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Pro fe so ro wie z UG człon ka mi
Ra dy NCN

Pro fe sor Ma ciej Wo ło wicz z wy -
dzia łu oce ano gra fii i geo gra fii oraz
pro fe sor Ma rek Żu kow ski z wy -
dzia łu ma te ma ty ki, Fi zy ki i in for ma -
ty ki we szli w skład ra dy na ro do we -
go cen trum na uki. pro fe sor ma ciej
wo ło wicz zo stał po wo ła ny do ra dy
ncn po raz pierw szy, na to miast dla
prof. mar ka Żu kow skie go bę dzie to
ko lej na ka den cja w ra dzie. 

ra da na ro do we go cen trum na -
uki to or gan od po wie dzial ny przede
wszyst kim za kształt kon kur sów
ncn. w kon kur sach tych na ukow -
cy mo gą się ubie gać o pie nią dze
na ba da nia pro wa dzo ne w pol -
skich uczel niach, in sty tu tach i in -
nych jed nost kach. ra da skła da się
z dwu dzie stu czte rech wy bit nych
na ukow ców, re pre zen tu ją cych
trzy ob sza ry ba dań na uko wych:
na uki hu ma ni stycz ne, spo łecz ne
i o sztu ce, na uki ści słe i tech nicz ne
oraz na uki o ży ciu. co dwa la ta
zmie nia się po ło wa skła du ra dy. 
Wię cej in for ma cji o NCN:
www. ncn.gov.pl

Po cząt ki pro duk cji se ra 
w Eu ro pie

Ba da nia nad po cząt ka mi pro duk cji
se ra w eu ro pie prze pro wa dzo no
podczas mię dzy na ro do we go pro -
jek tu LeCHE (Lac ta se Per si sten ce
and the ear ly Cul tu ral Hi sto ry 
of Eu ro pe) w ra mach 7. pro gra mu
ra mo we go unii eu ro pej skiej. ana -
li zy prze pro wa dzi li che mi cy z uni -
wer sy te tu w Bri sto lu (Méla nie 
Sa lque, pod kie row nic twem prof.
Ri char da Ever she da), we współ -
pra cy z ar che olo ga mi z usa (uni -
wer sy tet prin ce ton) oraz pol ski: 
z in sty tu tu ar che olo gii i et no lo gii
pan, mu zeum ar che olo gicz ne go 
i et no gra ficz ne go w ło dzi, mu -
zeum ar che olo gicz ne go w po zna -
niu oraz in sty tu tu ar che olo gii 
i et no lo gii uni wer sy te tu gdań skie -
go (dr Jo an na Py zel). ana li zom
che micz nym pod da ne zo sta ły trzy -
dzie ści czte ry ce ra micz ne na czy nia
si to wa te z ośmiu sta no wisk ar che o-
lo gicz nych na ku ja wach, da to wa -
nych na wcze sny neo lit – dru gą
po ło wę 6 tys. p.n.e. wy ka za ły one
obec ność li pi dów po cho dzą cych 

z mle ka. spe cy ficz na for ma tych
na czyń wska zu je jed no znacz nie,
że mle ko prze twa rza ne w nich by -
ło na ser. są to naj star sze do wo dy
pro duk cji se ra na świe cie.
Wię cej w ar ty ku le opu bli ko wa nym
w „Na tu re”: www.na tu re. com/
na tu re/jo ur nal/va op/ncur rent/full/
na tu re11 69 8.html

„Po pu la ry za tor na uki” z UG

Dok tor To masz Plu ciń ski z wy dzia -
łu che mii ug otrzy mał wy róż nie nie
w Viii edy cji kon kur su „po pu la ry za -
tor na uki” or ga ni zo wa ne go przez
ser wis pap – na uka w pol sce – 
i mi ni ster stwo na uki i szkol nic twa
wyż sze go, w ka te go rii „pre zen ta -
cja po pu lar no nau ko wa”. 

kon kurs „po pu la ry za tor na uki”
po raz pierw szy od był się w ro ku
2005. pro mo wa ni są w nim lu dzie
na uki, ze spo ły na uko we, dzien ni -
ka rze i re dak cje, wy róż nia ją ce się
w po pu la ry za cji na uki wśród 
mło dzie ży i do ro słych. do te go -
rocz nej edy cji zgło szo no pra wie
sie dem dzie siąt kan dy da tur z ca łej
pol ski. 
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Pro fe so ro wie: Ewa Łoj kow ska, Je rzy Bła że jow ski,
Bog dan No gal ski oraz Jó zef Szme ja zo sta li wy bra -

ni do Cen tral nej Ko mi sji do spraw Stop ni i Ty tu łów 
na ka den cję 2013–2016. 

Cen tral na Ko mi sja do spraw Stop ni i Ty tu łów zaj mu -
je się wszel ki mi pro ce du ra mi zwią za ny mi z nada wa -
niem stop ni i ty tu łów na uko wych, mię dzy in ny mi
przy zna wa niem upraw nień ra dom jed no stek na uko -
wych do nada wa nia stop ni dok to ra i dok to ra ha bi li to -
wa ne go, wy zna cza niem re cen zen tów w prze wo dach
dok tor skich i ha bi li ta cyj nych oraz w po stę po wa niach 
o nada nie ty tu łu pro fe so ra, za twier dza niem uchwał rad
wy dzia łów i rad na uko wych w za kre sie wnio sków 
o nada nie ty tu łu pro fe so ra, roz pa try wa niem od wo łań
od uchwał rad jed no stek na uko wych w za kre sie pro ce -
dur nada wa nia stop ni i ty tu łów, kon tro lo wa niem 

dzia łal no ści jed no stek upraw nio nych do nada wa nia
stop ni na uko wych.

Pro fe sor Ewa Łoj kow ska z Mię dzy uczel nia ne go Wy -
dzia łu Bio tech no lo gii UG-GUMed zo sta ła wy bra na do
ko mi sji w dzie dzi nie: Na uki Bio lo gicz ne, dys cy pli na:
Bio che mia. Pro fe sor Je rzy Bła że jow ski z Wy dzia łu Che -
mii UG zo stał wy bra ny do ko mi sji w dzie dzi nie: Na uki
Che micz ne, dys cy pli na: Che mia. Pro fe sor Bog dan No -
gal ski z Wy dzia łu Za rzą dza nia UG zo stał wy bra ny do
ko mi sji w dzie dzi nie: Na uki Eko no micz ne, dys cy pli na:
Na uki o Za rzą dza niu. Pro fe sor Jó zef Szme ja z Wy dzia -
łu Bio lo gii UG zo stał wy bra ny do ko mi sji w dzie dzi nie:
Na uki Bio lo gicz ne, dys cy pli na: Eko lo gia.

Wię cej in for ma cji na te mat dzia łal no ści ko mi sji:
www.ck.gov.pl

naukowcy z ug w centralnej komisji do spraw
stopni i tytułów



nasz lau re at, dok tor plu ciń ski,
jest or ga ni za to rem od by wa ją-
cych się na wy dzia le che mii ug
po pu lar no nau ko wych po ka zów
che micz nych, ad re so wa nych do
osób in te re su ją cych się che mią:
uczniów, na uczy cie li czy stu den -
tów. za ję cia od by wa ją się co dwa
ty go dnie, w piąt ki, o godz. 17.00 
w sa li 112 gma chu wy dzia łu che mii
ug, przy ul. so bie skie go 18. ze
szcze gó ło wym pro gra mem po ka -
zów moż na za po znać się na stro -
nie www.chem.ug.edu.pl/~to mek.
in for ma cji moż na też za się gnąć te -
le fo nicz nie 58 523 53 41 lub ma ilo -
wo: to mek@chem.ug.edu.pl.

w pro gra mie spo tkań znaj dą się
mię dzy in ny mi do świad cze nia
zwią za ne z: flu ore scen cją bia łek,
dzia ła niem wy bie la cza optycz ne go
prosz ku do pra nia, flu ore scen cją
wnę trza oczu, ob ser wa cją pa ro -
wa nia rtę ci, świe ce niem bia łe go
fos fo ru, spo rzą dza niem za wie si ny
fos fo ru w wa ze li nie, śle dze niem
prze bie gu ko ro zji mie dzi, iden ty fi -
ka cją plam krwi, bio lu mi ne scen cją
bak te rii, wy bu cho wą fo to syn te zą
chlo ro wo do ru, che mią „ku chen -
ną” w dy dak ty ce, pa ra dok sem tle -
no wym ko ro zji czy li dla cze go za -
pie ka ją się śru by...
Wię cej in for ma cji o kon kur sie:
www.na uka.gov.pl/mi ni ster stwo/
ak tu al no sci/ak tu al no sci/ar ty kul/
viii -edy cja -po pu la ry za to ra -na uki -
-roz strzy gnie ta 

Stu dent ka UG w de le ga cji 
Po ko jo wej Na gro dy No bla

stu dent ka trze cie go ro ku po li to-
lo gii na wy dzia le na uk spo łecz nych
ug Ilo na Ziel kow ska zna la zła się w
gro nie lau re atów kon kur su unii eu -
ro pej skiej po świę co ne go utrzy ma -
niu po ko ju na świe cie. w kon kur sie
uczest ni czy ło po nad pięć ty się cy
osób z trzy dzie stu trzech kra jów.
uczest ni ków po dzie lo no na czte ry
ka te go rie wie ko we, a py ta nie kon -
kur so we brzmia ło na stę pu ją co:
„po kój, eu ro pa, przy szłość: co zna -
czy dla cie bie po kój w eu ro pie?”.
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stan kultury w gdańsku

Po sze rze nie po la kul tu ry. Dia -
gno za po ten cja łu sek to ra kul -

tu ry w Gdań sku” to pro jekt ba -
daw czy Ob ser wa to rium Kul tu ry 
w Gdań sku, re ali zo wa ny przez In -
sty tut Kul tu ry Miej skiej, In sty tut
Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą 
i Uni wer sy tet Gdań ski. Pro jekt był
współ fi nan so wa ny przez Mi ni ster -
stwo Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go. 

Pro jekt był re ali zo wa ny od mar -
ca do grud nia 2012 ro ku przez in -
ter dy scy pli nar ny ze spół ba daw czy
w skła dzie: prof. Ce za ry Ob racht -
-Pron dzyń ski (kie row nik me ry to -
rycz ny pro jek tu), Sła wo mir Czar -
nec ki, Ma ciej Dzier ża now ski,
Mar ty na Gra bow ska, Ja kub Kne -
ra, Le sław Mi cha łow ski, Krzysz -
tof Sta chu ra, Sta ni sław Szult ka,
Piotr Zbie ra nek. W jego trakcie
za sto so wa no róż ne me to dy ba -
daw cze. Na po cząt ku prze pro wa -
dzo no ba da nia desk re se arch, 
gdzie ana li zo wa no mię dzy in ny mi
spra woz da nia, do ku men ty pro g-
ra mo we i sta tu to we in sty tu cji 
kul tu ry – nie tyl ko miej skich. 
W na stępnym eta pie od by ły się
sze ro ko za kro jo ne i re pre zen ta -
tyw ne ba da nia ilo ścio we, re ali zo -
wa ne na pod sta wie an kiet. Prze -
pro wa dzo no rów nież ob ser wa cje
róż ne go ty pu wy da rzeń, a tak że
kil ka dzie siąt wy wia dów po głę bio -
nych z przed sta wi cie la mi sze ro ko
ro zu mia ne go sek to ra kul tu ry.
Koń co wy ra port z pro jek tu sta no -
wi pu bli ka cja Po sze rze nie po la kul -
tu ry. Dia gnoza po ten cja łu sek to ra
kul tu ry w Gdań sku.

Pro jekt ma wy miar ogól no -
pol ski – na przy kła dzie Gdań ska 
po ka zu je zja wi sko na zwa ne przez
ba da czy po sze rze niem po la kul tu -
ry. Za cho dzi ono w ob sza rach:

struk tu ral nym, sek to ro wym, ce lów,
for muł dzia ła nia, ofer ty kul tu ral -
nej i od bio ru dzia łań kul tu ral nych.
Zda niem pro fe so ra To ma sza Szlen -
da ka, au to ra re cen zji na uko wej 
ra por tu, po dział ten mo że zo stać
włą czo ny w ogól no pol ską de ba tę
na te mat prze mian kul tu ry ja ko
ro dzaj pre cy zyj ne go na rzę dzia ty -
po lo gicz ne go.

Czę ścią ra por tu są tak że re ko -
men da cje dla po li ty ki kul tu ral nej.
Ich au to rzy wska zu ją trzy za sad ni -
cze kie run ki dzia łań: kul tu ra de -
ba ty (za ini cjo wa nie i pod trzy my -
wa nie dia lo gu, w tym prze ła ma nie
nie uf no ści i ste reo ty pów wo bec
po zo sta łych uczest ni ków pro ce su
de ba ty), przy ja zne ra my (two rze -
nie ram wspar cia fi nan so we go 
i po za fi nan so we go sek to ra, szcze -
gól nie dla in sty tu cji nie pu blicz -
nych), prze strzeń re flek sji (wspar cie
dla dzia łal no ści ana li tycz no -
-ba daw czej oraz ewa lu acji po dej -
mo wa nych dzia łań).

Jak pod kre śla ją au to rzy, ra port
Po sze rze nie po la kul tu ry nie za my -
ka, lecz od wrot nie – otwie ra de ba -
tę i okre śla no we per spek ty wy ba -
dań nad sta nem gdań skiej kul tu ry.
In sty tut Kul tu ry Miej skiej we
współ pra cy z In sty tu tem Ba dań
nad Go spo dar ką Ryn ko wą i Uni -
wer sy te tem Gdań skim bę dzie or -
ga ni zo wał spo tka nia wo kół za gad -
nień po ru szo nych w ra por cie,
pu bli ko wa ne bę dą rów nież ar ty -
ku ły oraz ma te ria ły do dat ko we 
z ba dań.

Pu bli ka cja Po sze rze nie po la kul -
tu ry. Dia gno za po ten cja łu sek to ra
kul tu ry w Gdań sku jest do stęp na
w for mie dru ko wa nej oraz na
stro nie: www.po sze rze nie po la -
kul tu ry.pl 

„
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oprócz na szej stu dent ki lau re -
ata mi kon kur su zo sta li: dwu na sto -
let nia ana Fan lo Vi cen te z Hisz pa -
nii, szes na sto let nia ele na ni co let ta
gar bu jo z włoch oraz mal tań czyk,
dwu dzie sto trzy let ni Lar kin za hra,
któ re go wy bra no na pod sta wie
gło so wa nia na Fa ce bo oku spo -
śród szes na stu za kwa li fi ko wa nych
uczest ni ków kon kur su.

na gro dą dla lau re atów kon kur -
su by ło uczest nic two w ce re mo nii
wrę cze nia unii eu ro pej skiej po ko -
jo wej na gro dy no bla. wy da rze nie
to mia ło miej sce 10 grud nia 2012
ro ku.

Wy dzia ły UG do fi nan so wa ne
za naj lep sze pro gra my stu diów

wy dzia ły: Hi sto rycz ny, oce ano-
gra fii i geo gra fii oraz mię dzy uczel -
nia ny wy dział Bio tech no lo gii 
ug-gumed otrzy ma ły do fi nan so -
wa nie na naj lep sze pro gra my stu -
diów opar te na kra jo wych ra -
mach kwa li fi ka cji i do sto so wu ją ce
stu dia do wy ma gań ryn ku pra cy.
łącz nie w kon kur sie mi ni ster stwa
na uki i szkol nic twa wyż sze go wy -
róż nio no w ten spo sób sześć dzie -
siąt dwa wy dzia ły i uczel nie z ca łej
pol ski, któ re dzię ki no wo cze snym
me to dom na ucza nia i współ pra cy
z przed się bior ca mi udo sko na li ły
swo je pro gra my stu diów.

zwy cię skie wy dzia ły bę dą mo gły
prze zna czyć otrzy ma ny w ra mach
do ta cji pod mio to wej 1 mln zł na
do sko na le nie ofer ty dy dak tycz nej,
np. sfi nan so wa nie no wo cze snych
tech nik i na rzę dzi sto so wa nych
pod czas wy kła dów i ćwi czeń, 
po kry cie kosz tów prak tyk za wo do -
wych dla stu den tów czy lep sze
przy go to wa nie wy kła dow ców aka -
de mic kich.
Wię cej: www.na uka.gov.pl/mi ni -
ster stwo/ak tu al no sci/ak tu al no sci/
ar ty kul/oglo sze nie -wy ni kow -kon -
kur su -na -mi l ion -na -naj lep sze -
pro gra my-stu diow

współpraca ug z chinami

Uni wer sy tet Gdań ski ja ko dru ga uczel nia w Pol sce (obok Uni wer sy te tu
War szaw skie go) go ścił de le ga cję z Chin z wiceministrem edukacji 

na czele. Jed nym z jej człon ków był wi ce mi ni ster edu ka cji Chiń skiej Re pu bli -
ki Lu do wej Du Youbo. De le ga cja przybyła do Polski na za pro sze nie Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go.

W cza sie spo tka nia chiń skiej de le ga cji z wła dza mi uczel ni, któ re re pre -
zen to wa li: rek tor Uni wer sy te tu Gdań skie go prof. Ber nard Lam mek oraz
pro rek tor ds. stu denc kich prof. Jó zef Ar no Wło dar ski, dzie ka ni wy dzia -
łów i dy rek to rzy jed no stek UG przed sta wi li ofer tę współ pra cy z chiń ski -
mi uczel nia mi (zwłasz cza ofer tę stu diów na UG w ję zy ku an giel skim), 
a tak że pod su mo wa li do tych cza so we dzia ła nia. Jak pod kre ślił wi ce mi ni -
ster edu ka cji Chin, Du Youbo, za po wia da to wie le cie ka wych pol sko -chiń -
skich pro jek tów w przy szło ści. 

Wła dze sa mo rzą do we w cza sie spo tka nia re pre zen to wał wi ce mar sza łek
Wo je wódz twa Po mor skie go Wie sław Bycz kow ski. Go ść mi spo tka nia by li
rów nież: Edward Kaj dań ski, pol ski pi sarz, dzien ni karz i dy plo ma ta, któ -
ry dwa dzie ścia sześć lat miesz kał w Chi nach i ukoń czył in ży nier skie stu -
dia na Po li tech ni ce w Har bi nie, Woj ciech Grub man, dy rek tor fi nan so wy
Chiń sko -Pol skie go To wa rzy stwa Okrę to we go Chi pol brok, z któ rym Uni -
wer sy tet Gdań ski pro wa dzi współ pra cę mię dzy in ny mi w za kre sie prak tyk
stu denc kich, a tak że Re na ta Kar pi siak -Ro kic ka, ko men dant wo je wódz ki
Ochot ni cze go Huf ca Pra cy.

Spo tka niu na UG to wa rzy szy ła wy sta wa po świę co na Chi nom, na któ rej
po ka za no opu bli ko wa ne przez Wy daw nic two Uni wer sy te tu Gdań skie go
książ ki, ta kie jak: Po cząt ki wie dzy o Chi nach pod red. Ire ny Ka dul skiej i Jó ze -
fa Ar no Wło dar skie go, Ra dziec ko -chiń skie sto sun ki po li tycz ne po śmier ci Mao
Ze don ga To ma sza Dmo chow skie go, Chi ny w oczach Po la ków, pod red. Jó ze -
fa Ar no Wło dar skie go i Ka mi la Ze idle ra, oraz cza so pi smo – „Gdań skie Stu -
dia Azji Wschod niej”, wy da wa ne przez UG.

Jed nym z efek tów wi zy ty chiń skiej de le ga cji bę dzie bi la te ral na umo wa po -
mię dzy Uni wer sy te tem Gdań skim a Uni wer sy te tem Na uk Po li tycz nych 
w Pe ki nie. Uni wer sy tet Gdań ski jest je dy ną uczel nią w Pol sce, któ ra pod pi -
sze ta ką umo wę – o współ pra cę z Uni wer sy te tem Na uk Po li tycz nych w Pe -
ki nie sta ra ją się naj więk sze uczel nie w Sta nach Zjed no czo nych i Eu ro pie.



G R U D Z I E ń 2 0 1 2 /  G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A 5

K A L E J D O S K O P

Przy po mnij my: UG z ra cji pro wa dzo nych ba dań na -
uko wych, współ pra cy w za kre sie kształ ce nia i re ali za cji
wie lu pro jek tów kul tu ral nych zwią za nych z Chi na mi stał
się obec nie naj waż niej szym ośrod kiem ba daw czo -na uko -
wym w tym za kre sie w pół noc nej Pol sce. Współ pra cę UG
z uczel nia mi chiń ski mi ko or dy nu je prof.  Jó zef Ar no
Wło dar ski. Na na szym uni wer sy te cie stu diu je obec nie
sie dem dzie się ciu dwóch stu den tów z Chin (w więk szo ści
na kie run ku In ter na tio nal Bu si ness). Uni wer sy tet pro wa -
dzi też fi lo lo gię pol ską dla chiń skich stu den tów na Uni -
wer sy te cie w Har bi nie, za awan so wa ne są sta ra nia UG 
o po wo ła nie fi lo lo gii pol skiej na Szan ghaj skim Uni wer sy -
te cie Ję zy ków Ob cych (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 Pe kiń -
skim Uni wer sy te cie Ję zy ków Ob cych). Uni wer sy tet Gdań -
ski uzy skał tak że za pew nie nie, że stu den ci pol scy bę dę
mo gli od by wać prak ty ki na Szan ghaj skim Uni wer sy te cie
Ję zy ków Ob cych.

Trwa ją sta ra nia UG o po zy ska nie wspar cia lek tor skie go
i środ ków dy dak tycz nych dla two rzo ne go na Wy dzia le 
Fi lo lo gicz nym UG no we go kie run ku – si no lo gii. Funk cję
ko or dy na to ra pro gra mo we go te go kie run ku bę dzie peł ni -
ła prof. Wu Lan. Za awan so wa ne są sta ra nia o po wo ła nie
na UG In sty tu tu Kon fu cju sza lub Kla sy Kon fu cju sza –
part ne rem na szej uczel ni w tym za kre sie jest Lia oning
Nor mal Uni ver si ty z Da lia nu, a roz mo wy wspo ma ga
Kwa te ra Głów na In sty tu tu Kon fu cju sza w Han ba nie. 
W ra mach umo wy i oso bi stych kon tak tów roz wi ja się
współ pra ca z Pe kiń skim Uni wer sy te tem Ję zy ków Ob cych
– prof. Yi Li jun, tłu macz ka i ba dacz li te ra tu ry pol skiej,
profesor z Pe kiń skie go Uni wer sy te tu Ję zy ków Ob cych 
  otrzy ma ła ty tuł dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu
Gdań skie go.
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nowy budynek
instytutu biotechnologii ug

Dnia 19 grud nia 2012 ro ku rek tor UG prof. Ber -
nard Lam mek w Ośrod ku Prze twa rza nia In for -

ma cji w War sza wie pod pi sał umo wę do ty czą cą bu do wy
bu dyn ku In sty tu tu Bio tech no lo gii UG. Pro jekt re ali zo -
wa ny bę dzie w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra -
struk tu ra i Śro do wi sko. Cał ko wi ta war tość in we sty cji
wy no si 53 069 416,80 zł brut to. Uni wer sy tet otrzy ma
do fi nan so wa nie ze środ ków Pro gra mu Ope ra cyj ne go 
w wy so ko ści 53 066 956,80 zł. W uro czy sto ści pod pi sa nia
umo wy w War sza wie udział wzię li tak że dzie kan Mię dzy -
uczel nia ne go Wy dzia łu Bio tech no lo gii UG-GUMed
prof. Igor Ko niecz ny oraz kanc lerz Uni wer sy te tu
Gdań skie go prof. Je rzy Gwiz da ła.

Bu do wa gma chu In sty tu tu Bio tech no lo gii roz pocz nie
się w 2013 ro ku, a za koń czy w ro ku 2015. W ra mach
pro jek tu na po trze by na uko wo -dy dak tycz ne po wsta nie
bu dy nek wraz z no wo cze snym wy po sa że niem. Bu dy -
nek bę dzie miał po wierzch nię użyt ko wą 7 868,18 m², 
zo sta nie po dzie lo ny na czte ry kon dy gna cje na ziem ne
i jed ną pod ziem ną. Bę dzie to je den z naj no wo cze śniej -
szych gma chów na uko wo -dy dak tycz nych. Znaj dą się 
w nim spe cja li stycz ne la bo ra to ria, mię dzy in ny mi bio -
in for ma tycz ne, ana liz bio mo le ku lar nych, ze spół fi to tro -
nów, la bo ra to rium o pod wyż szo nych wy ma ga niach
czy sto ści i szczel no ści, la bo ra to rium izo to po we i pra -

cow nie do ba dań roz wo jo wych. W bu dyn ku bę dą się
mie ści ły no wo cze sne po miesz cze nia dy dak tycz ne dla
stu den tów i dok to ran tów, na przy kład la bo ra to ria dy -
dak tycz ne, na uko wo -dy dak tycz ne, sa le se mi na ryj ne,
sa le kom pu te ro we, au dy to rium na sto osiem dzie siąt
osób, po miesz cze nia dla kół stu denc kich, czy tel nia, sa -
la ra dy wy dzia łu. Sa le kom pu te ro we bę dą w peł ni wy -
po sa żo ne – łącz nie w bu dyn ku bę dą do stęp ne sto dwa -
dzie ścia trzy sta no wi ska ICT. W Spe cja li stycz nym
La bo ra to rium Bio in for ma tycz nym zo sta nie utwo rzo ny
tak zwa ny kla ster ob li cze nio wy (ze spół spe cja li stycz -
nych kom pu te rów). Z kla stra ob li cze nio we go, spe cja li -
stycz nych pra cow ni i la bo ra to riów w ra mach za jęć 
dy dak tycz nych bę dą ko rzy sta li pra cow ni cy na uko wo -
-dy dak tycz ni, dok to ran ci i stu den ci. Sa le wy kła do we 
i la bo ra to ria wy po sa żo ne zo sta ną w ta bli ce in te rak tyw -
ne oraz pro jek to ry mul ti me dial ne z ekra na mi pro jek -
cyj ny mi, co umoż li wi pro wa dze nie wy kła dów i za jęć 
z pre zen ta cja mi mul ti me dial ny mi. W bu dyn ku znaj dą
się rów nież po miesz cze nia po moc ni cze, ta kie jak ma -
ga zy ny od pa dów che micz nych i bio lo gicz nych, wy -
twor ni ca su che go lo du i po miesz cze nie na ro we ry.
Dzię ki po dzia ło wi bu dyn ku na trzy spe cjal ne stre fy bę -
dzie moż li we wpro wa dze nie pro ce dur bez pie czeń stwa
oraz kon tro li do stę pu do po szcze gól nych czę ści.
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„Uni wer sy tet Dzie cię cy dla Eu ro py”
to pro jekt edu ka cyj no -ba daw czy
pro gra mu Je an Mon net Ko mi sji 
Eu ro pej skiej, re ali zo wa ny na Wy -
dzia le Na uk Spo łecz nych Uni wer sy -
te tu Gdań skie go w ro ku aka de mic -
kim 2012/2013. Je go au to ra mi są:
dr To masz Be sta, dr Syl wia Mro -
zow ska z Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych oraz dr Alek san dra Zgrun do
z Wy dzia łu Oce ano gra fii i Geo gra -
fii. Ce lem pro jek tu jest prze ka zy -
wa nie wie dzy o Unii Eu ro pej skiej
dzie ciom, mło dzie ży, ro dzi com i na -
uczy cie lom z Gdań ska i oko lic za
po mo cą nie stan dar do wych me tod
na ucza nia, ma ją cych po bu dzać cie -
ka wość, skła niać do prze pro wa dza -
nia wła snych eks pe ry men tów oraz
po szu ki wa nia no wych roz wią zań. 

Wo jen ni gdy Wię cej

„Uni wer sy tet Dzie cię cy dla Eu ro py
ogła szam za otwar ty” – ty mi sło -
wa mi no wych słu cha czy po wi ta ła
pod czas in au gu ra cji sze ścio let nia
Ba sia. Au la Wy dzia łu Na uk Spo -
łecz nych zgro ma dzi ła stu sie dem -
dzie się ciu trzech ma łych stu den tów,
któ rzy przy je cha li ze szkół pod sta -
wo wych z Gdań ska, So po tu, Su lę -
czy na, Sze mu du i Do ni mie rza. Każ -
de dziec ko, jak na praw dzi we go
stu den ta przy sta ło, otrzy ma ło in -
deks. Po uro czy stym otwar ciu dzie -
ci uda ły się na warsz ta ty pro wa -
dzo ne przez na ukow ców, dok to-
ran tów oraz stu den tów. Zo sta ły one
po dzie lo ne na trzy blo ki te ma tycz -
ne: wie dza o Unii Eu ro pej skiej,
wie lo kul tu ro wość oraz eko lo gia 
i zrów no wa żo ny roz wój. Pod czas
za jęć ucznio wie do wie dzie li się,
czym jest Unia Eu ro pej ska, z ilu
państw się skła da, ja kie są jej naj -
waż niej sze in sty tu cje oraz ja kie są
jej ak tu al ne pro ble my. – Chcia ła -
bym, by w Eu ro pie nie by ło wię cej 

wo jen i że by lu dzie ży li ze so bą w po ko -
ju – mó wi ła na ta lia ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 42 w Gdań sku. 

Na uka od by wa ła się głów nie 
po przez za ba wę. Ma li stu den ci gra-
li w ka lam bu ry, gry plan szo we,
roz wią zy wa li krzy żów ki oraz ry so -
wa li. W krzy żów ce te ma tycz nej 
z za kre su wie dzy o Unii od po wie dzi
pa da ły róż ne, na przy kład, że sto li -
cą Wę gier jest Au stria. – Ge ne ral nie
wie dza dzie ci o Unii Eu ro pej skiej by ła
im po nu ją ca – pod su mo wał stu dent
po li to lo gii Mi chał Pie le chow ski. –
Ja wie dzia łam, że hym nem Unii Eu ro -
pej skiej jest Oda do ra do ści – przy -
zna ła dum nie Na ta lia, uczen ni ca
czwar tej kla sy. Na py ta nie, ile kra -
jów sto wa rzy szo nych jest w Unii,
Wik to ria z Ze spo łu Szkół w Su lę -
czy nie od po wie dzia ła, że dwa dzie -
ścia sie dem. A dla cze go na fla dze
jest je dy nie dwa na ście gwiaz dek
wie dział ję drek ze Szko ły Pod sta -
wo wej im. Św. Ja na de La Sal le 
w Gdań sku, któ ry szyb ko wy tłu ma -
czył, że sym bo li zu ją one pierw sze
pań stwa człon kow skie, za ło ży cie li
UE. Naj młod szym stu den tom naj -
bar dziej przy padł do gu stu kon kurs
na naj lep szy ry su nek za ty tu ło wa ny
„Z czym ko ja rzy ci się Unia Eu ro -
pej ska?”. W kla sie IIIc ze Szko ły 
Fi lial nej w Do ni mie rzu zwy cię ży ła
Alek san dra, któ ra na ma lo wa ła hisz -
pań skich pił ka rzy wy gry wa ją cych
Mi strzo stwa Eu ro py w Pił ce Noż nej
Eu ro 2012. 

W trak cie warsz ta tów po ru sza no
tak że kwe stie do ty czą ce róż no rod -
no ści kul tu ro wej. – Do wie dzie li śmy
się, że wszy scy lu dzie są ta cy sa mi, róż -
nią się tyl ko ko lo rem skó ry i mó wią 
w in nych ję zy kach – mó wił Bar tek
z kla sy IV z Ze spo łu Szkół w Su lę -
czy nie. 

Trze ci blok te ma tycz ny obej mo -
wał za ję cia do ty czą ce ochro ny śro -

do wi ska na tu ral ne go oraz zrów no -
wa żo ne go roz wo ju. – Ich ce lem by ło
wy kształ cić w dzie ciach po czu cie obo -
wiąz ku dba nia o ota cza ją cą nas przy ro -
dę i jej ochro nę – mó wi dr Alek san dra
Zgrun do z In sty tu tu Oce ano gra fii.
Ucznio wie mie li tak że oka zję zo stać
ma ły mi bio lo ga mi i po znać bu do wę
bez krę gow ców za miesz ku ją cych
Mo rze Bał tyc kie.

edu kA cjA PrZeZ ZA BA Wę 

Głów nym ce lem pro jek tu jest, o czym
by ła już mo wa, prze ka za nie obiek -
tyw nej wie dzy o Unii Eu ro pej skiej
przy za sto so wa niu tra dy cyj nych 
i no wo cze snych me tod kształ ce nia,
ta kich jak: pra ca w gru pach, We b-
qu est – me to da kształ ce nia za po -
mo cą In ter ne tu czy gry dy dak tycz ne
(gry plan szo we, krzy żów ki, ka lam -
bu ry i wie le in nych). Dla te go w cza -
sie, gdy ucznio wie od by wa li war-
sz ta ty, na uczy cie le uczest ni czy li 
w szko le niu z za kre su spo so bów
edu ka cji na te mat Unii Eu ro pej skiej
pro wa dzo nym przez dr Syl wię
Mro zow ską z In sty tu tu Po li to lo gii
oraz ja ro sła wa Si kor skie go z Punk -
tu Eu ro desk Gdańsk. Po nad to na
spo tka niu z re dak tor Ali ną kie trys
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u n i w e r s y t e t d z i e c i ę c y d l a e u r o p y

dnia 14 grudnia 2012 roku na wydziale nauk społecznych uniwersytetu
gdańskiego odbyła się pierwsza konferencja wraz z towarzyszącymi jej
warsztatami, zorganizowane w ramach projektu „uniwersytet dziecięcy dla
europy”. wiedzę o unii europejskiej zgłębiało w jej trakcie około dwustu uczniów
szkół podstawowych z trójmiasta i okolic



mie li oka zję zo ba czyć, jak funk cjo -
nu je uni wer sy tec kie Ra dio Mors
oraz za po znać się ze zbio ra mi Bi -
blio te ki Głów nej Uni wer sy te tu
Gdań skie go. 

W re ali za cji pro jek tu po ma ga li
dok to ran ci i stu den ci. – Dzię ki te mu
chcie li śmy w przy szłych na ukow cach
za szcze pić ideę po pu la ry za cji na uki –
tłu ma czy dr Syl wia Mro zow ska. 
– Li czy my na to, że po za koń cze niu
pro jek tu po wsta ną no we po my sły, któ re
bę dą kon ty nu acją „Uni wer sy te tu Dzie -
cię ce go dla Eu ro py” – do da je dr Alek -
san dra Zgrun do. Po nad to, zgod nie 
z za ło że niem au to rów, pro jekt ma
in te gro wać dzie ci z więk szych 
i mniej szych miej sco wo ści oraz re -
ali zo wać je den ze stra te gicz nych
ce lów UG, ja kim jest umac nia nie
wię zi uczel ni z oto cze niem spo łecz -
nym wo je wódz twa. – Chcie li śmy, aby
Uni wer sy tet Gdań ski był po strze ga ny
ja ko miej sce otwar te na wszyst kich 
za in te re so wa nych – wy ja śnia dr To -
masz Be sta z In sty tu tu Psy cho lo gii. 

Ko lej ne spo tka nia w ra mach „Uni -
wer sy te tu Dzie cię ce go dla Eu ro py”
od bę dą się 1 lu te go, 19 kwiet nia 
i 7 czerw ca 2013 ro ku.mag da le na mar cin koW ska
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Pro jekt Pa na Pro fe so ra 
pre zen tu ją cy kon cep cję 
„czuj ne go kon sty tu cjo na li zmu”
wy grał pre sti żo wy kon kurs dla
praw ni ków zor ga ni zo wa ny przez
Uni wer sy tet w No wym Jor ku.
Czym jest „czuj ny kon sty tu cjo -
na lizm”?

Dziś Try bu nał Kon sty tu cyj ny w Pol -
sce jest po strze ga ny ja ko sąd bę -
dą cy czę ścią kra jo we go sys te mu
praw ne go. W mo im pro jek cie za -
ty tu ło wa nym Con sti tu tio nal Co urt
and the con cept of vi gi lant (“of fen si -
ve”) con sti tu tio na lism [Try bu nał
Kon sty tu cyj ny i kon cep cja „czuj -
ne go kon sty tu cjo na li zmu” – tłum.
red.] pro po nu ję, aby tę per cep cję
roz sze rzyć i po strze gać Try bu nał
ja ko je den z dwu dzie stu sied miu
są dów kon sty tu cyj nych na le żą -
cych do Wspól no ty Eu ro pej skiej,
któ ry wi nien jest wier ność za rów -
no Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol -
skiej, jak i trak ta tom eu ro pej skim
ja ko Kon sty tu cji Unii Eu ro pej skiej.
Cho dzi więc o to, by pol ski Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny od czy tał sie bie
w szer szym eu ro pej skim świe tle,
nie orze kał je dy nie zgod nie z pol -
ską Kon sty tu cją, ale tak że miał 
na wzglę dzie to, jak da ny wy rok
zo sta nie przy ję ty przez in ne są dy
kon sty tu cyj ne państw człon kow -
skich, a tak że Eu ro pej ski Try bu -
nał Spra wie dli wo ści w Luk sem -
bur gu i Eu ro pej ski Try bu nał Praw
Czło wie ka w Stras bur gu. Ta ki dia -
log jest wiel kim wy zwa niem, po -
nie waż każ dy sąd kon sty tu cyj ny
jest przy zwy cza jo ny to te go, że jest
nie omyl ny, osta tecz ny i nie mu si
brać pod uwa gę ni cze go po za
swo ją Kon sty tu cją. Dziś Try bu nał
Kon sty tu cyj ny mu si na uczyć się
gry na eu ro pej skim ryn ku in ter -
pre ta cji, sztu ki sa mo ogra ni cze nia

i an ty cy pa cji, jak je go de cy zja 
zo sta nie ode bra na w Eu ro pie. 
Je stem więc szczę śli wy, że w No -
wym Jor ku mój pro jekt zo stał 
do ce nio ny ja ko ten, któ ry prze ła -
mu je ba rie ry i wy cho dzi po za
kon tekst czy sto kra jo wy.

To zna czy, że pol ski sę dzia
kon sty tu cyj ny mu si li czyć się 
ze zda niem swo ich za gra nicz -
nych ko le gów. Czy to nie brzmi
jak re wo lu cja?

Oczy wi ście, jest to re wo lu cja,
gdyż ża den sę dzia kon sty tu cyj ny
nie lu bi jak mu się mó wi, że po -
wi nien od wo łać się do orze czeń
in ne go są du i przy jąć je go ar gu -
men ty, a nie swo je. Bra ku je świa -
do mo ści te go, że na ze wnątrz są
są dy, któ re da ną spra wę z per -
spek ty wy oby wa te la po tra fią roz -
strzy gnąć le piej. W dzi siej szych
cza sach dla oby wa te la, miesz kań -
ca Eu ro py, nie li czy się, któ ry sąd
go ochro ni, ale  któ ry sąd ochro ni
go le piej: w kra ju, Stras bur gu czy
Luk sem bur gu. To w tym sen sie
mo ja wi zja pol skie go są du kon sty -
tu cyj ne go jest wi zją są du, któ ry
po tra fi przy znać ra cję in nym i wy -
co fać się. 

Ja ka w Pol sce jest świa do -
mość oby wa te li wzglę dem 
eu ro pej skiej in te gra cji? 

Nie ste ty, jak do tąd prze ko na nie
wszyst kich lu dzi w Pol sce, że in te -
gra cja eu ro pej ska ze swo imi wa -
da mi i nie do sko na ło ścia mi wy cho -
dzi dla nas oby wa te li na plus jest
na dal trud ne. Mo im zda niem, in -
te gra cja eu ro pej ska to jest coś, co
każ de go dnia zmie nia ży cie mi lio -
nów lu dzi na lep sze. To nie pań -
stwo do ko nu je wy bo ru za oby wa -
te la, jak by ło kie dyś, ale oby wa tel

Życie naukowca nie
jest drogą na skrótyrozmoWa z prof. ug, dr hab. tomaszem tadeuszem konceWiczemz Wydziału praWa i administracji



sam ma wol ną rę kę przy wy bo rze
kra ju, w któ rym chce miesz kać,
pra co wać czy ro bić za ku py. Oby -
wa tel wy cho dzi z cie nia pań stwa 
i rzu ca mu wy zwa nie. To do ce -
nie nie jed nost ki jest naj więk szą
si łą pra wa eu ro pej skie go. In te -
gra cja eu ro pej ska przez pra wo, 
w ra mach swo bód go spo dar czych
i wol ne go ryn ku funk cjo nu je do -
sko na le, dla te go że nie ma tu po -
li ty ków. Jest sąd, jest wią żą ce
pra wo i jed nost ka, któ ra umie jęt -
nie się na nie po wo łu je. Obec na
sy tu acja w Unii Eu ro pej skiej to
nie tyl ko fia sko in te gra cji po li -
tycz nej, któ re wy ni ka z nie po ro zu -
mień mię dzy li de ra mi państw
człon kow skich, ale przede wszyst -
kim kry zys wi zji. Po li ty cy ma ją
do ode gra nia ol brzy mią ro lę, ale
tyl ko wte dy, gdy są go to wi do
kom pro mi su i zro zu mie nia, że
Eu ro pa to przede wszyst kim stan
umy słu, a nie tyl ko bu chal te ria.
Nie mo że my prze stać przy po mi -
nać bo le snej prze szło ści, w któ rej

pań stwa na ro do we, za mknię te,
po dejrz li we i pod kre śla ją ce swo ją
wy jąt ko wość, al bo to czy ły mię dzy
so bą woj ny, al bo do wo jen się
szy ko wa ły. Pa ra fra zu jąc sło wa
Han nah Arendt, mu si my zro bić
wszyst ko, aby świat mi nio ny był
fak tycz nym źró dłem do świad cze -
nia w te raź niej szo ści. Dla te go dzi -
siaj, w mo men cie pró by, mu si my
Eu ro pę na no wo prze my śleć, a nie
cy nicz nie się od niej od wra cać. To
tu taj na uka ma do ode gra nia wiel -
ką ro lę edu ka cyj ną.  

Spe cja li zu je się Pan w pra wie
eu ro pej skim za rów no ja ko prak -
ty ku ją cy praw nik, jak i na uko -
wiec. Czy trud no jest po go dzić
te dwa świa ty?

Za kres mo jej pra cy ja ko praw ni ka
jest spe cy ficz ny. Mo ja kan ce la ria
znaj du je się w do mu. Pro wa dzę
kil ka na ście spraw, któ re ma ją cha -
rak ter pre ce den so wy, ich re zul ta ty
wpły wa ją na zmia ny w pra wie,
ma ją ce na stęp stwa w sto sun ku do
in nych osób. To są spra wy, któ -
rych nie spo sób roz strzy gnąć bez
re flek sji teo re tycz no -praw nej i prze -
ku cia teo rii na prak ty kę. Z klien ta -
mi spo ty kam się bar dzo rzad ko,
dla mnie istot ne jest, by zro zu -
mieć pro blem spra wy i wów czas
przy jąć sto sow ne roz wią za nia, za -
pro po no wać dzia ła nia na fo rum
kra jo wym, a naj czę ściej po nadna -
ro do wym. Je stem w tej fan ta -
stycz nej sy tu acji, że wy kła da jąc
pra wo eu ro pej skie na uczel ni,
mo gę je we ry fi ko wać w pra cy za -
wo do wej. I od wrot nie – spra wy,
któ ry mi się zaj mu ję, słu żą mi po -
tem ja ko przy kła dy prak tycz ne go
funk cjo no wa nia pra wa w Unii Eu -
ro pej skiej czy tłu ma cze nia stu -
den tom, że pra wo to coś wię cej
niż tyl ko su chy prze pis. Naj bar -
dziej speł nio ny ja ko ad wo kat czu -
ję się wte dy, gdy po kil ku let niej
ba ta lii uda je mi się po móc mo im
klien tom. Zo ba czyć, jak pod wpły -
wem mo ich ar gu men tów sąd wy -
cho dzi po za mi tycz ny prze pis,
otwie ra się na ar gu men ty spra wie -
dli wo ścio we, god no ścio we i Kon -
sty tu cję, jak do strze ga czło wie ka 
z krwi i ko ści. To wszyst ko sta no wi

esen cję pra wa i na szej praw ni czej
pra cy. 

Praw nik na sa li są do wej mu si
dzia łać zgod nie z przy ję ty mi 
za sa da mi i li te rą pra wa. A ja ki
jest etos na uko wa we dług Pro fe -
so ra To ma sza Kon ce wi cza?

Na uko wiec to dla mnie oso ba za -
an ga żo wa na, na któ rej spo czy wa
obo wią zek tłu ma cze nia rze czy wi -
sto ści nie tyl ko stu den tom na wy -
kła dzie, ale tak że opi nii pu blicz nej.
Ba dacz po wi nien współ kształ to -
wać rze czy wi stość ze wzglę du na
za kres na rzę dzi, ja kie po sia da –
wie dzę, zdol ność kry tycz ne go my -
śle nia, umie jęt ność opi sy wa nia
świa ta. Nie ste ty, to jak na ukow cy
wi dzą sie bie w Pol sce za sad ni czo
róż ni się od te go, jak ba da cze po -
strze ga ją się w Eu ro pie Za chod -
niej. Tam na uko wiec jest uprzy wi -
le jo wa nym człon kiem de ba ty
pu blicz nej, któ rą współ two rzy. 
W na szym kra ju na uko wiec czę sto
nie po tra fi wy tłu ma czyć, w ja ki
spo sób je go wie dza jest uży tecz na
dla spo łe czeń stwa, ja kie jest jej
prak tycz ne za sto so wa nie, boi się
kon fron ta cji z szer szym au dy to -
rium, prze ma wia do już prze ko na -
nych, za miast zde rzać swo je po -
glą dy, być go to wym do ich zmia ny
i za bie rać głos w spra wach waż -
nych i nur tu ją cych opi nię pu blicz -
ną, w któ rych po sia da szcze gól ną
wie dzę. Dla mnie ja ko praw ni ka -
-na ukow ca „dys kurs” pu blicz ny 
w Pol sce da je wie le oka zji, aby ta -
ki głos za brać. Nie mo gę się od -
wra cać ple ca mi, gdy sły szę np. że
w Unii Eu ro pej skiej Niem cy nas
wy ku pią, że Unia Eu ro pej ska jest
for pocz tą eu ro pej skie go ko lo nia li -
zmu, gdy je stem świad kiem roz -
mo wy, w któ rej zna ny po li tyk 
pu blicz nie po ni ża swo je go roz -
mów cę z uwa gi na je go orien ta cję
sek su al ną. Wte dy wła śnie my na -
ukow cy mu si my za bie rać głos.
Gdy bym te go nie zro bił, stra cił -
bym wia ry god ność, sko ro z dru -
giej stro ny na wy kła dzie na dal
mó wił bym o za sa dzie rów no ści,
god no ści czło wie ka czy eu ro pej -
skiej so li dar no ści ja ko al ter na ty -
wie wo bec su we ren no ści. Teo ria
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W nauce talent 
to dziesięć procent, 
reszta to ciężka praca,
dyscyplina i pasja
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mia ła by się ni jak do prak ty ki 
i rze czy wi sto ści, a ja bym uda wał,
że te go nie do strze gam. Pro fe sor
Ta de usz Ko tar biń ski pi sał, że do -
bry na uko wiec to ten, któ ry 
o trud nych rze czach mo że mó wić
ła two. Sta ram się prze strze gać tej
za sa dy. 

Stu dio wał Pan pra wo we Wro -
cła wiu i Edyn bur gu. Po tem 
zo stał Pan pierw szym pol skim
re fe ren da rzem w są dzie unij nym
w Luk sem bur gu. W mię dzy-
cza sie był już Pan dok to ran tem,
apli kan tem są do wym, po tem 
ad wo kac kim i ukoń czył Aka de -
mię Pra wa Eu ro pej skie go we
Flo ren cji. W prze cią gu kil ku lat
zo stał Pan dok to rem, ad wo ka -
tem, a za le d wie po kil ku na stęp -
nych la tach – pro fe so rem. Jak
Pan te go wszyst kie go do ko nał?

Przede wszyst kim cięż ką pra cą,
ale nie tyl ko. Stu dia w Edyn bur gu
na uczy ły mnie, że wszyst ko na le -
ży ro bić naj le piej, jak się po tra fi.
Nie tyl ko do brze, ale su per. By ły
sę dzia Try bu na łu w Luk sem bur -
gu, Pro fe sor Sir Da vid Edward,
któ ry in spi ru je mnie w więk szo ści
wy bo rów za wo do wych, po wie -
dział mi kie dyś coś, co po zo sta je
mo im mot tem do dzi siaj: na le ży
mieć ma rze nia i nie bać się ich
re ali zo wać, bo to one na da ją kie -
ru nek na sze mu ży ciu. Ma rze nia
po ma ga ją znieść tru dy cięż kiej
pra cy na uko wej, sta wiać so bie no -
we wy zwa nia i zro zu mieć, że im
jest cię żej, tym le piej i tym więk -
sza sa tys fak cja. W na uce ta lent 
to dzie sięć pro cent, resz ta to cięż -
ka pra ca, dys cy pli na i pa sja – to
za wsze po wta rzam mo im stu den -
tom i dok to ran tom. Ży cie na ukow -
ca to nie jest dro ga na skró ty. Ja
nic nie do sta łem za dar mo. Po za
tym dzi siej szy świat wy ma ga od
nas umie jęt no ści ro bie nia kil ku
rze czy rów no cze śnie, ale nie na raz.
Po mię dzy rów no cze śnie, ale nie
na raz jest sub tel na róż ni ca, któ ra
po le ga na sztu ce do ko na nia wy -
bo ru, odło że nia jed ne go na bok
kosz tem skoń cze nia cze goś w da -
nym mo men cie waż niej sze go i po -
wro tu do miej sca, w któ rym do ko -

na li śmy te go wy bo ru. W koń cu
last but not le ast trze ba wie rzyć 
w to, co się ro bi i mieć in spi ru ją -
ce oto cze nie ro dzin ne. Ja mia łem 
to szczę ście w ży ciu, że uda ło mi
się po go dzić pa sję z pra cą za wo -
do wą i za wsze mo głem li czyć 
na wspar cie ro dzi ców, po cząw szy
od de cy zji o stu diach w Edyn bur -
gu, a na prze pro wadz ce do Trój -
mia sta skoń czyw szy. To dzię ki
nim pod ją łem trud ną de cy zję 
o po wro cie z Luk sem bur ga, aby
skoń czyć dok to rat i apli ka cję, 
a na stęp nie na pi sa łem dok to rat 
w pięć mie się cy. 

Prze pra szam, w ile? 

Ze bra nie ma te ria łów i opra co wa -
nie kon cep cji za ję ło mi trzy la ta.
W tym cza sie jed nak pi sa łem książ -
ki, moż na po wie dzieć, że uczy łem
się swo je go te ma tu dok tor skie go,
doj rze wa łem do nie go, wy jeż dża -
łem za gra ni cę do Flo ren cji, Luk -
sem bur ga czy Tre wi ru. Gdy w koń -
cu zro zu mia łem, gdzie bi je ser-
ce Try bu na łu Spra wie dli wo ści, 
by łem go to wy do pi sa nia: usia -
dłem i w pięć mie się cy na pi sa łem
pra cę. Pra co wa łam od świ tu do
zmierz chu. 

Od dziec ka był Pan ta ki 
zdol ny i upo rząd ko wa ny?

Skąd że zno wu. W pod sta wów ce
mia łem chy ba ADHD i mu sia łem
sta no wić naj więk sze wy zwa nie
wy cho waw cze dla swo ich na uczy -
cie li. Ca ły czas w ru chu, z no wy -
mi, co raz bar dziej sza lo ny mi po -
my sła mi. Moi ro dzi ce by li więc
czę sty mi go ść mi w szko le. Pa mię -
tam, że pod wpły wem bar dzo zna -
nej fil mo wej gwiezd nej sa gi sta -
łem się prze kleń stwem szkol ne go
kon ser wa to ra, bo na gmin nie wy -
krę ca łem świe tlów ki i uda wa łem
jed ne go z bo ha te rów te go fil mu.
Mój dzien ni czek ucznia, któ ry mo -
ja ma ma szczę śli wie i prze zor nie
za cho wa ła do dzi siaj, jest dla mnie
nie zwy kle po ucza ją cą lek tu rą.
Gdy bym go nie czy tał ostat nio, 
to sam bym nie uwie rzył. Nie któ re
z uwag brzmią obec nie ko micz nie,
in ne prze ra ża ją co.

Co się sta ło, że z psot ni ka 
stał się Pan pry mu sem?

Zmia na przy szła na gle i nie
umiem jej wy tłu ma czyć. W ósmej
kla sie pod sta wów ki ca łą ener gię
sku mu lo wa łem w stro nę po zy ski -
wa nia wie dzy. Za fa scy no wał mnie
ję zyk an giel ski i hi sto ria. Po tra fi -
łem go dzi na mi czy tać. Choć w li -
ceum wie dzia łem, że bę dę stu dio -
wał pra wo, to ni gdy nie przy pusz-
cza łem, że zo sta nę pro fe so rem.
Pierw szy po byt w Luk sem bur gu 
w 1998 ro ku, kon takt z sę dzią Da -
vi dem Edwar dem, stu dia w Edyn -
bur gu oka za ły się klu czo wy mi 
do świad cze nia mi i in spi ra cją do
po szu ki wa nia od po wie dzi na py ta -
nie, ja kim praw ni kiem chciał bym
być. Wte dy zro zu mia łem, co chcę
ro bić, jak mam my śleć o pra wie 
i ro zu mieć swo je po wo ła nie. 
Ad wo ka tu ra i prak ty ka przy szła na
sa mym koń cu, już po ha bi li ta cji.
Dzi siaj jed nak sta no wią fan ta -
stycz ne do peł nie nie mo ich wy bo -
rów na uko wych i ra zem z pra cą
na uni wer sy te cie po wo du ją, że się
speł niam. 

Jak to się sta ło, że roz po czął
Pan pra cę na Uni wer sy te cie
Gdań skim?

Wy zna ję za sa dę, że w ży ciu na le ży
sta wiać so bie no we wy zwa nia 
i sta rać się do ko ny wać zmian, by
nie po paść w zwod ni czą ru ty nę.
Re cen zen tem mo je go dok to ra tu na
Uni wer sy te cie Wro cław skim był
Pro fe sor Zdzi sław Bro dec ki, któ ry
po obro nie za pro po no wał mi pra cę
w Gdań sku. Z ra cji te go, że z na tu -
ry je stem nie spo koj nym du chem
i zwo len ni kiem wy zwań, spa ko -
wa łem się i przy je cha łem. Gdańsk
nie przy wi tał mnie zbyt cie pło. Lu -
ty, mi nus dzie sięć stop ni, a w do -
dat ku dru gie go dnia mia łem wła -
ma nie do sa mo cho du i skra dzio no
mi ca ły do ro bek na uko wy, ja ki
wów czas po sia da łem, wszyst kie
no tat ki, kse ro ko pie, książ ki, ma te -
ria ły. By łem zdru zgo ta ny, szyb ko
się jed nak pod nio słem i kon ty nu -
uję „roz dział gdań ski”. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

MAG DA LE NA MAR CIN KOW SKA



Trzy czy ta nia
Chcąc od po wie dzieć so bie na py -
ta nie, jak po wsta je książ ka, uda ję
się na Wy dział Eko no micz ny. To tu
mie ści się Wy daw nic two Uni wer -
sy te tu Gdań skie go, któ re po wsta -
ło wraz z uczel nią w 1970 ro ku.
Przez po nad czter dzie ści lat swej
dzia łal no ści wy da no tu set ki ty się cy

eg zem pla rzy pod ręcz ni ków, prac
na uko wych, mo no gra fii i ar ty ku -
łów na uko wych. Nie daw no na kła -
dem Wy daw nic twa uka za ły się
pierw szy au dio bo ok oraz pły ta CD.

Jak po wsta je książ ka? To py ta -
nie za da ję re dak tor na czel nej mgr
jo an nie ka mień. Do wia du ję się,
że za nim książ ka zo sta je prze ka za -
na do dru ku, mu si przejść tak zwa -
ny pro ces re dak cyj ny. Au to rzy od -
da ją swe pra ce w for mie wy dru ku
tek stu z kom pu te ra oraz w for mie
elek tro nicz nej. – Wszyst kie książ ki
na uko we mu szą naj pierw zo stać zre -
cen zo wa ne i do pie ro wów czas, po
otrzy ma niu po zy tyw nej re cen zji 
wy daw ni czej, mo gą być za ak cep to wa -

ne do wy da nia – mó wi re dak tor 
na czel na. Na stęp nie każ de mu au -
to ro wi przy dzie la ny jest re dak tor
pro wa dzą cy, któ re go za da niem jest
do kład ne prze czy ta nie książ ki pod
wzglę dem po praw no ści gra ma -
tycz nej, sty li stycz nej, in ter punk cji
oraz or to gra fii z uwzględ nie niem
norm edy tor skich. Jest to tak
zwa ne pierw sze czy ta nie. Re dak -

tor pil nu je, by wszyst kie przy pi sy,
bi blio gra fia i do dat ki mia ły cha -
rak ter upo rząd ko wa ny oraz jed no -
li ty. Tak po pra wio na książ ka tra fia
z po wro tem do au to ra. Po ko rek cie
au tor skiej książ kę prze ka zu je się
do skła du, gdzie zo sta je zło żo na 
w wy bra nym for ma cie. Naj czę -
ściej jest to for mat A5 lub B5, ale
zda rza ją się też tak zwa ne for ma -
ty spe cjal ne. – Tak by ło na przy kład
w wy pad ku to mi ku po ezji, po dob nie
for mat spe cjal ny zo stał nada ny edy cji
ksią żek pa miąt ko wych z nada nia ty -
tu łu dok to ra ho no ris cau sa – wy ja -
śnia pa ni Jo an na. Po zło że niu 
i nada niu tek sto wi od po wied nie go
for ma tu i wy glą du re dak tor do ko -

nu je ko rek ty: po now nie czy ta książ -
kę, spraw dza, czy uprzed nie wska -
zów ki i po praw ki zo sta ły wła ści -
wie na nie sio ne oraz czy nie ma
błę dów, któ re mo gły umknąć je go
uwa dze za pierw szym ra zem. 
I znów z po praw ka mi książ ka tra -
fia do skła du, po czym ko lej ny wy -
druk tra fia do ko rek ty, prze cho dzi
tzw. ko sme tycz ne trze cie czy ta nie.

Po le ga ono głów nie na ko la cjo no -
wa niu (po rów ny wa niu) fi nal ne go
tek stu z po przed nią wer sją. Po -
nad to spraw dza się tu in dek sy,
prze nie sie nia oraz ży wą pa gi nę 
i wszyst kie za miesz czo ne w książ -
ce spi sy. Tak spraw dzo ny tekst 
z wy ła pa ny mi ewen tu al ny mi zmia -
na mi po raz ko lej ny wy sy ła się do
skła du, pod czas któ re go przy go to -
wu je się książ kę do osta tecz ne go
wy dru ko wa nia.

Pa nie ma szy nist ki
Druk od by wa się w piw ni cach Wy -
dzia łu Eko no micz ne go. Kry ją one
wie le cie ka wych po miesz czeń, 

W Y D A W N I C T W O U G
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Narodziny książki
pisanie książek to proces długi i wyczerpujący. aby książka mogła trafić do czytelnika po zakończeniu

prac autorskich, czeka ją jeszcze cały proces wydawniczy. jak powstaje dzieło pisane?
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w któ rych wy da je się książ ki pra -
cow ni ków na uko wych uczel ni. 
– Kie dyś we wszyst kich tych sa lach
sie dzia ły pa nie ma szy nist ki, któ re go -
dzi na mi prze pi sy wa ły lub po pra wia ły
na ma szy nach do pi sa nia pra ce na -
uko we pro fe so rów, dok to rów, do cen -
tów i ma gi strów – wspo mi na kie -
row nik dru kar ni ja dwi ga drózd,
zna na ja ko Pa ni Dziu nia, któ ra
pra cu je tu od sa me go po cząt ku!
Wów czas do piw nic scho dzi ło się
jak do pie kieł, bo wiem przy wej -
ściu wi sia ła chmu ra pa pie ro so we -
go dy mu. Każ dy miał swo ją ma -
szy nę do pi sa nia i biur ko, przy
któ rym sta ły szklan ki w me ta lo -
wych ko szycz kach, suk ce syw nie
uzu peł nia ne ka wą. Dziś pań ma -
szy ni stek już nie ma, ale dru karz,
in tro li ga tor ki i re dak tor są na dal
nie zbęd ni przy po wsta wa niu ksią -

żek. Po kom na tach dru kar ni opro -
wa dza mnie pan Mak sy mi lian 
Bi nia kie wicz, dy rek tor.

Świą ty nia dru ka rza
Przy dru ko wa niu ksią żek sto su je
się dwa ro dza je dru ku – of f se to wy
oraz cy fro wy. Pierw szy po le ga 
na wy dru ko wa niu ksią żek na spe -
cjal nych kal kach, któ re się prze no -
si na ma try ce w dru kar ni lub bez -
po śred nio na świe tla na pły tę CTP.
Dru gi to druk z kom pu te ra, z pli -
ku w for ma cie PDF. Stro ny ksią żek
nie są dru ko wa ne po je dyn czo czy
po dwój nie, ale ar ku sza mi. – W każ -
dej kal ce jest spe cjal ny pro szek, któ ry

pod wpły wem świa tła wta pia się w pły -
tę, po zo sta wia jąc na bla sze od bi tą
czcion kę – tłu ma czy Pa ni Dziu nia.
Jest to ro dzaj dru ku wy pu kłe go,
choć od bi ty na bla sze tekst wy da -
je się wy dru ko wa ny. W przy pad ku
okład ki lub dru ków ko lo ro wych
spra wa sta je się nie co bar dziej
skom pli ko wa na, gdyż każ dy ko lor
na no szo ny jest na osob nej pły cie. 

W za leż no ści od środ ków fi nan -
so wych au tor ma pra wo okre ślić
for mę, w ja kiej bę dzie książ ka dru -
ko wa na (ko lo ro wa, czar no -bia ła)
oraz ro dzaj okład ki (mięk ka lub
twar da). Książ ki ko lo ro we naj czę -
ściej dru ku je się za po mo cą czte -
rech pod sta wo wych ko lo rów. Są
to: cy an, ma gen ta, yel low oraz black.
Dru ko wa nie ko lo rów jest nie zwy -
kle pre cy zyj nym za ję ciem, dru karz
mu si pil no wać, by wszyst kie bar wy

od po wied nio się mie sza ły i nie da -
wa ły prze kła ma nych od cie ni i za -
cie ków. Do te go słu ży dru ka rzom
spe cjal ny mier nik (ma leń kie kół ko
i krzy żyk przy po mi na ją cy ró żę
wia trów), któ ry po zwa la oce nić ja -
kość dru ko wa nych ko lo rów. 

Świą ty nia dru ka rza mie ści się na
koń cu dłu gie go ko ry ta rza w piw ni -
cach WE. To tu taj Pan Ka ziu co -
dzien nie pró bu je okieł znać sza le ją -
ce w ma szy nie dru kar skiej far by. 

Ni ciar ka
Po wy dru ko wa niu pa le ty go to we
stro ni ce tra fia ją pod gi lo ty nę. Tam
przy ci na się ran ty kar tek i przy go -

to wu je je do zło że nia w jed ną ca -
łość. Każ da książ ka jest szy ta lub
kle jo na. Za to od po wie dzial ni są
in tro li ga to rzy, któ rzy przy spe cjal -
nej ma szy nie – ni ciar ce – spę dza -
ją na za mia nę po kil ka go dzin
dzien nie. – Książ ki ła mie my we dług
stron par tia mi. Jed na książ ka o gru bo -
ści oko ło siedmiuset stron to trzy dzie ści
trzy czę ści skła da ją ce się z dwu dzie stu
czte rech kar tek. Każ dą par tię na kła -
da my na ma szy nę, któ ra zszy wa książ -
kę w ca łość – opo wia da pa ni Ewa.
Dzien nie in tro li ga tor ki są w sta nie
„uszyć” na wet do czte ry stu eg -
zem pla rzy ksią żek. Pra ca wy ma ga
nie zwy kłej pre cy zji i sku pie nia.
Grzbiet książ ki po kry wa się war -
stwą kle ju i mo cu je w spe cjal nych
bo ok hol de rach. Kie dyś do te go
słu ży ła spe cjal na pra sa, przy po mi -
na ją ca wiel ką śru bę, w któ rą

wkła da ło się go to wą książ kę, by
do brze się skle iła. Na koń cu mon -
tu je się okład kę i książ ka znów
tra fia pod gi lo ty nę. Świe żut kie 
i pach ną ce far bą dru kar ską książ -
ki wę dru ją na stęp nie do czy tel ni -
ków. Tak oto w skró cie, przy za an -
ga żo wa niu i wy tę żo nej pra cy wie lu
osób, ro dzą się książ ki w piw ni -
cach Wy dzia łu Eko no micz ne go.
Czy zo sta ną one wy par te przez 
e -bo oki? Moi roz mów cy zgod nym
chó rem od po wia da ją, że nie, bo
nie ma nic przy jem niej sze go niż
sze lest kar tek i za pach far by dru -
kar skiej… mag da le na mar cin koW ska



Od 1988 ro ku z ini cja ty wy Świa -
to wej Or ga ni za cji Zdro wia 

1 grud nia ob cho dzo ny jest Świa to -
wy Dzień Wal ki z AIDS. Od po cząt -
ku epi de mii wi ru sem HIV na świe -
cie za ra zi ło się sześć dzie siąt pięć
mi lio nów osób, trzy dzie ści mi lio nów
zmar ło. Obec nie licz ba za ka żo nych
w ska li glo bal nej prze kra cza trzy -
dzie ści czte ry mi lio ny. 

HIV/AIDS wczo raj – dziś – ju tro

Mi mo ol brzy mich środ ków na kam -
pa nie spo łecz ne i me dial ne na te -
mat edu ka cji prze ciw za kaź nej HIV
licz ba osób za ka żo nych wi ru sem
wca le nie spa da. Zgod nie z da ny mi
Ko mi sji Eu ro pej skiej w la tach 2006–
–2011 od no to wa no w Eu ro pie dwa -
dzie ścia sześć – dwa dzie ścia dzie -
więć ty się cy no wych przy pad ków.
Naj bar dziej usta bi li zo wa na sy tu acja
pa nu je w kra jach skan dy naw skich 
i Eu ro pie Środ ko wej. Z ko lei w Eu ro -
pie Wschod niej, a w szcze gól no ści
w Ro sji, na Ukra inie i w pań stwach
bał tyc kich licz ba za ka żeń HIV la wi -
no wo wzra sta. W Pol sce licz ba za ka -
żo nych je dy nie w sa mym 2011 ro ku
wy nio sła pięt na ście ty się cy sto dzie -
więć dzie siąt sześć osób ogó łem, co
łącz nie da je sza cun ko wą licz bę oko -
ło trzy dzie stu sze ściu ty się cy osób
ży ją cych z HIV i AIDS na te re nie
kra ju. – W ska li wo je wództw od 2009
ro ku naj wyż szy wzrost za cho ro wań 

od no to wa no wśród męż czyzn w wo je -
wódz twie ma zo wiec kim, łódz kim i dol -
no ślą skim – wska za ła pod czas spo -
tka nia dr n. med. Ma ria jan kow ska
z Kli ni ki Cho rób Za kaź nych Gdań -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.
W wo je wódz twie po mor skim za ka -
że nie wi ru sem HIV zdia gno zo wa no
w ze szłym ro ku u dzie więć dzie się -
ciu sze ściu, a w tym ro ku u osiem -
dzie się ciu trzech osób. 

AIDS to nie wy rok 

Z od po wie dzią na py ta nie, czym są
HIV i AIDS, więk szość z nas nie ma
pro ble mu. HIV to wi rus, AIDS to
zwią za na z nim cho ro ba, ale czy to
praw da? Ow szem, HIV to skrót od
na zwy wi ru sa na by te go nie do bo ru
od por no ści wy wo łu ją ce go brak od -
por no ści im mu no lo gicz nej (ang.
Hu man Im mu no de fi cien cy Vi rus).
Na to miast AIDS to skrót od na zwy
ze spo łu nie do bo ru od por no ści (ang.
Acqu ired Im mu no de fi cien cy Syn -
dro me), czy li ze spo łu cho rób, któ re
w od po wied ni spo sób ata ku ją no si -
cie li wi ru sa. Nie jest to więc po je -
dyn cza cho ro ba, jak się po wszech -
nie uzna je. Nie ste ty, jak do tej po ry
nie uda ło się zna leźć sku tecz ne go
le ku na AIDS, w związ ku z czym ze -
spół wciąż po zo sta je na li ście śmier -
tel nych cho rób za kaź nych. Dla te go
tak waż ne jest za po bie ga nie roz -
prze strze nia nia się wi ru sa HIV –

pro fi lak ty ka przez edu ka cję. Jak wy -
ni ka z ba dań prze pro wa dzo nych
przez prof. Zbi gnie wa iz deb skie go
z Uni wer sy te tu War szaw skie go, po -
ziom wie dzy na te mat za cho ro wań
jest na dal nie wy star cza ją cy. Po nad
40% ba da nych przez nie go re spon -
den tów uwa ża, że AIDS moż na się
za ra zić mię dzy in ny mi po przez
uką sze nie ko ma ra (sic!). Co za do -
wa la ją ce, ro śnie licz ba osób te stu -
ją cych się na obec ność wi ru sa HIV
(z trzy dzie stu trzech w 2001 ro ku
do trzy stu sześć dzie się ciu dzie wię -
ciu w 2011 ro ku). Zwięk sza się tak -
że świa do mość spo łecz na na te mat
współ eg zy sto wa nia z no si cie la mi
wi ru sa HIV oraz cho ry mi na AIDS.
– W la tach osiem dzie sią tych dwu dzie -
ste go wie ku Po la cy od ma wia li oso bom
za ka żo nym HIV pra wa do ży cia, dziś
sy tu acja jest zgo ła od mien na – mó wił
w cza sie spo tka nia ks. dr Ar ka -
diusz no wak, Pre zes In sty tu tu
Praw Pa cjen ta i Edu ka cji Zdro wot -
nej. – Nie ist nie ją żad ne me dycz ne po -
wo dy, dla któ rych oso by te mu sia ły by
być izo lo wa ne i nie mo gły by funk cjo no -
wać w nor mal nym śro do wi sku – tłu -
ma czył. W obec nych cza sach AIDS
nie mu si więc ozna czać wy ro ku.

SEKS  HIV  AIDS

Wśród przy czyn za ka żeń HIV naj -
czę ściej wy mie nia się: kon takt z za -
ka żo ną krwią przez kil ka krot ne wy -
ko rzy sty wa nie igieł jed no ra zo wych,
prze ka za nie wi ru sa przez mat kę 
w cza sie cią ży, po ro du lub kar mie -
nia pier sią, oraz za cho wa nia sek su -
al ne. Do tych ostat nich za li cza się:
sto sun ki płcio we he te ro - i ho mo sek -
su al ne, pet ting oraz au to ero tyzm
(ma stur ba cję). Jak wy ni ka z ra por tu
Sek su al ność Po la ków 2011 au tor stwa
prof. Zbi gnie wa Iz deb skie go, w ostat -
nich la tach wiek ini cja cji sek su al nej
zde cy do wa nie się ob ni żył. Dla męż -
czyzn wy no si on śred nio 18 lat, 
a dla ko biet – 19 lat. Współ ży cie 
w wie ku 15–17 lat roz po czy na
15,5% chłop ców oraz 15,6% dziew -
cząt. W wie ku 18–24 lat ini cja cja
na stą pi ła u 17,3% męż czyzn i 14,4%
ko biet. Na to miast wśród ma ło let -
nich do 15 ro ku ży cia 20% mia ło
kon tak ty sek su al ne. Da ne te wska -
zu ją, że edu ka cja na te mat pro fi lak -
ty ki zdro we go współ ży cia po win na
być za pew nia na już na po zio mie
szko ły gim na zjal nej. Ma ło kto pa -
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Liczba zachorowań na aids nie maleje. w polsce w 2011 roku zakażonych wirusem
HiV było ponad piętnaście tysięcy osób, co łącznie daje około trzydziestu sześciu
tysięcy osób żyjących z HiV i aids na terenie kraju. dnia 26 listopada na wydziale
nauk społecznych odbyła się konferencja naukowa poświęcona HiV i aids, 
a zatytułowana „HiV/aids wczoraj – dziś – jutro”
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Co należy wiedzieć o HIV/AIDS?



mię ta, że kon takt płcio wy bez za -
bez pie cze nia jest naj częst szą przy -
czy ną prze no sze nia wie lu cho rób.
Naj bar dziej po wszech ną i naj sku -
tecz niej szą for mą za bez pie cze nia
jest w tym wy pad ku pre zer wa ty wa.
Co raz czę ściej jed nak mło de ko bie ty
w prze dzia le wie ko wym 15–17 lat
sto su ją far ma ko lo gicz ną me to dę an -
ty kon cep cyj ną. – Ta blet ka an ty kon -
cep cyj na chro ni przed nie chcia ną cią żą,
ale nie przed cho ro ba mi prze no szo ny mi
dro gą płcio wą – ape lo wał pro fe sor.
Oba la jąc ko lej ne mi ty, pro fe sor
wska zał też, że ni gdzie na Za cho dzie
sto su nek prze ry wa ny nie jest uzna -
wa ny za me to dę an ty kon cep cyj ną,
w Pol sce wręcz prze ciw nie. Naj groź -
niej szą for mą za ka że nia np. HIV są
kon tak ty anal ne, za rów no wśród ko -
biet, jak i męż czyzn, gdyż od by wa ją
się one bez ja kich kol wiek za bez pie -
czeń. Po dob nie jest z sek sem oral -
nym. – W na szym kra ju swo istym ro -
dza jem ta bu jest in for ma cja, że przez
wy trysk na sie nia do ust moż na się za ra -
zić wi ru sem HIV – tłu ma czył pro fe -
sor. Jak wska zu ją ba da nia, w Pol sce
od 2005 ro ku naj więk sze za gro że nie
w prze no sze niu wi ru sa dro gą płcio -
wą wy stę pu je w gru pie męż czyzn
ho mo sek su al nych. Nie ozna cza to
jed nak, że pa ry he te ro sek su al ne nie
są w gru pie ry zy ka. Sta ty sty ki mó -
wią, że po za sta łym związ kiem seks
upra wia 21% męż czyzn i 12% ko -
biet. Nie po ko ją ce jest rów nież zja -
wi sko po pu lar no ści płat ne go sek su
wśród mło dzie ży. Z ra por tu wy ni ka,
że w wy pad ku chłop ców w wie ku
15–17 lat aż 20% z nich ma za so bą
płat ny seks, a w wy pad ku męż czyzn
w wie ku 18–24 lat – 16%. – Ko rzy -
sta nie z usług sek su al nych zwięk sza 
ry zy ko za ra że nia wi ru sem HIV trzy na -

ście ipół krot nie – ostrze ga ła dr n. med.
Ma ria Jan kow ska. 

HIV+/HIV– 

Mi mo że AIDS to ze spół cho rób nie -
ule czal nych, pa cjen ci z wi ru sem
HIV mo gą żyć przez dłu gie la ta,
pro wa dzić ży cie sek su al ne, a na wet
mieć dzie ci. Jak po wszech nie wia -
do mo, bez piecz ne jest ca ło wa nie,
bo wiem śli na nie jest ma te ria łem
za kaź nym. Po nad to za spra wą le cze -
nia an ty re tro wi ru so we go moż li wa
jest ochro na part ne ra sek su al ne go
HIV–. Pro fi lak ty ka przede sk po zy cyj -
na (PrEP) po le ga na sta łym przyj mo -
wa niu le ków an ty re tro wi ru so wych
przez oso bę HIV–. Le ki te chro nią 
ją przed za ka ża niem ze stro ny part -
ne ra HIV+. Nie ste ty, pro blem wciąż
sta no wi do stęp ność le cze nia, któ ra
jest od mien na w róż nych re gio nach
świa ta. W Eu ro pie Wschod niej i Środ-
ko wej wy no si ona je dy nie 19%, 
z ko lei w Afry ce Sub sa ha ryj skiej
33%. W Pol sce bez płat nie te ra pii
an ty re tro wi ru so wej (HAART – Hi -
gh ly Ac ti ve An ti re tro vi ral The ra py)
mo że pod dać się każ dy, kto te go
wy ma ga.  

Bar dzo waż ne jest tak że sto so wa -
nie pro fi lak ty ki an ty wi ru so wej u ko -
biet w cią ży. Współ czyn nik praw do -
po do bień stwa prze ka za nia wi ru sa
dziec ku u ko biet HIV+ wy no si 8–
–40%. No si ciel ki wi ru sa mo gą uro -
dzić zdro we dzie ci pod wa run kiem,
że zro bią test na obec ność HIV oraz
bę dą przyj mo wać le ki an ty re tro wi -
ru so we w cza sie cią ży i po ro du. –
Co raz czę ściej ko bie ty cię żar ne są in for -
mo wa ne i za chę ca ne do zro bie nia tek stu
pod czas pierw szej wi zy ty u gi ne ko lo ga 
– mó wi ła dr n. med. Ma ria Jan kow -

ska. Wie le ma tek nie przy pusz cza, 
a na wet nie wie o tym, że jest no si -
ciel ka mi wi ru sa HIV.  

HIV i AIDS a od biór spo łecz ny

Spo łe czeń stwo ma co raz lep szą 
po sta wę w sto sun ku do osób za ka -
żo nych HIV lub cho rych na AIDS.
Spraw dzo no to dzię ki ba da niu, któ -
re go ce lem by ło okre śle nie tem pe -
ra tu ry uczuć, dy stan su emo cjo nal -
ne go, ja ki bu dzą oso by z in ny mi
cho ro ba mi lub przy pa dło ścia mi.
Pró bę prze pro wa dzo no na ty siącu
trzy stu czter dzie stu sied miu stu den -
tach z uczel ni wyż szych w Gdań sku.
Wy ni ki ba dań wska za ły, że stu den ci
ma ją naj mniej dy stan su wo bec osób
cho rych na ra ka w prze ci wień stwie
do nie chę ci w sto sun ku do nar ko -
ma nów lub ho mo sek su ali stów za ka -
żo nych wi ru sem HIV. Styg mat
HIV/AIDS jest po strze ga ny w spo -
sób po dob ny do styg ma tu śmier tel -
nej cho ro by za kaź nej. – Cie ka wą ob -
ser wa cją jest zmia na dy stan su wo bec
oso by za ka żo nej w mo men cie, gdy po -
no si ona lub nie, od po wie dzial ność 
za za ka że nie – tłu ma czy ła prof. jo -
lan ta Woj cie chow ska z In sty tu tu
Pe da go gi ki WNS UG, au tor ka ba da -
nia. Stu den ci wy ka zy wa li się więk -
szą do zą uczuć i em pa tii w sto sun ku
do za ka żo nych HIV nie z ich wi ny,
np. w wy pad ku trans fu zji krwi lub
kon tak tu sek su al ne go ze sta łym
part ne rem. Z ko lei zde cy do wa nie
po tę pi li oso by upra wia ją ce płat ny
seks, nar ko ma nów i ho mo sek su ali -
stów za ka żo nych wi ru sem. Wska za li
tym sa mym, że sa me są so bie win -
ne. A ja ki jest Wasz sto su nek do
osób z HIV/AIDS? mag da le na mar cin koW ska
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Ka ro li na i Ka sia
stu dent ki fi lo lo gii pol skiej
Na pew no trud no jest mó wić o HIV
i AIDS, bo cho ciaż zna my spo so by,
ja ki mi moż na się za ra zić, to i tak
po ja wia się strach. Czę sto sły sza ły -
śmy w dzie ciń stwie „prze zor ny za -
wsze ubez pie czo ny”, „ostroż no ści
ni gdy za wie le”. Tro chę to się te raz
przy po mi na, bo więk szy jest kom -
fort, kie dy się nie wie, że ktoś jest
cho ry, al bo się wie i się go uni ka. To
mo że brzmi nie przy jem nie czy na -
wet dra stycz nie, ale wy da je nam
się, że to zwy czaj ne ludz kie od czu -
cia. Wia do mo też, że sko ro nie mia -
ły śmy do czy nie nia z ta ką sy tu acją,
trud no jest co kol wiek prze wi dy wać.
Mo że re ak cja by ła by o wie le słab sza,
niż nam się wy da je te raz.

Ka ro li na
stu dent ka kul tu ro znaw stwa
Pierw sze, o czym po my śla łam to to,
że cho ru ją głów nie ho mo sek su ali ści,
nar ko ma ni i pro sty tut ki. Wiem, że to
nie do koń ca tak, ale pa mię tam, jak
w szko le roz ma wia li śmy na ten te -
mat i to mi się naj bar dziej utrwa li ło.
Dziś my ślę tro chę ina czej. W su mie
nie czu ję spe cjal nie, że by mnie to
do ty czy ło, ale jak te raz roz ma wia my
to po ja wia mi się ta ka myśl, że prze -
cież lu dzie sta ją się co raz bar dziej
roz wiąź li, ży cie in tym ne wy glą da
ina czej. W wie lu fil mach i se ria lach
– ame ry kań skich głów nie – po ka zu -

je się bo ha te rów ma ją cych cza sem
su per swo bod ny sto su nek do sek su.
Wy da je mi się, że w po rów na niu 
z Ame ry ka na mi je ste śmy bar dziej
tra dy cyj ni. Cho dzi mi o to, że ta kie
przy pad ko we sto sun ki ko ja rzą mi
się wła śnie ze źró dłem cho rób...
i wsty du do dat ko wo.

Ja rek
stu dent so cjo lo gii
HIV i AIDS ko ja rzą mi się głów nie 
z nie kon tro lo wa ny mi kon tak ta mi
płcio wy mi, bo bez pre zer wa ty wy ry -
zy ko jest spo re nie za leż nie od te go,
czy ktoś jest he te ro - czy ho mo sek -
su al ny. Mam też sko ja rze nia z nar -
ko ma na mi, ale w mniej szym stop -
niu, po nie waż wy da je mi się, że już
od cho dzą od uży wa nia strzy ka wek.
My ślę też, że gdy by ktoś w mo jej
gru pie na stu diach był za ra żo ny, 
by ło by to tro chę pro ble ma tycz ne 
i pew nie na po cząt ku był bym do ta -
kiej oso by zdy stan so wa ny. Choć wy -
da je mi się, że ko niec koń ców bym
ją wspie rał... Pew no ści nie mam, bo
wie le za le ży od tzw. au to ma tycz ne -
go my śle nia. Na przy kład po ja wia
się ta ki po gląd, że mo że sko ro ktoś
się za ra ził, to ta oso ba sa ma te mu
za wi ni ła. Pa mię tam też z dzie ciń -
stwa, że cza sem wy zy wa ło się ko goś
„masz hi fa” i to by ła dla nas za ba -
wa, więc pew nie w tych na szych
gło wach ja kieś ne ga tyw ne sko ja rze -
nia zo sta ją. Uwa żam, że o te my śli
nie po win ni śmy mieć do sie bie zbyt

wiel kich pre ten sji, bo osta tecz nie li -
czą się na sze dzia ła nia. Waż ne, by
umieć te go ko goś za ak cep to wać,
cza sem wy si lić się i zmie nić swo je
po dej ście do te go trud ne go, jak by
nie pa trzeć, te ma tu. 

Do mi ni ka
stu dent ka so cjo lo gii
Szcze rze mó wiąc, mo je pierw sze
sko ja rze nie na te mat AIDS to nie -
ste ty Afry ka, za raz po tem nie świa -
do mość spo łecz na. Nie wie dza spra -
wia, że lu dzie bo ją się za ra że nia 
w spo sób, w któ ry nie moż na się za -
ra zić, np. przez uży wa nie tych sa -
mych sztuć ców, uką sze nie ko ma ra
czy kich nię cie. Kie dy już wia do mo,
jak moż na się za ra zić (przez krew),
to strach jest chy ba mniej szy, ale
nie zni ka cał ko wi cie. To jest lęk pod -
świa do my, na pę dza ny daw no sły -
sza ny mi hi sto ria mi. W do dat ku bo -
imy się sy tu acji, któ rych nie zna my,
no wo ści i „in no ści”, któ re za ni mi
idą. De kla ru je my róż ne za cho wa nia,
ale kie dy przy cho dzi co do cze go,
nie wie my, jak się rze czy wi ście za -
cho wa my. Nie wie my na wet te go,
czy zna jąc ko goś dłu go, nie zmie ni -
my się w tej re la cji, gdy oka że się,
że ten ktoś cho ru je. Gdy by śmy 
od dziec ka wy cho wy wa li się wśród
osób z wi ru sem, dziś pew nie nie ro -
bi ło by to na nas wra że nia. 

opra co Wa łamonika leWandoWska

z krótkiej sondy przeprowadzonej wśród studentów ug wynika, że mają oni całkiem sporą wiedzę na temat HiV/aids, dróg
zakażenia i profilaktyki. w rozmowie o stosunku do osób zakażonych niektórzy wykazywali się obojętnością, inni mówili 
o dystansie i obawach oraz negatywnych skojarzeniach związanych z chorobą. jeszcze inni o tym, że nie czują potrzeby
rozmowy, ponieważ jest to dla nich problem odległy. oto kilka najciekawszych naszym zdaniem wypowiedzi 

Co studenci UG wiedzą na temat HIV/AIDS? 
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Po czy na jąc od lu te go, ca ły mi -
nio ny rok mo gli śmy go rą co roz -

pra wiać o na szym do mu – Eu ro pie.
Po zna wa li śmy go dzię ki fil mom do -
ku men tal nym oraz opo wie ściom
eks per tów za rów no z Uni wer sy te tu
Gdań skie go, jak i z in nych ośrod -
ków. Dzię ki te mu Eu ro pę uda ło się
zo ba czyć z wie lu per spek tyw i w róż -
nych kon tek stach, przy bli ża ją cych
jej ogrom ne zróż ni co wa nie w sfe -
rze kul tu ro wej, spo łecz nej, po li -
tycz nej i go spo dar czej. Czy z tą 
Eu ro pą mo że my i chce my się iden -
ty fi ko wać?

„Po ga węd ka pod sta rza łe go 
ar ty sty o Eu ro pie”
– Eu ro pa jest mo ją oj czy zną, mo im
upodo ba niem. Do niej cią gnę li śmy 
w cza sach, kie dy by li śmy po dzie le ni że -
la zną kur ty ną, by ła wte dy dla nas ide -
ałem, zna kiem nor mal no ści. Dziś prze -
ży wa my pe wien ro dzaj roz cza ro wa nia.
Pod cho dzę do te go bez emo cji, bo to, co

się dzie je, wy da je mi się pro ste. Co z tych
ob ser wa cji wy ni ka, jest rze czą trud niej -
szą. Przy szłość Eu ro py jest dla wie lu
nie ja sna, py ta my więc: czy jej czas
prze mi nął? – ta ki mi sło wa mi roz po -
czął pa nel dys ku syj ny re ży ser, prof.
krzysz tof Za nus si, gość ostat nie go
spo tka nia cy klu. Ka ta stro ficz ne wi -
zje roz pa da ją cej się Unii Eu ro pej -
skiej, roz brzmie wa ją ce w takt po -
wszech nych na rze kań, we dług
re ży se ra bli skie są baj kom o koń cu
świa ta. Pro fe sor Za nus si zwró cił
też uwa gę na fakt, że Eu ro pa, choć
czas świet no ści (prze ży tej w „py -
szał ko wa tej eu fo rii”) ma już za so -
bą, ma na swo im kon cie ogrom ne
za słu gi dla roz wo ju cy wi li za cji na
świe cie. Wska zał na swo isty kło pot
Eu ro py w sa mo oce nie, bo al bo po -
pa da ona w sa mo kry ty cyzm, al bo
w eu fo rię. Na wet je śli w tej chwi li
jest w kry zy sie, wciąż na le ży jej się
ty tuł cham pio na. Dziś pa trzy my za -
sko cze ni na in ne czę ści świa ta, któ -

re czer pią in spi ra cję tak że od nas,
po dzi wia my po stęp go spo dar czy 
w Chi nach, ale za po mi na my o tym,
że pań stwo to wciąż jest do ty łu 
w spo łecz nym aspek cie roz wo ju. 
– Mar twi mnie też tro chę fakt, że Eu ro -
pa od cho dzi od swo ich ju de ochrze ści -
jań skich ko rze ni. To by ła pierw sza si ła
na pę do wa roz wo ju na sze go kon ty nen -
tu. Być mo że nie umie my już z tej 
in spi ra cji ko rzy stać, mo że sa me ko rze -
nie sta ły się ja ło we? – kon ty nu ował
re ży ser. W sy tu acji, kie dy Eu ro pa
na no wo szu ka swo ich ko rze ni, czy
mo że ra czej – przede fi nio wu je
swo je ko rze nie, jej oby wa te le sta ją
się co raz bar dziej za gu bie ni, co
znaj du je wy raz w kul tu rze.

Wiel ka „roz pa du cha”
– Mar twi mnie no wy nurt w kul tu rze
eu ro pej skiej. To jest to, co Ro sja nie na -
zy wa ją roz kosz nym sło wem „roz pa du -
cha”. Opo wia da my bez tro sko o tym, 
że ni cze go się nie da, że czło wiek to

dnia 14 grudnia na wydziale Filologicznym odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „europa bez fikcji” –
wspólnego projektu dyskusyjnego klubu Filmowego „miłość Blondynki” oraz punktu informacyjnego
europe direct gdańsk

„O ludzkości 
w sytuacji 
znerwicowanego 
niedźwiedzia”
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Dzieł ko jest nie du że. Li czy rap -
tem sie dem dzie siąt osiem kart

w for ma cie octa vo, za dru ko wa nych
go tyc ką mi nu sku łą w kro ju ro tun -
dy, czy li tzw. lit te rae Ve ne tae. Sta no wi
jed nak nie zwy kły ra ry tas wy daw ni -
czy i to pod każ dym wzglę dem. 
Wy da ne w Kra ko wie w ro ku 1507
za li cza się do post in ku na bu łów, to
jest dru ków opu bli ko wa nych za raz
po in ku na bu łach, czy li w pierw -
szych la tach po 1500 ro ku. Zo sta ło
wy tło czo ne w słyn nej ofi cy nie dru -
kar skiej Ja na Hal le ra (1467–1525),
czcion ka mi dru ka rza z Met zu, Ka -
spra Hoch fe de ra, któ re go Hal ler
spro wa dził do Kra ko wa i osa dził 
w swo jej ka mie ni cy. W ro ku 1505
Hal ler stał się peł nym wła ści cie lem
dru kar ni, zaś Hoch fe der jesz cze
przez trzy la ta kie ro wał jej pracą.
Jan Hal ler też nie był ro do wi tym
kra ko wia ni nem, ale z gro dem pod
Wa we lem zwią za ła go Aka de mia
Kra kow ska, gdzie w ro ku 1482 
do łą czył do gro na ża ków. W za cho -
wa nych księ gach ab sol wen tów nie
ma in for ma cji o uzy ska niu przez
nie go for mal ne go stop nia ba ka ła -
rza, la ta stu diów na Aka de mii spo -
wo do wa ły jed nak, że miał wiel ki
sen ty ment do uni wer sy te tu, co
prze ja wi ło się póź niej w tym, iż –
już ja ko wła ści ciel dru kar ni i wy -
daw ca – tło czył pod ręcz ni ki dla
swej Al ma Ma ter. Swo im na kła dem
wy dał, i w więk szo ści rów nież wy -
dru ko wał, wszyst kie dzie ła jed ne go
z pro fe so rów Aka de mii, Ja na z Gło -
go wa(1445–1507), czo ło we go lu -
mi na rza pol skiej na uki i kra kow -
skie go uni wer sy te tu na prze ło mie
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ko niec i po czą tek da ne go ro ku kie-
ru ją na szą uwa gę na ka len da rze. 
z te go wzglę du ni niej szy szkic po -
świę co ny jest książ ce, bę dą cej wła -
śnie pod ręcz ni kiem ich spo rzą dza nia

szma ta, a ży cie to non sens, że ży je my
po nic… I ży je my we so ło da lej. Coś tu
nie gra, nie spo ty ka się ze so bą, nie ro ku -
je do brze – kon ty nu ował Za nus si. Re -
ży ser prze ko ny wał, że w kul tu rze
naj czę ściej na gra dza ne są utwo ry
mó wią ce, że czło wiek to pod ła kre -
atu ra; ta kie, w któ rych uda się zna -
leźć więk sze obrzy dli wo ści ludz ko ści
niż te, któ re do tych czas wy wle czo -
ne zo sta ły na ła my cza so pism czy
ekra ny kin. Z dru giej stro ny ma my
sy tu ację, w któ rej ta sa ma bru tal na
Eu ro pa osią gnę ła wy ży ny w dzie -
dzi nie praw ludz kich, stwo rzy ła
pań stwa so cjal ne i trosz czy się 
o na sze go bliź nie go tak da le ce, że
my nie mu si my się już o nie go
mar twić. – Że by umrzeć z gło du, trze -
ba się gdzieś ukryć, na praw dę się po sta -
rać. Ro dzi się więc py ta nie: czy czło wiek,
któ ry za bez pie czył się od wszyst kich
pod sta wo wych za gro żeń, od naj dzie się
w no wej rze czy wi sto ści i znaj dzie 
mo ty wa cję do twór cze go dzia ła nia?
Że by zo bra zo wać sy tu ację, prof. Za -
nus si ura czył nas me ta fo rycz ną
opo wie ścią na te mat kar mie nia ty -
gry sów i bia łych niedź wie dzi. Jak
się oka zu je, są to zwie rzę ta szcze -
gól nie neu ro tycz ne, gdy zbyt dłu go
po zo sta ją w za mknię ciu. Imi tu je się
więc ich śro do wi sko na tu ral ne, ale
do pie ro kie dy za cznie się im stwa -
rzać sztucz ne trud no ści, wra ca ją 
do nor mal no ści. I tak ty gry som
wie sza się strzę py mię sa na drze -
wach, a niedź wie dziom da je się ry -
bę w ogrom nym blo ku lo du. – Czy
je że li pod sta wo we po trze by nie są wy -
zwa niem, to czy ludz kość nie jest w sy -
tu acji zner wi co wa ne go niedź wie dzia?
Eu ro pa XIX wie ku chcia ła bra ter stwa
oraz po wszech nej edu ka cji. Sko ro te raz
jest to do stęp ne… O czym ma rzy ludz -
kość? Ludz kość nie do koń ca chy ba
wie, o czym ma rzy, choć na pierw -
sze miej sce wy su wać się zda je zdo -
by cie jak naj więk szej ilo ści dóbr.
Lu dzie wpa dli w szał kon su mo wa -
nia i po sia da nia. Dziś w du żej mie -
rze re kla ma mó wi nam, czym po -
win ni śmy się ota czać, że by po czuć
szczę ście. Ma so wość, a co za tym
idzie – pro sto ta i miał kość za czy na -
ją być zna kiem na szych cza sów. Co

w ta kim ra zie mo że nam spra wić
mi łe za sko cze nie? Na sza zdol ność
do po świę ceń w imię so li dar no ści.
A ta sta ła się du żo wy raź niej sza 
w po głę bia ją cym się kry zy sie go -
spo dar czym. 

Obu rze ni? 
Eu ro pa z jed nej stro ny wal czy ze
skut ka mi kul tu ry ma so wej, z dru -
giej stro ny ma do czy nie nia z ogrom -
ną eman cy pa cją – w ży ciu spo łecz -
nym bio rą dziś udział oso by, któ re
jesz cze kil ka na ście lat te mu by ły by
z nie go wy klu czo ne. – Re wo lu cja ko -
mu ni ka cyj na spra wi ła, że dziś moż na
łą czyć się oraz skrzy ki wać pod róż ny mi
ha sła mi i od naj dy wać w ogrom nej ska-
li ty sią ca, mi lio na osób. Być mo że z te -
go wy nik nie ja kiś no wy po rzą dek świa -
ta… Czy po wsta nie ja kaś awan gar da
lu dzi go to wych na więk sze po świę ce nia
dla do bra więk szo ści? – py tał re ży ser.
Przy kład bun tu prze ciw ko ist nie ją -
ce mu, nie za do wa la ją ce mu sta no wi
rze czy ob ser wo wa li śmy w ma ju ze -
szłe go ro ku. Na hisz pań skie uli ce
wy szły wte dy tłu my zwy kłych lu -
dzi, któ re sprze ci wia ły się co raz
gor szym wa run kom ży cia, nie rów -
no ściom fi nan so wym, dys pro por -
cjom za rob ków i bra ko wi szans na
pra cę na wet dla wy kształ co nych 
i pra co wi tych. Ich wo ła nie o pra wo
do god ne go ży cia w de mo kra cji 
i rów no ści po szło w świat. Pro te sty
roz prze strze ni ły się po Eu ro pie; 
z Hisz pa nii do tar ły do Gre cji i Fran -
cji. W Pol sce ruch Obu rzo nych nie
zro bił wiel kiej ka rie ry, ale stał się
in spi ra cją dla fran cu skie go re ży se -
ra To nie go Ga tli fa. Z ar chi wal nych
na grań po wstał do ku ment prze pla -
ta ją cy ha sła sprze ci wu prze ciw ko
bie dzie, bez ro bo ciu i ko rup cji, z hi -
sto rią nie le gal nej imi grant ki z Afry -
ki – Bet ty. Do ku ment, choć mó wi 
o re wo lu cji, zda je się być nie co
zbyt sen ny i nie ko niecz nie wi dza
po ry wa. Po ka zu je jed nak tę stro nę
Eu ro py, do któ rej nie chęt nie się
przy zna je my – zbun to wa ną, bę dą cą
w kry zy sie i nie co nie po rad ną. Po -
ka zu je Eu ro pę w kry zy sie… Eu ro pę
bez fik cji. mo ni ka le Wan doW ska
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XV i XVI wie ku. Oma wia ny tu taj
pod ręcz nik two rze nia ka len da rzy
jest wła śnie je go au tor stwa, a no si
ty tuł Com pu tus chi ro me tra lis.

Pe reł ka edy tor ska

Dzieł ko za chwy ca pięk no ścią czcion -
ki i drze wo ry to wych ini cja łów, 
a zwłasz cza ry ci ny wy peł nia ją cej
pierw szą kar tę, któ ra przed sta wia
mu zę astro no mii in stru ują cą adep -
tów swo jej dys cy pli ny. Pod spodem
znaj du je się afo ryzm „Cle rus in ec c -
le sia qu at tu or sciat es se te nen da: Gra -
ma ti ca, Mu si ca Ius Ca no ni cum atque
Ka len das”, któ ry w wol nym prze -
kła dzie ozna cza, że oso by du chow -
ne, aby do brze wy peł nia ły swo je
obo wiąz ki w ko ście le, po win ny po -
sia dać umie jęt no ści w gra ma ty ce,
mu zy ce, pra wie ka no nicz nym i sztu -
ce two rze nia ka len da rzy. Da lej 
w przed mo wie au tor wy ja śnia, że
gra ma ty ka po trzeb na jest dla gło -
sze nia sło wa Bo że go, mu zy ka do
ce le bra cji li tur gicz nych, pra wo ka -
no nicz ne zaś do zna jo mo ści swo ich
po win no ści i swych wier nych, zaś
umie jęt ność two rze nia ka len da rzy
do wła ści we go roz pla no wa nia świąt
ko ściel nych. 

W ana li zie za war tej w pod ręcz ni -
ku au tor ogar nia prze strzeń cza so -
wą lat 1482–1558. Wszyst kie in -
for ma cje od no śnie au to ra, ty tu łu
dzie ła, miej sca i da ty wy da nia oraz
na zwy dru ka rza znaj du ją się na koń -
cu dzie ła, w tak zwa nym ko lo fo nie.
Eg zem plarz bę dą cy w po sia da niu
Bi blio te ki UG wcze śniej wcho dził w
skład księ go zbio rów Woj cie cha Do -
biec kie go i Win cen te go Chrza now -
skie go. Nie po sia da nie ste ty ory gi -
nal nej opra wy, tyl ko współ cze sną
opra wę, tek tu ro wą.

Au tor z gro na uczo nych

Po ogól nym omó wie niu dzie ła czas,
aby przed sta wić je go au to ra. We -
dług wpi su w Al bum stu dio so rum
Uni ver si ta tis Cra co vien sis, na zy wał się
on Jo han nes Sche lynk de Glo go via,
a póź niej si bio gra fo wie usta li li, że
uro dził się praw do po dob nie w ro ku
1445 w za moż nej ro dzi nie Schel lin -
gów. Po za cy to wa nym wy żej wpi -
sem nie uży wał jed nak na zwi ska
ro do we go i okre ślał się ja ko: Glo go -
vien sis, Glo gow czyk, Glo go wi ta,
Glo ger, Glo gar. Dzi siaj zna my go
po wszech nie ja ko Ja na z Gło go wa. 

Pierw sze na uki au tor Com pu tus
chi ro me tra lis po bie rał w Gło go wie
na Dol nym Ślą sku, praw do po dob -
nie w szko le ko le giac kiej, któ ra to
re pre zen to wa ła wów czas naj wyż -
szy po ziom spo śród trzech szkół
dzia ła ją cych w tym gro dzie (oprócz
niej by ły jesz cze szko ła do mi ni kań -
ska i pa ra fial na przy ko ście le Św.
Mi ko ła ja). Gło gów ja ko sto li ca Księ -
stwa Gło gow skie go był waż nym
cen trum han dlo wym i ad mi ni stra -
cyj nym, jak rów nież oświa to wym, 
o czym świad czy licz ba stu dwu -
dzie stu gło go wian stu diu ją cych 
w XV wie ku w Kra ko wie. W ro ku
1462 do gro na stu den tów Wy dzia łu
Ar tium (Sztuk Wy zwo lo nych) Aka -
de mii Kra kow skiej za pi sał się też
póź niej szy au tor oma wia ne go tu taj
Com pu tus chi ro me tra lis. Był to okres
świet no ści Aka de mii, któ ry trwał
do lat sześć dzie sią tych XVI wie ku.
W ro ku 1465 Jan z Gło go wa uzy -
skał sto pień ba ka ła rza, a dwa la ta
póź niej – ma gi stra ar tium i po zo -
stał na uczel ni ja ko wy kła dow ca.
Nie wia do mo, dla cze go nie kon ty nu -
ował stu diów na żad nym z wyż -
szych wy dzia łów (me dy cy na, pra wo,
teo lo gia). Fak tem jest, że w póź -
niej szym cza sie uzy skał ty tuł ba ka -

ła rza teo lo gii, co praw do po dob nie
wią za ło się z ob ję ciem ka no nii ko -
le gia ty Św. Flo ria na na Kle pa rzu 
w Kra ko wie. Do ro ku 1506 Gło -
gow czyk wy kła dał na Wy dzia le Ar -
tium sztu ki wy zwo lo ne, z prze rwą
na la ta 1497–1498, kie dy to prze -
by wał w Wied niu, pro wa dząc za ję -
cia z ma te ma ty ki na tam tej szym
uni wer sy te cie. W ro ku 1470 zo stał
człon kiem Col le gium Mi nus, a od
ro ku 1476 spra wo wał urząd je go
pre po zy ta. Od ro ku 1484 zo stał
człon kiem Col le gium Ma ius. Dwa
ra zy pia sto wał urząd dzie ka na Wy -
dzia łu Ar tium Aka de mii Kra kow -
skiej: w se me strze let nim ro ku
1478 i w se me strze zi mo wym
1489/1490. Ja ko czło nek Col le gium
Ma ius był pro wi zo rem Bur sy Ubo -
gich. Swo ją opie ką ob jął szcze gól -
nie stu den tów ze Ślą ska, bu du jąc
dla nich od dziel ną bur sę. Zmarł 
na gle, na sku tek ata ku apo plek sji. 
Zo stał po cho wa ny w ko le gia cie 
Św. Flo ria na 11 lu te go 1507 ro ku. 

Na uko wo Jan z Gło go wa zaj mo -
wał się głów nie fi lo zo fią, lo gi ką,
gra ma ty ką, ma te ma ty ką, astro no -
mią z astro lo gią i geo gra fią. Jest
au to rem licz nych dzieł z po wyż -
szych dzie dzin. Du ża część z nich
po zo sta ła jed nak w rę ko pi sie. 
W dzie dzi nie fi lo zo fii re pre zen to wał
nurt scho la stycz no -to mi stycz ny, ale
w je go dzie łach, zwłasz cza z za kre -
su ów cze sne go przy ro do znaw stwa 
i na uk ści słych, zna leźć moż na wie -
le po glą dów no wa tor skich. Ucznia -
mi Ja na z Gło go wa by ło sze reg wy -
bit nych po sta ci z róż nych dzie dzin
na uki: mię dzy in ny mi Mi ko łaj Ko -
per nik, Woj ciech z Bru dze wa, Woj -
ciech Kry pa, Sta ni sław By li ca, Sta -
ni sław Se lig oraz wspo mnia ny już
wy żej Jan Hal ler, wy daw ca i dru -
karz sze re gu prac Gło gow czy ka. an to ni ka ka re ko
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Miejsce uczelnia

Warunki
socjalne

Wspieranie
działalności

młodego
naukowca

Wpływ
doktorantów

na proces
kształcenia

Samorządność inne Suma

i ii iii iV V Vi

1 uniwersytet ekonomiczny 
w Poznaniu 29 34 10 25,5 4 102,5

2 Politechnika gdańska 21 34 8 25,5 8 96,5

3 Politechnika Warszawska 20 35 9 24 8 96

4 Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu 25 36 8 18 8 95

5
Uniwersytet Jagielloński 17 28 9 27 8 89

Uniwersytet Gdański 19 31 7 26 6 89

7 Politechnika Śląska 26 28,5 8 20 5,5 88

8 Politechnika Łódzka 23 30 8 20,5 6 87,5

9 Uniwersytet Warszawski 22 27 5 20,5 8 82,5

10 Politechnika Opolska 25 27 9 16 5 82

PRODOK
UG NA TLE INNYCH UCZELNI

kon kurs nie do sko na ły, ale…
Trze ba po wie dzieć, że Kon kurs PRODOK nie jest
wol ny od błę dów i nie do sko na ło ści. Ich po wo da mi są
mię dzy in ny mi brak od po wied nich środ ków fi nan so -
wych (któ re po zwo li ły by na bez po śred nie roz mo wy 
z dok to ran ta mi ze zgła sza nych jed no stek i na przy -
kład zba da nie ich dal szej ścież ki za wo do wej), a tak -
że róż ni ce w mo de lach stu diów dok to ranc kich na

po szcze gól nych uczel niach (nie ła two po rów ny wać
roz wią za nia przy ję te na przy kład na uni wer sy te tach,
uczel niach woj sko wych i me dycz nych). W wy pad ku
du żych uczel ni (a ta ką nie wąt pli wie jest Uni wer sy tet
Gdań ski) do cho dzi pro blem uśred nie nia war to ści
pew nych py tań, przy kła do wo na nie któ rych wy dzia -
łach sty pen dia dok to ranc kie przy zna wa ne są wszyst -
kim apli ku ją cym, na in nych tyl ko czę ści al bo ni ko mu,

Tabela 1. Ranking uczelni we wszystkich obszarach

w tym roku miała miejsce piąta edycja konkursu prodok – na najbardziej prodoktorancką uczelnię. głównym
organizatorem konkursu od samego początku jest krajowa reprezentacja doktorantów (najwyższy
przedstawiciel doktorantów w polsce), a w skład kapituły wchodzą przedstawiciele ministerstwa nauki 
i szkolnictwa wyższego, rady głównej nauki i szkolnictwa wyższego, konferencji rektorów akademickich szkół
polskich, a także samych doktorantów. celem konkursu jest wyłonienie uczelni najbardziej przyjaznej
doktorantom. zgłoszenie do konkursu następuje przez wypełnienie przez przedstawicieli poszczególnych
uczelni kwestionariusza i odesłanie go do organizatora. Liczba zgłaszających się uczelni stale rośnie, w 2012 roku
było ich trzydzieści dziewięć. warto również podkreślić, że w konkursie reprezentowane są wszystkie typy
uczelni wyższych prowadzących studia doktoranckie (uniwersytety, politechniki, uczelnie medyczne, rolnicze,
sportowe itp.)

Max liczba punktów 
do uzyskania

33 36 10 28 8 115

mediana 20 25,50 8 17 5 73,25

średnia 19,53 25,24 7,66 17,36 5,26 75,04
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a w ta kim wy pad ku wy li czo na śred nia dla ca łej
uczel ni nie ob ra zu je sy tu acji w po szcze gól nych 
jed nost kach (któ re uj mo wa ne od dziel nie mo gły by
zna leźć się wy żej lub ni żej w ran kin gu). Po mi mo 
wy mie nio nych nie do sko na ło ści, na le ży przy jąć, że
kon kurs w mia rę obiek tyw nie ilu stru je sy tu ację dok -
to ran tów na po szcze gól nych uczel niach, bę dąc jed -
no cze śnie je dy nym obec nie na rzę dziem po rów naw -
czym od no szą cym się do ca ło ści mo de lu stu diów. 

Miej sca ug w ran kin gach

W po niż szym tek ście chciał bym przyj rzeć się po szcze -
gól nym ob sza rom wy od ręb nio nym przez ka pi tu łę
kon kur su i po zy cji za ję tej przez UG w tych ob sza rach.
W mia rę moż li wo ści wska żę też do bre prak ty ki wpro -
wa dzo ne przez in ne uczel nie ja ko moż li we do za sto -
so wa nia na UG.

Uni wer sy tet Gdań ski za jął pią te miej sce ex aequo 
z Uni wer sy te tem Ja giel loń skim. To o dwa miej sca
wy żej niż w ubie głym ro ku. Miej sce pierw sze za jął
Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu, na ko lej nych
miej scach zna la zły się: Po li tech ni ka Gdań ska, Po li -
tech ni ka War szaw ska i Uni wer sy tet im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu.

ob szar i – za bez pie cze nie so cjal ne, przede wszyst -
kim licz ba, wy so kość i tryb przy zna wa nia sty pen -
diów dok to ranc kich, a tak że po moc oso bom z nie peł -
no spraw no ścia mi, za sa dy kwa te run ku dok to ran tów
w do mach stu denc kich i asy stenc kich. Tu moż na by -
ło uzy skać mak symal nie 33 punk ty (tabela 2). 

Ta be la 2. Ran king uczel ni w ob sza rze za bez pie czeń
so cjal nych

W pre zen to wa nym ob sza rze wy nik UG jest naj -
słab szy w po rów na niu z in ny mi ob sza ra mi, po nad to
na sza uczel nia uzy ska ła wy nik niż szy od wy ni ku
śred nie go (19,53 p.). Do głów nych przy czyn ta kie go
sta nu rze czy na le żą: bar dzo ni ska (w po rów na niu 
z in ny mi uczel nia mi) licz ba uczest ni ków sta cjo nar -
nych stu diów III stop nia otrzy mu ją cych sty pen dium
dok to ranc kie, a co za tym idzie ni ska śred nia wy so -
kość te go sty pen dium przy pa da ją ca na dok to ran ta;
brak od dziel nej pu li miejsc prze zna czo nych dla dok -
to ran tów w do mach stu denc kich i ho te lach asy -
stenc kich (w efek cie dok to ran ci uzy sku ją miej sca po
wy czer pa niu się po dań pra cow ni ków i stu den tów).
Do nie wąt pli wych po zy ty wów w tym ob sza rze na le -
żą: wspar cie osób z nie peł no spraw no ścia mi przez
funk cjo no wa nie jed nost ki ds. osób nie peł no spraw -
nych, moż li wość wy po ży cza nia sprzę tu spe cja li stycz -
ne go uła twia ją ce go stu dio wa nie oraz kon sul ta cje
psy cho lo gicz ne dla osób z nie peł no spraw no ścia mi.

ob szar ii – wspie ra nie ak tyw no ści mło de go na -
ukow ca przez: przy zna wa nie dok to ran tom z róż nych
źró deł do ta cji na ba da nia wła sne; ini cja ty wy szko le -
nio we i or ga ni za cyj ne przy po zy ski wa niu gran tów
oraz wy mia ny mię dzy na ro do we dok to ran tów; po -
ziom ob słu gi ad mi ni stra cyj nej oraz za sa dy ko rzy sta -
nia z za so bów bi blio tecz nych. Mak sy mal nie w tym
ob sza rze moż na by ło uzy skać 36 punk tów  (tabela 3). 

Ta be la 3. Ran king uczel ni w ob sza rze  wspie ra nia
ak tyw no ści mło de go na ukow ca

Miejsce uczelnia i

1 uniwersytet ekonomiczny 
w Poznaniu 29

2
Politechnika Śląska 26

Akademia obrony narodowej 
w Warszawie 26

4

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu 25

Politechnika Opolska 25

6 Wojskowa Akademia Techniczna 24

7

Politechnika Łódzka 23

Politechnika Świętokrzyska 23

Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie 23

10 Uniwersytet Warszawski 22

23 Uniwersytet Gdański 19

Miejsce uczelnia ii

1 uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu 36

2 Politechnika Warszawska 35

3

uniwersytet ekonomiczny 
w Poznaniu 34

Politechnika gdańska 34

5 Uniwersytet Gdański 31

6 Politechnika Łódzka 30

7 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 29,5

8 Politechnika Śląska 28,5

9 Uniwersytet Jagielloński 28

10

Uniwersytet Warszawski 27

Politechnika Opolska 27

Zachodniopomorski Uniwersytet
Techniczny 27

Gdański Uniwersytet Medyczny 27

Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy w Bydgoszczy 27
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W ob sza rze II UG zna lazł się na pią tym miej scu 
z wy ni kiem prze kra cza ją cym śred nią. Do do bre go
wy ni ku w tej ka te go rii przy czy ni ło się wspar cie 
w kil ku pod ob sza rach:
1. wspar cia fi nan so we go i me ry to rycz ne go dla ini cja -

tyw na uko wych dok to ran tów, w tym: moż li wo ści
ko rzy sta nia ze środ ków na dzia łal ność sta tu to wą 
i ba da nia wła sne; do fi nan so wa nia kon fe ren cji or -
ga ni zo wa nych przez dok to ran tów i wy da nia pu -
bli ka cji; uczest nic twa w szko le niach i ubie ga nia
się o gran ty ze środ ków ze wnętrz nych;

2. wspar cia ak tyw no ści mię dzy na ro do wej, w tym:
moż li wo ści do fi nan so wa nia dla dok to ran tów
wszyst kich jed no stek wy jaz dów za gra nicz nych 
w ce lu od by cia czę ści stu diów po za ma cie rzy stą
uczel nią (do ty czy to rów nież sta ży i prak tyk),
uczest nic twa w pro gra mie Era smus, pro wa dze nie
czte rech kie run ków stu diów dok to ranc kich w ca -
ło ści w ję zy ku ob cym; 

3. in nych form wspar cia: re ali za cja dwóch gran tów 
z Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej, w ra mach któ -
rych dok to ran ci uzy sku ją od 3500 zł do 5000 zł
sty pen dium (w za leż no ści od miej sca od by wa nia
stu diów); re ali za cja płat nych sta ży pod na zwą
„Staż bruk sel ski”.

Do słab szych punk tów w tym ob sza rze na le ży za li -
czyć: brak w czę ści jed no stek nad pro gra mo wej ofer ty
sty pen dial nej (po za sty pen dia mi dok to ranc ki mi, z Fun -
du szu Po mo cy Ma te rial nej oraz zwięk sze niem sty pen -
dium z do ta cji pro ja ko ścio wej); brak pro gra mów pro -
wa dzą cych do uzy ska nia po dwój ne go dy plo mu.

ob szar iii – wpływ dok to ran tów na pro ces kształ -
ce nia, cho dzi o wpływ na kształt pro gra mu stu diów;
do stęp ność lek to ra tów ję zy ków ob cych; po ziom ob -
cią że nia dy dak tycz ne go w da nym ro ku aka de mic -
kim. W ob sza rze tym moż na by ło uzy skać mak sy -
mal nie 10 punk tów (tabela 4).

W ob sza rze III UG za jął miej sce 27–30, na le ży jed -
nak pod kre ślić, że róż ni ce punk to we mię dzy uczel -
nia mi by ły bar dzo nie wiel kie, co świad czy o zbli żo -
nym (wy so kim) po zio mie więk szo ści uczel ni.

Do po zy tyw nych aspek tów w oma wia nym ob sza -
rze na le ży za li czyć: moż li wość współ de cy do wa nia
uczest ni ków stu diów III stop nia o pro gra mie stu -
diów dok to ranc kich we wszyst kich jed nost kach; kon -
sul ta cje i opi nio wa nie pro gra mu stu diów oraz je go
zmian przez or ga ny sa mo rzą du dok to ran tów.

W po rów na niu z uczel nia mi z wyż szych po zy cji
ran kin go wych UG bra ku je: od gór ne go (tzn. za war te -
go w re gu la mi nie uczel nia nym lub re gu la mi nach jed -
no stek) ob ni że nia mak sy mal nej wy so ko ści ob cią że nia
dy dak tycz ne go dla dok to ran tów po ni żej 90 godz.; 
ob ję cia lek to ra ta mi ję zy ków ob cych dok to ran tów
wszyst kich jed no stek UG (lek to ra ty do stęp ne są tyl -
ko na nie któ rych wy dzia łach).

Miejsce uczelnia iii

1–3

uniwersytet ekonomiczny 
w Poznaniu 10

gdański uniwersytet Medyczny 10

uniwersytet kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy 10

4–10

Politechnika Warszawska 9

Uniwersytet Jagielloński 9

Politechnika Opolska 9

Politechnika Wrocławska 9

Zachodniopomorski Uniwersytet
Techniczny 9

Politechnika Białostocka 9

Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie 9

27–30

Uniwersytet Gdański 7

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu 7

Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie 7

Uniwersytet Szczeciński 7

Miejsce uczelnia iV

1 uniwersytet jagielloński 27

2 uniwersytet gdański 26

3

uniwersytet ekonomiczny 
w Poznaniu 25,5

Politechnika gdańska 25,5

5 Politechnika Warszawska 24

6 Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 23

7
Politechnika Łódzka 20,5

Uniwersytet Warszawski 20,5

9
Politechnika Śląska 20

Politechnika Wrocławska 20

Ta be la 4. Ran king uczel ni w ob sza rze  wpły wu 
dok to ran tów na pro ces kształ ce nia

Ta be la 5. Ran king uczel ni w ob sza rze sa mo rząd no ści
dok to ranc kiej

ob szar iV – sa mo rząd ność dok to ranc ka, czy li
obec ność przed sta wi cie li sa mo rzą du w uczel nia nych
gre miach, na przy kład ko mi sjach dys cy pli nar nych,
se nac kich, rek tor skich; za pew nie nie ba zy ma te rial -
nej dla dzia łań sa mo rzą do wych, mię dzy in ny mi 
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po miesz cze nia, bu dże tu, ad re su na stro nie WWW
uczel ni; ak tyw ność wła sna sa mo rzą dów na po lu 
na uko wym, kul tu ral nym i in te gra cyj nym. W tym 
ob sza rze moż na by ło uzy skać mak sy mal nie 28 punk -
tów (ta be la 5).

W ob sza rze IV UG upla so wał się na dru giej po zy cji
(za UJ), znacz nie prze kra cza jąc śred nią (17,36 p.).
Wy so ka po zy cja zwią za na jest: z obec no ścią dok to -
ran tów w uczel nia nych i wy dzia ło wych gre miach:
Se na cie, ra dach wy dzia łu, ko mi sjach se nac kich 
i rek tor skich, a tak że in nych ze spo łach (ta kich jak
Ka pi tu ła Na gro dy „Na uczy ciel Ro ku” imie nia Krzysz -
to fa Ce le sty na Mron go wiu sza, Ko mi tet ds. Ob cho -
dów 400-le cia Uro dzin Ja na He we liu sza); ze wspar -
ciem fi nan so wym udzie la nym or ga nom sa mo rzą du
dok to ran tów w po sta ci za pew nio ne go bu dże tu Ra dy
Dok to ran tów oraz po miesz cze nia ze sprzę tem biu ro -
wym; z dzia łal no ścią wła sną sa mo rzą du na przy kład
uru cho mie niem i ak tu ali za cją stro ny Ra dy Dok to ran -
tów, or ga ni za cją kon fe ren cji sa mo rzą dów dok to ranc -
kich, or ga ni za cją i współ or ga ni za cją przed się wzięć
kul tu ral nych i in te gra cyj nych (co rocz na im pre za 
in te gra cyj na dok to ran tów, prze gląd ze spo łów mu -
zycz nych DOK Rock, Dni Kul tu ry Stu denc kiej Nep tu -
na lia).

ob szar V – in ne, czy li: pre fe ro wa na for ma stu diów
oraz roz wią za nia uni ka to we nie miesz czą ce się w za -
kre sie po przed nich py tań. Tu uczel nia mo gła zdo być
mak sy mal nie 8 punk tów (tabela 6).

Ta be la 6. Ran king uczel ni w ob sza rze po zo sta łych
roz wią zań

W ob sza rze V UG zna lazł się na miej scu 8–12 przy
nie wiel kich róż ni cach punk to wych mię dzy po szcze -
gól ny mi uczel nia mi. Sto sun ko wo wy so ko oce nio no
pre fe ro wa ną przez uczel nię for mę stu diów (po nad
60% dok to ran tów jest uczest ni ka mi stu diów sta cjo -
nar nych). Do in nych roz wią zań, któ re by ły punk to wa -
ne przez ka pi tu łę, na le żą mię dzy in ny mi moż liwość
ko rzy sta nia i two rze nia kur sów przez plat for mę
edu ka cyj ną mo odle i wspar cie dla na uko wych kół
dok to ran tów (wspar cie fi nan so we, udo stęp nia nie sal 
i sprzę tu).

re ko Men do WA ne roZ Wią ZA niA 
Z in nych ucZel ni

Ana li za for mu la rzy po szcze gól nych uczel ni po zwo -
li ła na wy ło nie nie ka ta lo gu do brych prak tyk wpro -
wa dzo nych na uczel niach bio rą cych udział w kon -
kur sie, a oce nia nych szcze gól nie wy so ko przez
ka pi tu łę. Ewen tu al ne wpro wa dze nie czę ści po wyż -
szych uni ka to wych roz wią zań po zwo li ło by na po-
pra wie nie ja ko ści kształ ce nia i sta tu su ma te rial ne go
dok to ran tów na szej uczel ni. Roz wią za nia te to:
• or ga ni za cja kur su pe da go gicz ne go dla mło dej 

ka dry (w nie któ rych uczel niach uczest nic two 
w ta kim kur sie jest ob li ga to ryj ne, w in nych – fa -
kul ta tyw ne);

• do fi nan so wa nie wy po czyn ku let nie go;

• zniż ki na kur sy ję zy ko we pro wa dzo ne przez uczel nię;

• zniż ki na stu dia po dy plo mo we oraz stu dia nie -
sta cjo nar ne I i II stop nia pro wa dzo ne przez uczel -
nię;

• do fi nan so wa nie za ku pu bi le tów do te atru/ope ry
(na za sa dach po dob nych do za sad obo wią zu ją cych
pra cow ni ków);

• or ga ni za cja w po szcze gól nych jed nost kach kon kur -
sów sty pen dial nych ze środ ków ze wnętrz nych;

• za trud nia nie naj lep szych dok to ran tów na sta no wi -
sku asy sten ta (w peł nym lub niż szym wy mia rze
cza su) w ce lu po pra wie nia sta tu su ma te rial ne go
uczest ni ków stu diów III stop nia;

• szer sza ofer ta szko leń do ty czą cych po zy ski wa nia
gran tów z fun du szy ze wnętrz nych;

• opra co wa nie do ku men tów do ty czą cych mo de lu
kształ ce nia na stu diach dok to ranc kich (kil ka te go
ro dza ju do ku men tów zo sta ło wpro wa dzo nych przez
Se nat Po li tech ni ki War szaw skiej);

• usta no wie nie Me da lu Mło de go Uczo ne go nada wa -
ne go za wy bit ne osią gnię cia na uko we;

• udzie la nie po ży czek i za po móg z ty tu łu re mon tów
miesz kań. do mi nik bień

Miejsce uczelnia V

1–5

Politechnika gdańska 8

Politechnika Warszawska 8

uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu 8

uniwersytet jagielloński 8

uniwersytet Warszawski 8

6–7
Politechnika Wrocławska 6,5

Uniwersytet Wrocławski 6,5

8–12

Uniwersytet Gdański 6

Politechnika Łódzka 6

Politechnika Świętokrzyska 6

Gdański Uniwersytet Medyczny 6

Warszawski Uniwersytet
Medyczny 6



Co ma ob cho dzi pięt na ste uro dzi -
ny. Czym jest tych piętnaście lat
dla Cie bie i ze spo łu? Pod su mo wa -
niem pew ne go eta pu, po cząt kiem
ko lej ne go?

Nie zwy kłem do ko ny wać w ży ciu
żad nych ra dy kal nych ce zur al bo
pod su mo wań te go ty pu dzia łań,
po nie waż to nie jest kwe stia, któ ra
mnie w ja ki kol wiek spo sób zaj mu -
je. Je że li ktoś chce pod su mo wy -
wać dzia łal ność na sze go ze spo łu,
to nie mam nic prze ciw ko te mu,
ale mu si zro bić to sam. Bo nam tu,
w środ ku, ta kie pod su mo wa nia nie
są do ni cze go po trzeb ne. Ze spół,
pra cu jąc twór czo i ma jąc ca ły czas
ja kieś po my sły, nie po trze bu je ta -
kich dzia łań, któ re pod su mo wu ją
ja kieś okre sy al bo wy zna cza ją pew -
ne go ro dza ju punk ty w hi sto rii. Ta -
kie rze czy dzie ją się nie za leż nie od
nas. To, co ro bi my my, to ko lej ne
al bu my i ko lej ne tra sy kon cer to we.
piętnaście lat to po pro stu oka zja
do te go, że by za grać ko lej ną tra sę
kon cer to wą, tym ra zem pod ta kim
szyl dem.

Za uwa ży łam, że za czę li ście
dry fo wać w in ne re jo ny mu zycz -
ne niż na pierw szych pły tach,
mniej jest mro ku, a wię cej za ba -
wy dźwię kiem. By ło to sły chać
już w Hi per tro fii, a jesz cze bar -
dziej w Czer wo nym al bu mie. 
Czy to bę dzie ja kiś wy znacz nik
wa szej mu zycz nej po dró ży, 
bę dzie cie iść w tym kie run ku?

Jak już wspo mnia łem, nie ma żad -
nych wy znacz ni ków w tym, co ro -
bi my. To wszyst ko jest za leż ne 
od na stro jów, na szych in spi ra cji,
od po my słu, od mo men tu, w któ -
rym spo tka li śmy się, że by two rzyć
da lej. Tak na praw dę je dy ne, co nas
cha rak te ry zu je na prze strze ni tych
al bu mów, któ re wy da li śmy, to 
za każ dym ra zem chęć zmia ny.
Chęć wy ni ka ją ca nie z na rzu co nej

ze wnętrz nie po trze by, tyl ko z na -
tu ral nych in stynk tów, któ re na mi
po wo du ją. Chęć od naj dy wa nia no -
wych te re nów, czy to es te tycz -
nych, re ali za cji mu zy ki, czy po szu -
ki wa nia no wych in spi ra cji lub
no wej pu blicz no ści. Na to miast
żad na z tych płyt nie jest in for ma -
cją o tym, że bę dzie my szli w jed -
nym okre ślo nym kie run ku. Wręcz
prze ciw nie. Wy da li śmy czte ry al -
bu my stu dyj ne i każ dy z nich, mi -
mo róż nic, jest na ty le cha rak te ry -
stycz ny brzmie nio wo dla Co my, że
nie moż na go przy pi sać do żad ne -
go in ne go ze spo łu. Cho dzi tyl ko 
o to, że by nie usy piać swo jej wy -
obraź ni, nie po wie lać sche ma tów,
do któ rych przy wy kli śmy pod czas
tras kon cer to wych czy na gry wa nia
no wych al bu mów. Po szu ku je my te -
go, co jest dla nas sty mu lu ją ce, roz -
wi ja ją ce i przy no si no wą war tość.

Sko ro mó wi my o in spi ra cjach,
to czym się in spi ru jesz, two rząc
tek sty Co my?

Wszyst kim. To je dy na moż li wa od -
po wiedź. Tak na praw dę wszyst kim,
co jest w sta nie wpły nąć na mo ją
wy obraź nię, na ukształ to wa nie
pew ne go świa ta li te rac kie go, któ ry
sta ram się tam za wie rać. Są to na
pew no książ ki, spo tka nia z ludź mi,
gra w spek ta klu te atral nym, fi lo zo -
fia, z któ rą się spo ty kam, co dzien -
ne ży cie, sy tu acje, któ re się zda -
rza ją, któ re ob ser wu ję. Nie je stem
do koń ca w sta nie te go kon tro lo -
wać, bo każ da z tych rze czy ma
wpływ na to, co w da nym mo men -
cie je stem go to wy na pi sać.

Czy Two ja so lo wa twór czość
nie jest tro chę wy ra zem tę sk no ty
za po ezją śpie wa ną, za pio sen ką
ak tor ską?

Nie. Z tym już daw no się upo ra -
łem. Pio sen ka po etyc ka jest zbyt
ma ło ob szer nym me dium do re ali -

zo wa nia mo ich ocze ki wań i za pa -
try wań wzglę dem sa mo re ali za cji
mu zycz nej. Ma zbyt ogra ni czo ny
za sób form wy ra zu, to jest po pro -
stu in ny spo sób eks pre sji. Nie
mam żad nych kom plek sów zwią -
za nych z tym, co by ło w prze szło -
ści, ani żad nych am bi cji na tu ry
gwiaz dor skiej, że te raz mu szę
odłą czyć się od Co my po to, że by
zro bić so lo wą ka rie rę. Cho dzi tyl ko
o to, że to jest po pro stu in ny spo -
sób wy ra zu, pew ne te ry to rium 
do świad czal ne, w któ rym mo gę
po zwo lić so bie na in ną es te ty kę 
po to, że by się sty mu lo wać i kon -
ty nu ować mo ją pra cę w ze spo le,
jed no cze śnie na pę dza jąc się do -
świad cze niem ze bra nym pod czas
so lo wej dzia łal no ści.

Czy mo że my się spo dzie wać
tra sy kon cer to wej pro mu ją cej Two -
ją ostat nią so lo wą pły tę 95–2003?

Ra czej nie. Nie mam na to cza su.
Tak na praw dę cho dzi ło mi to po
gło wie przez pe wien czas, przed
kon tu zją, któ rej się na ba wi łem 
w mar cu. Nie mo głem grać na gi ta -
rze przez pół ro ku. I tra sa zwy czaj -
nie się od wle kła, a te raz mam tro -
chę in ne po my sły, któ re bar dziej
mnie na pę dza ją i któ rym wo lę po -
świę cić czas. Tym bar dziej, że ta
ostat nia pły ta nie jest trak to wa na
prze ze mnie ja ko krok do przo du,
tyl ko pod su mo wa nie pew ne go
okre su. Zo sta ła stwo rzo na w tro chę
in nych oko licz no ściach i w in nym
cha rak te rze, niż wie le osób się te go
spo dzie wa ło. Tak na praw dę ta pły ta
bar dziej do mnie znie chę ci ła, niż
za chę ci ła, jak się oka za ło po jej wy -
da niu, co jest tro chę za baw ne. 
W każ dym ra zie nie jest na ty le in -
spi ru ją ca, mo ty wu ją ca i po py cha ją -
ca mnie do dzia ła nia, że bym chciał
ją jesz cze re ali zo wać w po sta ci tra -
sy kon cer to wej. Za du żo jest te raz
po my słów na dal sze eta py mo jej 
i Co mo wej dzia łal no ści.

A R T Y K U ł y C D N - U

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

najważniejsza jest podróż
muzyk, aktor, wokalista, poeta, jeden z najbardziej charakterystycznych rockowych głosów, człowiek o ogromnej pasji,
ciągle poszukujący nowych inspiracji. piotr rogucki. spełnia się muzycznie z comą i solowo, spełnia się również aktorsko,
grając między innymi w filmie Skrzydlate świnie czy serialu Misja Afganistan. jedni go kochają, inni nie znoszą – nikogo nie
pozostawia obojętnym. rozmawiamy z nim o tym, co miał w planach kiedyś, jakie ma plany na przyszłość i o tym, co jest
jego największą pasją i marzeniem



Mo żesz zdra dzić, ja kie to są
pla ny?

Są to pla ny wy daw ni cze. Czy li naj -
bliż sze al bu my ze spo łu Co ma, nad
któ ry mi pra cu je my. Część ma te ria -
łów jest już zre ali zo wa na, część jest
jeszcze w pro ce sie two rze nia, ale 
o wszyst kim bę dzie moż na się do -
wie dzieć w naj bliż szym cza sie.

Po wie dzia łeś kie dyś, że tę sk nisz
za te atrem. Ja ki jest ten Twój
wy ma rzo ny te atr? Jak po wi nien
wy glą dać we dług Cie bie?

Nie ma ta kie go miej sca, je śli cho -
dzi o bu dy nek, in sty tu cję czy spek -
takl. Te atr to miej sce, w któ rym
spo ty ka się lu dzi, z któ ry mi wspól -
nie się pra cu je. W te atrze tak na -
praw dę się po dró żu je w miej sca,
do któ rych nie da się do stać bez
ko ope ra cji, bez wspól ne go dzia ła -
nia. Te atr to lu dzie, któ rzy nie zna -
ją ogra ni czeń, są w sta nie w ta ką
tra sę wy ru szyć bez bi le tu. Są go to -
wi po świę cić wszyst ko, że by do -
trzeć do ce lu, na wet je śli ten cel
ma się w osta tecz no ści oka zać nie -
zbyt cie ka wym miej scem. Bo naj -
waż niej sze jest pod jąć się dzia ła nia.
I przede wszyst kim – ta po dróż.

Czy masz już ja kiś po mysł, 
że by tę swo ją te atral ną wi zję 
zre ali zo wać?

Mam, cho ciaż nie na brał on jesz cze
ta kie go kształ tu, któ ry umiał bym
wy ra zić sło wa mi. Ale ten po mysł
jest ca ły czas w mo jej gło wie. Mu szę
tyl ko zna leźć do god ny czas, że by go
zre ali zo wać.

Cie ka wi mnie, jak za czę ła się
Two ja przy go da z te atrem. Skąd
wziął się po mysł, że byś zda wał 
do szko ły te atral nej?

Tak na praw dę to by ło mo je pierw -
sze ma rze nie. Za czę ło kieł ko wać
już w szko le pod sta wo wej, kie dy
stwier dzi łem, że do brze czu ję się
na sce nie i że w ten spo sób chciał -
bym spę dzać ży cie. To by ło ja kieś
pra gnie nie, we wnętrz na mo ty wa -
cja do te go ty pu dzia łań. Spo ro
rze czy zno si ło mnie na bok, prze -
szka dza ło w re ali za cji tych pla nów,
ale dzię ki te mu ja koś we wnętrz nie
jesz cze się utwier dzi łem w tym pla -
nie i po sta no wi łem do piąć swe go.

Czte ry ra zy zda wa łem do Łódz kiej
Szko ły Fil mo wej, czte ro krot nie zo -
sta łem od rzu co ny, a za pią tym 
ra zem do sta łem się do Kra ko wa. 
W mię dzy cza sie po wsta wał ze spół
Co ma, za czę ła się roz wi jać mo ja
dzia łal ność mu zycz na. Oka za ło się,
że za czę li śmy od no sić suk ce sy. I to
by ła ta ka re kom pen sa ta te go, że
nie mo gę się do stać do szko ły te -
atral nej i nie mo gę wy stę po wać na
sce nie, ta ki sub sty tut dzia łal no ści
te atral nej. To był je dy ny spo sób na
speł nie nie ma rze nia by cia na sce -
nie i spo ty ka nia się z ludź mi.
Oprócz te go by ły też wszel kie kon -
kur sy, w któ rych bra łem udział:
po ezji śpie wa nej, pio sen ki ak tor -
skiej, tu ry stycz nej, czy kon kur sy
re cy ta tor skie.

Wła śnie na kon cer tach wi dać,
że masz w so bie coś z ak to ra. 
To, co ro bisz na sce nie, nie jest
zwy kłym od śpie wa niem ma te ria -
łu, ale jest au ten tycz ne, szcze re.
To nie tyl ko kon cert, ale coś na
kształt spek ta klu.

Wiesz, tłu ma czę to tak, że z tym,
co gra my i śpie wa my, je ste śmy
zwią za ni emo cjo nal nie. To nie jest
tyl ko ma te riał mu zycz ny zro bio ny
jedynie po to, że by wy dać ko lej ny
al bum. Za wsze wią że się z tym ja -
kaś emo cjo nu ją ca al bo emo cjo nal -
na, wpły wa ją ca na na sze ży cie, 
hi sto ria i nie spo sób nie od twa rzać

rze czy, któ re do ty czą cie bie pry -
wat nie, nie ma jąc z tym związ ku
emo cjo nal ne go.

Jed ni pi szą książ ki, in ni pro -
jek tu ją ciu chy, zaj mu ją się in ny mi
spra wa mi oprócz dzia łal no ści mu -
zycz nej. Jak Ty wi dzisz sie bie za
kil ka lat, co bę dziesz ro bić? Czy
jest coś, czym jesz cze chciał byś
się za jąć oprócz mu zy ki i te atru?

Wiesz co, mam ty le moż li wo ści, ty -
le pla nów i to w róż nych dzie dzi -
nach, że nie za sta na wiam się nad
tym. Tak na praw dę, to mam te raz
bar dzo ma ło cza su, że by re ali zo -
wać wszyst kie swo je za mie rze nia,
zwłasz cza że każ de jest z in nej
becz ki. Mam wra że nie, że ta kie ak -
cje jak z pro jek to wa niem ciu chów
czy fir mo wa niem swo im na zwi -
skiem ja kichś per fum, są tro chę
sztucz ne. Tak sa mo pi sa nie książ ki
– prze cież wia do mo, że to nie Ner -
gal na pi sał książ kę, tyl ko ktoś 
mu ją na pi sał. Te raz pa nu je ta ka
mo da, wy naj mu je się gho stw ri te -
ra, pła ci mu się od po wied nią ka sę 
i on na pi sze za cie bie książ kę tyl ko
po to, że by jesz cze bar dziej pro mo -
wać two je na zwi sko. Wiesz, je śli
już miał bym pi sać ja kąś książ kę,
zro bił bym to sam, na to miast te raz
nie wi dzę ta kiej po trze by i na
100% nie by ła by to mo ja bio gra fia.

ur szu la ko rą kie Wicz

A R T Y K U ł y C D N - U
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P R Z E G L ą D D O K R O C K

PrZegląd dok rock
docZekAł Się PłyTy

Prze gląd DOK Rock, któ ry od był
się w ma ju bie żą ce go ro ku, do -

cze kał się pod su mo wa nia w po sta ci
pły ty -skła dan ki. Znaj du ją się na niej
utwo ry pię ciu fi na li stów prze glą du,
wy bra nych z po nad czter dzie stu ze -
spo łów z ca łej Pol ski. Pły ta mu zycz -
nie jest zróż ni co wa na, każ dy znaj -
dzie na niej coś dla sie bie. Od
spo koj nych ryt mów i li rycz nych tek -
stów, któ re pre zen tu je nam ze spół
Ilia, po moc ne po wer me ta lo we rif fy
ze spo łu Ha te se ed (zdo byw ca na gro -
dy pu blicz no ści). Mi ło śni ków punk
roc ka za in te re su je ze spół Mo re al less
(zdo byw ca wy róż nie nia), re pre zen -
tu ją cy cie ka wą od mia nę te go ga tun -
ku na zwa ną przez sa mych twór ców
PsychoReaggePunkiem. Na skła dan -
ce znaj dzie się coś rów nież dla fa nów
roc ka pro gre syw ne go, któ ry re pre -
zen tu je ze spół Me cha nism bę dą cy
pol skim mu zycz nym od zwier cie dle -
niem zna ne go ze spo łu TOOL. 

Zwy cięz cą pierw szej edy cji Prze -
glą du DOK Rock zo stał ze spół Mi tra,
gra ją cy mu zy kę fu shion rock z ele -
men ta mi fol ku i mu zy ki bał kań skiej.
Ze spół ten ma bar dzo roz bu do wa ną
sek cję in stru men tal ną, w któ rej od -
na leźć moż na trąb kę, pu zon i akor -
de on. Zo stał on na gro dzo ny wy stę pem

na du żej sce nie pod czas pierw sze go
dnia te go rocz nych Nep tu na liów. Po -
nad to wy grał se sję na gra nio wą, któ -
ra w sym bo licz ny spo sób zo sta ła
wrę czo na człon kom ze spo łu przez
przed sta wi ciel kę stu dia Band.pl Jo -
an nę Zub ko wicz – wo ka list kę ze spo -
łu T–box oraz uczest nicz kę Bi twy na
Gło sy w dru ży nie Ja nu sza Pa na se wi -
cza. Skład Ju ry uzu peł nia li: Mar cin
Sto kow ski (gi ta rzy sta oraz ba si sta
ze spo łów: LONT, Pio sen ka Ana to -
micz na, Kciuk & The Fin gers) oraz
współ or ga ni za to rzy prze glą du: Do -
mi nik Bień, Do mi nik „Do mel” Wal -
czak i Da niel Po mian.

Słów kil ka o prze glą dzie
DOK Rock jest pierw szym w Pol sce
prze glą dem or ga ni zo wa nym przez
dok to ran tów i stu den tów. Po wstał
on na pod wa li nach ubie gło rocz ne go
Prze glą du Ka pel Roc ko wych Rock 
on FUN. Stąd też obec ność na skła -
dan ce lau re ata te go prze glą du, ze -
spo łu Jak Zwał Tak Zwał, któ ry łą czy
mie szan kę róż nych sty lów mu zycz -
nych z nie ba nal ny mi tek sta mi, nie -
rzad ko ba lan su ją cy mi na gra ni cy 
ki czu i szy der stwa. 

Za my słem or ga ni za to rów by ło da -
nie szan sy za pre zen to wa nia się oraz

chęć pro mo cji ma ło zna nych ze spo -
łów. Jest to swo ista od po wiedź na
wiel kie fe sti wa le, stwa rza ją ce moż li -
wość po ka za nia się w głów nej mie -
rze ze spo łom za gra nicz nym lub bar -
dziej uty tu ło wa nym ze spo łom
pol skim. DOK Rock jest rów nież
świet nym przy kła dem wzor co wej
współ pra cy Sa mo rzą du Stu den tów
oraz Sa mo rzą du Dok to ran tów przy
znacz nym wspar ciu te go pro jek tu
przez Kra jo wą Ra dę Dok to ran tów –
stąd na skła dan ce ja ko ostat ni utwór
po ja wił się nie ofi cjal ny hymn dok to -
ran tów Świn ka Mor ska, stwo rzo ny
przez siur -punk -roc ko wy ze spół 
z trój mia sta Po de szfa. 

Przy szłość?
DOK Rock ze brał wie le po chwał
wśród wy stę pu ją cych ka pel, a tak że
pu blicz no ści. Twór cy prze glą du 
za po wia da ją ko lej ną edy cję, w któ rej
chcą dać szan sę w jesz cze więk szym
wy mia rze ze spo łom z ca łej Pol ski, 
a tak że chcą zwięk szyć po ziom i atrak -
cyj ność im pre zy. Dla te go za pra sza ją
już te raz do śle dze nia stro ny:
www.fa  ce  bo  ok.com/prze  g lad
do krock.

CHEMIK



Zi ma w peł ni, za tem tym ra zem
przed sta wia my jed ną z dwóch

sek cji zwią za nych z bia łym sza leń -
stwem – sek cję snow bo ar du ko -
biet i męż czyzn. Mi mo iż jest to
jed na z naj młod szych sek cji, ma
na kon cie już wie le osią gnięć.

Po cząt ko wo snow bo ar dzi ści two -
rzy li nie for mal ną gru pę, któ ra 
z cza sem, z ini cja ty wy stu den tów
i Klu bu Uczel nia ne go AZS, przy
po par ciu Stu dium Wy cho wa nia 
Fi zycz ne go i Spor tu oraz władz
Uni wer sy te tu Gdań skie go, zo sta ła
prze kształ co na w ofi cjal ną sek cję

snow bo ar du. Cha rak ter tej sek cji
jest dość spe cy ficz ny ze wzglę du
na se zo no wość: za wod nicz ki i za -
wod ni cy więk szość cza su przy go -
to wu ją się na si łow ni i sa li gim na -
stycz nej. W stycz niu i lu tym 
na obo zie do ko ny wa na jest osta -
tecz na se lek cja na Aka de mic kie 
Mi strzo stwa Pol ski. Od dwóch lat
no wą po zy cją w aka de mic kim ka -
len da rzu są Aka de mic kie Mi strzo -
stwa Po mo rza, któ re po zwa la ją
tre ne ro wi Woj cie cho wi olesz kie -
wi czo wi na ko lej ną oce nę po zio -
mu za wod ni czek i za wod ni ków.
Cho ciaż im pre za od by wa się na
nie wiel kim sto ku w Wie ży cy, sta -
no wi do bry tre ning przed Mi strzo -
stwa mi Pol ski (do ce lo wą im pre zą
sek cji).

Jak już pi sa li śmy, mi mo iż sek -
cja jest jed ną z naj młod szych (ist -
nie je od 2004 ro ku), jej za wod -
nicz ki i za wod ni cy odnieśli wie le
suk ce sów na are nie ogól no pol -
skiej. Po ni żej li sta naj waż niej szych
z nich. 

Je śli jeź dzisz na de sce i chciał -
byś spraw dzić się w sek cji, przyjdź
na tre ning! Po każ się z do brej
stro ny na Aka de mic kich Mi strzo -
stwach Po mo rza, a do sta niesz
szan sę star tu w Aka de mic kich 
Mi strzo stwach Pol ski, któ re w tym
ro ku aka de mic kim zo sta ną ro ze -
gra ne w Biał ce Ta trzań skiej. 

S E K C J E S P O R T O W E A Z S U G
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sekcja snowboardu azs uG

Trener: mgr Wojciech
Oleszkiewicz
kontakt: tel. 608 068 834
e-mail: oleszkiewicz1@op.pl

Termin i miejsce treningów:
środa, godz. 18.30–20.30
siłownia UG, Wydział Prawa 
i Administracji, 
ul. Bażyńskiego 6, Gdańsk

sekcja snowboardu

piotr Walczak

nAj leP SZe Wy ni ki Sek cji
SnoW Bo Ar du AZS uni Wer Sy TeT
gdAń Ski W AMP (WSZyST KIE

IM PRE Zy RO ZE GRA NE W ZA KO PA NEM):

2006 – ko bie ty V miej sce, 
męż czyź ni II miej sce  

2007 – ko bie ty III miej sce, 
męż czyź ni II miej sce

2008 – ko bie ty III miej sce, 
męż czyź ni III miej sce

2009 – ko bie ty III miej sce, 
męż czyź ni I miej sce

2010 – ko bie ty IV miej sce, 
męż czyź ni IV miej sce  

2011 – ko bie ty III miej sce, 
męż czyź ni IV miej sce  



Im pre za prze bie ga w dwóch eta pach.
Fi nał ogól no pol ski po prze dza ją eli -
mi na cje w wo je wódz twach, gdzie
wy ła nia ni są naj lep si za wod ni cy 
w da nej dys cy pli nie in dy wi du al nej 
i dru ży ny w grach ze spo ło wych. 
W mi nio nych edy cjach w ogól no -
pol skim fi na le spor tow cy z Gdań ska
dwu krot nie sta wa li na po dium, zaj -
mu jąc II miej sce w 2010 ro ku 
i I miej sce w ro ku ubie głym.

W te go rocz nym Ogól no pol skim
Fi na le Igrzysk Stu den tów Lat Pierw -
szych re pre zen ta cja AZS Gdańsk
znów nie za wio dła, pla su jąc się na II
miej scu w kla sy fi ka cji ge ne ral nej.
Do I miej sca za bra kło je dy nie
dwóch punk tów. Zwy cię ską eki pą
oka za ła się dru ży na AZS Ka to wi ce,

brą zo wy me dal przy padł spor tow -
com AZS War sza wa. 

W ka drze gdań skie go śro do wi ska
zna la zło się sze ścio ro re pre zen tan tek
i re pre zen tan tów z AZS UG. Oto li sta
ich suk ce sów, za rów no w kla sy fi ka cji
in dy wi du al nej, jak i dru ży no wej:
• Klau dia Sło wi kow ska (bie gi prze -

ła jo we) – VI miej sce in dy wi du al -
nie, IV miej sce dru ży no wo,

• Jo an na So wu la (te nis sto ło wy) –
IV miej sce dru ży no wo,

• Mo ni ka Ro mej ko (te nis sto ło wy)
– IV miej sce in dy wi du al nie, IV
miej sce dru ży no wo,

• Ró ża Wil mont (pły wa nie) – V miej -
sce dru ży no wo,

• Aga ta Sła ba (pływ nie) – V miej sce
dru ży no wo,

• Ra fał Ku biak (pły wa nie) – IV
miej sce in dy wi du al nie, III miej sce
dru ży no wo.
Gra tu la cje dla za wod ni ków AZS

Uni wer sy tet Gdań ski i in nych Uczel -
ni, dzię ki któ rym AZS Gdańsk zo stał
wi ce mi strzem Igrzysk Stu den tów Lat
Pierw szych 2012. Ma my na dzie ję, że
za wod nicz ki i za wod ni cy Uni wer sy -
te tu Gdań skie go na dal bę dą cięż ko
pra co wać na tre nin gach i na wio snę
po mo gą sek cjom w wal ce o me da le
Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski.

piotr Wal czak

K A L E J D O S K O P S P O R T O W Y
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Mecz w Eks tra kla sie Fut sa lu AZS
Uni wer sy tet Gdań ski – AZS Uni -
wer sy tet Ślą ski Ka to wi ce z ra cji są -
siedz twa ze spo łów w li go wej ta be li
no sił mia no spo tka nia o 6 punk tów.
Je go wy nik z pew no ścią bę dzie miał
ogrom ne zna cze nie w osta tecz nym
roz ra chun ku w naj wyż szej kla sie
roz gryw ko wej. Do dat ko wo oba ze -
spo ły gra ły o pre stiż, ja kim jest zwy -
cię stwo w der bach AZS. Na bo isku
mu sia ło być cie ka wie i... zde cy do wa -
nie by ło. Ki bi ce obej rze li w Gdań sku
do bry mecz ob fi tu ją cy w cie ka we 
i kon tro wer syj ne sy tu acje i, co naj -
waż niej sze, w bram ki. W nie dziel ne
po po łu dnie pa dło ich aż osiem. Na
szczę ście bar dziej sku tecz ni by li
pod opiecz ni Ma riu sza Kin dy i to
oni po ko na li 5:3 dru ży nę z Ka to wic!
– Je stem szczę śli wy, po nie waż dłu go
cze ka li śmy na to zwy cię stwo. W koń -
cu przy szła wy gra na i te raz jest sa ma
ra dość – ty mi sło wa mi tre ner Ma -
riusz Kin da po gra tu lo wał swo im za -
wod ni kom.

Spo tka nie roz po czę ło się od ata -
ków z obu stron, jed nak sku tecz niej -

si oka za li się go spo da rze, któ rzy po
kontr ata ku zdo by li pro wa dze nie 1:0
po bram ce Łu ka sza Ol szew skie go.
Sześć mi nut póź niej AZS UG pro -
wa dził już 2:0 i kie dy wy da wa ło się,
że UG opa no wa ło sy tu ację, na bo -
isku pa dła bram ka kon tak to wa dla
go ści z Ka to wic. Do prze rwy by ło
więc 2:1. W dru giej od sło nie emo cji
nie za bra kło. Kil ka mi nut po prze -
rwie UG pro wa dził już 3:1 po bram -
ce Łu ka sza Ol szew skie go. Mi nę ło
pięć mi nut i go ście zdo by li bram kę
kon tak to wą na 2:3. Pod bram ką
Mar ci na Wol skie go by ło go rą co.
Kie dy wy da wa ło się, że bram ka dla
UŚ Ka to wi ce wi si w po wie trzu po
jed nej z ak cji, na 4:2 dla UG pod -
wyż szył Łu kasz Knioch. Ka to wi cza -
nie ra to wa li się wy co fa niem bram -
ka rza, po prze rwa niu jed nej z ak cji
bram kę na 5:2 zdo był za wod nik
AZS UG – Do mi nik Dep ta. Dru ży -
nę ze Ślą ska stać by ło jesz cze tyl ko
na jed ną bram kę na 3:5. Po koń co -
wej sy re nie na try bu nach i bo isku
za pa no wa ła eu fo ria. Trzy punk ty 
z bez po śred nim ry wa lem i to w der -

bach AZS to praw dzi wy suk ces, nie -
zwy kle po trzeb ny gdań skiej eki pie.
Gra tu lu je my i ży czy my po wo dze nia
w ko lej nych me czach w fut sa lo wej
eli cie!

Skład AZS UG Gdańsk: Mar cin
Wolski, Do mi nik Leśnicki, Mar cin
Szymański, Łu kasz Grabowski, To -
masz Musik, Łu kasz Olszewski, Pa -
weł Friszkemut, Mi chał Olszewski,
Łu kasz Knioch, Mi chał Horbacz,
Woj ciech Pawicki, Grze gorz Rathnau,
Do mi nik Depta
Tre ner: Ma riusz Kinda

Ak tu al no ści o ze spo le fut sa lu:
www.ugfut sal.pl piotr Walczak

w dniach 7–9 grudnia 2012 roku w Lublinie odbył się iii ogólnopolski
Finał igrzysk studentów Lat pierwszych. wydarzenie to na stałe wpisa-
ło się w kalendarz imprez akademickich. wcześniejsze edycje miały
miejsce w warszawie i gdańsku

zwycięskie derby azs!
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ii miejsce w lublinie dla studentów lat pierwszych!



---

NARODZI NY KSIAZKI   
W  O B I E K T Y W I E  M A G D A L E N Y  M A R C I N K O W S K I E J



M A J  2 0 1 1 /  G A Z E T A  U N I W E R S Y T E C K A 1

K A L E J D O S K O P

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

p o l e c a :

,


