko spra wia, że każ dy
kon cert jest in ny i wy ma ga in ne go
przy go to wa nia, ale jest rów nie
waż ny i dla mnie, i dla słu cha czy.
Dla te go za wsze sta ram się dać 
z sie bie wszyst ko.

A co wy nik nę ło z po łą cze nia
tych ele men tów w So po cie? 
Jak wra że nia?

Dziś za gra łam swój dru gi ofi cjal ny
kon cert w So po cie i je stem cał ko -
wi cie ocza ro wa na tu tej szą pu blicz -
no ścią. Mo je so poc kie ku cy ki są the
best [Oli via An na Li vki na zy wa tak
swo ich fa nów ze wzglę du na pio -
sen kę Blo od po nies – red.].

Gra na ba sie, bęb nie, ta niec,
pro gra mo wa nie bi tów, śpie wa nie
– dzi siej szy kon cert po ka zał, 
że po sia dłaś wie le umie jęt no ści.
Czy jest coś, cze go chcia ła byś się
jesz cze na uczyć?

Tra fi łaś! Je stem w trak cie na uki 
te go, o czym na praw dę ma rzę.
Pierw szy raz w ży ciu sys te ma tycz -
nie uczę się or kie stral ne go aran żu
– szcze gól nie dę cia ków [in stru men -
tów dę tych – red.]. Za wsze w ja kiś
spo sób z nich ko rzy sta łam, ale ni -
gdy sys te ma tycz nie. Nie mia łam na
to od wa gi, bo zbyt ma ło wiem 
o tym, jak się na nich gra. Nad ra -
biam teo re tycz ne bra ki, któ re wy -
ni kły z bra ku cza su. Wiem, że cze ka

mnie dłu ga dro ga, za nim bę dę mo -
gła po wie dzieć o so bie: dy ry gent.
Bę dzie to trwa ło kil ka lat, ale je -
stem wy trwa ła. Bar dzo mi na tym
za le ży.

Uro dzi łaś się w Opo lu, 
wy cho wy wa łaś w Niem czech, ale
na Fa ce bo oku w ru bry ce Mia sto
ro dzin ne wpi sa łaś The Glo be, 
czy li ku la ziem ska. Na praw dę
wszę dzie czu jesz się jak u sie bie?
Mo że jed nak jest ja kieś miej sce,
do któ re go wra casz naj chęt niej?

Ca łe ży cie czu łam się wy ob co wa na.
Cią głe prze pro wadz ki spo wo do wa -
ły u mnie brak ja kie jkol wiek sta bil -
no ści. Ja ko bar dzo ma ła dziew czyn -
ka wy je cha łam do kra ju, o któ re go
ję zy ku i kul tu rze nie mia łam po ję -
cia. Z te go po wo du ni gdzie nie czu -
ję się do koń ca swo jo, ale trak tu ję
to ja ko pew ną war tość. Du żo po -
dró żu ję i przez to, że ni gdzie nie
mam ko twi cy, jest mi ła twiej tak
funk cjo no wać.

Nie od no sisz wra że nia, że ta ki
tryb ży cia wpły nął na two ją 
twór czość?

Przede wszyst kim wy da je mi się, 
że prze ma wiam do wie lu lu dzi,
któ rzy prze ży wa li i prze ży wa ją to
sa mo co ja. Bra ko wa ło im ta kie go
gło su, któ ry wy ra ził by te uczu cia.

Naj pięk niej sze wspo mnie nie,
miej sce tych po dró ży?

Ko cham No wy Jork. Pó ki co, by ło 
to je dy ne miej sce, z któ re go na -
praw dę nie mia łam ocho ty wy jeż -
dżać. Oczy wi ście nie po wie dzia ła -
bym, że jest to mój dom. Je śli
cho dzi o gra nie kon cer tów, za każ -

dym ra zem je stem za sko czo na. 
W róż nych kra jach i miej scach na
świe cie mo gą zda rzyć się róż ne nie -
spo dzian ki. I ta kie po zy tyw ne 
nie spo dzian ki na szczę ście mnie
spo ty ka ją. Tak by ło na przy kład 
w No wym Jor ku, ale rów nież 
w Cze chach, mi mo że to dwa zu -
peł nie in ne świa ty. W Cze chach
spa li śmy w ja kimś so cja li stycz nym
ho te lu, w któ rym ba łam się pod łą -
czyć su szar kę [śmiech]. Cho ciaż wy -
da wa ło się nam, że je ste śmy 
w dość dziw nym miej scu, pod czas
kon cer tu pu blicz ność za cho wy wa ła
się cu dow nie, by ła nie sa mo wi cie
otwar ta na wszyst ko, co pro gre -
syw ne. Wspa nia łe wspo mnie nia.

Wi dać, że bar dzo swo bod nie
czu jesz się na sce nie, hip no ty zo -
wa łaś dziś tro chę pu blicz ność, 
a at mos fe ra z każ dą ko lej ną pio -
sen ką by ła lep sza. Pa mię tasz ja kiś
prze ło mo wy mo ment w ży ciu, 
w któ rym stwier dzi łaś, że mu zy ka
i sce na są two im prze zna cze niem?

Szcze rze mó wiąc, bar dzo cie szy
mnie fakt, że lu dzie od bie ra ją mnie
ja ko per for me ra. W rze czy wi sto ści
naj bar dziej kom for to wo czu ję się 
w stu diu na gra nio wym. Tak, wiem,
że trud no w to uwie rzyć [śmiech].
Kie dyś by łam bar dzo nie po zor na 
i mi mo że nie wy cho dzi łam na sce -
nę czę sto, kie dy to już na stą pi ło,
nie mia łam żad nej tre my. Dziś lu -
bię wal czyć o pu blicz ność. Wszyst -
ko za le ży od ko mu ni ka cji. Mu sisz
ca ły czas da wać coś pu bli ce, ale ro -
bić to stop nio wo.

Co z mu zycz ny mi in spi ra cja mi 
z mło do ści?

Mię dzy dzie sią tym a czter na stym
ro kiem ży cia mia łam wie le prze ło -
mo wych mo men tów. Po raz pierw -
szy za czę łam ma rzyć o mu zy ce,
gdy za in te re so wa łam się mu zy ką
fil mo wą. Od Hitch coc ka prze szłam
do mu zy ki. Póź niej by ła na przy kład
Ka te Bush. Jej pły ty eg zy sto wa ły 
w zu peł nie in nym świe cie. A ja też
chcia łam stwo rzyć swój, in ny świat.

Na two ją ka rie rę w Pol sce
wpły nę ły dwa wy da rze nia: wy stęp
w pro gra mie Must Be The Mu sic 
i sup port przed Len nym Kra vit -
zem. Czy z per spek ty wy cza su 
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miłość od pierwszego

hitchcocka
kobiecy wulkan energii: śpiewa, gra, tańczy, aranżuje, programuje, projektuje...
Film poprowadził nieobliczalną olivię annę Livki do muzyki – nie wiadomo,
gdzie ostatecznie poprowadzi ją muzyka. o swoich inspiracjach i o tym, 
co działo się wokół niej w ostatnim czasie, artystka opowiedziała po  lutowym
koncercie w mewie towarzyskiej



po tra fisz oce nić, któ re z nich bar -
dziej po zwo li ło ci roz wi nąć skrzy -
dła? Jak wspo mi nasz te wy stę py?

Must Be The Mu sic wspo mi nam ja -
ko praw do po dob nie naj trud niej sze
do świad cze nie mo je go ży cia. Nie
wspo mi nam te go do brze, ale je -
stem w tej kwe stii szcze ra. Po tra fię
po wie dzieć: to jest wiel kie i trud ne
wy zwa nie. Chy ba ni ko mu w ta kich
pro gra mach nie jest mi ło i przy -
jem nie. To naj trud niej szy show -
ca se, ja ki ist nie je. Zu peł nie ina czej
wy glą da wy stęp przed ludź mi, któ -
rzy spe cja li zu ją się w mu zy ce al ter -
na tyw nej. To by ło bar dzo trud ne,
ale trze ba wie dzieć, po co się coś
ro bi. Z mo je go punk tu wi dze nia hi -
po kry zja dzi siej sze go sys te mu
sprze da wa nia mu zy ki po le ga na
tym, że wszy scy chwa lą się swo ją
po zor ną al ter na ty wą, ne gu jąc te le -
wi zję i mass me dia, pod czas gdy te
dwie sce ny wza jem nie na sie bie
od dzia łu ją. Po wy stę pie w te le wi -
zyj nym show, wszyst kie bar dzo 
al ter na tyw ne fe sti wa le za czę ły pro -
po no wać mi wy stę py, a wcze śniej
w ogó le mnie nie za uwa ża ły. Prze -
cież by łam do kład nie ta ką sa mą 
ar tyst ką. Na gle za dzia ła ła ja kaś po -
zor na ilu zja sła wy. Na gle wszy scy
cię po żą da ją. Ale na tę ilu zję trze ba
uwa żać, bo szyb ko mi ja. Kon cert
przed Kra vit zem też był trud ny, ale
bar dzo po zy tyw nie go wspo mi nam.
Pu blicz ność spo dzie wa ła się ra czej
pio se nek z lat dzie więć dzie sią tych,
ale mi mo wszyst ko bar dzo waż ne
by ło dla mnie spraw dze nie swo ich
tech nicz nych moż li wo ści. Lu bię te -
go ty pu wy zwa nia. Mo głam się tam
du żo na uczyć i oce nić swój sta tus.
Ten sup port zwięk szył mo je po czu -
cie war to ści. Uda ło mi się za in te re -
so wać i po ru szyć sied mio ty sięcz ną,
nie swo ją!, pu bli kę. Po ta kim kon -
cer cie nic już mnie nie prze ra zi!

Mu szę za dać to py ta nie... 
Pla nu jesz za śpie wać po pol sku?

Chcia ła bym za śpie wać w wie lu ję -
zy kach, ale naj pierw mu szę się ich
na uczyć [śmiech]. Kie dyś by łam 
u zna jo me go w stu diu i on po pro sił,
że bym po raz pierw szy spró bo wa ła
za śpie wać pio sen kę po pol sku.
Je stem otwar ta, więc spró bo wa -
łam... Wiesz, jak się skoń czy ło?
Usły sza łam: pro szę, ni gdy wię cej
te go nie rób  [uśmiech].

Jak okre śli ła byś mu zy kę, któ rą
two rzysz?

Ca ły czas wal czę o to, że by po ję cie
Glo bal Vo ice'n'Bass za ko twi czy ło się
w świa do mo ści po pkul tu ro wej. Ni -
gdy nie moż na za po mi nać, że wszyst -
kie kon wen cje od cze goś się za czy -
na ły. Po co za sta na wiać się, ja ki
gra my ga tu nek?

Wszy scy ko cha my Ab by, Ab by,
ale czy ty masz ja kąś swo ją 
pio sen kę, któ rą da rzysz 
szcze gól nym sen ty men tem?

Wow... Po wiem ci szcze rze, że sen -
ty ment mam na praw dę do każ dej.
Szczególnie, że chwilami są to
bardzo osobiste i traumatyczne
wyznania. Abby, Abby też jest mi

bardzo bliskie, bo jest to piosenka 
o mojej najbliższej przyjaciółce,
która mieszka tysiące kilometrów
ode mnie. Piosenka No memory
wiąże się na przykład z pierwszym
traumatycznym wspomnieniem zwią-
zanym z moją mamą. Przelewam
wspomnienia na papier.

Na ko niec po wiedz coś o ar ty -
stycz nych pla nach na ten rok.

Kon kret nych pla nów jest bar dzo
du żo. In ten syw nie pra cu ję nad ko -
lej ną pły tą. Chcia ła bym po wie -
dzieć, że bę dzie cie mo gli po słu chać
jej jesz cze w tym ro ku, ale nie chcę
za pe szać. Jesz cze tro chę pra cy
przede mną. We ro ni ka po chyl ska
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w dwie godziny

dookoła świata

Ka rol jest już ab sol wen tem Po li -
tech ni ki Gdań skiej, a od dwóch

lat stu diu je et no lo gię i an tro po lo gię
kul tu ro wą. Po dró żo wa nie to dla
nie go nie tyl ko for ma spę dze nia
cza su, ale też spo sób na ży cie. Po
raz pierw szy spo tka li śmy się pod -
czas ze bra nia Ko ła Tu ry stycz ne go
UG na Wy dzia le Za rzą dza nia. Wte -
dy ob ser wo wa łam, jak z wiel kim
za an ga żo wa niem i en tu zja zmem
mó wił o swym rej sie z Ka na dy do
Au stra lii. To wła śnie ta hi sto ria wy -
gra ła Stu denc kie Spo tka nia Po dróż -
ni cze „Me naż ki 2011”.

Dziś Ka rol opo wia da o swych lą -
do wych i za mor skich pod bo jach
oraz o tym, dla cze go war to od kry -
wać no we miej sca. – Po dró żo wa nie
to chy ba naj lep szy spo sób na po zna wa -
nie oraz zro zu mie nie świa ta i sa me go
sie bie. Wę dru jąc, na po ty kasz róż ne 
mo de le ży cia i we ry fi ku jesz je z ty mi,
któ re już znasz, za czy nasz od kry wać 

i ro zu mieć swo ją wła sną kul tu rę. Na
Po li ne zji ze tkną łem się z wie lo ma bia -
ły mi, któ rzy się tam osie dli li. Mi mo że
dłu go miesz ka li na wy spie, wciąż był 
w nich pier wia stek eu ro pej sko ści.

tra twą przez wi słę
Za nim Ka rol tra fił na Oce an Spo -
koj ny, udał się w swo ją pierw szą
po dróż na Ukra inę. Tuż po ma tu rze
wy brał się tam au to sto pem wraz ze
zna jo my mi z kla sy. Dla cze go nie sa -
mo lo tem bądź au to ka rem? Od po -
wiedź jest pro sta – ni gdzie nie po -
zna my ty lu cie ka wych lu dzi i hi sto rii
co w cza sie ta kiej po dró ży. Ukra ina
ich bar dzo za sko czy ła. Nie spo dzie -
wa li się, że ży cie w kra ju, któ ry le -
ży tuż za na szą wschod nią gra ni cą,
jest tak od mien ne.

Pod czas wę dró wek Ka ro la zro dzi -
ło się wie le nie ty po wych po my słów,
a nie któ re z nich do cze ka ły się re -
ali za cji. Tak by ło pod czas po wro tu 

z Buł ga rii. – Ra zem ze zna jo my mi,
Grześ kiem i Ka ro li ną, pró bo wa li śmy
zła pać sto pa w ja kiejś sło wac kiej wsi.
By li śmy już tak znu dze ni tym cze ka -
niem, że za czę li śmy wy my ślać róż ne
głu po ty. W pew nym mo men cie za uwa -
ży łem stru myk ko ło dro gi, a w nim pla -
sti ko wą bu tel kę. Za wo ła łem Grześ ka 
i po wie dzia łem, że by li by śmy szyb ciej 
w do mu, gdy by śmy zbu do wa li tra twę 
z pla sti ko wych bu te lek. To był oczy wi -
ście tyl ko żart. Ale Grze siek po trak to -
wał to cał kiem po waż nie.

Po pew nym cza sie chło pa cy rze -
czy wi ście za bra li się za bu do wę
nie ty po wej łód ki i po pły nę li nią 
z Kra ko wa do Gdań ska. Rejs trwał
nie wie le po nad mie siąc i skła dał się
z dwóch eta pów: Kra ków–Płock, 
a rok póź niej Płock–Bał tyk. Że glu -
jąc po naj więk szej pol skiej rze ce,
moż na od nieść wra że nie, że jest
po ło żo na na pust ko wiu. Nie któ re
od cin ki są nie ure gu lo wa ne, przez
co rze ka gro zi wy la niem. To dla te -
go nad brze ga mi nie ma żad nych
bu dyn ków. Pierw sza wy pra wa za -
koń czy ła się suk ce sem. Jesz cze
wte dy ża den z nich nie przy pusz -
czał, że bu tel ko wa tra twa oka że się
prze pust ką do rej su ich ży cia... 

nek ton wzy wa
Zdję cia eko lo gicz nej tra twy Grze -
siek umie ścił na por ta lu www.co uch-
sur fing.org. Wkrót ce ode zwał się
do nie go Łu kasz Na ta nek, któ ry od
kil ku na stu lat miesz ka w Ka na dzie.
Od dłuż sze go cza su chciał wy brać
się w rejs po Pa cy fi ku i szu kał osób,
któ re do łą czy ły by do je go za ło gi.
Kie dy Ka rol usły szał pro po zy cję

niemożliwe? a jednak. na dwie godziny hol instytutu geografii zamienił się w pokład żaglowca... opowieści 
o egzotycznych wyspach archipelagu cooka, silnym sztormie na pacyfiku i gruzińskiej gościnności pobudzały wyobraźnię.
po drodze podróżowaliśmy też autostopem i tratwą z plastikowych butelek. zaciekawieni? w takim razie cała naprzód!
wyruszamy w podróż z kapitanem karolem janasem 

Na jednej z dzikich wysp na Wiśle
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wspól nej wy pra wy, od ra zu się zgo -
dził. – Ta ka oka zja mo gła by się już
wię cej nie przy tra fić. Je dy ne wąt pli wo -
ści do ty czy ły te go, czy uda mi się zgro -
ma dzić wy star cza ją co du żo pie nię dzy 
i czy do sta nę urlop dzie kań ski. Wie dzia -
łem, że zro bię wszyst ko, by się tam zna -
leźć. Ka rol od po cząt ku był za fa scy -
no wa ny tym po my słem. I – mi mo
upły wu cza su – na dal jest. Po znać to
cho ciaż by po we so łym spoj rze niu 
i roz en tu zja zmo wa nym gło sie.

Co na to ro dzi ce? – Po cząt ko wo tro -
chę się nie po ko ili, ale sa mi by li so bie
win ni [śmiech]. W koń cu to oni za -
szcze pi li we mnie tę cie ka wość i za chwyt
tym, co ofe ru je świat. My ślę, że od po -
cząt ku wie dzie li, że ja i tak tam po pły nę.

Ani Ka rol, ani Grze gorz nie mie li
żad ne go do świad cze nia w tak po -
waż nych wy pra wach. Nie by ło się
co oszu ki wać: oce an to nie Wi sła, 
a do rej su po zo sta ło 1,5 ro ku. Ka rol
po sta no wił wy ko rzy stać ten czas na
przy go to wa nia. Wziął udział w dwu -
ty go dnio wym rej sie po Bał ty ku 
i zro bił pa tent że gla rza. Trze ba by ło
też za trosz czyć się o fi nan se, dla te -
go zde cy do wa li się wy je chać do pra -
cy za gra ni cę. Wy bór padł na Szko -
cję. Nie ste ty, po szu ki wa nia ja kie goś
za ję cia jesz cze przed wy jaz dem
speł zły na ni czym. I tak w cza sie
kry zy su, nie ma jąc pra cy, miesz ka -
nia, a na wet bi le tu po wrot ne go po -
je chał wraz z Grze go rzem za ra biać
pie nią dze na po dróż do oko ła świa -
ta. I uda ło się.

Mi mo że Grze gorz zre zy gno wał 
z wy pra wy, Ka rol ani my ślał wy co -
fać się na tym eta pie. W mar cu
2010 ro ku po le ciał do Ka na dy, gdzie
cze ka ła na nie go resz ta za ło gi. Do -
pro wa dze nie jach tu do uży tecz no ści
za ję ło im dwa mie sią ce. W koń cu
uda ło się wy pły nąć w prób ny rejs do
Ko lum bii Bry tyj skiej. Kie dy wszyst -
ko by ło już do pię te na ostat ni gu zik,
nad szedł wiel ki dzień.

ahoj przy go do! 
Wy pły nę li 11 ma ja 2010 ro ku. Cze -
ka ło ich sto dwa dzie ścia sześć dni
nie za po mnia nej przy go dy i dzie -

więć ty się cy mil do po ko na nia. Jed -
nak za nim pod nie śli ko twi cę, mu -
sie li wku pić się w ła ski Nep tu na. 
– Że gla rze są bar dzo prze sąd ni, np. nie
moż na wy pły wać w piąt ki, bo to przy -
no si pe cha. Po za tym ni gdy nie wpi su je
się do dzien ni ka po kła do we go na zwy
por tu do ce lo we go. Cza sa mi nie bez -
piecz ne sy tu acje na mo rzu zmu sza ją do
zmia ny pla nów i za trzy ma nia się w in -
nym por cie niż pla no wa no wcze śniej.
Wte dy prio ry te tem sta je się bez pie czeń -
stwo. Waż ny jest też to ast za po wo dze -
nie wy pra wy i to, że by wy lać tro chę ru -
mu za bur tę dla Nep tu na.

Od po cząt ku bóg mórz i oce anów
był dla nich ła ska wy. Po go da sprzy -
ja ła, choć kil ka dni przed wy pły nię -
ciem mu sie li cze kać na tzw. okno
po go do we. Plan wy pra wy oczy wi -
ście był bar dzo ogól ny. Naj waż niej -
szym ce lem by ło do tar cie w li sto pa -
dzie do Au stra lii, za nim roz sza le ją
się hu ra ga ny. Co do wy bo ru po -
szcze gól nych wysp, do ga dy wa li się
już pod czas rej su.

Du żym spraw dzia nem umie jęt -
no ści był sztorm na Pa cy fi ku. Tak
wzbu rzo ne go oce anu nie wi dział
jesz cze ża den z nich. Za ła mu ją ce się
fa le nie mi ło sier nie ude rza ły w bur tę,
mio ta jąc jach tem. – Pa mię tam, jak
trud ne by ło dla mnie ste ro wa nie. Każ -
dy kto po ka zy wał się w zej ściów ce 
z prze ra że niem pa trzył na sza le ją cy 
ży wioł. Hen rik miał oczy wiel ko ści 

pi łe czek do ping -pon ga [śmiech]. Szcze -
gól ną pre sję na pew no od czu wał nasz
ka pi tan, chcąc wziąć na sie bie naj więk -
szą od po wie dzial ność. 

Po dwu dzie stu ośmiu dniach do -
pły nę li do wy spy z gru py Mar ki zów.
Na Ua Pou mie li oka zję ob ser wo wać
lo kal ne wy bo ry miss. Nie za bra kło
rów nież tań ców ko biet i męż czyzn
odzia nych w stro je z li ści palm ko -
ko so wych. – To nie sa mo wi te jak ci lu -
dzie są za wie sze ni mię dzy dwie ma kul -
tu ra mi. Z jed nej stro ny od pra wia ją
ry tu al ne tań ce ubra ni w tra dy cyj ne
stro je i pa mię ta ją o zwy cza jach przod -
ków. Z dru giej stro ny pro wa dzą zu peł -
nie nor mal ne ży cie, w któ rym nie bra -
ku je no wo cze snej tech ni ki.

Za każ dym ra zem, gdy po ja wia li
się w no wym miej scu, czer pa li z lo -
kal nej kul tu ry. Tak by ło cho ciaż by
w Pal mer ston (Wy spy Co oka), na zy -
wa nym wy spą jed ne go na zwi ska.
Ka rol z za ło gą przez kil ka dni go ścił
w do mu jed ne go z tu byl ców, Bo ba
Mar ster sa. Co dzien nie po ma ga li przy
tak zwy kłych pra cach, jak ści na nie
ko ko sów, po lo wa nie na fa eto ny
(pta ki) czy kar mie nie przy do mo wej
trzo dy. – To by ła krót ka, ale bar dzo
in ten syw na wi zy ta. Kie dy pod czas wy -
pra wy ktoś za pra sza do swo je go do mu,
to czu ję, że znaj du ję się w zu peł nie wy -
jąt ko wej sy tu acji. Jest to dla mnie za -
szczyt i moż li wość po zna nia kul tu ry 
od środ ka.

Nekton pod pełnymi żaglami przy jednej z wysp południowego Pacyfiku
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pik nik z ka ni ba la mi 
i wie czor na ka va
Gdzie na stęp nie za cu mo wa ła za ło -
ga Nek to na? Na Fi dżi – wy spie za -
miesz ki wa nej daw niej przez ka ni -
ba li. Któ re goś dnia Ka rol spo tkał
człon ków miej sco we go klu bu wio -
ślar skie go i wy brał się z ni mi na
pik nik. Tro chę się zdzi wił, kie dy
go spo da rze za bra li ze so bą tyl ko
ma cze ty, sól i wo dę. – Wie dzia łem,
że nic mi nie gro zi, a je dze nie pew nie
jest już na wy spie [śmiech]. Bar dziej
się chy ba jed nak oba wia łem na Va nu -
atu. To wła śnie tam znaj du je się czyn -
ny wul kan Mo unt Yasur, na któ ry ca ła
za ło ga ocho czo się wy bra ła. Wszy scy
by li prze ko na ni, że bę dzie to nie sa mo -
wi te do świad cze nie. I ta kie by ło, do pó -
ki skal ne odła my nie za czę ły wy la ty wać
po nad po ziom kra te ru. Naj pierw chcia -
łem jak naj szyb ciej wziąć no gi za pas 
i wiać [śmiech]. Osta tecz nie prze su ną -
łem się tyl ko o dwa me try i stwier dzi -
łem, że to bez sen su, bo i tak nie bie -
gam tak szyb ko.

Co cie ka we, na Fi dżi też pi je się
ka vę, ale wca le nie cho dzi o fi li żan -
kę na po ju, bez któ re go więk szość
lu dzi w Eu ro pie nie wy obra ża so bie
po ran ka. – Ka va jest na po jem lek ko
psy cho ak tyw nym, któ ry od wie ków pi je
się na Fi dżi i oko licz nych wy spach. To
zmie lo ne ko rze nie pie przu me ty sty no -
we go z wo dą. Każ dy mo że ją przy rzą -

dzić, ale uwa żam, że tyl ko pi ta z tu byl -
ca mi w Oce anii sma ku je praw dzi wie 
i nie tra ci te go ry tu al ne go, ma gicz ne go
pier wiast ka.

Ma gicz ne na pew no by ło po zna -
wa nie Oce anii, ale wszyst ko, co do -
bre, kie dyś się koń czy. – Du żym suk -
ce sem tej wy pra wy jest to, że my się ani
ra zu nie po kłó ci li śmy. Bę dąc na mo rzu,
bez wzglę du na wszyst ko, trze ba współ -
pra co wać. W li sto pa dzie Nek ton za cu -
mo wał w Bris ba ne.

po lak, gru zin dwa
bra tan ki...
Po mor skich pod bo jach przy szła po -
ra, by wró cić na ląd. Tym ra zem
Ka rol dał się sku sić oj czyź nie wi na
oraz uro ko wi Wy so kie go Kau ka zu.
Wraz z dwoj giem zna jo mych po je -
chał au to sto pem pod bić Gru zję.
Chcie li ją po znać, do świad czyć oraz
roz sma ko wać się w jej kul tu rze. 
I nie za wie dli się, bo Gru zi ni szyb -
ko pod bi li ich ser ca. – To nie sa mo wi -
cie pięk ny kraj, w któ rym wszy scy lu bią
Po la ków. W du żej mie rze to za słu ga Pre -
zy den ta Le cha Ka czyń skie go. Lu dzie bar -
dzo chęt nie za pra sza li nas do sie bie do
do mu na obiad czy wspól ne świę to wa nie.
Z tak otwar ty mi i go ścin ny mi oso ba mi
spo tka łem się jesz cze tyl ko na Fi dżi.

Co za chwy ci ło ich naj bar dziej?
Przede wszyst kim gó ry i do sko na le
wkom po no wa na ar chi tek tu ra sa -

kral na. Po za tym to je den z nie licz -
nych kra jów, w któ rych tu ry sty ka
roz wi ja się do pie ro od nie daw na. 
W prze ci wień stwie do za chod niej
Eu ro py, gru ziń skie mia stecz ka nie
ucie ka ją od swe go folk lo ru. Wi dać
to za rów no w du żych mia stach, na
przy kład w Tbi li si, Ba tu mi i Go ri, jak
i na uro kli wych wsiach. Tam po pro -
stu czuć so wiec kie go du cha. – Któ re -
goś ra zu uda ło nam się zła pać brycz kę
na sto pa. Woź ni cą był sym pa tycz ny star -
szy pan, z któ rym szyb ko na wią za li śmy
kon takt po ro syj sku. To wa rzy szył mu też
wnuk, któ ry nie znał ro syj skie go, więc się
wła ści wie nie od zy wał, tyl ko co ja kiś czas
ob ra cał się do nas ze swym dro gim te le -
fo nem i po ka zy wał zdję cia luk su so wych
sa mo cho dów. Z jed nej stro ny po dró żo -
wa li śmy tak ar cha icz nym po jaz dem jak
brycz ka, a z dru giej stro ny do oko ła ota -
cza ła nas tech ni ka.

Pro sto z Gru zji wy ru szy li do Tur -
cji. Da lej prze miesz cza li się dzię ki
uprzej mo ści kie row ców i znów nie
mie li żad ne go kon kret ne go pla nu.
Dla cze go? We dług Ka ro la, to po pro -
stu nie po trzeb ne. Je mu za zwy czaj
wy star cza ogól ny za rys te go, co chce
zo ba czyć. Prze cież gdy by po dró żo -
wał zgod nie z ka len da rzem, omi nę -
ło by go wie le cie ka wych miejsc 
i sy tu acji. – Nie mo że być tak, że ktośDom na Vanuatu
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mnie za pro si na ko la cję i wi no, a ja mu
od ma wiam, bo mój plan te go nie prze -
wi du je. Naj bar dziej cen ne są wła śnie te
przy pad ko we spo tka nia z ludź mi.

Jak się oka za ło, uda ło im się nie
tyl ko na wią zać kon tak ty z ro do wi -
ty mi miesz kań ca mi, ale i ze... skor -
pio na mi. W Ka pa do cji (hi sto rycz na
kra ina w tu rec kiej Ana to lii) lu dzie
miesz ka li w wy żło bio nych ja ski -
niach. Obec nie część ho te li ofe ru je
ta ki nie ty po wy noc leg i to za nie -
ma łe pie nią dze. Ca ła trój ka ra czej
nie chęt nie ko rzy sta ła z ko mer cyj -
nych ofert, ale spa nie w ja ski ni by -
ło co naj mniej in try gu ją ce. Po krót -
kich po szu ki wa niach uda ło im się
zna leźć wła sną ja ski nię, któ ra wy -
glą da ła na opusz czo ną ka pli cę. Ka -
rol z roz ba wie niem wspo mi nał spo -
tka nie z nie ty po wym lo ka to rem.
Obec ność skor pio na do tkli wie od -
czuł je go przy ja ciel. Ale każ de do -
świad cze nie ja koś wzbo ga ca. Osta -
tecz nie w cią gu pię ciu ty go dni
po ko na li dzie sięć ty się cy ki lo me trów. 

zła pać „jach to sto pa” 
Po wrót Ka ro la na po kład był tyl ko
kwe stią cza su. Kie dy Agniesz ka Pie -
kło za pro po no wa ła mu udział w The

Tall Ships' Ra ces, po raz ko lej ny
zgo dził się bez wa ha nia. I tak oto
sze ścio oso bo wa za ło ga stu den tów 
z Po li tech ni ki Gdań skiej wzię ła
udział w naj więk szych re ga tach tu -
ry stycz nych wiel kich ża glow ców 
i ma łych jach tów. Pod czas rej su od -
wie dzi li por ty w Vi go, Li zbo nie, Ka -
dyk sie. Po wy ści gu jach tów z Li zbo -
ny do Ka dyk su wszy scy uczest ni cy
re gat uda li się do ostat nie go por tu
w La Co ru nie, skąd mie li wra cać do
Pol ski. – Mia łem jesz cze dwa mie sią ce
wol ne go i aku rat do sta łem pro po zy cję,
że by pły nąć na pol skim jach cie Ama -
rant do Du bli na. Więc cze mu nie?

Ra zem z Ka ro lem po pły nę ła ko le -
żan ka, Go sia Czuj ko. Na po kła dzie
Ama ran ta by li wręcz nie zbęd ni. 
Za wo dy po wsta ły z my ślą o mło -
dych lu dziach, dla te go jed nym 
z wy mo gów był wiek za ło gi (przy -
naj mniej po ło wa mu sia ła mieć
mniej niż 25 lat). 

W Du bli nie Ka ro lo wi znów do pi -
sa ło szczę ście. – Cho dzi li śmy od łód -
ki do łód ki i szu ka li śmy jach to sto pa.
Ostat nie go dnia po by tu ża glow ców 
w mie ście spo tka li śmy or ga ni za to ra
Rej su Ar chi tek tów na Cho pi nie. Zgo -
dził się nas za brać do Pol ski. Za bra li -
śmy rze czy, wrzu ci li śmy na ża glo wiec 
i po trzy dzie stu mi nu tach by li śmy już
na mo rzu.

„Nie bę dę ro bin so nem
cru zoe”
Dla Ka ro la po dróż to przede wszyst -
kim do cie ra nie do cie ka wych miejsc.
Nie waż ne jak, gdzie i kie dy, bo dla
nie go naj bar dziej li czą się lu dzie 
i ta cząst ka ich ży cia, któ rą chcą się
z nim po dzie lić. 

Ka rol przy zna je, że naj cen niej -
szym do świad cze niem by ła wła śnie
po dróż do Oce anii, o któ rej kie dyś
na wet nie śnił. Jak wi dać, że by 
po dró żo wać, wy star czy po pro stu
chcieć i zro bić ten pierw szy naj -
trud niej szy krok – pod jąć de cy zję 
o tym, że chcę wyjść z do mu, zo ba -
czyć, co jest za gra ni cą mia sta,
pań stwa al bo za li nią ho ry zon tu. 
A gdzie tym ra zem wy bie rze się
Ka rol? To na ra zie po zo sta nie ta -
jem ni cą. Pó ki co, skru pu lat nie spi -
su je re la cje ze swych wy praw 
i chęt nie o nich opo wia da pod czas
pre lek cji. – Nie pla nu ję, że zo sta nę
kie dyś na ja kiejś wy spie i za miesz kam
jak Ro bin son Cru zoe. Nie zwy kle waż na
jest świa do mość swo ich ko rze ni, po sia -
da nie wła snej toż sa mo ści i swo je go
miej sca na zie mi. Nie mniej jed nak, po -
dró żu jąc, mo że my się bar dzo wie le na -
uczyć. A świat jest tak pięk ny i wiel ki,
że szko da by ło by nie sko rzy stać z te go,
co nam pro po nu je. alek san dra arendt

Z przyjaciółmi na wyspie Viti Levu, Fidżi

Grzegorz dołączył do gry i śpiewów grupy
Gruzinów wracających autobusem 
z corocznego festiwalu w Tianeti
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Uro czy ste ob cho dy Świę ta Wio -

sny, któ re za in au gu ro wa ły Rok

Wę ża, mia ły miej sce 22 lu te go br.

w re stau ra cji Ho te lu Zhong Hua 

w So po cie. Tra dy cyj ny chiń ski wy -

strój re stau ra cji, pa nu ją cy w niej

kli mat oraz ser wo wa ne po tra wy

po zwo li ły go ściom wczuć się w at -

mos fe rę naj waż niej sze go chiń skie -

go świę ta. Otwar cie uro czy sto ści

na stą pi ło po go dzi nie 15.00. Wów -

czas głos za bra li: pro rek tor ds. stu -

denc kich, prof. Jó zef Ar no Wło -
dar ski, prze wod ni czą ca Ra dy Na u-

ko wej CSAW, prof. Ewa Ozie wicz,

dy rek tor CSAW, prof. Ka mil Ze idler
i pre zes MKNSAW, Syl wia Pe lik -
sze. Część ofi cjal ną za mknę ła pre -

zen ta cja wy daw nictw CSAW: dru -

gie go ze szy tu „Gdań skich Stu diów

Azji Wschod niej”, a tak że  prze tłu -

ma czo nej i wy da nej z ini cja ty wy

CSAW Kon sty tu cji Chiń skiej Re pu bli -
ki Lu do wej.

Po ofi cjal nej czę ści pro wa dze nie

uro czy sto ści wziął na sie bie dr Mar -
ce li Bur del ski. Nad szedł czas na

część kul tu ro wą ob cho dów. I tu

wiel kie gra tu la cje na le żą się mgr.
Ja ku bo wi Urbań skie mu, któ ry wy -

gło sił wy kład na te mat ta bu w ję -

zy ku chiń skim i po krót ce ob ja śnił,

cze go nie mo że my mó wić pod czas

Chiń skie go No we go Ro ku. Gra tu -

la cje na le żą się rów nież mgr Mar -
cie Dar gas za przy bli że nie i pró bę

opi sa nia tak trud ne go do ku men tu,

ja kim jest wspo mnia na wcze śniej

Kon sty tu cja Chiń skiej Re pu bli ki Lu do -
wej, któ ra ze wzglę dów za rów no

kul tu ro wych, jak i po li tycz nych

mo że być trud na do zro zu mie nia

dla od bior ców z Pol ski.

Pod czas uro czy sto ści nie za bra kło

rów nież cza su na kon kur sy z udzia -

łem pu blicz no ści. Po raz pierw szy

od był się kon kurs Za gad ka Kry mi -

nal na Sę dzie go Di, napisany i wyre-

żyserowany w całości przez Do mi -
ni ka Azie wi cza, któ ry ja ko ty tu ło wy

sę dzia pro wa dził ca łą roz pra wę.

Za gad ka by ła na ty le in try gu ją ca 

i za wi kła na, że nie uda ło się od gad -

nąć praw dzi we go mor der cy. Na gro -

da mi w tym kon kur sie by ły mię-

dzy in nym książ ki Be aty Paw li kow -

skiej Blon dyn ka w Chi nach ufun do -

wa ne przez „Na tio nal Geo gra phic.

Pol ska”. Dru gim kon kur sem był

Tra dy cyj ny Qu iz dr. Bur del skie go,

po któ rym każ dy z uczest ni ków

otrzy mał cie ka we na gro dy. Do dat -

ko wo swo ją pre zen ta cję wy gło si ło

Stu dy&Fun, za chę ca jąc stu den tów,

rów nież tych z za gra ni cy, do wspól -

nej na uki.

Ca łe ob cho dy uświet nił po kaz

szko ły tra dy cyj ne go wushu, pro -

wa dzo nej przez mi strza dr. Krzysz -
to fa Brzo zow skie go. Dziel ni adep -

ci tej sztu ki wal ki w trak cie po ka zu

na dwo rze po tra fi li prze zwy cię żyć

zim no i za chę cić pu blicz ność do

na uki pod sta wo wych chwy tów.

Punk tem kul mi na cyj nym ca łe go

spo tka nia był po czę stu nek przy go -

to wa ny przez Re stau ra cję Zhong

Hua – tra dy cyj ne chiń skie po tra wy

po da ne w wy śmie ni tej at mos fe rze. 

Te go rocz ne ob cho dy No we go Ro -

ku z pew no ścią na le ża ły do uda -

nych. Ta kie wy da rze nia nie tyl ko

ob ra zu ją in ną, eg zo tycz ną kul tu rę,

ale też po zwa la ją spo tkać się dwóm

tak róż nym na ro dom i za cie śnić ich

przy jaźń oraz współ pra cę. 

Szczę śli we go Chiń skie go No we go

Ro ku! syl Wia pe lik sze
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C E N T R U M S T U D I Ó W A Z J I W S C H O D N I E J

po raz ko lej ny cen trum stu diów azji wschod niej we współ pra cy z mię dzy wy dzia ło wym ko łem na uko wym stu -
diów azji wschod niej po sta no wi ło uczcić na dej ście chiń skie go no we go ro ku. tym ra zem pa tro nem ro ku jest
wąż, zwie rzę spryt ne, a za ra zem pod stęp ne, za któ re go spra wą nad cho dzą ce mie sią ce bę dą nie prze wi dy wal ne
i peł ne nie spo dzia nek
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Sek cja te ni sa sto ło we go na Uni -
wer sy te cie Gdań skim ma bar -

dzo bo ga te tra dy cje. Dru ży na AZS
z na szej Uczel ni wy stę po wa ła 
w prze szło ści w roz gryw kach Eks -
tra kla sy Te ni sa Sto ło we go, a w jej
sze re gach grał w la tach 1973–
–1976 mię dzy in ny mi słyn ny pol ski
te ni si sta An drzej Grub ba. W bar -
wach AZS-u wy stę po wał rów nież
by ły mi ni ster spor tu Adam Giersz.
Obec na sek cja te ni sa sto ło we go
nie wy stę pu je wpraw dzie w roz -
gryw kach li go wych, ale mo że się
po szczy cić spo ry mi osią gnię cia mi
na are nie wo je wódz kiej i ogól no -
pol skiej w roz gryw kach aka de mic -
kich. Ak tu al nie tre ner ką sek cji
jest Iwo na Du dzic, któ ra z du żym
za an ga żo wa niem dba o do bre przy -
go to wa nie za wod ni czek i za wod -
ni ków na sze go klu bu.

Wśród za wod ni czek sek cji jed -
ną z naj bar dziej wy róż nia ją cych

się po sta ci jest An na Zie liń ska,
ak tu al na re pre zen tant ka Pol ski 
w te ni sie sto ło wym. Za wod nicz ka
już w pierw szym ro ku gier zdo by -
ła dla UG zło ty me dal w Ogól no -
pol skim Fi na le Igrzysk Lat Pierw -
szych, a tak że po pro wa dzi ła ze spół
do fi na łu Aka de mic kich Mi strzostw
Pol ski. Do czo ło wych za wod ni -
czek na le ży rów nież Aga ta Du da,
któ ra ze swo ją ko le żan ką z sek cji
wal czy o pierw sze miej sce na Po -
mo rzu. W ostat nim po je dyn ku 
w ra mach li gi mię dzy uczel nia nej
An na Zie liń ska – Aga ta Du da
zwy cię ży ła Aga ta. 

W ka drze pa nów bry lu ją: Krzysz -
tof Zie liń ski i Fran ci szek Lin cer –
od dwóch lat pod sta wo wi gra cze 
i re pre zen tan ci UG w roz gryw -
kach. Pierw szy z nich już w pierw -
szym ro ku na UG po ka zał, po dob -
nie jak An na Zie liń ska, że bę dzie
znacz nym wzmoc nie niem ze spo łu,
zdo by wa jąc zło ty me dal w Ogól no -
pol skim Fi na le Igrzysk Lat Pierw -
szych.   

W kwiet niu 2013 ro ku UG bę -
dzie or ga ni za to rem Pół fi na łu Aka -
de mic kich Mi strzostw Pol ski w te -
ni sie sto ło wym. Bę dzie za tem
oka zja do obej rze nia na szych za -
wod ni czek i za wod ni ków w star ciu

z czo łów ką aka de mic kie go te ni sa
sto ło we go. Ser decz nie za pra sza my
ki bi ców już dziś na to wy da rze nie,
któ re od bę dzie się w pięk nej ha li
PZTS im. An drze ja Grub by. 

Je że li grasz w te ni sa sto ło we go
i chcesz spró bo wać swo ich sił 
w na szej sek cji – za pra sza my na
tre nin gi!

S E K C J E S P O R T O W E A Z S U G
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SeKcja teniSa Stołowego  azS ug

Trener:
mgr Iwona Dudzic

Termin i miejsce treningów:
wtorek i czwartek, godz.
18.30–20.00, hala PZTS, 
ul. Meissnera 3, Gdańsk-Zaspa

SeKcja teniSa Stołowego

piotr Walczak

WYNIKI SEKCJI TENISA
STOłOWEGO AZS UG W AMP
(WśRóD UNIWERSYTETóW)

2009/2010 – kobiety – V miejsce,
mężczyźni – półfinał

2010/2011 – kobiety – III miejsce,
mężczyźni – półfinał

2011/2012 – kobiety – IV miejsce,
mężczyźni – IV miejsce

Anna Zielińska



K A L E J D O S K O P S P O R T O W Y
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Po czą tek roz gry wek Fut sal Eks tra kla -
sy nie był naj lep szy dla za wod ni ków
AZS UG. Mi mo do brej gry, któ rą
kom ple men to wa li prze ciw ni cy, na
kon cie „aka de mi ków” nie przy by wa -
ło punk tów. Na po cząt ku 2013 ro ku
przy szedł prze łom i ki bi ce AZS-u
mo gli na resz cie cie szyć się ze zwy -
cięstw swo je go ze spo łu. 19 stycz nia
do Gdań ska przy je chał ze spół z tra -
dy cja mi, by ły Mistrz Pol ski – Cle arex
Cho rzów. Ze spół UG chciał zre wan -
żo wać się w tym me czu za po raż kę 
z I run dy, kie dy to mi mo pro wa dze -
nia w ca łym me czu na ko niec mu siał
uznać wyż szość ze spo łu ze Ślą ska.
Pierw szą bram kę dla AZS-u zdo był
ka pi tan Woj ciech Pa wic ki w... 56 se -
kun dzie me czu. Go ście po 10 mi nu -
tach do pro wa dzi li do re mi su, ale po
dwóch tra fie niach Do mi ni ka Dep ty
to za wod ni cy UG scho dzi li na prze -
rwę, pro wa dząc 3:1. W dru giej po ło -
wie za czął się hor ror, a po dwóch tra -
fie niach Cle are xu na ta bli cy wid niał
re mis 3:3. Go ście, chcąc zgar nąć peł -
ną pu lę, wy co fa li bram ka rza, co
skoń czy ło się dla nich utra tą bram ki.
Co cie ka we, bram kę dla UG, usta na -

wia ją cą wy nik 4:3, strza łem z wła snej
po ło wy zdo był... bram karz AZS UG
– Ja cek Bur glin.  

Po me czu li go wym przy szedł czas
na roz gryw ki Pu cha ru Pol ski. Los
sko ja rzył nasz ze spół z dru ży ną Con -
strac tu Lu ba wa. Mecz od był się na
par kie cie ry wa li. W Lu ba wie mecz
był ogrom nym wy da rze niem, o czym
mo że świad czyć wy peł nio na po brze -
gi ha la (bli sko 600 wi dzów). Ze spół
Ma riu sza Kin dy i Mi cha ła Ja nia ka
po ka zał, że nie przy pad ko wo gra 
w Eks tra kla sie, da jąc go spo da rzom
sro gą lek cję fut sa lu. Osta tecz ny wy -
nik to 6:1 dla UG i awans do ko lej nej
run dy roz gry wek.

Na stęp nie przy szedł czas na ko lej ny
ar cy waż ny mecz li go wy. Prze ciw ni -
kiem był ze spół Gwiaz da Ru da Ślą ska.

O ta kich me czach ma wia się „mecz 
o 6 punk tów”. W gdańsku po wy mia -
nie cio sów bez po śred ni ry wal w ta be li
zre mi so wał z UG 6:6. W Ru dzie 
Ślą skiej oba te amy ma rzy ły już tyl ko 
o 3 punk tach. Wy nik na ta bli cy 
zmie niał się z mi nu ty na mi nu tę – od 
pro wa dze nia UG (dwu krot nie na 1:0 
i 2:1) do pro wa dze nia go spo da rzy (3:2).
W 34 mi nu cie Łu kasz Gra bow ski
strza łem z prze dłu żo ne go kar ne go do -
pro wa dził do re mi su 3:3. Koń ców kę
spo tka nia UG po pro wa dził „za bój czo”
i po dwóch bram kach osta tecz nie po -
ko nał ry wa li ze Ślą ska 5:3. Trzy me cze
i trzy zwy cię stwa, je śli do te go do da my
zwy cię stwo w Pół fi na le Aka de mic kich
Mi strzostw Pol ski i awans do fi na łów
w Lesz nie, mo że my mó wić o wy ma -
rzo nym po cząt ku ro ku dla AZS UG!

W dniu 5 lu te go br. od by ły się IV
Aka de mic kie Mi strzo stwa Po mo rza
w Nar ciar stwie i Snow bo ar dzie. Ry -
wa li za cja na sto ku Ko szał ko wo w Wie -
ży cy to czy ła się o me da le, a tak że 
o punk ty do Aka de mic kich Mi -
strzostw Pol ski, któ re od bę dą się 
w mar cu w Za ko pa nem. Wśród pań
bry lo wa ła Mar ta Pa ra fi niuk z Po li -
tech ni ki Gdań skiej, któ ra zdo by- 
ła zło te me da le w sla lo mie i sla lo mie
gi gan cie. Wśród pa nów w sla lo mie
naj lep szy był Woj ciech Ję dru siak 

z PG, a w sla lo mie gi gan cie zwy cię żył
za wod nik UG – Ma ciej Mar czew ski. 

W ry wa li za cji snow bo ar dzi stek 
na pierw szym miej scu po dium sta -
nę ła Aga ta Stamm z UG. Aka de mic -
kim Mi strzem Po mo rza w snow bo -
ar dzie męż czyzn zo stał Szy mon
Szulc z PG. Na po dium sta nę li rów -
nież przed sta wi cie AZS UG – Lu cjan
Bar ra (srebr ny me dal) i Pa weł Ko -
tłow ski (brą zo wy me dal). Te raz obie
sek cje spor tów zi mo wych AZS UG
uda dzą się na obo zy przy go to waw cze

przed klu czo wy mi im pre za mi, czy li
Aka de mic ki mi Mi strzo stwa mi Pol ski
w Nar ciar stwie (Za ko pa ne) i Snow -
bo ar dzie (Biał ka Ta trzań ska). 

W dniu 23 stycz nia 2013 ro ku w ha -
li MRKS Gdańsk od by ły się za wo dy 
w teni sie sto ło wym, zor ga ni zo wa ne
w ra mach Li gi Mię dzy uczel nia nej.
W tur nie ju do mi no wa li człon ko wie
AZS Uni wer sy tet Gdań ski. W ry wa -
li za cji pań o pierw sze miej sce wal kę

sto czy ły za wod nicz ki UG – Aga ta
Du da i An na Zie liń ska (zwy cię stwo
od nio sła Aga ta), a wśród pa nów naj -
lep szy oka zał się Krzysz tof Zie liń ski
z UG. Te wy ni ki to do bry pro gno styk
przed zbli ża ją cy mi się Aka de mic ki -
mi Mi strzo stwa mi Pol ski, któ re 

w kwiet niu bie żą ce go ro ku od bę dą
się w Gdań sku. Or ga ni za to rem za -
wo dów bę dzie AZS UG. Tur niej od -
bę dzie się w jed nym z naj lep szych 
w Pol sce obiek tów przy sto so wa nych
do roz gry wek te ni sa sto ło we go – ha -
li PZTS im. An drze ja Grub by.

naSi na podium w wieżycy!
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liga międzyuczelniana w teniSie Stołowym – dominacja ug

piotr Wal czak

dobra paSSa naSzycH FutSaliStów



liga międzyuczelniana w teniSie Stołowym – dominacja ug

OBCHODY 
CHINSKIEGO NOWEGO ROKU
W  O B I E K T Y W I E  D O M I N I K A  A Z I E W I C Z A
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K A L E J D O S K O P

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