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Wy róż nie nie dla fir my dr. hab.
Mar ci na Ło sia 
Fir ma pha ge con sul tants, któ rej
wła ści cie lem jest dr hab. Mar cin
Łoś z wy dzia łu Bio lo gii ug, otrzy -
ma ła wy róż nie nie w Viii edy cji
kon kur su mi kro przed się bior ca ro -
ku 2012 w ka te go rii pro gres, dla
mi kro przed się biorstw po wsta łych
mię dzy 1 stycz nia 2005 a 31 grud -
nia 2008 ro ku. w kon kur sie mo gą
brać udział przed się bior cy, któ rzy
za trud nia ją mniej niż dzie się ciu
pra cow ni ków, a rocz ny ob rót lub
cał ko wi ty bi lans rocz ny ich firm nie
prze kra cza 2 mln eu ro. 

pha ge con sul tants mar cin łoś 
z gdań ska zaj mu je się do radz -
twem w zwal cza niu i pre wen cji za -
ka żeń wi ru so wych w pro ce sach
bio tech no lo gicz nych. Fir ma dzia ła
na ryn kach za gra nicz nych, w naj -
bliż szym cza sie pla nu je zwięk sze -
nie za an ga żo wa nia w azji. pha ge
con sul tants ści śle współ pra cu je 
z cza so pi sma mi bran żo wy mi, bu -
du jąc świa do mość za po trze bo wa -
nia na ofe ro wa ne usłu gi.

Uni wer sy tet Otwar ty UG
uni wer sy tet otwar ty ug to ofer ta
edu ka cyj na skie ro wa na do wszyst -
kich, nie za leż nie od wie ku i do tych -
cza so we go wy kształ ce nia. w je go
ra mach udo stęp nia ne są za so by
wie dzy, mię dzy in ny mi w po sta ci
pli ków mul ti me dial nych two rzo -
nych na pod sta wie wy kła dów i in -
nych za jęć pro wa dzo nych przez
wy kła dow ców aka de mic kich. pod
szyl dem uni wer sy te tu otwar te go
uczel nia pro po nu je na przy kład kur -
sy pro wa dzo ne me to dą na ucza nia
na od le głość (e -le ar ning), roz wi ja
ist nie ją cy w ug od 2004 ro ku
gdań ski uni wer sy tet trze cie go
wie ku, współ pra cu je z ini cja ty wą
aka de mia 30+.

za gad nie niom za pew nie nia wy -
so kie go po zio mu kształ ce nia na ug
po świę co ny jest rocz nik Kształ ce -
nie w UG. Za le ży nam na ja ko ści. ma
on być wspar ciem re ali za cji stra te -
gicz nych ce lów w za kre sie kształ -
ce nia w uni wer sy te cie gdań skim.
ini cja to rem wy da nia rocz ni ka jest

uczel nia ny ze spół ds. za pew nia nia
ja ko ści kształ ce nia.
z ofer tą uni wer sy te tu otwar te go
moż na za po znać się na stro nie
uo.ug.edu.pl. peł na wer sja rocz ni -
ka do stęp na jest na stro nie:
www.ug.edu.pl/pl/ja kosc_ksztal -
ce nia/uplo ad/fi les/50/rocz nik -
ja ko sc ksztal ce nia_v_iii.pdf

Laureatka programu „Top 500
Innovators”
Dok tor An na Ża czek z za kła du Bio -
lo gii ko mór ki ka te dry Bio tech no lo -
gii me dycz nej mwB ug-gumed
zna la zła się w gro nie lau re atów dru -
giej edy cji rzą do we go pro gra mu
„top 500 in no va tors”. łącz nie do
kon kur su przy stą pi ło stu dwu dzie -
stu ośmiu na ukow ców z uczel ni, 
in sty tu tów ba daw czych, in sty tu tów
pol skiej aka de mii na uk i cen trów
trans fe ru tech no lo gii w ca łej pol sce.
po oce nie for mal nej i roz mo wie
kwa li fi ka cyj nej wy ło nio no trzy dzie -
stu sied miu fi na li stów re pre zen tu ją -
cych dwa dzie ścia sie dem in sty tu cji
na uko wych z ca łej pol ski.

„top 500 in no va tors” to naj -
więk szy rzą do wy pro gram wspie -
ra nia in no wa cyj no ści w na uce. 
do koń ca 2015 ro ku w je go ra mach
pla no wa ny jest wy jazd aż pię ciu -
set pol skich na ukow ców i pra cow -
ni ków cen trów trans fe ru tech no-
lo gii na sta że i szko le nia za gra nicz ne
do ośrod ków na uko wych oraz ba -
daw czych z czo łów ki ran kin gu
szan ghaj skie go. uczest ni cy i edy cji
pro gra mu tra fi li na kur sy w stan -
ford uni ver si ty w ser cu do li ny
krze mo wej, a po po wro cie do pol -
ski za ło ży li sto wa rzy sze nie pro mu -
ją ce in no wa cyj ne roz wią za nia 
w na uce i wspie ra ją ce ośrod ki aka -
de mic kie w uda nych wdro że niach
wy ni ków prac ba daw czych. Lau re -
aci pro gra mu z 2012 ro ku w paź -
dzier ni ku wy ru szą na dwu mie sięcz -
ny staż do ośrod ków na uko wych
ze świa to wej czo łów ki. dzię ki wy -
kła dom pro wa dzo nym przez prak -
ty ków, udzia le w warsz ta tach i wi -
zy tach stu dyj nych w naj bar dziej
in no wa cyj nych przed się bior stwach
do wie dzą się, jak sku tecz nie 

ko mer cja li zo wać wy ni ki ba dań na -
uko wych. 

Sty pen dium POMOST dla stu -
dent ki bio tech no lo gii 
Ani ta Czar nec ka, stu dent ka bio -
tech no lo gii mię dzy uczel nia ne go wy -
dzia łu Bio tech no lo gii ug-gumed,
wy gra ła kon kurs na re ali za cję pra -
cy ma gi ster skiej w pro jek cie „to -
wards the po ssi bi li ty to use the
phlo em for the pro duc tion of re -
com bi nant pro te in”. kon kurs,
współ fi nan so wa ny przez Fun da cję
na rzecz na uki pol skiej w ra mach
pro gra mu pomost, był prze zna -
czo ny dla stu den tów roz po czy na -
ją cych w ro ku 2012/2013 i rok stu -
diów ii stop nia z bio lo gii lub bio -
tech no lo gii. zwy cięż czy ni otrzy ma
sty pen dium w wy so ko ści 1000 zł
mie sięcz nie.

ce lem pro jek tu „to wards the
po ssi bi li ty…” jest opra co wa nie in -
no wa cyj ne go sys te mu pro duk cji
bia łek re kom bi no wa nych do ce lów
te ra peu tycz nych w wy bra nych ro -
śli nach z ro dzi ny Cu cur bi ta ce ae.
pra ca ma gi ster ska re ali zo wa na bę -
dzie w ka te drze Fi zjo lo gii i Bio tech -
no lo gii ro ślin wy dzia łu Bio lo gii ug
pod opie ką dr Iza be li Chin ciń skiej.

Ma gi stran ci -lau re aci z UG
je de na ście osób, ma gi stran tów 
z ug, zna la zło się na li ście lau-
re atów „kon kur su dla ma gi stran -
tów” or ga ni zo wa ne go przez wo je -
wódz ki Fun dusz ochro ny śro do -
wi ska i go spo dar ki wod nej w gdań -
sku. są to: Re na ta Ku bat, Mar ta 
Ko bu siń ska, Ka ta rzy na Kwiat kow -
ska, Na ta lia Le wan dow ska, Na ta lia
Orzoł, Pa me la Pa le ni ca, Jo an na
Pran ga, Krzysz tof Le wan dow ski,
We ro ni ka Zie la skie wicz, Bar tosz
Do brze niec ki, Ar tur War dasz ka.

ce lem „kon kur su dla ma gi stran -
tów” by ło wy ło nie nie naj bar dziej
war to ścio wych pod wzglę dem na -
uko wym i prak tycz nym pro jek tów
prac ma gi ster skich po świę co nych
ochro nie śro do wi ska i go spo dar -
ce wod nej. or ga ni za to rzy kon kur -
su szcze gól ną wa gę przy kła da li 
do in no wa cyj no ści pro jek tów. 
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„bioinnovation international summit 2012”
Wdniach 22–23 paź dzier ni ka br. w Pol skiej Fil har -

mo nii Bał tyc kiej w Gdań sku od bę dzie się mię dzy-
na ro do wa kon fe ren cja „Bio in no va tion In ter na tio nal
Sum mit 2012”. Wy da rze nie to jest kon ty nu acją pię ciu
po przed nich kon fe ren cji gosz czą cych na Po mo rzu w ra -
mach pro jek tu „Bio in no wa cje”, któ ry w 2010 ro ku zmie -
nił na zwę na „Bio in no va tion In ter na tio nal Sum mit”.
Obec nie sta no wi je dy ną w swo im ro dza ju plat for mę
spo tkań lu dzi na uki i biz ne su o za się gu mię dzy na ro do -
wym, ma ją cą na ce lu po bu dza nie wza jem nej współ pra -
cy w ob sza rze na uk bio me dycz nych i przy rod ni czych.

W tym ro ku od po wie dzial ność za or ga ni za cję 
kon fe ren cji spo czy wa na czte rech part ne rach: spół ce

PRO-SCIENCE Pol ska, Fun da cji Cen trum Trans fe ru
Tech no lo gii Sy ner gy i kon sor cjum na uko wym, w któ re -
go skład wcho dzą dwie naj lep sze w ska li kra ju jed nost ki
ba daw cze w dzie dzi nie bio tech no lo gii – Mię dzy uczel -
nia ny Wy dział Bio tech no lo gii UG-GUMed oraz Mię dzy-
na ro do wy In sty tut Bio lo gii Mo le ku lar nej i Ko mór ko wej. 

Kon fe ren cję po prze dzą warsz ta ty: „Ba da nie cy to tok -
sycz no ści związ ków che micz nych” (20 paź dzier ni ka),
„Jak sku tecz nie pi sać pu bli ka cje na uko we” (21 paź -
dzier ni ka) oraz „GLP: sys tem ja ko ści jed no stek ba daw -
czych” (22 paź dzier ni ka).

Wię cej in for ma cji na stro nie www.bio in no va tion.pl 

w kon kur sie mo gli wziąć udział
stu den ci koń czą cy w bie żą cym ro -
ku aka de mic kim i rok stu diów sta -
cjo nar nych ii stop nia bądź iV rok
jed no li tych sta cjo nar nych stu diów
ma gi ster skich w pu blicz nych szko -
łach wyż szych z te re nu wo je wódz -
twa po mor skie go. mo gli w nim
uczest ni czyć tak że stu den ci uczel -
ni spo za wo je wódz twa, jed nak 
te ma ty ka ich pra cy ma gi ster skiej
do ty czyć mu sia ła śro do wi ska przy -
rod ni cze go wo je wódz twa po mor -
skie go, obiek tów lub in we sty cji
zwią za nych z ochro ną śro do wi ska
po ło żo nych na te re nie wo je wódz -
twa po mor skie go.

Lau re at pro gra mu Ven tu res FNP
dok to rant wy dzia łu Bio lo gii ug,
Da riusz No wic ki, zo stał lau re atem
iX edy cji pro gra mu Ven tu res Fun -
da cji na rzecz na uki pol skiej. pro -

gram ten wspie ra in no wa cyj ne
pro jek ty na uko we ma ją ce za sto so -
wa nie w go spo dar ce. Lau re at re -
ali zu je pro jekt pt. „za sto so wa nie
srna w te ra pii kie ro wa nej prze ciw
za ka że niom en te ro kr wo tocz ny mi
szcze pa mi bak te rii Esche ri chia co -
li”. re ali za cja pro jek tu ma do pro -
wa dzić do opra co wa nia pod staw
no we go spo so bu zwal cza nia za ka -
żeń bak te ryj nych, a in no wa cyj ność
ba dań po le ga na prak tycz nym za -
sto so wa niu naj now szych tech nik
mo le ku lar nych, w tym na wy ko rzy -
sta niu ma łych nie ko du ją cych czą -
ste czek kwa sów nu kle ino wych
(srna) ja ko na rzę dzia po zwa la ją -
ce go na kon tro lę eks pre sji po -
szcze gól nych ge nów bak te ryj nych.

po przez skie ro wa nie te ra pii na
za ha mo wa nie eks pre sji okre ślo -
nych, istot nych dla roz wo ju bak te -
rio fa ga (obec ne go w ko mór ce

bak te ryj nej, od po wie dzial ne go za
syn te zę nie bez piecz nych dla czło -
wie ka związ ków), ge nów w ko -
mór kach go spo da rza, moż li we bę -
dzie wpły wa nie na me cha ni zmy
re gu la cji je go roz wo ju. Lau re at
pro gra mu Ven tu res chce wy ko rzy -
stać to zja wi sko, aby osią gnąć kon -
tro lo wa ne spo wol nie nie bądź za -
ha mo wa nie roz wo ju bak te rio fa ga.
w ten spo sób moż li we bę dzie za -
po bie ga nie syn te zie szko dli wych
dla lu dzi tok syn. wy ni ki ba dań
otrzy ma ne w trak cie re ali za cji pro -
jek tu mo gą tak że sta no wić pod -
sta wę do ada pta cji pro po no wa ne -
go mo de lu do wal ki z in ny mi
bak te ryj ny mi i wi ru so wy mi pa to -
ge na mi.

kwo ta wspar cia fi nan so we go
pro jek tu to po nad 170 tys. zł.

wię cej in for ma cji o pro gra mie:
www.fnp.org.pl.

Wtym ro ku Chiń ska Re pu bli ka Lu do wa ob cho dzi sześć dzie sią tą trze cią
rocz ni cę po wsta nia. Z tej oka zji 1 paź dzier ni ka kon sul ge ne ral ny ChRL

w Gdań sku Xiang Za osheng wy dał ofi cjal ne przy ję cie w ho te lu Scan dic. Uni -
wer sy tet Gdań ski re pre zen to wa li na nim: rek tor prof. Ber nard Lam mek, pro -
rek tor ds. stu denc kich prof. Jó zef Wło dar ski, dy rek tor Cen trum Stu diów
Azji Wschod niej dr hab. Ka mil Ze idler. W wy gło szo nym pod czas przy ję cia
prze mó wie niu kon sul wska zał na ro lę i zna cze nie współ pra cy go spo dar czej
mię dzy naj więk szy mi mia sta mi Po mo rza a Chi na mi. Na stęp nie wy ra ził na dzie ję, że mi mo róż nic spo łecz nych wza -
jem ne sto sun ki mię dzy miesz kań ca mi obu kra jów na dal bę dą opar te na przy jaź ni. Rek tor UG w pre zen cie wrę czył
kon su lo wi pierw szy prze kład z ję zy ka chiń skie go na ję zyk pol ski kon sty tu cji Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej, do ko -
na ny przez prof. Wu Lan i mgr Mar tę Dar gas, a wy da ny przez Wy daw nic two Uni wer sy te tu Gdań skie go. 
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międzynarodowe wyróżnienie
dla profesora jerzego błażejowskiego

Pro fe sor Je rzy Bła że jow ski z Wy dzia łu Che mii
Uni wer sy te tu Gdań skie go otrzy mał „e 2012

TA In stru ments – ICTAC Award”. De cy zja o wy -
róż nie niu zo sta ła ogło szo na na 15 Kon gre sie
ICTAC (In ter na tio nal Con fe de ra tion for er mal
Ana ly sis and Ca lo ri me try), któ ry od był się w dniach
20–24 sierp nia 2012 ro ku w Osa ce (Ja po nia). Wy -
róż nie nie przy zna wa ne jest co czte ry la ta (pierw sze
w 1977 ro ku) za wy bit ne osią gnię cia na uko we 
w za kre sie ana li zy ter micz nej i/lub uzna nie w mię dzy -
na ro do wym śro do wi sku na uko wym. Pro fe sor Je rzy
Bła że jow ski jest je de na stą oso bą na li ście lau re atów
obok zna ko mi tych uczo nych, któ rzy wnie śli nie -
prze mi ja ją cy wkład w roz wój ana li zy ter micz nej, 
z: Cze cho sło wa cji (jed na oso ba), Fran cji (jed na
oso ba), Ja po nii (jed na oso ba), Sta nów Zjed no czo -
nych (czte ry oso by), Wiel kiej Bry ta nii (dwie oso by)
i Włoch (jed na oso ba). 

Pro fe sor zo stał wy róż nio ny za wy bit ne osią gnię -
cia na uko we z za kre su ana li zy ter micz nej. W okre sie
czterdziestu lat ak tyw no ści ba daw czej je go za in te re -
so wa nia na uko we sku pia ły się mię dzy in ny mi na
ter mo dy na mi ce i ki ne ty ce pro ce sów za cho dzą cych
w fa zach skon den so wa nych i ga zo wych. Jest au to -
rem fun da men tal nych prac z za kre su teo rii ki ne ty -
ki pro ce sów za cho dzą cych w fa zach sta łych w wa -
run kach nie izo ter micz nych. Pro wa dził i pro wa dzi
pio nier skie ba da nia nad wy ko rzy sta niem me tod
ob li cze nio wych w opi sie ter mo dy na mi ki i ki ne ty ki
pro ce sów che micz nych do ko nu ją cych się z udzia -
łem faz sta łych. Wniósł wkład w po zna wa nie za cho -
wa nia przy ro dy na grun cie ter mo dy na mi ki pro ce sów
nie od wra cal nych i okre śla nie trwa ło ści ter micz nej
oraz ter mo dy na micz nej po łą czeń che micz nych. 

Pro fe sor Je rzy Bła że jow ski jest au to rem lub
współ au to rem po nad stu dzie więć dzie się ciu pu bli -
ka cji re fe ro wa nych w Web of Know led ge (trzy dzie -
ści dzie więć z nich do ty ka za gad nień ter mo dy na -
mi ki, trzy dzie ści sześć – ki ne ty ki i ter mo dy na mi ki
pro ce sów za cho dzą cych z udzia łem faz sta łych, 
a czter dzie ści trzy – ter mo dy na mi ki i ki ne ty ki pro -
ce sów za cho dzą cych w fa zach cie kłych i ga zo wych), czter dzie stu pu bli ka cji w mo no gra fiach i in nych opra co wa -
niach oraz czte rech pa ten tów. Wy gło sił po nad sto wy kła dów w ośrod kach ba daw czych i aka de mic kich oraz na kon -
fe ren cjach na uko wych. Jest mię dzy in ny mi człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Che micz ne go oraz Pol skie go
To wa rzy stwa Ka lo ry me trii i Ana li zy Ter micz nej. Pro fe sor Bła że jow ski jest do brze roz po zna wa nym re pre zen tan -
tem na sze go kra ju na mię dzy na ro do wym fo rum ba da czy z za kre su ana li zy ter micz nej i ka lo ry me trii. Wy róż nie -
nie które otrzymał, jest uzna niem je go, ale i pol skie go wkła du w roz wój tych ob sza rów wie dzy.

Od lewej: Don Burlett (prezes ICTAC), Jerzy Błażejowski, Warren Bock
(wiceprezes TA Instruments)
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delegacja ug z wizytą w chinach

De le ga cja UG, w skła dzie: rek tor prof. Ber nard
Lam mek, pro rek tor ds. studenckich prof. Jó zef

Ar no Wło dar ski i kanc lerz prof. Je rzy Gwiz da ła, 
w dniach 14–22 wrze śnia zło ży ła wi zy tę w Chi nach.
Ce lem wy jaz du by ło po zy ska nie wspar cia lek tor skie go 
i środ ków dy dak tycz nych dla si no lo gii – no we go kie run -
ku two rzo ne go na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym. Prze pro wa -
dzo no tak że roz mo wy w spra wie utwo rze nia po lo ni sty -
ki na Szan ghaj skim Uni wer sy te cie Ję zy ków Ob cych.

W pierw szej ko lej no ści de le ga cja zło ży ła wi zy tę 
w Pe kiń skim Uni wer sy te cie Ję zy ków Ob cych, gdzie
przy jął ją rek tor PUJO prof. Han Zhen. Roz mo wy do -
ty czy ły wspar cia sta rań UG o do po sa że nie ba zy dy dak -
tycz nej gdań skiej si no lo gii i moż li wo ści od by wa nia
prak tyk stu denc kich czy dok tor skich. Ko lej na uczel nią,
któ rą od wie dzi ła de le ga cja UG, by ło Cen trum Ję zy ko -
we i Kul tu ral ne dla Mi sji Dy plo ma tycz nych pod le głe
Mi ni ster stwu Spraw Za gra nicz nych Chiń skiej Re pu bli -
ki Lu do wej. Z dy rek to rem Cen trum prof. Mei Xia oha -
nem osią gnię to po ro zu mie nie w spra wie od de le go wa -
nia na UG na okres do 5 lat prof. Wu Lan, któ ra bę dzie
peł ni ła funk cję ko or dy na to ra pro gra mo we go si no lo gii.
Uzy ska no rów nież za pew nie nie, że stu den ci pol scy bę -
dą mo gli mię dzy in ny mi od by wać prak ty ki w Chi nach.
De le ga cję z Gdań ska przy jął rów nież dy rek tor ge ne ral -
ny Wang Bin gnan z MSZ ChRL, spra wu ją cy nad zór
nad Cen trum, któ ry za pew nił o po par ciu władz je go
re sor tu dla sta rań UG.

Waż nym punk tem pro gra mu po by tu de le ga cji UG
by ła wi zy ta w Han ba nie (Kwa te rze Głów nej In sty tu tu
Kon fu cju sza), w któ rej bra ła udział tak że de le ga cja 
z Lia oning Nor mal Uni ver si ty z Da lia nu. Wła dze UG
zo sta ły tam przy ję te przez rek to ra Han Zen gli na
i pro rek to ra Li Qin gwe ia. Roz mo wy do ty czy ły dal -
szych wspól nych dzia łań w za kre sie po wo ła nia In sty tu -
tu Kon fu cju sza, wy mia ny na uczy cie li aka de mic kich,
dok to ran tów i stu den tów. Przy po mnij my: z LNU 
w czerw cu 2012 ro ku UG pod pi sał po ro zu mie nie 

o współ pra cy za kła da ją ce, że uni wer sy tet w Da lia nie
bę dzie part ne rem w pro ce sie two rze nia In sty tu tu Kon -
fu cju sza lub Kla sy Kon fu cju sza.

W wy ni ku prze pro wa dzo nych roz mów uzy ska no
zgo dę Han ba nu na fi nan so wa nie trzech na uczy cie li ję -
zy ka chiń skie go z LNU, któ rzy mu szą jed nak że speł -
niać wy mo gi UG (zna jo mość ję zy ka an giel skie go lub
pol skie go i pię cio let nia prak ty ka w na ucza niu ję zy ka
chiń skie go ja ko ję zy ka ob ce go).

Ostat nim punk tem wi zy ty w Pań stwie Środ ka był
Szan ghaj i miesz czą cy się tam Szan ghaj ski Uni wer sy tet
Ję zy ków Ob cych. De le ga cję UG przy jął rek tor Zhai
Cheng, dzie kan Wy dzia łu Ję zy ków Ob cych prof. Zhang
Jan li i dy rek tor Biu ra Współ pra cy Za gra nicz nej pa ni
prof. Zhang Hon gling. Wła dzom SUJO przed sta wio no
pro po zy cję utwo rze nia po lo ni sty ki i przy ję cia przez 
UG stu den tów na dwu let nią płat ną prak ty kę. Sta ra nia
UG wspie rał bar dzo Kon sul Ge ne ral ny RP w Szan gha ju,
a I Rad ca Kon su la tu RP w Szan gha ju brał bez po śred ni
udział w roz mo wach. Wła dze SUJO przy ję ły ofer tę UG 
i wy zna czy ły swo je go peł no moc ni ka ds. utwo rze nia po -
lo ni sty ki, któ rym zo sta ła pa ni prof. Zhang Jan li. Ze stro -
ny UG peł no moc ni kiem rek to ra UG ds. utwo rze nia po -
lo ni sty ki na SUJO zo stał prof. Jó zef Ar no Wło dar ski,
któ ry w tej spra wie bę dzie ści śle współ pra co wał z wła -
dza mi Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go UG.

W su mie za tem, na trzy po lo ni sty ki w Chi nach, dwie
– w Har bi nie i Szan gha ju – bę dą funk cjo no wać pod
egi dą UG, trze cia, naj star sza, funk cjo nu je na PUJO. 

Za rów no w Pe ki nie, jak i w Da lia nie i Szan gha ju za -
pre zen to wa no rów nież stro nie chiń skiej no wą ofer tę
kształ ce nia na wy dzia łach UG, na któ rych pro wa dzo ne
są kie run ki an glo ję zycz ne. W szcze gól no ści zaś głów ne
za ło że nia no we go kie run ku: pra wo biz ne so we i ad mi ni -
stra cja Unii Eu ro pej skiej, two rzo ne go na Wy dzia le Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UG. W trak cie roz m  ów stro na
chiń ska wy ra zi ła za in te re so wa nie kie run kiem ochro na
śro do wi ska.



Do stoj ni Go ście! Wy so ki Se na cie!
Ko le żan ki i Ko le dzy – Pra cow ni cy
Uni wer sy te tu Gdań skie go!
Dro dzy Stu den ci!

Roz po czy na my ko lej ny rok aka -
de mic ki w Uni wer sy te cie Gdań-

skim, ko lej ny rok wy tę żo nej pra cy 
i wy sił ku, któ re za pew nią na szej
Al ma Ma ter dal szy har mo nij ny roz -
wój. Dzię ki za ufa niu, ja kim ob da -
rzy ła mnie spo łecz ność aka de mic ka,
roz po czy nam też dru gą ka den cję
ja ko Rek tor. Skła nia to za rów no do
re flek sji, jak i spoj rze nia w przy -
szłość. Jak pod kre śla łem w wy stą -
pie niach w ro ku mi nio nym – mi mo
trud nej sy tu acji go spo dar czej kra ju,
któ ra wpły wa na fi nan se uczel ni,
bę dę kon ty nu ować do tych cza so we
dzia ła nia, dzię ki któ rym moż li wy
jest dy na micz ny roz wój Uni wer sy -
te tu Gdań skie go. Czę sto sta ję
przed nie ła twy mi wy bo ra mi – ro zu -
mie jąc ko niecz ność dba nia o ja kość
kształ ce nia, mu szę jed no cze śnie
sta rać się o to, aby śmy za cho wa li
bez piecz ną kon dy cję fi nan so wą 
i mo gli re ali zo wać waż ne dla Uczel -
ni in we sty cje. Nie bę dę ukry wał, 
że jest to za da nie trud ne. Wszy scy
mu si my, nie ste ty, zdać so bie spra -
wę, że pra wie ca ły świat po grą żo ny
jest w kry zy sie. Stan ta ki nie bę -
dzie trwał wiecz nie. Mu si my pod jąć
kro ki, któ re po zwo lą nam bez piecz -
nie prze trwać ten trud ny okres.

W mi nio nej ka den cji uda ło się nam
wspól nie wie le do ko nać. Wy ra zem
te go jest mię dzy in ny mi ten otwie -
ra ny dzi siaj bu dy nek Wy dzia łu Bio -
lo gii. W cią gu dwóch i pół ro ku po -
wstał no wo cze sny gmach, ze zna ko -
mi cie wy po sa żo ny mi la bo ra to ria mi.
Roz pro szo ną do tych czas w róż nych
punk tach Gdań ska bio lo gię prze -
nie śli śmy w jed no miej sce. Nie 
bę dę Pań stwu opo wia dał, na czym
po le ga no wo cze sność te go gma chu
i z cze go mo gą ko rzy stać stu den ci 
i wy kła dow cy – bę dzie cie Pań stwo
mie li oka zję sa mi się o tym prze ko -

nać po dzi siej szej uro czy sto ści, po -
nie waż pan dzie kan prof. Da riusz
Szla chet ko za pro si Pań stwa na zwie -
dza nie bu dyn ku.

Do koń ca ro ku prze ka że my do
użyt ku gmach Wy dzia łu Che mii.
Trwa bu do wa gma chu neo fi lo lo gii 
i ad mi ni stra cji cen tral nej. W przy -
szłym ro ku za koń czy my roz bu do wę
Wy dzia łu Eko no micz ne go. Pro wa -
dzi my mo der ni za cję nie zwy kle waż -
nej dla na szych or ni to lo gów sta cji
ba daw czej w Gór kach Wschod nich.
Wy stą pi li śmy o środ ki z Na uko we go
Cen trum Ba dań i Roz wo ju na bu -
do wę In sty tu tu Bio tech no lo gii oraz
In sty tu tu In for ma ty ki. Te dwa bu -
dyn ki i bę dą ca jesz cze w pla nach
bu do wa Do mu Stu denc kie go za bu -
dyn kiem rek to ra tu, na ul. Ba żyń -
skie go, za koń czą jak są dzę roz bu do -
wę kam pu su oli wskiego i sca lą nasz
roz pro szo ny Uni wer sy tet. Dba jąc 
o roz wój in fra struk tu ry Uni wer sy -
te tu, bu du jąc no wo cze sne la bo ra to -
ria, jak to do na uki tłu ma czeń ust -
nych In sty tu tu An gli sty ki, Cen trum
Kom pu te ro we przy Wy dzia le Za rzą -
dza nia lub je dy ną w Pol sce pra cow -
nię In for ma cji Kwan to wej na Wy -
dzia le Ma te ma ty ki, Fi zy ki i In for -
ma ty ki sta je my się nie tyl ko atrak -
cyj ną uczel nią, któ rej po pu lar ność
wśród kan dy da tów nie ma le je mi -
mo ni żu de mo gra ficz ne go, ale też
odpowiadamy na re al ne po trze by
pra cow ni ków i osób już stu diu ją -
cych. Otwar ta po zo sta nie je dy nie
spra wa bu do wy Cen trum Spor tu.
Chcie li by śmy, że by od no szą cy zna -
czą ce suk ce sy spor tow cy Aka de -
mic kie go Związ ku Spor to we go
Uni wer sy te tu Gdań skie go, a tak że
po zo sta li stu den ci i pra cow ni cy
mie li wa run ki do upra wia nia róż -
no ra kich dys cy plin spor tu czy po
pro stu do zwy kłej re kre acji, któ ra
słu ży po pra wie zdro wia i sa mo po -
czu cia każ de go czło wie ka.

Sza now ni Pań stwo, śle dzą cy do -
nie sie nia z Mię dzy na ro do we go Fo -
rum Go spo dar cze go, któ re od by ło

się w po ło wie wrze śnia w Kry ni cy
Gór skiej wie dzą, że prze wi jał się
tam je den te mat – kry zys. Po zy ski -
wa nie w ta kich wa run kach ja kich -
kol wiek fun du szy nie jest spra wą
ła twą. Wie lo krot nie pod kre śla łem 
i bę dę to czy nił na dal, że dzia ła nia
na sze w tym kie run ku nie by ły by
moż li we, gdy by nie wspar cie pa na
pre mie ra Do nal da Tu ska oraz mi ni -
strów je go rzą du. Dwóm z nich –
pa nu mi ni stro wi To ma szo wi Arab -
skie mu i panu ministrowi Sła wo -
mi ro wi No wa ko wi – na le żą się po -
dzię ko wa nia szcze gól ne. W imie niu
spo łecz no ści aka de mic kiej chciał bym
wy ra zić wdzięcz ność za wspar cie
na szych dzia łań, wrę cza jąc dzi siaj
obu pa nom zło te me da le, pierw sze
z no wo wy bi tych me da li Uni wer sy -
te tu Gdań skie go.

Za życz li wość i po par cie na szych
dzia łań pra gnę po dzię ko wać też pa -
ni mi ni ster na uki i szkol nic twa
wyż sze go prof. Bar ba rze Ku dryc -
kiej oraz ze spo ło wi wi ce mi ni strów
prof. Ma rii Or łow skiej, prof. Jac ko -
wi Gu liń skie mu, prof. Mar ko wi
Ra taj cza ko wi, pa ni mi ni ster roz wo -
ju re gio nal ne go Elż bie cie Bień kow -
skiej, wi ce mi ni stro wi skar bu pań -
stwa To ma szo wi Len kie wi czo wi.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą
się tak że mar szał ko wi wo je wódz -
twa po mor skie go pa nu Mie czy sła -
wo wi Stru ko wi oraz pre zy den tom
Gdań ska, Gdy ni i So po tu – pa nom
Paw ło wi Ada mo wi czo wi, Woj cie -
cho wi Szczur ko wi i Jac ko wi Kar -
now skie mu. Współ pra ca z sa mo -
rzą dem wo je wódz kim i miej skim
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jest dla Uni wer sy te tu Gdań skie go
nie oce nio na. Wśród wie lu dzia łań,
któ re bę dą mia ły w nie da le kiej już
przy szło ści wpływ na roz wój uczel -
ni, jest między innymi pro jekt Ko lei
Me tro po li tal nej. Na le ży bo wiem 
z ca łą mo cą pod kre ślić – KAŻDE
dzia ła nie, któ re nie sie po pra wę in -
fra struk tu ry re gio nu czy two rzy
no we miej sca pra cy ma po zy tyw ny
wpływ na roz wój Uni wer sy te tu
Gdań skie go, stwa rza też lep sze
per spek ty wy pra cy i roz wo ju na -
szym stu den tom i pra cow ni kom.

Sza now ni Pań stwo, mó wiąc o roz-
wo ju Uni wer sy te tu Gdań skie go,
chciał bym pod kre ślić, jak waż ny jest
je go po ten cjał na uko wy. Pro gra my 
i pro jek ty pro wa dzo ne przez Mi ni -
ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go, Na ro do we Cen trum Ba dań 
i Roz wo ju, Na ro do we Cen trum Na -
uki, Fun da cję na rzecz Na uki Pol -
skiej – gran ty, sty pen dia i fun du sze
np. Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki – stwa rza ją na ukow com, 
w tym tak że – co war to pod kre ślić
– hu ma ni stom – moż li wość po zy -
ski wa nia środ ków, ja kich do tej po -
ry nie mie li. W ro ku aka de mic kim
2011/2012 Uni wer sy tet Gdań ski
re ali zo wał łącz nie po nad 70 pro jek -
tów w ra mach róż nych pro gra mów
eu ro pej skich. 

I tak, w 7 Pro gra mie Ra mo wym
re ali zo wa nych jest trzynaście pro -
jek tów, trzy są w fa zie ne go cja cji, ko -
lej ne pro jek ty są przy go to wy wa ne.
W 2012 roku Uni wer sy tet Gdań ski
roz po czął re ali za cję pre sti żo we go
pro jek tu pt.: „Qu an tum resOurces:
conceptuaLs and APplicationS –
QOLAPS” w ra mach Pro gra mu
IDEAS – Ad van ced In ve sti ga tors

Grant re ali zo wa ne go przez ze spół
pod kie run kiem prof. Ry szar da Ho -
ro dec kie go z Wy dzia łu Ma te ma ty ki,
Fi zy ki i In for ma ty ki. Jest to trze ci
te go ty pu grant przy zna ny pol skie -
mu na ukow co wi w 7 Pro gra mie Ra -
mo wym. Ko lej nym suk ce sem jest
za pro sze nie Uni wer sy te tu Gdań -
skie go przez Ko mi sję Eu ro pej ską do
ne go cja cji pro jek tu pt.: „CENTRE
OF MOLECULAR BIOTECHNOLOGY
FOR HEALTHY LIFE – Bio tech so lu -
tions brin ging he alth to li ving or ga -
ni sms and envi ron ment sup por ted
by mass spec -fo cu sed re se arch plat -
form”, któ ry bę dzie re ali zo wa ny 
w ra mach 7 Pro gra mu Ra mo we go –
CAPACITIES (REGPOT) przez bę dą -
cy du mą dwóch uczel ni Mię dzy -
uczel nia ny Wy dział Bio tech no lo gii
Uni wer sy te tu Gdań skie go i Gdań -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.
W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Ka pi tał Ludz ki re ali zo wa no
sześć pro jek tów, obec nie w trak cie
pod pi sy wa nia jest ko lej na umo wa 
o do fi nan so wa nie pro jek tu, któ ry
bę dzie re ali zo wa ny przez Mię dzy -
uczel nia ny Wy dział Bio tech no lo gii
Uni wer sy te tu Gdań skie go i Gdań -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
„Zwięk sze nie ak tyw no ści stu den -
tów Mię dzy uczel nia ne go Wy dzia łu
Bio tech no lo gii Uni wer sy te tu Gdań -
skie go i Gdań skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go w dzia ła niach po pra -
wia ją cych atrak cyj ność ab sol wen -
tów na ryn ku pra cy”.

W ro ku aka de mic kim 2011/2012
Uni wer sy tet Gdań ski re ali zo wał 
dziewiętnaście pro jek tów ba daw -
czych w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka.
Po nad to w ra mach Pro gra mu Ope -

ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko re ali zo wa no dwa pro jek ty, 
w Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra -
cyj nym dla Wo je wódz twa Po mor -
skie go – pięć, w tym między innymi:
wspo mnia na już prze ze mnie bu do -
wa bu dyn ku neo fi lo lo gii Wy dzia łu
Fi lo lo gicz ne go w ra mach Kam pu su
Bał tyc kie go, jak rów nież pro jekt:
„Fi zy ka dla me dy cy ny”.

Uni wer sy tet Gdań ski ak tyw nie
uczest ni czył we współ pra cy mię dzy-
na ro do wej po przez wy mia nę do -
świad czeń, re ali za cję pro jek tów 
ba daw czych i edu ka cyj nych przez
kon sor cja mię dzy na ro do we mię dzy
in ny mi: w ra mach Eu ro pej skiej
Współ pra cy Te ry to rial nej to dzie -
sięć pro jek tów, Pol sko -Szwaj car skie
Pro gra my Ba daw cze – dwa  pro jek -
ty, a Li fe long Le ar ning Pro gram me
– sześć pro jek tów.

Na ob raz suk ce sów na szych pra -
cow ni ków, na ukow ców oraz ich 
ze spo łów skła da ją się tak że licz ne
na gro dy i wy róż nie nia uzy ska ne 
w ro ku ubie głym. Po nie waż jest to
dłu ga li sta – po zwo lę so bie wy mie -
nić tyl ko kil ka z nich: prof. Re gi na
Paw łow ska z Wy dzia łu Fi lo lo gicz -
ne go zo sta ła od zna czo na Krzy żem
Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol -
ski za wy bit ne za słu gi dla nie pod le -
gło ści Rze czy po spo li tej Pol skiej, 
za od da nie dla spra wy prze mian
de mo kra tycz nych w kra ju oraz za
osią gnię cia w pra cy za wo do wej 
i spo łecz nej; prof. Mi ro sław Szre -
der z Wy dzia łu Za rzą dza nia Uni -
wer sy te tu Gdań skie go zo stał lau -
re atem Na gro dy Na uko wej Mia sta
Gdań ska im. Ja na He we liu sza 
za rok 2011 w ka te go rii na uk hu -
ma ni stycz nych, na to miast na gro dę
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im. Ja na Upha ge na otrzy ma ły dr
Syl wia Fre za za ba da nia nad struk -
tu rą elek tro no wą nie ty po wych anio -
nów mo le ku lar nych oraz dr Mag da -
le na Giers za pra ce do ty czą ce
funk cjo no wa nia i roz wo ju dzie ci 
z ze spo łem Wi liam sa. Pro fe sor Je rzy 
Bła że jow ski z Wy dzia łu Che mii
otrzy mał pre sti żo we wy róż nie nie
przy zna wa ne co cztery la ta za wy -
bit ne osią gnię cia na uko we i uzna nie 
w mię dzy na ro do wym śro do wi sku
na uko wym „The 2012 TA In stru -
ments  – ICTAC Award”. Na le ży po -
chwa lić tak że Mię dzy uczel nia ny
Wy dział Bio tech no lo gii, któ ry uzy -
skał pierw szą ka te go rię w wy ni ku
prze pro wa dzo nej przez MNiSW
pa ra me try za cji i za jął naj wyż szą
po zy cję wśród jed no stek aka de mic -
kich kształ cą cych w za kre sie bio -
lo gii i bio tech no lo gii. Z ko lei Pol ska
Ko mi sja Akre dy ta cyj na przy zna ła
Wy dzia ło wi Oce ano gra fii i Geo gra -
fii Uni wer sy te tu Gdań skie go in sty -
tu cjo nal ną oce nę wy róż nia ją cą.
Oce nie pod da na by ła m.in. ja kość
kształ ce nia, po ziom ba dań na uko -
wych, współ pra ca mię dzy na ro do wa
i ka dra Wy dzia łu. Nie wąt pli wie
oce nę tę pod nie sie jesz cze w bli -
skiej przy szło ści no wo cze sny sta tek
ba daw czy dla In sty tu tu Oce ano gra -
fii, na któ re go bu do wę przy zna no
nam 36 mln zł. Je go pro jekt już
jest za twier dzo ny, a prze targ na
wy ko na nie ogło si li śmy we wrze -
śniu. War to wspo mnieć przy tej
oka zji o dzia ła niach Ze spo łu ds. Po -
li ty ki Mor skiej pod kie run kiem pa ni
prof. Na ta lii Gor skiej, któ re ma ją
na ce lu mię dzy in ny mi pro mo cję
Uni wer sy te tu ja ko uczel ni o zna -
czą cym po ten cja le mor skim. Dzię ki
ich pra cy Uni wer sy tet jest roz po -
zna wa ny ja ko wio dą cy w re ali za cji
po li ty ki mor skiej na sze go kra ju,

wy peł nia jąc swo ją sen ten cję In ma -
ri via tua.

Chciał bym też po dzię ko wać i po -
gra tu lo wać pra cow ni kom na uko -
wym, któ rzy w mi nio nym ro ku
otrzy ma li z rąk pre zy den ta ty tuł
pro fe so ra. Są to: prof. Da nu ta Ma -
ko wiec, prof. Ce za ry Ob racht -
-Pron dzyń ski i prof. An drzej Szcze -
pań ski. Pod su mo wu jąc po przed ni
rok aka de mic ki i mi nio ną ka den cję,
dzię ku ję pro rek to rom po przed niej
ka den cji – prof. Ma rii Men del i prof.
Mi ro sła wo wi Kra jew skie mu za do -
tych cza so wą pra cę. War to tu też
do dać, że zin ten sy fi ko wa li śmy 
wie le dzia łań w po wo ła nych w ra -
mach uczel ni ze spo łach – w spo sób
wzor co wy ze spo ły wy dzia ło we i ogól -
no uni wer sy tec ki wdro ży ły pod kie -
run kiem prof. Ma rii Men del 
Kra jo we Ra my Kwa li fi ka cji. Wszy -
scy wie my, jak wie le nas to pra cy
kosz to wa ło, ale efekt jest jak są dzę
– wię cej niż za do wa la ją cy. Z my ślą
o przy szło ści na szych stu den tów,
pra cow ni ków i ab sol wen tów nie -
ustan nie roz wi ja my i po sze rza my
ob szar współ pra cy z biz ne sem.
Dzię ki te mu po zy sku je my nie tyl ko
miej sca prak tyk dla na szych stu den -
tów i miej sca pra cy dla ab sol wen -
tów, ale też łączymy w ra mach kon -
sor cjów na ukę z biz ne sem, czer piąc 
z do świad cze nia, prak ty ki i oczy wi -
ście – nie ukry wam – w mia rę moż -
li wo ści – z fun du szy biz ne so wych
part ne rów.

Wspo mnia łem o pla nach bu do wy
Cen trum Spor tu – suk ce sy AZS UG
po twier dza ją, że war to w sport stu -
den tów in we sto wać: w ro ku aka de -
mic kim 2011/2012 spor tow cy na si
uzy ska li mi strzo stwo I li gi – awans
pił ka rzy ha lo wych do Ek tra kla sy
Fut sa lu Męż czyzn (to naj wyż sza
kla sa roz gryw ko wa w Pol sce!), 

III miej sce w kla sy fi ka cji Aka de -
mic kich Mi strzostw Pol ski wśród
uni wer sy te tów, VIII miej sce w kla -
sy fi ka cji Aka de mic kich Mi strzostw
Pol ski w kla sy fi ka cji ge ne ral nej 
na 175 uczel ni z ca łej Pol ski!, a tak -
że I miej sce AZS w kla sy fi ka cji 
ge ne ral nej roz gry wek aka de mic -
kich wo je wódz twa po mor skie go).
Cie szą nas te suk ce sy tak jak
wszyst kie osią gnię cia stu den tów –
ich sty pen dia, gran ty dok to ranc kie.
Chciał bym też przy tej oka zji zwró -
cić Pań stwa uwa gę po raz ko lej ny
na dzia ła nia Aka de mic kie go Cen -
trum Kul tu ry „Al ter na tor”, któ re 
w mi nio nym ro ku aka de mic kim –
ob cho dząc ju bi le usz 30-le cia –
przy go to wa ło wie le wy da rzeń,
któ re wspar ły stu den tów w re ali -
za cji ich po my słów, po mo gły roz -
wi nąć ich hob by czy otwo rzy ły no -
we moż li wo ści mło dym lu dziom.
Dzię ki dzia ła niom ACK uczel nia
za zna cza swą ak tyw ność na ma pie
kul tu ral nej Trój mia sta, włą cza jąc
się w pro jek ty in ter dy cy pli nar ne.
ACK wy da ło pierw szą pły tę -skła -
dan kę „Mu zycz ne UGięcie” z mu -
zy ką piętnastu mło dych ze spo łów,
któ rych człon ko wie stu dio wa li bądź
stu diu ją na Uni wer sy te cie Gdań -
skim, a jed no cze śnie roz wi ja ją swo -
je pa sje mu zycz ne. Uka za ły się 
ko lej ne nu me ry cza so pi sma na uko -
we go „Pa nop ti kum Te le -wi zje” oraz
„Prze zro cza” – trak tu ją ce go o ki nie
2011 ro ku. W I edy cji kon kur su po -
dróż ni cze go Me naż ki na gro dzo no
naj lep szych stu den tów -po dróż ni -
ków. W stycz niu ru szył pro gram
„Al ter na to ra” pod ty tu łem „Alter-
Projekt”, w je go ra mach zre ali zo -
wa li śmy oko ło dziesięciu au tor skich
pro jek tów, któ rych po my sło daw ca mi
by li stu den ci. Co wto rek na Te atral -
nej Sce nie Al ter na to ra od by wa ły się

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

Obecny budynek Wydziału Biologii, jak również budowane w sąsiedztwie budynki Wydziału Chemii nie powstałyby bez wsparcia
finansowego ze strony Unii Europejskiej. Na budowę budynków Uniwersytet Gdański pozyskał środki z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Ośrodka Przetwarzania Informacji – Instytucji
Wdrażającej, na których życzliwość i wsparcie zawsze możemy liczyć, Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju – Instytucji Pośredniczącej,
jak również wykonawcy budynku Wydziału Biologii – firmie Allcon. 

8 G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A / P A ź D Z I E R N I K  2 0 1 2

i n a u g u r a c j a r o k u a k a d e m i c k i e g o



i n a u g u r a c j a r o k u a k a d e m i c k i e g o

P A ź D Z I E R N I K  2 0 1 2 /  G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A 9

spek ta kle dra ma tycz ne, po ka zy im -
pro wi za cji te atral nych oraz spo tka -
nia z ka ba re tem. Do suk ce sów przy -
zwy cza ił nas już Aka de mic ki Chór
Uni wer sy te tu Gdań skie go pod dy -
rek cją prof. Mar ci na Tom cza ka,
któ ry zdo był Grand Prix I Ogól no -
pol skie go Fe sti wa lu Pie śni Ma ryj nej
„Ave Ma ria”. Ze spół Pie śni i Tań ca
UG „Jan tar” pod jął współ pra cę 
z UEFA, przy go to wu jąc kon cert
„Jan tar i Go ście” z udzia łem ze spo -
łu z Ukra iny. DKF „Mi łość Blon dyn -
ki” przy go to wał cykl „Eu ro pa bez
fik cji”, któ re go emi sje od by wa ły się
raz w mie sią cu i łą czy ły po ka zy fil -
mo we z dys kur sem na te mat waż -
nych pro ble mów do ty ka ją cych 
Eu ro pę. Kul tu ral ny Ko lek tyw UG
przy go to wał w ubie głym ro ku aka -
de mic kim wy jąt ko wą edy cję Ki no -
mo bi li za cji – w jed nym dniu, o tej
sa mej go dzi nie, w kil ku miej scach
w Trój mie ście po ka za no róż ne fil -
my po prze dzo ne krót ki mi for ma mi,
któ re mia ły na ce lu zgro ma dze nie
wi dow ni w in nym miej scu niż ki no.
Stu den ci Ko ła Na uko we go „Stra teg”
dzia ła ją ce go na Wy dzia le Za rzą dza -
nia otrzy ma li pre sti żo wą Na gro dę
Czer wo nej Ró ży w ka te go rii „Naj -
lep sze Ko ło Na uko we”. 

Mó wiąc o dzia ła niach stu den tów,
war to wspo mnieć o I edy cji Fe sti -
wa lu Ma de in Azja, „Ma de in Chi -
na”, w któ rej ak tyw nie uczest ni czy -
li stu den ci z Har bi nu. Dzia ła nia te
świad czą o tym, że re ali zo wa ny
przez uczel nię pro jekt po zy ski wa -
nia stu den tów ob co ję zycz nych –
szcze gól nie z Chin, Ro sji, Ukra iny,
Ło twy – jest na ty le do brze re ali zo -
wa ny, że stu den ci nie tyl ko mo gą
kształ cić się w na szej no wo cze snej
uczel ni, ale też in te gro wać się po -
przez dzia ła nia po za nau ko we. 
Z my ślą o stu den tach ob co ję zycz -
nych po sze rza my ofer tę stu diów 
w ję zy ku an giel skim – kształ ce nie
ta kie pro po nu ją między innymi Wy -
dział Bio lo gii czy Bio tech no lo gii.
Mó wiąc o atrak cyj nej ofer cie stu -
diów na le ży za uwa żyć, że sfi na li zo -
wa li śmy i od przy szłe go ro ku wpro -
wa dzi my no wy, orien tal ny, ale
od po wia da ją cy po trze bom no wo -
cze sne go świa ta, kie ru nek – si no lo -
gię. Dzię ki do brej współ pra cy z Chi -
na mi po zy ska li śmy zna ko mi tą ka drę
na uko wą i bę dzie my mo gli za pro po -
no wać bar dzo in te re su ją cy pro gram

kształ ce nia zo rien to wa ny nie tyl ko
na hi sto rię, ale i współ cze sne Chi ny
oraz Azję.

Nie spo sób w tym miej scu nie
wspo mnieć o Sto wa rzy sze niu Ab -
sol wen tów Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, któ re dzię ki dy na micz nej dzia -
łal no ści je go człon ków i en tu zja z-
mo wi pre ze sa Hen ry ka Le wan -
dow skie go spra wia, że ci, któ rzy
zdo by li wy kształ ce nie na na szej
uczel ni, po zo sta ją na dal człon ka mi
na szej spo łecz no ści aka de mic kiej.

Dro dzy Go ście – w ży cie aka de -
mic kie wpi sa ne są jed nak nie tyl ko
pla ny, ra do ści, ale i smut ki. W mi -
nio nym ro ku po że gna li śmy: pa nią
Sa bi nę Głów czyk, prof. Ali cję 
Ja nu gę, pa nią Kry sty nę Ko ło -
wrodz ką, dr Ewe li nę Ma tu szew -
ską, pa nią Ma rię Mi cha łow ską-  
-Da rec ką, pa nią He le nę Sub o to -
wicz, prof. Al fre da Czer miń skie go,
prof. Ja na Drwa la, prof. Zdzi sła wa
Ka mon ta, prof. Al fon sa Kaw skie -
go, prof. Zbi gnie wa Kra suc kie go,
prof. Sta ni sła wa Ła dy kę, prof. Wła -
dy sła wa Pa łu bic kie go, prof. Ire ne -
usza Re cła wa, doc. Je rze go Szu kal -
skie go. Po wstań my pro szę i uczcij -
my ich pa mięć mi nu tą ci szy.

Dzię ku ję.
Sza now ni Pań stwo, dro dzy stu-

den ci pierw sze go ro ku – za chwi-
lę zło ży cie uro czy stą przy się gę i sta -
nie cie się peł no praw ny mi człon ka mi
spo łecz no ści aka de mic kiej. Chciał -
bym, że by ście czer piąc wie dzę, 
ko rzy sta jąc z uro ków ży cia stu denc -
kie go pa mię ta li, że tak na praw dę
już te raz wkra cza cie na ścież kę 

ka rie ry. Na ma wiam was do uważ -
nych i roz waż nych wy bo rów – to,
cze go się na uczy cie, jak po to czą się
i roz wi ną wa sze przy jaź nie, na co
po świę ci cie czas, któ ry po za na uką
wam po zo sta je – wpły nie na wa sze
dal sze do ro słe ży cie. Wy ko rzy staj cie
za tem wła ści wie okres stu dio wa -
nia. Ko rzy staj cie z no wo cze snych
bu dyn ków, la bo ra to riów, zna ko mi -
tej ka dry. Ko rzy staj cie też z bo ga tej
ofer ty, któ rą przy go to wu je dla was
Aka de mic kie Cen trum Kul tu ry „Al -
ter na tor” czy Aka de mic ki Zwią zek
Spor to wy UG. Włą czaj cie się w ak -
cje cha ry ta tyw ne – na si stu den ci 
i wy kła dow cy or ga ni zu ją ich wie le
– wy star czy wspo mnieć ak cje 
na rzecz ho spi cjum. Niech w cza sie
stu diów przy świe ca wam myśl wy -
bit ne go pe da go ga – Ja nu sza Kor -
cza ka: „Nie ta kie waż ne, że by czło -
wiek du żo wie dział, ale że by do brze
wie dział, nie że by umiał na pa mięć,
a że by ro zu miał, nie że by go
wszyst ko trosz kę ob cho dzi ło, a że by
go coś na praw dę zaj mo wa ło”.

Do stoj ni Go ście Uni wer sy te tu
Gdań skie go, pra cow ni cy, stu den ci 
i przy ja cie le na szej Al ma Ma ter – 
  w II wie ku na szej ery grec ki hi sto -
ryk Plu tarch na pi sał, że „Ze wszyst -
kich ludz kich rze czy tyl ko wie dza
jest nie śmier tel na”. Wpi suj my się
więc w tę nie śmier tel ność zna czą co
i in ten syw nie – two rząc, ba da jąc,
stu diu jąc.

Qu od fe lix fau stum for tu na tu mque sit.
Rok aka de mic ki 2012/2013 uwa -

żam za otwar ty!
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Czym zaj mu je się Fun da cja
Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji?

Fun da cja Roz wo ju Sys te mu Edu -
ka cji zo sta ła po wo ła na w 1993 ro -
ku ja ko fun da cja Skar bu Pań stwa
do ob słu gi ów cze snych pro gra -
mów po mo co wych ad re so wa nych
do sek to ra edu ka cji. Obec nie jest
przede wszyst kim in sty tu cją za -
rzą dza ją cą eu ro pej ski mi pro gra -
ma mi edu ka cyj ny mi. Naj więk sze
z nich to „Ucze nie się przez ca łe
ży cie” (ang. Li fe long Le ar ning 
Pro gram me) oraz pro gram „Mło -
dzież w dzia ła niu” (ang. Youth in
Ac tion). Fun da cja Roz wo ju Sys te -
mu Edu ka cji peł ni funk cję na ro do -
wej agen cji tych pro gra mów. Ta kie
in sty tu cje są po wo ły wa ne we
wszyst kich kra jach człon kow skich
Wspól no ty Eu ro pej skiej, a tak że 
w Nor we gii, Is lan dii, Liech ten ste -
inie, Szwaj ca rii, Chor wa cji, Ma ce -
do nii i Tur cji – pań stwach part -
ner skich współ pra cu ją cych z pań -
stwa mi człon kow ski mi. W Pol sce
wszyst kie pro gra my edu ka cyj ne
dzia ła ją w jed nej or ga ni za cji, 
w Niem czech czy Wiel kiej Bry ta -
nii ist nie je kil ka agen cji od po wie -
dzial nych za po szcze gól ne pro gra -
my sek to ro we. 

Naj bar dziej roz po zna wal nym
pro gra mem unij nym 
w za kre sie edu ka cji jest 

pro gram Era smus, któ ry w tym
ro ku ob cho dzi 25-le cie swo jej
dzia łal no ści. Co się zmie ni ło 
na prze strze ni tych lat?

W Pol sce Era smus w przy szłym ro -
ku bę dzie ob cho dził pięt na ste uro -
dzi ny. Cy tu jąc ko mi sa rza Ja nu sza
Le wan dow skie go, na le ży wska zać,
że do dwóch naj więk szych suk ce -
sów Unii Eu ro pej skiej na le ży
Trans eu ro pej ska Sieć Trans por to -
wa oraz pro gram Era smus. Ko mi -
sarz ds. Edu ka cji, Kul tu ry, Wie lo ję -
zycz no ści i Mło dzie ży, An dro ul la
Vas si liou czę sto od wra ca tę ko lej -
ność. W ca łej Eu ro pie pro gram ten
cie szy się ol brzy mią po pu lar no ścią
i co raz wię cej kra jów spo za Unii
chce w nim uczest ni czyć lub bu do -
wać swo je pro gra my wy mia ny 
na pod sta wie roz wią zań wy pra co -
wa nych w pro gra mie Era smus.
Ame ry ka nie rów nież zwra ca ją na
nie go uwa gę ja ko na in te re su ją cy
po mysł na kształ ce nie stu den tów.
To nie wąt pli wy suk ces te go pro -
gra mu. Je dy ną rze czą, któ rą na le -
ża ło by po pra wić, jest na sta wie nie
be ne fi cjen tów do ucze nia się za
gra ni cą. Nie ste ty, stu den ci wśród
po wo dów wy jaz du na ukę wy mie -
nia ją do pie ro na trze cim–pią tym
miej scu, na pierw szym jest in te -
gra cja mię dzy kul tu ro wa i do bra za -
ba wa. To tak że two rzy nie za prze -
czal ną war tość, ale nie na le ży

za po mi nać, że głów nym ce lem
pro gra mu jest jed nak zdo by wa nie 
i po sze rza nie wie dzy. 

Czy to praw da, że Era smus 
był in spi ra cją dla pro ce su 
bo loń skie go?

Ist nie ją opi nie, że gdy by nie Era -
smus, to de cy den ci od po wie dzial -
ni za roz wój szkol nic twa wyż sze -
go nie wpa dli by na po mysł har -
mo ni za cji sys te mów i struk tur
szkol nic twa wyż sze go. One da ły
po czą tek re ali za cji pro ce su re form
w eu ro pej skim szkol nic twie wyż -
szym, zna nym pod na zwą pro ce su
bo loń skie go. War to do dać, że pro -
ces bo loń ski w tej chwi li roz sze -
rzył się po za gra ni ce UE i obej mu -
je dzi siaj czter dzie ści sie dem
państw, mię dzy in ny mi Azer bej -
dżan i Gru zję, oraz wie le in nych
chcą cych wpro wa dzić u sie bie do -
bre prak ty ki kształ ce nia.

Zgod nie z za po wie dzia mi, 
w na stęp nym okre sie 
bu dże to wym for mu ła 
pro gra mu roz wi nie się, 
a tak że zmie ni się na zwa
na „Era smus for All”. Ja ka 
by ła ro la Pol ski w pra cach 
nad ty mi zmia na mi?

„Era smus for All” to no wa – na ra -
zie ca ły czas ro bo cza – na zwa pro -
gra mu. Zmie ni się z pew no ścią je go
za kres, któ ry zo sta nie po sze rzo ny
o za ło że nia pro gra mu „Mło dzież 
w dzia ła niu” i in nych ini cja tyw
wspie ra ją cych edu ka cję i kształ ce -
nie w Eu ro pie. Po nad to no wo ścią
bę dzie kom po nent spor to wy, czy li
wy mia na spor tow ców, a na wet ca -
łych dru żyn spor to wych na wszyst -
kich po zio mach edu ka cji od pod -
sta wó wek po szko ły wyż sze. 
W trak cie pol skiej pre zy den cji jed -
nym z głów nych ce lów by ło roz wi -
ja nie part ner stwa wschod nie go.
Mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż -
sze go pro fe sor Bar ba ra Ku dryc ka
zor ga ni zo wa ła w po ro zu mie niu 
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Erasmus podbija Wschód rOzmOWA z TOmASzem SzYmCzAKIem, CzłOnKIem zArząDu FunDACJI rOzWOJu SYSTemu eDuKACJI

Owocem ekspansji Erasmusa będzie
współpraca z Ukrainą, Gruzją, Armenią,
Mołdawią i Azerbejdżanem, a być może
także z Białorusią 
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z Ko mi sją Eu ro pej ską kon fe ren cję
mi ni strów na uki i edu ka cji za ty tu -
ło wa ną „Go East, Era smus!”. Spo -
tka nie to mia ło na ce lu prze dys ku -
to wa nie moż li wo ści i ko rzy ści 
z roz sze rze nia współ pra cy w za -
kre sie edu ka cji ze wschod ni mi 
są sia da mi. W przy szłej for mu le
owo ce tej eks pan sji Era smu sa bę -
dą wi docz ne w po sta ci współ pra cy
z Ukra iną, Gru zją, Ar me nią, Moł -
da wią i Azer bej dża nem, a być mo -
że tak że z Bia ło ru sią. Już trwa ją
przy go to wa nia tech nicz ne w spra -
wie po zwo leń na wi zę dla stu den -
tów, któ rzy chcie li by przy je chać
na przy kład do Pol ski. War to pod -
kre ślić, że jest to wy łącz na za słu -
ga pol skie go rzą du. W Bruk se li 
już wi dać skut ki tych sta rań – 
na przy kład Fran cja pla nu je roz sze -
rzyć współ pra cę edu ka cyj ną z Tu -
ne zją, a Wiel ka Bry ta nia z Egip tem. 

Czy pro gra my unij ne 
skie ro wa ne są rów nież 
do słu cha czy uni wer sy te tów
trze cie go wie ku?

Oczy wi ście. W struk tu rze pro gra -
mu „Ucze nie się przez ca łe ży cie”
są re pre zen to wa ne wszyst kie sek -
to ry edu ka cji, rów nież nie za wo do -
wa edu ka cja do ro słych, któ rą re -
pre zen tu je pro gram Grund tvig.
Jed ną z naj waż niej szych grup 
be ne fi cjen tów te go pro gra mu są
uni wer sy te ty trze cie go wie ku. 
Od dwu na stu lat ko rzy sta ją one 
z do fi nan so wa nia za rów no dwu let -
nich wie lo stron nych Pro jek tów
Part ner skich Grund tvi ga, po zwa la -
ją cych na współ pra cę kil ku or ga ni -
za cji z kil ku kra jów eu ro pej skich, 
w tym na wy mia ny ka dry i słu cha -
czy, jak i z moż li wo ści in dy wi du al -
nych wy jaz dów za gra nicz nych ka -
dry uni wer sy te tu trze cie go wie ku.
Na to miast ofer ta pro gra mu Grund -
tvig pa rę lat te mu zo sta ła po więk -
szo na mię dzy in ny mi o dwu let nie
Pro jek ty Wo lon ta ria tu Se nio rów, 
w któ rych naj waż niej szy mi dzia ła -
nia mi jest wy mia na grup wo lon ta -
riu szy – se nio rów – po mię dzy
współ pra cu ją cy mi or ga ni za cja mi 
z dwóch kra jów. Be ne fi cjen ta mi
pro gra mu Grund tvig są za rów no
uni wer sy te ty trze cie go wie ku przy

uczel ni lub Cen trum Kształ ce nia
Usta wicz ne go, jak i te dzia ła ją ce 
w for mie sto wa rzy szeń czy fun-
da cji. Ob cho dzo ny obec nie Eu ro -
pej ski Rok Ak tyw no ści Osób Star -
szych i So li dar no ści Mię dzy po ko le -
nio wej jest bar dzo bo ga ty w wy da -
rze nia o za się gu ogól no kra jo wym,
pod czas któ rych przed sta wia ne są
przy kła dy do brych prak tyk w dzia -
ła niach na rzecz se nio rów, w tym
pro jek ty pro gra mu Grund tvig. 

Oprócz pro gra mów unij nych
FRSE po ma ga tak że zdo być 
gran ty w ra mach Nor we skie go
Me cha ni zmu Fi nan so we go. 
Kto i jak mo że apli ko wać?

Środ ki na Fun dusz Sty pen dial ny 
i Szko le nio wy w ra mach fun du -
szy nor we skich prze ka za ne zo s-
ta ły Pol sce przez trzy kra je Eu ro -
pej skie go Sto wa rzy sze nia Wol ne go
Han dlu współ two rzą ce Eu ro pej ski
Ob szar Go spo dar czy: Nor we gię,
Is lan dię i Liech ten ste in. Łącz ny
bu dżet Fun du szu to nie co po nad
11 mln eu ro. Szko ły oraz uczel nie
mo gą się ubie gać o wspar cie w ra -
mach tych środ ków na dzia ła nia
zwią za ne z mo bil no ścią uczniów,
stu den tów, na uczy cie li, ka dry aka -
de mic kiej i na ukow ców. Fun dusz
umoż li wia rów nież re ali za cję
wspól nych pro jek tów, któ rych ce -
lem mo że być na przy kład roz wój
ofer ty dy dak tycz nej pol skich
uczel ni, po pra wa ja ko ści pro gra -
mów stu diów wy kła da nych w ję -
zy kach ob cych, po pra wa za so bów
dy dak tycz nych pol skie go szkol nic -
twa i oświa ty oraz zwięk sze nie
udzia łu pol skich in sty tu cji edu ka -
cyj nych w pro gra mach mię dzy na -
ro do wych, pro gra mach wy mia ny
uczniów oraz stu den tów, a tak że
moż li wo ści or ga ni zo wa nia im prez
i wy da rzeń mię dzy na ro do wych.
Nie daw no sfi na li zo wa li śmy pod pi -
sa nie umo wy na no wą edy cję Fun -
du szu. Pierw szy na bór wnio sków
na wi zy ty przy go to waw cze zo stał
ogło szo ny 1 paź dzier ni ka br. Na to -
miast na po cząt ku przy szłe go ro ku
w lu tym ogło si my du ży na bór na
pro jek ty trwa ją ce na wet do trzech
lat z mak sy mal nym do fi nan so wa -
niem do 250 000 eu ro. 

Z ja ki mi kra ja mi jesz cze
współ pra cu je Pol ska 
w za kre sie fi nan so wa nia 
edu ka cji wyż szej?

Efek tem współ pra cy po wsta łej 
na pod sta wie umo wy dwu stron nej
ze Szwaj ca rią, jest Fun dusz Sty -
pen dial ny Sciex. Zo stał on uru cho -
mio ny w 2009 ro ku w ra mach
Szwaj car sko -Pol skie go Pro gra mu
Współ pra cy. Fun da cja Roz wo ju
Sys te mu Edu ka cji peł ni tu taj ro lę
punk tu kon tak to we go. Głów nym
ce lem pro jek tów re ali zo wa nych 
w ra mach Sciex jest utwo rze nie
part nerstw na uko wych. Cho dzi 
tu o roz wi ja nie zdol no ści po szcze -
gól nych pra cow ni ków, a tak że na -
wią za nie lub za cie śnie nie kon tak -
tów mię dzy ba da cza mi z obu
kra jów. Dok to ran ci lub na ukow cy
po sia da ją cy sto pień dok to ra mo gą
wnio sko wać o do fi nan so wa nie na
pro jek ty ba daw czo -na uko we, któ -
re pla nu ją zre ali zo wać wspól nie 
z uczel nią czy in sty tu cją ba daw czą
w Szwaj ca rii. Wła śnie trwa kon -
kurs wnio sków w tym Fun du szu,
więc za chę cam do apli ko wa nia.
Łącz ny bu dżet Sciex wy no si 12 mln
eu ro. 

Ja kie są naj bliż sze pla ny 
roz wo jo we FRSE?

Przede wszyst kim na szą uwa gę
sku pia my na zmia nach, któ re ma -
ją zajść po 2013 ro ku. W Bruk se li
trwa ją ne go cja cje do ty czą ce no wej
edy cji pro gra mów edu ka cyj nych
na la ta 2014–2020. No wy pro gram
pod ro bo czą na zwą „Era smus dla
wszyst kich” praw do po dob nie za -
stą pi sie dem ist nie ją cych pro gra -
mów, czy li „Ucze nie się przez ca łe
ży cie” (Era smus, Le onar do da Vin -
ci, Co me nius i Grund tvig), „Mło -
dzież w dzia ła niu” oraz pięć 
 pro gra mów współ pra cy mię dzy na -
ro do wej (Era smus Mun dus, Tem -
pus, Al fa, EduLink i pro gram
współ pra cy z kra ja mi uprze my sło -
wio ny mi). No wy pro gram mo że
ob jąć 5 mln lu dzi, czy li pra wie
dwu krot nie wię cej niż obec ne pro -
gra my. 

Dzię ku ję za roz mo wę.mAGDALenA mArCInKOWSKA
szczegółowe informacje dotyczące programów Fundacji systemu rozwoju edukacji znajdują się na stronie www.frse.org.pl



Zno we li zo wa na usta wa Pra wo 
o szkol nic twie wyż szym oraz wpro -

wa dzo ne w Pol sce Kra jo we Ra my
Kwa li fi ka cji dla szkol nic twa wyż -
sze go na ło ży ły na uczel nie obo -
wią zek okre śle nia na stu diach I 
i II stop nia pro fi lu ogól no aka de -
mic kie go lub prak tycz ne go w za -
kre sie or ga ni za cji stu diów oraz
pro gra mu kształ ce nia. Czy „uza -
wo do wio ne” uni wer sy te ty to no -
wa ge ne ra cja szkół wyż szych?

Ja nu so we ob li cze
Od kil ku mie się cy w śro do wi sku
aka de mic kim to czy się ży wa dys -
ku sja na te mat wdra ża nia pro fi lu
kształ ce nia prak tycz ne go i or ga ni -
za cji stu diów w szko łach wyż szych.
Naj więk sze oba wy wśród na ukow -
ców bu dzi utra ta aka de mic kie go
sta tu su uczel ni oraz kosz ty spo wo -
do wa ne or ga ni za cją stu diów o pro -
fi lu prak tycz nym. Zgod nie z usta -
wą, pro fil prak tycz ny ozna cza przy-
go to wa nie ta kie go mo du łu za jęć,

dzię ki któ re mu stu dent zdo bę dzie
umie jęt no ści prak tycz ne przy go -
to wu ją ce go do za wo du. Z ko lei
pro fil kształ ce nia ogól no aka de mic -
kie go to mo duł za jęć słu żą cych
zdo by wa niu przez stu den ta po-
głę bio nych umie jęt no ści teo re tycz -
nych. Po nad to, usta wo daw ca umoż-
li wił udział pod mio tów go spo dar -
czych w pro wa dze niu stu diów 
o pro fi lu prak tycz nym. Bę dą one
mo gły mię dzy in ny mi wpły wać na
kształt pro gra mu na ucza nia, efek -
ty kształ ce nia stu den tów oraz
spo sób re ali za cji prak tyk i sta ży.
Dzię ki te mu stu den ci bę dą od by -
wać za ję cia prak tycz ne pro wa dzo -
ne przez spe cja li stów w da nym
za wo dzie. Oce nia jąc wpro wa dzo ne
zmia ny, prof. Ma rek Fran ko wicz,
eks pert bo loń ski z Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go, użył okre śle nia Ja -
nu so we ob li cze. – Mo im zda niem pro -
fi lo wa nie stu diów ma dwa ob li cza, tzw.
plu sy ujem ne i plu sy do dat nie – tłu ma -
czył. Wśród tych pierw szych ja ko

za gro że nie wy mie nił biu ro kra cję,
moż li wość wy stą pie nia utrud nień
przy prze cho dze niu na dru gi sto -
pień stu diów i zmia nie pro fi lu, 
a tak że ry zy ko two rze nia stu diów
kla sy B. Plu sy do dat nie w opi nii
pro fe so ra to: po ło że nie na ci sku 
na zna cze nie kom pe ten cji prak tycz -
nych, lep sze do pa so wa nie do po -
trzeb ryn ku pra cy, ści ślej sze 
wię zi ze śro do wi skiem ze wnętrz -
nym oraz re flek sja nad mi sją 
i stra te gią uczel ni. Głów nym ce -
lem stwo rze nia po dzia łu by ło za -
tem zwięk sze nie za trud nie nia
wśród ab sol wen tów szkół wyż -
szych. – Cho dzi więc o prze kształ ce -
nie efek tów kształ ce nia stu den tów na ich
do cho dy ja ko pra cow ni ków – from 
le ar ning to ear ning – kon klu do wał
prof. Ma rek Fran ko wicz. Kontr-
ar gu men tem w spra wie wpro wa -
dza nia pro fi lu prak tycz ne go kształ -
ce nia na uczel niach by ła oba wa
do ty czą ca utra ty wspo mnia nej
aka de mic ko ści, czy li war to ści na -
uko wej bę dą cej pod sta wą stu dio -
wa nia. – Na uka a nie prak ty ka słu ży
wy ja śnia niu. To ona tłu ma czy, dla cze -
go tech nicz ne roz wią za nia są efek tyw -
ne – mó wił po seł dr Piotr Bauć
z In sty tu tu Pe da go gi ki UG. 

Stu dent no wej ge ne ra cji
W związ ku z co raz to now szy mi
wy ma ga nia mi ryn ku pra cy na sta ła
sil na po trze ba, by uczel nie „pro du -
ko wa ły” ab sol wen tów przy go to wa -
nych stric te do za wo du, stąd prak -
tycz ny pro fil kształ ce nia. Kim jest
stu dent no wej ge ne ra cji? Na je go
ob raz skła da ją się trzy ty py kom pe -
ten cji: dzie dzi no we, umie jęt ność
prze trwa nia w kul tu ro wo no wym
śro do wi sku oraz przed się bior czość.
– Ab sol went koń czą cy dziś stu dia wyż -

K O N F E R E N C J A R E A
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Studia nowej generacji – kształcenie praktyczne
„nowe perspektywy kształcenia praktycznego w polsce. studia o profilu praktycznym w polskich
uczelniach – in statu nascendi” to tytuł konferencji zorganizowanej 19 czerwca 2012 roku po raz ósmy 
w ramach cyklu „rozwój edukacji akademickiej” na uniwersytecie gdańskim. gospodarzem spotkania 
na wydziale nauk społecznych była prorektor ds. kształcenia prof. maria mendel

Prof. Jakub Stelina, Jolanta Kosakowska
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sze po wi nien po tra fić na pi sać ra port
lub pra cę ze swo jej dzie dzi ny, esej wy -
ra ża ją cy je go my śli oraz uczu cia, a tak -
że po rząd ny biz nesplan – mó wił prof.
Ma rek Fran ko wicz. Nie ste ty, rze -
czy wi stość jest zu peł nie in na. 
– Kan dy da ci z wyż szym wy kształ ce -
niem, któ rych mia łem oka zję oce niać
pod czas po stę po wa nia re kru ta cyj ne go,
czę sto nie po tra fi li spo rzą dzić na wet
sto sow nej no tat ki ze spo tka nia biz ne so -
we go – ubo le wał dr Zbi gniew Ca -
no wiec ki, pre zes sto wa rzy sze nia
„Pra co daw cy Po mo rza”. Jak wy ni -
ka z da nych Eu ro sta tu, bez ro bo cie
wśród lu dzi mło dych się ga obec nie
oko ło 30%. – Jest to pro blem nie tyl ko
ad mi ni stra cji rzą do wej, ale tak że stres
dla pra co daw ców, bo to oni są od po -
wie dzial ni za fi nan so wa nie pierw szej
pra cy – pod kre ślił dr Zbi gniew Ca -
no wiec ki. Ni ski po ziom wy kształ -
ce nia za wo do we go wśród ab sol -
wen tów szkół wyż szych spra wił, 
że pra co daw cy przy go to wa li no we -
li za cję usta wy o ak tyw no ści za wo -
do wej, w któ rej do ma ga ją się, by
pierw sza pra ca by ła fi nan so wa na 
z fun du szu pra cy. Zda niem pra co -
daw ców ab sol went po wi nien nie
tyl ko po sia dać wie dzę teo re tycz ną,
ale też mieć po ten cjał do cią głe go
przy swa ja nia no wych in for ma cji,
umieć ana li tycz nie my śleć oraz
szyb ko re ago wać w sy tu acjach te -
go wy ma ga ją cych. – Pra co daw cy
chcą mieć pew ność, że w ra zie kło po -
tów fir my ła two bę dzie moż na prze -
kwa li fi ko wać jej pra cow ni ków, dla te go
też zmia ny w sys te mie kształ ce nia na
uni wer sy te tach są nie zbęd ne – mó wił
dr Zbi gniew Ca no wiec ki. Ile prak -
ty ki po win no być za tem w kształ -
ce niu aka de mic kim?

Ma riaż edu ka cji i biz ne su
Wy ma ga nia ryn ku pra cy po tra fią
być bar dzo wy so kie w sto sun ku
do osób mło dych. Mu szą oni wy -
ka zać się wie dzą i kom pe ten cja mi,
a czę sto tak że po sia dać kil ku let nie
do świad cze nie w da nej bran ży.
Re cep tą na ten pro blem oka zu je się
być du al ny sys tem kształ ce nia –
po łą cze nie edu ka cji o pro fi lu prak -
tycz nym ze świa tem biz ne su. Ta ki
mo del kształ ce nia spraw dził się

mię dzy in ny mi w Szwaj ca rii,
Niem czech, Ho lan dii i na Wę -
grzech. Dzię ki nie mu moż li we jest
przy go to wa nie przy szłe go pra cow -
ni ka do na tych mia sto we go pod ję -
cia pra cy po ukoń cze niu okre su
kształ ce nia. – Pod czas pro ce su
kształ ce nia na stę pu je sil na iden ty fi ka -
cja z przed się bior stwem ja ko przy -
szłym miej scem pra cy. Uczeń po za -
koń cze niu na uki już zna swój za kład
od pod szew ki – prze ko ny wa ła Jo -
lan ta Ko sa kow ska, dy rek tor Ze -
spo łu Oświa ty Za wo do wej i Pro -
ble ma ty ki Spo łecz nej ze Związ ku
Rze mio sła Pol skie go. Z ko lei ko -
rzy ścią dla pra co daw cy jest do sto -
so wa nie pro fi lu za wo do we go pra -
cow ni ka do je go ocze ki wań oraz
po trzeb, gdyż jest on ukie run ko -
wa ny na ca ły pro ces funk cjo no wa -
nia przed się bior stwa. Szko le nie
pra cow ni ka od by wa się na pod sta -
wie rze czy wi stych struk tur pro -
duk cyj nych i usłu go wych kon kret -
nej fir my re pre zen tu ją cej da ną
bran żę lub sek tor. Płyn ne prze cho -
dze nie ze sta tu su ucznia do sta tu -
su pra cow ni ka po wo du je po nad to
zmniej sze nie bez ro bo cia na lo kal -
nym ryn ku pra cy oraz stwo rze nie
li sty naj bar dziej po żą da nych za wo -
dów. – Ta ki stan po zwa la fir mom
wpły wać na treść i spo sób or ga ni za cji
sys te mu edu ka cji za wo do wej – tłu ma -
czy ła Jo lan ta Ko sa kow ska. W Pol -
sce du al ny sys tem kształ ce nia za -
wo do we go obej mu je głów nie
szkol nic two na po zio mie śred nim
za wo do wym, co ozna cza, że oko ło
15% uczniów uczy się w ten spo -
sób. Prak tycz na na uka za wo du od -
by wa się tak że w za kła dach pra cy
na sta no wi skach pra cow ni ka mło -
do cia ne go (51% uczniów). Na to -
miast zmniej sza się licz ba osób
wy bie ra ją cych kształ ce nie w za wo -
dach rze mieśl ni czych (obec nie jest
to oko ło dzie więć dzie się ciu ty się cy
uczniów). Da ne te wska zu ją, że na
ryn ku pra cy są po trzeb ni nie tyl ko
wy kształ ce ni ab sol wen ci szkół
wyż szych, ale tak że wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy, rze -
mieśl ni cy oraz tech ni cy. W związ ku
z po pu la ry za cją na uki w szkol nic -
twie wyż szym oraz emi gra cją za -

rob ko wą nie do bór fa chow ców 
do pra cy na sta no wi skach ro bot ni -
czych i rze mieśl ni czych wciąż ro -
śnie. Stąd sil na po trze ba wpro wa -
dze nia du al ne go sys te mu
kształ ce nia oraz prak tyk za wo -
dowych, tak że w pro gra mach edu -
ka cji wyż szej. 

Pro fil prak tycz ny na UG
Na Uni wer sy te cie Gdań skim kie -
run ki o pro fi lu prak tycz nym są 
mię dzy in ny mi na Wy dzia le Fi lo-
lo gicz nym. Do nie daw na na tym
wy dzia le moż na by ło stu dio wać 
je dynie sześć kie run ków. Obec-
nie studen ci mo gą kształ cić się 
na czterna stu kie run kach, w tym na
dwóch o pro fi lu prak tycz nym: lo go-
pe dia i skan dy na wi sty ka. – No we
prze pi sy da ły du żo wię cej moż li wo ści
two rze nia no wych kie run ków i róż ni-
co wa nia pro gra mów stu diów z ko rzy-
ścią dla stu den tów – mó wi ła prof. 
Mo ni ka Rze czyc ka z Wy dzia łu 
Fi lo lo gicz ne go UG. Aby pro fil prak -
tycz ny stu diów mógł po wstać,
mu szą włą czyć się do współ pra cy 
in tere sa riu sze ze wnętrz ni, czy li przed-
się bior cy. – W przy pad ku skan dy na wi -
sty ki pod ję li śmy współ pra cę z Pol sko -
-Szwedz ką Izbą Go spo dar czą, fir mą
Ar la z Gdy ni oraz Fe sti wa lem Fil mów
Fa bu lar nych – wy ja śni ła prof. Mo-
ni ka Rze czyc ka. Suk ce su te go nie
uda ło się po wtó rzyć z kie run kiem
ro sjo znaw stwo, gdyż nie zna leź li
się przed się bior cy chcą cy szko lić
stu den tów na swo im te re nie. Ta
nie chęć wy ni ka mię dzy in ny mi 
 z obaw przed spro sta niem wy ma -
ga niom zwią za nym z bu do wa niem
kie run ku o pro fi lu prak tycz nym.
Do ty czą one głów nie za so bów ka -
dro wych (pra cow ni ków ma ją cych
za opie ko wać się stu den ta mi), lo-
ka lo wych oraz in fra struk tu ral -
nych. – Do tej gru py na le ży rów nież
za li czyć swe go ro dza ju nie uf ność pra-
co daw ców zwią za ną z ewen tu al nym
wy nie sie niem ta jem nic za kła du pra cy
przez stu den tów – tłu ma czy ła dr Ur -
szu la Pa toc ka -Si gło wy, pro dzie kan
Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go. W przy -
szłości pla no wa ne jest otwar cie ko -
lej nych kie run ków prak tycz nych 
na Wy dzia le Fi lo lo gicz nym: ro sjo -
znaw stwa, trans la to ry ki an giel skiej
oraz za rzą dza nia kul tu rą i sztu ką.mAG DA Le nA mAr CIn KOW SKA
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dwie dekady temu zaczęto zauważać, że życie człowieka oparte na kulturze konsumpcji ma swoje konsekwencje. pojęcia
duchowości i dobrobytu znacznie się zmieniły, a naukowcy mają nowy temat do żywych dyskusji… czy dzisiejszy świat pomaga
nam w byciu szczęśliwymi? czy współczesny człowiek woli mieć czy być? takie właśnie naukowe debaty i dyskusje toczyły się 
10 i 11 września br. na wydziale nauk społecznych podczas trzeciej edycji konferencji „psychologia – konsumpcja – jakość Życia”,
przebiegającej pod hasłem „pomiędzy dobrobytem a dobrostanem”

Kon sump cjo nizm to „-izm”, 
któ ry zwy cię żył
Czę sto sły szy my, że współ cze sna kul -
tu ra zo rien to wa na jest na kon sump -
cję. Ow szem, to praw da, jed nak sa -
ma idea kon sump cji nie jest ni czym
no wym. Już wie ki te mu czło wiek dą -
żył do po sia da nia jak naj więk szej
licz by dóbr ma te rial nych. Sko ro w tej
kwe stii nie wie le się nie zmie ni ło, to
dla cze go na ukow cy pod no szą alarm?
Po nie waż obec nie za ob ser wo wać
moż na róż ni cę w mo ty wa cji do po sia -
da nia, szcze gól nie w od nie sie niu 
do spo łe czeń stwa za chod nie go, gdzie
w bar dzo du żym stop niu de fi ni cja sa -
me go sie bie opie ra się na pro duk tach
i mar kach, nie na re li gii, ro dzi nie
oraz wy kształ ce niu, jak to mia ło
miej sce kie dyś. Choć tra dy cyj ne war -
to ści wciąż ma ją na nas wpływ, jest
on mniej szy, a sa me war to ści wy ko -
rzy sty wa ne są w mar ke tin gu ja ko po -
moc w zwięk sza niu sprze da ży. Ko go
ob wi niać za ten stan rze czy? Oczy wi -
ście me dia. – Zga dzam się, że me dia
ode gra ły waż ną ro lę w roz prze strze nia niu
się idei kon sump cjo ni zmu, jed nak mo im
zda niem prze ce nia my ten wpływ. Prze -
cież ma te ria lizm to sta ry po mysł – po -
prze dza po wsta nie mass me diów – spójrz -
my cho ciaż by na prze syt w ba ro ku. Sa me
dzie ci są ma te ria li stycz ne, od naj młod -
szych lat wie dzą, co jest „mo je” – chcą
mieć, nie po tra fią się dzie lić. Uczą się te go
póź niej – w wie ku oko ło 5 lat i do pie ro
wte dy mo że my za cząć mó wić o wpły wie
me diów. Jed nak one nie kreu ją od no wa
po trze by po sia da nia, one nie ustan nie

przy po mi na ją o niej i pod po wia da ją,
gdzie i ja kim pro duk tem ją za spo ko ić –
tłu ma czył prof. Ja mes Bur ro ughs
z Uni ver si ty of Vir gi nia w Sta nach
Zjed no czo nych. So cjo lo go wie, fi lo-
zo fo wie, a tak że eko no mi ści co raz gło -
śniej ak cen tu ją, że obec na kul tu ra za -
chod nia zdo mi no wa na zo sta ła przez
eko no mię. In ny mi sło wy, za sa dy ka -
pi ta li zmu ryn ko we go za czy na ją co raz
sze rzej obej mo wać róż ne sfe ry na -
sze go ży cia. Tym re gu la cjom pod le -
gać bo wiem za czy na rów nież czło -
wiek: je go cia ło oraz umysł. 

Czło wiek ja ko to war
Czym jest czło wiek ja ko przed miot
ko mo dy fi ka cji, czy li uto wa ro wie nia?
To rę ce do pra cy, ale tak że moż li wo -
ści, umie jęt no ści, za tem ce nio ny 
na ryn ku pra cy – ka pi tał wie dzy.
Świat wi dział już epi zo dy wy mu szo -
nej ko mo dy fi ka cji – nie wol nic two 
i pro sty tu cję – któ re ist nia ły na dłu go
przed kon sump cjo ni zmem. Współ -
cze śnie ob ser wu je my, nie po ko ją ce
dla nie któ rych na ukow ców, przy kła -
dy do bro wol nej zmia ny czło wie ka 
w pro dukt po przez wy po ży cza nie
cia ła (su ro gat ki, mo de ling, ży we bil -
bor dy czy wi ze ru nek kon trak to wy,
na któ ry ska za li sie bie ce le bry ci 
i po li ty cy). Roz wi ja ją ca się tech no -
lo gia i na uka po zwo li ły na roz prze -
strze nia nie się te go zja wi ska na nie -
gdyś nie do stęp ne sfe ry. Mo wa tu 
o pro gra mo wa niu za rod ków, te ra -
piach ge ne tycz nych czy do bie ra niu
part ne ra za po mo cą al go ryt mów. 

Je ste śmy rów nież świad ka mi na ra -
sta ją ce go i cią gle roz wi ja ją ce go się
kul tu cia ła – nie tyl ko w uję ciu psy -
cho lo gicz nym, ale i, w pew nym stop -
niu, eko no micz nym. Cia ło pięk ne,
zdro we, mło de i szczu płe le piej się
sprze da je za rów no na ryn ku ma try -
mo nial nym, jak i w kal ku la cjach mar -
ke tin gow ców. Nie gdyś – choć by 
w świe cie an tycz nym – dba łość o cia -
ło by ła cno tą wy ma ga ją cą po świę ceń
i dys cy pli ny. To po zwa la ło roz wi jać
się tak że du szy. Dziś moż na za ła twić
spra wę szyb ciej i mniej szym kosz -
tem, by resz tę wol ne go cza su prze -
zna czyć na ma rze nia o nie śmier tel -
no ści. Prze cho wy wa nie DNA, ope -
ra cje pla stycz ne, za mra ża nie tka nek 
z na dzie ją do ży cia wiecz no ści to ko -
lej ne zna ki na szych cza sów. Cia ło
czło wie ka prze sta ło być sa crum, moż -
na dziś na przy kład ku pić nie po wta -
rzal ną bi żu te rię z zę bów i wło sów
na szych naj bliż szych. Do te go nas sa -
mych moż na pod dać re cy klin go wi – 
z pro chów bli skich two rzyć dia men ty
lub na wóz pod drze wo, moż na ni mi
też za si lić ra fę ko ra lo wą. Czy te za -
cho wa nia to nasz spo sób na ada pto -
wa nie się do no wej kul tu ry? Być 
mo że po pra wia ją ca się sy tu acja fi -
nan so wa spo rej czę ści za chod nie go
świa ta, spra wia, że jej miesz kań cy
szu ka ją nie ty po wych spo so bów na
wy róż nie nie się? 

Na wet je śli brzmi to nie groź nie,
ist nie ją pew ne prze słan ki po ma ga ją -
ce są dzić, że kon sump cjo nizm jest
czymś za gra ża ją cym czło wie ko wi.

Czy można kupić szczęście?
REFLEKSJE NAD DOBROByTEM W CZASACH KONSUMPCJI
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P S Y C H O L O G I A – K O N S U M P C J A – J A K O ś ć ż Y C I A

Szu ka nie no wych moż li wo ści i wy -
mia rów po wią za ne jest z no wy mi
tech no lo gia mi oraz roz wo jem na uki 
i wy ko rzy sty wa niem jej przez kor po -
ra cje do zwięk sza nia zy sków. – W cza -
sach, kie dy po pu lar ne glo bal nie sta ją się
he do nizm, pod kre śla nie in dy wi du al no ści
oraz odej ście od kom pro mi sów, czło wie -
ko wi wy da je się, że dzię ki bio tech no lo gii,
in for ma ty ce, fi zy ce kwan to wej czy na no -
tech no lo gii mo że kon tro lo wać na tu rę, in -
nych lu dzi oraz wła sne cia ło i umysł –
wy ja śnia ła dr Te re sa Si ko ra z Uni -
wer sy te tu Ślą skie go. Co praw da,
wciąż gło śno mó wi się o pro ble mach
do ty ka ją cych ludz kość – zmia nach
kli ma tycz nych, wy mie ra niu ga tun -
ków – jed nak prze cięt ne mu czło wie -
ko wi gdzieś one umy ka ją. Być mo że
jest tak, po nie waż ży je my w prze ko -
na niu, że w przy szło ści na ukow cy
znaj dą na wszyst ko roz wią za nie. Od -
ucza my się by cia po kor ny mi i cier pli -
wy mi. Wszyst ko chce my mieć ła two
i szyb ko. Na wet w mi ło ści i przy jaź ni
uwa ża my, że naj le piej, je śli oby ły -
by się bez wy sił ku i po świę ceń. 

Mieć: du żo, być: szyb ko
Trzy sło wa, któ rych moż na użyć w od-
nie sie niu do kon sump cjo ni zmu to:
wię cej, szyb ciej (czy li le piej) i ju tro
(czy li my śle nie, że w nie da le kiej
przy szło ści tech no lo gia zmie ni świat
na lep szy). No cóż, wy da wa ło by się,
że ta kie my śle nie wło żyć moż na mię -
dzy baj ki. Wię cej wca le nie zna czy le -
piej – im więk szy wy bór, tym rza dziej
de cy du je my się na co kol wiek. Szyb -
ciej – cóż, jed nym z wie lu przy kła dów
ży cia w szyb kim tem pie są fast fo ody.
One po nie kąd spra wi ły, że je ste śmy
oty li, ale mo że jest już na to ja kaś
ma gicz nie dzia ła ją ca pi guł ka? Pra cu -
je my cięż ko, je śli nie w pra cy za wo -
do wej, to nad swo ją pa sją lub ży ciem
to wa rzy skim, w ten spo sób nie po zo -
sta je nam wie le cza su na in ne sfe ry
ży cia. Skut ku je to tym, że za miast
czuć się w peł ni za do wo le ni, za czy -
na my stre so wać się prze sy tem i za -
głu sza my stres, czym się tyl ko da.
Rza dziej ma my też w na wy ku py tać,
czy to, co ro bi my, ma głęb szy sens.
Po wo li przy zwa la my na pew ne zja wi -
ska, na wet te nie słu żą ce spo łe czeń -
stwu, bo sko ro wy stę pu ją one czę sto
– za czy na my trak to wać je ja ko nor -
mal ne. Sta ra my się do strze gać je dy -
nie po zy tyw ne stro ny ży cia, bo ogól -
ny trend nie po chwa la za mar twia nia

się. Nie któ rzy, ma jąc do syć kon sump -
cjo ni stycz nych sy tu acji, pró bu ją iść
pod prąd i upro ścić swo je ży cie, od -
su wa jąc się od zgieł ku i za ku po we go
sza łu, chcąc żyć bli żej na tu ry, zdro -
wiej, wol niej i zgod nie z ryt mem
przy ro dy. Jed nak nie da się ki jem cof -
nąć Wi sły i za sto po wać eks pan sji ma -
te ria li stycz ne go spo so bu wi dze nia
świa ta. W koń cu wca le nie ma my
ocho ty po wró cić do ja skiń. Na su wa
się py ta nie: czy od kon sump cjo ni zmu
da się uciec? Mar ke tin gow cy są
spryt ni i sta ra ją się wy cho dzić na
wprost ocze ki wa niom klien tów.
Trud no więc uciec od kon sump cji,
kie dy wszyst ko sta je się nią gdzieś
głę bo ko pod szy te. W koń cu spe ce już
daw no za uwa ży li, że ku pu je my tak że
w imię idei, by pod kre ślić to, do ja -
kie go nur tu/gru py na le ży my. 

Do brym po lem do ob ser wa cji są
Sta ny Zjed no czo ne – to swo isty na tu -
ral ny eks pe ry ment, gdzie na bie żą co
na ukow cy mo gą ob ser wo wać zmia ny
za cho dzą ce w kul tu rze kon sump cyj -
nej. Ja ki jest prze cięt ny Ame ry ka nin?
Z ro ku na ro ku kon su mu ją cy wię cej
dóbr, prze pra co wa ny, nie dba ją cy 
o swo je zdro wie i psy chi kę. W związ -
ku z tym po ja wia się py ta nie: Ja kie
zna cze nie ma cięż ka pra ca – na wet
za wy so kie wy na gro dze nie, kie dy nie
ma się ani zdro wia, ani cza su, że by 
w peł ni ko rzy stać z te go, co ofe ru je
ży cie?

Umieć po wie dzieć: dość
Kra je bo gat sze uzna wa ne są za szczę -
śliw sze, ale ma to swo ją ce nę. Nie ma
li mi tu – kwo ty, któ ra spra wi ła by, że
lu dzie nie ge ne ro wa li by ko lej nych
po trzeb. Ci, któ rzy za ra bia ją dziś 
10 mln do la rów, chcą mieć 18 mln 
i pew nie kwo ty te cią gnę ły by się 
w nie skoń czo ność. Nie ma w tym nic
za ska ku ją ce go – lu dzie od wie ków
pra gnę li bo gac twa i wła dzy. Je śli jed -
nak cho dzi o bo gac two, to wła śnie 
w tej chwi li ży je my w cza sach, kie dy
po przez ku po wa nie sta ra my się za -
spo ko ić wyż sze po trze by. Nie ma my
do syć, a praw da jest ta ka, że nie 
da się go nić kró licz ka w nie skoń czo -
ność. Pó ki wciąż jest nam ma ło, nie
je ste śmy szczę śli wi. Bo w rzeczy wi sto -
ści nie ma związ ku po mię dzy by ciem
bo ga tym, a po czu ciem za do wo le nia.
Mo że i mó wi my, że je ste śmy szczę śli -
wi, ale jest to płyt kie. – Na sze zdol no -
ści do ewo lu owa nia, do ada pto wa nia się,

nie roz wi ja ją się tak szyb ko, jak roz wi ja
się współ cze sny świat. Je ste śmy prze je dze -
ni, prze in for mo wa ni i prze peł nie ni, a to
jest sy tu acja da le ka od ide al nej – kon ty -
nu ował prof. Bur ro ughs.

Kie dy de ba tu je my nad zmie nia ją -
cym się świa tem, prze waż nie sku pia -
my się na wpły wie kon sump cji na
mło dzież i dzie ci. Tym cza sem na si la -
ją ce się tren dy po dą ża ją ce za tym
mo de lem ży cia sta no wią tak że pro -
blem dla lu dzi doj rza łych i star szych,
czy li na szych ro dzi ców i dziad ków,
któ rzy w dzi siej szym świe cie mo gą
czuć się wy jąt ko wo za gu bie ni. – Są to
lu dzie z in nej gru py roz wo jo wej, wciąż
waż ne są dla nich tra dy cyj ne war to ści. To
lu dzie ge ne ra tyw ni i do świad cze ni, jed -
nak zdy stan so wa ni – mó wi ła prof.
Ewa Rze chow ska z KUL. – Dorosłym
Polakom na prze strze ni ży cia to wa rzy szył
sze reg zmian – za rów no po li tycz nych, jak
i sys te mo wych oraz go spo dar czych. W do -
ro słe ży cie wcho dzi li oni w ro ku ‘89, dziś
ja ko lu dzie zbli ża ją cy się do eme ry tu ry
lub bę dą cy na eme ry tu rze znów sta wia -
ni są przed wiel ki mi wy zwa nia mi –
zmia ny kul tu ro we, ko lej ny kry zys go spo -
dar czy... – kon ty nu owa ła ba dacz ka.
Mi mo wszyst kich tych zmian Po la cy
po 50 ro ku ży cia są za do wo le ni z te -
go, co przy nio sło im ży cie i go to wi są
po świę cać się dla swo ich bli skich. 
Są do świad cze ni, mą drzy, ale ży ją 
w kul tu rze de pre cjo nu ją cej star szych.
Z ko lei młod sze po ko le nia zda ją się
być już za chły śnię te ideą kon sump -
cjo ni zmu. Mieć zna czy być, a ku po -
wa nie jest jak nar ko tyk – ma po zy -
tyw ny wpływ, ale bar dzo krót ki, tak,
że już za chwi lę po trze bu je my ku pić
ko lej ną rzecz, by po czuć się do brze.
Do dat ko wo po rów nu je my się do ide -
ałów z ekra nu, a tam prze cież nie po -
ka zu je się bied nych i brzyd kich.
Chce my więc być „nor mal ni” – pięk -
ni, mło dzi i bo ga ci – a re kla mo daw cy,
wie dząc to, po wie dzą nam z pew no -
ścią do kład nie, ja kie pro duk ty i jak
szyb ko po zwo lą nam osią gnąć za mie -
rzo ny cel. W tym zgieł ku i cha osie
war to przy sta nąć na chwi lę i po słu -
chać lek cji, któ rą przy go to wa li dla
nas ro dzi ce i dziad ko wie. Lek cji o ży -
ciu we wspól no cie, dba ło ści o ro dzi nę
i tra dy cję, o war to ściach wyż szych
niż kil ka zer na kon cie i ży ciu skrom -
niej szym, ale być mo że – peł niej -
szym.

mO nI KA Le WAn DOW SKA



Nie ry chło ta kie go ka zno dzie ję
Pol ska na sza zo ba czy, któ ry ser -

ca ludz kie miał w rę ku swo im, i ob -
ra cał nie mi kę dy chciał, przez dziw -
ną a je mu tyl ko da ną wy mo wę. […]
Pły nę ły zło te sło wa z ust je go tak
da le ce, iż ja ko Gre cya wspo mi na
swe go Ja na Zło to uste go, Wło skie
Pań stwo Pio tra Chry zo lo ga, to jest
zło to mow ne go, tak Pol ska na sza
mo że wspo mi nać przez dłu gie cza sy
Pio tra Zło to uste go dla wdzięcz ney,
słod kiey, zło tey pra wie wy mo wy je -
go”. Tak o bo ha te rze ni niej sze go
szki cu – księ dzu Pio trze Skar dze –
wy po wia dał się w mo wie po grze bo -
wej do mi ni ka nin, oj ciec Fa bian Bir -
kow ski. Po dob nież oce nia li Skar gę
za rów no je mu współ cze śni, jak i po -
tom ni...

Ksiądz Piotr Skar ga (1536–1612),
je den z pierw szych pol skich je zu -
itów, dzi siaj zna ny nie tyl ko ja ko
wiel ki ka zno dzie ja, ale rów nież zna -
mie ni ty pi sarz, teo log i hi sto ryk, 
za ło ży ciel czte rech ko le giów je zu ic -
kich i pierw szy rek tor Aka de mii 
Wi leń skiej, zo sta wił po so bie licz ne
dzie ła, nie któ re po dzień dzi siej szy
wzna wia ne i cy to wa ne. W księ go -
zbio rze sta ro drucz nym Bi blio te ki
Uni wer sy te tu Gdań skie go znaj du je
się sześć je go dzieł, w tym dwa opu -
bli ko wa ne za ży cia ich au to ra: Za -
wsty dze nie Aria nom y wzy wa nie ich 
do po ku ty y wia ry Chrze ściań skiey. Przy
nim Ka za nie o Prze na chwa leb niey szey
Troy cy. Czy nio ne od X. Pio tra Skar gi, 
So cie ta tis Je su, wy tło czo ne w Kra ko wie
w ro ku 1604 przez An drze ja Piotr kow -
czy ka oraz Wzy wa nie do po ku ty oby wa -
te low Ko ro ny Pol skiey y W. Księ stwa Li -
tew skie go, wy da ne rów nież w ofi cy nie
Piotr kow czy ka w ro ku 1610. Po za
tym Bi blio te ka UG po sia da dwie edy -
cje ka zań nie dziel nych i z oka zji świąt
ko ściel nych: ła ciń ską (Con cio nes pro

die bus do mi ni cis, et fe stis to tius an ni,
...jam olim ab ip so au tho re cum ad di tio -
ne de sep tem sa cra men tis et alia rum qu -
arun dam con cio num, sa epius re co gni tae
et edi tae; nunc ve ro in la ti num idio ma,
trans la tae a Jo an ne Od ro wąz Pie nią żek),
wy tło czo ną w ro ku 1691 w Kra ko wie
czcion ka mi Dru kar ni Uni wer sy tec -
kiej, i pol ską (Ka za nia na nie dzie le ca -
łe go ro ku Wie leb ne go Xię dza Pio tra
Skar gi To wa rzy stwa Je zu so we go kro low
Pol skich Ste fa na i Zyg mun ta III. the olo -
ga i ka zno dziei prze dru ko wa ne […]
Tom pierw szy), wy da ną w San do mie -
rzu w ro ku 1792. Z te go też ro ku
po cho dzi edy cja jed ne go z naj bar -
dziej zna nych do dzi siaj dzieł Skar -
gi, mia no wi cie: Ka za nia Sey mo we X.
Pio tra Skar gi S.J. w obec no ści Zyg mun ta
III. mia ne. Po dług edy cyi w Kra ko wie 
ro ku 1600 prze dru ko wa ne, w War sza wie
1792. Wy da nie to, wy tło czo ne w ofi -
cy nie pi ja rów, ma ran gę szcze gól ną
ja ko pierw sza edy cja sa mo dziel na,
po nie waż czte ry wcze śniej sze uka -
zy wa ły się ja ko dzie ło współ wy da ne
do zbio rów ka zań nie dziel nych (1597),
o sied miu sa kra men tach (1600) i ka -
zań przy god nych (1610). Od te goż
to wy da nia Ka za nia sej mo we, ze wzglę -
du na swo ją ak tu al ność na tle ów cze -
snej sy tu acji spo łecz no -po li tycz nej
Rze czy po spo li tej, sta wa ły się co raz
bar dziej po pu lar ne, aby w XIX wie ku
wejść na sta łe do ka no nu pi śmien -
nic twa pol skie go. 

Szó ste dzie ło ks. Pio tra Skar gi 
w zbio rach BUG to słyn ne Zy wo ty
Swię tych Sta re go y No we go Za ko nu 
na kaz dy dzien przez ca ły rok, wy bra ne 
z po wa znych pi sa rzow i dok to row ko -
ściel nych. Do kto rych przy da ne są nie -
kto re du chow ne ob ro ki y na uki prze ciw -
ko ka cer stwom przy tym ka za nia
krot kie, na te swię ta, kto re pew ny dzien
w mie sią cu ma ią. Przez X. Pio tra Skar gę
So cie ta tis Je su ze bra ne, na ję zyk pol ski

prze ło żo ne, Za ży cia au to ra dzie więć ra -
zy, a po zej ściu je go po wtór nie prze dru -
ko wa ne Ro ku Pań skie go 1780  w Wil nie
w Dru kar ni Kró lew skiey przy Aka de mii.
Dzie ło to cie szy ło się nie zwy kłą po -
pu lar no ścią już za ży cia au to ra
(dzie więć wy dań), a tak że po je go
śmier ci.

Ob cho dzo ny ak tu al nie Rok Księ -
dza Pio tra Skar gi za chę ca do te go,
aby po chy lić się nad syl wet ką, dzia -
łal no ścią ale i rów nież  twór czo ścią
zna mie ni te go pol skie go je zu ity,
wiel kie go lu mi na rza za rów no sło wa,
jak i pió ra Rzecz po spo li tej Oboj ga
Na ro dów prze ło mu XVI i XVII wie -
ku, rów nież wiel kie go pa trio ty i mę -
ża Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce. 
W uchwa le sej mo wej z dnia 16 wrze -
śnia 2011 ro ku czy ta my mię dzy in -
ny mi: „Po sia dał wiel ki ta lent kra so -
mów czy, po tra fił zdo być po słuch
wśród lu dzi wszyst kich sta nów, słu -
cha li go na wet kró lo wie. Za pi sał się
na kar tach hi sto rii ja ko czo ło wy pol -
ski przed sta wi ciel kontr re for ma cji,
fi lan trop oraz Ten, któ ry w tro sce 
o Oj czy znę miał od wa gę na zwać 
po imie niu naj więk sze pol skie przy -
wa ry. Na wo ły wał do zmian po staw
rzą dzą cych, do re form, by nie do pro -
wa dzić Rze czy po spo li tej do upad ku”. 

Ży cio rys au to ra Ka zań sej mo wych
jest nie zwy kle bo ga ty, za czy na jąc 
od praw dzi we go na zwi ska, któ re
brzmia ło Po wę ski. Nazwisko Skarga
(bę dą ce pier wot nie przy dom kiem)
zo sta ło nada ne dzia do wi ks. Pio tra
Skar gi Ja no wi przez ostat nich ksią -
żąt ma zo wiec kich Ja nu sza III i Sta -
ni sła wa z prze ko ry, ze wzglę du na
je go ob se sję skła da nia skarg. Z bie-
giem czasu jed na od no ga ro dzi ny
przyjęła je jako człon prawdziwego
nazwiska. Nad po cho dze niem ro du
Po wę skich też do dzi siaj trwa ją dys ku -
sje, czy ma on ko rze nie szla chec kie,
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czy też kmie ce. Po twier dze nie szla -
chec twa Skar gów uzy skał u kró la
Zyg mun ta III naj star szy brat Pio tra,
Fran ci szek, w ro ku 1593, co zo sta ło
po twier dzo ne rów nież od po wied nim
re skryp tem sej mo wym. 

Przy szły pierw szy ka zno dzie ja
Rze czy po spo li tej uro dził się w ro ku
1536 w na le żą cym do je go ro dzi ców
An ny i Mi cha ła nie wiel kim fol war ku
k. Grój ca na Ma zow szu. Po cząt ko we
na uki po bie rał w szko le pa ra fial nej 
w Grój cu, a od ro ku 1552 na Uni -
wer sy te cie w Kra ko wie, gdzie po
trzech la tach uzy skał na Wy dzia le
Fi lo zo ficz nym sto pień ba ka ła rza. Do
ro ku 1557 pro wa dził szko łę pa ra fial -
ną przy ko le gia cie Św. Ja na w War -
sza wie. Na stęp nie prze by wał we
Wied niu ja ko pre cep tor Ja na Tę -
czyń skie go, sy na wo je wo dy lu bel -
skie go, An drze ja. W 1562 ro ku po -
czuł w so bie po wo ła nie do sta nu
du chow ne go, któ re to re ali zo wał
naj pierw w Gnieź nie u ab pa Ja ku ba
Uchań skie go, a póź niej we Lwo wie 
u ab pa Paw ła Tar ły, z któ re go rąk
przy jął w ro ku 1564 świę ce nia ka -
płań skie. Już ja ko kle ryk ujaw nił
swój ta lent ka zno dziej ski, wy gła sza -
jąc ka za nia w ka te drze lwow skiej.
Szyb ko awan so wał, sta jąc się ka no -
ni kiem, a na wet kanc le rzem ka pi tu -
ły ka te dral nej we Lwo wie i ka zno -
dzie ją ka te dral nym. W ro ku 1568 udał
się na dal sze stu dia do Rzy mu,
gdzie wstą pił do za ko nu je zu itów. 
Po ukoń cze niu dwu let nie go no wi cja -
tu po wró cił do kra ju ja ko ka zno dzie-
ja w ko le gium je zu ic kim w Puł tu sku. 

Li sta je go do ko nań ja ko je zu ity
jest nie zwy kle ob szer na. Był pierw -
szym rek to rem Aka de mii Wi leń skiej,
za ło ży cie lem ko le giów je zu ic kich 
w Po łoc ku, Ry dze i Do rpa cie. Pod -
czas po by tu w Kra ko wie ja ko su pe -
rior do mu za kon ne go przy ko ście le

Św. Bar ba ry za ło żył sze reg pio nier -
skich dzieł społecznych, opierając się
na wzorcach pod pa trzo nych w Rzy -
mie. By ły to: Brac two Mi ło sier dzia,
Bank Po boż ny, Brac two Św. Ła za rza
oraz Skrzyn ka Św. Mi ko ła ja, wspie -
ra ją cą ubo gie dziew czę ta. Po dob ne
in sty tu cje z je go ini cja ty wy po wsta -
wa ły też w in nych mia stach: w War -
sza wie Brac two Mi ło sier dzia pro wa -
dzą ce Szpi tal Św. Ła za rza, a w Grój cu
Szpi tal Św. Ła za rza, za rzą dza ny
przez ro dzi nę Skar gi. Od ro ku 1588
przez dwa dzie ścia czte ry la ta peł nił
funk cję na dwor ne go ka zno dziei kró -
la Zyg mun ta III. Prze by wa jąc na dwo -
rze kró lew skim, miał moż ność do -
sko na le po znać kon dy cję ów cze snej
Rze czy po spo li tej w kon tek ście ży cia
spo łecz no -po li tycz ne go. W je go ka -
za niach w tym okre sie do mi no wa ło
kil ka te ma tów: przy wró ce nie jed no -
ści wia ry ka to lic kiej ja ko si ły mo ral -
nej pań stwa, w związ ku z po wyż -
szym ostra po le mi ka z dok try na mi
pro te stanc ki mi, zwłasz cza z aria ni -
zmem; za ha mo wa nie we wnętrz ne-
go roz kła du pań stwa (spo wo do wa -
ne go bra kiem pa trio ty zmu i pry wa tą
szlach ty oraz moż no wład ców) po przez
wzmoc nie nie wła dzy kró lew skiej. 

Nie po dziel ność wła dzy kró lew -
skiej w spra wach świec kich i wy łącz -
ność Ko ścio ła ka to lic kie go w kwe -
stiach wia ry to wg Pio tra Skar gi
pod sta wo we de ski ra tun ku dla
utrzy ma nia zdro we go or ga ni zmu
Rze czy po spo li tej. Był też au tor 
Ka zań sej mo wych wiel kim ad mi ra to -
rem dia lo gu ka to lic ko -pra wo sław ne -
go i współ twór cą Unii Brze skiej 
z ro ku 1596. W kwe stiach spo łecz -
nych upo mi nał się o więk szą tro skę
pań stwa i sta nów wyż szych dla
warstw ubo gich. Gro mił ma te ria -
lizm i brak mi ło ści bliź nie go za rów -
no u szlach ty i moż no wład ców, jak

też u du cho wień stwa, czym zy skał
wie lu wro gów, rów nież w krę gach
ko ściel nych. Oso bi ście, na wet na
dwo rze kró lew skim, pro wa dził ży cie
nie zwy kle asce tycz ne i bar dzo
skrom ne. Zmarł w Kra ko wie w opi -
nii świę to ści, czte ry mie sią ce po
zło że niu ze wzglę dów zdro wot nych
urzę du ka zno dziei kró lew skie go,
dnia 27 wrze śnia 1612 ro ku. W ro -
ku bie żą cym ob cho dzi my 400-le cie
je go śmier ci. 

Prze sła nia Skar gi dla Pol ski wy da -
ją się i dziś ak tu al ne, choć by po niż -
szy cy tat z dru gie go ka za nia sej mo -
we go, któ rym za my kam ni niej szy
szkic: „Dwo je przed niej sze roz ka za -
nia, umie ra jąc Pan Je zus, Bóg i Pan
nasz, zo sta wić nam swo im te sta -
men tem ra czył. Jed no, aby śmy się
spól nie mi ło wa li; dru gie, aby śmy
po kój mię dzy so bą i zgo dę świę tą
za cho wa li. Jed no z dru gie go po cho -
dzi i pły nie: mi łość ro dzi zgo dę, a bez
zgo dy mi łość być nie mo że. Mi łość 
ku bliź nim, im jest szer sza, tym jest
lep sza. Do brze mi ło wać są sia da; 
le piej wszyt kie, któ rzy w mie ście
jed nym są, a po go to wiu jesz cze le -
piej wszyt kie oby wa te le kró le stwa
te go, gdy im do bre go co czy nim abo
dla nich co cier pim. Tak że do bra
zgo da i po kój mię dzy po spo li tym 
lu dem, ale lep sza mię dzy pa ny, któ -
rzy ludź mi rzą dzą abo o nich ra dzą, 
a na lep sza mię dzy król mi, któ rzy
wszyt kie mu świa tu po kój zgo dą
swo ją przy no szą. Do tej sze ro kiej 
i prze stro nej mi ło ści przy wo dzić się
ma cie, Prze zac ni Pa no wie, któ rzy -
ście tu na to się zja cha li, aby ście 
o tym my śli li i ra dzi li, ja ko by lud
wszy tek nie gi nął, a wa sza ku Rze -
czy po spo li tej mi łość go rą ca i szcze -
ra po ka zać się mo gła.”

An TO nI KA KA re KO
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Wy bit ne gro no bli sko trzy dzie -
stu na ukow ców mię dzy in ny -

mi z: No wej Ze lan dii, Au stra lii,
Wiel kiej Bry ta nii oraz Pol ski przy -
by ło na kon fe ren cję za ty tu ło wa ną
„New Ze aland and Eu ro pe: bor ders,
na tions, in den ti ties”. Wśród zna ko -
mi tych go ści zna leź li się rów nież
dy plo ma ci: chargé d’af fa ires Li sa 
Fut schek z Am ba sa dy No wej Ze -
lan dii w Ber li nie oraz dr Da riusz
Zdziech z Am ba sa dy No wej Ze lan -
dii w War sza wie. Go ściem ho no ro -
wym te go rocz nej, osiem na stej edy -
cji kon fe ren cji był Alan Duff, au tor
be st sel le ra On ce we re war riors. Nie -
zwy kła po pu lar ność książ ki w la tach
90. XX wie ku spra wi ła, że w 1994
ro ku prze nie sio no ją na du ży ekran.
Dziś ob raz ten jest uzna wa ny za je -
den z naj waż niej szych fil mów no wo -
ze landz kiej ki ne ma to gra fii. Hi sto rię
po wsta wa nia fil mu od po wie ści 
po ku li sy ekra ni za cji opo wie dział po
pro jek cji prof. Ian Con rich z Uni -
wer sy te tu w Es sex. In nym kul tu -
ral nym ele men tem kon fe ren cji by -
ła wy sta wa Se ba stia na Pa ją ka
za ty tu ło wa na „Fa ces and Pla ces”.

ZiE MiA StA nó W
Od kryw cą No wej Ze lan dii zo stał 
w XVII wie ku ho len der ski że glarz
Abel Ta sman. No wy ląd na zwał 
on Sta aten Land – Zie mia Sta nów, na
cześć Sta nów Ge ne ral nych. Dzi siej -
sza na zwa pań stwa po ja wi ła się do -
pie ro dwa dzie ścia trzy la ta póź niej
na ho len der skiej ma pie z 1665 ro ku
i po cho dzi od na zwy jed nej z ho len -
der skich pro win cji – Ze eland. Wy -
spy przez po nad ty siąc lat by ły nie -
za miesz ka ne. Póź niej za czę li się 
na nich osie dlać Ma ory si. 

W 1769 ro ku po now ne go od kry -
cia oraz ko lo ni za cji No wej Ze lan dii
do ko nał Bry tyj czyk Ja mes Co ok.
Przez kil ka dzie siąt na stęp nych lat
trwa ły za cię te wal ki o za cho wa nie
nie pod le gło ści mię dzy ma ory ski mi

ple mio na mi a ko lo ni za to ra mi. Do -
pie ro pod pi sa ny w 1840 ro ku trak tat
wa itan gi ure gu lo wał sto sun ki mię -
dzy stro na mi. Nie ste ty, nie na dłu go,
gdyż wciąż po ja wia ją ce się róż ni ce
do pro wa dzi ły do ko lej nych dwóch
krwa wych wo jen prze gra nych przez
Ma ory sów. W 1907 ro ku No wa Ze -
lan dia otrzy ma ła sta tus do mi nium
ko ro ny bry tyj skiej, a czter dzie ści lat
póź niej sta ła się nie pod le głym pań -
stwem. Dziś jej te re ny za miesz ku ją
głów nie Eu ro pej czy cy, Ma ory si sta -
no wią naj licz niej szą, acz kol wiek nie -
wiel ką, mniej szość et nicz ną (oko ło
8% po pu la cji). Pod czas kon fe ren cji
te mat za cho wa nia toż sa mo ści na -
ro do wej Ma ory sów po ru szy ła prof.
Khy la Rus sell z Po li tech ni ki w Ota -
go. Pre le gen ci dys ku to wa li tak że 
o no wo ze landz kiej li te ra tu rze, mu -
zy ce i ki ne ma to gra fii, kuch ni oraz
han dlu tam tej szy mi pro duk ta mi
żyw no ścio wy mi w Pol sce. Naj więk -
szą część ob rad po świę co no jed nak
re la cjom po li tycz nym z Au stra lią,
Unią Eu ro pej ską, Wiel ką Bry ta nią 
i Pol ską. 

PoL SKA – no WA ZE LAn DiA
Dzie je sto sun ków Pol ski z No wą
Ze lan dią w XX wie ku roz po czę ły
się wraz z od zy ska niem nie pod le -
gło ści w 1918 ro ku. Do mo men tu
wy bu chu II woj ny świa to wej oba
pań stwa utrzy my wa ły ze so bą kon -
tak ty głów nie han dlo we. Nie miec ki
atak na Pol skę w 1939 ro ku spra -
wił, że No wa Ze lan dia, ja ko jed no 
z pierw szych do mi niów bry tyj skich,
wy po wie dzia ła III Rze szy woj nę. –
W pol skiej świa do mo ści ist nie je jed nak
sil na pa mięć bra ter stwa z Au stra lij czy -
ka mi, a nie No wo ze land czy ka mi –
wska zał prof. Ja cek Te bin ka z In -
sty tu tu Po li to lo gii Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych UG. – Pa mię ta się o pi -
lo tach po łu dnio wo afry kań skich, nio są -
cych po moc po wstań com war szaw skim,
ale nie wie le wie się o New Ze aland 

For ces wal czą cych w kam pa nii wło skiej
u bo ku kor pu su gen. Wła dy sła wa An -
der sa – kon ty nu ował pro fe sor. De -
cy zją rzą du pol skie go w Lon dy nie
w 1941 ro ku utwo rzo no pierw szy
kon su lat w Wel ling ton w No wej 
Ze lan dii, na któ re go cze le sta nął
kon sul ge ne ral ny RP Ka zi mierz Wo -
dzic ki. 

Naj waż niej szym re zul ta tem po li -
ty ki pre mie ra No wej Ze lan dii Pe te -
ra Fra se ra wo bec Pol ski w trud nym
wo jen nym okre sie by ło przy ję cie do
swo je go kra ju po nad sied miu set
pol skich dzie ci i set ki do ro słych
opie ku nów. Dzię ki za an ga żo wa niu
żon: kon su la ge ne ral ne go RP oraz
pre mie ra No wej Ze lan dii wy bu do -
wa no osie dle dla uchodź ców w Pa -
hia tua, a tak że po kry to kosz ty ich
utrzy ma nia. Więk szość z nich ni gdy
nie po wró ci ła do Pol ski i wraz z kil -
ku set po wo jen ny mi emi gran ta mi
stwo rzy ła pod sta wy tam tej szej 
Po lo nii (obec nie li czy ona oko ło 
2 tys. osób). Po za koń cze niu II woj ny
świa to wej No wa Ze lan dia prze sta-
ła uzna wać rząd pol ski w Lon dy nie,
ale nie uzna ła też Pol skiej Rze czy po -
spo li tej Lu do wej. Po now ne sto sun ki
dy plo ma tycz ne na wią za no do pie ro 
w 1973 ro ku. Zdła wie nie straj ków
So li dar no ści w 1981 ro ku wy wo ła ło
fa lę de mon stra cji pod am ba sa dą
PRL w Wel ling ton. Rok póź niej, 
ze wzglę dów oszczęd no ścio wych,
pla ców kę za mknię to. No wa sy tu -
acja po li tycz na w Pol sce spo wo do -
wa ła, że am ba sa dę po now nie otwo -
rzo no w 1987 ro ku. Mi mo prze sz-
ko dy w po sta ci od le gło ści Pol ska
utrzy mu je kon tak ty han dlo we 
i przy ja zne sto sun ki po li tycz ne 
z no wo ze landz ki mi wła dza mi. Od
ma ja 2005 znie sio no obo wią zek
wi zo wy dla Po la ków od wie dza ją -
cych (do trzech mie się cy) Kraj Dłu -
giej Bia łej Chmu ry.

mAG DA Le nA mAr CIn KOW SKA
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Od lewej: prof. Jacek Tebinka, prof. Ian Conrich

KRAJ DłUGIEJ BIAłEJ CHMURy
w języku maoryskim tak właśnie określa się nową zelandię. Życie polityczne,
ekonomiczne, kulturalne i społeczne tego państwa stało się przedmiotem
międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 6–8 lipca przez new
zealand studies association oraz instytut politologii wydziału nauk
społecznych uniwersytetu gdańskiego



Ma zur skie atrak cje
Ba za jach to wa UG obec nie znaj du je
się w sa mym ser cu je zior ma zur -
skich, w Wil ka sach nad Je zio rem
Nie go cin. Uni wer sy tet dys po nu je
pię cio ma sze ścio oso bo wy mi jach ta -
mi ty pu Sa san ka 660 Su per no va 
o wdzięcz nych na zwach: Rek, Kan,
Dziek, Dyr i Kier. – Na obóz za pi sać
mo że się każ dy od stu den ta, dok to ran ta
po pra cow ni ka uczel ni. Żad ne że glar -
skie przy go to wa nie nie jest wy ma ga ne,
tyl ko prze ciw desz czo wa kurt ka, ka lo sze,
do bry hu mor i ahoj przy go do – mó wi
dr Jan Pa tok, dy rek tor Stu dium
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu
UG. Atrak cyj ność tam tej szych te re -
nów spra wia, że w za leż no ści od
do świad cze nia za ło gi i wa run ków
po go do wych moż na or ga ni zo wać
rej sy na pół noc do Wę go rze wa lub
na po łu dnie przez Mi ko łaj ki, je zio ro
Śniar dwy po Je zio ro Nidz kie. Głów -
nym ce lem obo zów jest in te gra cja
śro do wi ska aka de mic kie go po przez
wspól ne że glo wa nie, a pod czas flau -
ty or ga ni zo wa nie wol ne go cza su 
po le ga ją ce na to cze niu dys ku sji,
zwie dza niu ma zur skich miej sco wo -
ści i znaj du ją cych się tam za byt -
ków, wy my śla niu gier oraz za baw,
jak na przyklad me cze siat ków ki czy

fil mo we ka lam bu ry, a tak że bie siad
przy ogni sku. 

Do dat ko wym wy da rze niem pod -
czas te go rocz ne go tur nu su by ły
Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski 
w Że glar stwie, któ re od by ły się na
je zio rze Nie go cin w dniach 25–28
czerw ca. Dwie za ło gi Uni wer sy te tu
Gdań skie go, w skła dzie Mag da le na
Du bli now ska (ster nik), Krzysz tof
Boss, Ju sty na Ma zu rek -Glisz czyń -
ska, Grze gorz Goź dzik (ster nik),
Ju sty na De reń, Mi chał Sa la mon,
za ję ły dru ży no wo dru gie miej sce 
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej. Nie do
po ko na nia oka za ła się być Mag da le -
na Du bli now ska, któ ra w ka te go rii
ko biet wy wal czy ła zło ty me dal. 

Z Wil kas do Gi życ ka, na zy wa ne go
sto li cą że glar stwa śród lą do we go 
w Pol sce, przy sprzy ja ją cym wie trze
moż na do pły nąć w kwa drans. Znaj -
du je się tam no wo cze sna ma ri na
dla jach tów oraz wie le re stau ra cji
ser wu ją cych ma zur skie przy sma ki,
w szcze gól no ści słod ko wod ne ry by.
God nym po le ce nia miej scem ku li -
nar nych do znań jest tak że go spo -
da Czar ny Ła będź w Ry dze wie, 
sły ną ca mię dzy in ny mi z ma zur -
skich dzyn dza łek. Z ko lei na pół noc
od Gi życ ka znaj du je się pięk n ie 

po ło żo na, nad Je zio rem Szty norc -
kim, wieś Szty nort, gdzie zlo ka li zo -
wa ny jest wspa nia ły pa łac słyn nej
ro dzi ny Lehn dorf fów, w któ rym
czę sto go ścił bi skup Igna cy Kra sic ki.
Na po łu dnio wy za chód od jach to wej
ba zy uni wer sy tec kiej w Wil ka sach,
w Ry nie, znaj du je się za mek krzy -
żac ki, po ło żo ny po mię dzy Je zio rem
Ryń skim a je zio rem Ołów. In ną hi -
sto rycz ną atrak cją re gio nu – w sam
raz na desz czo wą po go dę – są po zo -
sta ło ści po hi tle row skich bun krach
w Wil czym Szań cu. To tu 20 lip ca
1944 ro ku miał miej sce naj słyn niej -
szy z nie uda nych za ma chów 
na Adol fa Hi tle ra o kryp to ni mie
Ope ra cja Wal ki ria. 

Że glar ska przy go da
Obo zy że glar skie na Ma zu rach to nie
tyl ko tu ry stycz ne atrak cje. To przede
wszyst kim szko ła ży cia po le ga ją ca
na po zy ski wa niu i spraw dza niu że -
glar skich umie jęt no ści. W la tach
sie dem dzie sią tych XX wie ku obo zy
mia ły cha rak ter szko le nio wy, każ dy
uczest nik zdo by wał upraw nie nia
że gla rza jach to we go lub ster ni ka. –
Z cza sem z tej moż li wo ści zre zy gno wa -
no ze wzglę du na zmia nę prze pi sów
Pol skie go Związ ku Że glar skie go – wy -
ja śnia dr Jan Pa tok. Stu den ci chcą -
cy zdo być pa tent że gla rza czy ster -
ni ka mo gą wziąć udział w obo zach
or ga ni zo wa nych przez Aka de mię
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu
oraz Na ro do we Cen trum Że glar -
stwa, z któ ry mi UG współ pra cu je.
Te raz obo zy ma ją cha rak ter czy sto
re kre acyj ny. Dla wie lu uczest ni ków
to naj lep szy re laks, mi mo fak tu, że
nie le ży się brzu chem do gó ry, tyl ko
ca ły czas jest coś do zro bie nia. Za -
da niem ster ni ka jest tak roz dzie lać
pra ce, by każ da oso ba, na wet bez
żad ne go do świad cze nia, czu ła się
człon kiem za ło gi. Choć nie któ rym
po cząt ko wo przy swa ja nie fa cho -
wych po jęć spra wia trud ność, szyb -
ko sta ją się oni spe cja li sta mi od szo -
tów, od bi ja czy czy la zy jac ków. Po byt
na Ma zu rach to tak że ob co wa nie 
z za chwy ca ją cą przy ro dą, róż no rod -
no ścią ptac twa i ro ślin no ści. – Mie li -
śmy oka zję zo ba czyć set ki kor mo ra nów
oraz to wa rzy szą ce im cza ple na Wy spie
Kor mo ra nów, któ ra znaj du je się w Re -
zer wa cie Je zio ro Do bskie. Prze pły nę li -
śmy tak że la bi rynt wy se pek na je zio rze
Ki saj no, gdzie w nie zwy kłej sce ne rii zde -
cy do wa li śmy się urzą dzić obia do wy po -
stój w szu wa rach – wspo mi na Zu zan -
na Zy bik, stu dent ka po li to lo gii. 
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R E J S P O M A Z U R A C H

Gdzie ta keja?
od ponad trzydziestu lat studium wychowania Fizycznego i sportu
uniwersytetu gdańskiego organizuje na jeziorach mazurskich wędrowne
obozy żeglarskie. jeden z tegorocznych rejsów, między innymi po
jeziorach: niegocin, kisajno, jeziorze sztynorckim i dargin, odbył się 
w dniach 25 czerwca–2 lipca
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Naj więk szym wy zwa niem dla że -
gla rzy są zmie nia ją ce się wa run ki
at mos fe rycz ne. Ani mo zje po go do -
we to ele ment nie do za stą pie nia 
w pa kie cie że glar skich atrak cji.
Uczest ni cy te go rocz nej wy pra wy
prze ży li mię dzy in ny mi po nad trzy -
dzie sto stop nio we upa ły oraz ude rze -
nie bu rzy i szkwał. – Eska la cja trud -
nych wa run ków po go do wych spra wi ła,
że si ła wia tru wy no si ła 10 w ska li Be au -
for ta, na stą pi ło naj pierw wy płasz cze nie
się wo dy, a na stęp nie po dmu chy wia tru
uno si ły ją w po wie trze – tłu ma czy ka -
pi tan Cze sław „Ku ba” Ja kub czyk.
Tego typu warunki zdarzają się
dość często, w związ ku z tym na je -
zio rach usta wio no spe cjal ny sys tem
alar mo wy, któ ry ostrze ga że gla rzy
przed za gro że niem, np. bu rzą. –
Ca ła na wał ni ca trwa ła mo że dzie sięć
mi nut. Na szczę ście by li śmy wów czas
bli sko brze gu i szyb ko przy cu mo wa li -
śmy na tzw. dzi kiej pla ży.  Poczuliśmy
szacunek dla potęgi natury i prostego
światełka, które może uratować, gdy tyl -
ko za ło ga pod świa tłym prze wod nic -
twem swo je go ka pi ta na wy ka zu je
spraw ność, zdy scy pli no wa nie i nie aspi -
ru je do bo ha ter stwa – mó wi prof. 
To masz Kon ce wicz z Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji.

Idea uni wer sy te tu mor skie go
W ostat nim cza sie, w związ ku ze
zmniej sza ją cą się licz bą stu den tów
zwią za ną mię dzy in ny mi z ni żem
de mo gra ficz nym, uczel nie pań -
stwo we i pry wat ne pod ję ły mar ke -
tin go wą wal kę o przy szłych ża ków.
Uni wer sy tet Gdań ski jest naj więk -
szą uczel nią na Po mo rzu, któ ra ofe -
ru je nie tyl ko edu ka cję na wy so kim
po zio mie, ale tak że stwa rza wie le
moż li wo ści po za nau ko we go roz wo -
ju. Ła ciń skie mot to UG In ma ri via
tua ozna cza ‘W mo rzu dro ga two ja’.
Je go do słow na in ter pre ta cja mo gła -
by za tem stwa rzać każ de mu stu -
den to wi moż li wość za zna nia tzw.
że glar skie go ży cia. Czy tak jest?

Nie ste ty od kil ku se zo nów licz ba
tur nu sów ma zur skiej przy go dy
spa dła. W ostat niej de ka dzie wy no -
si ła ona na wet osiem, w tym ro ku
mia ły miej sce je dy nie trzy obo zy.
Sta ty sty ka ta smu ci, zwłasz cza że
jest to nie dro gi po mysł na wa ka cje;
koszt rej su wa ha się w gra ni cach
trzy stu zło tych. Oczy wi ście do dać
do te go na le ży wy dat ki wła sne, a te
– wia do mo, jak to na „ko lo nii” –
by wa ją wy so kie. Wśród czyn ni ków
spad ku fre kwen cji or ga ni za to rzy

wy mie nia ją mię dzy in ny mi: pra cę
lub prak ty ki stu denc kie w okre sie
let nim, wy jaz dy za gra nicz ne, sze -
ro ki wa chlarz in nych form spę dza -
nia wol ne go cza su, ba rie rę fi nan so -
wą. Do te go do pi sać moż na zbyt
sła bą pro mo cję rej sów w śro do wi -
sku aka de mic kim. – Mo im  zda niem
na le ży zmie nić for mu łę or ga ni zo wa nia
obo zów. Dziś nie wy star czy za ofe ro wać
jacht, in struk to ra, ubez pie cze nie i upo -
min ko wy ga dżet. Lu dzie ma ją co raz
wyż sze wy ma ga nia. My śli my nad tym,
jak im spro stać i za chę cić ko lej nych
uczest ni ków – wy ja śnia To masz Ban -
de lak ze Stu dium Wy cho wa nia Fi -
zycz ne go i Spor tu UG. Więk szość
stu den tów to sta li uczest ni cy wę -
drow nych obo zów że glar skich, któ -
rzy wy jazd na Ma zu ry po strze ga ją
ja ko obo wiąz ko we wy da rze nie ro ku
aka de mic kie go. – Dla mnie by ły to
już czwar te wa ka cje pod ża gla mi, nie
wy obra żam so bie la ta bez kil ku dni na
na szych uni wer sy tec kich Sa san kach.
Ten obóz, po nie kie dy cięż kiej se sji, ła -
du je ba te rie, do star cza mnó stwa po zy -
tyw nej ener gii. Ca łą zi mę tę sk nię póź -
niej do te go go to wa nia na roz ko ły sa nej
łód ce, drze mek na bur cie lub na dzio -
bie, walk z ko ma ra mi i pięk nych wi do -
ków – przy zna je Zu zan na Zy bik.

Z je zior na mo rze 
Swą obec ność na akwe nach mor -
skich UG za zna cza ło tak że pod czas
peł no mor skich rej sów or ga ni zo wa -
nych przez „Ad ven tu re Club” UG.
Wcze śniej Stu dium Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go i Spor tu UG dys po no wa -
ło wła snym jach tem mor skim. Mo -
że te cza sy jesz cze po wró cą i stu -
den ci, dok to ran ci oraz pra cow ni cy
bę dą mo gli że glo wać tak że po mo -
rzach. Że glar stwo ja ko sport do sko -
na le in te gru je lu dzi z róż nych śro -
do wisk, po sze rza ho ry zon ty oraz
roz wi ja ce chy oso bo wo ści uła twia -
ją ce na przyklad stu den tom prze -
trwać w póź niej szej dżun gli ży cia
za wo do we go. Uni wer sy tet Gdań ski,
mi mo do tych cza so wych do ko nań,
wciąż po sia da nie wy ko rzy sta ny po -
ten cjał w re ali za cji idei uni wer sy te -
tu mor skie go, na wzór naj lep szych
mor skich uczel ni za chod nich. Cy tu -
jąc za tem sło wa naj słyn niej szej że -
glar skiej pio sen ki, na le ży za py tać:
„Gdzie ta ke ja, a przy niej ten jacht,
[…] gdzie te wszyst kie sznur ki od
tych szmat, gdzie ta bra ma na sze -
ro ki świat”...
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na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra cji
uni wer sy te tu gdań skie go w dniach 
7-8 września br. od by ła się i re gio -
nal na kon fe ren cja uni wer sy te tów
trze cie go wie ku wo je wódz twa po -
mor skie go za ty tu ło wa na „ak tyw ność
– de wi zą po mor skie go se nio ra”. 
go spo da rzem spo tka nia by ła Lu dwi -
ka si kor ska, peł no moc nik rek to ra 
ds. gdańskiego uniwersytetów trze-
ciego wieku

Naj czę ściej sta rze nie się po strze -
ga ne jest ja ko nie uchron na groź -

ba, a nie szan sa dla dal sze go roz wo ju
czło wie ka i dzie le nia się do świad cze -
niem w ko lej nym eta pie ży cia. Stąd
de cy zją Ko mi sji Eu ro pej skiej rok 2012
zo stał ogło szo ny Eu ro pej skim Ro kiem
Ak tyw no ści Osób Star szych i So li dar -
no ści Mię dzy po ko le nio wej. Je go ce -
lem jest zwró ce nie uwa gi Eu ro pej czy -
ków na wkład, któ ry do spo łe czeń stwa
wno szą oso by star sze. 

POL SKA – KRAJ LU DZI STAR SZyCH

Sta rze nie się spo łe czeń stwa to mię -
dzy in ny mi efekt szyb kie go roz wo ju
go spo dar cze go pań stwa. W kra jach
Unii Eu ro pej skiej naj wię cej osób star -
szych (po wy żej sześć dzie sią te go pią -
te go ro ku ży cia) miesz ka w Niem -
czech i Wło szech, sta no wiąc 20%
po pu la cji tych państw. Do 2040 ro ku
pierw szeń stwo w te go ty pu sta ty -
sty kach przej mą kra je z Eu ro py 
Wschod niej. Zgod nie z da ny mi Głów -
ne go Urzę du Sta ty stycz ne go (GUS), 
za dwa dzie ścia lat co czwar ty Po lak 
bę dzie miał więcej niż sześć dziąt pię ć
lat. Ozna cza to wzrost z 5,1 mln 
osób w 2010 ro ku (13% po pu la cji) 
do 8,35 mln w 2035 ro ku (23% po pu -
la cji). Na ryn ku pra cy zwięk szy się
więc licz ba osób w wie ku nie pro duk -
cyj nym. Jak pro gno zu je GUS, w 2035
ro ku na ty siąc pra cu ją cych przy pa dać
bę dzie sied miu set trzy dzie stu sze ściu
nie pra cu ją cych, a w 2060 ro ku już ty -
siąc sie dem dzie się ciu. Sza cu je się, że 
w tym cza sie licz ba osób po wy żej
osiem dzie sią te go ro ku ży cia wzro śnie
na wet pię cio krot nie.

Jak wska zał pod czas spo tka nia na
UG eu ro de pu to wa ny Jan Ko złow ski,
wy dłu ża ją ca się dłu gość ży cia wśród
Eu ro pej czy ków spra wia, że jest to
gru pa o wy so kich za so bach eko no -
micz nych, co tak że wpły wa na wzrost
go spo dar czy w wy bra nych sek to rach.
Da ne te po ka zu ją, że spo łe czeń stwo
pol skie za dwa dzie ścia lat bę dzie 
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w tzw. zło tym wie ku, w związ ku 
z czym ist nie je sil na po trze ba ak ty wi -
za cji se nio rów. – Oso by na eme ry tu rze
nie mu szą być spy cha ne na mar gi nes ży -
cia spo łecz ne go, wręcz prze ciw nie, po win -
ny one uczest ni czyć w ży ciu po li tycz nym,
pu blicz nym i sa mo rzą do wym – mó wił
Mie czy sław Struk, mar sza łek Wo je -
wódz twa Po mor skie go. Na czym 
w prak ty ce po le ga ak ty wi za cja osób
star szych? 

Jed nym z dzia łań prze wi dzia nych
w ra mach Eu ro pej skie go Ro ku Ak -
tyw no ści Osób Star szych i So li dar no -
ści Mię dzy po ko le nio wej jest stwo rze -
nie moż li wo ści ich za trud nia nia.
Oso by star sze po sia da ją wiel ki po ten -
cjał w po sta ci wie lo let nie go do świad -
cze nia za wo do we go, któ re umie jęt nie
wy ko rzy sty wa ne przez pra co daw ców,
na przykład w szko le niu ka dry, mo że
na dal przy no sić suk ce sy. In nym 
ro dza jem dzia ła nia jest stwo rze nie
se nio rom wa run ków roz wo ju i sa mo -
re ali za cji. Tu taj naj więk szą ro lę od -
gry wa ją uni wer sy te ty trze cie go wie ku
lub or ga ni za cje po za rzą do we ofe ru ją -
ce pra cę w for mie wo lon ta ria tu. – Pęd
osób star szych do ucze nia się i zdo by wa nia
wie dzy sta no wi do sko na ły przy kład dla
mło dzie ży. Po ka zu je bo wiem, że moż na
kształ cić się w każ dym wie ku – pod kre -
śla ła Ewa Ka miń ska, wi ce pre zy dent
Mia sta Gdań ska. Bar dzo waż nym
czyn ni kiem ak ty wi za cji se nio rów jest
tak że od po wied nie do sto so wa nie
usług miesz ka nio wych, trans por to -
wych, tech no lo gii in for ma cyj nej oraz
in fra struk tu ry do ich po trzeb, tak by
mo gli po zo stać jak naj dłu żej nie za leż -
ni i sa mo dziel ni. 

UNI WER Sy TET PRZy JA ZNy SE NIO ROM

Zmia ny de mo gra ficz ne w Eu ro pie na
prze strze ni ostat nich kil ku dzie się ciu
lat spra wi ły, że na stą pi ła eks plo zja
chę ci ucze nia się. Od po wie dzią na tę
po trze bę by ło stwo rze nie moż li wo ści
sta łe go od na wia nia, do sko na le nia i roz -
wi ja nia kwa li fi ka cji ogól nych oraz za -
wo do wych. W tym ce lu wdro żo no
pro ces ucze nia się przez ca łe ży cie
(ang. li fe long le ar ning) oraz po wo ła no
sze reg in sty tu cji umoż li wia ją cych
zdo by wa nie wie dzy w wie ku do ro -
słym. Od wie lu lat w Pol sce o ak tyw -
ność nie tyl ko umy sło wą, ale tak że 
fi zycz ną osób star szych dba ją uni wer -
sy te ty trze cie go wie ku. Ofe ru ją one
sze ro ką ga mę za jęć me ry to rycz nych,
prak tycz nych oraz ru cho wych (na
przy kład nor dic wal king, tai chi itp.). 
Od 2004 ro ku te go ty pu jed nost ka 

or ga ni za cyj na dzia ła na UG. Je dy nie
w ze szłym ro ku na Gdań ski Uni wer -
sy tet Trze cie go Wie ku przy ję to po nad
ty siąc sie dem set osób. – To nie zwy kle
waż ne dla spo łecz no ści aka de mic kiej uni -
wer sy te tu, a przede wszyst kim dla sa mych
stu den tów, by kon takt z se nio ra mi po zo -
sta wał nie prze rwa ny. Ich obec ność nie tyl -
ko wpły wa na mię dzy po ko le nio wą wy -
mia nę wie dzy i do świad czeń, ale tak że
ro dzi po trze bę no wych ba dań na uko wych
– wska za ła pro rek tor ds. kształ ce nia,
prof. An na Mach ni kow ska. 

Jak po wi nien wy glą dać uni wer sy tet
przy ja zny se nio rom? Aby słu chacz
mógł zdo by wać wie dzę, na le ży stwo -
rzyć mu od po wied nie wa run ki pra cy,
na przy kład sa le za jęć po win ny być
wła ści wie oświe tlo ne, by moż li we by -
ło czy ta nie i pi sa nie. Po nad to w pra cy
z se nio ra mi wy kła dow cy po win ni
prze strze gać kil ku za sad. – Cho dzi 
tu przede wszyst kim o umie jęt ne przy go to -
wa nie za jęć czy wy kła dów przez na uczy -
cie li aka de mic kich – mó wi ła prof. Ma ria
Men del. Wśród za sad, któ ry mi po win -
ni kie ro wać się wy kła dow cy, pro fe sor
wy mie ni ła: przy go to wa nie czy tel nych 
i wi docz nych pre zen ta cji, dba łość 
o sły szal ność, mó wie nie wy raź nym gło -
sem, wpro wa dze nie ci che go wspar cia,
dba łość o wy ko rzy sta nie tech no lo gii
uła twia ją cej uczest ni cze nie w za ję -
ciach. – Nie na le ży za po mi nać, że ucze nie
się w póź niej szym wie ku jest ko lej ną for -
mą ak tyw no ści czło wie ka. No wą ro lą uni -
wer sy te tów jest stwo rze nie od po wied nich
wa run ków dla te go pro ce su – pod kre śla -
ła prof. Ma ria Men del. 

RUCH – LUK SUS CZy KO NIECZ NOść?
Jak gło si sta ro pol skie przy sło wie, 
„W zdro wym cie le zdro wy duch”. Dla -
te go też kon dy cja psy cho fi zycz na czło -
wie ka jest nie zwy kle istot na w pro ce -
sie po zy ski wa nia wie dzy i przy swa ja-
nia in for ma cji, szcze gól nie w póź niej -
szym wie ku. Ćwi cze nie mó zgu jest
tak sa mo waż ne, jak tre ning ca łe go
cia ła; jed no i dru gie przy no si efek ty
za spra wą cięż kiej pra cy. – Ruch pod -
trzy mu je po ziom ak tyw no ści z okre su

mło dzień cze go w okre sie sta ro ści, a tak że
opóź nia i prze ciw dzia ła in wo lu cji (za ni ku
na przykład mię śni) – wy ja śnia ła prof.
Ewa Koz droń z Aka de mii Wy cho wa nia
Fi zycz ne go i Spor tu w War sza wie.
Zdro wie w 50% za le ży od sty lu ży cia
czło wie ka, a je dy nie w 15% od uwa -
run ko wań ge ne tycz nych. – Czer pa nie
ra do ści ży cia w wie ku star szym wią że się
głów nie z za sa dą jak naj dłuż sze go za cho -
wa nia nie za leż no ści od in nych – mó wi ła
prof. Ewa Koz droń. Do te go ce lu słu ży
pro fi lak ty ka, dzię ki któ rej opóź nio ny
zo sta je pro ces sta rze nia się, a czło -
wiek dłu żej za cho wu je spraw ność fi -
zycz ną, sa mo dziel ność i nie za leż ność.
Pro mo cja zdro wia oraz sa mo dziel no ści
zna la zła się rów nież na li ście prio ry te -
tów Eu ro pej skie go Ro ku Ak tyw no ści
Osób Star szych i So li dar no ści Mię dzy -
po ko le nio wej. 

Kon se kwen cją utrzy mu ją ce go się
wzro stu sta rze nia się spo łe czeństw 
w pań stwach eu ro pej skich sta ła się
ko niecz ność wy cho wy wa nia na stęp -
nych po ko leń ku sta ro ści. Co raz czę -
ściej bo wiem ta kie czyn ni ki, jak: sie -
dzą cy tryb ży cia, brak ru chu, zła die ta
oraz sa mot ność po wo du ją, że pro ces
sta rze nia się zo sta je przy spie szo ny. Na
czym po le ga więc po myśl ne sta rze nie
się? W ję zy ku an giel skim suc cess ful
age ing to pro ces umoż li wia ją cy oso -
bom star szym czyn ne uczest nic two 
w ży ciu spo łecz nym bez dys kry mi na -
cji ze wzglę du na wiek, a tym sa mym
po zwa la ją cy na czer pa nie ra do ści 
z do brej ja ko ści nie za leż ne go ży cia.

Sta rość nie mu si być więc groź bą
zbli ża ją ce go się koń ca. Zmia na jej po -
strze ga nia za rów no wśród mło dzie ży,
jak i sa mych se nio rów mo że stwo rzyć
przed ni mi no we moż li wo ści. Osta -
tecz nie wszy scy po czu je my, czym jest
sta rość, dla te go już dziś po win ni śmy
za cząć ją so bie pla no wać. Obec nym
se nio rom na le ży po móc ak tyw nie bu -
do wać swo ją rze czy wi stość i do ce nić
wresz cie to, co ma ją nam do za ofe ro -
wa nia. A za ofe ro wać mo gą wie le...
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Od lewej: pełnomocnik rektora ds. GUTW Ludwika Sikorska, prorektor ds. kształcenia prof. Anna
Machnikowska, dziekan WPiA prof. Jakub Stelina,wiceprezydent Miasta Gdańska Ewa Kamińska,
eurodeputowany Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk
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Rozświe tlo ny hol Wy dzia łu Na -
uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu

Gdańskie go to z pew no ścią naj bar -
dziej gwar ne miej sce w ca łym 
bu dyn ku. Wy star czy jed nak tyl ko
tro chę zbo czyć z tra dy cyj nych stu -
denc kich ście żek, by zna leźć się 
w zu peł nie in nym świe cie. Chro -
nio ny dźwię kosz czel ny mi drzwia mi
otwie ra ny mi za po mo cą spe cjal ne -
go ko du, od sa me go po cząt ku ude -
rza at mos fe rą peł ną ci szy i sku pie -
nia. Przy tłu mio ne gło sy po sta ci
prze mie rza ją cych po grą żo ne w pół -
mro ku po miesz cze nia in for mu ją
przy by łe go o po wa dze wy ko ny wa -
nej przez nich pra cy. Wy jąt ko wy
kli mat te go miej sca współ gra z je -
go rów nie wy jąt ko wym prze zna -
cze niem – znaj du je my się w sie dzi -
bie MORS-a – Me ga Otwar te go
Ra dia Stu denc kie go. 

Każ da ini cja ty wa po trze bu je od -
po wied nich wa run ków do re ali za -
cji. W tym wy pad ku im pul sem do
dzia ła nia by ło od da nie do użyt ku
Stu dia Ra dio we go Uni wer sy te tu
Gdań skie go. – Otwar cie na stą pi ło 
2 paź dzier ni ka 2009 ro ku – mó wi 

peł no moc nik rek to ra ds. ra dia
stu denc kie go, re dak tor mgr
Ali na Kie trys, od po wie -
dzial na za me ry to rycz ną 
i or ga ni za cyj ną stro nę dzia -
łal no ści MORS-a. – Głów nym

ce lem przy świe ca ją cym funk cjo -
no wa niu stu dia by ły za ję cia 

o na zwie la bo ra to rium ra dio we
– obo wiąz ko we na kierunku dzien -
ni kar stwo i komunikacja społeczna.
Po przez pra cę nad re por ta ża mi, wy -
wia da mi i zbie ra niem ma te ria łów
dźwię ko wych stu den ci na bie ra ją

do świad cze nia dzien ni kar skie go, 
po moc ne go w póź niej szej ka rie rze 

za wo do wej. Ra dio In ter ne to we Uni wer -
sy te tu Gdań skie go MORS po wsta ło 
1 stycz nia 2009 ro ku – do da je mgr
Kie trys. Po dwóch latach praktyki
wysoki poziom re ali zo wa nych la bo -
ra to riów spra wia, że MORS-a nie
spo sób skla sy fi ko wać ja ko ko lej ne go
ama tor skie go, stu denc kie go ra dia. 

Naj waż niej sza jest ja kość

Zbu do wa ne za 1 mln zł studio 
mo że po chwa lić się wy so kiej kla sy
pro fe sjo nal nym sprzę tem po zwa la -
ją cym na uzy ska nie dźwię ku bar -
dzo do brej ja ko ści i per fek cyj ny
mon taż. Nic więc dziw ne go, że du -
żą wa gę przy kła da się do spo so bu
re ali za cji na grań. Po ziom tech nicz -
ny au dy cji jest dla au to rów rów nie
waż ny jak ich treść. – Gdy stu den-
ci przy cho dzą do mnie z go to wym ma -
te ria łem, po ma gam im w na gry wa niu
au dy cji. Czu wam nad tech nicz ną stro -
ną na grań, ucząc jed no cze śnie ob słu gi
pro gra mu mon ta żo we go, re je stra to rów
dźwię ku oraz pro gra mu emi syj ne go –
wy ja śnia Ka ro li na Gle inert, któ ra
wraz z Ja ro sła wem Zor nem zaj -
mu je się re ali za cją dźwię ku. – Mo -
im za da niem jest na uczyć stu den tów
ob co wa nia z dźwię kiem: od prób mi kro-
fo no wych po na gry wa nie ma te ria łów
na ze wnątrz stu dia. Nie wy ma ga my 
od stu den tów tech nicz nej bie gło ści,
gdyż to wła śnie tu taj ma ją się jej uczyć.
Na py ta nie, jak wie le osób jest rze -
czy wi ście w sta nie zro bić ka rie rę 
w ra diu, od po wia da: – Nie spo tka -
łam się jesz cze z przy pad kiem zu peł -
ne go bra ku ta len tu. Wręcz prze ciw nie
– są ta kie oso by, któ re na gry wa ją swo -
je au dy cje od ra zu. Je ste śmy otwar ci 
na każ de go, kto za mie rza re ali zo wać
swo ją ra dio wą pa sję.

Ra dio jest tyl ko jed nym z kil ku
środ ków ma so we go prze ka zu.
Choć nie odzow nie łą czy się z mu -
zy ką, mu si jed nak kon ku ro wać 
z bły ska wicz nym roz wo jem In ter -
ne tu oraz pry wat ny mi play li sta mi.
Co więc spra wia, że moż na na zwać
je wy jąt ko wym? – Au dy cja mu zycz -
na jest naj bar dziej sku tecz nym środ -
kiem pro mo cji mu zy ki – tłu ma czy 
Ja rek So piń ski, któ ry wspól nie 
z Ma ri ką Mar kow ską sze fu je dzia -
ło wi mu zycz ne mu oraz pro wa dzi
„Gi ta ro te kę”. – Nie bez po wo du mó -
wi się, że słu cha nie pio sen ki w ra diu
jest zu peł nie in nym do zna niem. Po za
tym, jed nym z na szych pod sta wo wych
ce lów jest współ pra ca ze spo łecz no ścią
aka de mic ką – pro mu je my mu zy kę gra -
ną przez po cząt ku ją ce stu denc kie ka pe -
le. Obok rze czy po wszech nie zna nych
sta ra my się też pre zen to wać licz nych
wy ko naw ców, w tym z Trój mia sta, któ -
rych próż no szu kać w ko mer cyj nych
roz gło śniach ra dio wych – de kla ru je.

Sport, ja kie go nie zna cie
Ra dio MORS cha rak te ry zu je przede
wszyst kim sze ro ki pro fil re ali zo wa -
nych au dy cji. Ist nie je w nim dział
in for ma cji, pu bli cy sty ki oraz spor -
tu. – Zaj mu je my się przede wszyst kim
po zy ski wa niem in for ma cji z ży cia
uczel ni, mó wi my o kwe stiach waż nych
dla stu den tów – mó wi Ma te usz
Grze gor czyk, szef New sro omu. –
Czte ry ra zy w ty go dniu pre zen tu je my
ze bra ny ma te riał. Po zy sku je my in for -
ma cje z ogól no do stęp nych źró deł, ale
pod sta wą na szej wie dzy jest sze ro ka
współ pra ca z or ga ni za cja mi aka de mic -
ki mi, któ rym za le ży na pro mo cji swo -
ich dzia łań na UG. Cho ciaż na ryn ku
ra dio wym jest du ży tłok, to wie rzy my
w sens wy ko ny wa nej tu pra cy. Ra dio
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Od lewej: Paweł Kątnik, Mateusz Grzegorczyk, Jarek Sopiński
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Obec nie przy go to wu jesz 
dy ser ta cje na dwóch róż nych 
kie run kach: pra wie i kul tu ro znaw -
stwie. W ja ki spo sób two je ba da nia
łą czą te dwie dzie dzi ny wie dzy?

Z wy kształ ce nia je stem praw ni kiem
spe cja li zu ją cym się w pra wie au tor -
skim oraz ab sol went ką Aka de mii
Mu zycz nej w Gdań sku na kie run ku
jazz i mu zy ka roz ryw ko wa w kla sie
for te pia nu Wło dzi mie rza Na hor ne go.
Mo je po szu ki wa nia na uko we do ty czą
ochro ny praw nej dzie ła mu zycz ne go
w XXI wie ku. W ten spo sób chcia ła -
bym zmie nić po strze ga nie utwo ru
mu zycz ne go w dok try nie, po nie waż
na dal trak tu je ona je go struk tu rę
przez pry zmat dzie więt na sto wiecz ny.
Roz wój tech nik kom po zy tor skich oraz
no wych me diów nie ste ty nie po cią -
gnął za so bą prac po sze rza ją cych po -
strze ga nie sfer, ja kie mo gą być chro -
nio ne w utwo rze mu zycz nym. Ogrom
prac zwią za nych z przy go to wa niem
dwóch dok to ra tów spra wia, że co raz
czę ściej za sta na wiam się nad po łą -
cze niem ich w jed ną ca łość i przed -
sta wie niem te ma tu w uję ciu in ter dy -
scy pli nar nym, z per spek ty wy pra wa,
teo rii mu zy ki i kul tu ro znaw stwa. 
To jed nak bę dzie za le ża ło od przy -
chyl no ści władz uczel ni. 

Jak chro ni się utwór mu zycz ny?

Zgod nie z ar ty ku łem 1 Usta wy o pra -
wie au tor skim i pra wach po krew nych
utwo rem jest ja ka kol wiek ob ja wio na
na ze wnątrz dzia łal ność twór cza
czło wie ka o in dy wi du al nym cha rak -
te rze przed sta wio na w do wol nej po -
sta ci. Ta de fi ni cja stanowi, że ochro ną
ob ję te jest wszyst ko co twór cze, in -
dy wi du al ne i usta lo ne – to zna czy
„ob ja wio ne” w ja kiej kol wiek po sta-
ci choć jed nej oso bie po za twór cą.
Chro nio ne są więc za rów no ca łe
utwo ry, jak i po szcze gól ne ich frag -
men ty. Mo im za da niem jest wska -
zać, co w dzie le mu zycz nym jest
twór cze oraz in dy wi du al ne. Na chwi -
lę obec ną dok try na gło si, że twór -
czym i in dy wi du al nym ele men tem

kom po zy cji mu zycz nej mo że być me -
lo dia, har mo nia oraz rytm. W XX wie -
ku po wstał na przy kład kie ru nek 
w mu zy ce współ cze snej zwa ny so -
no ry sty ką, któ re go ele men tem twór -
czym jest brzmie nie. W od nie sie niu
do obec nie obo wią zu ją cej dok try ny
praw nej nie jest ono za ta ko wy uzna -
wa ne i ta kie utwo ry w ogó le nie są
chro nio ne. Tak sa mo jak zmia ny
ago gicz ne mo gą mieć w utwo rze
cha rak ter bar dzo twór czy i in dy wi -
du al ny, a na wet mo gą sta no wić o je -
go ist nie niu. Tym cza sem do dzi siaj
wszy scy je den po dru gim po wta rza -
ją ni czym pa cierz: for ma mu zycz na
de ter mi nu je bu do wę utwo ru, jest
„in struk cją” o uni wer sal nym cha -
rak te rze okre śla ją cą, jak utwór na pi -
sać – stąd nie są one dzie łem mu -
zycz nym. Bar wa, dy na mi ka oraz
ago gi ka [tempo – przyp. red.] są na -
to miast wy znacz ni ka mi tech nicz ny -
mi, wska zów ka mi wy ko naw czy mi,
pod po wie dzią dla in stru men ta li sty,
„jak wy ko nać” ele men ty o cha rak te -
rze twór czym, czy li me lo dię, har mo -
nię i rytm, więc tak że utwo ra mi być
nie mo gą. Chcia ła bym, łą cząc wie dzę
z za kre su teo rii mu zy ki, kom po zy cji
oraz pra wa, spra wić, by współ cze śni
kom po zy to rzy, któ rych pra wa au tor -
skie są ła ma ne, mo gli sku tecz niej do -
cho dzić swo ich praw w są dzie. 

W ja ki spo sób do cho dzi 
do na ru sze nia praw au tor skich 
w dzie le mu zycz nym? 

Po mi ja jąc ca łą fi li pi kę na te mat nie -
le gal ne go roz po wszech nia nia w sie ci
em pe tró jek czy też twór cze go opra -
co wy wa nia utwo rów bez zgo dy au to -
ra (tak zwa ne co ve ry ze spo łów na por -
ta lu My spa ce, ca łe zja wi sko YouTube),
to oczy wi ście jed ną z naj częst szych
form na ru sza nia praw au tor skich
jest pla giat. Pla giat, czy li sko pio wa -
nie frag men tu utwo ru mu zyczne go.
Prze cięt ny czło wiek pla giat ko ja rzy 
z powielaniem li nii me lo dycz nej. 
To mo że od by wać się na wie lu
płasz czy znach, na przy kład me lo -
dycz nej, har mo nicz nej, ryt micz nej
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Mówię „dość”
kompozytorskim plagiatom

jest na szą ży cio wą pa sją, miej scem po -
wsta wa nia szcze gól nej wię zi z od bior -
ca mi. Uwiel bia my to, co ro bi my, i nie
za da je my so bie na wet py tań, dla cze go
aku rat wy bra li śmy tę dro gę – przy zna je.

Prze ka zy wa nie in for ma cji wy ma -
ga czę sto od dzien ni ka rza wni kli -
wo ści i bez kom pro mi so wo ści w do -
cho dze niu do praw dy. – Po ru sza my
wszyst kie te ma ty, rów nież te naj trud -
niej sze, do ty czą ce pa to lo gii w pol skim
spo rcie – mó wi Pa weł Kąt nik, szef
dzia łu spor to we go, pro wa dzą cy au -
dy cję „Spor to we Ti ra mi su”.– Mi mo
że Gdańsk był jed nym z go spo da rzy
EURO 2012, nie sku pia my się wy łącz -
nie na pił ce noż nej. Po za pol ski mi spor -
to wy mi ce le bry ta mi – ka drą skocz ków
czy Ju sty ną Ko wal czyk – opi su je my pe -
reł ki, na przy kład rug byst ki Le chii
Gdańsk, mi strzy nie Pol ski. Za pra sza my
też do na sze go stu dia czyn nych spor -
tow ców oraz dzia ła czy, przy bli ża jąc
słu cha czom re alia upra wia nia spor tu
w na szym kra ju. Abs tra hu jąc od kwe -
stii czy sto me ry to rycz nych, cie szę się, 
że pra cu ję w ta kim ze spo le. Wszy scy je -
ste śmy świa do mi, że jest wie le czyn ni -
ków, nad któ ry mi trze ba pra co wać 
i któ re trze ba po pra wić, i to w mia rę
upły wu cza su rów nież czy ni my. To chy -
ba naj lep szy do wód bar dzo do brej at -
mos fe ry pa nu ją cej w MORS-ie – pod -
su mo wu je. 

Za le d wie dwu let nia ak tyw ność
ra dia przy nio sła nie spo dzie wa ny
roz kwit stu denc kiej dzia łal no ści.
Au to rzy po szcze gól nych au dy cji or -
ga ni zu ją krót kie kon cer ty, pro mu ją
kul tu rę fi zycz ną oraz pro wa dzą
„Li stę Prze bo jów” – jeden z naj -
now szych pro gram roz gło śni. Nie
moż na jed nak za po mnieć o naj -
waż niej szym – Ra dio po ma ga utrzy -
mać wy so ką kul tu rę wy po wie dzi oraz
uczy od po wie dzial no ści za sło wa.
Uczu lam swo ich stu den tów na kształ -
to wa nie wła ści wych po staw, na uczci -
wość za wo do wą – pod su mo wu je 
re dak tor Kie trys. PA Weł SzCze PAŃ SKI

Realizator dźwięku, Karolina Gleinert
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lub so no ry stycz nej. Nie ste ty, do nie -
mal że tra dy cji kom po zy tor skich XXI
wie ku na le ży fakt, iż pan X bie rze
par ty tu rę zna ne go i uzna ne go kom -
po zy to ra, na przy kład Krzysz to fa
Pen de rec kie go, a na stęp nie bez żad -
ne go skrę po wa nia ko piu je z niej za -
bie gi in stru men ta cyj ne, dy na micz ne,
me trycz ne, ubie ra jąc te rze czy w in -
ne nu ty (tj. dźwię ki), dzię ki cze mu
po wsta je no wy utwór. Brzmi po dob -
nie, ale trosz kę ina czej. Wi dow nia 
i tak nic nie ro zu mie, pan X ka su je
po tęż ne ho no ra rium z ty tu łu kon cer -
tu kom po zy tor skie go, zaś Pen de rec ki
„wa li gło wą w mur”, po nie waż je go
wy bit na twór czość jest bez czesz czo -
na przez śred nio uzdol nio ne go oszu -
sta. W tej sytuacji za rów no pro ku ra -
tu ra, jak i są dy cy wil ne są bez rad ne.
Tak dzia ła więk szość bran ży mu zycz -
nej, tej po waż nej oraz roz ryw ko wej,
nie ste ty nie tyl ko w Pol sce.  

Czy moż na pro cen to wo wska zać,
ile tak tów w dzie le mu zycz nym 
zo sta ło sko pio wa nych?

Nie ste ty, nie. Gdy spra wa tra fia 
na wo kan dę, po wo łu je się bie głych
mu zy ko lo gów lub teo re ty ków mu zy -
ki, któ rych za da niem jest oce nić, czy
do szło do pla gia tu czy nie. Jest 
to bar dzo trud ne, gdyż zgod nie 
z usta wą ochro ną ob ję ty jest „prze -
jaw dzia łal no ści twór czej”, czy li po -
zba wio ny ram cza so wych i for mal -
nych – a więc okre ślo nej liczby
tak tów – utwór. Po wo łu jąc się na
orzecz nic two są do we, ist nie je moż -
li wość wska za nia, że utwo rem jest
za le d wie kil ka dźwię ków czy też
krót ki mo tyw. Nie za wsze uda je się
to jed nak udo wod nić. Przy kła dem
jest tu gło śna spra wa ana lo gicz nie
brzmią ce go te ma tu pio sen ki ze spo łu

Fe el A gdy jest jest ciem no do kom po -
zy cji Car ly Si mon Comming Aro und
Aga in. Nie trze ba być wy bit nym mu -
zy ko lo giem, by stwier dzić, że do szło
do naru sze nia praw au tor skich. Bie -
gli jed nak orze kli, że li nia me lo dycz -
na spor nej fra zy nie za wie ra w so bie
na ty le in dy wi du al nych i ory gi nal -
nych cech. Za chę cam wszyst kich 
do prze słu cha nia obu utwo rów. 

Wie le osób na tak ostro 
po sta wio ną te zę do ty czą cą 
pla gia tów utwo rów mu zycz nych
bro ni ło by się, twier dząc, że je dy nie
in spi ro wa ło się twór czo ścią 
zna ne go kom po zy to ra.

Pa mię taj my, że bez po szu ki wa nia in -
spi ra cji nie ma po stę pu, w związ ku 
z czym mu zy ka sta je w miej scu.
Nie mniej pew ne kwe stie na le ży roz -
róż niać. Czym in nym jest pi sa nie dla
tre nin gu i na wła sny uży tek, w ce lu
po zna nia ję zy ka mu zycz ne go Fry de -
ry ka Cho pi na lub Ser gie ja Rach ma -
ni no wa, po to, by wy kształ cić na tej
pod sta wie swój ję zyk mu zycz ny, 
a czym in nym – ma so we pi sa nie 
na kan wie do tych cza so wych dzieł
mu zycz nych. Ta kie dzia ła nie nie
dość, że jest nie zgod ne z pra wem, to
jesz cze za trzy mu je mu zy kę w miej -
scu. Sztu ka prze sta je się roz wi jać.
Swo imi ba da nia mi chcia ła bym za -
trzy mać za stój twór czy, czy li po -
wszech ne przy zwo le nie na kom po zy -
tor skie pla gia ty, któ rych prze cięt ne
ucho nie mo że wy chwy cić. Pra wo au -
tor skie prze wi du je coś ta kie go jak
twór cze prze two rze nie czy je goś
utwo ru – to się na zy wa utwo rem 
za leż nym. Upu blicz nie nie utwo ru za -
leż ne go wy ma ga zgo dy au to ra utwo -
ru sa mo ist ne go – pier wot ne go. Trze -
ba więc się za py tać, a przede
wszyst kim przy znać się „To nie ja je -
stem twór cą to tal nym, po pro stu
opra co wa łem utwór te go i te go”.
Czę sto w ce lu usta le nia ad re su au to -
ra lub spad ko bier ców na le ży zwró cić
się o po moc do ZAiKS-u. 

Wy ma ga to odro bi nę wię cej 
wy sił ku…

Wy obraź my so bie, że przy dro dze
stoi sa mo chód, któ rym ma my ocho -
tę się prze je chać. Są dwa wyj ścia:
dzwo ni my do wła ści cie la i py ta my,
czy po ży czy klu czy ki, lub wy bi ja my
szy bę, zwie ra my dru ci ki, au to od pa -
la, je dzie my. W pierw szym przy pad -
ku ma my do czy nie nia z uży cze -
niem, w dru gim z kra dzie żą, a więc

prze stęp stwem. Tak sa mo jest z utwo -
rem, to też wła sność, tyl ko że in te -
lek tu al na. Mi ło jest za py tać się 
o zgo dę. Tym bar dziej, że w wy pad -
ku dzieł na praw dę wiel kich, au tor
po świę ca wie le cza su, cza sa mi la ta
na to, by je stwo rzyć. 

Oprócz pra cy na uko wej 
pro wa dzisz wła sną kan ce la rię 
praw ną. Kie dyś pra wo by ło two im
hob by, te raz sta ło się za wo dem?

W prze ci wień stwie do nie któ rych
osób mam kom fort łą cze nia wszyst -
kich mo ich za in te re so wań: na uki,
pra cy i mu zy ki. Za raz po stu diach,
kie dy pra ca asy stent ki w kan ce la rii
praw nej przy no si ła mi prak tycz nie
zni ko me do cho dy, utrzy my wa łam się
głów nie z mu zy ki. Pi sa łam na przy -
kład ścież ki dźwię ko we do re klam,
dżin giel do ra dia lub mu zy kę 
do przed sta wie nia, gra łam kon cer ty.
W tym cza sie pra wo by ło mo im hob -
by, a ja się eks cy to wa łam, że na pi sa -
łam po zew o za pła tę. Te raz jest 
na od wrót. Mo ja kan ce la ria jest głów -
nym źró dłem do cho du, zaś mu zy ka
naj więk szą z przy jem no ści. W swo jej
sie dzi bie w Gdy ni pro wa dzę spra wy
zwią za ne głów nie z pra wem au tor -
skim, ob słu gu ję bran żę mu zycz ną 
i fil mo wą. Mam też od skocz nię od
wiel kie go świa ta i zaj mu ję się spra -
wa mi zwy kłych lu dzi dzię ki fi lii 
w Ko ście rzy nie. To przy po mi na mi,
że sens ży cia tkwi w spra wach przy -
ziem nych, a nie w na dmu cha nych
pra gnie niach. Bar dzo mnie ba wi za -
rów no cza sem spo ty ka ne uni wer sy -
tec kie na dę cie, jaki i ob se sja pro fe -
sjo nal no ści w za wo dzie praw ni czym.
Tym cza sem naj wy bit niej si pro fe so -
ro wie, ja kich znam, są jed no cze śnie
naj skrom niej si, zaś naj lep szy ad wo -
kat, ab so lut nie nie po ko na ny, na roz -
pra wy cho dzi w bo jów kach i do tej
po ry nie za ło żył stro ny in ter ne to wej.
Ja z na tu ry je stem fa scy nat ką, dla -
te go na ukę, zresz tą wszyst ko, co ro -
bię, trak tu je jak pa sję. Jak już mnie
coś fa scy nu je, to mu szę to po znać.
Mam na dzie ję, że w tym wszyst kim,
co ro bię, to wa rzy szy mi po czu cie
przy zwo ito ści, nie lu bię chał tu rze -
nia. W dzi siej szych cza sach na ukę
upra wia się z po trze by ser ca lub po -
czu cia mi sji, nie dla pie nię dzy. Je -
stem już mu zy kiem i praw ni kiem,
więc pi szę dwa dok to ra ty. Ale tak
na praw dę, to ma rzę, by po wstał
choć je den. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

Z utworem jest jak z samochodem,
można go pożyczyć lub ukraść
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Wkonferencji wzięło udział
dziewięćdziesięciu dwóch

naukowców, w tym znani pol skim
stu den tom dzien ni kar stwa prof. 
Bo gu sła wa Do bek -Ostrow ska (za ło -
ży ciel ka PTKS i głów ny or ga ni za tor
kon fe ren cji) i prof. Wa le ry Pi sa rek, 
a tak że wie lu pro fe so rów z za gra -
nicz nych uczel ni, na przy kład Tho -
mas Ha nitzsch (Uni wer sy tet Mo na -
chij ski) czy Way ne Wan ta (Uni -
wer sy tet na Flo ry dzie).

W pierw szym dniu kon fe ren cja
od by ła się na te re nie Stocz ni Gdań -
skiej, w Sa li BHP. Go ści po wi tał rek -
tor UG, prof. Ber nard Lam mek. 
W trak cie roz po czę cia od by ła się
waż na uro czy stość: ty tuł Ho no ro -
we go Człon ka Pol skie go To wa rzy -
stwa Ko mu ni ka cji Spo łecz nej otrzy -
mał prof. Wik tor Pe pliń ski z UG.

Kon fe ren cję otwo rzył wy kład
pro fe so ra Pe te ra Gros sa pt. e Li -
mits of Trans for ma tion: Eastern Eu ro -
pe an Me dia’s ‘In te gra tion’ In to What?
Pro fe sor Gross z Uni wer sy te tu 
w Ten nes see przez la ta ba dał wschod -
nioeu ro pej skie sys te my me dial ne.
Je go wy stęp po zy tyw nie oce nił
prof. Wa le ry Pi sa rek: – Wy bór Pe te ra
Gros sa ja ko otwie ra ją ce go kon fe ren cję
był bar dzo traf ny. Gross wi dzi rze czy 
w na szej czę ści Eu ro py, któ rych my nie
za uwa ża my lub któ re oce nia my ina czej. 

Na stęp nie od by ły się czte ry se sje
ple nar ne, w cza sie któ rych przed -
sta wia no pro ble my róż nych sys te -
mów me dial nych, a tak że ra por ty 
z mię dzy na ro do wych przed się wzięć
na uko wych. Cie ka wym przy kła dem
tych ostat nich jest ini cja ty wa
MediaAcT – przed się wzię cie ba daw -
cze, w któ rym gru pa na ukow ców
ba da sys te my me dial ne państw Unii
Eu ro pej skiej. Nie zwy kłą atrak cją
oka za ła się wy ciecz ka po Stocz ni
Gdań skiej zor ga ni zo wa na przez stu -
den tów ko ła na uko we go „In spiar”.
Po ka za li oni uczest ni kom po zo sta ło -
ści po słyn nym z lat 80. XX wie ku
miej scu oraz przed sta wi li po krót ce
je go hi sto rię. War to w tym miej scu
od no to wać, że stu den ci bra li czyn ny

udział w or ga ni za cji nie tyl ko tej wy -
ciecz ki, ale tak że ca łej kon fe ren cji.

Na ko niec dnia PTKS przed sta wi -
ło no wą ini cja ty wę: „Cen tral Eu ro -
pe an Jo ur nal of Com mu ni ca tion”.
Jest to pe rio dyk wy da wa ny na Uni -
wer sy te cie Wro cław skim, po ru sza ją -
cy pro ble my do ty czą ce ko mu ni ka cji
spo łecz nej. Wie czo rem uczest ni cy
wy bra li się na wy ciecz kę po sta rym
mie ście wraz z prze wod ni kiem.

Dru gie go dnia uczest ni cy go ści li
na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych UG.
Je den z now szych bu dyn ków oliw -
skie go kam pu su wy warł na nich
spo re wra że nie. – Jest cze go za zdro -
ścić. Ni gdy nie mia łem moż li wo ści
uczyć się i uczyć in nych w ta kich wa -
run kach – stwier dził prof. Pi sa rek.
Te go dnia pa ne le od by wa ły się sy -
mul ta nicz nie w róż nych sa lach.
Każ dy z nich po ru szał in ne pro ble -
my współ cze sne go dzien ni kar stwa.
War to zwró cić uwa gę na kil ka wy -
stą pień. Me la nie Bun ce z Oxfor du
opi sy wa ła sta tus dzien ni ka rzy z Su -
da nu, któ rzy są na ci ska ni przez
wła dzę i pra cu ją w gor szych wa -
run kach niż za gra nicz ni ko re spon -
den ci. Ge rard Smith z Ho ge scho ol
Utrecht z Ho lan dii opo wia dał o zna -
cze niu nar ra to ra w re por ta żach. 
W swych roz wa ża niach nie po mi nął
syl wet ki Ry szar da Ka pu ściń skie go.

In te re su ją cy był tak że pa nel
zwią za ny z dzien ni kar stwem po li -

tycz nym. Da vid Jack son z Uni wer -
sy te tu Bow ling Gre en Sta te opo wia-
dał o stra te gii ata ko wa nia me diów
w ce lu po lep sze nia swe go wi ze run -
ku, któ rą sto so wa ło wie lu ame ry -
kań skich pre zy den tów. Z ko lei je -
den z naj młod szych mów ców, Adam
Mi chel z Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, przed sta wił prze my śle nia
zwią za ne ze swo ją pra cą ma gi ster -
ską, któ ra do ty czy ro li dzien ni ka rzy
w de ba tach po li tycz nych w pol skiej
te le wi zji.

Kon fe ren cję za mknął pro f. Tho -
mas Ha nitzsch, by ły dzien ni karz,
obec nie wy kła dow ca na Uni wer sy te -
cie w Mo na chium, któ ry opo wie dział
o stwo rzo nej przez sie bie or ga ni za cji
Worlds of Jo ur na lism Stu dy. To sto -
wa rzy sze nie sku pia na ukow ców róż -
nych na ro do wo ści, wspól nie two rzą -
cych pu bli ka cje o współ cze snym
dzien ni kar stwie z róż nych za kąt ków
świa ta.

Dwu dnio wa kon fe ren cja by ła
oka zją do po ru sze nia trud nych te -
ma tów zwią za nych ze współ cze -
sny mi me dia mi. Do kąd zmie rza
dzien ni kar stwo? Czy no we tech no -
lo gie cał ko wi cie od mie nią me dia?
Ja ki wpływ na dzien ni ka rzy ma ją
teo re ty cy me diów? Nie ste ty, dzien -
ni ka rzy w ni kłym stop niu in te re so -
wa ło sa me wy da rze nie, więc za -
pew ne prze my śle nia na ukow ców
tak że. Szko da rów nież, iż kon fe ren -
cja od by ła się we wrze śniu, przez
co wzię ło w niej udział nie wie lu
stu den tów. Dla tych, któ rzy stu diu -
ją dzien ni kar stwo, nie któ re wy kła -
dy mo gły być po moc ne przy pi sa -
niu prac dy plo mo wych. Mi mo 
to trze ba przy znać, iż był to wy jąt -
ko wy week end dla UG, któ ry nie
czę sto go ści tak wie lu zna mie ni -
tych me dio znaw ców z ca łe go świa -
ta. Oby uda ło się w przy szło ści za -
pro sić tych pre le gen tów po now nie.IzA Be LA Ju DYC KA

A R T Y K U ł y C D N - U
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JAK TO JEST Z TYMI
MEDIAMI

jak wyglądają dzisiejsze media? w dniach 14–15 września do gdańska przyjechali
medioznawczy z całego świata, by odpowiedzieć na to i wiele innych pytań.
goście wzięli udział w konferencji: „matters of journalism: understanding
professional challenges and dilemmas”. jej organizatorami byli: polskie
towarzystwo komunikacji społecznej (ptks) oraz instytut Filozofii, socjologii 
i dziennikarstwa uniwersytetu gdańskiego
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K U L T U R A

SPIRITUELSy, 
CZYLI JAK WYKRZESAĆ DUCHA Z MUZYKI

Wy wo dzą ca się z XIX-wiecz -
nych ob rzę dów chrze ści jań -

skich czar nej spo łecz no ści Sta nów
Zjed no czo nych mu zy ka nie stra ci ła
do dziś nic ze swo jej świe żo ści,
dla te go czę sto się ga ją po nią ze -
spo ły wo kal ne na ca łym świe cie. 
W Aka de mic kim Chó rze Uni wer sy -
te tu Gdań skie go utwo ry go spel
wy ko nu je się od daw na, ale do pie -
ro te raz zde cy do wa no się za re je -
stro wać je na pły cie. Nie wąt pli wym
im pul sem do ta kie go przed się wzię -
cia był mar co wy kon cert z oka zji
świę ta UG, na któ ry chór przy go to -
wał pro gram skła da ją cy się wy łącz -
nie z czar nej mu zy ki. Zde cy do wa -
nie by ło by szko da, gdy by po kon-
cer cie odło żyć nu ty do ar chi wum –
stąd po mysł na na gra nie krąż ka.
Zwłasz cza, że kon cert, co nie dzi wi,
zo stał przy ję ty bar dzo po zy tyw nie
przez licz ną pu blicz ność.

Osiem na ście kla sycz nych kom po -
zy cji z te ry to rium Sta nów Zjed no -
czo nych, za aran żo wa nych przez
zna nych kom po zy to rów, mię dzy in -
ny mi Ali ce Par ker, Nor ma na Lu bof -
fa czy Kir by'ego Sha wa, zo sta ło za -
re je stro wa nych w ma ju w ko ście le
fran cisz ka nów pw. Św. Trój cy 
w Gdań sku. Dla cze go aku rat tam?
Po nie waż ko ściół ten ma nad wy raz
ko rzyst ną do wy ko ny wa nia mu zy ki
chó ral nej aku sty kę. Kon takt z do brą
no wi ną oka zał się dla chó rzy stów
przede wszyst kim do brą za ba wą,
ale tak że trzy dnio wą pró bą sił.

– Na gry wa nie w ko ście le ma rów nie
du żo za let, co wad – mó wi Ma ciej
Jar czyń ski, asy stent dy ry gen ta
chó ru. – Pierw szym i naj więk szym
man ka men tem jest to, że w ta kiej prze -
strze ni mi kro fo ny wy ła pu ją wszyst ko –
sa mo cho dy i tram wa je na uli cach,
okrzy ki lu dzi na ze wnątrz, a na wet pta -
ki krę cą ce się przy oknach. Z te go wzglę -

du na gra nia roz po czy na li śmy póź nym
wie czo rem, gdy ha łas na uli cach był
mniej szy. Si łą rze czy koń czy li śmy dłu go
po pół no cy. Wia do mo – po wtó rzeń 
i szli fów nie unik nie się przy na gry wa -
niu. Do pół to ra mi nu to we go utwo ru
mie li śmy na wet kil ka na ście po dejść, 
za każ dym ra zem trze ba by ło śpie wać
ca łość. Na pły cie jest osiem na ście utwo -
rów, naj dłuż szy ma pra wie czte ry mi -
nu ty. Trze ba by ło się moc no sku pić.

Na gry wa nie pły ty dla wie lu chó -
rzy stów by ło pierw szym ta kim do -
świad cze niem – w paź dzier ni ku
ubie głe go ro ku do sta li się oni do ze -
spo łu z na bo ru. Chrztem bo jo wym
był dla nich mar co wy kon cert, a na -
gra nie w ko ście le Św. Trój cy – osta -
tecz nym po twier dze niem umie jęt -
no ści na by tych przez ostat ni rok. 
– Świe ża krew w ze spo le to za wsze atut –
stwier dza Jar czyń ski. – En tu zjazm
do pra cy jest czę sto waż niej szy niż do -
świad cze nie, zwłasz cza w przy pad ku ta -
kich na grań, nie kie dy żmud nych i wy -
czer pu ją cych. Cie szy my się, że mło dzi
sta żem tam z na mi by li, to dla nich 
z pew no ścią war to ścio we do świad cze nie.

Wy da na przez Aka de mic kie Cen -
trum Kul tu ry „Al ter na tor” a współ -
fi nan so wa na przez Ener gę S.A.
pły ta już daw no jest w obie gu. Ja -
kie są na stęp ne ce le chó ru? Przede
wszyst kim zbli ża ją cy się wiel ki mi
kro ka mi Kon cert Pa pie ski we współ -
pra cy z Fil har mo nią Bał tyc ką, gdzie
chó rzy ści wy ko na ją Glo rię Fran ci sa
Po ulen ca oraz pla no wa ny na gru -
dzień Kon cert Ju bi le uszo wy ze spo łu.
Praw do po dob nie śpie wa ków cze ka-
ją rów nież bliż sze i dal sze wy jaz dy
w oko li cach koń ca dru gie go se me -
stru i wa ka cji. A mo że ko lej na pły -
ta? – Ma my w tej kwe stii pew ne pla ny,
za wcze śnie jed nak nie chce my ich zdra -
dzać – mó wi Jar czyń ski.mA Te uSz KO łOS

każdy uznany zespół już tak ma, że czasem musi wejść do studia nagrań,
żeby dać upust swoim siłom twórczym. podobnie jest z akademickim
chórem ug – koncerty koncertami, a wielbiciele chcą go słuchać częściej.
dla nich, choć nie tylko, została nagrana ostatnia płyta zespołu – I'm going
to sing – zawierająca kompozycje muzyki spiritual

between             .pomiędzy
w dniach 14–20 ma ja, czy li rów no
przez ty dzień, od by wał się w tym ro -
ku mię dzy na ro do wy Fe sti wal Li te ra -
tu ry i te atru Between.pomiĘdzy,
współ or ga ni zo wa ny przez in sty tut
an gli sty ki uni wer sy te tu gdań skie go 

Wre ali za cję fe sti wa lu za an ga żo -
wa nych by ło dzie więt na ście

kra jo wych i za gra nicz nych in sty tu cji,
mię dzy in ny mi Te atr Wy brze że, Uni -
wer sy tet Sal zbur ski, In sty tut Kul tu ry
Pol skiej w Lon dy nie, To wa rzy stwo
Przy ja ciół So po tu, Mul hol land Aca -
de my z Am ster da mu. Ho no ro wy pa -
tro nat nad fe sti wa lem ob ję li: Mi ni ster
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go,
Rek tor Uni wer sy te tu Gdań skie go,
Mar sza łek Wo je wódz twa Po mor skie go
oraz Pre zy dent Mia sta So po tu. 

W cen trum za in te re so wa nia wy da -
rze nia sta no wią ce go trze cią edy cję fe -
sti wa lu BACK 2 by ły zmie nia ją ce się
re la cje po mię dzy tek stem li te rac kim
a przed sta wie niem te atral nym, szcze -
gól nie w od nie sie niu do twór czo ści
te atru Com pli ci te oraz Joh na Ber ge -
ra. Uczest ni cy fe sti wa lu mie li moż li -
wość obej rze nia pię ciu przed sta wień
te atral nych (chy ba naj bar dziej za padł
w pa mięć pre zen to wa ny na so poc kiej
pla ży Trak tat o ma ne ki nach Te atru
Wier sza lin) oraz hap pe nin gu. Od by -
ły się tak że spo tka nia z po eta mi (Ju -
sty ną Bar giel ską, Je rzym Jar nie wi czem,
Krzysz to fem Kucz kow skim i in ny mi)
oraz pi sa rza mi i dra ma tur ga mi (Hen -
ry kiem Gryn ber giem, An to nim Li be -
rą, Sa rah Gro cha lą), a tak że warsz ta ty
tłu ma cze nio we (pro wa dze nie: Jar nie -
wicz, Li be ra) i te atral ne (pro wa dze nie:
Deb by Mul hol land i Do uglas Rin to -
ul). Po nad to wy wo dzą ce się z gdań -
skiej an gli sty ki ko ło stu denc kie Hwa -
et! zor ga ni zo wa ło prze gląd etiud
te atral nych w so poc kim Te atrze na
Pla ży oraz wy sta wę prac stu denc kich
na mo lo. By ła rów nież moż li wość
wy słu cha nia słu cho wisk ra dio wych
te atru Com pli ci te oraz Da na Re bel la -
to. Wie le z tych spo tkań po wią za nych
by ło z kur sa mi pro wa dzo ny mi na 
fi lo lo gii an giel skiej, a w ich or ga ni za cję
za an ga żo wa ni by li za rów no stu den ci,



jak i dok to ran ci Wy dzia łu Fi lo lo gicz -
ne go.

W ra mach fe sti wa lu od by ło się też
sze reg se sji aka de mic kich, ta kich jak
prze pro wa dzo na w ję zy ku pol skim 
ca ło dnio wa se sja „Kon tek sty Schul zow -
skie” (z udzia łem go ści z Ukra iny), 
se mi na rium z cy klu „e Uni ver si ty of
Gdańsk Sa mu el Bec kett Se mi nar” 
(z udzia łem wy bit ne go ame ry kań skie -
go spe cja li sty prof. S.E. Gon tar skie go),
a przede wszyst kim trzy dnio wa kon fe -
ren cja „Be twe en. Pa ge/Sta ge. John
Ber ger. Com pli ci te”, w któ rej udział
wzię ło po nad czter dzie stu uczest ni -
ków z wie lu ośrod ków kra jo wych, 
a tak że z Wiel kiej Bry ta nii, Czech, Au -
strii, Bia ło ru si, Ho lan dii, Au stra lii oraz
Sta nów Zjed no czo nych.  

Z te go rocz ną edy cją fe sti wa lu zwią -
za ny jest rów nież sze reg pu bli ka cji
na uko wych, ta kich jak po świę co ny
te ma to wi „Po ezja sce ny” nu mer war -
szaw skie go kwar tal ni ka „Tek stu alia”
oraz dwie po zy cje no wej se rii wy -
daw ni czej WUG (na ści słe po wią za -
nie z fe sti wa lem wska zu je na zwa tej
se rii – „be twe en.po mię dzy”). Są to:
Sa mu el Bec kett. Tra dy cja – awan gar -
da oraz Back to the Bec kett Text. Po -
nad to, dwu mie sięcz nik li te rac ki „To -
pos” opu bli ko wał blok ar ty ku łów
przy bli ża ją cych te ma ty kę te go rocz nej
kon fe ren cji na uko wej w nu me rze
3/2012.

***
War to za zna czyć, że spo tka nia w ra -
mach BETWEEN.POMIĘDZy nie
ogra ni czy ły się w tym ro ku do fe sti -
wa lo we go ty go dnia – roz po czę ły się
one już w stycz niu i od by wa ły się nie
tyl ko w So po cie, lecz rów nież 
w gdań skim Te atrze w Oknie, bi blio -
te ce Uni wer sy te tu Gdań skie go, Do -
mu Za ra zy w Oli wie, a tak że po za
Trój mia stem: w Te atrze im. Ja ra cza 
w Olsz ty nie, Do mu Kul tu ry Śród mie -
ście w War sza wie oraz na Uni wer sy -
te cie Pa ris Est Créte il – Pa ris XII.

Szcze gó ło we in for ma cje o ca łym
przed się wzię ciu (w tym ma te ria ły
fil mo we) znaj du ją się na stro nie
in ter ne to wej: www.back2.pl
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Sek cja po pu lar ne go szczy pior -
nia ka funk cjo nu je przy Uni -

wer sy te cie Gdań skim od wie lu lat,
sku pia jąc w swo ich sze re gach stu -
dent ki z róż nych za kąt ków Pol ski,
kształ cą ce się na róż nych kie -
run kach na szej Al ma Ma ter.
Tym, co czy ni tę sek cję wy -
jąt ko wą, jest nie wąt pli wie
ro dzin na at mos fe ra sprzy ja -
ją ca roz wi ja niu wła snych
umie jęt no ści w du chu spor to -
wej ry wa li za cji.

Każ de go ro ku dziew czę ta z sek -
cji pił ki ręcz nej ko biet AZS UG
bio rą udział w róż nych roz gryw -
kach mię dzy uczel nia nych, mie rząc
się nie tyl ko z są sied ni mi uczel nia -
mi z trój miej skie go po dwór ka, ale
i z róż nych stron Pol ski. Pierw szą
oka zją do spraw dze nia swo ich
umie jęt no ści jest co rocz ny tur niej
szczy pior nia ka Zło ta Gdań ska Je -
sień, po prze dza ją cy roz gryw ki li gi
mię dzy uczel nia nej. Pod czas roz gry -
wek li go wych aka de micz ki AZS UG
ry wa li zu ją z dru ży na mi Po li tech ni -
ki Gdań skiej, Gdań skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go i Aka de mii Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu.

W ro ku aka de mic kim dziew czę -
ta ma ją tak że oka zję wy ka zać się
swo imi umie jęt no ścia mi pod czas
ta kich wy da rzeń, jak Aka de mic kie
Mi strzo stwa Po mo rza czy Tur niej
o Pu char Je go Ma gni fi cen cji Rek -
to ra UG, któ ry co rocz nie or ga ni zo -
wa ny jest z oka zji świę ta UG.

Wszyst kie wspo mnia ne roz gryw -
ki ma ją na ce lu przy go to wa nie
dru ży ny do naj waż niej szej im pre -
zy spor to wej w ro ku aka de mic kim
– Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski.
W 2011 ro ku szczy pior nist ki AZS
UG, dzię ki wspar ciu ka dry tre ner -
skiej – dr. Ja na Pa to ka i mgr. Krzysz -
to fa Ko twic kie go – zdo by ły w tych

roz gryw kach zło ty me dal w ty pie
uni wer sy te tów.

Klu czem do tak znacz ne go osią -
gnię cia by ła nie wąt pli wie wspo -
mnia na uprzed nio do bra at mos fe ra

we wnątrz ze spo łu. Wspól ne
za an ga żo wa nie, zro zu mie -
nie i przy jem ność, ja ką da -
je gra w dru ży nie pił ki
ręcz nej ko biet AZS UG,

prze kła da ją się bo wiem na
do bre wy ni ki za rów no in dy wi -

du al ne, jak i, a na wet – przede
wszyst kim – dru ży no we. Ta ki ob -
rót spraw to w du żej mie rze za -
słu ga tre ne rów, któ rzy do kła da ją
wszel kich sta rań, aby mię dzy
szko le niow ca mi a za wod nicz ka mi
by ła za wsze obec na nie ro ze rwal na
nić po ro zu mie nia.

Ko rzy sta jąc z oka zji, za pra sza my
ser decz nie wszyst kie dziew czę ta,
któ re chcia ły by roz po cząć lub kon -
ty nu ować przy go dę z pił ką ręcz ną,
na tre nin gi we wtor ki i czwart ki 
o go dzi nie 19.15 w ha li spor to wej
Szko ły Pod sta wo wej nr 92 na
gdań skiej Za spie.

wy da wać by się mo gło, iż wraz z pod ję ciem de cy zji o roz po czę ciu stu diów
na uczelni niebędącej  aka de mią wy cho wa nia fi zycz ne go, na le ży zre zy gno -
wać z przy go dy zwią za nej ze spor tem. nic bar dziej myl ne go! uni wer sy tet
gdań ski da je swo im stu den tom moż li wość re ali zo wa nia się na po lu spor to -
wym, a przy kła dem te go jest sek cja pił ki ręcz nej ko biet azs ug

Trener:
dr Jan Pa tok
tel.: 523 24 57 
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jeśli gRać w szczypioRniaka, 
to tylko na ug!
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Bar dzo bli scy spra wie nia nie spo -
dzian ki w de biu cie na par kie tach
Fut sal Ek tra kla sy by li fut sa low cy
AZS UG Gdańsk, któ rzy w nie dzie lę
po dej mo wa li u sie bie brą zo wych me -
da li stów Mi strzostw Pol ski Re kord
Biel sko -Bia ła. Nasz ze spół pro wa dził
już 2:0, osta tecz nie jed nak mu siał
prze łknąć go rycz po raż ki

Mecz zgro ma dził na try bu nach ha -
li wi do wi sko wo -spor to wej AWFiS
Gdańsk spo ro pu blicz no ści, któ ra,
miej my na dzie ję, przez ca ły se zon bę -
dzie do pin go wać fut sa li stów AZS
Uni wer sy tet Gdań ski. Wszy scy, któ -
rzy zde cy do wa li się w nie dziel ne po -
po łu dnie po świę cić czas na wi zy tę 
w ha li przy ul. Ka zi mie rza Gór skie go,
z pew no ścią nie ża ło wa li, po nie waż
mecz przy niósł pięć bra mek, du żo
ak cji pod bram ko wych i emo cji. Do
peł ni szczę ścia za bra kło zwy cię stwa
AZS UG. W pierw szej po ło wie, mi -
mo fa lo wych ata ków z jed nej i dru -
giej stro ny, ża den z ze spo łów nie
mógł zna leźć dro gi do bram ki. Dru -
ga po ło wa roz po czę ła się od ata ków
Re kor du, jed nak aka de mi cy sku tecz -
nie gra li w obro nie, wy pro wa dza jąc
nie bez piecz ne kon try. Po jed nej z nich
Mar cin Szy mań ski zdo był pierw szą
hi sto rycz ną bram kę dla Uni wer sy te -
tu Gdań skie go w Eks tr kla sie i wy pro -
wa dził ze spół go spo da rzy na pro wa -
dze nie. Utra ta bram ki roz ło ści ła
ze spół z Biel ska -Bia łej i do pro wa dzi ła
do dal szych ata ków go ści. Bar dziej
sku tecz ny był jed nak ze spół UG, któ ry
po nie speł na 10 min dru giej po ło wy
pro wa dził już 2:0! Ko lej na kon tra 
i bram ka to ma sza Po źnia ka wpra -

wi ła w osłu pie nie tre ne ra i ław kę 
go ści. Za pach nia ło nie spo dzian ką 
w Gdań sku! Ze spół z Biel ska -Bia łej 
w dal szej czę ści po ka zał jed nak cha -
rak ter. Trzy mi nu ty po bram ce UG
kon tak to we go go la dla Re kor du zdo -
był Mi chał Ma rek, a 2 min póź niej na
ta bli cy wid niał wy nik re mi so wy 2:2.
Na 4 min przed koń cem zdo byw ca
pierw szej bram ki dla Re kor du do -
koń czył dzie ła, strze la jąc, jak się po -
tem oka za ło, de cy du ją cą bram kę 
w me czu. Nie sie ni do pin giem fut sa li -
ści AZS Uni wer sy tet Gdań ski wal -
czy li do koń ca, tre ner UG – Ma riusz
Kin da – w ostat nich mi nu tach wy co -
fał na wet bram ka rza, jed nak gra 
w prze wa dze w po lu nie przy nio sła
re zul ta tu. Po raż ka 2:3 z brą zo wy mi
me da li sta mi Eks tra kla sy w se zo nie
2011/2012 z pew no ścią uj my nie
przy no si, a do bra gra w de biu cie da je
na dzie ję na du żo emo cji i ra do ści 
w ko lej nych spo tka niach, na któ re
ser decz nie za pra sza my!

Wszyst ko o ter mi nach spo tkań,
wy ni kach i dru ży nie AZS Uni wer sy -
tet Gdań ski w Eks tra kla sie na no wej
stro nie ze spo łu: www.ugfut sal.pl 

AZS UG Gdańsk – RE KoRD
Biel sko -Bia ła 2:3 (0:0)
Bram ki: 
Mar cin Szy mań ski 25'59" 1:0, 
To masz Po źniak 29'16" 2:0, 2:1 
Mi chał Ma rek 31'54", 2:2 
Ra dek Po la sek 34'01" 2:3 
Mi chał Ma rek 36'00”
Żół te kart ki: 
Pa weł Ma chu ra 12'50”, An drzej 
Szła pa 13'46'', Piotr Bu bec 37'28''
AZS UG Gdańsk: 
Do mi nik Le śnic ki (1), Mar cin Wol ski
(99) – Mar cin Szy mań ski (5), To masz
Mus (7), łu kasz Ol szew ski (8), Pa weł
Frisz ke mut (9), Mi chał Ol szew ski
(10), łu kasz Knioch (11), To masz
Po źniak (12), Mi chał Hor bacz (13),
Woj ciech Pa wic ki (39), Do mi nik
Dep ta (86), Tre ner: Ma riusz Kin da
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W okre sie wa ka cyj nym przy szedł
czas na pod su mo wa nia re zul ta tów 
z ro ku aka de mic kie go 2011/2012. Jak
już wcze śniej in for mo wa li śmy, AZS
Uni wer sy tet Gdań ski za jął III miej -
sce w Aka de mic kich Mi strzo stwach
Pol ski w kla sy fi ka cji uni wer sy te tów.
Ga la i wrę cze nie na gród za osią gnię -

cia ogól no pol skie od bę dzie się w
dniu 20 paź dzier ni ka w Po zna niu.
Re la cja z tej im pre zy w ko lej nym Ka -
lej do sko pie Spor to wym. Ry wa li za cja
w spo rcie aka de mic kim to czy ła się
rów nież na szcze blu wo je wódz kim.
Mi ło nam po in for mo wać, iż w kla sy -
fi ka cji roz gry wek wo je wódz twa po -

mor skie go – dzię ki do brym re zul ta -
tom osią gnię tym przez na sze za wod -
nicz ki i za wod ni ków – AZS UG za jął
I miej sce! W ry wa li za cji mię dzy -
uczel nia nej wo je wódz twa po mor -
skie go udział wzię ło 14 uczel ni. 
Na dru gim miej scu zna la zła się Po li -
tech ni ka Gdań ska, trze cie miej sce
przy pa dło AWFiS Gdańsk.

azs uniweRsytet gDański nR 1 na pomoRzu! 

blisko niespoDzianki w Debiucie!

PIOTr WALCzAK



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

p o l e c a :
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nie bądź

wandą, polub

niemiecki 

Z centrum 

herdera

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego – ośrodek kultury i języka niemieckiego,
„Gazeta Uniwersytecka” oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ogłaszają kolejny
konkurs dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Nagrodą jest bezpłatny
semestr nauki języka niemieckiego na wybranym poziomie zaawansowania. Program obej-
muje intensywne ćwiczenie czterech sprawności językowych, wymaganych podczas zdawa-
nia egzaminów językowych. Są to: Sprechen (mówienie), Hörverstehen (rozumienie 
ze słuchu), Leseverstehen (rozumienie tekstu) oraz Schriftlicher Ausdruck (pisanie).

Zasady konkursu
W konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci UG, którzy w terminie 
do 31 października br. wyślą na adres mailowy: herdcen@univ.gda.pl prawidłowe 
odpowiedzi na trzy poniższe pytania:

1) Gdzie znajduje się siedziba Centrum Herdera?
2) Do jakich egzaminów Instytutu Goethego przygotowują nasze kursy?
3) Ile godzin lekcyjnych obejmują semestralne kursy językowe?

yGraj darmowy kurs jęZyka niemieckieGo!w

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

uwaGa!

w temacie maila prosimy wpisać 

„obierz kurs na język niemiecki”. 

Zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze 

losowania.  szczegółowe informacje 

o działalności centrum herdera oraz kursach

językowych dostępne są na stronie: 

www.herder.univ.gda.pl oraz pod adresem:

centrum herdera

ul. ogarna 26

80-826 Gdańsk (starówka)

tel. (58) 305 73 17

ZaprasZamy do udZiału 

w nasZych kursach

• bezpłatne testy kwalifikujące na poziom nauki

• bezpłatna pierwsza lekcja

• również kursy sobotnie i język biznesowy

• rabaty


