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Od Redakcji
Na okładce „Przeglądu Uniwersyteckiego” zamieściliśmy fotografię ilustrującą jedną 

z akcji, które zorganizowała uczelnia, wspierając obywateli Ukrainy. Kilkuset studentów 
różnych wydziałów utworzyło „żywą flagę” w kolorach błękitnym i żółtym. – Chcemy 
w ten sposób pokazać, że jesteśmy razem, że jesteśmy przeciwko wojnie na Ukrainie 
– mówiła dr hab. Paulina Olechowska z Wydziału Humanistycznego, organizatorka 
akcji. Wśród uczestników wydarzenia obecna była m.in. Prorektor ds. Studenckich dr 
hab. Katarzyna Kotarska, prof. US oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. 
Krzysztof Nerlicki, prof US.

Społeczność akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego pomagała i pomaga obywate-
lom Ukrainy na wiele sposobów. Uczelnia udostępniła swoją halę sportową, która pełni 
obecnie rolę tymczasowego, rotacyjnego miejsca noclegu i przebywania dla niemal 
dwustu uchodźców. Do akcji włączyły się wszystkie wydziały, instytuty i koła naukowe, 
robiąc to, co potrafią najlepiej. Pracownicy naukowi i studenci otoczyli uchodźców 
opieką psychologiczną, Klinika Prawa US pomaga załatwiać formalności, poszczególne 
samorządy studenckie organizują zbiórki odzieży i najbardziej potrzebnych przedmio-
tów, doktoranci zbierają dla dzieci i młodzieży sprzęt elektroniczny, dzięki któremu 
można się uczyć i utrzymywać kontakt ze światem. Studenci znający język ukraiński lub 
rosyjski pomagają w tłumaczeniach tam, gdzie to najbardziej potrzebne – w punktach, 
do których trafiają uchodźcy, przyjeżdżając do Szczecina, i tam, gdzie udzielana jest im 
pierwsza pomoc.

Jak mówi w wywiadzie dla „Przeglądu Uniwersyteckiego” dr Dorota Kowalewska, 
Pełnomocniczka Rektora ds. pomocy Ukrainie, ważne jest, aby pomoc nie miała cha-
rakteru jednorazowego zrywu. Musimy zdawać sobie sprawę, że akcja ta, aby była sku-
teczna, musi być długofalowa. Między innymi z tego powodu, szczecińscy naukowcy 
nawiązują kontakty z akademikami z Ukrainy. Rozpoczynane są nowe projekty badaw-
cze. Odbyło i odbywa się wiele spotkań i debat. Uniwersytet Szczeciński prowadzi sta-
cjonarnie i online kursy języka polskiego od podstaw dla dorosłych obywateli Ukrainy, 
którzy trafili do Polski po 24 lutego. Chętnych jest już prawie dwa tysiące, a zgłoszenia 
wciąż napływają. Taka pomoc jest niezwykle ważna, ponieważ wraz z upływem czasu 
będą pojawiać się nowe problemy. Dr Barbara Chojnacka z Instytutu Pedagogiki US zaj-
muje się badaniem zjawiska young carers – sytuacji, kiedy dzieci przejmują rolę rodzi-
ców. Z takimi przypadkami będą mierzyć się ukraińskie rodziny, kiedy najmłodsi nauczą 
się najszybciej języka i życia w obcym kraju, ale starsze osoby będą uzależnione od ich 
opieki, nawet podczas tak prozaicznych czynności, jak robienie zakupów.

Na Uniwersytecie Szczecińskim uczy się niemal trzystu studentów z Ukrainy. Uczel-
nia nawiązywała z nimi kontakt, udzielała pomocy, przyznawano urlopy, również stu-
dentom, z którymi nie udało się skontaktować. Ci, którzy są w Szczecinie, włączają się 
do pomocy, między innymi tłumacząc dokumenty i zasady panujące w Polsce oraz ucząc 
swoich rodaków języka polskiego. Cała społeczność akademicka Uniwersytetu Szczeciń-
skiego okazała empatię i zrozumienie dla uchodźców potrzebujących pomocy w trud-
nym dla nich czasie.
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Przegląd Uniwersytecki: W jaki sposób Uniwersytet Szczeciń-
ski pomaga uchodźcom z Ukrainy?
Dorota Kowalewska: Przede wszystkim chcę podkreślić, że 
w pomoc zaangażowana jest cała społeczność uniwersytecka – 
instytuty, wydziały i jednostki organizacyjne, pracownicy badawczy, 
dydaktyczni i administracyjni, koła naukowe i pojedynczy studenci 
oraz przyjaciele Uniwersytetu. Każdego dnia rozmawiam ze stu-
dentami i naukowcami z Uniwersytetu, którzy mają wiele proble-
mów, ale częściej przychodzą do mnie z rozwiązaniami. To bardzo 
pozytywne. Cechą charakterystyczną jest współdziałanie. W akcję 
włączamy się w przeróżny sposób. Oczywiście z darami – zarówno 
materialnymi, jak i finansowymi. Na stałe współpracujemy ze 
szczecińskim oddziałem Związku Ukraińców w Polsce. Rzeczy, które 
zbieramy dostarczamy właśnie do siedziby ZUwP. Inicjatyw pomo-
cowych jest naprawdę dużo: Szkoła Doktorska i Akademicka Strefa 
Kultury US zbierają sprzęt elektroniczny dla uczniów i studentów 
z Ukrainy, który umożliwi im kontakt ze światem. Uniwersytet udo-
stępnił na potrzeby Wojewody Zachodniopomorskiego punkt przy 
ul. Sowińskiego. Jest tam hala, w której może nocować około 180 
osób. Jest to oczywiście miejsce tymczasowe i rotacyjne, ale znaj-
duje się blisko głównego dworca kolejowego oraz centrum miasta, 
dobrze skomunikowane, ale jednocześnie raczej spokojne. Ponadto 
ze swojej strony Uniwersytet Szczeciński zapewnił osobę, która 
codziennie wspiera swoją obecnością dzieci i rodziny z Ukrainy.

PU: Rozmawiała Pani z uchodźcami, którzy spędzają tam czas?
DK: Tak, mamy tam do czynienia z dramatycznymi sytuacjami. 
Widzę tragedię ludzi, którzy są u nas, a jeszcze niedawno mieli 
zupełnie inne plany na życie. Mieli wyjechać z przyjaciółmi na 
urlop, odwiedzić rodzinę. Jestem w kontakcie z Instytutem Psycho-
logii, przed którym są teraz wielkie wyzwania. Szczególnie widać to 
wczesnym rankiem albo popołudniu, kiedy hala się zapełnia ludźmi, 
którzy czekają, ale właściwie sami nie wiedzą na co. Niestety, cza-
sami docierają do nich najgorsze wieści o najbliższych.

PU: Kim są Ukraińcy, którzy przyjechali do Szczecina?
DK: Początkowo przybywali do nas ludzie, którzy mieli szanse na 
zabranie ze sobą czegokolwiek. Obecnie coraz częściej pojawiają 
się osoby, które są u nas dosłownie tak, jak wyszły z domu – ci 
ludzie wyszli na zakupy i już nie mieli do czego wrócić. Jest coraz 
więcej przypadków sierot, które przyjeżdżają do Polski, często są to 
naprawdę małe dzieci. Dzisiaj spotkamy się z ludźmi, którzy przed 
24 lutego żyli dokładnie tak, jak my. Pracowali, prowadzili firmy, byli 
nauczycielami, naukowcami. Nie ma żadnego porównania z oso-

bami, które przyjeżdżały do nas wcześniej. Inne były motywy przy-
jazdu, plany na życie, perspektywy powrotu.

PU: Co Ukraińcy sądzą o Szczecinie?
DK: Wszyscy, z którymi rozmawiałam podkreślają, że jest to piękny 
region, że podoba im się Szczecin, bo kojarzy im się z Odessą. Mówią 
też o tym, że szczecinianie są otwarci i serdeczni. Zaznaczają, że 
spotkali się z pomocą i zrozumieniem.

PU: Wspomniała Pani o pomocy psychologicznej. Działania 
Uniwersytetu nie ograniczają się tylko do pomocy materialnej.
DK: Tu uwypukla się misja Uniwersytetu. Nasze badania naukowe 
pozwalają nam widzieć i czuć więcej, mechanizmy związane z pro-
cesami migracyjnymi są dobrze opisane, nie musimy wyważać 
otwartych drzwi, możemy wykorzystać naszą wiedzę specjali-
styczną. Nie damy tym wszystkim ludziom pracy, chociaż z roz-
mowy z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy wiem, że rynek 
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Naszym celem jest niesienie 
uporządkowanej i przemyślanej pomocy
Rozmowa z dr Dorotą Kowalewską z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US, 
Pełnomocniczką Rektora ds. pomocy Ukrainie
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jest bardzo chłonny i zapotrzebowanie jest, ale uchodźcy potrze-
bują też poprowadzenia za rękę, wytłumaczenia zasad obowią-
zujących w Polsce, nauczenia podstaw języka kraju, w którym się 
znaleźli, profesjonalnej rozmowy, kubka gorącej herbaty, spokoju 
i snu. To wielka wartość społeczności Uniwersytetu – wyczulenie 
na potrzeby drugiego człowieka, humanizm, to nie są puste słowa. 
Pomagają psychologowie, ale nie tylko. Klinika Prawa była od lat 
przystosowana do zupełnie innego sposobu działania, ale błyska-
wicznie dostosowała się do potrzeb. Pomoc w wypełnieniu doku-
mentów związanych choćby z legalizacją pobytu to przeogromna 
praca. Znaleziono tłumaczy, dostosowano godziny otwarcia. Swój 
nieoceniony potencjał wykorzystują również inne wydziały i insty-
tuty, choćby pedagogika, która organizuje pomoc dla uchodźców 
w różnym wieku. Filologie prowadzą bezpłatne kursy języka pol-
skiego od podstaw. Przykładów jest mnóstwo.

PU: Powstaje cały system?
DK: Stopniowo przygotowujemy kompletną i zorganizowaną struk-
turę edukacyjną dla uchodźców. Dla ludzi, którzy do nas przyjeż-
dżają pierwsze tygodnie są prawdziwym szokiem. Muszą dopełnić 
formalności, zarejestrować się. Ale już wtedy rozpoczyna się wdra-
żanie do życia w polskim społeczeństwie. I nie mówmy tu o asy-
milacji. Uchodźcy nie mają się zasymilować, mają się zintegrować. 
Powinni czuć się dobrze, jednocześnie pamiętając o własnej kultu-
rze. Źle prowadzona polityka migracyjna skutkuje później proble-
mami. Przykładem może być Francja: pierwsze pokolenie przyjeż-
dża pracować, aby zapewnić byt swoim rodzinom i lepszą przyszłość 
dzieciom, drugiemu jest już trudniej, a trzecie, z braku możliwości, 
buntuje się. Diagnozowanie i zapobieganie tym problemom to też 
jest nasze zadanie jako Uniwersytetu.

PU: Jak pomagają studenci?
DK: Chyba wszystkie koła naukowe działające na Uniwersytecie 
Szczecińskim są włączone w pomoc w najlepszy dla siebie sposób. 
Studenci zgłaszają się do nas także indywidualnie. W ramach wolon-
tariatu pomagają w miejscach pobytu uchodźców, zbierają, sortują 
i przewożą dary, zajmują się tłumaczeniami, kwestiami prawnymi, 
psychologicznymi i opiekuńczymi, uczą języka polskiego. To nie-
oceniona pomoc.

PU: Na Uniwersytecie Szczecińskim uczą się także studenci 
z Ukrainy.
DK: Tak, i oni również włączają się do pomocy. Przede wszystkim, 
dziekanaty ustalały, czy studenci są bezpieczni. Po przerwie mię-
dzysemestralnej nie wszyscy wrócili na zajęcia. Jest wielu studen-
tów z Ukrainy, którzy chcą pomagać. Angażują się w tłumaczenia 
polsko-ukraińsko-rosyjskie, pomoc w odnalezieniu się w zasadach 
administracyjnych, które dla osób mieszkających w Polsce od kilku 
lat są oczywiste, naukę podstaw języka polskiego oraz zwykłą 
rozmowę. My na szczęście nie wiemy, jak to jest obudzić się pod 
obstrzałem, czekać na telefon, czy nasi bliscy przeżyli. W takich 
warunkach często sama możliwość swobodnej rozmowy w rodzi-
mym języku jest kluczowa i może przynieść ulgę. Pamiętajmy, że 
społeczność ukraińska wspiera swoich rodaków od 2014 roku. To 
już trwa osiem lat, ale teraz skala pomocy przybrała niewyobra-

żalny wcześniej poziom. I świat to zauważył. Musimy zdawać 
sobie sprawę, że do naszych studentów przyjeżdżają także rodziny 
z Ukrainy. Pojawiają się również kolejne problemy. Mamy studen-
tów z Białorusi i Rosji, w tym takich, którzy są nastawieni opozycyj-
nie wobec rządów w tamtych krajach. W Szczecinie nie mamy takich 
sygnałów, ale od kolegów z innych miast uniwersyteckich wiem, że 
tych ludzi spotyka fala hejtu. To problem innego rodzaju, ale też 
trzeba o nim pamiętać.

PU: Co, Pani zdaniem, jest najważniejsze podczas niesienia 
pomocy uchodźcom?
DK: Jesteśmy niesamowitym narodem, obudziliśmy w sobie wiel-
kie piękno. Jesteśmy też przyzwyczajeni do akcji, takich jak Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale musimy pamiętać, że przed nami 
jest bardzo wiele wyzwań. Dzieje się bardzo dużo, ale takie działa-
nie jednorazowe, „na hura”, rzadko przynoszą zamierzone efekty. 
A naszym celem jest niesienie celowej, uporządkowanej, przemy-
ślanej pomocy. To, co nam jest potrzebne, to z jednej strony świa-
domość, że skutki wojny będziemy odczuwać wszyscy, także jako 
społeczeństwo, ale również z drugiej strony – zaufanie i wiara, że 
wszystko będzie dobrze. Będą również pojawiać się kolejne pro-
blemy. Województwo zachodniopomorskie nie jest miejscem pierw-
szych wyborów uchodźców. Najpierw, jak wynika z badań, zawsze 
największa fala migracji dochodzi do stolicy. Później do innych 
wielkich miast, które gwarantują bardzo dużą liczbę miejsc pracy 
lub do regionów, w których są oferty pracy sezonowej. Szczecin jest 
też położony bardzo daleko od granicy Polski z Ukrainą. Dotkną 
nas jednak inne problemy. Są już u nas na przykład dzieci z nie-
pełnosprawnościami, zarówno umysłowymi, jak i fizycznymi. Rola 
Uniwersytetu, naszych specjalistów, naszych wolontariuszy jest 
bardzo istotna. Każdy chce pomagać. Ale proszę pamiętać o tym, że 
ta pomoc będzie długofalowa. Nasze życie toczy się dalej, a pomoc, 
którą teraz niesiemy to nie jest i nie będzie jednodniowy festiwal 
miłości, podczas którego przynosimy pieniądze czy jedzenie. Wiele 
problemów i okazji do ich rozwiązywania jeszcze przed nami.
 Rozmawiał Krzysztof Flasiński

dr Dorota Kowalewska
Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie US

Zainteresowania badawcze: polityka etniczna, mniejszości 
narodowe i etniczne, polityka migracyjna, organizacje poza-
rządowe, polityka integracyjna, społeczeństwo obywatelskie, 
soft power, polityka zagraniczna III RP. Między innymi autorka 
monografii Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych 
w województwie zachodniopomorskim, (Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020), współautorka artykułów 
The role of Greek Catholic Church in the integration process of 
labour migrants in Poland („European Journal of Science and 
Theology” 2020, vol. 16 (5), s. 109-121) i Imigracja zarobkowa do 
Polski: wnioski dla strategii integracji migrantów („Athenaeum. 
Polskie Studia Politologiczne” 2021, vol. 70 (2), s.110-121). Od 
12 lat współpracuje z szczecińskim oddziałem Związku Ukra-
ińców w Polsce.
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Uniwersytet Szczeciński pomaga studentom, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji  
oraz uchodźcom przyjeżdżającym do Polski
Jak podkreśla dr Dorota Kowalewska z Instytutu Nauk 
o Polityce i Bezpieczeństwie US, Pełnomocniczka Rek-
tora ds. pomocy Ukrainie, w pomoc zaangażowana jest 
cała społeczność Uniwersytetu Szczecińskiego – poszcze-
gólne instytuty i jednostki organizacyjne, pracownicy, 
ale również studenci i przyjaciele Uniwersytetu.

Priorytetem było nawiązanie kontaktu ze studentami pochodzącymi 
z Ukrainy. Studenci, którzy obecnie przebywają w swoim kraju i nie 
mogą wrócić na Uczelnię, mają możliwośc złożenia mailowo poda-
nia o urlop okolicznościowy. W przypadku studentów, z którymi nie 
udało się nawiązać kontaktu, prodziekani ds. studenckich podejmowali 
z urzędu decyzję o udzieleniu takiemu studentowi urlopu okoliczno-
ściowego. Studenci przebywający w Polsce, którzy kontynuują dalej 
naukę w semestrze letnim, mogli wnioskować do Prorektora ds. Stu-
denckich o zwolnienie z opłaty za zamieszkiwanie w Domu Studenckim 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Również w tutaj, w przypadku braku 
kontaktu, podejmowano z urzędu decyzję o zawieszeniu płatności za 
zamieszkiwanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego 
do czasu powrotu studenta na Uczelnię. Studenci, którzy kontynuują 
naukę w semestrze letnim, mogli złożyć podanie o zwolnienie z opłaty 
semestralnej. Dodatkowo, studenci będący obywatelami Ukrainy mogą 
się ubiegać o wsparcie finansowe ze środków Uczelni.

Społeczność US zorganizowała akcję bezpłatnej pomocy psy-
chologicznej, udzielanej w Punkcie Pomocy Psychologicznej przy 
ul. Wawrzyniaka 15 (nr tel.: 91 444 38 18). Studenci z Instytutu Psy-
chologii US oferują także wsparcie psychologiczne online. Pomoc 
skierowana jest do studentów z Ukrainy oraz osób, które odczuwają 
emocjonalne skutki wojny. Zapisy na rozmowy online przyjmowane 
są przez czat na stronie internetowej pod adresem studenciwpan-
demii.pl oraz przez wiadomości email wysłane na adres: pomoc@
studenciwpandemii.pl. Wolontariusze oferują swoją pomoc w każdy 
piątek w godzinach 16.00-20.00.

Instytut Pedagogiki tworzy bazę wolontariuszy do pracy pedagogicz-
nej i animacyjnej w zakresie wsparcia organizacyjnego, tłumaczenia, 

opieki, edukacji i animacji. Nabór jest prowadzony wśród harcerzy, 
studentów pedagogiki, edukacji artystycznej, pracy socjalnej i animacji 
kultury oraz innych kierunków.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego wraz 
z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie oraz Okręgową Radą 
Adwokacką w Szczecinie udziela bezpłatnych porad prawnych dla 
obywateli Ukrainy i ich rodzin (kontakt mailowy: klinika.prawa@
usz.edu.pl).

Akademickie Biuro Karier US oferuje pomoc w znalezieniu pracy 
dla studentów i absolwentów US, którzy są obywatelami Ukrainy 
oraz ich rodzin. W tym celu uruchomiony został specjalny formularz, 
poprzez który mogą zgłaszać się osoby poszukujące pracy (szczegóły 
na stronie www.abk.usz.edu.pl). Mogą one liczyć na przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych, rozmowę z doradcą zawodowym, pomoc 
w znalezieniu oferty pracy i w kontakcie z pracodawcą.

Społeczność Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje lub pomaga 
w wielu akcjach pomocowych i zbiórkach. Zebrane pieniądze przekazy-
wane są Związkowi Ukraińców w Polsce, oddział w Szczecinie. Szkoła 
Doktorska US oraz Strefa Kultury Studenckiej US zbierają sprawne 
telefony i tablety (wraz z ładowarkami), słoiczki dla dzieci, zdrowe 
słodycze, pieluchy, kosmetyki, mokre chusteczki, mleko modyfikowane, 
pisaki, kolorowanki, zabawki i wszystko to, co może się przydać dzieciom 
w różnym wieku. W Bibliotece Międzywydziałowej US w Kampusie 
Piastów odbywa się zbiórka artykułów pierwszej potrzeby, takich jak 
woda mineralna oraz jednorazowe naczynia i sztućce dla, działającego 
po sąsiedzku, punktu recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy. Biblio-
teka Wydziału Teologicznego US przygotowała akcję charytatywnej 
sprzedaży książek. Rozgłośnia Uniwersytetu Szczecińskiego NiUS 
Radio emituje w języku rosyjskim serwis informacyjny, zawierający 
informacje na temat wydarzeń na Uniwersytecie.

Zbiórki darów rzeczowych dla Ukrainy organizowane były lub są 
przez studentów i pracowników instytutów i wydziałów Uniwersytetu. 
Aktualne informacje na temat możliwości pomocy publikowane są 
na stronie www.usz.edu.pl/ukraina, zakładka „Zbiórki charytatywne, 
akcje pomocowe”. kf
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Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego 
organizują zbiórki dla potrzebujących 
obywateli Ukrainy
Relacja z akcji zorganizowanej przez Koło Wolontariatu Studenckiego US – jednej z wielu 
zbiórek prowadzonej na Uniwersytecie Szczecińskim
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Wsparcie Wydziału Humanistycznego US dla osób z Ukrainy

Półtora tysiąca chętnych  
na kurs języka polskiego
Blisko 600 osób rozpoczęło naukę języka polskiego 
w ramach kursów organizowanych przez Wydział Huma-
nistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnikami 
kursów są osoby, które przybyły z Ukrainy. To jednak 
nie jedyna forma pomocy, jaką zaoferował wydział. 
W liczne działania włączyli się zarówno pracownicy, 
jak i studenci.

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego aktywnie 
włączył się w pomoc Ukrainie już od pierwszych dni wojny.

– Inicjatywy związane z pomocą wyszły od pracowników i stu-
dentów wydziału – wyjaśnia dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US, 
dziekan Wydziału Humanistycznego US. – Szybko pojawiła się w nas 
potrzeba wsparcia uchodźców tym, co potrafimy najlepiej – a potra-
fimy nauczać języków. Opracowaliśmy koncepcję kursów języka 
polskiego, którymi chcemy w praktyczny sposób pomóc osobom 
przybywającym do naszego kraju. Obywatele Ukrainy potrzebują 
przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Znajomość języka jest 
jego istotną częścią i to chcemy im dać. Zależało nam również na 
tym, aby stworzyć możliwość wzajemnego poznania się, poroz-
mawiania – tego im i nam bardzo dzisiaj potrzeba.

Język polski dla osób z Ukrainy
Zapisy na kursy rozpoczęły się 10 marca br. Każdego dnia otrzy-

mywaliśmy od kilkudziesięciu do nawet ponad stu zgłoszeń i zapytań 
dotyczących zajęć. Dzięki wsparciu pochodzącej z Ukrainy studentki 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Nadii Spitsyny, mogliśmy 
poprowadzić korespondencję z kandydatami na kursy w języku 
ukraińskim. W ciągu niecałych dwóch tygodni otrzymaliśmy łącznie 
ponad 1 400 wiadomości od osób chcących skorzystać z możliwości 
bezpłatnej nauki języka polskiego. Zapotrzebowanie na ten rodzaj 
wsparcia wśród dorosłych i młodzieży przybywających z Ukrainy 
okazało się na tyle duże, że podwojono pierwotnie planowaną 
liczbę grup – limit przyjęć zwiększono z 300 do blisko 600 osób.

– Widzieliśmy, że uchodźców w Szczecinie przybywa i potrzeby 
w zakresie uczenia języka polskiego będą bardzo duże – mówi dzie-
kan Krzysztof Nerlicki. – Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się z tą 
traumą w obcym kraju i nie znamy języka, musimy znaleźć w tym 
nowym miejscu przestrzeń do życia, zarówno tego prywatnego, 
jak i zawodowego. To nie jest łatwe dla uchodźców, ale cele, które 
sobie stawiają, budzą podziw. Często są to cele krótkoterminowe, 
związane z obecnym pobytem w Szczecinie, ale są także osoby, 
które wiążą z Polską plany długofalowe. Nie wiemy dziś, jak sytuacja 
będzie się rozwijała, może będą zmuszeni pozostać, może będą 
chcieli żyć w naszym kraju.

Zajęcia rozpoczęły się 26 marca. Sobotnie kursy realizowane 
są jednocześnie w aż czternastu grupach. Trwają od godziny 10.00 

do 12.30 (z 15-minutową przerwą). Każda grupa liczy 25 uczest-
ników. Dodatkowo zostało uruchomione siedem grup w tygodniu 
(w poniedziałki, środy i piątki, zarówno w godzinach przedpołu-
dniowych, jak i popołudniowych). Każdy kurs obejmuje 10 spotkań 
(30 godzin dydaktycznych).

Zajęcia są prowadzone na podstawie programu kursu opraco-
wany przez dr hab. Agnieszkę Szczaus, kierownik Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Zajęcia zostały zaplanowane z myślą o osobach, które nie 
znają języka polskiego i w krótkim czasie, w ramach 30-godzinnego 
kursu, chciałyby opanować podstawowe słownictwo i struktury 
językowe, pozwalające porozumiewać się w typowych sytuacjach, 
np. powitania i pożegnania, przedstawianie się, pytanie o informację 
i informowanie – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Szczaus. – W ramach 
zajęć kursanci równoległe będą kształcić cztery sprawności języ-
kowe: rozumienie tekstu mówionego i mówienie oraz rozumienie 
tekstu pisanego i pisanie. Program kursu jest oparty na podejściu 
komunikacyjnym, dlatego informacje gramatyczne zostały ogra-
niczone do niezbędnego minimum. Uwzględnione w programie 
sprawności językowe, tematyka zajęć, słownictwo, struktury gra-
matyczno-składniowe i informacje realioznawcze są skorelowane 
ze wskaźnikami biegłości językowej zawartymi w europejskim 
systemie opisu kształcenia językowego (poziom A1).

Podczas pierwszych zajęć wprowadzono podstawowe zagad-
nienia takie jak: oficjalne i nieoficjalne powitania i pożegnania 
czy przedstawianie się i podawanie danych osobowych. Lektorzy 
omawiali również zasady polskiej wymowy i polski alfabet (pismo 
ręczne i drukowane). Podczas kolejnych spotkań zostaną wprowa-
dzone najważniejsze zagadnienia gramatyczne. Tematy zajęć będą 
dotyczyły podstawowych obszarów komunikacji m.in. pochodzenia, 
rodziny, pracy, zakupów, poruszania się po mieście i transportu, 
rutyny dnia codziennego czy sposobów spędzania wolnego czasu. 
Kursy mają na celu wyposażenie uczestników w umiejętności, dzięki 
którym będą mogli sprawnie i swobodnie odnaleźć się w codziennych 
sytuacjach komunikacyjnych w nowej społeczności, w jakiej się 
znaleźli. Do nauczania wykorzystywane są m.in. ogólnodostępne 
podręczniki z serii „Polski na dobry start” (B. Jędryka, M. Buława, 
A. Mijas, „Polski na dobry start” A1 (do pobrania: https://www.gov.
pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego).

Kursy prowadzą nauczyciele akademiccy – pracownicy Instytutu 
Językoznawstwa US i Instytutu Literatury i Nowym Mediów US (polo-
niści – dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US; dr hab. Anna 
Kapuścińska-Jawara; dr hab. Piotr Wojdak; dr Krzysztof Flasiński; 
rusycyści – dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US; dr Izabela Pie-
trzyk; dr Katarzyna Kondzioła-Pich; germanistka – dr hab. Anna Suli-
kowska), lektorzy języka polskiego (dr Justyna Grzeszczuk; dr Halina 
Stelmach; mgr Natalia Jóźwiak; mgr Magdalena Błaszkowska; 
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mgr Maria Szponar; mgr Aleksandra Shafiq; lic. Gracja Wawrzyniak), 
a także – wykładowczyni pochodząca z Ukrainy, dr Lilia Kovshun.

– Oczywiście, spodziewałam się tego, że „osłuchanie się” uczest-
ników kursu z językiem polskim będzie mocno zróżnicowane – 
mówi dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara. – Wszak pochodzą oni 
z różnych części Ukrainy. Ci, którzy nie mieli dotąd intensywnych 
kontaktów z Polską i Polakami, i którzy przybyli ze wschodnich 
oraz południowych regionów kraju – gdzie na co dzień mówi się 
przede wszystkim po rosyjsku – są w nieco trudniejszej sytuacji 
wyjściowej niż mieszkańcy okręgów zachodnich. W ich przypadku 
atutem okazuje się zarówno bliskie sąsiedztwo z naszym krajem, 
dostarczające dość częstych okazji do spotkań z językiem polskim, 
jak również ich prymarna ukraińskojęzyczność, która – jak sami 
stwierdzają – ułatwia naukę polskich form gramatycznych, leksyki, 
wymowy, akcentu. Nawiasem mówiąc, nie wszyscy uczyli się też 
w przeszłości języków zachodnich, stąd kurs zaczęliśmy od prezen-
tacji alfabetu łacińskiego, co dało pole do ćwiczeń fonetycznych 
i do budowania prostych dialogów tak potrzebnych w codziennej 
komunikacji.

Prowadząca pytana o wnioski po pierwszych zajęciach odpowiada: 
– Nie ma różnic czy trudności, których nie dałoby się zniwelować, 
zwłaszcza przy tak wysokiej motywacji uczestników i otwartości 
na współpracę w grupie. Jest dobra energia do działania, jest dobra 

atmosfera, efekty pracy też będą dobre! – dodaje dr hab. Anna 
Kapuścińska-Jawara.

Podobnie pozytywne odczucia mają również inni lektorzy języka 
polskiego.

– Już na pierwszym spotkaniu zaskoczyła mnie motywacja 
grupy – mówi dr Izabela Pietrzyk. – Oni naprawdę chcą się nauczyć 
języka polskiego. Nie wystarcza im zrozumienie i powtórzenie 
prostego dialogu, typu: – „Jak się nazywasz?” – „Nazywam się 
Swietłana Kuzniecowa”. Od razu pytają, dlaczego nasze „się” raz 
stoi przed czasownikiem, a raz po czasowniku. Albo: – „Co u cie-
bie?” – „Też dobrze”. I znów problem. Skoro tak samo czytamy 
„ż” i „rz”, czemu stosujemy inną pisownię? Od czego to zależy? 
Według mnie teraz wszystko zależy od ich uśmiechu. Głównie o to 
staram się na zajęciach.

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym w budynku nr 4 
Kampusu Piastów. Kursy będą trwały do czerwca. Ze względu na 
zgłoszenia otrzymywane od osób przebywających nie tylko w Szcze-
cinie, ale również w innych miejscowościach w regionie, planowane 
jest uruchomienie zajęć zdalnych.

Wsparcie studentów wydziału
W pomoc aktywnie włączyli się również studenci kierunków 

prowadzonych na Wydziale Humanistycznym US. Studenci filologii 

Z Grupy liczą 25 osób. Wolne miejsca uzupełniane są na bieżąco osobami, które oczekują na przyjęcie. Na liście rezerwowej znajduje się około 
800 osób. Na zdjęciu zajęcia prowadzone przez dr Izabelę Pietrzyk z Instytutu Językoznawstwa US.
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polskiej, we współpracy z wydziałowym samorządem studenckim, 
zainicjowali działania obejmujące bezpłatną pomoc w nauce języka 
polskiego dla osób z Ukrainy. Wydział oraz Szkoła Języka i Kul-
tury Polskiej dla Cudzoziemców US zorganizowały dla chcących 
zaangażować się w akcję studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Szczecińskiego, głównie filologii polskiej i neofilologii, warsztaty 
metodyczne nauczania języka polskiego jako obcego.

Całodniowe warsztaty odbyły się stacjonarnie w sali konferen-
cyjnej Biblioteki Międzywydziałowej US przy al. Piastów 40b i były 
poprowadzone przez dr hab. Agnieszkę Szczaus. W warsztatach 
wzięło udział ponad 30 osób – studentów, doktorantów i absol-
wentów różnych kierunków studiów.

Studenci, którzy wzięli już udział w zajęciach dla osób z Ukrainy, 
chętnie dzielą się swoimi pierwszymi wrażeniami.

– To była moja pierwsza styczność z nauczaniem języka pol-
skiego jako obcego – przyznaje Alicja Obirek, wolontariuszka, 
studentka filologii polskiej. – Nie spodziewałam się, że jest to aż 
tak trudne zadanie. Grupa, którą nauczam razem z dr hab. Anną 
Kapuścińską-Jawarą, okazała się świetna i bardzo pracowita. Było 
widać, że oni są nam naprawdę wdzięczni za podjęcie tej inicja-
tywy. Są także zaangażowani w naukę i wykazują chęć nauczenia 
się języka polskiego.

– Najpierw byłam zaskoczona liczbą chętnych osób – dodaje 
Marta Sobolewska, wolontariuszka, również studiująca filologię 
polską. – Przestraszyłam się, że nie podołam, ponieważ było to 
moje pierwsze „spotkanie” z glottodydaktyką. Okazało się jednak, że 
grupa, do której jestem przypisana jako jedna z asystentek, to grono 
cudownych i pracowitych ludzi. Kontakt nie jest trudny – uczestnicy 
są na różnym poziomie, ale nie należy tego postrzegać negatywnie, 
ponieważ dzięki temu będą mogli sobie nawzajem pomagać.

– Towarzysząc w tak dobrej sprawie, naprawdę odczuwam satys-
fakcję z pomocy w prowadzeniu zajęć – podkreśla Nadia Spitsyna, 
wolontariuszka, pochodząca z Ukrainy studentka dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej. – Ludzie są chętni i otwarci na uczenie się, 
nie widać żadnej bariery, żadnego strachu w oczach. Na początku 
martwiłam się, czy będą zainteresowani zajęciami. Jednak wykła-
dowca, z którym współprowadzę zajęcia, opierał się na metodach 
praktycznych, a nie teoretycznych. Dzięki pokazywaniu scenek na 
dany temat nie było kłopotu ze zrozumieniem. Ucieszyło mnie to, 
że ludzie, którzy przyszli na kurs językowy, bardzo dobrze wiedzą, 
jakie tematy chcą poruszać, jakiego słownictwa chcą się nauczyć, 
są zaangażowani. Uważam, że podjęcie decyzji, aby zapisać się na 
kurs języka polskiego, to bardzo odpowiedzialny krok. Osoby będące 
w Polsce parę tygodni chcą uczestniczyć w zajęciach, aby móc się 

Z Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowują pomoce, które będą przydatne podczas praktycznej nauki języka polskiego.
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porozumiewać oraz poznawać kulturę. Właśnie na kulturę i realia 
życia w Polsce także stawiamy akcent podczas zajęć.

 – Kurs języka polskiego organizowany na naszym wydziale to 
wspaniała inicjatywa – mówi Marta Ormińska, wolontariuszka, 
studentka filologii germańskiej z dodatkowym językiem obcym. – 
Daje on możliwość opanowania podstaw języka polskiego, które 
z pewnością ułatwią komunikację obywatelom Ukrainy. Nasi nowi 
uczniowie szybko i bardzo chętnie się uczą, poznają nowe słowa 
i wyrażenia. Na pierwszych zajęciach uczyliśmy powitań i poże-
gnań, a także pytań o imię i nazwisko.  Na kursie stawiamy przede 
wszystkim na praktyczną znajomość języka, która jest niezwykle 
istotna w codziennym życiu.

Ponadto studenci Wydziału Humanistycznego US angażują się 
również w inne działania związane z pomocą osobom przybywa-
jącym z Ukrainy. Pracę chętnych do pomocy studentów koordy-
nuje dr Agnieszka Krzanowska z Instytutu Językoznawstwa US, 
która stale zaprasza do dołączania do grupy studentów-tłumaczy, 
ponieważ – jak mówi – nieustannie zgłaszają się do niej z prośbą 
o pomoc nowe podmioty.

– Studenci naszej uczelni, władający językami ukraińskim 
i rosyjskim, głównie z kierunków filologia rosyjska z dodatkowym 
językiem obcym oraz przekład rosyjsko-polski, od pierwszych 
dni czynnie włączyli się w pracę jako wolontariusze-tłumacze 
– mówi dr Agnieszka Krzanowska. – Początkowo ich działania 
ograniczały się do wolontariatu na dworcu PKP czy w miej-
scach noclegu osób z Ukrainy. Obecnie współpracują z lokalnymi 
instytucjami: z punktem obsługi osób z Ukrainy Urzędu Mia-
sta przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, Wojewódzkim Urzędem 
Pracy czy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Wielu 
studentów dołączyło jako asystenci do zajęć z języka polskiego 
organizowanych przez Wydział Humanistyczny US, a także przez 
inne ośrodki zarówno w Szczecinie, jak i w swoich rodzinnych 
miejscowościach.

Rozmówki polsko-ukraińskie
W ramach kursu języka polskiego zostały też podjęte działania 

zmierzające do przygotowania rozmówek polsko-ukraińskich z tłu-
maczeniami na język angielski i niemiecki. Kanwa polskojęzyczna 
została opracowana przez mgr Natalię Jóźwiak, doktorantkę Uni-
wersytetu Szczecińskiego, pod opieką merytoryczną prof. dr hab. 
Ewy Kołodziejek z Instytutu Językoznawstwa US.

– Opracowane przez nas rozmówki polsko-ukraińskie zawierają 
najpotrzebniejsze wyrażenia i zwroty – wyjaśnia Natalia Jóźwiak. 
– Pomogą znaleźć odpowiednie słowa, by się przywitać, poże-
gnać, przedstawić, podziękować, przeprosić, określić czas, sło-
wem – odnaleźć się w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych. 
W rozmówkach uwzględniliśmy zwroty, których używamy u leka-
rza, w aptece, sklepie, restauracji, urzędzie, mieście czy środkach 
lokomocji. Pozwolą nawiązać kontakt przy poszukiwaniu pracy albo 
gdy zdarzy się jakiś wypadek. Jest to słowniczek minimum, który 
można w miarę potrzeb rozbudowywać. Mamy nadzieję, że ułatwi 
naszym gościom odnalezienie się w nowych polskich warunkach. 
Pomocne może być także przetłumaczenie przedstawionych zwrotów 
na język angielski i niemiecki.

Materiały będą stanowiły ważne wsparcie dla osób uczących się 
języka polskiego. Zostaną rozpowszechnione w otwartym dostępie 
poprzez strony internetowe.

Poznawanie języka ukraińskiego
Oprócz tego, że rozpoczęliśmy kursy języka polskiego dla osób 

z Ukrainy, blisko stu osób bierze udział w kursach języka ukra-
ińskiego organizowanych przez Wydział Humanistyczny US. Do 
udziału w nich mogli zgłosić się nie tylko studenci uczelni, ale 
również wszystkie inne zainteresowane osoby (powyżej 18. roku 
życia). Zainteresowanie kursami było na tyle duże, że zamiast dwóch 
pierwotnie planowanych grup uruchomiono trzy grupy 30-osobowe.

– To kolejne istotne w obecnej sytuacji wsparcie oferowane 
przez wydział – podkreśla dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US. – 
Wystartowaliśmy już z językiem polskim dla Ukraińców, ale chcemy 
się także uczyć ich języka. Szczególnie zainteresowani są studenci 
– wielu z nich podejmuje działania jako wolontariusze. Zajęcia 
prowadzi lektorka z Ukrainy, mgr Svitlana Drabant.

Pierwsze zajęcia odbyły się 30 marca br. Kursy są prowadzone na 
poziomie podstawowym, każdy obejmuje 30 godzin dydaktycznych. 
Spotkania odbywają się w blokach 3-godzinnych raz w tygodniu, 
będą realizowane przez 10 kolejnych tygodni. Zajęcia zaplanowano 
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 17.00–19.15.

Władze, pracownicy i studenci Wydziału Humanistycznego 
US są gotowi do podejmowania dalszych działań w zależności od 
pojawiających się potrzeb. Przed nami start kursów języka polskiego 
w formie zdalnej, pozwalającym na naukę osobom, które nie mogą 
przyjechać do Szczecina, a także publikacja kolejnych materiałów 
dydaktycznych. W przyszłości planujemy uruchomienie następnych 
grup w ramach kursów języka polskiego, na wyższych poziomach 
zaawansowania językowego.

dr Agnieszka Szlachta
Instytut Językoznawstwa US

Adiunktka w Instytucie Językoznawstwa US, koordynatorka 

kursów języka polskiego dla osób z Ukrainy organizowanych 

przez Wydział Humanistyczny US. Jej zainteresowania naukowe 

koncentrują się wokół językoznawstwa współczesnego, języka 

w mediach, nauczania języka polskiego jako obcego.

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US
dziekan Wydziału Humanistycznego US

Chcemy wyposażyć naszych kursantów w podstawy języka 
polskiego, przydatne w typowych, codziennych sytuacjach, 
ale również w trakcie poszukiwania pracy i podczas póź-
niejszego zatrudnienia. Najważniejsze jest mówienie, prze-
łamanie bariery komunikacyjnej. Uczestnicy przychodzą do 
nas z dużym bagażem przeżyć, uczenie się nowego języka 
w tej sytuacji nie jest łatwe. Podczas zajęć te osoby otwie-
rają się, czasem być może po raz pierwszy po tych trudnych 
doświadczeniach.
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Pozwólmy dzieciom dorosnąć
Rozmowa z dr Barbarą Chojnacką z Instytutu Pedagogiki US, badaczką zjawiska young carers

Przegląd Uniwersytecki: Zdobyła Pani grant w ramach pro-
jektu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki na pro-
jekt zatytułowany „Społeczne i wewnątrzrodzinne uwarun-
kowania zjawiska young carers”. Kim są young carers?
Barbara Chojnacka: Young carers na język polski można prze-
tłumaczyć „młodzi opiekunowie”, łączy się z doświadczeniem 
parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Problem polega 
na przejmowaniu przez dzieci ról dorosłych, zwłaszcza rodzi-
ców. To bardzo interesujące, zwłaszcza w perspektywie biogra-
ficznej. Realizowałam badania wśród osób, których ten problem 
dotknął. W tym czasie odkryłam niesamowicie duże pole badań 
oraz zespół badaczy, który 20 lat temu powstał w Wielkiej Bryta-
nii z inicjatywy profesora Saula Beckera. Naukowcy ci obserwują 
dzieci i młodzież, która z różnych powodów musi przyjmować 
w rodzinie role opiekuńcze. Parentyfikacja jest szerszym poję-
ciem, natomiast tutaj chodzi głównie o kwestię opieki. Przy-
kładowo, jeżeli ktoś w rodzinie jest chory, zdarza się niepełno-
sprawność lub nieobecność któregoś z rodziców, pojawia się 
luka, załamania w systemie rodzinnym i ta dodatkowa, zastęp-
cza opieka jest bardzo potrzebna. W systemowym rozumie-
niu, rodziny najczęściej uruchamiają zasoby własne. Wówczas 
w pierwszej kolejności synowie i córki podejmują takie zadania 
z poczucia lojalności, odpowiedzialności za rodzinę. Badania 
w Wielkiej Brytanii spowodowały, że całe to zjawisko zostało 
wpisane w politykę społeczną i w przepisy prawne. Już w każ-
dym hrabstwie są odpowiednie organizacje, zajmujące się tym 
problemem, wspierające młodych opiekunów. Nie chodzi o to, 
żeby ich wyrywać z domu, bo ten dom jest zły. Trzeba pamię-
tać, że to przecież jest ich jedyny dom. Te dzieci kochają swoich 
rodziców. Należy je wesprzeć w opiece, nie nastawiać antagoni-
stycznie do rodziców, bo ci nie wypełniają swojej roli. Musimy 
wzmacniać tych młodych ludzi, pomóc, dać im odetchnąć. Orga-
nizacją zaplecza dla młodych opiekunów w Wielkiej Brytanii jest 
niesamowita. Stąd moje zainteresowanie i stąd grant. Na całym 
świecie są realizowane badania young carers, są wyniki z Kanady, 
Australii, Szwajcarii, USA. Niestety, w naszym kraju jeszcze nie 
prowadzono takich badań.

PU: Czyli parentyfikacja to nie każda pomoc w domu?
BC: Musimy rozróżnić dwie różne rzeczy. Pierwsza to pomoc 
w obowiązkach domowych, tymczasowe przejęcie obowiązków 
innej osoby, która jest chora lub wyjechała. Drugą kwestią jest 
pewnego rodzaju nadużycie, przyjęcie roli przez dziecko, która 
właściwie nie jest dziecku przepisana, wzięcie na siebie odpowie-
dzialność za system rodzinny, za osoby dorosłe. To nie jest zada-
nie dziecka, aby zapewniać bezpieczeństwo. Nie chodzi o to, że 
wymagamy, uczymy dziecko pewnych zachowań, utrzymywania 
porządku itp. Na tym polega proces wychowania. Nadużyciem 
jest natomiast bycie odpowiedzialnym za zdrowie i życie mamy, 

taty, rodzeństwa, za utrzymanie rodziny. W przypadku zjawiska 
young carers nie mówimy o pomocy, tylko o przejęciu tej roli.

PU: Żeby dziecko mogło tę rolę przejąć, rodzic musi ją wcze-
śniej odrzucić.
BC: W moich badaniach spotkałam się z przypadkami rodzi-
ców odrzucających swoje rodzicielstwo. Weszli oni w taką rolę, 
bo zostali zmuszeni, gdy przyszło na świat dziecko. Pojawiła się 
ciąża, związek małżeński i jakby automatycznie młodzi ludzie 
stali się rodzicami, ale nie byli na to gotowi, nie chcieli mieć 
dzieci w ogóle, albo konkretnie ze sobą.

PU: Czy zawsze jest to zjawisko negatywne?
BC: Mówi się, że parentyfikacja dzieli się na dwa rodzaje: 
destrukcyjną i adaptacyjną. W pozytywnym aspekcie, nie zaprze-
cza się temu, że dziecko uczy się pewnych rzeczy, pewnej spraw-
czości, czuje się docenione, nabywa umiejętności, których rówie-
śnicy w „spokojnym” funkcjonowaniu rodziny nie nabywają. 
Jest samodzielne, odpowiedzialne, ale jednak towarzyszy temu 
poczucie przeciążenia, poczucie bycia nie na swoim miejscu, 
niesprawiedliwość. Takie dzieci pytają, dlaczego moi rówieśnicy 
mogą się bawić na podwórku, a ja mogę dopiero wtedy, kiedy 
ostatnie moje najmłodsze rodzeństwo pójdzie spać, bo muszę 
mamie pomagać do końca.

PU: Takie doświadczenie rzutuje na dalsze na związki 
w przyszłości.
BC: W rozwoju człowieka każdy etap jest ważny. Dzieciństwo jest 
istotne, a tutaj mamy pewnego rodzaju zabranie, odebranie tego 
okresu. Dziecko musi stać się dorosłym i to jest pewna luka, która 
później się odbija w dalszym życiu. Niektóre osoby, z którymi roz-
mawiałam, mają poważne trudności depresyjne, problemy z wła-
sną tożsamością, są w procesie terapii. Profesor Katarzyna Schier 
pisze, że ludzie z takimi doświadczeniami muszą odbyć żałobę 
po utraconym dzieciństwie i uświadomić sobie, że coś im zostało 
zabrane. To są naprawdę bardzo trudne sytuacje. Dzieci, które 
w więzach rodzinnych zostają długo, odczuwają coś, co nazwa-
łam w swoich badaniach „destrukcyjnym poczuciem odpowie-
dzialności” – nie mogą się usamodzielnić, wyjść z tego domu, bo 
czują się cały czas odpowiedzialni, na przykład za mamę, która, 
pozbawiona wsparcia męża alkoholika, jako osoba współuzależ-
niona, trzyma cały dom na swoich barkach i trzeba ją wspierać. 
Miałam też wychowanka, który miał ogromny potencjał arty-
styczny, mógł i poszedł ostatecznie do liceum plastycznego ze 
świetnym wynikiem, odniósł tam prawdziwy sukces. Jednak 
planował pójść do szkoły zawodowej, ponieważ ona trwa o rok 
krócej i szybciej mógłby gdziekolwiek rozpocząć pracę i wspie-
rać mamę. On był gotowy poświęcić nie tylko swoją przyszłość, 
marzenia, ale również potencjalnie większą szansę na pomoc 
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rodzinie w przyszłości. Ważna była pomoc mamie tu i teraz. 
Akurat w tym przypadku wszystko zakończyło się pomyślnie, ale 
ilu młodym opiekunom nie udało się wyrwać z takiego destruk-
cyjnego poczucia odpowiedzialności? Tracą na tym nie tylko te 
konkretne dzieci. My, jako społeczeństwo, tracimy także osoby, 
które mogłyby się rozwinąć i wykorzystać swoje możliwości, ale 
nie mają takiej szansy.

PU: Pani książka Doświadczenie parentyfikacji nosi podtytuł 
Perspektywa biograficzna. Spotkała się Pani zapewne z więk-
szą liczbą podobnych przypadków.
BC: W tej książce analizowane są historie osób w różnych sytu-
acjach życiowych. Opisuję między innymi przypadek, kiedy ojciec 
został sam z czwórką dzieci. To była rodzina w modelu patriar-
chalnym, do tej pory on był tym, który tylko pracuje, kobieta 
zajmowała się dziećmi. Po jej śmierci, nie wiedział, co robić, jak 
zająć się dziećmi, domem. Musiała więc, siłą rzeczy, tę rolę przy-
jąć najstarsza córka, która miała wtedy osiemnaście lat. Musiała 
wiele poświęcić dla tego domu, ale wtedy już była na to gotowa, 
bo pomagała do tej pory mamie cały czas. Mama była dość słusz-
nych rozmiarów, więc dzieci nawet nie wiedziały o kolejnych cią-
żach. W tej rodzinie rodzice nie rozmawiali ze swoimi dziećmi 

o tym, że wkrótce pojawi się kolejne. Po prostu mama przyszła 
ze szpitala z nowym bratem lub siostrą. W odbiorze tej osiemna-
stolatki był to kolejny członek rodziny, któremu będzie musiała 
poświęcać czas. Ta kobieta mówiła, że jej pierwszą myślą było: 
„tym bachorem już nie będę się zajmować”, ale nie było wyjścia, 
musiała wspierać swoich najbliższych, nie chciała się od nich 
odwracać.

PU: I znów wracamy do tego, że pomoc, wsparcie – to jedno, 
ale przyjęcie roli kogoś kto świadomie ją odrzuca – to już 
zupełnie co innego.
BC: Parentyfikacja wyraża się w różnych postawach i przyjmo-
wanych rolach. Wyróżniam je w swojej książce. Jedną z nich jest 
towarzysz, który wspiera i też staje na wysokości zadania kogoś 
dorosłego. Może to być osoba zarabiająca, a może to być ktoś 
występujący w pozycji partnerskiej wobec rodzica. Zdarza się 
to często w sytuacji samotnego rodzicielstwa. Rodzic oczekuje, 
że to dziecko będzie partnerem. W samotnym rodzicielstwie 
kobiety współuzależnione, mające mężów alkoholików, ocze-
kują, zwłaszcza od synów, że oni zastąpią dorosłych mężczyzn 
i wezmą na siebie zadanie zapewnienia rodzinie stabilności 
finansowej.
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PU: Pisze Pani też o roli opiekuna.
BC: W tym przypadku dziecko staje się opiekunem nie tylko 
rodzeństwa, ale również rodziców i całej rodziny. To bardzo 
trudna, odpowiedzialna i wymagająca pozycja. Myślę, że takie 
sytuacje będziemy obserwować teraz w Polsce, w sytuacji wojny 
i przyjmowaniu ludzi z Ukrainy. W rodzinach imigranckich, nie 
tylko w tym konkretnym przypadku, występuje rola tłumacza, 
zarówno w sferze języka, jak i w kontekście kultury. Dzieci potra-
fią szybciej i łatwiej uczyć się posługiwać językiem obcym i taką 
też funkcję przyjmują.

PU: Cały czas nasuwa się pytanie, czy to dziecko powinno 
zajmować się tymi wszystkimi sprawami. Dzieci, które zna-
lazły się w takiej sytuacji, są chwalone, mówi się o nich, że są 
bohaterami. Zgadza się Pani z takimi ocenami?
BC: Zgadza się, takie dzieci są postrzegane jako bohaterowie i ja, 
rozpoczynając pracę na tym zagadnieniem, też na początku tak 
je postrzegałam. Dziecko, które świetnie sobie poradzi w każdej 
sytuacji, umie wszystko zrobić w domu, zaopiekuje się rodzicem, 
zadzwoni na pogotowie – prawdziwy bohater. A potem przycho-
dzi refleksja, pytanie – co doprowadziło do tego, że ono to potrafi. 
Jeżeli dziecko jest takie sprawne i radzi sobie w sytuacjach kry-
zysowych, to znaczy to, że musiało robić to już niejeden raz, 
zapewne regularnie. Wszystko wie, wszystko umie, potrafi zająć 
się pijanym rodzicem, kiedy przyjdzie do domu, czy zaopieko-
wać kilkuletnim rodzeństwem, które zostało pozostawione samo 
sobie. Te problemy mogą narastać, a sytuacje mogą stawać się 
coraz bardziej dramatyczne. Od takich dzieci wymaga się na 
przykład podejmowania bardzo trudnych decyzji. W książce 
pojawia się przykład nastolatki, której ojciec była bardzo chory, 
umierający. Matka w obliczu pytania lekarki „co zrobić, gdy już 
nie będzie można go ratować? Czy podejmować reanimację czy 
nie” powiedziała do córki – „ty decyduj”. I ta dziewczyna zdecy-
dowała, powiedziała lekarzom, aby nie ratowali jej ojca, że nie 
ma sensu, by był roślinką. To był moment, w którym matka, osoba 
dorosła, przerzuciła całą odpowiedzialność na sumienie córki, 
obciążyła ją i jej przyszłość. Zanim więc pomyślimy o dziecku, że 
jest bohaterem, zastanówmy się, czy ono tak naprawdę nie jest 
ofiarą, czy nie jest pokrzywdzone, czy nie odbiera się mu dzie-
ciństwa.

PU: W jaki sposób takie sytuacje mogą wpływać na przy-
szłość dzieci?
BC: Doświadczenie parentyfikacji może skutkować depresją, 
załamaniami różnego rodzaju, stale obecnym poczuciem winy. 
Aby dać sobie radę z takim bagażem, dorośli już, zazwyczaj 
pozbawieni wsparcia z zewnątrz, ludzie uruchamiają własne siły 
i tworzą sobie strategie przetrwania, które pozwolą im wyjść na 
prostą, w taki czy inny sposób. Jeden z moich rozmówców zain-
westował cały swój czas i wszystkie siły w naukę, pracę i karierę 
zawodową, żeby uzyskać pewną stabilność i niezależność, cho-
ciażby finansową. Dla kogoś innego drogą była ucieczka z domu, 
zawarcie związku małżeńskiego i założenie własnej rodziny, 
która będzie inna niż ta, z której się wywodzi. Jednak ta osoba 
zawsze, podświadomie czuje lęk, że będzie taka sama jak mama 

i tata. Ci, którzy założyli własną rodzinę, dokonywali konfron-
tacji – z jednej strony oaza spokoju, a z drugiej – piekło ogromu 
obowiązków i przytłaczającej odpowiedzialności. Są osoby, które 
wyjeżdżają na drugi koniec Polski, aby odciąć się fizycznie od 
rodziny i zerwać emocjonalne kajdany. Jedna z moich rozmów-
czyń, kiedy mieszkała w rodzinnym mieście, cały czas myślała 
o tym, że będzie musiała pomoc mamie czy tacie, że oni cały czas 
oczekują czegoś od niej, musi być na zawołanie, niezależnie od 
tego czy ma własne życie, swoją rodzinę, czy nie. Doświadcze-
nie parentyfikacji może nawet wpłynąć na wybór zawodu. Takie 
osoby szukają pracy, w której będą mogły się opiekować innymi, 
gdzie będą mogły się poświęcić.

PU: Gdzie jest granica pomiędzy pomocą rodzicom, kiedy jej 
potrzebują, a przejmowaniem ich roli?
BC: Są sytuacje, w których trzeba się wspierać, pomagać rodzi-
nie, ale dziecko wciąż pozostaje w pozycji dziecka i nie musi być 
dorosłym przedwcześnie. Trudno postawić jasną granicę. Na 
pewno istotna jest kwestia wsparcia ze strony dorosłych człon-
ków rodziny, kiedy rodzic rozmawia z dzieckiem na ten temat, 
i jednocześnie dziecko rozumie tę sytuację, dostaje jasną infor-
mację, że to tylko wynikające z potrzeby chwili, krótkotrwałe 
przejęcie roli dorosłego członka rodziny. Przykładowo, kiedy 
jeden z rodziców trafia do szpitala i cała rodzina musi się zmo-
bilizować, ale później wszystko wraca do normy. Wiele rodzin 
doświadczyło takich sytuacji. Właśnie ta krótkotrwałość sprawia, 
że parentyfikacja nie działa destrukcyjnie, bo się kończy. Moim 
zdaniem, jednoznacznie określona tymczasowość jest najważ-
niejszym aspektem, na który należy zwracać uwagę. Czasem 
można mówić o pewnego rodzaju emocjonalnej rekompensacie, 
jasnym komunikacie: „ja jestem znowu twoim rodzicem, ponow-
nie jestem przy tobie, nic się nie zmieniło. Wracamy do normy 
i to ja się tobą opiekuję, a nie odwrotnie”.

PU: Rodzice powinni uważać na długotrwałe odwrócenie?
BC: Tak, długotrwałość to element, który powoduje wejście bar-
dzo głęboko dziecka w nową rolę. Tym bardziej, że zdarza się, 
że nastolatkowie nie chcą później tej roli oddać. W rodzinach 
zastępczych, adopcyjnych, gdzie mamy do czynienia z rodzeń-
stwem, często jest tak, że to najstarsze dziecko staje się we 
wszystkich sytuacjach opiekunem młodszego rodzeństwa. Gdy 
wszyscy trafiają do rodziny zastępczej, taki nastoletni opiekun 
nie pozwala wejść w zakres swoich obowiązków nowym rodzi-
com.

PU: Można powiedzieć, że taka długoterminowa parentyfi-
kacja to właściwie praca dla dziecka?
BC: Zdecydowanie tak. To jest taki etat w domu, najłatwiejszy do 
uzyskania. To jeden z elementów naturalnego mechanizmu sys-
temu rodzinnego. Rodzina, aby utrzymać swoją funkcjonalność, 
uruchamia wszystkie zasoby, które ma wewnątrz, w pierwszej 
kolejności takie, po które najłatwiej sięgnąć. Jest taka tendencja, 
niestety, również w Polsce – nie wyciągać na zewnątrz, tego co 
jest w rodzinie. Nie wolno mówić, co u nas w rodzinach się dzieje, 
co się działo. Takie postępowanie często prowadzi do dramatów, 
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bo interwencja czy pomoc przychodzi za późno. Systemowa teo-
ria mówi, że niektóre mechanizmy powtarzają się pokoleniowo, 
a gdyby zostały zauważone wcześniej, można by było uniknąć 
problemów, które znów będą powielane w kolejnych pokole-
niach. Ale właśnie to jest trudność przyznania się, że rodzina 
sobie nie radzi, że musimy korzystać z usług czy pracy darmowej 
swoich dzieci.

PU: Czy można powiedzieć, że jakaś grupa jest bardziej 
narażona?
BC: Badania pokazują, że najczęściej to są starsze córki i sze-
rzej – najstarsze rodzeństwo, ale taka sytuacja może dotknąć 
najmłodsze dziecko, bo tylko ono zostaje w domu z rodzicami. 
Spotkałam się z przykładem bardzo licznej rodziny, gdzie zada-
nia dorosłego były przekazywane z najstarszego rodzeństwa na 
młodsze. Najstarsi zakładali własne rodziny, wyprowadzali się 
z domu, a role dorosłych przejmowały po nich młodsze dzieci. 
Istnieją również pewne grupy ryzyka. Są to między innymi 
rodziny z dotknięte alkoholizmem, gdzie dziecko jest jedy-
nym wsparciem dla rodzica współuzależnionego, który rów-
nież często jest ofiara przemocy. Wskazuje się także na rodziny 
wielodzietne, gdzie oczekuje się wsparcia od starszych dzieci. 
W takich przypadkach opiekę nad młodszą siostrą czy bratem 
traktuje się w sposób naturalny. Niestety, proces ten wielo-
krotnie przejmuje takie rozmiary, że starsze rodzeństwo staje 
się drugim rodzicem, ponieważ spędza z młodszymi człon-
kami rodziny więcej czasu niż rodzice. Kolejnym elementem 
są długotrwałe wyjazdy zarobkowe obojga rodziców. Mam taki 
przykład, gdzie nastolatka została sama z dwójką braci, for-
malnie opiekunką była babcia, ale to ta dziewczyna musiała 
się wszystkim zajmować. Generalnie niebezpieczne są wszelkie 
sytuacje, które powodują wyrwę w systemie rodzinnym, kiedy 
kogoś w rodzinie brakuje. Zazwyczaj tę lukę wypełnia najstar-
sze dziecko. Zdarzają się też przypadki, kiedy uwaga rodziców 
lub samotnego rodzica jest tak skoncentrowana na chorym lub 
niepełnosprawnym dziecku, że starsze musi przejąć odpowie-
dzialność za rodzinę.

PU: W jakim wieku są dzieci, których dotyka parentyfikacja?
BC: Przyjmuje się, że jest to wiek do 18 lat. Ale coraz częściej 
mówi się o parentyfikacji starszych osób, które wciąż mieszkają 
w domach rodzinnych i są uzależnione od jednego lub obojga 
rodziców. Mamy teorię o przedłużającym się okresie dojrzewa-
nia, która uwzględnia pytanie, czy studenci są niesamodzielni 
finansowo lub emocjonalnie. Parentyfikacja w wieku 20 lat też 
jest możliwa. Taki młody człowiek wciąż jest uzależniony od 
rodziców, ale musi jednak znaleźć się nagle w innej roli. Jedna 
z moich rozmówczyń podkreślała, że „dopóki nie stanę na wła-
snych nogach, jestem cały czas dzieckiem swoich rodziców i ja 
oczekuję jednak od nich trochę wsparcia”.

PU: Wiadomo, ilu osób mógł dotknąć ten problem?
BC: Do tej pory nie było kompleksowych badań na szerszej gru-
pie. Mamy wyniki badań prowadzonych wśród studentów peda-
gogiki z różnych uczelni. Tam odsetek osób, które przyznały, że 

dotknęła ich parentyfikacja, sięgał 70 procent (dotyczy przy-
najmniej jednego aspektu zjawiska). Jednak pamiętajmy, że po 
pierwsze, jak mówiłam wcześniej, takie osoby chętniej wybierają 
i przygotowują się do zawodów pomocowych. Po drugie, wybór 
studiów to również poszukiwanie odpowiedzi na swoje pytanie, 
szukanie miejsca w życiu, zrozumienie siebie albo też przygo-
towywanie się, by pomagać innym. Po trzecie, wśród studentów 
pedagogiki jest większa świadomość problemu, co może dodat-
kowo wpływać na wyniki ankiet.

PU: Społeczeństwo się starzeje. Wydaje się, że przybiera-
nie na sile tego zjawiska jest nieuniknione i coraz częściej 
będzie powodowało problemy.
BC: Tak, dokładnie. Do tego dochodzą uwarunkowania kultu-
rowe. Jest duże przyzwolenie społeczne na to, aby dzieci przej-
mowały obowiązki rodziców. Parentyfikacje należy również 
rozpatrywać w kontekście prawa dziecka, bo to jednak jest zja-
wisko, które dzieciom to dzieciństwo odbiera. Z drugiej strony, 
moi rozmówcy podkreślali, że dużą rolę w ich rozwoju odgrywali 
dziadkowie. Pobyt u babci i dziadka był oazą spokoju, budował 
świadomość tego, że gdzieś problemy zaczęły się później, że nie 
zawsze tak było, że byliśmy kiedyś normalną rodziną, nie zawsze 
role były odwrócone. Ten azyl dawał wiedzę, że było normalnie 
do momentu aż tata zaczął pić, albo mama zachorowała itd. Moi 
rozmówcy mówili o przestrzeni w życiu, do której wiedzieli, że 
mogą wrócić. To jest bardzo ważne poczucie.
 Rozmawiał Krzysztof Flasiński

dr Barbara Chojnacka
Instytut Pedagogiki US

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt 
w Katedrze Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog (pedagogika opie-
kuńczo-resocjalizacyjna i szkolna) oraz socjolog (socjologia 
stosowana). Uczestniczka Polskiej Sieci Badawczej „Rodzice 
w Edukacji” (ENARPE-PL), członkini międzynarodowego 
stowarzyszenia Social Pedagogy Association oraz European 
Association for Research on Adolescence. Opiekunka Koła 
Naukowego Wolontariatu Studenckiego US. Założycielka 
i prezes Fundacji „Akcja Serducho” (www.akcjaserducho.pl), 
wieloletni wychowawca w placówkach wsparcia dziennego 
(świetlice, klub młodzieżowy). Pracuje z młodymi ludźmi 
i ich rodzinami w obszarze wzmacniania kompetencji spo-
łecznych, rozwoju oraz aktywizacji. Mentorka Wydziału 
Nauk Społecznych 2021. Swoje zainteresowania naukowe 
koncentruje wokół problematyki rodziny, doświadczeń 
rodzinnych, ról realizowanych w systemie rodzinnym, 
a także sytuacji dziecka w rodzinie w kontekście przemian 
społecznych oraz pracy środowiskowej. Autorka monogra-
fii Doświadczenie parentyfikacji. Perspektywa biograficzna, 
wydanej w Krakowie przez Impuls w 2021 r.
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Wywiady z artystami, wspólne imprezy, praktyki dla studentów

Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego 
i GOKSiR-u w Przecławiu

7 kwietnia br. została zawarta umowa pomiędzy Uniwer-
sytetem Szczecińskim i Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Przecławiu. Dokument określa 
wspólne działania dotyczące strategii, promocji i mar-
ketingu, a także współorganizacji imprez o charakte-
rze artystycznym, rozrywkowym i turystycznym przy 
udziale Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Przecławiu i NiUS Radia – rozgłośni Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

22 czerwca ubiegłego roku, prof. dr hab. Waldemar Tarczyń-
ski – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego i Małgorzata Schwarz 
– Wójt Gminy Kołbaskowo podpisali list intencyjny. Wyrażono 
wtedy chęć nawiązania ścisłej współpracy na zasadach partner-
stwa, wsparcia i rozwijania wzajemnych relacji, wskazując zarazem 
współorganizację imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym 
i turystycznym. Właśnie ta umowa otworzyła możliwość nawią-
zania współpracy Uczelni z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Przecławiu.

– Umowa partnerska między Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Przecławiu a Uniwersytetem Szczecińskim w zakresie 
działalności NiUS Radia doprecyzowuje realizację wspólnych działań 
w sferze medialnej – mówi dr Konrad Wojtyła – dyrektor Centrum 
Edukacji Medialnej i Interaktywności US. – Ścisła współpraca między 
GOKSiR i NiUS Radiem gwarantuje obopólne korzyści. Między innymi 
będziemy mieli możliwość przeprowadzania wywiadów z artystami, 
którzy występują w Ośrodku, a GOKSiR pomoże w organizowaniu 
konkursów dla słuchaczy NiUS Radia, na przykład przez nieod-
płatne przekazanie puli biletów. My z kolei będziemy informować 
o organizowanych przez GOKSiR wydarzeniach na antenie NiUS 
Radia, stronie www.niusradio.pl i na portalach społecznościowych 
radia oraz rozmawiali o tych wydarzeniach z przedstawicielami 
Ośrodka. Warto dodać, że już współpracujemy. Efektem są relacje 
z koncertów i wywiady z artystami, choćby Robertem Janowskim 
znanym z programu „Jaka to melodia?”, aktorką Sonią Bohosiewicz 
czy zespołem Organek. Wiele inicjatyw podejmowanych w Przecławiu 
odbywa się już z patronatem medialnym NiUS Radia, a markę roz-
głośni Uniwersytetu Szczecińskiego można zobaczyć na materiałach 

Z W uroczystości podpisania umowy partnerskiej udział wzięli (od lewej): Mariusz Skóra – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Przecławiu, prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Małgorzata Schwarz – wójt Gminy Kołbasko-
wo, dr Konrad Wojtyła – dyrektor Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US. W spotkaniu uczestniczył również prof. dr hab. Andrzej 
Skrendo – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego. Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecła-
wiu, a poprowadziła ją Agnieszka Lizak – rzeczniczka prasowa US.
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reklamujących te wydarzenia. Współpraca układa się doskonale, 
dlatego chcieliśmy ją sformalizować, by budować jeszcze lepsze 
relacje i współpracować ze sobą jeszcze bliżej.

Dzięki podpisanej umowie partnerskiej NiUS Radio Uniwer-
sytetu Szczecińskiego stało się oficjalnym patronem wydarzeń 
artystycznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji. W konsekwencji rozpoczętej współpracy, 

będzie można usłyszeć w Radiu wywiady ze znakomitymi arty-
stami, relacje z koncertów, a także będą organizowane konkursy, 
w których będzie można wygrać zaproszenia i bilety na ciekawe 
wydarzenia.

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego będą mieli także moż-
liwość odbycia staży i praktyk studenckich w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji.

Zdaj egzamin dojrzałości z Uniwersytetem Szczecińskim

Bezpłatne kursy przygotowujące do matury
Niemal trzy tysiące zgłoszeń wpłynęło od chętnych do 
przygotowywania do egzaminów dojrzałości na kur-
sach organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński. 
Zajęcia są bezpłatne, a maturzyści mogą wziąć udział 
w dowolnej liczbie kursów.

Uniwersytet Szczeciński po raz pierwszy przygotował dla 
tegorocznych maturzystów kursy aż 10 przedmiotów: język polski, 
matematyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeń-
stwie, język angielski – poziom podstawowy oraz rozszerzony, 
język niemiecki, język francuski, język hiszpański. Zapisy na 
kursy maturalne ruszyły 14 lutego. Zajęcia rozpoczęły się tydzień 
później i obejmują od dziewięciu do osiemnastu spotkań, w zależ-
ności od przedmiotu.

Kadra akademicka Uniwersytet Szczeciński prowadzi te zajęcia 
w formie zdalnej. Uczestnicy kursów na czas ich trwania mają 
założone konto w Office 365 w domenie Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, dające dostęp między innymi do konta e-mail, usług 
OneDrive, MS Teams oraz innych. Około połowa chętnych uczy 
się w szkołach średnich ze Szczecina. Druga część to uczniowie 
szkół z województwa zachodniopomorskiego oraz z innych miast 
w Polsce, między innymi z Poznania.

Kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy. Każdy 
uczestnik może aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadawać 
pytania, usystematyzować dotychczasową wiedzę lub uzupełnić 
zaległości. Zakres tematyczny każdego kursu dostosowany jest do 
wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu MEiN.

Największą popularnością cieszą się kursy przygotowujące 
do egzaminów z języka angielskiego (390 osób na zajęciach 
z poziomu rozszerzonego i 361 uczniów na kursie z poziomu 
podstawowego), matematyki (744 chętnych) oraz języka pol-
skiego (657 zgłoszeń).

– Kurs przygotowujący do matury z matematyki przyda się 
wszystkim maturzystom. Zajęcia odbywają się przy użyciu wirtu-
alnej tablicy z użyciem dodatkowych materiałów dydaktycznych. 
Kurs nie jest prowadzony tylko w formie wykładu, to przede 
wszystkim maturzyści aktywnie uczestniczą w zajęciach, wspólnie 
rozwiązując zadania z poszczególnych działów matematyki jak 
i z arkuszy z lat ubiegłych – tłumaczy dr inż. Tomasz Wiśniewski 
z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US. kf

Agnieszka Lizak
rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego

– Nasza Uczelnia po raz pierwszy przygotowała dla tego-
rocznych maturzystów kursy aż z dziesięciu przedmiotów. 
Wiązało się to ze sporym wyzwaniem organizacyjnym, ale 
dzięki zaangażowaniu naszych wykładowców oraz pracow-
ników Działu Promocji, jesteśmy obecnie na półmetku zajęć 
i sądzę, że kursy przygotowujące do matury, wpiszą się na 
stałe w ofertę Uniwersytetu Szczecińskiego. W momencie 
uruchomienia zapisów nie spodziewaliśmy się aż takiego 
zainteresowania, na niektóre kursy zapisało się ponad 500 
osób. Zależało nam, aby kursanci mogli aktywnie uczest-
niczyć w zajęciach, zadawać pytania, usystematyzować lub 
poszerzyć dotychczasową wiedzę czy też uzupełnić zaległo-
ści, dlatego prowadzący zajęcia to nauczyciele akademiccy 
z ogromnym doświadczeniem, potrafiący w przystępny spo-
sób wytłumaczyć nawet najtrudniejszy materiał oraz znający 
wymagania egzaminacyjnie zawarte w rozporządzeniu MEiN.
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O paradoksie wspólnych badań nad samotnością

Światowe zrzeszenie samotników
Pamiętam, jak przed laty rozbawiła mnie „towarzy-
ska natura samotności”, o której pisał polski filozof 
samotności, Piotr Domeracki. Miał wówczas na myśli 
jej chętne współwystępowanie z innymi fenomenami, 
takimi jak lęk, śmierć, sens życia, ale i bliskość czy 
intymność. Z czasem fraza ta odsłoniła nowe znaczenie: 
samotność łączy i zbliża ludzi. Ci, którzy mają do niej 
słabość, łatwo rozpoznają się i nawiązują więź. Moja 
historia badań nad samotnością jest tego niewątpliwą 
ilustracją.

Zwykliśmy utożsamiać samotność wyłącznie z osamotnieniem: 
bolesną emocją, której towarzyszy poczucie nieobecnej, niedanej 
miłości. Bywa, że prowadzi nawet do samo-odrzucenia, gdy człowiek 
uważa, że na nieofiarowanie miłości sobie zasłużył (Julian Stern).

Tymczasem samotność ma także „pogodne oblicze”, stanowiąc 
potrzebę człowieka. Bardzo lubię definicję autorstwa Philipa Kocha. 
Jego zdaniem samotność to „nieangażowanie się” czy „rezygnacja 
z angażowania się” w relacje z innymi. Może dotyczyć percepcji, 
myśli, emocji i działania. Bywa wymuszona, ale i wybrana – kto 
z nas nie ma czasem ochoty się „nie angażować”, zamknąć za 
sobą drzwi cichego pokoju, położyć w wannie z pianą czy pójść na 
samotny spacer? Dzięki takiemu wycofaniu Wisława Szymborska 
tworzyła poezję, w ciemnym i pustym pokoju, jak wspominał Michał 
Rusinek. Nie zdziwiłoby to z pewnością Grahama Wallasa, który 
charakteryzując etapy procesu twórczego, nieodłącznie związał 
je z samotnością. Simone Weil pisała o „wyższym stopniu uwagi” 
warunkującym wyłanianie się z nas nowych idei; o taki trudno na 
środku gwarnej sali.

„Chwała samotności” i „cierpienie osamotnienia”
Mnie zatem pociągnęło to, co nieoczywiste: „chwała samotności”, 

jak od „cierpienia osamotnienia” odróżnił ją Paul Tillich. Pożyteczna 
samotność, a jak szybko się zorientowałam: niezbędna! Dla rozwoju, 
równowagi i spełnienia. Nie tylko mnichom przynosząca wewnętrzne 
dojrzewanie i harmonię, ale także zwykłym śmiertelnikom. Pory-
wająco pisze o walorach samotności Jan Szczepański: to zdolność 
wyłącznego obcowania ze sobą i swoim wewnętrznym światem, życia 
tam i działania, znajdowania schronienia. Taki człowiek nie czuje 
się osamotniony, przebywając z samym sobą. Czyta, słucha, tworzy, 
medytuje, modli się, rozmyśla albo po prostu milczy i wtedy, jak 
pisze Wallas, porządkuje. Osamotnienie jest spowodowane brakiem 
tego rodzaju głębokiego kontaktu z własnym Ja, nieprzebywaniem 
w samotności wewnętrznej przestrzeni, a przebywaniem tylko 
„na zewnątrz”: w świecie rzeczy i innych ludzi (np. facebooka, 
instagrama – przebodźcowania).

Nietrudno się domyślić, co się dzieje z takim „zapomnianym” 
wnętrzem: pustoszeje. To dlatego cela może być nagrodą dla mnicha, 
a karą dla więźnia, jak celnie zauważył Wilhelm z Saint Theirry, 
mistyk z XII wieku: „Kto żyje sam, ma tylko siebie samego, jakim 

jest, za towarzysza. Zły człowiek nie będzie żył bezpiecznie z samym 
sobą, gdyż żyje ze złym człowiekiem i nikt nie będzie bardziej dlań 
groźny, niż on sam dla siebie”.

Najpierw była monografia
A zatem człowiek konsekwentnie uciekający przed samotnością, 

w której mógłby stanąć oko w oko ze sobą, ubożeje. Żyjąc tylko na 
powierzchni i „naskórkowo”, nie zawiera w sobie własnej treści; to, 
co ma, to zwykle bezrefleksyjnie połykane newsy, powtarzane po 
innych. Nie ma więc czym się dzielić i cierpią na tym jego relacje 
z innymi. To najbardziej fascynujący dla mnie wątek badań nad 
samotnością osoby: jej znaczenie dla jakości naszych związków 
z innymi. Okazuje się, że warunkiem pięknej miłości (romantycz-
nej, rodzicielskiej, przyjacielskiej) jest dbanie o odrębność każdej 
z kochających osób, o zachowanie pewnego interwału, dystansu 
między nimi. W mojej książce Osobno i razem. Personalistyczne 
wychowanie do samotności i wspólnoty, wydanej w 2016 roku, skupi-
łam się głównie na dialektyce samotności i wspólnotowości w nas: 
jak obie te, warunkujące się (a przeciwne sobie!) potrzeby mądrze 
zbalansować. Na okładce widnieje para z obrazu Edwarda Hoppera 
Room in New York, będąca razem, choć także osobno.

„Być Mną przez 20 minut”
Część monografii poświęciłam samotności dziecięcej. I okazuje 

się, że dzieci potrzebują naszej pomocy w tym balansowaniu. 
Osoba dorosła potrafi niejako „zadbać” o swoją samotność, zaak-
ceptować ją, a nawet pokochać, jak pisał wyżej przywołany Jan 
Szczepański, wykorzystując jako sposobność zwrócenia się ku 
swojemu wewnętrznemu światu wartości, pasji, refleksji, intro-
spekcji, poszukiwań.

Nasilone okresy osamotnienia nie muszą więc poczynić szkody 
w psychice dorosłego, bo może zamienić je na samotność twórczą. 
W psychice dziecka, zdaniem Marii Łopatkowej, zawsze muszą, 
a Elżbieta Dubas napisze wręcz: „samotność dziecka jest zupełnie 
bezradna”. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze: by świat 
wewnętrzny mógł stanowić alternatywę dla osamotnienia, musi 
być już ukształtowany, wraz z dojrzałością emocjonalną. Po dru-
gie i ważniejsze: absolutnym warunkiem odkrywania samotności 
pozytywnej przez dziecko jest kochający i czuły przewodnik. Jak 
wykazały badania, roczne niemowlęta chętnie decydują się na 
„odchodzenie” od matki i pierwsze próby samodzielnego eksplo-
rowania świata, jeśli są niewzruszenie pewne jej obecności, co 
określa się ładnie „samotnością w obecności” (Anthony Storr). 
„Uprzednio” dziecko musi czuć się kochane, by mogło nauczyć 
się być samo i przez to nie cierpieć.

Jeśli ten warunek jest spełniony, już małe dzieci można „zaprzy-
jaźniać” z ciszą i samotnością, co niesie wiele rozwojowych korzyści. 
Maria Montessori wprowadziła do przedszkoli ćwiczenia ciszy 
(przyjęte przez dzieci z zachwytem) po to, jak mówiła, by „spo-
strzegły, że posiadają życie wewnętrzne”. W badaniach Juliana 
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Sterna z 2012 roku zapytano dzieci, czy chcą czasem być same 
i dlaczego. Siedmioletnia Annie odpowiedziała: „chcę mieć trochę 
spokoju i być Mną przez 20 minut i robić to, co lubię”.

Alone Together
Wydanie monografii pozwoliło mi na podjęcie starań o wyjazd 

w poszukiwaniu inspiracji do dalszych badań oraz okazji do 
wymiany poglądów. Do Yorku na staż przyjął mnie prof. Julian 
Stern, uznany badacz w zakresie filozofii edukacji i samotności. 
Zaprosił do wygłoszenia wykładu na tamtejszym uniwersytecie 
na temat moich badań. Nawiązaliśmy stałą współpracę, czego 
efektem było wspólne zorganizowanie pierwszej światowej kon-
ferencji poświęconej samotności „Alone Together”; nomen omen, 
bo ja w moich badaniach także nie byłam już sama. Konferencja 

odbyła się w Yorku w 2018 roku, z udziałem badaczy samotności 
z ośmiu państw i różnych dyscyplin. Rok później, organizowana 
przy wsparciu zespołu z Instytutu Pedagogiki US, przez pandemię 
w formule online, konferencja „Alone Together Again” zrzeszyła 
już badaczy z siedemnastu państw. Aktualnie przygotowujemy 
trzecią edycję, która odbędzie się w tym roku. Wraz z koleżankami 
i kolegami z całego świata przygotowaliśmy dwa specjalne numery 
„Paedagogia Christiana” poświęcone samotności w edukacji.

Inżynier z żelazkiem i światowe towarzystwo naukowe
– Powinniście założyć towarzystwo naukowe. Światowe – rzucił 

niedbale znad prasowania dziecięcych koszulek mój mąż, z zawodu 
inżynier oceanotechnik. – Słucham?… – Wyciągnęłam czujnie uszy, 
przyzwyczajona do jego intuicji. – Chyba nie ma takiego, prawda?
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Nie było. Tymczasem my już stanowiliśmy ugruntowane, zaprzy-
jaźnione i wspólnie publikujące środowisko badaczy samotności, 
osamotnienia i ciszy z wielu państw i dyscyplin. W kilka tygo-
dni później, w 2020 roku, erygowaliśmy International Society for 
Research on Solitude (ISRS) z pierwszym logiem żelazka (które 
jednak nie zyskało akceptacji większości). I jakkolwiek zabawnie 
brzmiała zachęta: „Co będziecie sami badali samotność, zrzeszmy 
się!”, została ona przyjęta entuzjastycznie i aktualnie aktywnymi 
członkami ISRS są badacze z 10 państw, z prezydium w składzie: 
Profesor Julian Stern jako prezes, ja jako zastępca oraz nieoceniony 
dr Rafał Iwański (także US) jako sekretarz. Wedle konstytucji sto-
warzyszenia, ISRS ma na celu promocję wysokojakościowych badań 
nad wszelkimi aspektami samotności, zachętę do podejmowania 
takich badań, rozpowszechnianie ich rezultatów poprzez semi-
naria, konferencje i publikacje oraz oddziaływanie na praktyczne 
i profesjonalne działania.

Jako ISRS organizujemy cokwartalne seminaria online z udziałem 
ekspertów z całego świata, poświęcone różnym aspektom samotno-
ści. Przed kilkoma miesiącami pod patronatem ISRS wydawnictwo 
Bloomsbury wydało The Bloomsbury Handbook of Solitude, Silence 
and Loneliness, który redagowaliśmy wspólnie z prof. Julianem 
Sternem (Bishop Grosseteste University), prof. Christopherem 
Sinkiem (Western Washington University) oraz z  prof. Wong Ping 
Ho (Education University of Hong Kong). Ja byłam odpowiedzialna 
za edycję części poświęconej samotności pozytywnej (ang. soli-
tude). Książka jest pierwszym zintegrowanym zbiorem wiodących 
badań nad zjawiskami związanymi z samotnością, z perspektywy 
różnych dyscyplin i różnych okresów życia człowieka, opisanych 
przez naukowców z Europy, Ameryk Północnej i Południowej oraz 
Azji. Aktualnie pracujemy nad serią monografii „Solitude Studies”, 
która ukaże się nakładem wydawnictwa Bloomsbury, także pod 
patronatem ISRS.

Wyraźna poprawa nastroju
Bardzo się cieszę, że moim zamiłowaniem do samotności mogę 

dzielić się ze Studentami w ramach wykładu monograficznego 
Pedagogia samotności (The Pedagogy of Solitude). Zapraszam 
ich niekiedy do niecodziennego, dobrowolnego eksperymentu. 
Proszę, by na pięć dni zrezygnowali z ekranów, na ile jest to 
w ich sytuacji możliwe. Pozostawiają jedynie telefony w celu 
niezbędnego kontaktowania się z bliskimi (niektórzy rezygnują 
nawet z tego, uprzedzając rodziny) i laptopy do nauki. Wyłączają 
media społecznościowe, rezygnują z telewizji i internetu. W tym 
czasie prowadzą dziennik introspekcji, notują swoje spostrzeżenia. 
Oto kilka z nich.

„Wyszłam z domu, by poczytać książkę na ławce. Czytałam, zerkając 
na niebo; było piękne, delikatnie błękitne. Chmury szybko przepływały. 
Ławka, książka i ja. Cisza dookoła. Zwykła ławka pod blokiem oka-
zała się wspaniałym miejscem, gdzie mogę skupić się i pobyć sama”.

„Przypomniałam sobie, jak uwielbiam malować. Jaką przyjemność 
mi to daje!”

„Podziwiałam dzisiaj ostatnie jesienne liście na drzewach. Nie 
zauważyłam ich wcześniej”.

„Uczę się cenić mój czas i świadomie poświęcać jego część na dialog 
ze sobą i przemyślenia”.

„Podczas spaceru zauważyłam kilka ślicznych miejsc, które natych-
miast chciałam sfotografować, ale nie miałam telefonu. Zatem ‘sfoto-
grafowałam’ je w mojej głowie, by mieć piękne wspomnienia”.

„Słuchałam dźwięków muzyki klasycznej. Nawet nie myślałam o nie-
odczytanych wiadomościach. Zauważyłam wyraźną poprawę nastroju”.

 dr Małgorzata Wałejko
 Instytut Pedagogiki US

dr Małgorzata Wałejko

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 
teolog małżeństwa i rodziny. Adiunkt w Katedrze Historii 
i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu 
Szczecińskiego (Zespół Filozofii Wychowania). Zaintere-
sowania badawcze: pedagogia samotności, etyka pedago-
giczna, personalizm etyczny, filozofia wychowania, teologia 
duchowości. Prowadzi m.in. zajęcia z przedmiotów: etyka 
pedagogiczna, współczesne nurty i koncepcje wychowa-
nia, Contemporary Theories of Education and Upbrin-
ging, pedagogika samotności. Autorka monografii Osobno 

i razem. Personalistyczne wychowanie do samotności i wspól-

noty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2016. Redaktor tomów czasopisma: „Paedagogia 
Christiana: Being Alone Together in Education” 2/46 (2020) 
(razem z: Julian Stern), „Paedagogia Christiana: Being 
Alone Together in Education” 1/45 (2020) (razem z: Julian 
Stern), „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2 (22) 2017. Członek 
rad reakcyjnych czasopism: „Pedagogika Szkoły Wyższej” 
(od 2017) oraz „Journal of Silence Studies in Education” 
(JSSE)/ Monash University, Australia (od 2021). Prowadziła 
wykłady na York St. John University (York, Wielka Brytania) 
pt.: Solitude and community as an educational challenge and 

as a route to personal fulfilment: a study in education, religion 

and children’s rights oraz Wychowanie do prawdy w miłości 

i umieraniu. Elementy etyki pedagogicznej na zaproszenie 
Instytutu Św. Tomasza z Akwinu w Kijowie, Ukraina.

W 2021 r. ukazał się The Bloomsbury Handbook of Solitude, 

Silence and Loneliness pod redakcją dr Małgorzaty Wałejko 
oraz prof. Juliana Sterna (Bishop Grosseteste University, 
Wielka Brytania), prof. Wong Ping Ho (Education Univer-
sity of Hong Kong, Chiny) oraz prof. Christophera A. Sinka 
(Western Washington University, USA) i z Instytutu Pedago-
giki US. Projekt stanowi efekt współpracy dr Wałejko z bada-
czami samotności ze świata, zintensyfikowanej poprzez 
założenie (wraz z Prof. Julianem Sternem oraz dr. Rafałem 
Iwańskim) International Society for Research on Solitude. 
Handbook współtworzyli badacze z Wielkiej Brytanii, USA, 
Chin, Polski, Brazylii, Szwecji, Kanady, Australii, Izraela 
i Rumunii.
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Sportowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego podsumowują rok

Olimpijskie medale osłodziły sezon
Minionych 12 miesięcy w świecie sportu akademickiego 
będziemy pamiętać głównie z medalowych osiągnięć 
Patryka Dobka podczas igrzysk olimpijskich w Tokio 
oraz halowych mistrzostw Europy w Toruniu.

Największe imprezy w 2021 roku udało się – mimo termino-
wych perturbacji – rozegrać, zaś studenci zrzeszeni w klubach 
Akademickiego Związku Sportowego brali udział w zawodach 
zarówno na niwie wojewódzkiej, krajowej, jak i międzynarodowej. 
Jednak częstokroć odbywały się one w okrojonej obsadzie lub 
zupełnie bez publiczności.

Latem oraz wczesną jesienią mogło się nawet wydawać, że 
wróciliśmy do normalności, ale wraz z nastaniem zimy część 
obostrzeń znowu wróciła. Mimo panującej pandemii studenci 
z Zachodniopomorskiego próbowali żyć normalnie i – o ile to 
było możliwe – rywalizować.

Piłkarze nożni w złocie
Do największych osiągnięć w perspektywie krajowej należy 

zaliczyć złoty medal Akademickich Mistrzostw Polski sezonu 
2020/21, który wywalczyli piłkarze nożni Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Dodajmy, że po raz drugi z rzędu.

– Zrobimy co w naszej mocy, by tej sztuki dokonać po raz trzeci 
– zapowiada Marcin Szewczyk, trener sekcji Klubu Uczelnianego 
AZS Uniwersytetu Szczecińskiego. – W historii tych mistrzostw 
jeszcze nikomu to się nie udało. Może będziemy tymi pierwszymi?

Z medalowymi osiągnięciami wrócili z Akademickich Mistrzostw 
Polski także brydżyści naszej uczelni, przedstawiciele sportów 
siłowych oraz pływacy. Mimo sporych szans, sukcesu sprzed roku 
nie udało się powtórzyć piłkarkom nożnym. Strefa półfinału oka-
zała się poza zasięgiem reprezentantek US.

Tokijskie laury
Rok 2021, choć nieparzysty, był rokiem olimpijskim. Dwa 

medale spośród czternastu, jakie wywalczyli w stolicy Japonii 
polscy sportowcy, padły łupem szczecińskich studentów. Srebro 
w żeglarskiej klasie 470 wywalczyła Agnieszka Skrzypulec, brąz 
na 800 metrów zdobył Patryk Dobek.

Sukcesy w Tokio zostały we właściwy sposób uhonorowane 
przez uczelniane władze. Rektorzy Uniwersytetu Szczecińskiego 
i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. 
Waldemar Tarczyński oraz prof. Jacek Wróbel, spotkali się osobi-
ście z olimpijczykami i pogratulowali im w imieniu społeczności 
akademickiej sukcesów sportowych. Były kwiaty, okolicznościowe 
upominki, fotoreporterzy regionalnych gazet oraz dziennikarze 
miejskich portali internetowych.

– Takich sukcesów jako środowisko akademickie nie mieli-
śmy w sporcie wyczynowym od czasów złotego medalu czwórki 
podwójnej, w której wiosłowali Marek Kolbowicz z Konradem 
Wasielewskim. Tamto osiągnięcie miało miejsce w Pekinie w 2008 

roku, po trzynastu latach dwa medale przywieźli nasi reprezen-
tanci z Tokio. Azja znowu okazała się szczęśliwym kontynentem 
dla szczecińskich studentów-sportowców – komentował Rektor 
Waldemar Tarczyński, który pełni także funkcję prezesa Organi-
zacji Środowiskowej AZS w Szczecinie.

O niebo lepiej niż przed rokiem
W ogólnopolskim podsumowaniu rywalizacji szkół wyższych 

sezonu 2020/21 w stawce 123 uczelni Uniwersytet Szczeciński 
sklasyfikowano na 34. miejscu (dwunasta lokata w wśród uczelni 
tego typu).

W wojewódzkich zmaganiach, w których osobno punktowane 
są kobiety i mężczyźni, na czele w obu klasyfikacjach znaleźli się 
nasi przedstawiciele, którzy wyprzedzili reprezentacje Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego, Akademii Morskiej, Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koszalinie oraz Politechniki Koszalińskiej.

Przypomnijmy, że w związku z ograniczeniami pandemicz-
nymi w sezonie 2019/20 Zarząd AZS Organizacji Środowisko-
wej w Szczecinie podjął decyzję o przerwaniu rozgrywek cyklu 
Akademickich Mistrzostw Województwa Zachodniopomorskiego 
z uwagi na rozporządzenia rządowe dotyczące pandemii COVID-
19, które uniemożliwiły kontynuowanie zmagań w zaplanowanej 
pierwotnie formie.

Tym razem udało się rozstrzygnąć rywalizację w niemal wszyst-
kich dyscyplinach. Niemal, ponieważ nie dokończyli swoich zawo-
dów pływacy i piłkarze nożni, z kolei aura storpedowała lokalną 
imprezę w narciarstwie alpejskim. W porównaniu do poprzedniego 
sezonu, to i tak o niebo lepiej.

Zorganizowaliśmy dwa ogólnopolskie mistrzostwa
Organizacja Środowiskowa AZS w Szczecinie była w 2021 roku 

gospodarzem dwóch imprez rangi Akademickich Mistrzostw Polski. 
Obie przesunięto na czerwiec z uwagi na wszechobecną pandemię.

Na Wyspie Grodzkiej gościli siatkarze i siatkarki plażowe, zaś 
na obiektach MOSRiR przy ul. Tenisowej – piłkarki nożne. Oba 
wydarzenia spotkały się z dobrym przyjęciem uczestników. Także 
dzięki pogodzie, która dopisała jak nigdy przedtem. Było ciepło, 
momentami upalnie.

Szczególnie emocjonujący był turniej piłkarek nożnych. 
W stawce czołowych szesnastu ekip w kraju najlepszą okazał 
się team Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, który 
w finale po serii rzutów karnych pokonał UAM Poznań. Zresztą, 
w meczu o trzecie miejsce, do rozstrzygnięcia również potrzebne 
były rzuty karne.

Ponadto w okresie letnim udało się przeprowadzić ogólnopolskie 
regaty wioślarskie ósemek. Zmagania sprinterskie, rozgrywane 
systemem pucharowym mają swój specyficzny klimat i urok, zaś 
atrakcyjna formuła rywalizacji powoduje, że nawet przypadkowi 
kibice (a było ich na szczecińskich bulwarach wtedy całkiem sporo) 



24	 SUKCESY	UNIWERSYTETU

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI styczeń • marzec 2022

z zainteresowaniem śledzili wyścigi na wodzie. W kolejnym roku 
swój udział w imprezie zapowiedzieli goście z zagranicy – Niemiec 
oraz Holandii.

Ponadto dużą frekwencją cieszyły się rozegrane pod koniec listo-
pada 24. Mistrzostwa Szczecina w Ergometrze Wioślarskim. Do tej 
imprezy zostali również włączeni studenci wszystkich szczecińskich 
uczelni, którzy w ramach Ligi Środowiskowej wyłonili spośród siebie 
tych najlepszych. Całodniowe zmagania sprawnie przeprowadził 
Marek Kolbowicz, prezes KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego, 
który tym razem wcielił się w rolę konferansjera. Kto jak nie mistrz 
olimpijski zna się tak na wiosłowaniu?

Plany na kolejny sezon
Z kolei na obiektach Akademii Morskiej, przy współudziale 

KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego, rozegrano Akademickie 
Mistrzostwa Szczecina w Ratownictwie Wodnym 2021. Zawody 
na tyle udane, że postanowiono w kolejnym sezonie włączyć 
zmagania pływaków-ratowników do zachodniopomorskiej Ligi 

Międzyuczelnianej. Czasami i takie dyscypliny się sprawdzają. 
Jednak uwaga środowiska będzie zwrócona także na większe 
wydarzenia.

– W 2022 roku mamy w planach ogólnopolskie zmagania siatka-
rzy, które odbędą się w drugiej połowie kwietnia – mówi Zbigniew 
Lipczyński, wiceprezes urzędujący AZS OŚ w Szczecinie. – Ponadto 
jako środowisko aplikowaliśmy o dwie imprezy cyklu Integracyjnych 
Mistrzostw Polski, zaś wzorem czerwca minionego roku przymie-
rzamy się do organizacji międzynarodowych regat wioślarskich. 
W swoim kalendarzu mamy także ogólnopolski mityng brydżowy; 
przy okazji rocznicy 75-lecia wioślarstwa akademickiego na Pomo-
rzu Zachodnim chcemy zorganizować konferencję poświęconej 
tej dyscyplinie.

Ogólnopolski mityng brydżowy, o którym mówił Zbigniew Lip-
czyński odbędzie się w dniach 13–15 maja, na Wydziale Ekonomii 
Finansów i Zarządzania. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 mgr Paweł Stężała
 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu US

Dwie konferencje

Umiędzynarodowianie badań  
na Wydziale Prawa i Administracji US
Zainteresowanie międzynarodowego środowiska uczo-
nych ofertą i potencjałem Wydziału poddano próbie 
przy okazji organizacji międzynarodowego seminarium 
Fontes Iuris Romani: Typology and Research Methods. 
Przebieg i efekty tego wydarzenia pokazują, że Wydział 
Prawa i Administracji US znakomicie odnajduje się w roli 
gospodarza i moderatora naukowych debat o charak-
terze międzynarodowym.

Wiele jest miast z różnych powodów uchodzących za miej-
sca przenikania się kultur. Szczecin należy do tej ekskluzywnej 
grupy ze względu na swoją historię, tradycję, a nade wszystko 
ze względu na gościnność, otwartość oraz niegasnącą gotowość 
prowadzenia międzynarodowego dialogu. Wszystkie wymienione 
cechy jak w soczewce skupia w sobie Uniwersytet Szczeciński. 
Ambicje polegające na stworzeniu ważnej platformy międzynaro-
dowej debaty o charakterze historyczno-prawnym ujawnił ostatnio 
Wydział Prawa i Administracji US z inicjatywy jego dziekan – prof. 
Eweliny Cała-Wacinkiewicz.

Inspiracja
Pomysł zorganizowania kameralnego seminarium naukowego, 

które pozwoliłoby zapoznać zagranicznych romanistów oraz histo-
ryków prawa z Wydziałem oraz jakoś ich z nim związać, narodził się 
w okresie dla świata nauki niełatwym. Epidemia niemalże całkowicie 
wygasiła międzynarodową cyrkulację uczonych, zamykając ich 

w domach i gabinetach. Programy wykorzystywane do komuni-
kacji zdalnej umożliwiły wszelako utrzymanie dotychczasowych 
kontaktów, a nawet na nawiązanie nowych.

Wydział Prawa i Administracji US szybko dopasował się do 
nowych okoliczności i nauczył się wyciągać z nich dla siebie korzyści. 
26 listopada 2021 roku w ramach zorganizowanej przezeń ogól-
nopolskiej sesji „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” wystą-
pili znakomici specjaliści: prof. Matthew H. Kramer (Uniwersytet 
Cambridge), Juan Ruiz Manero (Uniwersytet w Alicante), prof. 
Hans Köchler (Uniwersytet Leopolda I Franciszka w Innsbrucku), 
prof. Andrei Marmor (Cornell University Law School w USA) oraz 
prof. Robert P. George (Uniwersytet Princeton).

Zainteresowanie inicjatywą Wydziału uczonych cieszących się 
zasłużoną sławą na świecie okazało się prostsze, niż mogłoby się 
wydawać. Wszyscy oni przyjęli zaproszenie Wydziału z zadowo-
leniem, wygłosili inspirujące referaty, a następnie bez zadęcia 
wzięli udział w panelach dyskusyjnych. Efekt przeszedł najśmielsze 
oczekiwania i stał się zarzewiem spekulacji. Jak to możliwe, pytano, 
że udało się Szczecinowi pozyskać do współpracy sławy takie jak 
między innymi prof. Kramer czy prof. George?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, by nie powiedzieć banalna. 
Podziwiani i cytowani profesorowie zgodzili się wziąć udział 
w szczecińskiej konferencji, gdyż zostali na nią zaproszeni. Pani 
prodziekan ds. kształcenia WPiA US dr Beacie Kanarek przyszło 
bowiem do głowy, by spytać, czy nie mieliby na to ochoty. To 
wszystko.
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Gość
Identyczny modus operandi wykorzystano podczas organizacji 

seminarium Fontes Iuris Romani: Typology and Research Methods, 
które odbyło się 25 lutego 2022 r. Uczestniczący w nim uczeni zostali 
uprzejmie zaproszeni do uczestnictwa w nim, po czym wszyscy 
(niezależnie od siebie) wyrazili zgodę. Głód spotkań wywołany przez 
covidowe spustoszenia bez wątpienia okazał się sprzymierzeńcem 
Wydziału Prawa i Administracji US. Największą niespodziankę 
sprawił organizatorom prof. Jean-François Gerkens z Wydziału 
Prawa Uniwersytetu w Liège. Profesor nie tylko ogromnie ucieszył 
się na nadchodzące spotkanie, ale spontanicznie wyraził również 
chęć osobistego odwiedzenia Szczecina.

Zapowiedź ta wywołała poruszenie w środowisku polskich roma-
nistów i historyków prawa oraz podniosła rangę przygotowywanego 
sympozjum. Prof. Gerkens znany jest bowiem nie tylko jako uczony 
o utrwalonym dorobku, ale również jako wielki animator oraz popu-
laryzator prawa rzymskiego na świecie. Od wielu lat przewodniczy 
międzynarodowemu stowarzyszeniu romanistów oraz historyków 
prawa Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des 
Droits de l’Antiquité, które skupia kilkuset uczonych rozproszonych 
po całym globie. Jego sztandarową inicjatywą jest doroczny zjazd, 
za każdym razem odbywany w innej naukowej metropolii, który 
z powodu swych ogromnych rozmiarów przypomina więcej targi 
niż konferencję naukową.

Know-how
Wbrew pozorom podczas organizacji międzynarodowych konferen-

cji problemy natury komunikacyjnej to najmniejszy problem, którego 

należy się obawiać. Zanim dojdzie do chwili prawdy, wyrażającej się 
w konieczności udzielenia sobie odpowiedzi na dwa proste pytania, to 
znaczy „czy rozumiem?” oraz „czy jestem rozumiany?”, wszystko inne 
jeszcze może pójść źle. Dlatego zawczasu warto zadbać o szczegóły.

Niezwykle ważne jest odpowiednie techniczne przygotowanie spo-
tkania. Nasze miało charakter zdalny. Osobom nadającym ze Szczecina 
zapewniono pełne i kompleksowe wsparcie, co sprawiło, że nadawano 
w warunkach komfortowych. Odpowiednie oświetlenie, wykadrowanie 
obrazu oraz optymalizacja dźwięku nie tylko sprzyjają lepszej per-
cepcji prezentowanych treści. W trakcie konferencji zdalnych jakość 
nadawania wystawia cenzurkę również ośrodkowi naukowemu, który 
reprezentuje prelegent. Wydział Prawa i Administracji US dysponuje 
specjalistycznym sprzętem oraz wykwalifikowanymi specjalistami 
potrafiącymi go obsługiwać. Odpowiedzialni za logistyczną oprawę 
wydarzenia magistrowie Patryk Kupis oraz Paweł Nowotko stanęli na 
wysokości zadania. Wszystko zadziałało wyśmienicie.

Stres towarzyszący „kaperowaniu” gwiazd światowej nauki 
zostaje spotęgowany złością i irytacją, kiedy organizator musi 
dodatkowo mierzyć się z niełatwymi wyzwaniami rodzimej biu-
rokracji. Wielkim ułatwieniem dla nas było maksymalne uprosz-
czenie procedur związanych z przyjęciem i zakwaterowaniem 
naszego gościa w willi „West-Ende”. Dobrze się stało, jako że tego 
rodzaju inwestycje obliczone są na efekt długofalowy i często przez 
kolejne lata zwracają się ze sporym zyskiem. Liczenie się z nimi 
oraz uwzględnianie ich w budżetach świadczy nie tyle o wielko-
duszności uczelni, ile o jej dojrzałości i dalekowzroczności. Czując 
wsparcie natury instytucjonalnej, łatwiej o doświadczenia natury 
bardziej osobistej. W związku z komplikacjami komunikacyjnymi 

Z W międzynarodowym seminarium „Fontes Iuris Romani: Metholody and Research Methods” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Admini-
stracji US wzięli udział prelegenci z sześciu krajów reprezentujący wiodące ośrodki naukowe w Europie.
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wywołanymi przez wybuch wojny na Ukrainie, prof. Gerkens nie 
mógł dojechać do Szczecina. Został jednak odebrany przez nas 
z niemieckiego Pasewalk. Następnie przez cały czas swego pobytu 
w Szczecinie naszemu gościowi nieustannie asystowali pracownicy 
Wydziału, spośród których podziękowanie należy się zwłaszcza 
dr Ewie Michałkiewicz-Kądzieli.

Temat międzynarodowego sympozjum powinien dawać gościom 
komfort wyboru i poczucie autonomii. Ktoś mógł odnieść wrażenie, 
że o spuściźnie prawniczej myśli Rzymian powiedziano już wszystko, 
a jeżeli nie powiedziano, to może nie należy zabierać głosu u siebie 
i zaczekać, dopóki nie zrobią tego jacyś „lepsi” gdzieś na świecie. 
Nie ulegliśmy tej iluzji. Źródła prawa rzymskiego podlegają nie-
ustannemu procesowi reinterpretacji przez następujące po sobie 
pokolenia uczonych. Każdy ma prawo zabrać głos na ten temat oraz 
zainicjować dialog. W nadziei na udaną dyskusję postanowiliśmy 
poprosić o udział w niej uczonych „niestatycznych”, odważnych 
i o żywym umyśle. Nie odmówił nikt.

Konferencja
Obrady prowadzono w języku angielskim. W piątkowy poranek 

25 lutego obecnych przywitała dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, 
Pełnomocniczka Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej na WPiA. 
Następnie odczytała ona list prof. Eweliny Cała-Wacinkiewicz, 
w którym pani dziekan złożyła podziękowanie prelegentom za 
przyjęcie zaproszenia oraz przekazała życzenia owocnych obrad. 
Wyraziła również nadzieję, że goście w sposób twórczy wykorzystają 
czas szczecińskiego seminarium i zapewniła, że Wydział Prawa 
i Administracji US nieustannie pozostaje otwarty na międzyna-
rodowy dialog, chce go inicjować i dokłada wszelkich starań, by 
w jak najpełniejszym stopniu w nim uczestniczyć.

Następnie głos oddano prelegentom. Sesji pierwszej przewodni-
czył prof. Jean-François Gerkens. Wykład otwierający „Roman Law 
Today” (Prawo rzymskie dzisiaj) wygłosił prof. Paul du Plessis z uni-
wersytetu w Edynburgu. Badacza tego łączą z Polską więzy długiej 
i silnej przyjaźni, ale po raz pierwszy wziął on udział w spotkaniu 
organizowanym na Uniwersytecie Szczecińskim. Nie omieszkał 
wyrazić swego ubolewania z powodu faktu, że musiał połączyć 
się z nami zdalnie. Zapewnił jednak, że złoży wizytę na Wydziale, 
kiedy tylko sytuacja epidemiczna na świecie nieco się ustabili-
zuje. Przedmiotem swych rozważań uczynił myśl sir Henry’ego 
Maine’a – profesora prawa rzymskiego oraz wysokiego urzędnika 
brytyjskiej administracji kolonialnej. Po nim głos zabrała prof. Hesi 
Siimets-Gross reprezentująca uniwersytet w Tartu (Estonia). Prof. 
Siimets-Gross interesuje się problemem recepcji prawa rzymskiego 
w porządkach prawnych państw bałtyckich w epoce nowożytnej, 
stąd tytuł jej wystąpienia: „The Reception of Roman Law via Baltic 
Private Law Code” (Recepcja prawa rzymskiego via bałtycki kodeks 
prawny). Podczas dyskusji związanej z jej referatem wskazano na 
wiele zbieżności pomiędzy regulacjami prawnymi Szczecina oraz 
miast hanzeatyckich położonych na wschodnim wybrzeżu Morza 
Bałtyckiego. Jako ostatni w pierwszej sesji głos zabrał prof. Caius 
Tuori z uniwersytetu w Helsinkach. Uczony ten uchodzi obecnie 
w niektórych kręgach za enfant terrible nauki prawa rzymskiego. 
Być może dlatego, że w Helsinkach, ku zaskoczeniu sporej części 
„starych” ośrodków uniwersyteckich, udało mu się zbudować silny 

i prężnie działający ośrodek badań nad prawem rzymskim i tradycją 
antyczną. Swój referat zatytułował: „Roman Law and the Narratives 
of European Legal History” (Prawo rzymskie w narracjach euro-
pejskiej historii prawa). Nakierowana na dekonstrukcję naukowa 
wrażliwość prof. Tuoriego po raz kolejny dała o sobie znać.

Przewodniczenie nad sesją drugą objął prof. Paul du Plessis. Zaraz 
po nim głos zabrał Jean-François Gerkens. W wystąpieniu zatytu-
łowanym „Emptio (non) tollit locatum: Roman Law vs Customary 
Law” (Emptio (non) tollit locatum: prawo rzymskie kontra prawo 
zwyczajowe), posiłkując się prezentacją multimedialną, porównał 
fragmenty średniowiecznych manuskryptów oraz ich nowożytne 
wydania odnoszące się do umowy najmu. Wnioski, do których 
doszedł, upoważniają do twierdzenia, że antyczni lokatorzy wcale nie 
byli gorzej chronieni przez prawo od ich dzisiejszych następców. Prof. 
Anna Tarwacka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie przybliżyła słuchaczom prawny kontekst wybranych 
satyrycznych fragmentów z rzymskiej literatury nieprawniczej. 
W wystąpieniu „Do Romanists Lack Humour? Interpreting Jestful 
Sources of Roman law” (Czy romanistom brak poczucia humoru? 
Interpretacja humorystycznych źródeł prawa rzymskiego) dowio-
dła, że żartobliwe wątki pojawiające się w związanych z prawem 
rzymskim fragmentach rzymskiej literatury pięknej zamiast roz-
śmieszać romanistów, często wywołują w nich napięcie, co może 
prowadzić ich na interpretacyjne manowce. Uśmiechnięcie się 
wraz ze starożytnymi autorami nie tylko rozluźnia, lecz również 
pozwala ujrzeć w obrocie prawnym Rzymian cechy stałe i ponad-
czasowe, co z kolei umożliwia lepsze zrozumienie ius Romanum. 
Niżej podpisany zadał pytanie o to, na ile jesteśmy zobligowani do 
posługiwania się klasyfikacjami i kliszami narzuconymi nam w naj-
trudniejszym okresie naszej historii przez naukę obcą. W prelekcji 
zatytułowanej „Classical Roman Law – a Short Story of a Political 
Notion” (Rzymskie prawo klasyczne – krótka historia pewnego 
pojęcia politycznego) starał się wykazać, że Rzymianie żadnego 
prawa klasycznego nie znali, identyfikacja klasyczności z doskona-
łością (ergo kulturą antyczną) jest wytworem XIX wiecznej nauki 
niemieckiej, a pojęcia obecne na kartach polskich podręczników 
do prawa rzymskiego w rodzaju „rzymskie prawo preklasyczne”, 
„rzymskie prawo klasyczne” czy „rzymskie prawo poklasyczne” to 
wytwór automatycznego naśladownictwa wzorców niemieckich.

W trakcie ostatniej części spotkania, której przewodniczył autor 
tego sprawozdania, najwięcej uwagi poświęcono badaniom źródeł 
w ścisłym znaczeniu tego pojęcia. Włoska uczona z Uniwersytetu 
Państwowego w Mediolanie prof. Lorena Atzeri w referacie „Looking 
over the Editor’s Shoulders. Our Editions of Roman Law Sources under 
Scrutiny” (Zaglądając wydawcy przez ramię. Nasze wydania źródeł 

Chcemy podkreślać stałą obecność Wydziału w między-
narodowych badaniach nad prawem, a przez to utrwalać 
obraz naszego Uniwersytetu na świecie jako uczelni 
profesjonalnej, otwartej i cechującej się nieszablonowym 
podejściem do pracy naukowej – podsumowuje efekty 
konferencji dziekan Wydziału Prawa i Administracji 
US oraz dyrektor Instytutu Nauk Prawnych US dr hab. 
Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US.
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prawa rzymskiego pod lupą) pokazała kilka przykładów udanych oraz 
mniej udanych prób uzupełniania luk w rzymskich tekstach prawnych 
przez późniejszych uczonych. Podkreśliła przy tym wzrastającą rolę 
źródeł papirologicznych, które umożliwiły m.in. udoskonalenie wydania 
„Instytucji” Gajusa. Dr Piotr Alexandrowicz z Poznania to romanista 
i kanonista zarazem, który zdobył uznanie prowadząc badania naukowe 
z pogranicza obu tych dyscyplin. Jego wystąpienie „Editors and their 
Sources: a Consolidation of Printed summaria to X 1.2 De constitutio-
nibus” (Wydawcy i ich źródła: ujednolicenie drukowanych summariów 
do fragmentu X 1.2 De constitutionibus) pozwoliło zrozumieć zaska-
kujący proces powstawania fundamentalnej obecnie zasady prawnej 
Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać). Jako ostatni głos 
zabrał prof. Łukasz Korporowicz reprezentujący Uniwersytet Łódzki 
z referatem „Sir James Mackintosh and his Lincoln Inn’s Lectures. 
Few Remarks on Mackintosh’s Cambridge Notebook of Sources” (Sir 
James Mackintosh i jego wykłady w Lincoln Inn. Kilka uwag na temat 
przechowywanego w Cambridge notatnika Mackintosha z wykazem 
źródeł). Profesor Korporowicz odkrył nieznany i nieopracowany rękopis 
angielskiego polityka oraz uczonego, a także przedstawił wstępne 
wyniki swoich nad nim badań.

Apetyt na jeszcze
Przebieg spotkania, a także entuzjastyczne podsumowanie 

obrad, którego dokonał prof. Paul du Plessis, upoważniają Wydział 
Prawa i Administracji US do pielęgnowania w sobie umiarkowa-
nego optymizmu. W nadesłanej później korespondencji również 
pozostali uczestnicy debaty oraz zaproszeni goście wyrazili satys-
fakcję z udziału w spotkaniu oraz podziękowali za jego sprawną 
organizację. Eksperyment się udał. Wydział okazał się gotowy 
na zorganizowanie międzynarodowej debaty na wysokim pozio-
mie. Zadziałał system naczyń połączonych: koncepcja – oprawa 
techniczna – instytucjonalne wsparcie. Debiut został zauważony, 
przetarto szlaki i należy wierzyć, iż w przyszłości łatwiej będzie 
podejmować Wydziałowi podobne inicjatywy.

Nie warto zasypiać gruszek w popiele. Tym bardziej, że tematyka 
poruszona podczas lutowego spotkania stanowi niewyczerpywalne 
źródło inspiracji. Prawo rzymskie, które od wieków słusznie cieszy się 
sławą fundamentu i spoiwa europejskiej kultury prawnej, jak mało który 
materiał nadaje się, by czynić z niego przedmiot naukowych debat 
o międzynarodowym zasięgu. Należy przy tym z całą mocą podkreślić, 
że historia miasta i regionu zapewniają fenomenalne zaplecze nie 
tylko do tego, by stwarzać komfortową oprawę naukowych spotkań, 
ale również, aby wyznaczać ich kierunki. Historia myśli prawniczej 
Rzymian jest w Szczecinie długa, bogata i jedyna w swoim rodzaju. 
Dość powiedzieć, że formuła z inskrypcji na Bramie Portowej, sławiąca 
króla Prus, który nabył te tereny od Szwedów Ivstis pactis ivstoqve 
pertio (w drodze legalnej umowy i za uczciwą cenę) wprost odsyła do 
najpiękniejszego rozwoju rzymskiej jurysprudencji. Wyrażenia iustum 
pactum oraz pretium iustum natychmiast elektryzują każdego, kto choćby 
pobieżnie zetknął się z rzymskimi zobowiązaniami. W Szczecinie 
padają one jednak w zupełnie innym kontekście, co pozwala zaini-
cjować ciekawą dyskusję na temat roli ius Romanum w narodzinach 
i wieloetapowej ewolucji prawa międzynarodowego.

Warto podkreślić również, że na Wydziale Prawa i Administracji 
US prawo rzymskie wykładane jest od początku istnienia Wydziału. 

Szczecińskich żaków nauczali m.in. prof. Mieczysław Żołnierczuk 
oraz prof. Wiesław Rozwadowski. Czujemy się legitymowani do 
rozwijania badań tych wielkich badaczy oraz do nawiązywania do 
ich myśli. To jednak nie wszystko. W Szczecinie urodził się Ernst 
Zitelmann, który przez wiele lat prowadził tu kancelarię adwokacką. 
Wykładał on prawo rzymskie na najlepszych niemieckich uczelniach, 
a w niemieckojęzycznym piśmiennictwie znany jest z fundamental-
nych osiągnięć na polu cywilistyki. Jego teorie związane z oświad-
czeniami woli oraz poglądy na temat istoty osoby prawnej żyją nie 
tylko w BGB, ale również w polskim kodeksie cywilnym. Tak się 
składa, że za rok przypada stulecie śmierci tego uczonego. Nadarza 
się świetna okazja, by szczecinianie przypomnieli go sobie i światu.

Miasto kultur – miasto wiedzy
Szczecin to miasto obdarzone ogromnym potencjałem. Jego geo-

graficzne położenie sprawia, że w świecie nauki bez kompleksów 
może ono aspirować do miana bramy Polski na Zachód, a bliskość do 
stolicy Niemiec predestynuje je wręcz do zabiegania o pozycję pierw-
szego polskiego korespondenta dla ośrodków naukowych z Berlina 
i nie tylko. Wszelako lokalizacja oraz perspektywa „narodowa” to 
nie wszystko. Równie atrakcyjna jest historia miasta i regionu ujęta 
w sposób systemowy, która otwiera przed oczyma historyków prawa 
i romanistów fascynujący obszar badawczy pozwalający uchwycić 
m.in. rozwój i ewolucję średniowiecznego ius commune, powstanie 
i aplikację regulacji hanzeatyckich, a także wpływ reformacji na 
rozwój prawa w tej części Europy.

Jeżeli chodzi o naukową atmosferę, a także warunki do badań 
oraz dyskusji nad historią prawa, genius loci Szczecina nie ustępuje 
w niczym klimatowi Paryża, Bolonii czy Oksfordu. Uniwersytet 
Szczeciński jest jednak uczelnią młodszą. Nasza Alma Mater dopiero 
wywalcza zauważalność i uznanie na arenie międzynarodowej. 
Zadanie jest proste i trudne zarazem. Historia miasta, jego piękno 
oraz przymioty osobiste mieszkańców, bez wątpienia stanowią atuty 
w prowadzonej kampanii. Przeszkadzać może poczucie wyobcowania 
oraz stanowiące przykry spadek po dawnych czasach złudzenie 
peryferyjności. Z tym ostatnim idą w parze dewastujące psychicznie 
perspektywy: „warszawocentryczna”, „krakowocentryczna”, „gdań-
skocentryczna” itp. Pierwszym krokiem do sukcesu jest uwolnienie 
się od nich i przyjęcie perspektywy „szczecińskocentrycznej”.

Szczecin jest przyjazny, prężnie się rozwija i oferuje niezłe warunki 
do życia. Uniwersytet Szczeciński tymczasem to znakomity ośrodek 
badawczy, o ile ktoś zechce pod jego egidą poważne badania prowa-
dzić. Tylko tyle i aż tyle.

 dr hab. Maciej Jońca, prof. US
 Instytut Nauk Prawnych US

dr hab. Maciej Jońca, prof. US

Autor m.in. monografii Rzymskie prawo karne. Instytucje, 
Wydawnictwo Werset, Lublin 2021 oraz artykułu Nieznana 
korespondencja Tadeusza Zielińskiego z Oddziału Zbiorów Spe-
cjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Meander” 2021, Vol. 
76, s. 149-159 (tekst dostępny na stronie: https://journals.
pan.pl/dlibra/publication/138775/edition/121332/content).
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Szczeciński naukowiec w Komitecie Standardów Rachunkowości

Interpretujemy przepisy 
i rozstrzygamy wątpliwości
Rachunkowość to system identyfikacji, pomiaru i komu-
nikacji informacji posiadających treść ekonomiczną. 
Ponad sto lat temu J.C. Duncan pisał, że „rachunkowość 
zajmuje się ewidencją transakcji i ich interpretacją, 
zapewniając laikom możliwość kompleksowej oceny 
sytuacji finansowej i menedżerskiej (…) danego pod-
miotu”. Ostatnie 100 lat nie zmieniło istoty rachun-
kowości, ale skomplikowało informacje wchodzące do 
tego systemu.

Globalna gospodarka, szybki przepływ kapitału, ponadnaro-
dowe korporacje, kryptoaktywa, rozwój instrumentów finansowych 
i swoboda umów zawieranych między przedsiębiorcami, to tylko 
niektóre czynniki skomplikowania rzeczywistości, którą odwzo-
rowuje rachunkowość. Skomplikowanie informacji wejściowych 
spowodowało zwiększenie złożoności informacji generowanych 
przez rachunkowość. Obecnie do ich zrozumienia jest potrzebna nie 
tylko znajomość biznesu, ale również odpowiednie przygotowanie 
z finansów i rachunkowości.

Dynamika otoczenia i rosnące skomplikowanie transakcji stwarza 
potrzebę opracowania kolejnych regulacji rachunkowości i aktu-
alizacji istniejących. Dlatego w wielu krajach funkcjonują zespoły 
eksperckie – rady lub komitety – odpowiedzialne za przygotowy-
wanie standardów rachunkowości. Do najbardziej znanych twórców 
standardów należą brytyjska International Accounting Standards 
Board (IASB), opracowująca Międzynarodowe Standardy Spra-
wozdawczości Finansowej, czy amerykańska Financial Accounting 
Standards Board (FASB), odpowiedzialna za Powszechnie Akcep-
towanie Zasady Rachunkowości (US GAAP).

W 2001 roku Minister Finansów powołał Komitet Standardów 
Rachunkowości (KSR). Do zadań KSR należy w szczególności: wyda-

wanie i aktualizacja krajowych standardów rachunkowości oraz 
stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości, 
opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości, 
a także projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, 
współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw stan-
daryzacji rachunkowości, podejmowanie innych działań w celu 
harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

W skład KSR wchodzi 18 osób. Są to przedstawiciele ministerstw, 
Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Pol-
skiej Izby Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Pol-
sce. Członkowie KSR są powoływani na trwającą trzy lata kadencję. 
Standardy, stanowiska i rekomendacje KSR nie tylko zawierają 
interpretację obowiązujących przepisów, ale również rozstrzygają 
wątpliwe kwestie, wskazując właściwy sposób postępowania w trud-
nych sytuacjach. Przenoszą one do polskiej rachunkowości najlepsze 
zagraniczne wzorce, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi 
w Polsce przepisami. Ponadto, KSR inicjuje zmiany obowiązują-
cych przepisów, wskazując obszary wymagające dostosowania do 
potrzeb ich użytkowników.

Warto zauważyć, że stosowanie standardów i stanowisk KSR 
jest dobrowolne. Przedsiębiorcy mogą je stosować w sprawach 
nieuregulowanych w przepisach. Standardy i stanowiska dotyczą 
tematów sprawiających trudności w praktyce. Zawierają wskazówki 

Powołanie mnie w skład KSR XI kadencji, na lata 
2021–2024, jako przedstawiciela Ministerstwa Finansów, 
uważam za wyróżnienie, a także za sukces szczeciń-
skiego ośrodka nauki rachunkowości. Jest to również 
zobowiązanie, z którego mam nadzieję, uda mi się 
wywiązać. Przed powołaniem miałem wcześniej kilku-
krotnie przyjemność współpracować z KSR. Zespół pod 
kierunkiem prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz, którego 
byłem członkiem (w skład zespołu wchodzili również: 
prof. dr hab. Waldemar Gos, dr hab. Stanisław Hońko, 
prof. US, dr Przemysław Mućko i mgr Iwona Kowalczyk 
– biegły rewident), przygotowywał projekt stanowiska 
KSR ws. inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów. 
Zdobyte wówczas doświadczenie z pewnością będzie 
przydatne w pracy na rzecz KSR.
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i liczne przykłady, a także stanowią punkt odniesienia w sprawach 
spornych.

Przykładem takich sytuacji są wątpliwości dotyczące ustale-
nia wyniku finansowego spółki, której wspólnicy nie mogą dojść 
do porozumienia. Innym przykładem mogą być sprawy sądowe, 
w których ocenia się, czy we właściwy sposób zostały zastoso-
wanie nadrzędne zasady rachunkowości. Autorami standardów 
i stanowisk są przedstawiciele środowiska naukowego lub praktycy 
rachunkowości. Projekty są szeroko dyskutowane w gronie KSR, 
wielokrotnie analizowane i modyfikowane.

Uzgodnione i zaakceptowane przez członków KSR projekty 
standardów i stanowisk podlegają recenzji, a następnie są przedmio-
tem publicznych konsultacji. Zgłoszone uwagi podlegają dalszym 
uzgodnieniom i – jeżeli są zasadne – są uwzględniane w ostatecznej 

wersji standardu lub stanowiska. Proces ten jest transparentny 
i odbywa się na zasadach zbliżonych do stosowanych w innych 
organizacjach ustanawiających standardy rachunkowości na świecie.

 dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
 Instytut Ekonomii i Finansów US

Efekty badań prowadzonych w ramach dwóch grantów NCN

Zrównoważony rozwój i ryzyko
Finanse zrównoważone oraz kwestie środowiskowe, 
społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego są coraz 
istotniejsze dla przedsiębiorców. Prowadzone na Uni-
wersytecie Szczecińskim badania pozwalają wypełnić 
lukę w wiedzy na temat wzajemnych powiązań tych 
czynników.

Dobiegają końca prace nad dwoma realizowanymi na Uniwer-
sytecie Szczecińskim projektami finansowanymi przez Narodowe 
Centrum Nauki, w ramach których prowadzone są badania nad 
zrównoważonymi finansami. Są to granty: Finansowanie rozwoju 
zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Modelowanie oraz 
Wpływ instytucji finansowych na budowanie zrównoważonej wartości 
w modelach biznesowych przedsiębiorstw a ryzyko ESG. Pierwszy 
z projektów podejmuje próbę rozwiązania problemu, jakim jest 
nieefektywne finansowanie rozwoju zrównoważonego w warunkach 
paradygmatu finansów tradycyjnych (Conventional Finance) oraz 
wskazania na przyczyny tej nieefektywności i zaproponowanie 
rozwiązania pozwalającego na jej zwiększanie. Celem projektu 
jest zaproponowanie takiego modelu finansowania, który poprzez 
trójwymiarowe podejście do rozwoju zrównoważonego zwiększy 
indywidualną i instytucjonalną percepcję ryzyka ESG (Environ-
mental, Social, Governance) i pozwoli na taki transfer ryzyka 
i kapitału w systemie finansowym, który umożliwi zrównoważony 
przepływ środków pieniężnych w obiegu gospodarczym, a w efek-
cie zapewni efektywne finansowanie rozwoju zrównoważonego 
w długim okresie. Badania ukierunkowano na opracowanie założeń 
i budowę modelu finansów zrównoważonych pozwalającego na 
reprezentację ryzyka ESG oraz zwiększenie efektywności finanso-
wania rozwoju zrównoważonego. Wymaga to zmiany paradygmatu 
finansów w kierunku finansów zrównoważonych oraz holistycznego 
podejścia do finansów poprzez włączenie do modelu finansowego 
zmiennych pozaekonomicznych reprezentatywnych dla trzech 

filarów rozwoju zrównoważonego. Projekt umożliwia pozyskanie 
nowej wiedzy o mechanizmie i współzależnościach zachodzących 
pomiędzy sferą finansową a rozwojem zrównoważonym i ich 
wpływie na efektywność jego finansowania.

Badania w ramach drugiego z projektów pozwolą na poznanie 
mechanizmu decyzyjnego (instytucje finansowe, przedsiębiorcy) 
determinowanego zmianami w gospodarce oraz mechanizmu 
budowania zrównoważonej wartości, inicjowanego impulsami 
z sektora finansowego. Projekt ma umożliwić poznanie mechani-
zmów dostosowawczych uruchamianych przy zmianach w procesie 
oceny i wycenie ryzyka. Efektem projektu będzie wypracowanie 
ram teoretyczno-metodycznych pokazujących związki pomiędzy 
wyceną ryzyka ESG na poziomie instytucji finansowych, a procesami 
dostosowawczymi zachodzącymi na poziomie przedsiębiorstw, 
skutkującymi budowaniem zrównoważonej wartości w modelach 
biznesowych przedsiębiorstw.

Wnioski wypełniają lukę badawczą w sferze finansów zrów-
noważonych, ujawniając słabo diagnozowane dotychczas związki 
pomiędzy finansami, czynnikami niefinansowymi i ich wpływem 
na regulacje, rynki, instytucje finansowe, przedsiębiorców. Badania 
w szczególności wnoszą wkład w teorię finansów (subdyscyplina 
finanse zrównoważone) w zakresie definiowania pojęć, ich klasy-
fikacji czy proponowania rozwiązań modelowych i scenariuszy.

Nowatorskie podejście prezentowane w badaniach wyraża się 
poprzez pozyskanie nowej wiedzy w zakresie: subdyscyplin finansów 
zrównoważonych, systemów finansowych, zrównoważonej adaptacji 
oraz wpływu instytucji finansowych na budowanie zrównoważo-
nej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw. Badania 
pogłębiają teorię finansów, prezentując klasyfikację finansów zrów-
noważonych i ich związek z poszczególnymi filarami rozwoju zrów-
noważonego oraz negatywnymi efektami zewnętrznymi. W sposób 
szczególny podkreśla się w nich kwestie dotyczące „zazieleniania” 
sfery finansowej oraz jej roli w przezwyciężaniu ubóstwa.

Stanisław Hońko

Dr hab., prof. US, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra 
Rachunkowości, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu 
Ekonomii i Finansów, dyplomowany księgowy Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy, przewodni-
czący Rady Programowej Czasopisma „Rachunkowość”.
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W badaniach przedstawia się w sposób całościowy definicje 
poszczególnych subdyscyplin finansów zrównoważonych oraz 
przybliża istotę ryzyka ESG w kontekście wpływu na finanse, 
a także odnosi się do rozwiązań w zakresie redukowania tego typu 
ryzyka. Badania oferują nowe spojrzenie na system finansowy oraz 
poszerzają teorię w zakresie typologii systemów finansowych, 
ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego publicznego 
i zrównoważonego rynkowego systemu finansowego oraz zawierają 
rekomendacje dla zrównoważonych systemów finansowych, dia-
gnozując istniejące luki w dorobku oraz podmioty odpowiedzialne 
za konkretne działania. Badania w sposób całościowy diagnozują 
zmiany inspirowane wpływem ryzyka ESG, zachodzące po stro-
nie mechanizmów regulacyjnych na rynkach finansowych, oferty 
produktów i usług instytucji finansowych, modeli biznesowych, 
mechanizmów zarządzania ryzykiem i mechanizmów decyzyjnych.

Analizy te są jednymi z pierwszych, które pogłębiają zarówno 
dyskusję nad konsekwencjami zmian środowiskowych i społecznych 
dla sektora finansowego, jak i jednocześnie dyskusję nad działaniami 
dostosowawczymi i adaptacyjnymi, stanowiącymi odpowiedź sfery 
finansowej względem wyzwań stojących po stronie otoczenia. Tak 
kompleksowe odniesienie do dyskutowanych problemów nie było 
dotychczas przedmiotem analiz.

Badania cechuje nowatorskie podejście w zakresie diagnozy 
i dyskusji nad przesłankami i motywami działania decydentów 
odpowiedzialnych za decyzje po stronie instytucji finansowych 
w obliczu wyzwań związanych ze zrównoważonym wzrostem i roz-
wojem oraz zmianami klimatycznymi i społecznymi. Przeprowadzone 
analizy na podstawie wyników wywiadów pogłębionych pokazują 
interakcje zachodzące pomiędzy stroną popytową (przedsiębiorcy) 
i podażową (instytucje finansowe) w sferze wzajemnego oddziały-
wania na modele biznesowe obu grup, budowanie zrównoważonej 
wartości i łagodzenie ryzyka ESG. Badania cechuje nowatorskie 
podejście, prowadzące do opracowania założeń, budowy i weryfi-
kacji modelu zrównoważonych finansów z wykorzystaniem metod 
eksperymentalnych i podejścia rozmytego.

Problematyka badawcza ma charakter pionierski, zarówno w war-
stwie rozważań teoretycznych, jak i metodycznych. W teorii finan-
sów brakuje aparatu pojęciowego, identyfikacji funkcji, metodyki, 
instrumentarium dla finansów zrównoważonych, a w szczególności 
teorii identyfikującej powiązania pomiędzy sferą finansową, a roz-
wojem zrównoważonym pod kątem wzajemnego oddziaływania 
tych dwóch kategorii. Ważne z punktu widzenia zakresu badań jest 
także opracowanie metodyki prowadzenia badań nad finansami 
zrównoważonymi pod kątem zdolności do zapewnienia efektyw-
nego transferu kapitału i finasowania rozwoju zrównoważonego. 
Badania wypełniają tę lukę.

Badania są istotne z punktu widzenia wyzwań, przed jakimi 
stoi aktualnie gospodarka krajowa i międzynarodowa, a także kraje 
i regiony w Polsce i na świecie. Wyniki badań wpisują się w dyskusję 
i potrzebę poszukiwania rozwiązań dotyczących strategii, polityk 
i rekomendacji prowadzących do neutralności klimatycznej, włą-
czenia społecznego oraz dobrego rządzenia i zarządzania. Analiza 
związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy sferą finansową 
a zrównoważonym rozwojem i efektywnością jego finansowania 
wykazała istotne znaczenie zielonych podatków oraz finansowania 

dłużnego inwestycji prośrodowiskowych dla efektywności finan-
sowania rozwoju w ramach publicznego systemu finansowego, 
którego instrumenty badano.

Potwierdzono także silną zależność pomiędzy równowagą 
publicznego systemu finansowego a efektywnością finansowania 
rozwoju zrównoważonego. Rezultaty badania są w szczególności 
istotne dla sfery finansowej – instytucji finansowych. Zawierają 
bowiem rozwiązania w zakresie ryzyka czynników niefinansowych, 
którym instytucje te uczą się zarządzać. Efekty badań są także istotne 
dla przedsiębiorców, którzy przeprowadzają procesy dostosowawcze 
i adaptacyjne do wymogów funkcjonowania prośrodowiskowego 
i prospołecznego. W efekcie badania sformułowano rekomendacje 
dla instytucji finansowych i przedsiębiorców dotyczące budowania 
zrównoważonych modeli biznesowych. Przeprowadzone wyniki 
badań i analiz dostarczyły w szczególności odpowiedzi i rekomen-
dacji w zakresie podejścia do:

• zrównoważonego zarządzania fiskalnego (w szczególności 
analiza i ocena podatków środowiskowych);

• zrównoważonego zarządzania ryzykiem (m.in. rozszerzenie 
postrzegania roli kontroli zarządczej o czynniki niefinansowe, 
weryfikacja sposobów redukowania ryzyka ESG, rola partner-
stwa publiczno-prywatnego i partnera prywatnego w podziale 
ryzyka ESG);

• zrównoważonej sprawozdawczości (ujawnianie informacji 
o źródłach i ryzyku ESG w sektorze publicznym, regularne 
raportowanie w tym zakresie);

• włączenia ryzyka czynników niefinansowych w proces pla-
nowania w sektorze publicznym i prywatnym (planowanie 
strategiczne oraz operacyjne);

• włączenia kryteriów ESG w proces podejmowania decyzji.
Wymienione wyżej rozważania dotyczące instytucji finansowych 

(zwłaszcza te w makroskali, m.in. monitorowanie zrównoważonych 
przepływów, raportowanie, „zazielenianie” rynków finansowych) 
wymagają zaangażowania ze strony państwa. Są jednak działania, 
które instytucje finansowe mogą podjąć niezależnie, np. zapewnie-
nie zrównoważonych praktyk w sektorze finansowym, czy ocena 
efektywności zrównoważonego finansowania na poziomie instytucji 
finansującej z wykorzystaniem metod oceny efektywności (para-
metryczne, nieparametryczne, analiza wskaźnikowa).

Część działań rekomendujących w sferze zrównoważonych 
finansów jest inicjowana przez Unię Europejską (m.in. taksonomia 
działalności gospodarczych i plan działań na rzecz zrównoważo-
nych finansów), czy międzynarodowe instytucje, które publikują 
raporty lub zalecenia dla instytucji finansowych w sferze finansów 
zrównoważonych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, 
czy Bank Światowy. Badania dostarczyły nowej wiedzy na temat 
zachowania i decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców.

Wnioski z przeprowadzonego badania pokazują, że przedsię-
biorcy są świadomi wpływu instytucji finansowych na ich działalność 
biznesową, nie dostrzegają jednak potencjału banków jako poten-
cjalnych doradców w zakresie budowania zrównoważonej wartości 
w modelu biznesowym. Dla przedsiębiorców podstawowym motywem 
realizowania biznesu i współpracy z instytucjami finansowymi jest 
motyw ekonomiczny. Przedsiębiorcy i banki w warunkach polskich 
nie dostrzegają potencjału związanego z bankowością relacyjną 
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i jej wykorzystaniem na rzecz zrównoważonej adaptacji i rozwoju 
zrównoważonego. Wśród archetypów deklarowanych przez przedsię-
biorców do budowy zrównoważonych modeli biznesowych dominuje 
ten oparty na czynniku społecznym, co wynika najprawdopodobniej 
z faktu, że w zakresie polityki kadr i płac funkcjonują regulacje prawne, 
których przedsiębiorcy muszą przestrzegać, natomiast w przypadku 
działań prośrodowiskowych regulacje prawne dotyczą wybranych 
grup przedsiębiorstw i nie są tak kompleksowo uregulowane, jak 
w zakresie prawa pracy i praw pracowniczych.

Pozytywnym efektem badania jest wniosek wskazujący, że 
przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z wagi kwestii wizerunkowych 
i ryzyka reputacji i potencjalnie te czynniki mogą w przyszłości, 
obok czynnika ekonomicznego decydować o motywach transfor-
macji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku budowania 
zrównoważonej wartości.

Z kolei, badania pierwszego z projektów OPUS13 dostarczyły nowej 
wiedzy o aparacie pojęciowym, związkach przyczynowo-skutkowych 
oraz metodyce zrównoważonych finansów, a także funkcjach tych 
finansów i ich specyfice. W efekcie badania wypracowano ramy teo-
retyczno-metodyczne dla finansów zrównoważonych. Wkładem do 
teorii jest nowa wiedza na temat zrównoważonych systemów finan-
sowych. Nauka dysponuje ograniczonymi wynikami badań w zakresie 
projektowania, testowania i oceny modelu zrównoważonych finansów, 
brak jest wiążących wyników badań dla zrównoważonych systemów 
finansowych zatem badania pogłębiają tę sferę dorobku w dyscyplinie 

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US
Instytut Ekonomii i Finansów US

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 

2020–2023, Komitetu Nauk o Finansach PAN na kadencję 
2020–2023, Doradczego Komitetu Naukowego Rzecznika 
Finansowego, International Expert of the Accrediting Agency 
Curacao (AAC), Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Narodowej Agencji 
Wymiany, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
Oddziału w Szczecinie (do 2021), zarządu krajowego Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego (do 2021), Polskiego Stowarzy-
szenia Finansów i Bankowości, Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Center of 
Fundamental and Applied Economic Studies (CSEFA). Lau-
reatka: III ogólnopolskiej nagrody w konkursie miesięcznika 
„Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie 
i prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego 
i zagadnień decentralizacji (2003), VIII edycji konkursu 
Naczelnej Organizacji Technicznej Wyróżniający się Nauczyciel 
i Wychowawca Młodzieży (2018); Nagrody Prezesa Polskiej 
Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie 
finansów (XIII edycja konkursu, 2020), Zachodniopomor-
skiego Nobla (2020), Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (2020) oraz licznych nagród Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego za działalność naukową i dydaktyczną (w tym 
nagrody Naukowca Roku 2019). W 2013 r. zrealizowała sty-
pendium Fundacji Dekaban-Liddle, University of Glasgow 
Adam Smith Business School oraz IMPAKT Asia, Erasmus 
Mundus, University of Finance and Economics, Ułan Bator, 
Mongolia (2017, 2018). Posiada doświadczenie w akredytacji 
międzynarodowej (do 2021 International Member of Kosovo 
Accreditation Agency). W latach 2015–2018 prowadziła wykłady 
na University Hasan Prishtina w Kosowie w ramach Prishtina 
University Summer School. Odbyła liczne zagraniczne staże 
naukowo-dydaktyczne oraz pobyty studialne m.in. w Brukseli, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i USA. Autorka ponad 
150 prac naukowych, popularno-naukowych i publicystycz-
nych (w tym obcojęzycznych), głównie z dyscypliny finanse.
Za wydaną w wydawnictwie PWE w 2020 r. monografię 
Finanse zrównoważone. Rozwój, ryzyko, rynek otrzymała 
nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Nagroda Prezesa 
PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów 
jest przyznawana corocznie przez Prezesa Polskiej Akade-
mii Nauk w drodze postępowania konkursowego organizo-
wanego przez Komitet Nauk o Finansach PAN. Przedmiotem 
ostatniego konkursu były prace naukowe z zakresu finan-
sów opublikowane wyjątkowo z uwagi na uwarunkowania 
pandemiczne w 2019 i 2020 roku. Nagroda została wręczona 
wirtualnie podczas Konferencji Katedr Finansów US. Fun-
datorem nagrody jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości. 
Udział w wydarzeniu wzięli m.in. prof. Małgorzata Zaleska, 
Przewodnicząca KNoF PAN, prof. dr hab. Romuald Zabiel-
ski – Wiceprezes PAN, prof. dr hab. Andrzej Buko – Dziekan 
Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz 
Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Przed-
siębiorczości. Jest kierownikiem projektu w dwóch grantach 
NCN: OPUS13 UMO-2017/25/B/HS4/02172 Finansowanie 
rozwoju zrównoważonego. Determinanty-Efektywność-Mode-
lowanie (2018-2021) oraz OPUS16 UMO-2018/31/B/
HS4/00570 Wpływ instytucji finansowych na budowanie zrów-
noważonej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw 
a ryzyko ESG (2019–2022).
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ekonomia i finanse. Nowatorski obszar badań wpływa wielokierunkowo 
na rozwój subdyscyplin w szczególności finansów zrównoważonych, 
finansów publicznych, bankowości, finansów przedsiębiorstw, finansów 
porównawczych z punktu widzenia teorii i metodologii finansów.

W rezultacie badań wypracowano nowe podejście do oceny 
finansowania rozwoju zrównoważonego, wyceny kapitału i ryzyka, 
postrzegania wartości, a także nowe podejście do metodyki i kom-
paratystyki finansów. Badania wypełniają lukę w dorobku w sferze 
finansów zrównoważonych, ujawniając słabo diagnozowane dotych-
czas związki pomiędzy finansami, czynnikami niefinansowymi i ich 
wpływem na regulacje, rynki, instytucje finansowe, przedsiębiorców. 
Oryginalne rozwiązania stanowią wkład w teorię w zakresie definio-
wania pojęć z zakresu finansów zrównoważonych, ich klasyfikacji 
czy proponowania rozwiązań modelowych i scenariuszy.

Nowatorskie podejście prezentowane w badaniach wyraża się 
poprzez pozyskanie nowej wiedzy w zakresie: subdyscyplin finansów 
zrównoważonych, systemów finansowych, zrównoważonej adaptacji 
oraz wpływu instytucji finansowych na budowanie zrównoważo-
nej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw. Badania 
w ramach tego projektu wpisują się w przedmiot zainteresowań 
ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Wzmacniają 
one dorobek teoretyczny obu dyscyplin w szczególności poprzez 
określenie związków pomiędzy – dotychczas słabo rozpoznanym na 
gruncie teoretycznym – wpływem instytucji finansowych na decyzje 
przedsiębiorców w kontekście ich modeli biznesowych. Badania 
pozwalają na poznanie mechanizmu decyzyjnego (instytucje finan-

sowe, przedsiębiorcy), determinowanego zmianami w gospodarce 
oraz mechanizmu budowania zrównoważonej wartości, inicjowanego 
impulsami z sektora finansowego.

Efekty badań pozwalają na poznanie mechanizmów dostosowaw-
czych uruchamianych przy zmianach w procesie oceny i wycenie 
ryzyka. Wynikiem badań są nowe ramy teoretyczno-metodyczne 
pokazujące związki pomiędzy wyceną ryzyka ESG na poziomie 
instytucji finansowych a procesami dostosowawczymi, zachodzą-
cymi na poziomie przedsiębiorstw, a skutkującymi budowaniem 
zrównoważonej wartości w modelach biznesowych przedsiębiorstw. 
W szczególności przeprowadzone analizy pozwoliły na wskaza-
nie, że każdemu ze skutków negatywnych efektów zewnętrznych 
dedykowany jest odrębny typ finansów zrównoważonych dosto-
sowany do specyfiki zjawiska, na które oddziałuje, co umożliwia 
skuteczne reagowanie i łagodzenie konsekwencji negatywnych 
efektów zewnętrznych poprzez mechanizm finansowania. Jedno-
cześnie bez silnego i postępującego wpływu czynników ESG na sferę 
realną nie byłoby odpowiedzi w postaci koncepcji zrównoważonego 
rozwoju i zrównoważonej adaptacji jako remedium na postępujące 
negatywne zjawiska społeczne i środowiskowe, a w efekcie nie 
byłoby bodźca dla rozwoju finansów zrównoważonych. Finanse 
zrównoważone przezwyciężają wiele barier i ograniczeń trady-
cyjnego finansowania. Jest to więc subdyscyplina finansów, która 
nabiera na znaczeniu.

 dr hab. Magdalena Zioło, prof. US
 Instytut Ekonomii i Finansów US

Przepis na sukces Patryka Dobka

Talent, praca, sprzyjające okoliczności
Od początku sposób biegania Patryka Dobka robił wra-
żenie, także na postronnych obserwatorach. Umiejętność 
zmiany tempa, zadziorność, odwaga, świetny finisz, 
wyprzedzanie rywali po wewnętrznej – szczególnie ta 
ostatnia cecha, tak niecodzienna, charakteryzuje styl 
biegania studenta Uniwersytetu Szczecińskiego i zawod-
nika Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego Szczecin.

– Cieszymy się, że praca, którą wykonaliśmy w ostatnich 
tygodniach przyniosła taki fajny wynik – mówił jeszcze w lutym 
Patryk Dobek, sensacyjny złoty medalista halowych mistrzostw 
Polski na 800 metrów i student Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Czy ktokolwiek myślał wtedy, że utalentowany płotkarz, specja-
lizujący się w dodatku w dwukrotnie krótszym dystansie, stanie 
w roku olimpijskim w szranki z najlepszymi biegaczami globu? 
Chyba nikt. Tymczasem Patryk zadziwił cały lekkoatletyczny 
świat. Jakkolwiek złoty medal halowych mistrzostw Europy był 
wielkim wyczynem, to brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio 
przebił chyba wszystko.

Wiadomo, że za sukcesem Patryka stali też inni. Trener Zbigniew 
Król, opiekun naszych medalistów mistrzostw świata i mistrzostw 

Europy – Renaty Pliś, Adama Kszczota i Pawła Czapiewskiego, 
usportowiona rodzina czy wydarzenia, czasami bardzo luźno, zwią-
zane z jego zawodową karierą; choćby przełożenie igrzysk o rok, 
zmiana lekkoatletycznej konkurencji czy narodziny córki Sofii. 
Wszystko to złożyło się w jedną szczęśliwą całość.

Medal mistrzostw Polski
Dokładnie w lutym 2021 roku, specjalista od biegu na 400 metrów 

przez płotki, Patryk Dobek został nieoczekiwanie halowym mistrzem 
Polski w biegu na 800 metrów. W pokonanym polu zostawił między 
inymi multimedalistę światowych imprez Adama Kszczota oraz 
bardzo mocnego Mateusza Borkowskiego.

Dobek zaskoczył w Arenie Toruń wielu specjalistów od lekkiej 
atletyki. Sygnalizował już wysoką dyspozycję na nowym dla siebie 
dystansie. Niewielu mimo to stawiało, że będzie w stanie pokonać 
„rutyniarza” Kszczota. Płotkarz wygrał po świetnym finiszu czasem 
1.47,12. Wówczas był to jego rekord życiowy. 

Dobek był nieco onieśmielony swoim sukcesem i wcale nie 
przesądzał, że zostanie już na stałe przy dystansie 800 metrów.

– Na razie nic takiego nie nastąpi. Przede mną teraz tygodnie 
treningów, a przygotowania do startów na 400 metrów przez płotki 
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i 800 metrów są podobne. Prędkość jest podobna, ale może ja to tylko 
tak odczuwam? W tej chwili nie zakładam, żeby od razu przenieść 
się na 800 metrów. Wydaje mi się, że w pierwszych etapach sezonu 
letniego głównie będę biegał 400 metrów – przez płotki i płaskie. 
Dlatego też teraz nie zastanawiam się nad zmianami, ale wszystko 
wyjdzie w praniu. Owe 800 metrów to pewien eksperyment, którego 
spróbowaliśmy z trenerem przed tym sezonem. Mam minimum 
indywidualne na halowe mistrzostwa Europy. Zobaczymy, co uda 
się tam zwojować, bo zawodnicy z innych krajów biegają bardzo 
szybko – mówi zawodnik.

Medal mistrzostw Europy
Wygrana podczas marcowych halowych mistrzostw Europy 

miała już inny ciężar gatunkowy. Okazało się, że start w krajowym 
czempionacie nie był chwilowym kaprysem, wypadkiem przy pracy, 
czy błędem w przygotowaniach. Zresztą styl w jakim Patryk „objeż-
dżał” innych czołowych średniodystansowych biegaczy kontynentu 
czy fakt, że został jedynym Polakiem ze złotym medalem tych 
mistrzostw, świadczyło o właściwej drodze obranej przez samego 
zawodnika, jak i jego szkoleniowca.

Wtedy też zrobiło się głośniej wokół świeżo upieczonego halo-
wego mistrza Europy.

– To na pewno jeden z największych sukcesów w mojej karierze. 
Może kiedy to do mnie dotrze, będzie czas, to zacznę sobie to 
pozycjonować? Na razie jeszcze w pełni nie zdaję sobie sprawy, 
że w Toruniu zdobyłem złoty medal, ale też rozumiem, że to duże 
osiągnięcie – komentował na gorąco Patryk.

Skalę osiągniecia student Uniwersytetu Szczecińskiego odczuł 
dopiero po ilości SMS-ów i maili.

– Faktycznie, po gratulacjach widziałem różnicę. Przed startami 
zawsze odcinam telefon od internetu, więc mam ciszę. Podczas 
mistrzostw Europy było tak samo. Natomiast po biegu finałowym, 
kiedy na nowo włączyłem telefon, to zaczął się mocno rozgrzewać. 
Nie wiedziałem, co się dzieje. To miłe, ale starałem się podchodzić 
spokojnie do tego złota – opowiadał biegacz.

Do będącej w ciąży małżonki zadzwonił już sam.
– Zamiast chwalenia się, były raczej pytania o jej samopoczucie. 

Rozmawiałem również z teściem. Złożył gratulacje i mówił, że 
wszyscy są bardzo szczęśliwi.

Z kolei dowódca w jednostce Marynarki Wojennej, w której służy 
Patryk Dobek osobiście skontaktował się z mistrzem.

– Przełożony był pełen podziwu dla mojego osiągnięcia. Podzię-
kowałem za gratulacje i wsparcie, które otrzymuję ja i inni spor-
towcy-żołnierze. Jednak dużo więcej luzu na ćwiczeniach dowódca 
nie obiecał – mówi zawodnik.

Medal mistrzostw świata sztafet
Potem w maju w Chorzowie Patryk Dobek wygrał bieg w ramach 

mistrzostw świata sztafet. Nietypowych, bo 2x2x400 metrów.
– Dostałem pałeczkę na pierwszej pozycji, z kilkumetrową 

przewagą i wiedziałem, że trzeba to elegancko zakończyć. Udało 
się i z Joanną Jóźwik mogliśmy świętować – relacjonował kolejny 
sukces. – Spodziewałem się, że właśnie z Kenią będziemy walczyć 
o wygraną i tak było. Było trochę zimno, ale plan dobrze dobra-
liśmy i jeszcze lepiej wykonaliśmy. Nie chciałem na pierwszych 

400 metrów biec na maksimum, bo wolałem zostawić siły na drugą 
rundę. Mam porównanie z mistrzostwami świata w Jokohamie 
przed dwoma laty, choć tam biegały inne zespoły. Tam jednak 
musiałem od pierwszego biegu znacząco gonić i to wpłynęło na 
przebieg rywalizacji na drugim okrążeniu. Bogatszy w doświadczenie 
wiedziałem, jak zareagować w Chorzowie. Wiedziałem, że jestem 
dobrze przygotowany.

Natomiast nawet wtedy nie był do końca zdecydowany, jaki 
dystans będzie śrubował na igrzyskach w Tokio.

– Na razie musimy wykonać swoją robotę. Wydolnościowo jestem 
dobrze przygotowany i to mi się przyda na obu dystansach. Weryfi-
kacja nastąpi po pierwszych występach na 400 metrów przez płotki 
i na 800 metrów. Na dłuższym dystansie nie mam minimum, a to 
jest dość wysokie i na razie uzyskał je jedynie Adam Kszczot. W tej 
chwili trenujemy spokojnie – relacjonował.

Medal igrzysk olimpijskich
– Żartowaliśmy z trenerem Zbigniewem Królem, że nie mogę 

zdobyć medalu tak szybko. To by było bezczelne i nie fair w sto-
sunku do innych zawodników. Ale kiedy nadarzyła się okazja, nie 
mogłem odpuścić. Ten medal dał mi motywację do dalszej pracy. 
Postawienie na 800 metrów było dobrym wyborem. Powinienem 
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był biegać ten dystans już kilka lat temu – przyznał po finałowym 
biegu w Tokio Dobek.

Na przestrzeni kilku miesięcy 27-latek zrobił niewiarygodnie 
szybki progres. Półfinał i finał igrzysk pokazały, że był jego czas.

– Bieg zgodnie z przewidywaniami był wolny. Były przepy-
chanki i nerwówka na pierwszych 400 metrach. Dobrze, że znów 
udało mi się znaleźć lukę i ją wykorzystać. Zaryzykowałem, 
stwierdziłem, że albo się uda, albo nie. Na dziesięć biegów coś 
takiego wyjdzie mi pewnie w ośmiu. Akurat dzisiejszy był jednym 
z nich – cieszył się Dobek, który uzyskał czas 1.45,39. Lepsi od 
niego byli tylko Kenijczycy: Emmanuel Korir (1.45,06) i Ferguson 
Rotich (1.45,23). Pokonał za to m.in. medalistów poprzednich 
igrzysk olimpijskich (Clayton Murphy i Nijel Amos) i mistrzostw 
świata (Amel Tuka).

Oczywiście swój udział w sukcesie podopiecznego miał również 
jego szkoleniowiec. Także w kwestii przygotowania psychicznego.

– Trener jest fachowcem, pewnym tego, co robi i wierzy w swoją 
metodykę szkoleniową – zapewniał Dobek. – Widziałem, że trener 
nawet mocniej wierzy w ten medal olimpijski niż ja. W Tokio szko-
leniowiec był cały czas spokojny, ja też, ale zaskoczyło mnie, że 
nawet przed finałem trener zachowywał się tak, jakby to był jakiś 
zwykły bieg na mityngu. Odprowadzając mnie do call roomu, czyli 
miejsca, gdzie przygotowujemy się do wyjścia na stadion, bił od niego 
profesjonalizm, odwaga i pewność siebie. To przechodziło na mnie.

A jak Patryk zniósł olimpijską presję?
– Moja głowa była zaprzątnięta innymi sprawami niż myślenie 

o presji czy oczekiwaniach kibiców. Tuż po wyjeździe na igrzyska 
moja żona urodziła nasze pierwsze dziecko. Praktycznie myślałem 
tylko o niej i córeczce. Dzięki temu mogłem biegać z czystą głową. 
Taka nieoczekiwana taktyka okazała się strzałem w dziesiątkę – 
podsumowuje Patryk Dobek.

 Paweł Stężała

Olimpiady przedmiotowe są mostami 
łączącymi uniwersytety ze szkołami
Rozmowa z dr. hab. Piotrem Krupińskim, prof. US, przewodniczącym Komitetu 
Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Przegląd Uniwersytecki: Olimpiada Literatury i Języka Pol-
skiego ma długą historię.
Piotr Krupiński: Pierwsza edycja odbyła się w 1970 roku, Olim-
piada odbywa się więc już od ponad półwiecza, dodajmy – nie-
przerwanie. Pierwszym laureatem był prof. Marian Stala, dzisiaj 
ceniony krytyk, historyk literatury i pracownik Katedry Historii 
Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Poloni-
styki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten splot życia akademic-
kiego i Olimpiady powiązanej ze szkolną dydaktyką wydaje mi 
się bardzo ważny. Te żywioły się przenikają. Początki Olimpiady 
związane są z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii 
Nauk. Tam wykuła się idea OLiIJP i tam do dzisiaj – w Pałacu 
Staszica – ma swoją siedzibę merytoryczna i organizacyjna cen-
trala – Komitet Główny. Warto podkreślić ideę olimpizmu, która 
była bardzo bliska pomysłodawcom i pierwszym organizatorom 
wydarzenia. Duch szlachetnej rywalizacji, sondowanie własnych 
horyzontów i możliwości, radość z intelektualnego wysiłku, 
poszerzanie kompetencji to bardzo ważne elementy zmagań, 
które towarzyszą kolejnym pokoleniom młodych polonistów już 
od pięciu dekad.

PU: Kto zajmuje się organizacją Olimpiady w Szczecinie?
PK: Oprócz Komitetu Głównego, nad przebiegiem zawodów 
czuwa również osiemnaście Komitetów Okręgowych w całej 
Polsce. Obszar ich działania pokrywa się – poza kilkoma wyjąt-
kami, np. osobnymi komitetami dla Warszawy i województwa 

mazowieckiego oraz dla Krakowa i Małopolski, czy też dla Byd-
goszczy i Torunia – z podziałem administracyjnym kraju na 
województwa. Od prawie trzydziestu lat zachodniopomorski 
Komitet Okręgowy afiliowany jest przy Uniwersytecie Szcze-
cińskim (tu chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla 
wieloletniej przewodniczącej, dr hab. Mirosławy Kozłowskiej, 
prof. US), obecnie przy Instytucie Literatury i Nowych Mediów, 
i swoim działaniem obejmuje szkoły średnie na terenie całego 
województwa zachodniopomorskiego. W Olimpiadzie biorą 
udział reprezentanci szkół nie tylko ze Szczecina (tu najwięcej 
zgłoszeń dociera do nas z liceów II, IX, XIII czy Liceum Kato-
lickiego). Na szczególne podkreślenie niewątpliwie zasługuje 

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie, 
z którego pochodzi wielu laureatów i finalistów etapu ogólno-
polskiego. Ale – rzecz jasna – nie możemy zapominać o mło-
dzieży ze Szczecinka, Stargardu, Białogardu, Kołobrzegu i wielu 
innych miast.
PU: Zasady uczestnictwa w Olimpiadzie wydają się bardzo 
rozbudowane.

Młodzież uczestnicząca w Olimpiadzie jest niebywale 
uzdolniona i oczytana. Jej wiedza dalece wykracza poza 
kanon lektur szkolnych – uczestnicy często zaskakują 
jurorów poziomem znajomości literatury, ale także 
filozofii czy wiedzy ogólnokulturowej.
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PK: Ale za to przystające do jej profilu i, moim zdaniem, wyso-
kiego stopnia trudności.
Olimpiada ma strukturę trójetapową. Pierwszy etap odbywa 
się w szkołach, gdzie młodzież pisze eseje historycznolite-
rackie. Nie są to teksty krótkie, można je porównać z pracami 
proseminaryjnymi na studiach polonistycznych i liczą około 
piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu. Aby taką 
pracę napisać, trzeba poznać niemałą literaturę przedmiotu, 
która jest podana przez organizatorów. Na tej podstawie, pod 
okiem nauczycieli i nauczycielek polonistów, powstają teksty, 
które trafiają do komitetów okręgowych. Sprawdzają je poloni-
ści z uniwersytetów, które współorganizują OLiJP. Recenzenci 
oceniają kompetencje polonistyczne i humanistyczne uczest-
ników, umiejętność problematyzacji, znajomość literatury, 
zdolność odpowiedniej kompozycji, urodę języka, bibliografię, 
kwestie edytorskie. Autorzy i autorki najlepszych prac są kwa-
lifikowani do etapu drugiego, który podzielony jest na dwie 
części. Młodzież najpierw przez cztery godziny przygotowuje 
literacką pracę pisemną – analizę i interpretację wskazanego 
w poleceniu utworu poetyckiego, albo rozprawkę. Jest to nawią-
zane do tradycyjnego, klasycznego kształtu egzaminu matural-
nego. Po godzinnej przerwie uczestnicy przystępują do testu 
językoznawczego. Przez kolejny tydzień jurorzy sprawdzają 
podwójnie wszystkie prace w trybie anonimowym. Drugi etap 
kończy się częścią ustną, która odbywa się już na Uniwersytecie 
Szczecińskim – jest to rozmowa o eseju historycznoliterackim, 
napisanym podczas pierwszego etapu. Tę część traktujemy jako 
swoistą obronę pracy, podobną do obron prac licencjackich czy 
magisterskich. Często są to bardzo interesujące dyskusje. Mło-
dzież uczestnicząca w Olimpiadzie jest niebywale uzdolniona 
i oczytana. Jej wiedza dalece wykracza poza kanon lektur szkol-
nych – uczestnicy często zaskakują jurorów poziomem znajo-
mości literatury, ale także filozofii czy wiedzy ogólnokulturo-
wej.

PU: I wtedy przychodzi czas na ostatni, trzeci etap?
PK: Rzeczywiście. Wiosną do Konstancina pod Warszawą przy-
jeżdża młodzież z osiemnastu komitetów z całej Polski. W pew-
nej mierze ta część odtwarza to, co wcześniej działo się na szcze-
blu regionalnym, ale na jeszcze wyższym poziomie. Uczestnicy 
również piszą prace, a później prowadzą rozmowy z członkami 
jury komitetu ogólnopolskiego. Moim zdaniem te spotkania są 
szczególnie istotne, młodzież nie tylko może skonfrontować się 
z rówieśnikami z innych regionów, ale także spotyka się podczas 
finału z postaciami, które są jej znane z kart podręczników szkol-
nych czy uniwersyteckich, z profesorami literaturoznawstwa 
i językoznawstwa. W 2020 roku ukazała się nakładem Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jubileuszowa księga Auto-
portret z Olimpiadą w tle, pod redakcja Mateusza Skuchy. Zawiera 
ona wspomnienia związane z Olimpiadą Literatury i Języka 
Polskiego, portrety wybitnych olimpijczyków. Poeta Bronisław 
Maj pisze tam na przykład o swoim spotkaniu jako uczestnika-
-licealisty z profesorem Kazimierzem Wyką, wówczas dyrekto-
rem Instytutu Badań Literackich PAN. Maj wspomina, że kiedy 
profesor położył mu rękę na ramieniu, poczuł dotyk Zeusa, który 

pojawił się na sali niczym na Olimpie. Takie anegdoty są ważne, 
są spoiwem długoletniej historii Olimpiady.

PU: Czy pandemia miała wpływ na to, w jaki sposób odby-
wała się w minionych dwóch latach OLiJP?
PK: Cała społeczność olimpijska, na początkowym etapie przede 
wszystkim organizatorzy, stanęła przed niebagatelnym proble-
mem. Wszyscy pamiętamy, jak pandemia naruszyła tkankę życia 
społecznego. Nie ominęło to również Olimpiady, która zawiera 
w sobie istotny element mobilności. Jak wspominałem, zawody 
okręgowe odbywają się zazwyczaj w stolicach województw, 

w naszym wypadku – w Szczecinie. Już z samą koniecznością 
podróży uczestników wiązało się podwyższone ryzyko. Wraz 
z rozwojem pandemii, kiedy okazało się, że zarówno wśród 
nauczycieli, jak i uczniów pojawiają się przypadki kwarantanny 
i izolacji, coraz wyraźniej było widać, że trzeba będzie zmienić 
reguły konkursu. Wtedy organizatorzy podjęli decyzję o przygo-
towaniu Olimpiady całkowicie w formie zdalnej. Etap okręgowy, 
pisemny i ustny, odbywały się online (za pośrednictwem apli-
kacji Google Meet). Spowodowało to dodatkowe komplikacje. 
Zarówno uczestnicy, jak i jurorzy musieli zostać przeszkoleni 
w korzystaniu z kolejnego narzędzia do pracy zdalnej. Wpły-
nęło to również na modyfikację regulaminu. Z pewnością inaczej 
pisze się pracę w sali, na czystym arkuszu, inaczej – w wirtual-
nym pokoju, na domowym komputerze. Jurorzy – wpatrując 
się w ekran monitora – musieli zatem nadzorować ten proces, 
informować warszawskich informatyków o ewentualnych zakłó-
ceniach (zanik sieci) i oczywiście przypominać, że praca musi 
być pisana samodzielnie. Pojawiały się przeszkody, wypływające 
z czysto życiowych sytuacji. Uczniowie powinni mieć włączone 
mikrofony, ale u jednego z uczestników na osiedlu trwały hała-
śliwe prace remontowe. Trzeba było pytać Komitet Główny, czy 
jedna osoba może wyłączyć mikrofon, bo dźwięk dekoncentruje 
innych uczestników. To może wydawać się drobną niedogodno-
ścią, dotyczącą tylko jednej osoby, ale od początku sumiennie 
pilnujemy, aby zawody było sprawiedliwe, a reguły – jednolite 
dla wszystkich uczniów startujących w Olimpiadzie, niezależnie 
od wagi problemu. Ponadto, udział w zawodach online powo-
duje wśród młodzieży dodatkowy stres i napięcie, czy połączenie 
internetowe będzie stabilne, czy sprzęt nie odmówi posłuszeń-
stwa, czy w uczestnictwie nie przeszkodzi młodsze rodzeństwo 
lub zwierzęta domowe itp. Kolejna edycja 2021/22 również 
toczyła się w takim trybie. Zdalna Olimpiada to problemy nie 
tylko techniczne. Jak wspominałem, przede wszystkim martwi-
liśmy się o zdrowie uczniów, nauczycieli, jurorów. Tryb online 

Olimpiady mają szansę stać się mostem między kształ-
ceniem akademickim, a kształceniem w szkołach. Spoty-
kamy się z nauczycielami. Są oni zapraszani do jury oraz 
do udziału w pracach komitetu okręgowego. Staramy 
się wymieniać wiedzą i doświadczeniami. Nie chcemy, 
aby polonistyka akademicka była samotną wyspą. Bar-
dzo nam zależy na ścisłym kontakcie z liceami całego 
województwa.
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z pewnością zwiększył bezpieczeństwo, a także pomógł zacho-
wać historyczną ciągłość polonistycznych zawodów. Uważam to 
za duży sukces organizatorów.

PU: Czy w OLiJP biorą również uczestnicy z zagranicy?
PK: Oczywiście! Olimpiada już w swoim zamierzeniu miała stać 
się wehikułem propagowania języka, literatury i kultury polskiej. 
I to się udawało przez te dekady, które minęły. Mamy coraz wię-
cej zgłoszeń z krajów sąsiednich i nie tylko. Od roku 1989 Olim-
piada przeprowadzana jest na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, 
w Czechach, a ostatnio także na Węgrzech i na Słowacji. Nie-
stety, ten rok z oczywistych powodów będzie dla nas szczególny, 
myślami jesteśmy z olimpijczykami i nauczycielami ze Lwowa, 
Kijowa – miejmy nadzieję, że są bezpieczni.

Poza Polską w pierwszym etapie bierze udział około 300–400 
osób. Sposób przeprowadzania poszczególnych etapów zawo-
dów może być różny w zależności od kraju i sytuacji. Finaliści na 
ostatni, ogólnopolski etap zapraszani są do Warszawy. To szansa, 
aby mogli spotkać się z rówieśnikami z Polski i innych krajów. 
Wymogi i lista lektur jest taka sama dla wszystkich uczestników. 
Laureaci z zagranicy dostają pięcioletnie rządowe stypendium, 
które pozwala im studiować polonistykę w Polsce.

PU: Jakie są losy uczestników Olimpiady?
PK: Część na pewno wybiera karierę akademicką. Przez tych 
kilka miesięcy nie tylko sprawdzamy wiedzę, ale również son-
dujemy kompetencje badawczo-naukowe, umiejętność analizy 
i interpretacji, doboru odpowiednich argumentów, formułowania 
własnych hipotez, czyli instrumentarium, którego zwykło wyma-
gać się od akademików. Znam wybitnych polskich historyków 
literatury, profesorów, którzy uczestniczyli jako uczniowie szkół 
średnich w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Myślę jed-
nak, że w ostatnich latach to się zmienia. Wbrew pozorom olim-
pijczycy coraz rzadziej jako kierunek studiów wybierają filologię 
polską. Duża część laureatów i finalistów zostaje prawnikami, 
lekarzami, ekonomistami, ale nie przestają kochać literatury 
i piękna polszczyzna wciąż jest dla nich ważna. W tym miejscu 
należy podkreślić, że Olimpiada ma trzy filary: literaturoznaw-
czy, językoznawczy i teatrologiczny. Finaliści i laureaci OLiJP 
w specjalności teatrologicznej otrzymują indeks na kierunek: 
wiedza o teatrze w Akademii Teatralnej im. Tadeusza Zelwerowi-
cza w Warszawie i tam mogą rozwijać swoje pasje.

PU: Inne uczelnie również przyznają indeksy laureatom?
PK: Prócz splendoru i satysfakcji, laureaci są zwalniani z egza-
minu maturalnego z języka polskiego z maksymalną notą. Jestem 
pewien, że każdy z nich i tak byłby bliski stuprocentowego 
wyniku, ale mogą w ten sposób oszczędzić sobie czasu i stresu. 

Każdy uniwersytet ma autonomię i własne reguły przejmowania 
kandydatów podczas rekrutacji, ale jestem pewien, że wszystkie 
polonistyki chciałyby mieć u siebie finalistów Olimpiady Litera-
tury i Języka Polskiego. Uniwersytet Jagielloński oferuje na przy-
kład specjalne stypendium dla laureatów.

PU: Jak Pan ocenia poziom uczestników i ich prac?
PK: Bardzo wysoko. Jak już wspominałem, młodzież biorąca 
udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego to osobowo-
ści nietuzinkowe, wyjątkowe. Myślę, że ci uczniowie i uczen-
nice, mówię głównie o finalistach, mogliby śmiało zasiąść 
w uniwersyteckich ławach na studiach polonistycznych – na 
pierwszym roku, a może i wyżej – i świetnie dawaliby sobie radę. 
Zdarzają się również wyjątki, kiedy uczestnicy piszą prace na 
poziomie doktoranckim. Ich jakość jest imponująca. Te najlep-
sze eseje i interpretacje, jako wzorcowe, są publikowane. Można 
je przeczytać w przewodniku wydanym przez Instytut Badań 
Literackich PAN. Pamiętajmy też, że uczestnictwo w OLiJP 
jest wyzwaniem intelektualnym, ale także organizacyjnym, 
zarówno dla młodzieży, jak i dla nauczycieli. To ogromna skala 
wysiłku. Uczniowie i ich opiekunowie są zaangażowani przez 

Bardzo zależy nam na dotarciu również do mniejszych 
miejscowości, aby nauczyciele i, przede wszystkim, mło-
dzież ze wszystkich szkół średnich w naszym regionie 
miała możliwość przygotowania się i wzięcia udziału 
w Olimpiadzie.

Olimpiady na US

Uniwersytet Szczeciński jest współorganizatorem wielu olim-
piad przedmiotowych. Ich laureaci często kontynuują karierę 
naukową.
Po raz 51 odbywa się Olimpiada Biologiczna. Jego organizacją 
na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego 
zajmuje się Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US, Instytut 
Biologii US oraz Instytut Nauk o Morzu i Środowisku US. W tym 
roku do drugiego, okręgowego etapu zawodów zakwalifikowało 
się 50 uczestników z 15 szkół.
Instytut Historyczny organizuje w tym roku już czterdziestą 
ósmą edycję Olimpiady Historycznej dla szkół ponadpodsta-
wowych, która odbywa się od 1974 roku pod egidą Polskiego 
Towarzystwa Historycznego. W tegorocznej Olimpiadzie wzięło 
udział 65 uczestników z 18 szkół z całego województwa zachod-
niopomorskiego, które zakwalifikowały do udziału w etapie 
okręgowym. Od 2019 roku organizowana jest również Olim-
piada Historyczna Juniorów dla uczniów szkół podstawowych, 
a wcześniej – Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów.
Takim samym stażem może pochwalić się Olimpiada Geogra-
ficzna. Komitet Okręgowy w Szczecinie obejmuje swoim zasię-
giem województwa zachodniopomorskie i lubuskie. W tego-
rocznej edycji w zmaganiach na poziomie okręgowym wzięło 
udział 82 uczniów z 24 szkół.
Uniwersytet Szczeciński jest również współorganizatorem 
innych, młodszych olimpiad, które zostały powołane do życia 
kilka lat temu. Przykładami mogą być organizowana w tym roku 
po raz ósmy Olimpiady Wiedzy o Mediach (Instytut Literatury 
i Nowych Mediów US) czy odbywająca się po raz szósty Olim-
piada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności (Instytut Nauk 
o Polityce i Bezpieczeństwie US).
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kilka miesięcy. To również należy zauważyć i docenić. Korzysta-
jąc z okazji, chciałbym podziękować i złożyć wyrazy wdzięcz-
ności całemu Komitetowi Okręgowemu Olimpiady, bo jest to 
trudna i wymagająca praca organizacyjna i merytoryczna. Są to 
sekretarz: mgr Anna Tomczyk oraz członkinie i członkowie: dr 
hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, dr hab. Dorota 
Kozaryn, prof. US, prof. dr hab. Dariusz Śnieżko, dr hab. Tatiana 
Czerska, prof. US, dr hab. Maciej Duda, prof. US, dr hab. Ewa 
Tierling-Śledź (US), dr Beata Afeltowicz (US), dr Barbara Popiel 
(Collegium Balticum), dr Sławomir Iwasiów (US) oraz mgr Anna 
Godzińska (ZCDN).

PU: Czy uważa Pan, że aktywny udział uczelni w różnego 
rodzaju olimpiadach może być przejawem ściślejszego 
powiązania dydaktyki uniwersyteckiej z edukacją i praktyką 
szkolną?
PK: Jak najbardziej. Olimpiady mają szansę stać się mostem 
między kształceniem akademickim, a kształceniem w szkołach. 
Spotykamy się z nauczycielami. Są oni zapraszani do jury oraz 
do udziału w pracach komitetu okręgowego. Staramy się wymie-
niać wiedzą i doświadczeniami. Nie chcemy, aby polonistyka 
akademicka była samotną wyspą. Bardzo nam zależy na ścisłym 
kontakcie z liceami całego województwa. Musimy znać pod-
stawę programową, dzielić się metodycznymi doświadczeniami. 
I tak się dzieje. Kilkakrotnie odbywały się wspólne konferencje 

w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
gdzie wybrzmiewały głosy polonistów z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego oraz szkół średnich i podstawowych. Im więcej tego 
rodzaju wspólnych mostów, tym lepiej dla szeroko pojętego 
kształcenia humanistycznego. Jest to tym bardziej ważne, że 
niedługo może zabraknąć w szkołach nauczycieli, i mówię tu 
nie tylko o polonistach. Wtedy staniemy przed dylematem: kto 
będzie uczył nasze dzieci i młodzież? Tej kwestii nie można tra-
cić z oczu.

PU: Jakie są plany rozwoju Olimpiady?
PK: Chcemy docierać do większej liczby uczniów i szkół, nie 
tylko średnich. Trzy lata temu powołaliśmy do życia ogólnopol-
ską Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawo-
wych. W naszym regionie przewodniczącą Komitetu Okręgowego 
jest prof. Agata Zawiszewska. To wydarzenie ma na celu przygo-
towanie uczniów klas siódmych i ósmych do olimpiady licealnej. 
Wciąż kontaktujemy się z polonistami z liceów w całym woje-
wództwie. Bardzo zależy nam na dotarciu również do mniejszych 
miejscowości, aby nauczyciele i, przede wszystkim, młodzież ze 
wszystkich szkół średnich w naszym regionie miała możliwość 
przygotowania się i wzięcia udziału w Olimpiadzie. Mamy świa-
domość, że tego rodzaju uczestnictwo może stać się ważnym 
momentem w intelektualnej biografii.
 Rozmawiał Krzysztof Flasiński

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego

Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne
W 2022 roku doktoranci Szkoły Doktorskiej US zor-
ganizowali dwie ogólnopolskie konferencje naukowe. 
Wzięło w nich udział niemal 200 uczestników

W dniach 24–25 lutego 2022 r. odbyła się II Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa z cyklu Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne. 
Tematem przewodnim konferencji było „Interdyscyplinarne ujęcie 
niepełnosprawności”. Wydarzenie cieszyło się dużym zaintereso-
waniem zarówno uczestników czynnych, jak i biernych – podczas 
dwóch dni konferencji uczestniczyło w niej łącznie 119 osób zain-
teresowanych tematyką niepełnosprawności.

Uczestnicy w czasie wydarzenia mogli wziąć udział w półtora-
godzinnych dyskusjach, które znacząco pogłębiały zakres referatów 
przedstawionych przez prelegentów. W ramach wystąpień zostały 
poruszone kwestie dotyczące między innymi: kobiecości w niepełno-
sprawności, prawa osoby z niepełnosprawnością do samostanowienia 
o sobie w decyzjach przez nią podejmowanych, infrastrukturalnego 
dostosowania miast do potrzeb osób z niepełnosprawnością, roli 
mieszkań wspomaganych, czy też problematyki związanej z niepełno-
sprawnością w zakresie pedagogiki, psychologii i prawa. Uczestnikami 
biernymi konferencji byli przedstawiciele jednostek naukowych, jak 
również przedstawiciele związani z organizacjami pozarządowymi.

Poza wystąpieniami i dyskusjami, podczas konferencji wystąpili 
goście specjalni – Justyna Markitoń, kierownik Działu ds. Osób 
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Karolina 
Białczewska, koordynator Amnesty International w Szczecinie.

Lokalne Spotkania Interdyscyplinarne początkowo były wewnętrz-
nymi minikonferencjami członków Interdyscyplinarnego Koła Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego i miały na celu integrację 
oraz wymianę doświadczeń doktorantów z różnych dziedzin i dys-
cyplin naukowych w ujęciu interdyscyplinarnym. W 2021 roku Koło 
zorganizowało cztery takie wydarzenia. Ich tematyka była następująca: 
„Istota żywa”, „Interdyscyplinarne aspekty zdrowia”, „Pandemia jako 
zjawisko społeczne” oraz „(Nie)śmiertelność”.

Widząc, jakim zainteresowaniem cieszył się cykl organizowanych 
konferencji oraz biorąc pod uwagę niezwykle ciekawe dyskusje, jakie 
toczyły się podczas tych wydarzeń, zarząd KN „IKSDUS” podjął 
decyzję o konieczności rozwinięcia projektu i przeformatowa-
nia go na konferencje ogólnopolskie, nie ograniczając się jedynie 
do środowiska doktoranckiego, ale dając możliwość zgłaszania 
uczestnictwa czynnego także przedstawicielom szeroko pojętego 
środowiska naukowego. Uczestnikiem czynnym konferencji może 
bowiem zostać każdy student, doktorant oraz pracownik naukowy, 
dydaktyczny lub dydaktyczno-naukowy. Celem LSI jest wymiana 
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doświadczeń oraz stworzenie forum dyskusji środowiska akade-
mickiego nad istotnymi zagadnieniami naukowymi.

Miesiąc wcześniej, 22 stycznia 2022 roku, zorganizowano I Ogól-
nopolską Konferencję LSI, której tematem przewodnim były „Interdy-
scyplinarne aspekty żywienia”. Sama konferencja przyciągnęła ponad 
sześćdziesięciu uczestników biernych i czynnych. II Ogólnopolska 
Konferencja LSI „Interdyscyplinarne ujęcie niepełnosprawności” 
stanowi kontynuację wspomnianego wydarzenia.

Spotkania z cyklu LSI mają ustalony wcześniej temat przewodni, 
który prezentowany jest przez prelegentów z różnych dyscyplin. Po 
wypowiedziach następuje omówienie wiodącego tematu w formie 
dyskusji, która trwa najczęściej półtorej godziny. Konferencje odby-
wają się w godzinach późno popołudniowych oraz wieczornych, 
przez co uczestniczyć w nich mogą także osoby pracujące zawodowo 

oraz uczące się. Aktualnie trwają również prace wydawnicze nad 
publikacją pokonferencyjną, obejmującą artykuły z dotychczaso-
wych edycji wydarzenia.

Należy przy tym podkreślić, że projekt LSI jest tylko jednym 
z wielu innych, które organizuje Interdyscyplinarne Koło Szkoły 
Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, albowiem odpowiada 
ono również za organizacje oraz współorganizację spotkań z cyklu 
„Colloquia Erasmiana”, Q&A (spotkania oparte za zadawaniu pytań 
ekspertom oraz ich odpowiedziach), I Kongresu Młodych Naukowców 
„FinTech” oraz Międzynarodowej Multidyscyplinarnej Konferencji 
Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego „MKDUS 2.0”. Przy Kole 
działa także Interdyscyplinarny Klub Książki.

 mgr Michał M. Michalski
 prezes Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej
 mgr inż. Patrycja Bełtowska
 skarbnik Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej

C Doktoranci Szkoły Doktorskiej US, organizatorzy cyklu konferencji, 
od góry po lewej stronie: mgr Michał Michalski – Wydział Prawa i Ad-
ministracji, mgr Anna Sienkiewicz – Instytut Historyczny, mgr Olga 
Sierawska – Instytut Biologii, mgr Michał Rozenberg – Instytut Histo-
ryczny, od góry po prawej stronie: mgr inż. Patrycja Bełtowska – Insty-
tut Ekonomii i Finansów, mgr Łukasz Paluch – Instytut Teologii, mgr 
Aleksandra Werner – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii 
Społeczno-Ekonomicznej, mgr Izabela Osek – Instytut Zarządzania.

Sama inicjatywa LSI nie ogranicza się jednak wyłącznie do 
tradycyjnego formatu konferencji. Jeszcze w 2022 r., poza 
trzema ogólnopolskimi wydarzeniami z tego cyklu, plano-
wane są:

 – co najmniej dwa wykłady otwarte LSI (szczegóły na stro-
nie Facebook Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktor-
skiej Uniwersytetu Szczecińskiego);

 – I Ogólnopolska Międzyuczelniana Konferencja LSI „Psy-
chologia w ujęciu interdyscyplinarnym”, współorgani-
zowana przez KN „IKSDUS” wraz z Radą Doktorantów 
Szkoły Doktorskiej, Samorządem Doktorantów Insty-
tutu Psychologii PAN oraz innymi podmiotami;

 – I Anglojęzyczna Konferencja LSI.
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Dyskusje nad nowym słownikiem poprawnej polszczyzny

Poprawne vs właściwe użycie języka
Refleksja dotycząca kształtu współczesnej normy języ-
kowej jest związana z toczącą się dyskusją nad nowym 
słownikiem normatywnym. Pokazuje ona ogrom pro-
blemów wynikających nie tylko z zasobu wewnętrznego 
normy, lecz także z jej uwarunkowań zewnętrznych: 
społecznych i kulturowych. Podstawowe pytanie, jakie 
sobie zadają kodyfikatorzy, brzmi: jak formułować 
normę językową w czasach gwałtownych przemian 
cywilizacyjnych, rewolucji technologicznej, kryzysów 
kulturowych i upadku autorytetów? Jaka rolę ma peł-
nić? Komu służyć? Czyj uzus i czyj autorytet miałby 
ją kształtować? Do jakiego typu aktywności ludzkiej 
miałaby się odwoływać, do jakich i czyich komunika-
cyjnych potrzeb?

Skodyfikowana w połowie lat 90. XX wieku norma językowa 
jest ujęta dwupoziomowo. Na poziomie wzorcowym odwołuje 
się do tradycji językowej, reguł gramatycznych, a także do uzusu 
inteligencji humanistycznej traktowanej jako autorytet kulturalny. 
Język uznaje za wartość autoteliczną, podkreśla jego rolę kulturo-
twórczą, poznawczą i akumulatywną. Norma użytkowa (potoczna) 
za ważne uznaje takie czynniki, jak powszechność środków języko-
wych, ich ekonomiczność, wyrazistość i skuteczność. Język ma tu 
wartość instrumentalną i służy przede wszystkim przekazywaniu 
informacji. Każdy poziom normy odnosi się do innych sytuacji 
komunikacyjnych, zakłada więc wysoką świadomość językową 
uczestników komunikacji.

Dwupoziomowa koncepcja normy, która była odpowiedzią na 
oczekiwania użytkowników języka ćwierć wieku temu, nie odzwier-
ciedla skomplikowanej sytuacji polszczyzny w XXI wieku i nie 
zaspokaja wszystkich współczesnych potrzeb komunikacyjnych. 
Zakłada ona bowiem kulturową ciągłość, linearność przekazu, 
normotwórczą rolę tekstów pisanych oraz społeczną wagę takich 
instytucji, jak Polska Akademia Nauk, Rada Języka Polskiego, aka-
demickie poradnictwo językowe. Odwołuje się także do uzusu 
środowisk inteligenckich, zwłaszcza wielopokoleniowych, uzna-
wanych za autorytet kulturalny.

Współcześnie jednak rola inteligencji humanistycznej znacznie 
się zmniejszyła, a sfera społecznej aksjologii – przewartościowała. 
W epoce dominacji gospodarki rynkowej człowiek postrzegany jest 
przez pryzmat jego możliwości konsumpcyjnych, w życiu społecznym 
zaś funkcjonuje głównie w roli konsumenta. Wszystko jest towarem, 
wszystko jest na sprzedaż i wszystko można kupić, nawet to, co od 
zawsze było poza obszarem targu i handlu: wiedzę, umiejętności, 
sławę, uczucia, cierpienie, ból, śmierć. W świecie zdominowanym 
przez konsumpcję pomieszały się (głównie za sprawą mediów) 
wyraźnie dotąd oddzielone obszary ludzkiego życia: sacrum i profa-
num, duch i materia, publiczność i prywatność, człowiek i rzecz. Liczy 
się sukces, wizerunek, kompetencje zawodowe, mniej zaś wiedza 
i wykształcenie. Gwałtowny postęp technologiczny podważa też 

utrwalone systemy i instytucje, w których uczestniczenie wymaga 
namysłu, skupienia i rozwagi. Przejmująco mówił o tym Krzysztof 
Warlikowski w Parlamencie Europejskim z okazji wręczenia mu 
Europejskiej Nagrody Literackiej:

„Pochodzę z Polski, z kraju, który po transformacji ustrojowej 
utracił grupę społeczną nazywaną inteligencją i żmudnie zaczął 
budować nowe autorytety, także w dziedzinie kultury. Jednocześnie 
kultura, podobnie jak inne sfery życia, stała się strefą działania 
wolnego rynku, który zaczął wywracać kryteria i wartości. Dzisiaj 
blisko 40 proc. Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30 
proc. rozumie w niewielkim stopniu. Co dziesiąty absolwent szkoły 
podstawowej nie potrafi czytać. Aż 10 milionów Polaków (ok. 25 
proc.) nie ma w domu ani jednej książki. Analfabetą funkcjonalnym 
jest co 6 magister w Polsce. 6,2 miliona Polaków znajduje się poza 
kulturą pisma, czyli nie przeczytało NIC, nawet artykułu w brukowcu. 
40 proc. Polaków ma problemy z czytaniem rozkładów jazdy czy 
map pogodowych. To są dane tak niewiarygodne, że aż zabawne. 
A jednak napawają grozą” (https://www.f5.pl/tu-i-teraz/przem-
owienie-krzysztofa-warlikowskiego-w-parlamencie-europejskim-
ktore-powinniscie-przeczytac).

Wobec kryzysu humanistyki uzus elity intelektualnej nie jest 
już punktem odniesienia, bo zachwiany został autorytet naukowca, 
pisarza, nauczyciela, a i pojęcie elity mocno się przewartościowało. 
Zerwana też została kulturowa i aksjologiczna łączność między 
pokoleniami. Badacze określają ten stan rozpadem uniwersum 
kulturowego, który przejawia się między innymi w przyswajaniu 
wiedzy fragmentarycznej, czerpanej głównie z internetu, w braku 
kontaktu ze słownikami, w odmiennym rozumieniu pojęć, w nie-
znajomości zasobu słownego polszczyzny kumulującego wiedzę 
historyczną, społeczną, kulturową, obyczajową.

Dla kogo więc i jak kodyfikować normę językową w nowej rzeczy-
wistości, której główną cechą jest szeroko pojęty konsumpcjonizm? 
W polszczyźnie efektem owego „konsumpcyjnego karnawału” są 
na przykład innowacje semantyczne zakłócające tradycyjny kul-
turowy porządek, by wymienić tylko takie przykłady, jak premiera 
samochodu, festiwal pizzy, galeria pieczywa, ikona mody, akademia 
paznokcia itp. Owe konstrukty zawieszają znaczenia słów premiera, 
festiwal, galeria, ikona, akademia, tradycyjnie nazywające zjawi-
ska z kręgu kultury wysokiej. Potrzebom komercyjnym służy też 
hiperbolizacja: salon łazienek, imperium wizażu, ambasada whisky, 
personifikacja przedmiotów: przyjazne kremy, inteligentne proszki, 
myślące patelnie, a także ekspansja chrematonimów, tj. nazw wła-
snych różnorodnych wyrobów: samochodów, budynków, domów 
wczasowych, restauracji, serków, wafelków, pizz, drinków itp., itd. 
Jakość polszczyzny publicznej kształtują reklama i marketing, 
wymagające form wyrazistych, ekonomicznych, więc na popu-
larności zyskują konstrukcje syntetyczne, łamiące jednak reguły 
gramatyki, np. zabiegi na twarz, zabiegi na ciało, krem dla zdrowej 
cery, szampon dla pięknych włosów, albo reguły składni: przed i po 
treningu, dwa i więcej przepisów, odnośnie czegoś. Uczestnikom tego 
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typu kontaktów językowych norma wzorcowa polszczyzny zwykle 
nie jest znana i nie jest potrzebna.

Współczesna norma polszczyzny powinna też zaspokajać 
potrzeby i oczekiwania użytkowników internetu. Przestrzeń wir-
tualna istotnie zmieniła kształt i jakość praktyki językowej, zawiesiła 
tradycyjny podział na sytuacje oficjalne i nieoficjalne, połączyła 
sferę prywatną ze sferą publiczną. Internet jako medium egali-
tarne umożliwia każdemu tworzenie własnych wypowiedzi. Są 
w nim teksty staranne (naukowe, popularnonaukowe, literackie, 
publicystyczne), są mniej staranne (internetowe wersje informacyj-
nych artykułów prasowych, teksty zamieszczane na internetowych 
stronach urzędów), są teksty prywatne i paraprywatne, np. blogi 
czy wypowiedzi internautów w dyskusjach, na forach, w komen-
tarzach zamieszczanych w mediach społecznościowych. Ich jakość 
zależy od intencji nadawcy, od stopnia aprobaty normy językowej, 
uznawanych zasad etykiety, od jego poczucia estetyki i kultury 
osobistej. Wpływa to istotnie na jakość polszczyzny publicznej, 
która przestała być normatywnym wzorcem w zakresie interpunkcji 
i ortografii, w zakresie reguł składniowych i zasad doboru słownic-
twa. Jak więc traktować normę językową, gdy w internecie istnieją 
jednocześnie wszystkie jednostki języka, i te poprawne, i te błędne, 
i te kulturalne, i te zwulgaryzowane, a każda może być powielana 
i utrwalana w świadomości użytkowników?

W sieci obraz dominuje nad słowem, tekst traci strukturę line-
arną, a substancja języka zyskuje nową jakość: nie pisana i nie 
mówiona, tylko mówiona w formie zapisanej. Komunikat jest 
więc jednocześnie i mówiony, i pisany: mając formę graficzną 

(jak język pisany), charakteryzuje się cechami języka mówionego: 
sytuacyjnością, naprzemiennością nadawczo-odbiorczą, dialo-
gowością, swobodą składniową i leksykalną. Działa ponadto za 
pomocą różnorodnych znaków: obrazów, rysunków, emotikonów, 
a także wielkich liter i znaków interpunkcyjnych, które zyskują nowe 
funkcje (mogą mówić, krzyczeć, przenosić dodatkowe znaczenie). 
W komunikacji wirtualnej nie liczy się kulturowa ciągłość, tylko 
teraźniejszość, bycie tu i teraz, a naczelną zasadą jest wolność 
jednostki, potrzeba autokreacji.

Jak zatem ujmować normę językową, by zaspokoiła potrzeby 
wszystkich użytkowników języka, i tych oczekujących jednoznacz-
nych reguł, i tych pragnących wolności wypowiedzi? W takiej skom-
plikowanej sytuacji szczególnej mocy nabiera powszechny zwyczaj 
językowy. Dotąd uzus decydował przede wszystkim o kształcie 
normy użytkowej, ograniczonej do kontaktów swobodnych, głów-
nie nieoficjalnych, o różnorodnej tematyce. Na poziomie normy 
wzorcowej wspierał kryterium autorytetu kulturalnego, był jednak 
kryterium intuicyjnym, opartym na indywidualnym doświadczeniu 
kodyfikatora. Współcześnie dzięki udostępnianym cyfrowo korpu-
som tekstów można trafniej ocenić zasięg użycia jakiejś jednostki 
językowej, przez co kryterium uzualne staje się bardziej obiek-
tywne i miarodajne. Jeśli więc uzus jest przewidywalny i łatwiejszy 
do zbadania, to może być przyjęty za fundament normy. Norma 
w tej koncepcji byłaby częścią zwyczaju językowego, składającą 
się z typowych, bo najbardziej rozpowszechnionych jednostek. 
Przyjęcie uzusu jako podstawy normy pozwoliłoby usankcjono-
wać utrwalone w praktyce formy wyrazowe (pozostające dotąd 
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w sprzeczności z regułami) i zaaprobować (pod pewnymi warun-
kami) błędy powszechne: przekonywujące, w każdym bądź razie, rok 
dwutysięczny dwudziesty, z wielkiej litery, w cudzysłowiu itp. Uła-
twiłoby też aprobatę dla konstrukcji utrwalonych w starannych 
i specjalistycznych odmianach języka, jak choćby wspomniane 
już przed i po wydarzeniu, dwa i więcej przepisów, odnośnie czegoś, 
konstrukcji – dodajmy – wyrazistych, syntetycznych, ekonomicz-
nych, obrazowych i zrozumiałych. Pozwoliłoby więc zniwelować 
rozdźwięk między regułami a zwyczajem językowym, niejasny dla 
wielu użytkowników języka.

Te wszystkie czynniki musi uwzględniać nowa norma, w tym też 
kierunku idzie myślenie kodyfikatorów, którzy proponują pojęcie 
poprawności językowej zastąpić pojęciem właściwego użycia środ-
ków językowych. Konkretny wyraz, forma gramatyczna, połączenie 
składniowe itp. poddane będą ocenie nie jako fakt izolowany (tak 
jest teraz w słownikach poprawnej polszczyzny), tylko w określonych 
okolicznościach komunikacyjnych. Do tego jest potrzebna wiedza 
o różnorodnych ograniczeniach w ich użyciu. Są to między innymi: 
sytuacja komunikacyjna (oficjalna bądź potoczna), specyfika relacji 
między nadawcą i odbiorcą (relacja pan–ty), środowisko społeczno-
-zawodowe (języki specjalistyczne), kanał wypowiedzi (pisany, mówiony, 
mówiony zapisany), ekspresywność środków językowych, zróżnicowanie 
pokoleniowe użytkowników (np. elementy slangowe), etyka słowa 
i etykieta (kwestia grzeczności bądź inkluzywności komunikacji), 
region (dialekty i gwary), pochodzenie słowa (zapożyczenia).

Wymienione okoliczności komunikacyjne decydują o właściwym 
użyciu jakiegoś słowa czy zwrotu. Mówiąc przykładami: oficjalna 
komunikacja wyklucza używanie wyrazów potocznych (np. kasa, 
zasuwać); formy: pani Anno, panie Piotrze są właściwe w sytuacjach 
nieoficjalnych (sąsiedzkich), a niewłaściwe w kontaktach nierówno-
rzędnych (np. akademickich); skróty składniowe: przed i po treningu, 
zabiegi na twarz są ograniczone do tekstów specjalistycznych bądź 
reklamowych; wyrazy obce mogą być używane z potrzeby komuni-
kacyjnej, a nie ze snobizmu (np. kontent to w polszczyźnie ogólnej 
przymiotnik ‘zadowolony’, a w informatyce rzeczownik ‘zawartość’), 
inkluzywność i komunikacyjna empatia pozwala na użycie konstrukcji 
w Ukrainie zamiast ustabilizowanej na Ukrainie itp. Z takich właśnie 
ocen będzie się składał planowany Słownik właściwych użyć języka, 
nobilitujący odmianę potoczną, uznający jej centralne miejsce wśród 
odmian polszczyzny. Bo to właśnie polszczyzna potoczna w jej rejestrze 
neutralnym jest podstawą powszechnej komunikacji. Właściwe użycie 
języka to dobór środków wyrazu zależny od tego, jako kto mówię (piszę), 
do kogo, o czym, po co, kiedy i gdzie. To dostosowanie wypowiedzi 
do wszystkich omówionych wyżej okoliczności komunikacyjnych.

Czy w takim razie musimy porzucić tradycyjne myślenie o normie 
językowej jako drogowskazie dla użytkowników polszczyzny? W zasa-
dzie już to robimy, gdy różnicujemy wyrazy w zależności od sytuacji 
(staranne: dobrze i potoczne: dobra), gdy używamy wymiennie różnych 
form gramatycznych (np. pięć meczów i pięć meczy¸ czworo niemowląt 
i cztery niemowlęta), gdy akceptujemy zmianę składni w bierniku (widzę 
samochód, ale jem kotleta), gdy uznajemy za wyrażenia potoczne nie-
gdysiejsze wulgaryzmy (kurde, wkurzyć się), gdy ujednolicamy akcent 
wyrazowy na drugiej sylabie od końca itp. Każde z tych zachowań 
językowych może być właściwe bądź niewłaściwe, zależnie od okolicz-
ności. W praktyce językowej od dawna dokonujemy takich wyborów.

A co z poprawnością i błędem językowym? Te pojęcia proponuje 
się zarezerwować dla ortografii i interpunkcji, bo tu potrzebujemy 
reguł bezwyjątkowych.

 prof. dr hab. Ewa Kołodziejek
 Instytut Językoznawstwa US
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Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek

Językoznawczyni, obserwatorka współczesnej polszczyzny, 
popularyzatorka wiedzy o języku. Wiceprzewodnicząca Rady 
Języka Polskiego, przewodnicząca Zespołu Retoryki i Komunikacji 
Publicznej RJP. Na Uniwersytecie Szczecińskim prowadzi wykłady 
z przedmiotów językoznawczych, kieruje pracą poradni językowej, 
opiekuje się studenckim Kołem Młody Językoznawców. Autorka 
książek z zakresu socjolingwistyki, m.in. Człowiek i świat w języku 
subkultur (2005, wyd. II zmienione 2015), językoznawstwa współ-
czesnego: Nowe, nowsze, najnowsze. O zmianach we współczesnej 
polszczyźnie (2019) i poradników językowych, m.in. Walczymy 
z bykami. Poradnik językowy PWN (2010), Potyczki z polszczyzną. 
Poradnik językowy PWN (2019). Współautorka poradnika: Etyka 
języka. Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację.

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

TMJP powstało w 1920 roku. Obecnie Towarzystwo, oprócz trady-
cyjnych odczytów i publikacji książkowych, wprowadza bardziej 
przystępne formy popularyzacji wiedzy językowej – gry uliczne, 
turnieje retoryczne, imprezy o charakterze słowno-muzycznym. 
Do Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego może zapisać się 
osoba pełnoletnia, której cel Towarzystwa leży na sercu i która 
uiszcza składkę roczną w obowiązującej wysokości i ustalonym 
terminie. Osoba niepełnoletnia w wieku od 14 lat może również 
zostać członkiem Towarzystwa za zgodą opiekunów prawnych 
oraz władz szkolnych. Członkowie niepełnoletni mają wszystkie 
prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego 
prawa wyboru do władz Towarzystwa oraz prawa głosowania nad 
uchwałami. Członkowie niepełnoletni mogą zrzeszać się również 
w Kołach (np. szkolnych) Towarzystwa, podległych Zarządom 
Oddziałów. Aby zostać członkiem Towarzystwa, należy wypeł-
nić deklarację członkowską (dostępna na stronie www.tmjp.pl) 
i przesłać ją do wybranego oddziału terenowego Towarzystwa 
lub bezpośrednio do Zarządu Głównego pod adresem tmjp@
tmjp.pl. Składka członkowska za rok 2022 wynosi 60 zł, a razem 
z prenumeratą „Języka Polskiego” – 140 zł. Dla uczniów będących 
członkami kół szkolnych TMJP obowiązuje składka ulgowa – 15 zł.
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Akademia Młodego Prawnika

Uniwersytet szkoli pięćdziesięciu młodych 
prawników z całego województwa
11 marca 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się uroczysta inau-
guracja Akademii Młodego Prawnika, nowatorskiego 
i innowacyjnego projektu edukacyjnego. Adresatami 
projektu są uczniowie szkół podstawowych – klas V–VIII 
oraz ponadpodstawowych z województwa zachodnio-
pomorskiego. Akademia Młodego Prawnika powstała 
z myślą o popularyzowaniu wiedzy prawniczej, zarazem 
kształtowaniu świadomości prawniczej wśród dzieci 
i młodzieży. Projekt cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem, co potwierdza liczba zgłoszeń oraz wysoki 
poziom merytoryczny przesłanych prac.

Akademia Młodego Prawnika stanowi nowatorski, oryginalny 
i innowacyjny projekt edukacyjny. Adresowana jest do uczniów szkół 
podstawowych (klas V–VIII) oraz ponad-podstawowych (liceów ogól-
nokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia) z woje-
wództwa zachodniopomorskiego. Pomysłodawca i organizator Aka-
demii – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
– zauważył ogromną potrzebę popularyzowania wiedzy prawniczej 
wśród najmłodszych obywateli, przede wszystkim w aspekcie posze-
rzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwijania zainteresowań 
z zakresu nauk prawnych i nauk pozaprawnych. Za cel Akademii 
przyjęto również rozwijanie umiejętności interpretacji przepisów 
prawa oraz wykorzystania wiedzy prawnej w praktyce, czemu służyć 
mają zajęcia prowadzone w formie warsztatów przez nauczycieli 
akademickich, prawników, ekspertów oraz specjalistów zewnętrznych.

Oferta Akademii – określająca główne cele jej działania, pro-
pagowanie kultury prawnej przez zdobycie, pogłębienie wiedzy 
i umiejętności z zakresu charakterystyki polskiego jak i unijnego 
systemu prawnego – spotkała się z ogromnym zainteresowaniem 
potencjalnych adeptów. Warunkiem udziału w projekcie, oprócz 
przeslania formularza zgłoszeniowego, było przygotowanie eseju, 
w którym kandydat miał opisać, dlaczego jest zainteresowany uczest-
nictwem w Akademii Młodego Prawnika. W ramach rekrutacji 
wpłynęło łącznie blisko 90 zgłoszeń. Poziom merytoryczny prac 
był bardzo wysoki, dlatego komisja rekrutacyjna, po dokonaniu 
wnikliwej oceny esejów pod kątem merytorycznym i językowym, 
wybrała najlepszą jej zdaniem reprezentację 50 uczestników (połowę 
stanowią uczniowie szkół podstawowych, a drugie 25 osób to ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych). Dodatkowym aspektem oceny była 
również kwestia oryginalności pracy. Chęć uczestnictwa w Akademii 
zgłosiły szkoły z całego województwa zachodniopomorskiego, 
między innymi ze Szczecina, Chojny, Gryfic, Gryfina, Kołobrzegu, 
Koszalina, Stargardu, Wałcza czy Złocieńca.

Należy wspomnieć, że każdy uczestnik ma zagwarantowane 
prawo uczestniczenia w warsztatach oraz zajęciach dydaktycznych, 

otrzymuje również materiały szkoleniowe i rzeczowe oraz indeks 
Akademii Młodego Prawnika.

Pierwsze w życiu indeksy
Podczas inauguracji na Wydziale Prawa i Administracji US stawili 

się w licznym gronie adepci Akademii wraz z osobami towarzy-
szącymi (rodzicami, opiekunami i nauczycielami). Uroczystość 
poprowadziły dr Ewa Kowalewska, pełniąca funkcję koordynatora 
Akademii Młodego Prawnika mgr Dominika Trzeszczoń. Obecni 
byli: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, dziekan WPiA US, 
dr Beata Kanarek, prodziekan ds. kształcenia, dr Wojciech Bożek, 
prodziekan ds. ewaluacji, Marcin Borek, przewodniczący Rady Izby 
Komorniczej w Szczecinie, dr Przemysław Mijal, dziekan Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Magdalena Zarębska-Kulesza, 
Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Małgorzata Duras, dyrektor 
Wydziału Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie, dr Marieta 
Czekałowska, naczelnik Wydziału Prawnego Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz nauczyciele aka-
demiccy, którzy będą prowadzić warsztaty tematyczne w ramach 
Akademii Młodego Prawnika.

– Zadaniem tego przedsięwzięcia jest wyposażenie tych wspa-
niałych, młodych ludzi w narzędzia, które pozwolą im stać się 
świadomymi obywatelami – mówiła dr hab. Ewelina Cała-Wacin-
kiewicz, prof. US. Kurator Magdalena Zarębska-Kulesza podkreśliła, 
że w projekcie bierze udział „najzdolniejsza, najbardziej aktywna, 
najbardziej ciekawska młodzież”.

Kulminacyjnym, i jednocześnie niezwykle wzruszającym, 
momentem inauguracji było wręczenie indeksów Akademii Mło-
dego Prawnika oraz złożenie ślubowania, w którym uczestnicy 
obiecali: sumiennie zdobywać wiedzę, wytrwale dążyć do prawdy, 
z zaangażowaniem poszukiwać odpowiedzi na stawiane pytania, 
dbać o dobre imię Akademii, postępować uczciwie, w duchu tole-
rancji i wzajemnego szacunku, przestrzegać prawa i zwyczajów 
obowiązujących w Akademii.

Po złożeniu ślubowania nastąpiło pasowanie na Uczestnika Aka-
demii przez Dziekan WPiA i Zachodniopomorską Kurator Oświaty. 
Uczestnikom wręczono, specjalnie zaprojektowane na tę okazję, 
pierwsze w ich życiu indeksy. Uczestnicy Akademii otrzymali również 
materiały szkoleniowe ufundowane przez patronów i partnerów 
projektu. Po uroczystym zakończeniu nadszedł czas na pamiątkowe 
zdjęcia. Nie ma wątpliwości, że wydziałowa ścianka wzbudziła 
ogromne zainteresowanie wśród zgromadzonej młodzieży i rodziców.

Zróżnicowany harmonogram zajęć
W ramach Akademii zaplanowano osiem sobotnich spotkań. 

Podczas siedmiu z nich zajęcia poprowadzą nauczyciele akademiccy 
WPiA US: dr Aleksandra Klich, dr Agata Pyrzyńska, dr Adrianna 
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Ogonowska, dr Dominika Skoczylas, dr Ewa Jędrzejewska, dr Ewa 
Kowalewska, dr Ewa Milczarek, dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela, 
dr Joanna Szyjewska-Bagińska, dr Marta Jasińska, dr Kamil Dąbrow-
ski, dr Przemysław Mijal, dr Rafał Kuligowski, dr Szymon Słotwiński, 
mgr Dominika Trzeszczoń, mgr Dominika Wróblewska, mgr Jakub 
Baranowski, mgr Mateusz Dżugaj. Ostatnie spotkanie, zaplanowane 
na 11 czerwca, będzie okazją do poznania Szczecina – podczas 
gry miejskiej uczestnicy zmierzą się z zagadkami dotyczącymi 
prawa i historii.

Pierwsze zajęcia w Akademii Młodego Prawnika rozpoczęły się 
już 12 marca. Tego dnia uczniowie szkół średnich zostali wprowa-
dzeni w tematykę budżetu państwa oraz budżetu obywatelskiego. 
„Co się dzieje w moim państwie?” oraz „Co się dzieje w moim 
mieście?” – na te dwa pytania prowadzący wraz z uczestnikami 
próbowali odpowiedzieć podczas pierwszych zajęć. Uczestnicy 
zmierzyli się także z tematyką państwowego długu publicznego 
i na podstawie wybranych przykładów zobaczyli, na jakim poziomie 
utrzymuje się dług w Polsce. Na koniec mieli możliwość stworzenia 
swojego własnego państwa, wskazania jego stolicy, przygotowania 
flagi narodowej oraz mieli okazję zadecydować, na co wydadzą 
pieniądze w swoim państwie. Uczestnicy Akademii wykazali się 
w tym zakresie ogromną kreatywnością. Uczniowie szkół ponad-
podstawowych odbyli również krótki kurs prawa wyborczego, który 
poprowadziła dr Agata Pyrzyńska. Celem zajęć było przedstawienie 
pojęcia wyborów, omówienie poszczególnych etapów procesu 
wyborczego oraz uświadomienie słuchaczom znaczenia wyborów 

w demokratycznym państwie prawnym. Spotkanie miało formę 
konwersatoryjną. Uczestnicy mieli możliwość wyrażenia własnego 
zadania, korzystając przy tym z narzędzi multimedialnych. Z kolei 
w grupie młodszej dr Pyrzyńska przeprowadziła zajęcia „Dzieci 
i ryby głosu nie mają – prawda czy fałsz?”, których celem było 
uświadomienie uczniom ich praw w szkole i zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawo do reprezentowania ich praw i interesów przez 
organy samorządu uczniowskiego. W ramach zajęć przedstawiono 
rolę i istotę samorządu uczniowskiego, a także znaczenie wyborów 
w powołaniu przedstawicieli uczniów w organach samorządu. Po 
części wykładowo-dyskusyjnej przeprowadzona została symulacja 
głosownia w wyborach przewodniczącego samorządu uczniow-
skiego. Młodsza grupa podczas zajęć przeprowadzonych przez 
dr Aleksandrę Klich poznała prawa, które przysługują dzieciom. 
Natomiast dr Ewa Milczarek i dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela 
przeprowadziły praktyczne zajęcia z prawa konstytucyjnego. 
W trakcie zajęć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych, wykorzystując tekst Konstytucji RP, rozwiązywali pro-

Współorganizatorami Akademii Młodego Prawnika są 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie oraz 
Izba Komornicza w Szczecinie. Honorowy Patronat nad 
projektem Akademia Młodego Prawnika objęła Zachod-
niopomorska Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-
-Kulesza. Patronami Akademii są również Prezydent 
Miasta Szczecin i Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. Partnerami projektu są Fun-
dacja Deloitte i CyberRescue.
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blemy prawne oraz kazusy. Przeprowadzono również symulację 
wyboru Rady Ministrów.

W kolejne soboty odbywają następne spotkania. 26 marca przepro-
wadzono zajęcia pod hasłami: „Ja i moje państwo” (mgr D. Trzeszczoń), 
„Ja i moi opiekunowie prawni” (dr S. Słotwiński), „Ja – Europejczyk” (dr 
R. Kuligowski), „Ja – konsument” (mgr M. Dżugaj), „Ja – pacjent” (dr 
A. Klich) oraz „Zasady zawierania umów” (dr S. Słotwiński). Tydzień 
później grupa młodsza przekonała się, wraz dr Ewą Kowalewską i mgr 
Dominiką Trzeszczoń, czy „Pieniądze szczęścia nie dają”. Uczestnicy 
Akademii poznali zagadnienia związane z prawem pracy podczas 
zajęć „Ja na rynku pracy”, które poprowadziła dr Joanna Szyjew-
ska-Bagińska. Dodatkowo, grupa starsza wzięła udział w zajęciach 
poprowadzonych przez dr Adriannę Ogonowską i zaproszonego 
gościa – dr Marietę Czekałowską, naczelnika Wydziału Prawnego 
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie – na 
temat: „Czy dbam o swoje środowisko? Chcę być EKO!”.

Kolejne zajęcia Akademii Młodego Prawnika to między innymi: 
„Czy sąd sądzi? Symulacja rozprawy”, czyli symulacja rozprawy 
poprowadzonej przez dr Przemysława Mijala i dr Ewę Jędrzejewską 
na sali rozpraw Wydziału Prawa i Administracji US (uczestnicy 
będą mogli poczuć się, jak w prawdziwym sądzie, zdobyć prak-
tyczną wiedzę, jak zachować się na sali sądowej, poznają również 
tajniki pracy sędziego); „Młody przedsiębiorca – czy to się opłaca?” 
(zajęcia mgr Dominiki Wróblewskiej i przedstawiciela Fundacji 
Deloitte na temat prowadzenia działalności gospodarczej i zwią-
zanymi z tymi obowiązkami podatkowymi); „Prawa w sieci, czyli 
jak klikać bezpiecznie” (warsztaty dr Dominiki Skoczylas i partnera 
Akademii, firmy CyberRescue, dotyczące bezpiecznego użytkowania 
Facebooka, fałszywych konkursów, nieprawdziwych oferty oraz 

profilów, dodatkowo, dzięki dr Ewie Kowalewskiej i mgr Dominice 
Trzeszczoń, starsza grupa dowie się, jak bezpiecznie robić zakupy 
w sieci i weryfikować podejrzane sklepy internetowe).

Ostatniego dnia zajęć, 4 czerwca, Marta Jasińska wraz z Zastępcą 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, dr Markiem Jasz-
talem poprowadzi zajęcia pt. „Jestem praworządny! O roli Policji 
słów kilka”. Grupa młodsza dodatkowo dowie się „Jak zostać biznes-
manem/bizneswoman?”, podczas warszatów prowadzonych przez 
mgr Dominikę Wróblewską. Grupa starsza na zajęciach „Studia 
prawnicze i co dalej?” dr Kamila Dąbrowskiego i Przewodniczą-
cego Rady Izby Komorniczej w Szczecinie Marcina Borka pozna 
perspektywy, które dają studia prawnicze.

Potencjał Akademii Młodego Prawnika
Z nieukrywaną satysfakcją można stwierdzić, że wielomiesięczne 

prace nad tym projektem okazały się sukcesem. Już teraz orga-
nizatorzy i prowadzący nie mogą się doczekać kolejnych zajęć 
w Akademii. Jednocześnie, na podziw zasługuje zaangażowanie, 
a także determinacja uczestników w dążeniu do wyznaczonych 
sobie celów, w tym uzyskania wiedzy i umiejętności w tak wymaga-
jącym obszarze wiedzy, jakim jest prawo. Zainteresowanie, z jakim 
spotkała się Akademia Młodego Prawnika, już dzisiaj pozwala na 
stwierdzenie, że będzie to inicjatywa, która na stałe wpisze się 
w kalendarz przedsięwzięć organizowanych przez Wydział Prawa 
i Administracji US.

 dr Dominika Skoczylas 
 mgr Dominika Trzeszczoń 
 mgr Dominika Wróblewska 
 WPiA US
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SYTUACJA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA RODZINY 
DZIECKA Z MUKOPOLISACHARYDOZĄ 
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PERSPEKTYWA TEORII STRUKTURACJI ANTHONY’EGO 
GIDDENSA

Mukopolisacharydozy (MPS) to grupa 
rzadkich genetycznych chorób metabolicz-
nych, w których dochodzi do spichrzania, 
czyli patologicznego odkładania się czą-
steczek w tkankach organizmu. W różnych 
typach MPS choroba może dotykać innych 
układów organizmu, mieć odmienne roko-
wania i przebieg, jednak we wszystkich 
przypadkach klinicznych tego schorzenia 
ma charakter postępujący. 

Niniejsza publikacja dotyczy sytuacji 
osób i rodzin osób z mukopolisachary-
dozami we współczesnej Polsce. Wielość 
aspektów tej sytuacji wpływa na jej spe-
cyfikę. Między innymi wspomniany już 
inny obraz kliniczny i różne rokowania 
w każdym z typów mukopolisacharydozy 
oraz występowanie w obrębie danego typu 
zróżnicowanych wariantów tego schorze-
nia powoduje znacznie ograniczoną liczbę 
podobnych przypadków. Wiążą się z tym 
także trudności w porównaniu przebiegu 
choroby u różnych osób, z których każda 
może mieć inne potrzeby oraz wymagać 
odmiennej rehabilitacji. Z tego powodu 
pacjenci, jak również ich rodzice i opie-
kunowie, mogą być szczególnie narażeni 
na ryzyko pozostawania w niekorzystnej 
psychologicznie sytuacji osamotnienia. Izo-
lację może pogłębiać odległość geograficzna, 
która utrudnia spotkania osobiste w celu 
wymiany doświadczeń, wiedzy, opinii, poglą-
dów, a także dzielenie się emocjami i wza-
jemne wsparcie w ramach samopomocy. 
Inicjowanie działań służących realizacji 
wspólnego celu może jednak odbywać się za 
pośrednictwem internetu, co z kolei sprzyja 
budowaniu zasobów przez rodzinę. Kontakt 

poprzez internetowe grupy pacjentów może 
ułatwiać dostęp do informacji publikowa-
nych przez inne rodziny pacjentów z MPS, 
ale również do wszelkich źródeł wsparcia. 

Książka ma strukturę trójdzielną. 
W pierwszej części prezentuję podstawy 
teoretyczne analizowanych zagadnień. Przy-
bliżam pojęcie chorób rzadkich, omawiam 
rozwój psychospołeczny dziecka z rzadką 
chorobą progresywną, wyjaśniam poję-
cie sytuacji, analizuję sytuację społeczną 
współczesnej rodziny, jak również oma-
wiam strukturalne uwarunkowania sytu-
acji społeczno-wychowawczej współczesnej 
rodziny z osobą niepełnosprawną. Ponadto 
przybliżam teorię strukturacji Anthony’ego 
Giddensa. Druga część pracy poświęcona jest 
założeniom metodologicznym. W trzeciej 
części analizuję wyniki badań własnych, które 
dotyczą sytuacji społeczno-wychowawczej 
rodziny i dziecka z mukopolisacharydozą. 
Przedstawiam postulaty edukacyjne w świetle 
teorii strukturacji Giddensa oraz prezentuję 
model interdyscyplinarnego wsparcia osób 
z MPS i ich rodzin. 

W szczególności pracę tę kieruję do 
pedagogów specjalnych oraz do studentów 
pedagogiki specjalnej, zainteresowanych pro-
blematyką niepełnosprawności wynikającej 
z rzadkiej choroby genetycznej, a także sze-
roko omawianym w pedagogice specjalnej 
zagadnieniem inkluzji. Problemy związane 
z sytuacją osób z chorobami rzadkimi i moż-
liwościami ich społecznego funkcjonowania 
nie tylko mieszczą się w kręgu zainteresowań 
pedagogiki specjalnej, ale współcześnie stają 
się niezwykle istotnym jej obszarem.

 Ze wstępu
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Tytułowi Hiperborejczycy to lud wystę-
pujący w greckiej mitologii, żyjący w krainie 
szczęśliwości „za Boreaszem”. Siedzibę tego 
boga starożytni Grecy lokowali najpierw 
w Tracji, a później, w miarę jak rozszerzał 
się ich horyzont geograficzny, coraz dalej 
na północ, poza Góry Ryfejskie, równie 
mityczne jak sam Boreasz. Hiperborejczycy 
zamieszkiwali krainę szczęśliwości, słynęli 
z dobroci, kultury, nauki, byli wielkimi 
czarownikami. Żyli tak długo, że znużeni 
życiem, popełniali samobójstwo, rzucając się  
z urwiska do morza. Hiperborejczykiem 
był, między innymi, bóg Apollo, opiekun 
muz, poezji i światła (bliżej będzie o nich 
w drugiej części książki). Ale co ludy cyr-
kumborealne, a więc historyczni mieszkańcy 
Arktyki, mają wspólnego z Hiperborejczy-
kami? Dziś wydaje się, że poza samym 
określeniem (cyrkumborealne oznacza 
dosłownie „dookoła Boreasza”) z pewno-
ścią niewiele. Współczesna terminologia 
naukowa tworzona całe stulecia przez ludzi 
mających klasyczne wykształcenie chętnie 
korzysta z greki i łaciny. Strefa borealna 
ma dziś jedynie klimatyczne konotacje – 
większość przyrodników używających tego 
terminu nawet nie słyszała o Boreaszu czy 
Hiperborejczykach – i odnosi się do strefy 
klimatu zimnego. Sam hiperborejski mit 
odżywa raz po raz, ostatnio głównie w Rosji, 
w miarę jak potrzeba mitu, głęboko tkwiąca 
w ludzkiej podświadomości, pojawia się 
na nowo. Oczywiście zamiast ludów cyr-
kumborealnych można by użyć określania 
„arktyczne” bądź dla ścisłości „arktyczne 
i subarktyczne”. Byłoby to lepiej i szerzej 
zrozumiałe, lecz zgubilibyśmy odwieczny 
związek przeszłości z teraźniejszością 
(i przyszłością). 

Książka dzieli się na dwa tomy i sześć 
części. Wprowadzenie środowiskowe sta-
nowi część pierwszą zatytułowaną nieco 
staroświecko – Historia naturalna. Następna 
część – Arktyka mityczna, która miała być 
pierwotnie osią całego projektu, poświęcona 
jest mitotwórczej roli Arktyki w tzw. kulturze 
klasycznej i późniejszej (europejskiej i ogól-
noświatowej). Nie zajmuję się, poza ostatnim 
rozdziałem, mitami Północy. Trzecia część, 
Przeszłość, dotyczy ogólnie rzecz biorąc 
przeszłości ludów cyrkumborealnych, wpro-
wadza w historię ich odkrywania, antropo-
geografię Północy, jej języki i pradzieje. Tu 
również znalazły się rozdziały o wymar-
łych ludach tej strefy. Kończy ją rozdział 
poświęcony hodowcom reniferów, którzy 
odchodzą już powoli w przeszłość. Następne 
dwie części stanowią zasadniczy trzon pracy 
i poświęcone są rdzennym ludom Północy. 
Podział na dwa kręgi: wewnętrzny – ark-
tyczny i zewnętrzny – subarktyczny, wyda-
wał się tu najlepszym rozwiązaniem, choć 
w przypadku wielu ludów jest on dyskusyjny. 
Te arktyczne omawia część czwarta zaty-
tułowana Pierwszy Krąg, zaś subarktyczne 
(w szerokim znaczeniu tego słowa) część 
piąta – Drugi Krąg, rozpoczynająca drugi 
tom. Szósta, ostatnia merytoryczna część, 
Europejczycy w Arktyce, poświęcona jest 
tym grupom ludności europejskiej, które już 
w czasach historycznych wtargnęły w rejony 
północne z południa. Jej ostatni rozdział 
zatytułowany jest Czyja Arktyka? i stanowi 
swego rodzaju zakończenie książki. Podsu-
mowanie, będące jedynie długim powtórze-
niem tego, co znajduje się w całej książce, 
wydawało się zbyteczne, z powodzeniem 
zastępuje je rozbudowane streszczenie.

 Ze wstępu

Karol Piasecki
HIPERBOREJCZYCY, CZYLI LUDY CYRKUMBOREALNE 
tom 1 i tom 2
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red. Piotr Michałowski
NIEPOSPOLITE RUSZENIE SŁÓW
LIRYKA HELENY RASZKI W ZBLIŻENIACH I PRZEKROJACH
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To książka ważna i poruszająca, 
z rodzaju tych, które rzadko dziś powstają, 
bo pisane są nie dla samych autorów, 
z intencjami budowania marki, zdobywa-
nia lajków i followersów na Facebooku, 
pozyskiwania nagród i wynagrodzeń, ale 
rzeczywiście – dla kogoś innego, o kim 
się pisze, a kto nie jest szczególnie popu-
larny, o kim się pisze dla upamiętnienia 
i ze zwyczajnej potrzeby serca. To książka 
o jednej kobiecie – poetce, napisana 
przez dziesięciu mężczyzn – krytyków 
i historyków literatury, z których część 
znała Helenę Raszkę osobiście, czego 
wyrazem są wspomnienia dyskretnie 
wplatane w tkankę interpretacji oraz to, 
że mówiącego „ja” nie nazywa się „pod-
miotem lirycznym”, ale „poetką”, mającą 
„prawdziwe” uczucia, rodzinę, biografię, 
ulubione miejsca i kolory. Przyjęcie takiej 
personalistyczno-idiograficznej perspek-
tywy oznacza tutaj rezygnację z podpo-
rządkowania lektur modnym dyskursom 
tak zwanej nowej humanistyki, studiom 
ekokrytycznym, postsekularnym czy 
afektywnym. Autorzy tej książki piszą po 

prostu: „naturalne otoczenie”, „niemate-
rialny sens” albo „miłość”, skupiając się 
na konkretnych wierszach bądź na ich 
konstelacjach, częściej zresztą na tych 
pierwszych, co przejawia się w tym, że 
początkowa część zbioru, Zbliżenia, obej-
muje większość szkiców, a kolejna, Prze-
kroje – tylko trzy. Objaśniając to podejście, 
Piotr Michałowski stwierdza, iż chodzi – 
łomu o taką formę upamiętnienia, „która 
dorobku nie monumentalizuje, lecz go 
ożywia w twórczej polifonii odczytań, jaką 
jest zbiór interpretacji utworów Poetki”; 
o „zarówno (po)ruszanie słów Poetki, jak 
(po)rusza – nie słowem – w kreatywnym 
dialogu komentatora z komentowanym 
tekstem”. Tę intencję udało się w Niepo-
spolitym ruszeniu słów… zrealizować wła-
śnie w jej różnych wymiarach, bo liryka 
Heleny Raszki zostaje tutaj wprawiona 
w ruch – ożywiona w przecinających się 
ze sobą lekturach, a zarazem ujęta w taki 
sposób, że wzbudza emocje i prowokuje 
do dialogu.

 Z recenzji wydawniczej 
 dr hab. Doroty Wojdy

Benon Zbigniew Szałek
HEURYSTYKA A „HEURYSTYKI POLITYCZNE”
ORAZ ZAGADNIENIA POKREWNE. 
WSTĘP DO PROBLEMATYKI

Prezentowana praca nie jest pomy-
ślana jako podręcznik – jest to praca stu-
dialna i stanowi wyraz refleksji nad pro-
blemem heurystyki we współczesnym 
świecie. Wywód bazuje na pojęciach 
systemu i jego otoczenia (Bertalanffy, 
1972, 1984). W tym wypadku chodzi 
o uwzględnienie faktu, że systemy 
zawsze działają w jakimś otoczeniu, 
a informacje niezbędne do określania 
celów i sposobów rozwiązania problemu 
muszą dotyczyć nie tylko systemu, ale 
i jego otoczenia. System i jego otocze-
nie można charakteryzować (charakte-

rystyka strukturalna i funkcjonalna) za 
pomocą wielu parametrów – takich jak 
np.: cele, zasoby/potencjał/ funkcje, 
struktura/mechanizmy, stopień integra-
cji, spójność, sterowalność, stabilność, 
inercja, elastyczność/adaptacyjność, 
zdolność do uczenia się, wrażliwość (np. 
niezbędne zasilanie), niezawodność, 
sprawność, skuteczność, efektywność, 
wydajność. Wiedza adekwatna do sytu-
acji to podstawa do określenia właści-
wych celów i podejmowania właściwych 
decyzji (Friedman, Friedman, 1997). 
W tym miejscu chciałbym poświęcić 
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„właściwym celom” kilka dodatkowych 
słów. Mianowicie, może dojść do sku-
tecznego osiągnięcia wadliwie określo-
nego celu, a więc celu niekorzystnego. 
Generalnie chodzi o korzyść z osiągnię-
cia celu, a nie o skuteczne osiąganie 
byle jakiego celu. Nie zawsze to, co jest 
korzystne dla jednych, jest korzystne 
dla innych (np. pokonanie przeciwnika, 
likwidacja zagrożenia terrorystycznego, 

ale też przeprowadzanie skutecznych 
zamachów terrorystycznych).

Niniejsza praca jest próbą nowego 
spojrzenia na heurystykę – w świetle wła-
snych doświadczeń i analizy opracowań 
z różnych dziedzin. Interesuje mnie sen-
sowność i przydatność koncepcji związa-
nych z niekonwencjonalnym rozwiązywa-
niem problemów.

 Ze wstępu

Magdalena Soboń
RELACJA LEKARZ–PACJENT W WARUNKACH DOSTĘPU 
DO INTERNETOWEJ INFORMACJI O ZDROWIU

Internet, stanowiąc rewolucję w tech-
nologiach informacyjno-komunikacyj-
nych, cieszy się rosnącą popularnością 
w obszarze wyszukiwania informacji 
o zdrowiu, które stając się coraz częściej 
tematem rozmów pacjentów z lekarzami, 
wpływają na istniejące relacje. W książce 
pokazano obraz tejże relacji w warun-
kach dostępu do internetowej informacji 
wsparty modelem zależności występu-
jących między poszczególnymi jej ele-
mentami, łącznie z procesem akcepta-
cji Internetu jako źródła informacji dla 
celów zdrowia.

Ponieważ efektem posiadania 
informacji zdrowotnej jest nawią-
zanie przez pacjentów opartych na 
wiedzy relacji z lekarzem, a przez to 
kształtowanie bardziej świadomych 
zachowań, rozpoznano i opisano 
motywacje, postawy i zachowania 
pacjentów w zakresie poszukiwanie 
w Internecie informacji o zdrowiu, 
ustalono jak internetowa informacja  

o zdrowiu wpływa na zachowania 
pacjenta w kontakcie z lekarzem, 
zbada[1]no postrzeganie przez lekarzy 
korzystania przez pacjentów z Internetu 
jako źródła in[1]formacji o zdrowiu oraz 
przeanalizowano wpływ e-informacji 
na relację lekarz–pacjent z perspek-
tywy obu stron. W efekcie wykazano 
związek między informacją o zdrowiu 
pochodzącą z Internetu a zachowa-
niem pacjenta i lekarza POZ w reak-
cji na posiadaną wiedzę. Wskazano na 
potrzebę właściwego jej kształtowa-
nia w związku nie tylko z budowaniem 
zadowolenia pacjenta, ale jej realnym 
wpływem na funkcjonowanie POZ.

Książka jest adresowana do pracow-
ników ochrony zdrowia ze szczególnym 
uwzględnieniem lekarzy POZ i osób pro-
wadzących tego typu placówki, studen-
tów medycyny i kierunków powiązanych 
z ochroną zdrowia oraz kształcących 
kadry menedżerskie dla potrzeb sektora 
ochrony zdrowia.
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