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W dniu 2 października 2007 roku odbyła się na Uniwersytecie Szczecińskim uroczysta promocja doktorska, która 

zarazem uświetniła inaugurację roku akademickiego na uczelni. Senat Uniwersytetu Szczecińskiego nadał Profe-

sorowi Zbigniewowi Radwańskiemu - wielkiemu uczonemu, członkowi rzeczywistemu Polskiej Akademii Nauk, 

osobie zasłużonej dla polskiego prawa i prawoznawstwa - tytuł Doktora honoris causa. Profesor Zbigniew Radwań-

ski jest XXIII Doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Temu wydarzeniu poświęcamy znaczną cześć 

bieżącego numeru pisma.

Pośród wielu wydarzeń na uwagę zasługuje jubileusz piętnastolecia działalności artystycznej szczecińskiej Orkie-

stry Kameralnej Academia, prowadzonej przez prof. Bohdana Boguszewskiego.

Polecamy również naszym czytelnikom artykuły dotyczące aktualnych wydarzeń w regionie i dyskusje, jakie o nim 

toczone są na forum miasta. Między innymi w materiale Bliżej Europy prezentujemy kolejną część polemiki z udzia-

łem Prezydenta Miasta Szczecina Piotra Krzystka, Sławomira Doburzyńskiego (Instytut Cultura et Ratio), Artura 

Daniela Liskowackiego (felietonisty, publicysty, prozaika, poety, dziennikarza), Piotra Dziemiańczuka (dziennika-

rza TVP3), o. Mirosława Ostrowskiego (dominikanina), Mirosława Drozda (trenera szczecińskich olimpijczyków), 

Dariusza Jędrzejewskiego (prezesa Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego), ze strony Uniwersytetu 

Szczecińskiego merytorycznie w debacie uczestniczyła dr Anna Szczepańska (Instytut Historii i Stosunków Między-

narodowych US), a rozmowę moderowała Anna Suchocka (Biuro Promocji i Informacji US).
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SPIS TREŚCI

Jubileuszowe granie  s. 18
Szczecińska Orkiestra Kameralna Academia założona w 
1993 roku obchodzi jubileusz piętnastolecia działalności 
artystycznej. Wydarzenie to jest okazją do wysłuchania spe-
cjalnie na tę okoliczność zorganizowanych koncertów mu-
zycznych. (…) Zaledwie miesiąc minął od nadzwyczajnego 
koncertu Orkiestry Kameralnej Academia w Laeiszhalle Fil-
harmonii w Hamburgu, gdy Bohdan Boguszewski 19 grud-
nia 2007 roku podniósł dyrygencką batutę w sali koncertowej 
Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, aby 
zabrzmiały pierwsze dźwięki muzyki Antonio Vivaldiego, 
podczas jubileuszowego koncertu uniwersyteckiego Przez 
muzykę do świata wartości.

WF z Mistrzami Świata  s. 25
W dniu 7 listopada 2007 r. w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Curie-Skłodowskiej w Szczecinie zainaugurowana 
została szczecińska edycja projektu w ramach kampanii 
Szczecin Miasto Mistrzów Świata. W trakcie lekcji wychowa-
nia fizycznego uczniowie spotkali się z Moniką Pyrek, srebr-
ną medalistką Mistrzostw Świata w skoku o tyczce (Helsinki 
2005) oraz Markiem Kolbowiczem, trzykrotnym mistrzem 
świata w wioślarstwie (2005, 2006 i 2007). W debacie dot. 
szczecińskiego sportu wziął udział m.in. p. Piotr Krzystek, 
Prezydent Miasta Szczecin. 

Filozofia po brytyjsku s. 27
Powiada się często, że żyjemy w świecie faktów. Faktem jest 
to, że Szczecin położony jest nad Odrą. Faktem jest także 
to, że spożywanie ryb jest zdrowsze niż spożywanie mięsa 
wieprzowego. Stwierdzenie tych faktów nie nastręcza więk-
szych trudności. Na drodze obserwacji, eksperymentów, czy 
innych procedur naukowych jesteśmy w stanie określić co w 
danej materii jest faktem, a co nim nie jest. Są jednak obsza-
ry, w których ustalanie faktów jest bardzo trudne, a nawet 
wręcz, jak twierdzą niektórzy, niemożliwe.

Stanisław Czepita, Zbigniew Kuniewicz
XXIII doktorat honoris causa s. 6

Bronisław Ziemianin
Laudacja  s. 10 

Leszek Wątróbski
Diaspora kobiet polskich s. 15

Wiesław Deptuła
Warto wiedzieć  s. 16 

Mikołaj Szczęsny
Jubileuszowe granie s. 18

Joanna Misiukajtis
Młodości – dodaj mi skrzydła s. 20

Rozmowa z homasem Strobelem
Podręczniki na celowniku polityki i nauki s. 22

Ewa Filip
Młodzi naukowcy s. 23

Jerzy Eider
WF z Mistrzami Świata s. 25

Elżbieta Śliwińska
Senior Researcher Projektu LAMA s. 26

Adriana Schetz, Tadeusz Szubka
Filozofia po brytyjsku s. 27

Rozmowa z prof. Michaiłem Aleksiejenką
Serce dla Serc s. 28

Debata mieszkańców miasta Szczecina
Bliżej Europy III s. 30

Mikołaj Urbanowski
Neandertalczycy z jaskini „Stajnia” s. 36

Rozmowa z prof. Hannsem-Dietrichem Schmidtem
Essen – w poszukiwaniu nowej tożsamości s. 39

Andrzej Talarczyk
Umowa z Uniwersytetem w Lipsku s. 41

Ilona Kędzierska
Samorząd studencki dla WOŚP s. 42

Jakub Matura
(Za)Gramy kolejny raz s. 43

Justyna Cejrowska
Komu potrzebne są Biura Karier  s. 45 

Aleksander Biegański
Posłuchaj radia s. 46 

Wiesław Deptuła
Dylematy XXI wieku – czy grozi nam głód? s. 48

Publikacje Wydawnictwa Naukowego US s. 50

TEMAT NUMERU:
DOKTORAT HONORIS CAUSA

WOKÓŁ UCZELNI

REGION, EUROPA, ŚWIAT

fo
t. 

Z.
 K

oł
od

zi
ej LUDZIE NAUKI

OPINIE



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 5

Bliżej
Europy III

s. 30

Trzy lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej szczecinianie zainauguro-
wali cykl spotkań „Rozmowy z pogranicza”, podczas pierwszego spotkania 
poszukiwali odpowiedzi, czy jesteśmy bliżej Europy? Dzięki uprzejmości 
Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin prezentujemy Czy-
telnikom kolejny fragment tej dyskusji.
W otwartej debacie zorganizowanej przez Urząd Miasta Szczecin, która 
odbyła się 1 maja br. na trawniku na Jasnych Błoniach w samo południe, 
uczestniczyli: Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Sławomir Dobu-

rzyński (Instytut Cultura et Ratio), Artur Daniel Liskowacki (felietonista, 
publicysta, prozaik, poeta, dziennikarz), Piotr Dziemiańczuk (dziennikarz 
TVP3), o. Mirosław Ostrowski (dominikanin), Mirosław Drozd (trener 
szczecińskich olimpijczyków), Dariusz Jędrzejewski (prezes Kupieckiej 
Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego), ze strony Uniwersytetu Szcze-
cińskiego merytorycznie w debacie uczestniczyła dr Anna Szczepańska 
(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US), a debatę modero-
wała Anna Suchocka (Biuro Promocji i Informacji US).

fotografie M. Nowakowski
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TEMAT NUMERU: DOKTORAT HONORIS CAUSA

Nomine Senatus Universitatis 
Stetinensis in Professorem 
Sbigneum Radwański hono-

ris causa doctoris nomen cum summa 
aestimatione conferro – tymi słowami 
Jego Magnificencja Rektor Uniwer-
sytetu Szczecińskiego prof. dr hab. 
Waldemar Tarczyński, dotykając ber-
łem ramion Profesora Zbigniewa Ra-
dwańskiego, dokonał ostatniego aktu 
w postępowaniu, poprzez które jeden 
z najznakomitszych polskich jurystów 
stał się członkiem społeczności akade-
mickiej szczecińskiej uczelni. 

W postępowaniu, wszczętym na 
wniosek Rady Wydziału Prawa i Ad-
ministracji, Senat ofiarował godność
doktora honoris causa Profesorowi 
Zbigniewowi Radwańskiemu uchwałą 
z dnia 28 czerwca 2007 r. Promotorem 

w przewodzie był Prof. Bronisław Zie-
mianin, a funkcji recenzentów podjęli 
się: Prof. Maksymilian Pazdan (Uni-
wersytet Śląski), Prof. Stanisław Soł-
tysiński (Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza) oraz Prof. Maciej Zieliński 
(Uniwersytet Szczeciński).

Profesor Zbigniew Radwański uro-
dził się 31 sierpnia 1924 r. w Chojni-
cach na Pomorzu. W rezultacie wojen-
nej i okupacyjnej zawieruchy w 1944 r. 
znalazł się w Warszawie, skąd po 
upadku Powstania deportowany zo-
stał na przymusowe roboty do Nie-
miec, do obozu pracy w Policach koło 
Szczecina. Po wyzwoleniu w 1945 r. 
złożył egzamin maturalny w Starogar-
dzie Gdańskim, a następnie rozpoczął 
studia prawnicze na Wydziale Praw-
no-Ekonomicznym Uniwersytetu Po-

znańskiego, które ukończył w 1948 r. 
W latach 1948-50 odbył aplikację sę-
dziowską, a następnie aplikację adwo-
kacką, zakończoną złożeniem w 1954 r. 
egzaminu adwokackiego.

W roku 1949 rozpoczął pracę w cha-
rakterze młodszego asystenta na Wy-
dziale Prawno-Ekonomicznym UP, 
w Katedrze Historii Państwa i Prawa 
Polskiego, kierowanej przez prof. 
Zdzisława Kaczmarczyka, pod które-
go opieką w 1950 r. obronił rozprawę 
doktorską na temat „Prawa kardynal-
ne w Polsce”. W tym samym roku prze-
niósł się do Katedry Prawa Cywilnego, 
kierowanej przez prof. Alfreda Ohano-
wicza, którego uważa za swojego Mi-
strza i Nauczyciela. W 1955 r. przed-
stawił rozprawę na stopień naukowy 
docenta – „Zadośćuczynienie pienięż-

XXIII doktorat
honoris causa 
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ne za szkodę niemajątkową”, w której 
- wbrew marksistowskim ortodoksom 
- bronił dopuszczalności pienięż-
nego zadośćuczynienia za krzywdę. 
W latach 1957-58 Profesor Zbigniew 
Radwański przebywał na stażu na-
ukowym na Uniwersytecie Paryskim. 
W 1961 r. opublikował rozprawę pt. 
„Najem mieszkań w świetle publicznej 
gospodarki lokalami”, w której rozwi-
nął koncepcję zobowiązań realnych. 
W 1964 r. uzyskał tytuł naukowy pro-
fesora nadzwyczajnego. W 1977 r. uka-
zała się „Teoria umów” - fundamental-
na praca Profesora, przedstawiająca 
nowoczesną koncepcję umowy jako 
złożonej czynności konwencjonalnej. 
W tym samym roku uzyskał tytuł na-
ukowy profesora zwyczajnego. W 1992 
roku Profesor opublikował „Wykładnię 
oświadczeń woli składanych indywi-
dualnym adresatom”, w której rozwi-
nął koncepcję obiektywnej wykładni 
oświadczeń woli.

Dorobek Profesora obejmuje 
obecnie około 350 publikacji, w tym 
– oprócz 6 wspomnianych monogra-

fii naukowych – kilkanaście obszer-
nych fragmentów w opracowaniach 
systemowych, niezmiernie popularne 
podręczniki z zakresu części ogólnej 
prawa cywilnego, publikacje z zakresu 
części ogólnej prawa cywilnego, prawa 
zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa 
spadkowego, prawa rodzinnego – za-
wsze podejmujące centralne proble-
my prawa prywatnego. Cechą szcze-
gólną dorobku naukowego Profesora 
Zbigniewa Radwańskiego jest to, że 
z jednej strony twórczo wykorzystuje 
on w swoich koncepcjach z zakresu 
prawa cywilnego osiągnięcia innych 
nauk prawnych, w tym zwłaszcza osią-
gnięcia ogólnej teorii prawa, a także 
innych nauk humanistycznych (se-
miotyki, filozofii i socjologii), a z dru-
giej – inspiruje rozwój innych dziedzin 
prawoznawstwa, wywierając wpływ 
nie tylko na naukę prawa, ale także 
na praktykę stanowienia i stosowania 
prawa, a w konsekwencji na całą kul-
turę prawną.

Autorytet Profesora Zbigniewa Ra-
dwańskiego doprowadził do powie-

rzenia Mu przez środowisko naukowe 
najwyższych godności i najbardziej 
odpowiedzialnych funkcji. W roku 
1986 został wybrany członkiem ko-
respondentem Polskiej Akademii 
Nauk, a od roku 1991 jest członkiem 
rzeczywistym Akademii. W latach 
1993-1995 był wiceprezesem Polskiej 
Akademii Nauk. W latach 1980-1996 
był członkiem Komitetu Nauk Praw-
nych PAN, pełniąc funkcję zastępcy 
przewodniczącego, a w latach 1993-
-1996 przewodniczącego Komitetu. 
Mając na względzie dobro polskiego 
prawa Profesor Zbigniew Radwański 
podejmował i nadal podejmuje po-
ważne obowiązki w organach dorad-
czych rządu. W latach 1986-1992 był 
przewodniczącym Rady Legislacyjnej 
przy Prezesie Rady Ministrów, a w la-
tach 1994-1998 członkiem Prezydium 
Rady. W 1987 r. został wiceprzewod-
niczącym Komisji do spraw Reformy 
Prawa Cywilnego i przewodniczącym 
Sekcji Prawa Cywilnego Materialnego, 
a od roku 1997 jest przewodniczącym 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywil-
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nego przy Ministrze Sprawiedliwości 
– najważniejszego ciała opiniodawcze-
go w procesie dostosowania polskiego 
prawa do prawa Unii Europejskiej. 

Całe życie naukowe związany z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu pełnił Profesor Zbigniew 
Radwański na Uniwersytecie i na Wy-
dziale Prawa i Administracji wiele 
odpowiedzialnych funkcji. Był kie-
rownikiem Katedry Prawa Cywilne-
go (1981-1982), a następnie Zakładu 
Prawa Rodzinnego w tej katedrze, 
kierownikiem Katedry Prawa Cywil-
nego i Handlowego (1991-1993), dy-
rektorem Instytutu Prawa Cywilnego 
(1969-1974), prodziekanem (1965-
-1966) oraz dziekanem Wydziału 
(1966-1972). W szczególnie trudnych 
dla Uniwersytetu latach 1982-1984 
godnie pełnił obowiązki rektora. Or-
ganizował, a następnie w latach 1973-
-1982 kierował poznańskim Oddzia-
łem Instytutu Nauk Prawnych PAN, 
a w latach 1982-1990 Zespołem Prawa 
Rodzinnego tej placówki. 

Profesor Zbigniew Radwański zain-
spirował, a następnie podjął obowiązki 

redaktora naczelnego „Systemu prawa 
prywatnego” – dwudziestotomowe-
go dzieła zbiorowego, największego 
i najpoważniejszego przedsięwzięcia 
edytorskiego w dziedzinie prawa pry-
watnego, realizowanego przez INP 
PAN we współpracy z Wydawnictwem 
C.H. Beck, sam będąc autorem bądź 
współautorem kilkunastu rozdziałów 
w poszczególnych tomach i redakto-
rem tomu drugiego. Był także redakto-
rem wydawanego przez to wydawnic-
two zbioru „Polskie Ustawy”.

Profesor Zbigniew Radwański 
brał i nadal bierze aktywny udział 
w redagowaniu prawniczych czaso-
pism naukowych. W latach 1981-1990 
był redaktorem naczelnym czasopi-
sma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny”, pozostając do dnia 
dzisiejszego członkiem Komitetu Re-
dakcyjnego. W latach 1985-1984 był 
oraz od 1997 r. do chwili obecnej jest 
członkiem Komitetu Redakcyjnego 
„Państwa i Prawa”. Pełnił i nadal peł-
ni odpowiedzialne funkcje w redak-
cjach takich czasopism prawniczych 
jak: „Orzecznictwo Sądów Polskich”, 

„Studia Prawa Prywatnego”, „Monitor 
Prawniczy”, „Studia Cywilistyczne”, 
„Przegląd Legislacyjny”. 

Profesor Zbigniew Radwański ak-
tywnie uczestniczył i uczestniczy 
w międzynarodowym życiu nauko-
wym. W latach 1957-1958 odbył staż 
naukowy na Uniwersytecie Paryskim, 
prowadząc badania pod kierownic-
twem w szczególności prof. Jeana Car-
bonniera, a w roku 1978 w Instytucie 
Maxa Plancka w Hamburgu i w Mo-
nachium. Prowadził także badania 
naukowe i wykłady na uniwersytetach 
w Münster (1987 i 1990), we Freiburgu 
Bryzgowijskim (1988), w Bonn oraz 
w Berlinie. 

Profesor Zbigniew Radwański jest 
nauczycielem całego pokolenia pol-
skich prawników, przede wszystkim 
na macierzystym Uniwersytecie im. 
A. Mickiewicza, a także na Uniwer-
sytecie Gdańskim i na Uniwersytecie 
Szczecińskim.

W uznaniu nadzwyczajnych zasług 
Profesor Z. Radwański uhonorowany 
został Krzyżem Wielkim Orderu Od-
rodzenia Polski.
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Uroczysta promocja doktorska, któ-
ra odbyła się 2 października 2007 r., 
uświetniła inaugurację w Uniwersyte-
cie Szczecińskim roku akademickiego 
2007/2008. Rektor Uniwersytetu Szcze-
cińskiego – prof. dr hab. Waldemar 
Tarczyński, witając z wielką atencją 
Profesora Zbigniewa Radwańskiego, 
wyraził radość z faktu, że członkiem 
społeczności akademickiej Uniwersy-
tetu zostaje Uczony i Nauczyciel o tak 
ogromnym autorytecie. Rektor powitał 
serdecznie przybyłych na uroczystość 
gości – w pierwszym rzędzie najbliż-
szych Profesora: Małżonkę – Profesor 
Urszulę Radwańską, oraz Syna z Ro-
dziną, a także przedstawicieli władz 
macierzystej uczelni Profesora – Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza: Pa-
nią Prorektor - Prof. dr hab. Sławomirę 
Wronkowską-Jaśkiewicz, Pana Dzie-
kana Wydziału Prawa i Administracji 
– Prof. dra hab. Andrzeja J. Szwarca. 
Rektor – Prof. W. Tarczyński wyraził 
radość z obecności na uroczystości 
Recenzentów w przewodzie, dziękując 
im za trud recenzji, a także wszystkich 
wybitnych przedstawicieli Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza i innych 
uczelni wyższych, Polskiej Akademii 
Nauk, czasopism prawniczych oraz 
innych instytucji i środowisk praw-
niczych, którzy przyjęli zaproszenia 
władz rektorskich i znaleźli czas, by 
osobiście uczestniczyć w podniosłej 
uroczystości. Redakcję „Państwa i Pra-

wa” reprezentował Redaktor Naczelny 
– Prof. dr hab. Leszek Kubicki.

Następnie głos zabrał Promotor 
– Profesor Bronisław Ziemianin, który 
przybliżając uczestnikom uroczystości 
wybitną postać Doktora honoris causa 
i przedstawiając Jego zasługi dla pol-
skiego prawa i prawoznawstwa, uwy-
puklił Jego związki z Uniwersytetem 
Szczecińskim, w tym zwłaszcza dla 
jego Wydziału Prawa i Administracji, 
zarówno w aspekcie instytucjonalnym, 
jak i w aspekcie rozwoju naukowe-
go i kształcenia kadr naukowych. Po 
wystąpieniu Promotora Dziekan Wy-
działu Prawa i Administracji – Prof. 
Stanisław Czepita odczytał po łacinie 
treść dyplomu Doktora honoris causa, 
a Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 
dokonał uroczystej promocji. Serdecz-
ne gratulacje Doktorowi honoris causa 
złożyli: Rektor Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji, Promotor oraz Re-
cenzenci, Prorektor Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza (także w imieniu 
Komitetu Nauk Prawnych PAN), Dzie-
kan Wydziału Prawa i Administracji 
UAM oraz inni wybitni przedstawi-
ciele środowisk prawniczych i życia 
publicznego. Prorektor Uniwersytetu 
Szczecińskiego – Prof. Mirosław Rut-
kowski przedstawił zebranym treść 
adresów, które z okazji uroczystości 
złożone zostały na ręce Rektora Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Wyrazy ra-

dości i najlepsze życzenia dla Doktora 
honoris causa złożyli m.in.: Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego – Prof. Stefan Jurga, 
Prezes Polskiej Akademii Nauk – Prof. 
Michał Kleiber, Członek Prezydium 
PAN – Prof. Stanisław Waltoś, Prze-
wodniczący Wydziału I PAN – Prof. 
Stanisław Mossakowski, Prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego – Jerzy Stępień, 
Prezes Sądu Najwyższego, Przewodni-
czący Izby Cywilnej – Prof. Tadeusz 
Ereciński, oraz inni wybitni przedsta-
wiciele naukowego środowiska praw-
niczego, wymiaru sprawiedliwości, 
środowiska notariuszy, wydawnictw 
i czasopism prawniczych. W imieniu 
Redakcji „Państwa i Prawa” serdeczne 
gratulacje, wraz z wyrazami podzięko-
wania za wieloletnią pracę w Kolegium 
Redakcyjnym złożył Doktorowi hono-
ris causa Redaktor Naczelny – Profe-
sor Leszek Kubicki. 

W końcowej części uroczystości 
Doktor honoris causa Uniwersytetu 
Szczecińskiego – Profesor Zbigniew 
Radwański wygłosił wykład inaugura-
cyjny pt. „Rola prawników w tworze-
niu prawa”, za który uczestnicy uro-
czystości, zgromadzeni w wypełnionej 
po brzegi auli Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, podziękowali Mu długotrwałą 
owacją. 

Prof. Stanisław Czepita,
Prof. Zbigniew Kuniewicz 
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Laudacja
Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Czcigodny Doktorze
Honoris Causa,
Panie i Panowie

Jestem wielce zaszczycony możli-
wością wygłoszenia laudacji z okazji 
nadania przez Senat Uniwersytetu 
Szczecińskiego tytułu doktora honoris 

causa profesorowi zwyczajnemu Zbi-
gniewowi Radwańskiemu, wielkiemu 
uczonemu, członkowi rzeczywistemu 
Polskiej Akademii Nauk, wybitnemu 
intelektualiście, prawdziwemu mi-
strzowi kunsztu prawniczego, współ-
twórcy poznańskiej szkoły prawa.

Profesor Zbigniew Radwański jest 
absolwentem Wydziału Prawno-Eko-
nomicznego Uniwersytetu Poznań-

skiego. Studia prawnicze ukończył 
w 1948 roku. W 1950 roku obronił 
pracę doktorską pt. „Prawa kardy-
nalne w Polsce”, przygotowaną pod 
kierunkiem znanego historyka prawa, 
profesora Zdzisława Kaczmarczyka. 
Natomiast w 1955 roku przedłożył Ra-
dzie Wydziału rozprawę habilitacyjną 
pt. „Zadośćuczynienie pieniężne za 
szkodę niemajątkową”, przygotowaną 
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pod opieką naukową swojego mistrza, 
profesora Alfreda Ohanowicza, twór-
cy poznańskiej szkoły prawa cywilne-
go. Na podstawie tej rozprawy uzyskał 
stopień naukowy docenta. W 1964 
roku został profesorem nadzwyczaj-
nym, zaś w 1977 roku – profesorem 
zwyczajnym. W 1994 roku przeszedł 
na zasłużoną emeryturę, nie przerwał 
jednak intensywnej i niezwykle efek-
tywnej pracy naukowej.

Profesor Zbigniew Radwański 
rozwijał i doskonalił swój warsztat 
naukowy nie tylko w Uniwersytecie 
imienia Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, z którym związany był zawodowo 
przez 55 lat, lecz także w uczelniach 
zagranicznych. W latach 1957 – 58 
odbył staż naukowy na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Paryskiego, w póź-
niejszych latach zaś – staże w Insty-
tucie Maxa Plancka w Hamburgu 
i w Monachium. Kontakty nawiązane 
z zagranicznymi ośrodkami naukowy-
mi wywarły istotny wpływ na przebieg 
dalszej Jego kariery zawodowej.

Pozytywny wpływ na przebieg tej 
kariery miały też kontakty Profeso-
ra z praktyką prawniczą. Zostały one 
zapoczątkowane aplikacją sądową, 
zakończoną egzaminem sędziowskim 
w 1950 roku, oraz aplikacją adwokac-
ką, zakończoną egzaminem adwo-
kackim w 1954 roku. W późniejszym 
okresie kontakty Profesora z praktyką 
prawniczą były już normą. Ich efektem 
zaś jest to, że Jego publikacje mają nie 
tylko wysokie walory teoretyczne, lecz 
także dużą przydatność praktyczną, 
napisane bowiem zostały z wielkim 
wyczuciem potrzeb praktyki prawni-
czej.

Profesor Zbigniew Radwański jest 
sztandarową postacią w dziedzinie 
prawa cywilnego. Jego zainteresowa-
nia naukowe wychodzą jednak daleko 
poza prawo cywilne. W pracach ba-
dawczych i publikacjach naukowych 
wykorzystuje w szerokim zakresie 
również inne nauki humanistyczne, 
zwłaszcza zaś: historię, filozofię,socjo-
logię, logikę, semiotykę, ogólną teorię 
prawa. Dlatego też Jego prace nauko-
we mają duże znaczenie poznawcze 
i integracyjne.

Działalność badawcza i dydaktycz-
na profesora Zbigniewa Radwańskie-
go związana jest głównie z Uniwer-
sytetem imienia Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Nie ogranicza się wszak-
że do tego Uniwersytetu. Prowadzo-
na była również w innych ośrodkach 
naukowych kraju, a także za granicą. 
W latach 1987, 1988 i 1990 Profesor 
prowadził badania i wykłady w kilku 
uniwersytetach niemieckich, a mia-
nowicie we Freiburgu, w Berlinie, 
w Bonn i w Münster.

W nauce i praktyce prawniczej 
profesor Zbigniew Radwański zdobył 
wszystkie możliwe szczyty: zajmuje 
czołową pozycję w nauce prawa cy-
wilnego; jest uznanym i powszechnie 
szanowanym autorytetem w tej dzie-
dzinie prawa; wypromował liczną 
grupę doktorów habilitowanych i dok-
torów prawa; stworzył wokół siebie 
szkołę naukową; jest wybitną postacią 
w dziedzinie projektowania i opinio-
wania aktów prawnych wydawanych 
przez najwyższe organy państwa; 
osiągnął duże sukcesy organizacyjne 
w uniwersytecie i w skali krajowej.

W latach 1950 – 2007 profesor Zbi-

gniew Radwański opublikował ponad 
300 prac naukowych. Są wśród nich 
monografie, artykuły, studia, roz-
prawy, podręczniki, glosy, recenzje. 
Obejmują one część ogólną prawa 
cywilnego, prawo rzeczowe, prawo 
zobowiązań, prawo spadkowe, prawo 
rodzinne i opiekuńcze, prawo han-
dlowe oraz ogólną teorię prawa. Po-
święcone są zagadnieniom ważnym 
zarówno z teoretycznego, jak i z prak-
tycznego punktu widzenia. Odbiły się 
głośnym echem w nauce i w praktyce 
prawniczej. Szczególne miejsce w Jego 
dorobku naukowym przypada sześciu 
monografiom i trzem podręcznikom 
akademickim.

Monografią o fundamentalnym 
znaczeniu jest praca pt. „Zadośćuczy-
nienie pieniężne za szkodę niemająt-
kową” (1955 r.). Profesor Zbigniew 
Radwański przeciwstawił się w niej 
kategorycznie licznej grupie marksi-
stowskich teoretyków prawa, którzy 
bronili poglądu, że krzywda moralna 
nie może być kompensowana świad-
czeniem pieniężnym. Jego pogląd 
w tej sprawie najpierw ukierunko-
wał odpowiednio orzecznictwo Sądu 
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Najwyższego, a następnie znalazł po-
twierdzenie normatywne w Kodeksie 
cywilnym z 1964 roku. Monografia
Profesora była dziełem pionierskim.

Duży rezonans w polskiej nauce 
prawa cywilnego wywołała monogra-
fia pt. „Najem mieszkań w publicznej 
gospodarce lokalami” (1961 r.). Pro-
fesor Zbigniew Radwański rozwinął 
w niej koncepcję tzw. zobowiązań 
realnych, która ma istotne znaczenie 
dla praktyki prawniczej. Dzieło to na-
pisane zostało w zupełnie innych wa-
runkach społeczno-gospodarczych, 
ale po dziś dzień zachowuje dużą 
przydatność w płaszczyźnie metodo-
logicznej. W dalszym ciągu szeroko 
korzystają z niego pracownicy nauki 
i przedstawiciele praktyki prawniczej, 
którzy zajmują się problematyką zwią-
zaną z najmem lokali. 

Wiele pojęć z zakresu prawa cy-
wilnego przewartościował profesor 
Zbigniew Radwański w monografiipt.
„Teoria umów” (1977 r.). Jest to dzieło 
nowatorskie, o nieprzemijającej war-
tości naukowej i dydaktycznej. Zosta-
ła w nim poddana gruntownej analizie 
zasada swobody umów oraz zaprezen-
towana i przekonywająco uzasadnio-
na koncepcja umowy bazującej na za-
ufaniu stron w stosunku do siebie. Do 
dzieła tego odwołuje się dzisiaj każdy, 
kto pisze jakąkolwiek pracę na temat 
zobowiązań umownych. 

Fundamentalne znaczenie w prawie 
cywilnym ma również monografia
pt. „Wykładnia oświadczeń woli skła-
danych indywidualnym adresatom” 
(1992 r.). Dzieło to nie tylko rozwija 
w sposób zasadniczy myśl prawni-

czą w sferze teoretycznej, lecz także 
wpływa bezpośrednio na kształtowa-
nie kultury prawnej w sferze prakty-
ki prawniczej. Jest ono powszechnie 
wykorzystywane w badaniach na-
ukowych, a także w orzecznictwie 
sądowym. Konstruuje bowiem swego 
rodzaju algorytm postępowania przy 
dokonywaniu oceny skutków praw-
nych złożonego oświadczenia woli.

Profesor Zbigniew Radwański 
wniósł duży wkład autorski w pię-
ciotomowe dzieło pt. „System prawa 
cywilnego” (1976 i 1981). W trzecim 
jego tomie zawarł mianowicie obszer-
ne opracowania z zakresu części ogól-
nej prawa cywilnego oraz prawa zo-
bowiązań. Mimo znacznego upływu 
czasu, myśli zawarte w tych opraco-
waniach zachowują swoją aktualność, 
czego dowodem jest powszechne ich 
przywoływanie w pracach poświęco-
nych części ogólnej prawa cywilnego 
i zobowiązaniom. 

Profesor Radwański jest redakto-
rem naczelnym monumentalnego 
dzieła pt. „System prawa prywatnego”, 
przygotowywanego pod auspicjami 
Instytutu Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk. Jest to dzieło dwu-
dziestotomowe. W jego przygotowa-
niu bierze udział około dwustu auto-
rów. Profesor Zbigniew Radwański 
redagował i w znacznej części napisał 
tom drugi tego dzieła. Jest też autorem 
istotnych fragmentów tomu pierwsze-
go i tomu ósmego.

Ważne miejsce w twórczości profe-
sora Zbigniewa Radwańskiego zajmu-
ją podręczniki akademickie: „Prawo 
cywilne – część ogólna”, „Zobowią-
zania – część ogólna” oraz „Zobowią-
zania – część szczegółowa” (współau-
tor Janina Panowicz-Lipska). Każdy 
z nich doczekał się już kilku wydań. 
Mają one nie tylko wysokie walory 
dydaktyczne, lecz także duże znacze-
nie naukowe i praktyczne. Cieszą się 
w związku z tym dużą popularnością 
nie tylko wśród studentów wszystkich 
wydziałów prawa w Polsce, lecz także 
kadry naukowej oraz przedstawicieli 
praktyki prawniczej. Z metodologicz-
nego punktu widzenia są to dzieła 
wzorcowe. Cechuje je przejrzysty tok 
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rozważań, klarowny język oraz godna 
pochwały zwięzłość wykładu.

W dziedzinie prawa cywilnego pro-
fesor Zbigniew Radwański jest auto-
rytetem najwyższej rangi. Wybitny 
teoretyk prawa, profesor Maciej Zie-
liński, idzie w swych ocenach jeszcze 
dalej. Wskazuje mianowicie na to, 
że profesor Zbigniew Radwański ma 
ogromne zasługi nie tylko dla polskiej 
cywilistyki, lecz także dla rozwoju 
ogólnej teorii prawa. Trafnie przy 
tym podnosi, że profesor Zbigniew 
Radwański nie tylko zna i cytuje ogól-
noteoretyczne dzieła polskiej i świato-
wej nauki prawa, lecz także twórczo 
rozwija koncepcje ogólnoteoretyczne, 
które wypracowane zostały w ogólnej 
teorii prawa.

Bardzo istotną sprawą w działal-
ności naukowej profesora Zbigniewa 
Radwańskiego było kształcenie mło-
dej kadry naukowej. Jest On w tej 
dziedzinie mistrzem, który stworzył 
własną szkołę. Był promotorem dzie-

sięciu prac doktorskich oraz sprawo-
wał opiekę naukową przy opracowy-
waniu siedmiu prac habilitacyjnych 
(w ośrodkach naukowych Poznania, 
Gdańska, Warszawy i Szczecina). Jego 
uczniami są między innymi profesoro-
wie: Tadeusz Smyczyński, Marian Kę-
piński, Andrzej Dyoniak, Kazimierz 
Kruczalak, Janina Panowicz-Lipska, 
Andrzej Szlęzak, Tomasz Sokołowski 
i Bronisław Ziemianin. Poza tym był 
recenzentem w licznych przewodach 
doktorskich, habilitacyjnych i profe-
sorskich.

Profesor Zbigniew Radwański ma 
znaczący udział w powstaniu i rozwo-
ju ośrodka kształcenia prawniczego 
w Szczecinie. Wydział Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
stworzyli wszakże i ukształtowali od-
powiednio Jego uczniowie: profesor 
Bronisław Ziemianin, profesor Stani-
sław Czepita, profesor Zbigniew Ku-
niewicz oraz dr Edmund Kitłowski. 
Niemały udział w budowie tego Wy-

działu mieli również bliscy współ-
pracownicy profesora Zbigniewa Ra-
dwańskiego: profesor Maciej Zieliński, 
profesor Władysław Rozwadowski, 
profesor Bogdan Błażejczak i profesor 
Tadeusz Smoliński.

Nieocenioną rolę odgrywa pro-
fesor Zbigniew Radwański w dzie-
dzinie tworzenia prawa. Od lat pełni 
odpowiedzialne funkcje kierownicze 
w organach doradczych i opiniodaw-
czych przy najwyższych organach pra-
wotwórczych w państwie. W latach 
1986 – 1992 był przewodniczącym 
Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady 
Ministrów, zaś w latach 1994 – 1998 
- członkiem jej prezydium. W okresie 
od 1987 do 1997 roku pełnił funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji do 
Spraw Reformy Prawa Cywilnego 
i zarazem funkcję przewodniczącego 
Sekcji Prawa Cywilnego Materialnego. 
Od 1997 roku jest przewodniczącym 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywil-
nego przy Ministrze Sprawiedliwości.
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Pod kierunkiem profesora Ra-
dwańskiego powstały liczne projek-
ty nowych aktów prawnych. Dzięki 
Jego staraniom i talentowi legisla-
cyjnemu polskie prawo prywatne 
zostało sprawnie zharmonizowane 
z odpowiednimi aktami normatyw-
nymi Unii Europejskiej. Dotyczy to 
zwłaszcza prawa ochrony konsu-
menta, prawa handlowego, prawa 
upadłościowego i układowego oraz 
prawa rodzinnego i opiekuńczego. 
Z inicjatywy profesora Radwańskie-
go podjęta została w ostatnim czasie 
ożywiona dyskusja na temat potrze-
by opracowania i wydania w Polsce 
nowego kodeksu cywilnego.

Profesor Zbigniew Radwański 
wykazywał zawsze wielką aktyw-
ność w sprawach organizacyjnych. 
W Uniwersytecie im. A. Mickie-
wicza był kierownikiem Katedry 
Prawa Cywilnego i Handlowego 
(1981 – 1982 i 1991 – 1993), dyrek-
torem Instytutu Prawa Cywilnego 
(1969 – 1974), prodziekanem Wy-
działu Prawa i Administracji (1965 
– 1966), dziekanem tego Wydziału 
(1966 – 1972) oraz rektorem (1982 
– 1984). Według powszechnej opi-
nii pracowników uczelni pełnienie 
przez Niego tych funkcji było bar-
dzo sprawne i nad wyraz efektywne. 

Ze szczególną godnością i dużym 
pożytkiem dla społeczności aka-
demickiej uczelni sprawował On 
w trudnym okresie funkcję rektora 
UAM.

Działalność organizatorska pro-
fesora Zbigniewa Radwańskiego 
nie ograniczała się do Uniwersy-
tetu imienia Adama Mickiewicza. 
Dużą aktywność organizatorską 
przejawiał On także poza tą Uczel-
nią. W latach 1993 – 1995 był wice-
prezesem Polskiej Akademii Nauk. 
W roku 1973 zorganizował w Po-
znaniu Oddział Instytutu Państwa 
i Prawa Polskiej Akademii Nauk 
i kierował nim do 1982 roku. W la-
tach 1982 – 1990 pełnił w tym Od-
dziale funkcję kierownika Zespołu 
Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. 
Był też przewodniczącym Komitetu 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk (1993 – 1996) oraz redakto-
rem naczelnym „Ruchu Prawni-
czego, Ekonomicznego i Socjolo-
gicznego”. Obecnie jest członkiem 
komitetu redakcyjnego „Państwa 
i Prawa”, redaktorem naczelnym 
„Orzecznictwa Sądów Polskich” 
oraz redaktorem naczelnym „Stu-
diów Prawa Prywatnego”.

Za swoje osiągnięcia naukowe, 
dydaktyczne, legislacyjne i orga-

nizatorskie profesor Zbigniew Ra-
dwański został odznaczony: Złotym 
Krzyżem Zasługi (1969), Krzyżem 
Kawalerskim OOP (1973), Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej 
(1979), Krzyżem Komandorskim 
OOP (1981), Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą (1994), Krzyżem 
Wielkim OOP (1997).

Dorobek profesora Zbigniewa 
Radwańskiego we wszystkich dzie-
dzinach Jego aktywności zawodo-
wej bardzo wysoko ocenili recen-
zenci w postępowaniu o nadanie 
Mu godności doktora honoris causa 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ich 
zdaniem profesor Zbigniew Ra-
dwański jest autorytetem niezwy-
kłym (profesor Maciej Zieliński), 
dzierży palmę pierwszeństwa wśród 
cywilistów polskich jako autorytet 
najwyższej rangi (profesor Mak-
symilian Pazdan), należy do grona 
najznakomitszych jurystów pol-
skich wszech czasów (profesor Sta-
nisław Sołtysiński).

Zgadzając się w pełni z tymi opi-
niami, pragnę jeszcze wskazać na 
szczególne cechy osobowości profe-
sora Zbigniewa Radwańskiego. Jest 
On człowiekiem o nieskazitelnym 
charakterze; ma duże poczucie od-
powiedzialności; stawia wysokie wy-
magania sobie i współpracownikom; 
nie akceptuje tandety naukowej; 
w stosunku do ludzi jest życzliwy, 
ale nie pobłaża lenistwu; zasługuje 
na miano spolegliwego opiekuna. 
Wartością najwyższą w Jego działal-
ności naukowej jest szczególna dba-
łość o prawdę, poprawność założeń 
metodologicznych oraz ścisłość, ja-
sność i zwięzłość wypowiedzi. Ce-
chy Jego charakteru budzą podziw 
i szacunek.

Ad multos annos, Panie Profeso-
rze, Doktorze Honoris Causa Uni-
wersytetu Szczecińskiego!

Prof. dr hab. Bronisław Ziemianin
Profesor zwyczajny 

Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego
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W dniach 18-19 październi-
ka 2007 roku odbyła się 
w Szczecinie VI Międzyna-

rodowa Konferencja Polonijna „Dia-
spora kobiet polskich”, zorganizowana 
przez Ośrodek Studiów i Badań Polo-
nijnych Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Europejską Unię Wspólnot Polo-
nijnych. 

Celem sympozjum była prezentacja 
poglądów nt. roli, jaką odgrywają kobie-
ty – uczestniczki polskiej diaspory oraz 
ich sytuacji za granicą, gdzie  mieszkają 
w skupiskach polskich mniejszości na-
rodowych. Porównywano też rolę kobie-
ty na obczyźnie i w Polsce.

- Kobiety odgrywają dziś szczególną 
rolę w życiu społecznym i kulturowym 

polskiej diaspory - uważa prof. Jacek Le-
oński, dyrektor Ośrodka Studiów i Badań 
Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskie-
go. - To one pełnią wiele ról społecz-
nych tylko im przynależnych, to one 
podejmują role przypisane w społeczeń-
stwach tradycyjnych tylko mężczyznom. 
Tych ról jest bardzo wiele: związanych 
z socjalizacją, wychowaniem i edukacją, 
z formowaniem wzorów kulturowych 
i w konsekwencji narodowych, z za-
pewnieniem poczucia bezpieczeństwa 
osobom najbliższym i także tym spoza 
tego kręgu, wreszcie z organizacją życia 
społecznego. Role te wymagają podej-
mowania określonych działań, które nie 
zawsze są łatwe i proste, zwłaszcza w ob-
cym kulturowo i etnicznie środowisku. 
Należy właśnie pamiętać, że uczestnicz-
ki polskiej diaspory przejawiają swą ak-
tywność w miejscach, gdzie często rola 
i pozycja kobiety są inaczej zdefiniowa-
ne niż w kulturze polskiej i w związku 
z tym może wystąpić sytuacja konflik-
towa. Jest to dodatkowa trudność, jaką 
napotykają w swej działalności. Z tych 
właśnie powodów ważne jest, by nie 
tylko dostrzegać aktywną rolę diaspory 
kobiet polskich, ale ze wszystkich sił ją 
wspierać. 

O roli kobiet polskich w życiu emigra-
cyjnym mówiła też w swoim wystąpie-
niu Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii, 
honorowy prezydent Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych:

- Problem diaspory kobiet polskich, 
to temat, który obejmuje cały zespół 
zagadnień  związanych z życiem i dzia-
łalnością Polek na obczyźnie. Diaspora 
kobiet polskich to również bardzo zło-
żony temat wymagający nie tylko przed-
stawienia sytuacji w jakiej znalazły się 
i dziś znajdują polskie emigrantki w róż-
nych krajach, ale również poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie – w jakiej mierze 
to, że są kobietami wpływa na ich proces 
asymilacji, aktywność zawodową, kultu-
ralną i status społeczny w nowym kraju.

Przy rozpatrywaniu tych różnych 
aspektów należy także wziąć pod uwagę 

Diaspora
kobiet polskich
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prof. Jacek Leoński - dyrektor Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego
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rodzaj emigracji. Emigracja ekonomicz-
na bowiem, która dziś stanowi więk-
szość, ma odmienne nastawienie do 
kraju pochodzenia od emigracji niepod-
ległościowo-ideowej. Nie można zatem 
stawiać znaku równości pomiędzy zaan-
gażowaniem tych emigracji, bo inny jest 
zdecydowanie punkt wyjścia i zupełnie 
inne założenia.

Uważam, że każda Polka, która zna-
lazła się poza granicami kraju i która 
aktywnie włączyła się w życie organi-
zacyjno-społeczne i kulturalne, która 
tworzyła Polskę poza jej granicami jest 
osobą wybitną. Polki, które po roku 
1939 znalazły się na obczyźnie, swój 
start życiowy, tak osobisty jak i społecz-
ny, rozpoczęły od zera. Brak znajomości 
języka uniemożliwiał im wprawdzie roz-

poczęcie pracy w zawodzie bądź konty-
nuowanie przerwanych studiów. Nauka 
języka była więc podstawą do realizacji 
swoich ambitnych planów zawodowych 
i społecznych. One zawsze, w całym 
swym nawale pracy, znajdowały czas na 
budowanie nie tylko życia osobistego, 
ale również i społecznego.

Szkoda, że w naszej literaturze emi-
gracyjnej i krajowej nie ma zbyt wielu 
prac ilustrujących życie i działalność 
kobiet polskich żyjących na obczyźnie. 
Tegoroczna konferencja w Szczecinie 
miała na celu, choć w niewielkim pro-
cencie, dokonać podsumowania roli, 
jaką odgrywały i nadal odgrywają na 
emigracji nasze kobiety: matki, żony, 
siostry, córki. Organizatorzy konferen-
cji przygotowują, w kolejnym tomie 

„Diaspory” – wydawanej przez Ośrodek 
Studiów i Badań Polonijnych, specjal-
ny zeszyt poświecony diasporze kobiet 
polskich, w którym znajdą się referaty 
wygłoszone na tegorocznej paździer-
nikowej konferencji. Zainteresowane 
współpraca osoby otrzymają więcej in-
formacji kontaktując się na adres mailo-
wy polonia@univ.szczecin.pl

W konferencji uczestniczyli naukow-
cy zajmujący się szeroko rozumianą 
problematyką polonijną, działacze polo-
nijni, członkowie zachodniopomorskie-
go oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” oraz studenci.

Leszek Wątróbski

Warto
wiedzieć

To najważniejsze wiadomości 
z życia akademickiego opra-
cowane przez przewodniczą-

cego Senackiej Komisji ds. Nauki 
prof. zw. dr. hab. Wiesława Deptułę.

Nagrodę Ministra za szczegól-
ne osiągnięcia naukowe otrzymali 
w roku 2007: prof. Stefan Zawadz-
ki- historyk, prof. Witold Kieżuń 
- specjalista z dziedziny zarządzania 

i etyki pracy, prof. Marek Moszyński 
– ekspert w zakresie technik scynty-
lacyjnych.

Fundacja na Rzecz Wspierania 
Polskiej Farmacji i Medycyny, w piąty 

Ukazał się II tom Diaspory pt. 
Polska tożsamość narodowa pod 
red. Jacka Leońskiego i Lesz-
ka Wątróbskiego – czasopisma  
wydawanego przez Ośrodek 
Studiów i Badań Polonijnych 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Prezentuje teksty o różnych wy-
miarach tożsamości (identyfi-
kacji) narodowej uczestników 
polskiej diaspory.  W pierwszej 
części zostały przedstawione tek-
sty pokazujące elementy tożsa-
mości diaspory polskiej w wybra-
nych krajach (Słowacja, Belgia, 
Niemcy, Grecja, Serbia i Czar-
nogóra, Nowa Zelandia). Część 
druga prezentowanego tomu 

koncentruje się na religijnym 
wymiarze polskich identyfikacji
narodowych, zaś na końcu poka-
zano w wymiarze historycznym 
wybrane elementy polskiej toż-
samości narodowej na Ukrainie 
oraz kwestie związane z repatria-
cją z Kazachstanu do Polski. 

[Więcej w kolejnym numerze 
Przeglądu Uniwersyteckiego – red.]
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rok swojej działalności wybrała 
w ramach konkursu w 2007 r. 
pt. „Biotechnologia dla  zdro-
wia” jedynie 2 projekty. Za naj-
lepszy uznała projekt badawczy 
prof. Józefa Kura pracownika 
m.in. Katedry Mikrobiologii 
i Immunologii US, który doty-
czy opracowania zestawów dia-
gnostycznych rozpoznających 
toksoplazmozę. 

W myśl Ustawy MNiSW z dnia 
15.VI.2007 r. o zmianie finanso-
wania nauki i późniejszych roz-
porządzeń tegoż Ministerstwa, 
od 1.XI powołano nową formę 
grantów naukowych – projekty 
badawcze rozwojowe (szczegó-
ły na stronie internetowej Mi-
nisterstwa). MNiSW ogłosiło 
konkurs na składanie wniosków 
badawczych w ramach współpracy 
polsko-chińskiej oraz polsko-norwe-
skiej. Współpraca ta dotyczy wymia-
ny naukowej - szczegóły Departa-
ment Współpracy Międzynarodowej 
MNiSW.

W dniach 21-23.X. 2007 r. odby-
ła się w Ministerstwie Konferencja 
Transfer Wiedzy - Transfer Do-
świadczeń. Konferencja ta dotyczy-
ła programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach programu PR7. 
Głównymi oferentami dla strony 
polskiej byli przedstawiciele nauki 
i przemysłu z Wielkiej Brytanii. Z ko-
lei 19.IX.2007 r. ukazał się raport na 
temat szkolnictwa wyższego w Pol-
sce. Raport ten dotyczy oprócz Pol-
ski 24 innych europejskich państw. 
Z wniosków w tym raporcie wynika 
konieczność przyspieszenia wprowa-
dzenia reformy w polskim szkolnic-
twie wyższym. 

Do podstawowych obecnie zadań 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej 
(PKA) należy i to, by kierunki stu-
diów były oceniane wyrywkowo, np. 
w przypadku sygnałów o pewnych 
nieprawidłowościach. Dodać nale-
ży, że na 407 obecnie sprawdzonych 
kierunków w 2007 r. PKA przyznała 
2,7% ocen negatywnych i 16% wa-
runkowych. Ocena PKA 50 najpo-
pularniejszych kierunków w Polsce 

wykazała sporo uchybień, a raport 
końcowy szczegółowy z tej oceny 
ukaże się na początku 2008 r. Jak 
wynika z wypowiedzi przewodniczą-
cego PKA pracownicy samodzielni 
warunkujący kierunki, muszą przede 
wszystkim charakteryzować się swo-
istym dorobkiem związanym z okre-
ślonym kierunkiem studiów, a nie sa-
mymi ukończonymi studiami. Często 
zdarza się, że są to duże rozbieżności 
w tym zakresie. 

Rada Główna Szkolnictwa Wyższe-
go zwraca uwagę, by podjąć jak naj-
szybciej wysiłek zdefiniowania celów
kształcenia oraz metod jakimi chce 
się osiągnąć cel, jak też przypomina 
o opracowaniu programów nauczania 
i zreformowania procesu nauczania.

Stowarzyszenie zrzeszające polskie 
uczelnie uniwersyteckie przypomi-
na, że wśród kryteriów ubiegania się 
o członkostwo w nim jest nie tylko 
prawo doktoryzowania, ale efektyw-
ne korzystanie z niego. Na tej ba-
zie można zadać pytanie, jak to się 
będzie miało w szkołach wyższych 
(uniwersytetach), które posiadają 
formalne prawo do nadawania stop-
nia doktora, a efektywna „produkcja” 
dobrych doktorów jest mała. W tym 
miejscu zachodzi pytanie: jak to się 
będzie odnosić do tych wydziałów, 
które mają prawo doktoryzowania 

i warunkują nazwę uczelni jako 
uniwersytetu, np: nieprzymiot-
nikowego, a „produkcja” mło-
dych kadr naukowych będzie 
niezadowalająca. Zachodzi py-
tanie, czy warunki określające 
definicje uniwersytetów w Pol-
sce wytrzymają próbę czasu. 

Warto wiedzieć, że odnowio-
na strategia lizbońska spowo-
dowała, że ukazał się program 
operacyjny Kapitał Ludzki 
2007-2013. Wśród priorytetów 
tego programu jest także szkol-
nictwo wyższe i nauka. Warto 
się z tym zapoznać, jako że pro-
gram ten jest w 80% finanso-
wany ze środków UE (11,5 mld 
euro) - szczegóły: Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. 

Członkami Rady Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju, na cze-
le której stoi prof. Bogusław Smólski, 
są: prof. Marek Chmielewski, Marek 
Darecki – środowisko gospodarcze, 
prof. J. Gawęcki, prof. Marek Jeża-
bek, prof. D. Mocarz, Krystian Pater 
– środowisko gospodarcze, Krzysztof 
Pietraszkiewicz  – środowisko gospo-
darcze, prof. Janusz Rachoń, prof. Le-
szek Rafalski, dr Ludwik Sobolewski 
i prof. Maciej Zalewski.

MNiSW przyznało w 2007 r. sty-
pendia dla 10 wybitnych młodych 
naukowców (110-210 tys. na 3 lata 
w zależności do dyscypliny nauko-
wej). Wśród nich jest reprezentant 
środowiska szczecińskiego dr Ewa 
Murawska – Akademia Muzyczna 
– filia w Szczecinie.

Rzadko wspomina się dziś, w co 
wierzą współcześni uczeni, a czego 
nie potrafią udowodnić. Wśród tych
pytań jest i taka informacja, że nie-
którzy naukowcy twierdzą, że świa-
domość jest przypadkowym ubocz-
nym skutkiem ewolucji, albo że wśród 
wielu fizyków istnieje pogląd, że Bóg 
jest geometrią. Zadaje się również 
i takie pytanie, w obrębie tych zagad-
nień, co do moralności i wolnej woli. 
Zachęcam do przestudiowania tych 
zagadnień w Niezbędniku Inteligenta 
nr 39 z 29.IX.2007 r. Wyd. XIII. 

WOKÓŁ UCZELNI

fot. M. Nowakowski 
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Jubileuszowe 
granie
Szczecińska Orkiestra Kameralna 

Academia, założona w 1993 roku, 
obchodzi jubileusz piętnastolecia 

działalności artystycznej. Wydarzenie 
to jest okazją do wysłuchania specjal-
nie na tę okoliczność zorganizowanych 
koncertów muzycznych.

Zaledwie miesiąc minął od nadzwy-
czajnego koncertu Orkiestry Kameral-
nej Academia w Laeiszhalle Filharmonii 
w Hamburgu, gdy Bohdan Boguszewski 
19 grudnia 2007 roku podniósł dyry-
gencką batutę w sali koncertowej Fil-
harmonii im. Mieczysława Karłowicza 
w Szczecinie, aby zabrzmiały pierwsze 
dźwięki muzyki Antonio Vivaldiego, 
podczas jubileuszowego koncertu uni-
wersyteckiego Przez muzykę do świata 
wartości. Pierwszy z nich zorganizowany 
został 12 kwietnia 1997 roku w kaplicy 
Arcybiskupiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Szczecinie. Wypełniły 
go w całości utwory mistrza włoskiego 
baroku interpretowane przez gitarzyst-
kę Kornelę Arwicz-Sienicką i skrzypka 
Henryka Tritta. W ten sposób na jubi-
leuszowym wieczorze filharmonicznym
stworzona została efektowna klamra 
obejmująca piętnastolecie działalności 
orkiestry, zaliczanej do najznakomit-
szych polskich zespołów kameralnych. 

Co przesądza o charakterystycznym, 
niepowtarzalnym obliczu artystycznym 
orkiestry kameralnej, która przez dzie-
sięć lat pojawia się na szczecińskich 
estradach, nie stroniąc od wyjazdów 
do Gorzowa Wielkopolskiego, Między- 
zdrojów, Poznania, Warszawy, Berlina, 
Esbjergu, Florencji, Gartz nad Odrą, 
Greifswaldu, Hamburga i Kopenhagi. 
Co powoduje, że przez tak długi okres 
czasu zachowują atrakcyjność i żywot-
ność koncerty uniwersyteckie, które 
organizowane są w naszym kraju tylko 
w Szczecinie? 

Szczecińska Orkiestra Kameralna 
Academia założona w 1993 roku i ob-
chodząca jubileusz piętnastolecia dzia-
łalności artystycznej, inicjując cykl kon-

certów uniwersyteckich postawiła sobie 
cele tyle ambitne i trudne, co atrakcyjne 
i przyciągające uwagę wymagającego 
grona słuchaczy. Jednym z nich było 
propagowanie dawnej i nowej muzy-
ki skomponowanej przez kompozy-
torów szczecińskich. Już w 1993 roku 
zabrzmiało Te Deum Carla Loewego. 
W następnych latach przyszła pora na 
Elegię na smyczki, Exultavit spiritus 
meus, Psalm 55 Miserere mei Deus, Psal-
modię na organy, kotły i wibrafon Marka 

Jasińskiego, Mea Sharim Pawła Gruen-
spana, Kantatę o Duchu, 7 Słów i Ventus 
Solaris Piotra Klimka. 

Powodzenie i nadzwyczajna popu-
larność koncertów uniwersyteckich, 
urozmaicony i zróżnicowany, obszerny 
repertuar koncertowy doprowadziły do 
zainaugurowania w 2005 roku, odby-
wających się w sierpniu Międzynarodo-
wych Festiwali Muzycznych w Trzęsaczu, 
perełce szczecińskiego Wybrzeża. Tam 
właśnie w niewielkim kościele, w któ-
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rym zamontowane zostały spełniające 
wymogi koncertowe organy, wykonane 
zostały arcydzieła muzyki symfonicznej 
i kameralnej. Muzyka Eduarda Grie-
ga i Ottorino Respighiego, Samuela 
Barbera i Piotra Czajkowskiego, Carla 
Philippa Emanuela Bacha i Tomasso 
Albinoniego, Georgesa Bizeta i Rodiona 
Szczedrina. Przeboje mistrzów stanowi-
ły jeden z najważniejszych elementów 
decydujących o sukcesach orkiestry, jej 
dyrygenta i samych koncertów nie tylko 
w Trzęsaczu, ale również w Szczecinie. 

Od pierwszych koncertów Academii 
Bohdan Boguszewski zwracał uwagę 
na solistów, którzy stanowili dodatkowy 
magnes, przyciągający do sal koncerto-
wych tłumy miłośników muzyki. Było 
ich ponad sześćdziesięcioro, a wśród 
nich wirtuozi z Argentyny, Armenii, 
Danii, Islandii, Niemiec, Stanów Zjed-
noczonych i Włoch. Najbliżsi sercom 
polskich fanów Academii byli polscy 
wirtuozi gry skrzypcowej (Konstan-
ty Andrzej Kulka, Bartłomiej Nizioł 
i Patrycja Piekutowska), fortepianowej 
(Piotr Paleczny i Piotr Slopecki) i orga-
nów (Józef Serafin i Michał Dąbrowski), 
a także flecistka Jadwiga Kotnowska
i baryton Leszek Skrla. 

Mając tak bogaty wybór solistów 
i pozycji repertuarowych założyciel, kie-
rownik artystyczny i dyrygent Orkiestry 
Kameralnej Academia Bohdan Bogu-
szewski miał nie lada problem z podję-
ciem ostatecznej decyzji dotyczącej pro-
gramu jubileuszowego koncertu i jego 
wykonawców. Ostatecznie podjął naj-
lepszą z możliwych. Postanowił powtó-
rzyć program koncertu tak gorąco przy-
jętego w Hamburgu, uzupełniając go 

dwoma kolędami w opracowaniu Marka 
Jasińskiego, z których Stille Nacht miała 
swoje prawykonanie. Koncepcja wyko-
nywania podczas koncertów na Boże 
Narodzenie kolęd zinstrumentowanych 
i opracowanych przez najwybitniejsze-
go szczecińskiego kompozytora współ-
czesnego zrodziła się już w 1999 roku 
i kultywowana jest z powodzeniem do 
dnia dzisiejszego. Z interpretacją kolęd 
związana jest nierozerwalnie działalność 
koncertowa Chóru Mieszanego Katedry 
Edukacji Artystycznej Wydziału Huma-
nistycznego Uniwersytu Szczecińskiego, 
prowadzonego przez Bognę homas-
-Miklas. 

Wykonując koncerty skrzypcowe op. 
8 Cztery pory roku Antonio Vivaldiego 
niezrównany wirtuoz Konstanty Andrzej 
Kulka przypomniał pierwsze wykona-
nie tego dzieła na koncercie Academii 
w kwietniu 1997 roku, kiedy solistą był 

poznański skrzypek Henryk Tritt. Pod-
czas koncertu jubileuszowego Academii 
zarówno solista, jak i akompaniująca 
mu orkiestra odnieśli wielki sukces. Mu-
zyka A. Vivaldiego, tak często w Polsce 
wykonywana, w interpretacji K.A. Kul-
ki zachowuje niezmiennie swój powab 
i atrakcyjność. 

Wspaniałym polem do popisu dla 
orkiestry i dyrygenta było jednak do-
piero wykonanie Suity Georgesa Bizeta 
Carmen w olśniewającej instrumenta-
cji i opracowaniu Rodiona Szczedrina. 
Wspaniały jubileusz, znakomity koncert 
i entuzjastyczne brawa słuchaczy sta-
nowią najlepszą ocenę tego znaczącego 
wydarzenia w życiu artystycznym i kul-
turalnym Uniwersytetu Szczecińskiego 
i stolicy Pomorza Zachodniego.

Dr Mikołaj Szczęsny

WOKÓŁ UCZELNI

Młodości
W maju 2007 roku odbył się 

w Pobierowie I Międzyna-
rodowy Kongres Młodych 

Filologów, którego tematem przewod-
nim był „Świat Słowian w językach 
i kulturach Europy”.

Młodości! Ty nad poziomy wylatuj... 
pisał A. Mickiewicz w swym programo-
wym wierszu dla ówczesnej młodzieży. 
Tak, niewątpliwie duch Adama Mickie-
wicza zagościł  na Międzynarodowym 
Kongresie Młodych Filologów w Szcze-
cinie i Pobierowie.

Skrzydła już mieliśmy, obecność 
bowiem niemal 180 osób z różnych 
zakątków Europy, które przyjechały 
właśnie do Polski, do nas – do Szcze-
cina, napawała ogromną radością, 
a wielojęzyczny dialog wznosił nas na 
wyżyny intelektualne. Tym bardziej, 

– dodaj mi skrzydła!
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że Kongres miał znamienitych opieku-
nów: w patronacie nad nim Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 
Norberta Obryckiego, notabene filolo-
ga germanisty, absolwenta naszej Alma 
Mater. Nie zabrakło Go więc na cze-
le młodych filologów na uroczystym
otwarciu Kongresu w nowoczesnej sali 
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania. Patronował nam rów-
nież Prezydent Miasta Szczecina – Piotr 
Krzystek, a powitał nas na Kongresie 
pięknym wierszem wiceprezydent  To-
masz Jarmoliński. Czuwały również nad 
nami Władze Rektorskie Uniwersytetu 
Szczecińskiego, a na otwarcie przybył 
Jego Magnificencja Rektor US prof.
Waldemar Tarczyński. Kongres organi-
zowany był wspólnie ze Szczecińskim 
Towarzystwem Naukowym. Nie zabra-
kło więc obok organizatora Kongresu 
prof. Ewy Komorowskiej również wie-
loletniego Rektora Politechniki Szcze-
cińskiej, a obecnie Prezesa STN-u prof. 
Mieczysława Wysieckiego.  Kongres 
uświetnił swoją osobą również Rektor 
Uniwersytetu w Bordeaux 3 (Francja) 
prof. Philippe Bodourre i jako opieku-
nowie młodych naukowców dyrektorzy 
i profesorowie polskich i europejskich 
instytutów filologicznych, między in-
nymi z Polski z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Gdańskiego itd. oraz z zagranicy z Nie-
miec, Francji, Ukrainy, Rosji itd. Młodzi 
zaś uczestnicy Kongresu reprezentowali 
niemal wszystkie wyższe uczelnie w Pol-
sce i instytuty filologiczne z Niemiec, 
Francji, Włoch, Hiszpanii, Słowacji, 
Czech, Węgier, Rosji, Ukrainy, a nawet 
Ałtaju itd. 

Po uroczystym otwarciu Kongresu 
jego uczestnicy zostali zaproszeni na 
autokarową wycieczkę po Szczecinie 
i okolicy, a następnie autokary zawiozły 
ich do Ośrodka Szkoleniowo-Wypo-
czynkowego Uniwersytetu Szczeciń-
skiego do Pobierowa – miejsca obrad 
kongresowych. 

Problematyka  Kongresu obejmo-
wała studia z zakresu językoznawstwa, 
komunikacji obcojęzycznej, nowych 
tendencji w nauczaniu języków obcych, 
przekładoznawstwa, literaturoznawstwa 

czy kulturoznawstwa. Referaty kon-
gresowe wygłaszane były w językach 
słowiańskich, jak również w językach 
kongresowych: angielskim, niemieckim 
i francuskim. Dyskusjom naukowym 
nie było końca: z sal obrad przenosiły 
się zarówno na pokoje, w miejsca po-
siłków, jak i słychać je było  w czasie 
nadmorskich spacerów. Młodzi ludzie, 
tryskający energią, radością życia, entu-
zjazmem naukowym przemienili Pobie-
rowo w centrum dyskusji naukowych. 
Zaznaczyły się już pewne tendencje 
filologicznego opisu Młodych, skłania-
jące się w kierunku analizy aspektów 
kulturowych przekładu, sygnalizacji 
tego, co nieprzekładalne w językach, 
poszukiwań uniwersaliów językowych 
i opisu języka dwutorowego: z jednej 
strony dominowała tradycja języko-
znawstwa - leksykalno-morfologiczne 
analizy, z drugiej zaś strony –  nowe 
kierunki w lingwistyce - pragmatyczne 
uwarunkowania komunikacji językowej 
czy kognitywne analizy obszarów poję-
ciowych. Nie zabrakło również tekstów 
na temat tendencji w nowoczesnym 
kształceniu językowym z uwzględnie-
niem aspektów językowo-kulturowych 
itd. Już w grudniu pojawią się pierwsze 
tomy z cyklu Świata Słowian w języku 
i kulturze VIII, zawierające artykuły 
uczestników Kongresu  (planujemy pu-
blikację  czterech tomów).

W ramach Kongresu odbyło się rów-
nież pierwsze spotkanie międzynarodo-

wej grupy profesorów współpracujących 
Uniwersytetów: Uniwersytetu Bordeaux 
3 (Francja), Uniwersytetu w Charkowie 
(Ukraina) i Uniwersytetu Szczecińskie-
go, wspólnie realizujących  Międzyna-
rodowy Program Badawczy.

Kongres stał się nadto miejscem pre-
zentacji studenckiego ruchu teatralnego 
i deklamatorskiego Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. W ramach wydarzeń kongre-
sowych odbył się spektakl Teatru Aka-
demickiego US pod opieką Krzysztofa 
Ganczarskiego „Kynolog z przypadku” 
na podstawie tekstu Sł. Mrożka oraz 
występy deklamatorskie laureatów  IV 
Przeglądu Recytacji.

Nad całością Kongresu czuwał Ko-
mitet Organizacyjny, w skład którego 
wchodziła prof. E. Komorowska i prof. 
M. Wysiecki, za całość odpowiadała mgr 
J. Misiukajtis wraz z  dr D. Dziadosz, 
dr E. Hendryk, dr A. Porchawką i dr 
Ż. Kozicką-Borysowską oraz studenta-
mi Koła Naukowego Slawistów. Pokon-
ferencyjne ciepłe podziękowania uczest-
ników Kongresu dodały nam skrzydeł 
i zachęciły do dalszych spotkań w gro-
nie młodych filologów. Toteż ponow-
nie w 2008 roku od 18 do 20 kwietnia 
spotkają się młodzi naukowcy Europy, 
aby rozważać wielokolorowe spektrum 
zagadnień łączących się  w jedną myśl: 
Świata Słowian w języku i kulturze. 

Joanna Misiukajtis

Od prawej: JM Rektor US prof. Waldemar Tarczyński, mgr Joanna Misiukajtis,
Marszałek Norbert Obrycki, prof. E. Komorowska
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Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Georg–Ec-
kert–Institut für Internatio-

nale Schulbuchforschung Celler były 
w 2007 roku organizatorami szcze-
cińskiej wystawy poświęconej działal-
ności Wspólnej Polsko-Niemieckiej 
Komisji Podręcznikowej pt. „Pod-
ręczniki szkolne na celowniku nauki 
i polityki”. 35 lat Wspólnej Polsko-
-Niemieckiej Komisji Podręczniko-
wej. Z homasem Strobelem – pra-
cownikiem Georg-Eckert-Institut für 
Internationale Schulbuchforschung 
rozmawia Magdalena Gardas.

- Skąd wziął się pomysł założenia 
Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcz-
nikowej? 

- Pierwsze próby dialogu polsko-
-niemieckiego, który dotyczył podręcz-
ników szkolnych z dziedziny historii 
i geografii, miały miejsce już w połowie 
lat 50. Wówczas sytuacja polityczna nie 
pozwalała na stworzenie takiego organu. 
Układem z grudnia 1970 r. między PRL 
a RFN nawiązano stosunki polityczne, 
które stwarzały warunki do zawiązania 
się stałej komisji zajmującej się podręcz-
nikami w RFN i w Polsce. Motywacje 
zarówno członków Komisji jak i władz 
były bardzo różne: członkom Komisji 
chodziło o pogłębianie współpracy na-
ukowej obu krajów, ale równocześnie też 
o próbę pojednania Niemców i Polaków. 
Wiedząc, jak duże znaczenie ma pod-
ręcznik w kształtowaniu się tożsamości 
nowego pokolenia, chciano poprawiać 

obraz historii stosunków polsko-nie-
mieckich w szkolnych wydawnictwach 
obu tych państw. Dla rządów RFN i PRL 
Komisja Podręcznikowa stanowiła je-
den z elementów polityki odprężenia. 
Władzom w Polsce bardzo zależało na 
poprawieniu obrazu ich państwa w spo-
łeczeństwie zachodnioniemieckim.

- Czym na co dzień zajmuje się 
Georg-Eckert-Institut für Internatio-
nale Schulbuchforschung?

- Instytut im. Georga Eckerta Między-
narodowych Badań nad Podręcznikami 
Szkolnymi jest instytutem odgrywa-
jącym rolę pośrednika między nauką, 
szkołą, polityką i wydawnictwami. Jako 
instytucja publiczna, finansowanagłów-
nie przez większość niemieckich landów, 

Podręczniki
na celowniku 
polityki i nauki

Rozmowy w kuluarach. Od lewej: Thomas Strobel oraz prof. Andrzej Witkowski
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robi analizy aktualnych podręczników, 
doradza autorom podręczników historii 
i geografii. Instytut od początku pracy
Komisji jest głównym organizatorem 
międzynarodowej rewizji podręczniko-
wej, np. pomiędzy Niemcami a Francją, 
pomiędzy Niemcami a Polską, ale także 
dialogu między Izraelem a Palestyną, 
jak i między narodami Bośni i Herce-
gowiny.

- Jakiego typu konferencje i wykłady 
Państwo organizują?

Są to przede wszystkim kilkudniowe 
konferencje, mające charakter warsz-
tatowy. Oprócz wykładów ekspertów, 
praktykujemy spotkania naukowców 
z autorami podręczników i przedsta-
wicielami polityki edukacji – podczas 
których mogą oni pracować nad kon-
kretnymi ulepszeniami danych pod-
ręczników. W kontekście Bośni ozna-
cza to na przykład usunięcie błędów 
merytorycznych i nacjonalistycznych 
narracji. Oprócz tego kilku pracowni-
ków naukowych Instytutu Eckerta uczy 
na uniwersytetach, m.in. w Brunszwiku, 
Hamburgu, Erfurcie i Berlinie.

- W jaki sposób związał się Pan 
z Georg-Eckert-Institut für Interna-
tionale Schulbuchforschung? Co Pana 
w tej pracy najbardziej pasjonuje?

Pracuję w Instytucie Eckerta od 
dwóch lat. Zajmuję się organizowaniem 
(ze strony niemieckiej oczywiście) pracy 
Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcz-
nikowej. W praktyce oznacza to m.in. 
organizację konferencji Komisji, przy-
gotowywanie tomów konferencyjnych, 

dbanie o PR przedsięwzięcia. Zdarza 
się, że instytucje niemieckie, ministeria 
lub fundacje zwracają się do nas z proś-
bą o ocenę podręczników pod kątem 
wątków polskich – to również należy do 
moich obowiązków. Głównymi moimi 
projektami w 2007 r. było przygotowy-
wanie wystawy o Komisji i dalsze prace 
nad doktoratem. Najbardziej pasjonują-
cy w mojej pracy jest jej wysoki poziom 
naukowy, ale ważne są dla mnie również 
kontakty ze środowiskiem szkolnym 
i wydawniczym.

- Co jeszcze warto powiedzieć o Pol-
sko–Niemieckiej Komisji Podręczniko-
wej?

W latach 70. i 80., w czasie, gdy 
współpraca między Polską a Niemcami 
dopiero powoli się nawiązywała, Komi-

sja odgrywała bardzo ważną rolę. Osią-
gnęła wiele nie tylko w dziedzinie na-
ukowej, ale stała się także symbolem 
żywej współpracy między naukowcami 
z Polski i Niemiec. Współcześnie, mimo 
że w wielu obszarach działalności kła-
dzie się duży nacisk na współpracę pol-
sko-niemiecką, istnienie Komisji Pod-
ręcznikowej ma swoje uzasadnienie: ze 
swoim ogromnym doświadczeniem na-
ukowym, dydaktycznym i swoją dobrą 
nazwą, może pomóc przy kontynuacji 
prac nad podręcznikami obu krajów, 
przygotowywaniem materiałów dy-
daktycznych dla nauczycieli oraz przy 
ewentualnym opracowywaniu koncep-
cji wspólnego podręcznika polsko-nie-
mieckiego.

Młodzi
naukowcy

W dniu 17 listopada 2007 
roku w Ośrodku Dy-
daktyczno–Muzealnym 

w rezerwacie przyrody Świdwie 
odbyła się III Środowiskowa 
Konferencja Studenckich Kół Na-

ukowych Wydziału Nauk Przy-
rodniczych Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. 

Konferencję zorganizowały Stu-
denckie Koła Naukowe Biologów 

Komórki „Matrix” sekcja mole-
kularna i cytogenetyczna wraz ze 
Studenckim Kołem Naukowym 
„Robal” Zoologii Bezkręgowców 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ho-
norowy patronat objęła Pani Pro-
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rektor ds. Studenckich dr Kinga 
Flaga-Gieruszyńska.

Jako opiekun Studenckiego Koła 
Naukowego „Matrix” miałam przy-
jemność pełnić funkcję Przewodni-
czącej Komitetu Organizacyjnego 
Konferencji, w skład którego wcho-
dziła kadra naukowa, a mianowicie: 
Dziekan Wydziału Nauk Przyrod-
niczych prof. zw. dr hab. Ryszard 
K. Borówka, Prodziekan Wydziału 
Nauk Przyrodniczych ds. Kształ-
cenia dr Renata Słomińska-Walko-
wiak, prof. zw. dr hab. Stanisława 
Rogalska, prof. zw. dr hab. Maciej 
Rogalski, Sekretarz - dr Dariusz 

Janicki. Jako Organizatorzy zadba-
liśmy o bogaty program naukowy 
Konferencji, składający się z sesji 
plenarnych, a także sesji plakato-
wych. Uczestnikami konferencji 
byli członkowie szesnastu Studenc-
kich Kół Naukowych z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego i Akademii 
Rolniczej w Szczecinie. Oprócz 60 
uczestników Konferencji, przyby-
li goście honorowi: Kierownictwo 
Ośrodka Dydaktyczno-Muzeal-
nego rezerwatu przyrody Świdwie 
Andrzej Grzana i Kazimierz Olsza-
nowski. Goście honorowi przedsta-
wili dwa wykłady specjalistyczne 

na temat bogactwa przyrody re-
zerwatu Świdwie oraz wykopalisk 
archeologicznych ziemi polickiej. 
Zaszczyciła nas swoją obecnością 
kadra akademicka Uniwersytetu 
Szczecińskiego i Akademii Rolni-
czej w Szczecinie. 

Wykłady na sesji plenarnej po-
święcone były omówieniu najnow-
szych osiągnięć z różnych dziedzin 
biologii i geologii, zarówno w kraju, 
jak i na świecie. Na podkreślenie 
zasługuje wysoki poziom wykła-
dów wygłoszonych na sesji plenar-
nej i specjalistycznej. Interesująca 
i inspirująca była również sesja pla-
katowa, na której uczestnicy konfe-
rencji prezentowali swoje osiągnię-
cia naukowe. 

Konferencji towarzyszyło wspól-
ne biesiadowanie przy ognisku po-
łączone z wręczeniem wyróżnień 
i dyplomów uczestnictwa w Kon-
ferencji. Władze Wydziału Nauk 
Przyrodniczych doceniając poziom 
wystąpień i wkład włożony w przy-
gotowanie referatów i plakatów po-
stanowiły uhonorować dyplomami 
i nagrodami książkowymi uczest-
ników. Wyróżnienia na zakończe-
nie Konferencji Studenckich Kół 
Naukowych wręczyła Prodziekan 
Wydziału Nauk Przyrodniczych ds. 
Kształcenia dr Renata Słomińska-
-Walkowiak.

Urozmaiceniem były spotkania 
towarzyskie, w tym uroczysta ko-
lacja połączona z ogniskiem, kiedy 
to studenci Uniwersytetu Szczeciń-
skiego i Akademii Rolniczej mogli 
dyskutować i wymieniać poglądy 
na temat swoich pasji i osiągnięć 
naukowych. 

Jestem przekonana, że III Środo-
wiskowa Konferencja Studenckich 
Kół Naukowych Wydziału Nauk 
Przyrodniczych Uniwersytetu 
Szczecińskiego była udanym przed-
sięwzięciem, a jej uczestnicy zacho-
wali miłe wspomnienia z pobytu na 
łonie natury w rezerwacie przyrody 
Świdwie. 

W przyszłym roku planujemy 
kolejną IV konferencję, na którą 
wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Mgr inż. Ewa Filip
Katedra Biologii Komórki 

Wydział Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytet Szczeciński

WOKÓŁ UCZELNI

Studenci podczas sesji plakatowej
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W dniu 7 listopada 2007 r. 
w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. M. Curie-Skło-

dowskiej w Szczecinie zainaugurowa-
na została szczecińska edycja projektu 
w ramach kampanii Szczecin Miasto 
Mistrzów Świata.

Projekt WF z MISTRZAMI ŚWIATA 
adresowany jest do młodzieży szkolnej 
z terenu województwa zachodniopo-
morskiego. Celem projektu jest zachę-
cenie młodych ludzi do aktywnego 
stylu życia. Do tej pory lekcje WF-u 
z Markiem Kolbowiczem, trzykrotnym 
mistrzem świata w wioślarstwie (czwór-
ka podwójna) zrealizowano w wybra-
nych szkołach Koszalina, Stargardu 
Szczecińskiego, Drawska Pomorskiego 
oraz Czaplinka. 

W trakcie lekcji wychowania fizycz-
nego uczniowie spotkali się z Moniką 
Pyrek, srebrną medalistką Mistrzostw 
Świata w skoku o tyczce (Helsinki 2005) 
oraz Markiem Kolbowiczem, trzykrot-
nym mistrzem świata w wioślarstwie 
(2005, 2006 i 2007). W debacie dot. 
szczecińskiego sportu wziął udział 
m.in. p. Piotr Krzystek, Prezydent Mia-
sta Szczecin. 

Projekt „Szczecin Miasto Mistrzów 
Świata” jest kampanią społeczną ad-
resowaną do szczecinian oraz osób 
odwiedzających nasze miasto (turyści, 
sportowcy uczestniczący w zawodach 
organizowanych w Szczecinie). Na-
sze cele to; promocja szczecińskiego 
sportu, zwrócenie uwagi mieszkańców 
na to, że warto żyć aktywnie. Dba-
jąc o swoją kondycję fizyczną dbamy
o swoje zdrowie. Pragniemy uhonoro-
wać ludzi wyjątkowych – szczecińskich 
mistrzów sportu.

Mamy nadzieję, że strona projek-
tu www.miastomistrzow.pl stanie się 
platformą wymiany doświadczeń po-
między nauczycielami wychowania fi-
zycznego, rodzicami, lekarzami, działa-
czami sportowymi oraz pracownikami 
Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. Mamy nadzieję, że 
z biegiem czasu nasza strona stanie się 
ważnym źródłem informacji o szcze-
cińskim sporcie. Będziemy otwarcie 
mówić o problemie zwolnień lekar-
skich z lekcji wychowania fizycznego

w szkołach gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, o sukcesach i problemach 
szczecińskiego sportu. W tworzenie 
wortalu zaangażowali się szczecińscy 
dziennikarze sportowi „Kuriera Szcze-
cińskiego”, Polskiego Radia Szczecin 
oraz szczecińskiego oddziału Telewizji 
Polskiej S.A. Artykuły przygotowali 
nauczyciele Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Szczecinie, 7 Liceum Ogól-
nokształcącego w Szczecinie, sportow-
cy, trenerzy oraz rodzice zawodników 
czynnie uprawiających sport. Od wrze-
śnia br. zamierzamy uruchomić stronę 

sportową redagowaną przez młodzież 
szkolną. 

W lipcu 2007 r. na terenie Szczecina 
pojawiły się bilbordy promujące szcze-
cińskich mistrzów oraz Szczecin, jako 
miasto otwarte na sport. Swojego wize-
runku na rzecz kampanii nieodpłatnie 
użyczyli: Marek Kolbowicz, Konrad 
Wasielewski, Monika Pyrek, Mateusz 
Sawrymowicz, Przemysław Stańczyk, 
Katarzyna Baranowska oraz trenerzy 
Mirosław Drozd, dr Krzysztof Krupec-
ki i Piotr Kula.

Prof. Jerzy Eider

WF z Mistrzami Świata
WOKÓŁ UCZELNI

Mateusz Sawrymowicz – złoty medalista Mistrzostw Świata w pływaniu w australijskim Melbourne
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Senior Researcher 
Projektu LAMA
Do współpracy w ramach Pro-

jektu LAMA, realizowanego 
przez Katedrę Mikroekono-

mii Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu Szcze-
cińskiego zaproszony został Prof. 
Bruno S. Sergi, naukowiec znany 
w środowiskach ekonomicznych na 
całym świecie.

Jest wykładowcą ekonomii politycz-
nej i międzynarodowej na Wydziale 
Politologii na Uniwersytecie w Mesy-
nie, członkiem American Economic 
Society (od 1989 r.) oraz Royal Econo-
mic Society (od 1990 r.). Obecnie na 
stażu naukowym w ramach ToK Marie 
Curie Action, 6 Programu Ramowego 
Unii Europejskiej na Uniwersytecie 
Szczecińskim (wrzesień 2007 r. – luty 
2008 r.).

Założyciel i redaktor naczelny trzech 
nowych, cieszących się uznaniem na 
arenie międzynarodowej kwartalników 
ukazujących się w druku i w systemie 
online: „International Journal of Tra-
de and Global Markets” (www.inder-
science.com/ijtgm), „International Jo-
urnal of Economic Policy in Emerging 
Economies” (www.inderscience.com/
ijepee) oraz „International Journal of 
Monetary Economics and Finance” 
(www.inderscience.com/ijmef). 

- Mam przyjemność oznajmić, że 
czterech znakomitych ekonomistów 
z Uniwersytetu Szczecińskiego jest 
członkami ich zespołu redakcyjnego: 
Prof. Waldemar Tarczyński, Rektor 
Uniwersytetu Szczecińskiego, w redak-
cji „International Journal of Monetary 

Economics and Finance”; Prof. Danuta 
Kopycińska i Dr Tomasz Bernat w re-
dakcji „International Journal of Trade 
and Global Markets”; Prof. Edward 
Urbańczyk w redakcji „International 
Journal of Economic Policy in Emer-
ging Economies” – wymienia Prof. 
Sergi. - Poprzez te czasopisma chciał-
bym wprowadzić na forum dyskusyjne 
z innymi autorami, z którymi współ-
pracuję, wyniki empirycznych badań 
pracowników naukowych Uniwersyte-
tu Szczecińskiego charakteryzujące się 
wysokim poziomem merytorycznym. 

Pierwszym celem Projektu LAMA 
jest kooperacja pomiędzy uniwersyte-
tami UE i transfer wiedzy i informacji 
z zakresu rynku pracy. Drugim celem 
zaś jest wspomaganie konkurencyjno-
ści lokalnych rynków pracy i ich pod-
miotów. Transfer wiedzy następuje po-
przez organizowanie serii wykładów, 
seminariów, warsztatów i konferencji 
naukowych. Efekty pracy publikowa-
ne są w kwartalniku „Economics and 
Competition Policy”, wydawanym 
przez Katedrę Mikroekonomii US. 
Partnerami w ramach projektu są: 
Uniwersytet Wileński, Wydział Hu-
manistyczny w Kownie (Litwa); Uni-
wersytet Jean Moulin, Lyon 3 (Fran-
cja); Instytut Pracy i Techniki (AIT), 
Politechnika Gelsenkirchen (Niemcy); 
Uniwersytet Sankt Gallen (Szwajca-
ria). Uczelnią współpracującą jest In-
stytut Społecznych i Informatycznych 
Technologii, Tarnopol (Ukraina). 

- W trakcie realizacji Projektu 
LAMA brałem udział w warsztatach 
„Jakość i kompetencje zasobów pracy” 
w Międzyzdrojach, V Międzynarodo-
wych Warsztatach Ekonomicznych 
„Społeczne i ekonomiczne warunki 
regionalnego rozwoju” w Kulicach 
oraz w warsztatach „System edukacyj-
ny w relacji z jakością i kompetencjami 
zasobów pracy. Czynniki stwarzające 
równe możliwości” w Kownie (Litwa) 
– zaznacza Prof. Sergi. - Odnośnie mo-
ich wykładów, które de facto odzwier-
ciedlają moją aktualną działalność 
badawczą w Szczecinie, to ich kluczo-

wym zagadnieniem jest analiza rozwo-
ju percepcji postępu Informacji Tech-
nologicznej w Europie Środkowej. 

Projekt LAMA dobiega końca. 
Ostatnie publikacje „Economic and 
Competition Policy” będą dotyczyły 
zagadnień: (E&CP 13) „Mikroekono-
miczne uwarunkowania konkuren-
cyjności gospodarki” (30.12.2007); 
(E&CP 14) „Rynki pracy w UE i na 
świecie” (30.03.2008); (E&CP 15) oraz 
„Stymulowanie konkurencyjności 
rynku pracy” (30.06.2008). 

- Oceniam tą współpracę jako bar-
dzo owocną i z pewnością będzie ona 
skutkować długoterminową koopera-
cją pomiędzy dwoma uniwersytetami. 
- konkluduje Senior Researcher Pro-
jektu LAMA.

Elżbieta Śliwińska

LUDZIE NAUKI
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Filozofia
W dniach 9–13 grudnia 

2007 roku gościł z wy-
kładem w Instytucie Filo-

zofii Uniwersytetu Szczecińskiego
prof. Alex Miller, jeden z bardziej 
znanych filozofów brytyjskich
młodszego pokolenia.

Powiada się często, że żyjemy 
w świecie faktów. Faktem jest to, że 
Szczecin położony jest nad Odrą. 
Faktem jest także to, że spożywanie 
ryb jest zdrowsze niż spożywanie 
mięsa wieprzowego. Stwierdzenie 
tych faktów nie nastręcza większych 
trudności. Na drodze obserwacji, eks-
perymentów czy innych procedur na-
ukowych jesteśmy w stanie określić, co 
w danej materii jest faktem, a co nim 
nie jest. Są jednak obszary, w których 
ustalanie faktów jest bardzo trudne, 
a nawet wręcz, jak twierdzą niektórzy, 
niemożliwe. Jak bowiem stwierdzić, 
że dana osoba dodająca liczbę 68 do 
57 ma na myśli to, co my rozumiemy 

przez dodawanie, a nie powiedzmy 
jakąś inną operację matematyczną, 
która do liczby 15000 nie różni się 
niczym od naszego dodawania, zaś 
powyżej wskazanej liczby zawsze daje 
wynik 5? Co decyduje o tym, że gdy 
mówię, iż dany przedmiot jest czer-
wony, to przez słowo „czerwony” 
rozumiem to samo, co inna osoba, 
która o tym przedmiocie mówi, że 
jest on czerwony? Innymi słowy, jak 
możemy ustalić fakty wyznaczające 
znaczenia wyrażeń językowych? Czy 
w ogóle takie „fakty językowe” ist-
nieją? Z problemem tym borykał się 
Ludwig Wittgenstein, uważany przez 
wielu za najwybitniejszego filozofa
współczesności. Zdaniem niektórych 
jego interpretatorów podał on prze-
konujące rozwiązanie zarysowanej 
wyżej trudności, odwołując się do 
społecznego charakteru języka. Zda-
niem innych pozostawił swoich na-
stępców z zagadkowym paradoksem 
sceptycznym.

Powróćmy jednak do sfery kon-
kretnych i obserwowalnych faktów. 
Składają się one z oddziałujących na 
siebie przedmiotów, które z kolei mają 
określone własności. Do takich wła-
sności należy np. bycie pożywnym, 
ciężkim, płynnym, itd. Określa się je 
mianem własności naturalnych, gdyż 
to właśnie dzięki nim przyroda za-
chowuje się w taki a nie inny sposób, 
a rzeczy mają takie a nie inne moce 
przyczynowe. Kiedy jednak prze-
chodzimy z płaszczyzny opisywania 
i wyjaśniania świata na płaszczyznę 
oceniania naszego postępowania, 
przypisujemy rzeczom i działaniom 
innego rodzaju własności. Mówimy, 
że są dobre lub złe, że są słuszne lub 
niesłuszne, okrutne lub wspaniało-
myślne. Nazywa się je własnościami 
moralnymi. Czy jednak takie własno-
ści rzeczywiście istnieją, czy też są 
wytworem naszej fantazji lub uczuć? 
Jeśli zaś rzeczywiście istnieją, to jaka 
jest ich relacja do własności natural-
nych. Z problemem tym zmagają się 
od wieków kolejne generacje etyków 
i metaetyków.

Czytelnik może się zastanawiać, 
co łączy oba te problemy poza tym, 
że mają one charakter filozoficzny.
Wśród wielu różnych rzeczy łączy je 
z pewnością osoba profesora Aleksa 
Millera z Uniwersytetu Birming-
ham w Wielkiej Brytanii. W dniach 
9–13 grudnia 2007 roku gościł on 
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu
Szczecińskiego. Profesor Miller jest 
jednym z bardziej znanych filozofów
brytyjskich młodszego pokolenia. 
Urodził się w Glasgow (co tłuma-
czy jego niepowtarzalny szkocki ak-
cent), doktorat z filozofii uzyskał na
renomowanym amerykańskim Uni-
wersytecie Michigan w Ann Arbor, 
a później pracował w kilku różnych 
uniwersytetach brytyjskich i austra-
lijskich. Ma w swoim dorobku kilka-

po brytyjsku

Wykład w Instytucie Filozofii US – od prawej prof. A. Miller z tłumaczem prof. T. Szubką
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dziesiąt artykułów naukowych oraz 
cieszące się dużym uznaniem dwie 
książki. Jedna z nich dotyczy filozofii
języka, a druga jest wprowadzeniem 
do współczesnej metaetyki.

Pierwsze dwa wykłady profesora 
Millera były z zakresu filozofii języka
i szczegółowo przedstawiały problem 
znaczenia językowego, który nurto-
wał Wittgensteina i jego interpretato-
rów, a w szczególności S.A. Kripkego. 
Natomiast wykład trzeci dotyczył 
kwestii realności własności moral-
nych i ich użyteczności w wyjaśnianiu 
zachowań ludzkich. Co charaktery-
styczne dla anglosaskiej filozofii ana-
litycznej, której profesor Miller jest 

typowym przedstawicielem, polegały 
one na ostrożnym i drobiazgowym 
formułowaniu argumentów, bada-
niu prawomocności ich przesłanek, 
rozważaniu możliwych sposobów 
ich podważenia itp. Uczestnicy tych 
wykładów, których było stosunkowo 
wielu, ponieważ były one tłumaczone 
na język polski, mogli się tym samym 
zapoznać ze wzorcowym sposobem 
uprawiania filozofii.

Wizyta profesora Millera nie spro-
wadzała się jedynie do interesujących 
wykładów i dyskusji na ich temat. 
W trakcie trzech nieformalnych wie-
czornych spotkań pracownicy i stu-
denci Instytutu Filozofii mieli okazję

porozmawiać na rozmaite tematy, 
dotyczące m. in. studiowania filozofii
w Wielkiej Brytanii, obciążeń admi-
nistracyjnych pracowników uniwer-
syteckich oraz specyfiki kulturowej
Szkocji, Anglii i Australii. Uczestnicy 
tych spotkań szybko zauważyli, że 
profesor Miller jest nie tylko niezwy-
kle efektywnym pracownikiem na-
ukowo-dydaktycznym, lecz również 
skromną i sympatyczną osobą, która 
potrafi korzystać z uroków codzien-
nego życia.

Dr Adriana Schetz, 
Prof. Tadeusz Szubka 

Serce
dla Serc

Jako naukowiec staram się trzymać 
z daleka od polityki. Ale czasami 
sama dopada – podkreśla prof. Mi-

chaił Aleksiejenko, z którym rozmawiał 
Artur Szwedo.

- Czym się Pan zajmuje?
- Od urodzenia jestem Ukraińcem, 

nikim innym być nie mogę. Z zawodu 
rusycystą i ukrainistą, a pracuję jako pro-
fesor w Instytucie Filologii Słowiańskiej 
US. Dyscyplina – frazeologia języków 
słowiańskich. W dalszej kolejności teoria 
przekładu na języki pokrewne, lingwo-
kulturologia oraz leksykografia.

- Dlaczego pracuje Pan właśnie 
w Szczecinie?

- Przypadek. W 1993 r. ówczesny Rek-
tor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. 
Wierzbicki, przysłał list do Rektora Uni-
wersytetu we Lwowie z prośbą o przysła-
nie tutaj rusycysty na jeden semestr. Przy-
jechałem więc ja. Na początku nie znałem 
języka polskiego, miałem spore trudności 
z mówieniem, pisaniem i czytaniem. 
Nieocenioną pomoc w tym względzie 
otrzymywałem od prof. Iwan oraz prof. 
Kucharskiej. Dlaczego zdecydowałem się 

na wyjazd? Zrozumiałem, że tutaj mam 
większe możliwości rozwoju naukowego. 
Po tych wielu latach dobrze poznałem 
Polaków i ten piękny kraj. Nie wracam 
na Ukrainę, ponieważ rusycystyka upada 
tam w wielu miejscach, a w innych istnie-
je na żałosnym poziomie.

- Został Pan uhonorowany w paź-
dzierniku tego roku medalem…

- Tak. Kapituła działająca przy Koście-
le Polskokatolickim w Lublinie nadaje od 
1986 r. honorowe wyróżnienie „Serce dla 
Serc”. Medal otrzymują ludzie o „wielkich 
sercach”, bez względu na zapatrywania 
polityczne i religijne, w takich dziedzi-
nach jak: ekumenizm, służba dzieciom, 
ratowanie życia, praca społeczna, życie 
małżeńskie i rodzinne, kultura i sztuka 
oraz rozsławianie imienia Polski. Wy-
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różnione tym medalem zostały takie 
osobowości jak m.in.: Marek Kotański, 
Zbigniew Religa, JW Juan Carlos, Jerzy 
Owsiak, Jimmy Carter, Jose Carreras czy 
Steven Spielberg. W Dniu Matki – 26 
maja – odprawiana jest w intencji wyróż-
nionych oraz ich matek msza św.

- Jakiego rodzaju Pana zachowanie 
zwróciło uwagę kapituły?

- Otrzymałem nagrodę za wzmacnia-
nie imienia Polski za granicą. Przyznam 
szczerze, iż w pierwszym momencie 
byłem mile zaskoczony. To dla mnie za-
szczyt. Gdziekolwiek podróżuję, mówię 
o Polakach szczerze i prawdę. Staram się 
walczyć ze stereotypami. Są jednak pew-
ne sytuacje, które mnie niepokoją. Kiedyś 
czytałem materiały z polsko-ukraińskiej 
konferencji historycznej. Nie mogłem 
zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie li-
czą tylko nasze wzajemne krzywdy, licy-
tując się w ich wymiarze.

Nie przekonują mnie także poglądy 
jednowymiarowe. Słuchałem we Lwowie 
prezydenta Juszczenki. Mówił: „Polacy 
żyją dobrze. Mają to dzięki wejściu do 
Unii Europejskiej”. Zgadza się. My też 
chcemy, ale wystarczy przejechać się po 
Pomorzu, by przekonać się, że bieda jest 
ciągle istniejącym w Polsce zjawiskiem. 
Nie każdy Polak dobrze żyje. Część już 
wyjechała. Na Ukrainie jest pod tym 
względem gorzej, ale nie można się jesz-
cze zgodzić z poglądem, iż tutaj życie 
wszędzie wygląda sielankowo.

- Jest Pan teoretykiem czy praktykiem? 
Pytam o sytuację przekładania sytuacji 
naukowej w sferę społecznej praktyki.

- Hmmm… Jako naukowiec staram 
się trzymać z daleka od polityki. Ale cza-
sami sama dopada. Pamiętam sytuację 
na cmentarzu Orląt we Lwowie. Grupa 
ukraińskich chuliganów demolowała 
polski grób. Ochrona cmentarza nie in-
terweniowała widząc całe wydarzenie. 
Mnie udało to się, wspólnie z jeszcze 
jednym Polakiem. To wydarzenie do-
strzegła później ukraińska publiczna te-
lewizja. Ale ważniejsze jest być może co 
innego. Jeżdżąc na Ukrainę odwiedzam 
szkołę podstawową w rodzinnym Czer-
nigowie. Opowiadam o Polsce. Staram 
się ukazywać Polskę młodym Ukraiń-
com bez utartych schematów. Warto też 
podkreślić bieżące wydarzenie. Udało 
się zaprosić i gościć w Polsce przyjaciół 
i naukowców ze Wschodu. Dzięki temu 
możemy wspólnie obradować podczas 

konferencji „Słowo. Czas. Tekst” z kilko-
ma partnerami naukowymi, którzy w in-
nym przypadku nie byliby w stanie się tu-
taj pojawić. Dziękuję m.in. Prorektorowi 
prof. M. Rutkowskiemu, który zgodził się 
z potrzebą takiego dofinansowania.

A dylematy? Co Pan mówi swoim 
doktorantom, gdy przychodzi czas trud-
ny do pogodzenia: pracy naukowej ob-
warowanej wieloma terminami i wystę-
pującego czasami pragnienia działania 
zewnętrznego?

- Zacznijmy od tego, że znajdujemy się 
tutaj w niezręcznej sytuacji. Na Ukrainie 
wypromowałem 10 doktorów oraz 2 dok-
torów habilitowanych przez 12 lat pracy 
naukowej. W Polsce od 1993 r. jedną oso-
bę. Problemem jest to, że ciągle oszczę-
dzamy na zdolnych asystentach, których 
należałoby zatrudniać po studiach. Co 
mówię? Przede wszystkim to, by w swojej 
pracy nie zapominali o umiejętnościach. 
Wiedza jest ważnym, ale też tylko czę-
ściowym procesem kształcenia. To dzięki 
umiejętnościom w przyszłości posiadamy 
możliwości działania.

- Co w związku z tym z odpowiedzial-
nością naukowców? Czego należałoby 
oczekiwać po ukraińskich i polskich ba-
daczach w procesie budowania wspól-
nego porozumienia i współpracy obu 
krajów? 

- Naukowcy posiadają chyba lepszą 
wiedzę niż politycy. Czasy jednak nie 
sprzyjają humanistom. Często chodzi 
się i prosi o pieniądze na badania. Dla 
wielu to upokarzające. Bywa, że wpada-
ją w kompleksy, odbiera im się chęć do 
działania. 

- Nagrody poprawiają nastrój?
- Jeśli są przyznawane za rzeczywistą 

pracę, to pokazują innym właściwy kie-
runek. Przyznaną nagrodę „Serce dla 
Serc” odbieram jako wielki zaszczyt. Pa-
miętam uroczystość. Stałem na ołtarzu 
przed wiernymi w kościele. Był wypeł-
niony. Wspólnie modliliśmy się do jed-
nego Boga. Ja prawosławny. Oni katolicy. 
Ja Ukrainiec. Oni Polacy. Nic nam nie 
przeszkadzało. Nigdy nie spotkała mnie 
sytuacja, by modlono się o zdrowie na-
grodzonego. To ważne.
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Trzy lata po wejściu Polski do 
Unii Europejskiej Szczeci-
nianie zainaugurowali cykl 

spotkań „Rozmowy z pogranicza”, 
podczas pierwszego spotkania po-
szukiwali odpowiedzi, czy jesteśmy 
bliżej Europy? Dzięki uprzejmości 
Biura Promocji i Informacji Urzę-
du Miasta Szczecin prezentujemy 
Czytelnikom kolejny fragment tej 
dyskusji.

W otwartej debacie zorganizo-
wanej przez Urząd Miasta Szczecin, 
która odbyła się 1 maja br. na traw-
niku na Jasnych Błoniach w samo 
południe, uczestniczyli: Prezydent 
Miasta Szczecin Piotr Krzystek, 
Sławomir Doburzyński (Instytut 
Cultura et Ratio), Artur Daniel Li-
skowacki (felietonista, publicysta, 
prozaik, poeta, dziennikarz), Piotr 
Dziemiańczuk (dziennikarz TVP3), 
o. Mirosław Ostrowski (dominika-
nin), Mirosław Drozd (trener szcze-
cińskich olimpijczyków), Dariusz 
Jędrzejewski (Prezes Kupieckiej Izby 
Gospodarczej Pomorza Zachodnie-
go), ze strony Uniwersytetu Szcze-
cińskiego merytorycznie w debacie 
uczestniczyła dr Anna Szczepań-

ska (Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych US), a debatę 
moderowała Anna Suchocka (Biuro 
Promocji i Informacji US).

Rola Miasta
Czy Szczecin ma szansę stać się 

stolicą pogranicza, czy możemy być 
tą wizytówką nie tylko w Polsce, ale 
i w Unii Europejskiej, wizytówką 
Polski i jaką rolę może odegrać nasze 
miasto? Co przed nami do zrobie-
nia? Odpowiedzi na te pytania szu-
kał Piotr Krzystek, Prezydent Miasta 
Szczecina.

- Oczywiście, że Szczecin jest 
i będzie stolicą pogranicza. Proszę 
pamiętać, że Szczecin jest stolicą 
Euroregionu Pomerania, a zatem 
takiego organizmu, który skupia 
i Szwedów, i Niemców, i Polaków. 
W naszym województwie, ale też 
i w mieście odbywają się wydarze-
nia na miarę stolicy pogranicza. 
Mamy ogromną wymianę młodzie-
żową, realizujemy wiele wspólnych 
np. polsko-niemieckich projek-
tów. Gminy bardzo angażują się we 
współpracę ze swoimi, szczególnie 
właśnie niemieckimi partnerami. 
Z całą pewnością musimy wzmocnić 

naszą obecność w Berlinie, takie są 
też plany Szczecina. W najbliższych 
miesiącach otworzymy w Berlinie 
biuro, które będzie zajmowało się 
promowaniem naszego miasta i wo-
jewództwa, zarówno w sferze tury-
stycznej, jak i w sferze gospodarczej. 
Łamiemy bariery, Szczecin podjął 
już w grudniu współpracę z Pase-
walkiem. Budujemy wspólną ofertę 
gospodarczą, w tym przypadku dla 
Toyoty, ale oferta ta może być bu-
dowana dla dowolnego podmiotu, 
który będzie zainteresowany w na-
szym regionie, postrzeganym już nie 
tylko w granicach narodowych, ale 
ponad tymi granicami. Staramy się 
współpracować z gminami sąsiedni-
mi, które też mają określoną ofertę 
gospodarczą i razem tworzymy po-
tencjał do współpracy, bo jesteśmy 
największym miastem pomiędzy 
Hamburgiem a Gdańskiem i jeżeli 
byśmy z tej szansy nie skorzystali, to 
byłoby naprawdę źle.

Jakie zagrożenia?
Uczestnicy debaty starali się także 

zastanowić nad tą kwestią.
- Uważam, że tak naprawdę szanse 

są znacznie większe niż zagrożenia 
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– rozpoczęła analizę dr Anna Szcze-
pańska. - Dla mnie największym za-
grożeniem jest odpływ tych młodych 

ludzi, często wykształconych, którzy 
w swojej ojczyźnie nie potrafią, czy
nie mogą znaleźć dla siebie odpo-
wiednich warunków do życia i szu-
kają lepszego życia za granicą i tutaj 
trzeba znaleźć jakieś rozwiązania. 
Musimy przede wszystkim pewne dy-
rektywy unijne powdrażać, dotyczące 
m.in. prawa pracy, bo wydaje się, że 
właśnie prawo pracy jest jeszcze bar-
dzo kulawe. Gdy mówimy o przedsię-
biorcach, mamy jeszcze do wdroże-
nia unijne normy dotyczące swobody 
usług chociażby, także myślę, że wiele 
jest przed nami dobrego, dużo więcej 
niż złego, ale to tylko od nas zależy, 
jak to wykorzystamy. Zostało za-
uważone, że są pieniądze, ale wcale 
nie wiadomo, czy będziemy potrafili
zaabsorbować te pieniądze. Tak, że 
widzę tutaj pewne zagrożenie. Dzisiaj 
Holandia otworzyła rynek pracy. 100 
tys. Polaków wybiera się do Holandii. 
W rękach władz, nie tylko władz pań-
stwowych, ale i samorządowych, leży 
los tych młodych ludzi i przyszłość 
tego kraju, bo przecież równowaga 
demograficzna została zachwiana i to 
w znaczny sposób.

– Chciałbym jeszcze dodać kilka 
zdań do problemu zagrożeń - za-

reagował Artur Daniel Liskowacki. 
- Wydaje mi się, że takie mentalne 
zagrożenia są dwojakiego rodzaju, 
po pierwsze powinniśmy wyzbyć się 
trwającego przez wiele lat, w pew-
nym sensie usprawiedliwionego hi-
storycznie i społecznie kompleksu 
pewnej prowincjonalności. To widać 
w biznesie, widać pośród sportow-
ców, że należy przekraczać tę grani-
cę prowincjonalizmu. W myśleniu 
o Szczecinie pokutuje „a u nas się nie 
uda, a u nas to nie, bo my tacy, owacy, 
ale nie siacy, tacy jak to Krakowiacy”. 
Natomiast po drugie, to działanie na 
obrazek, na pokaz, na teraz. Musimy 
sobie zdać sprawę, zresztą coraz czę-
ściej już zdajemy sobie sprawę, aby 
wizerunek Szczecina się zmienił, to 
co innego jest organizować pewne 
sprawy, a co innego naprawdę wpro-
wadzać, wdrażać je w życie. Dzisiaj 
nasza debata toczy się pod pięknym 
słońcem, w pięknym parku, ale życie 
toczy się w tym parku obok - praw-
da nie każdy nas musi słuchać, nie 
każdy musi się zatrzymać. Bo to jest 
właśnie naturalne, żeby życie toczy-
ło się normalnie, żeby życie miało 
swój naturalny motor napędowy. 
Natomiast jeśli chodzi o kondycję fo
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kulturalną Szczecina, myślę, że nie 
jest ona zła, że są tutaj twórcy, są 
instytucje mocne artystycznie. Ba-
nałem jest mówić o Teatrze Współ-
czesnym, o Kontrapunkcie, który 
jest trwałą wartością Szczecina i na 
który na pewno należy już chuchać 
i dmuchać jako na inicjatywę już te-
raz międzynarodową.

Ale pewne zapóźnienia, które były 
tutaj, a były ogromne, zwłaszcza, 
jeśli chodzi o infrastrukturę kultu-
ralną, wygląda na to, że się zmienią, 
że będziemy mieli nowy Teatr Lalek 
Pleciuga, powstanie Filharmonia, 
słyszeliśmy o tym, że przygotowy-
wane są już tereny, czy też myśli się 
już o nowych terenach dla przy-
szłego Teatru Współczesnego. Więc 
inwestycyjnie rzeczywiście rusza, 
a tak zwana baza, czyli twórcy są 
w Szczecinie i o tym też powinni-
śmy pamiętać i nie mieć bez przerwy 
kompleksów, że inni są lepsi. Kiedy 
będziemy doceniali to, co mamy, to 
będzie nam łatwiej.

Europejska tożsamość
Gdy słyszymy o kryzysie tożsa-

mości europejskiej, zastanówmy 
się, czy odrzucenie traktatu konsty-
tucyjnego z preambułą o chrześci-
jańskich korzeniach przez Francję 
i Holandię np. nie jest szansą dla 
Polski, by Polska dała coś Europie 
w kontekście duchowości? – pytała 
uczestników dyskusji prowadząca 
Anna Suchocka.

- Zgadzam się z tym, że kryzys jest 
kryzysem świadomości, a nie tożsa-
mości - odpowiada ojciec Mirosław 
Ostrowski. –  Tylko, że jest to kry-
zys, który dotyka, bym powiedział, 
każdego małego społeczeństwa, każ-
dej małej grupy kulturowej, każdej 
małej grupy narodowej w obrębie 
jakiegoś kraju. Jeżeli jest tak, a wy-
daje się patrząc na historię całego 
kontynentu, że Europa została stwo-
rzona z takich trzech podstawowych 
ruchów: po pierwsze to był rozdział 
tronu z ołtarzem. Drugim bez wąt-
pienia takim ruchem to był ruch fo
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na rzecz promocji człowieka i jego 
praw. Trzeci ruch to w jaki sposób 
to się dokonywało, czyli że Europa 
stawała się, ale w dalszym ciągu się 
staje poprzez rzeczywistości dialo-
gu i wymiany. Powiedziałbym, że są 
trzy podstawowe kierunki pracy na 
poziomie meta, i teraz, jeżeli mamy 
sobie stawiać pytanie o kryzys świa-
domości, jest to być może kryzys 
związany z naszą umiejętnością. 
I teraz myślałbym o roli instytucji 
i o roli tych, którzy są starsi w danym 
społeczeństwie, czy potrafią wycho-
wywać młodych ludzi do tego, by 
byli za coś odpowiedzialni, za to, co 
stanowi albo w kontekście małego 
państwa, małej grupy etnicznej to, 
co wyróżnia tą rzeczywistość i co 
wcale nie musiało powstać w wyniku 
konfrontacji tylko takiej świadomo-
ści pewnego obdarowania, i znowu 
myślę o pewnym kontekście histo-
rycznym. Jesteśmy wierni temu, co 
dostaliśmy, więcej widzimy to, że ma 
to pewną rację, jest i może być pew-
ną szansą dla tej makrorzeczywisto-
ści, jaką jest Europa. I teraz ja bym 
w ogóle zaryzykował stwierdzenie, 
że Europa jest w kontekście ekono-
micznym i społecznym, natomiast 
w kontekście fundamentalnym, 

czyli w kontekście ducha jej nie ma. 
Tzn. ona jest, ale jest w stanie rodze-
nia się. I teraz, jeżeli wspomniała 
pani o dwóch państwach Holandii 
i Francji, które odrzuciły traktat, to 
warto sobie zadawać pytanie o to, 
czy w jakimś tego słowa znaczeniu 
idea takiej Europy, która wyszła od 
Schumanna i jego przyjaciół, czy 
nie jest zawłaszczana przez rzeczy-
wistość polityczną i w konsekwencji 
zawłaszczenie jest potwornie ogra-
niczające właśnie tę strukturę, bo 
jeżeli popatrzymy na problem, no 
to każda rzeczywistość musi opierać 
się na jakichś wartościach i pytanie: 
czy Europa jest w stanie, i to jest 
poważne pytanie dla Europy, jest 
w stanie wygenerować taki zespół 
wartości, które będą wspólne dla 
wszystkich członków i które mają 
korzenie w historii tego kontynen-
tu. Bo te trzy ruchy, o których po-
wiedziałem, są jakimś bogactwem 
tej rzeczywistości świata, ale to jest 
rzeczywistość, która jest też na rzecz 
całej rzeczywistości świata, stąd po-
kazałbym te dwa kierunki. Czyli toż-
samość, o której mówimy, może się 
tworzyć przez to, że ci, którzy biorą 
udział w tym procesie, są świadomi 
własnego bogactwa i z drugiej stro-

ny to bogactwo i świadomość tego 
bogactwa staje się elementem dialo-
gu z całym światem. 

- Chciałabym się odnieść do tego, 
co ojciec powiedział - zareagowała 
dr Anna Szczepańska. -  Myślę, że 
w naszym społeczeństwie pokutuje 
stereotyp, że traktat konstytucyj-
ny został odrzucony ze względu na 
preambułę i chrześcijańskie zapisy, 
bo tak niektórym mediom w Pol-
sce było wygodnie, żeby taki obraz 
Europy Zachodniej lansować - bez 
wartości. Natomiast Francja czy 
Holandia odrzuciły traktat między 
innymi dlatego, że są tam nieko-
rzystne dla nich zapisy o prawie 
socjalnym i o polityce zagranicz-
nej chociażby. Natomiast ja jestem 
bardziej optymistycznie nastawio-
na do tej tożsamości niż ojciec, bo 
tożsamość europejska kształtuje 
się od tysięcy lat, tzn. na filozofii
greckiej, na prawie rzymskim, na 
chrześcijaństwie i uniwersalizmie 
Kościoła w średniowieczu i na do-
świadczeniach państw narodowych 
już w okresie późniejszym. Dzisiaj 
Europa jest takim imperium post-
średniowiecznym. Mam nadzieję, 
że tak jak w tym imperium będą się 
zacierały różnice miedzy centrum 
a peryferiami i myślę też, że taki 
naród jak Polacy, 38-milionowy, 
z takim wielkim Polakiem, który 
stoi przed nami tutaj, ma pewną mi-
sję do spełnienia. Ja nie myślę o nie-
sieniu religii, bo nie wiem, czy Eu-
ropa tego też tak bardzo potrzebuje, 
ale myślę o niesieniu takich wartości 
jak: przywiązanie do rodziny, jak 
właśnie przywiązanie do tradycji, 
bo od tego Europa Zachodnia od-
chodziła od kilkudziesięciu lat i my 
możemy to wnieść. A gospodarczo, 
no cóż - mamy ogromny potencjał 
ludzki. To jest też to, co możemy Eu-
ropie dać.

- Ja jeszcze pozwolę sobie ad vo-
cem do tego dorzucić - mówi ojciec 
Mirosław Ostrowski. -  Ja nie jestem 
sceptykiem i też nie jestem malkon-
tentem w tej rzeczywistości, nato-
miast kiedy odwołujemy się do tych 
wartości polis i republiki, czyli grec-
kiego polis i rzymskiej res publiki, to 
warto sobie zdawać sprawę z tego, że 
to była jakaś wartość życia, a teraz 
jej nie ma. I teraz myślę o porządku 
myślenia i nazywania rzeczywistości 
i jeżeli jest poważnym dziedzictwem, fo
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do którego chcemy się odwoływać, 
grecka kultura, to sobie postawmy 
pytanie: Jak poważnie traktujemy tę 
grecką kulturę w naszej rzeczywisto-
ści myślenia?

- Trudno w Szczecinie mówić 
o tożsamości Europy, jeżeli ta toż-
samość mieszkańców Szczecina 
cały czas się tworzy, rodzi, ponie-
waż wiemy, kto mieszka w Szcze-
cinie, od kiedy jakby ten Szczecin 
jest polski – komentuje Piotr Dzie-
miańczuk. -  I tutaj bardzo trudno 
mówić, tu dopiero wszystko jakby 
kiełkuje w Szczecinie, ale co cieka-
we było w tej rozmowie, to nie, co 
tylko my weźmiemy z tej Europy, 
ale co my damy tej Europie. Ja się 
często w swojej pracy spotykam, że 
ktoś przyjedzie do Szczecina: no, co 
nam dał? No, ale jest drugie pyta-
nie: co my damy, czy nie należy się 
cieszyć z samego faktu, że ktoś taki 
przyjechał do tego miasta, że było 
kilkudziesięciu ambasadorów. No, 
bo co takiego wynika z tej wizyty 
dla Szczecina, po co ich zaproszo-
no, czy będą jakieś pieniądze, czy 
będą jakieś kontrakty? – Nie, wy-
starczy, że ta wizyta w Szczecinie 
była i to już jest wartością samą 
w sobie, ale cały czas przewija się 
jeden wątek: właśnie pozytywnego 
myślenia i pozytywnego prezento-
wania tego wszystkiego. Pani doktor 
mówiła o traktacie konstytucyjnym. 
To od nas zależy, jak my przekaże-
my pewne informacje i na pewno 
roli mediów w tym względzie bym 
nie pomijał. To nie jest tylko news, 
który gdzieś tam umiera, to jest pu-
blicystyka, to jest reportaż, to jest 
kreowanie pozytywnych informa-
cji. Zobaczmy, jak my postrzegamy 
Holandię lub Belgię, kraje spokojne, 
kraje dobrobytu. Dlaczego? Bo tak 
te kraje zostały wylansowane. Jeże-
li Polacy mówią o sobie tylko źle, 
albo nasi sąsiedzi - Niemcy mówią 
o nas generalnie tylko w kontekście 
negatywnym, no to nie czarujmy 
się, że też jest pewien wizerunek 
Polski taki, jaki jest stworzony, bo 
elity mogą myśleć jedno, ale one są 
bardzo wąskie i to jest bardzo wąska 
grupa ludzi, ale tak brzydko mówiąc 
w cudzysłowie „szarym masom” te 
informacje trzeba sprzedać. Bo dzi-
siaj wszyscy wiedzą, że informacja 
jest najważniejsza i informacja jest 
potężna siłą i jak się przedstawi Pol-

skę czy właśnie warto tu przyjechać, 
czy Zachodniopomorskie to cieka-
wy region, czy warto zainwestować 
tu pieniądze, czy bezpiecznie można 
inwestować. To właśnie zależy od 
mediów, bo to, czym żyją elity, to jest 
zupełnie osobna sprawa. Ale tym, 
czym żyje zwyczajny szary Niemiec, 
Francuz czy Belg to jest zupełnie 
odrębna sprawa. I to zależy między 
innymi właśnie od siły przekazu. 

- Ja się cieszę, że słyszę to z pana 
ust, p. redaktorze, bo faktycznie dla 

mediów dobra informacja to żadna 
informacja - podsumowuje Dariusz 
Jędrzejewski. -  Trzymam pana za 
słowo, że będzie pan mówił o Szcze-
cinie bardzo dobrze. Media ostatnio, 
może nawet nie ostatnio, ale zbytnio 
skupiają się na rzeczach złych, nega-
tywnych, niedobrych. Jeżeli z pana 
ust słyszę, że jednak powinno się 
kreować pozytywy, to tylko mnie to 
cieszy i trzymam pana za słowo, że 
tak pan będzie robił.
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W sierpniu 2007 r. Zakład 
Archeologii Instytutu 
Historii i Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersyte-
tu Szczecińskiego przeprowadził 
wykopaliska w jaskini „Stajnia” 
leżącej na Jurze Krakowsko – Czę-
stochowskiej, niedaleko Mirowa. 
Jaskinia, położona malowniczo 
w północnym zboczu Grzędy Mi-
rowskiej na wysokości około 350 
m n.p.m. ma postać pojedynczego, 
prostego korytarza. Badania, pro-
wadzone przez dra Mikołaja Urba-
nowskiego, wykonano w celu wery-
fikacji śladów osadnictwa z epoki 
kamienia odkrytych w trakcie ba-
dań sondażowych. 

Wyniki przekroczyły najśmielsze 
oczekiwania. W namulisku jaskinio-
wym znaleziono liczne ślady obec-
ności neandertalczyków. Pozosta-
wione przez nich narzędzia i kości 
zwierząt mają, według wstępnych 
szacunków, około 100 000 lat.

Świat neandertalczyków
Badania  w jaskiniach trwają od 

połowy XIX wieku, kiedy to w gro-
cie nad rzeką Neander w Niemczech 
znaleziono szczątki ludzkie ze środ-
kowego paleolitu. W tym okresie 
Europę zamieszkiwali ludzie przy-
stosowani do surowych warunków 
epoki lodowcowej. Nie tylko klimat, 
ale i fauna była odmienna od dzi-

siejszej. Niedźwiedzie, hieny i lwy 
jaskiniowe występowały powszech-
nie obok dużych ssaków roślino-
żernych, takich jak mamuty i no-
sorożce włochate. Neandertalczycy 
także odróżniali się od współcze-
snych Europejczyków – byli krępi, 
masywnie zbudowani, w ich twa-
rzach zaznaczał się brak podbródka, 
nisko wysklepione czoło i masywne 
wały nadoczodołowe. Odmienności 
w stosunku do nas jednak nie były 
tak duże, jak do niedawna uważa-
no. Obecnie wiemy, że ludzie ci byli 
bardzo zaawansowani kulturowo. 
Posiadali umiejętności wytwarzania 
skomplikowanych narzędzi krze-
miennych i byli doskonałymi łowca-

Neandertalczycy
z jaskini „Stajnia”
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mi, polującymi także na największe 
i najgroźniejsze zwierzęta. 

Dyskusja o tym, czy współcześni 
Europejczycy są potomkami nean-
dertalczyków, należy do najgoręt-
szych we współczesnej nauce. Część 
genetyków sugeruje ich całkowite 
zastąpienie przez naszych bezpo-
średnich przodków przybyłych 
z Afryki. Inni, wspierani przez ar-
cheologów i antropologów dowo-
dzą, że część naszej puli genetycznej 
dziedziczymy jednak po neandertal-
czykach. Nic dziwnego, że badania 
nad tym okresem cieszą się dużym 
zainteresowaniem, nie tylko wśród 
naukowców, ale także w mediach. 
Wykopaliska jaskiniowe to jeden 
z podstawowych frontów badaw-
czych na tym polu. Z uwagi na wy-
magania techniczne i koszty tylko 
nieliczne ośrodki w Polsce i Europie 
prowadzą takie prace. Uniwersytet 

Szczeciński właśnie dołączył do tego 
elitarnego grona.

Wykopaliska, czyli
komputerem i łopatą

Dawno już minęły czasy, gdy wy-
kopaliska prowadził samotny arche-
olog z łopatą. Wykopaliska są dziś 
badaniami interdyscyplinarnymi 
o złożonej logistyce. Szczególnie 
w badaniach jaskiniowych niezbęd-
na jest współpraca z paleontologami, 
geologami i przedstawicielami in-
nych dyscyplin. Niezbędne jest także 
zaplecze laboratoryjne na potrzeby 
szczegółowych analiz i datowań. Ża-
den ośrodek naukowy nie może sam 
sprostać tym wyzwaniom, co sprzy-
ja rozwijaniu naukowej kooperacji. 
Główni partnerzy badań w „Stajni” 
to Uniwersytet Wrocławski, Pań-
stwowy Instytut Geologiczny oraz 
Instytut Nauk Geologicznych PAN. 

Kolejnym elementem wykopalisk 
jest sprzęt - bez urządzeń pomiaro-
wych i oświetlenia, bez transportu 
i zasilania, badania nie byłyby moż-
liwe. Dużą rolę w badaniach odegrał 
specjalnie zaprojektowany system 
flotacji wydobywanego urobku.
Umożliwił odnalezienie nawet naj-
drobniejszych fragmentów narzę-
dzi krzemiennych i kości małych 
zwierząt, kluczowych dla odtworze-
nia paleośrodowiska. Najważniejsi 
jednak są ci, których praca stanowi 
o powodzeniu badań. Studenci Uni-
wersytetu Szczecińskiego w trak-
cie wykopalisk z wielką motywacją 
zdobywali doświadczenie zawodo-
we. Do ich zadań należała eksplo-
racja namuliska cienkimi, ostrożnie 
zdejmowanymi warstewkami, zgod-
nie z zasadami badań jaskiniowych. 
Nie brakowało też prac związanych 
z dokumentacją i pomiarami geode-
zyjnymi.

Znaleziska
W trakcie badań znaleziono setki 

narzędzi krzemiennych i, co niety-
powe w jaskiniach, także ślady ich 
produkcji w postaci odpadków oraz 
zapasów surowca. Nie brakowało 
także dużych, starannie wykonanych 
noży. Te zaawansowane narzędzia 
krzemienne są charakterystyczne dla 
neandertalczyków – wykonywano je 
według abstrakcyjnego schematu 
i używano przez dłuższy czas w cha-
rakterze broni osobistej. Komplika-
cja produkcji i głębia planowania 
związanego z wykorzystaniem tych 
narzędzi każe wysoko ocenić zdol-
ności mentalne neandertalczyków. 
Wśród narzędzi są też inne formy, 
m.in. tzw. groszaki czy ostrza. Nie-
które narzędzia wytwarzano za po-
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mocą metody lewaluaskiej – jednej 
z najtrudniejszych w warsztacie pa-
leolitycznego krzemieniarza. Wśród 
znalezisk są liczne kości, nie tylko 
niedźwiedzi jaskiniowych, lecz rów-
nież dużych ssaków roślinożernych, 

będące pozostałościami neandertal-
skich posiłków. 

Oceniając intensywność śladów 
osadniczych w „Stajni” można 
uznać, iż jest to stanowisko najwyż-
szej klasy. Narzędzia i kości znale-
zione w trakcie badań to pozostało-
ści wielu odwiedzin paleolitycznych 
łowców w jaskini. Nie ma wątpliwo-
ści, iż na szlakach neandertalskich 
wędrówek jaskinia musiała być waż-
nym punktem. Jej przestronność 
i niezłe nasłonecznienie umożliwia-
ły prowadzenie wewnątrz różnego 
rodzaju aktywności. Znakomita 
lokalizacja, z widokiem na rozległą 
dolinę, była dodatkowym atutem. 

Plany na przyszłość
Oceniając znaleziska trzeba pa-

miętać, iż są one efektem wyko-

palisk bardzo ograniczonych pod 
względem czasu i powierzchni. 
Ograniczenia wynikały nie tylko 
z bieżących możliwości Zakładu 
Archeologii. W pierwszej kolejności 
należało zbadać najbardziej znisz-
czone części stanowiska, które, jak 
wiele na Jurze, padło ofiarą działal-
ności tzw. poszukiwaczy skarbów. 
Badania są zatem dopiero w fazie 
wstępnej. Pozyskanie środków na 
kontynuację prac w następnych se-
zonach wydaje się być konieczno-
ścią, nie tylko ze względu na ocze-
kiwane wyniki naukowe, lecz także 
z uwagi na konieczność ochrony 
stanowiska przed dalszymi znisz-
czeniami. A zatem z pewnością 
czeka nas jeszcze wiele odkryć.

Dr Mikołaj Urbanowski

Rozmowa z dr. hab. Marianem 
Rębkowskim, profesorem US, 
kierownikiem Zakładu Arche-

ologii w Instytucie Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych

Zakład Archeologii powstał w paź-
dzierniku 2005 r. Jak ocenia Pan dwa 
minione lata?

- Najkrócej mówiąc, to okres inten-
sywnej pracy, która zaczyna przynosić 
owoce. Przed dwoma laty zaczynaliśmy 
od zera, bez sprzętu, ludzi i środków na 
prowadzenie badań. Dzisiaj kształcimy 
kilkudziesięciu studentów, prowadzi-
my badania na Pomorzu i w innych 
częściach kraju. Inwestujemy w wypo-

sażenie służące dydaktyce i w sprzęt 
badawczy. Staramy się rozwijać współ-
pracę zagraniczną w zakresie badań i 
wymiany studentów. Co szczególnie 
istotne, od przyszłego roku młodzież 
będzie mogła studiować na naszym 
Uniwersytecie archeologię jako od-
dzielny kierunek studiów. Reasumując 
– to chyba niezły bilans, zwłaszcza w 
porównaniu z podobnymi jednostkami 
w innych uczelniach, które wystartowa-
ły w ostatnich latach ze znacznie bogat-
szym zapleczem finansowo-kadrowym.

Jak wygląda finansowanie działal-
ności Zakładu?

- Zanim odpowiem na to pytanie 
chciałbym, korzystając z okazji, po-
dziękować tym, bez których wsparcia 
i zrozumienia potrzeby budowania 
uniwersyteckiej archeologii w Szczeci-
nie nasz Zakład nigdy by nie powstał. 
Mam na myśli przede wszystkim wła-
dze Instytutu Historii i Stosunków 
Międzynarodowych oraz Wydziału 
Humanistycznego. Za życzliwość winni 
jesteśmy podziękowanie władzom rek-
torskim i członkom Senatu Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. 

Natomiast wracając do pytania o 
środki finansowe – Zakład zdobywa je
samodzielnie, głównie poprzez realiza-
cję zleceń na ratownicze wykopaliska 

archeologiczne, ale także dzięki gran-
tom.

Czy archeologia jest dobrą inwesty-
cją dla Uniwersytetu Szczecińskiego?

- Odpowiem pytaniem: czy nasz 
Uniwersytet może nie posiadać w 
swojej ofercie kształcenia kierunku, 
który zawsze był – i do tej pory jest tak 
postrzegany – kierunkiem prestiżo-
wym? Archeologię można studiować 
na wszystkich największych polskich 
uniwersytetach, a w ostatnich latach 
skutecznie starały się o ten atut także 
uniwersytety młodsze, żeby wymienić 
tylko Gdańsk i Rzeszów. Z perspektywy 
naszej uczelni bardzo istotne jest oczy-
wiście poszerzanie oferty dydaktycznej 
dla młodzieży. Jednak równie ważne 
jest to, że znacznie powiększyły się 
możliwości zatrudniania absolwentów, 
co wynika ze wzrastającej liczby inwe-
stycji takich jak np. budowa autostrad, 
które muszą być poprzedzane ratowni-
czymi wykopaliskami archeologiczny-
mi. Wreszcie – last but not least – ar-
cheologia jest specyficzną dyscypliną
naukową, wpływającą na wyobraźnię 
wielu ludzi, dzięki czemu przyciąga za-
interesowanie mediów. Może więc być 
dobrym sposobem promocji naszego 
Uniwersytetu w kraju i za granicą.

Dziękuję za rozmowę.
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Wydarzeniem, które w ostat-
nich miesiącach odbiło się 
głośnym echem w mieście, 

było rozpoczęcie prac na rzecz przy-
znania Szczecinowi w 2016 roku or-
ganizacji Kulturalnej Stolicy Europy. 
Jakie doświadczenia na tym obszarze 
posiadają ośrodki, którym te plany już 
się powiodły? Z prof. Hannsem-Dietri-
chem Schmidtem z biura Kulturalnej 
Stolicy Europy RUHR 2010 rozmawia 
Monika Stefanek.

- Jak to się stało, że właśnie Zagłębie 
Ruhry otrzymało tytuł Kulturalnej Sto-
licy Europy w roku 2010? 

- Nikt w Niemczech nie łączył dotąd 
Zagłębia Ruhry z kulturą. Kiedy w 2001 
roku rozpoczęliśmy starania o przyzna-
nie nam tytułu Kulturalnej Stolicy Euro-
py 2010, wiele osób mówiło nam, że nie 
mamy na to żadnych szans. Okazało się 
jednak, że nasza koncepcja, w której po-
stawiliśmy na prezentację całego regionu, 
a nie tylko jednego miasta, odniosła suk-
ces. Dzięki niej udało nam się przekonać 
aż trzy komisje jurorskie: w Nadrenii-
-Westfalii, w Niemczech oraz w Brukseli. 
Nie było to zadanie łatwe, gdyż o tytuł 
ubiegało się aż 15 niemieckich miast. 

- Konkurencja była ogromna, do tytu-
łu pretendowały m.in. takie miasta jak 
Kolonia czy Augsburg. Co pana zdaniem 
zadecydowało o tym, że tytuł ten trafił
ostatecznie właśnie do Zagłębia Ruhry? 

- Udało nam się stworzyć nowe pojęcie 
kultury. W naszym regionie nie możemy 
pochwalić się szczególnym kulturowym 
dziedzictwem czy tradycją. Pierwszy 
uniwersytet w Zagłębiu Ruhry powstał 
dopiero w latach 60-tych. Mamy u nas do 
czynienia ze szczególną formą kultury, 
którą nazwałbym „kulturą industrialną”. 
Jest ona związana ze starymi poprzemy-
słowymi obiektami, np. halami kopal-
nianymi, które zostały zamienione na 
miejsca wystaw, koncertów czy różnego 
rodzaju prezentacji. Właśnie tą nową for-

mą prezentowania kultury, która nie ma 
nic wspólnego z klasycznym jej pojmo-
waniem, udało nam się przekonać jury. 

- Tak naprawdę poszerzyliście też 
samo pojęcie Kulturalnej Stolicy Europy. 
W 2010 roku tytuł ten obejmie bowiem 
nie tylko jedno miasto, jak miało to 
miejsce do tej pory, ale cały region. 

- Rzeczywiście. Ponieważ w skład Za-
głębia Ruhry wchodzą 52 miejscowości, 
postanowiliśmy połączyć siły w ramach 
imprez organizowanych w 2010 roku. 
Właśnie poprzez kulturę chcemy zbu-
dować nową tożsamość regionu i jego 
mieszkańców. Nie ukrywam, że jest to 
dla nas ogromne wyzwanie. Proszę sobie 
wyobrazić, że musimy współpracować 
z 52 burmistrzami miast czy 52 admini-
stracjami miejskimi.

 - Jaki etap podczas ubiegania się 
o miano Kulturalnej Stolicy Europy był 
najtrudniejszy? 

- Najtrudniej było tu - na miejscu - 
przekonać ludzi, że jesteśmy dobrzy, i że 
opłaca się startować w konkursie. Wielu 
mówiło nam: „to się nie uda”, albo pytało 
z powątpiewaniem „po co nam to?”. Przez 
długi czas panowała wśród ludzi duża 
frustracja i zwątpienie w sens ubiegania 
się o ten tytuł. Przekonać mieszkańców, 
że startujemy z dobrą koncepcją, która 
pozytywnie wpłynie na obraz regionu - to 
właśnie było najtrudniejsze zadanie. 

- Jak zatem udało się przekonać miesz-
kańców do słuszności tej inicjatywy? 

- Powtarzaliśmy ciągle, że w naszym 
regionie tkwi ogromny potencjał, że wiele 
wartościowych przedsięwzięć zostało tu 
już dokonanych. Jeśli więc będziemy pra-

Essen
– w poszukiwaniu 
nowej tożsamości

REGION, EUROPA, ŚWIAT

fo
t. 

M
. S

te
fa

ne
k



PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI40

cować wspólnie, to na pewno zostanie 
to dostrzeżone. Współpracowaliśmy 
też z mediami, które bardzo pomogły 
nam w promocji naszych działań. 

- Pojęcie Kulturalnej Stolicy Europy 
przywodzi na myśl spektakularne wy-
darzenia. Tymczasem w opracowanej 
przez was koncepcji główną rolę od-
grywają raczej małe ośrodki kultural-
ne. W jaki sposób będą one uczestni-
czyć w programie? 

- Założyliśmy w naszej koncepcji, że 
nie chodzi tylko o organizację wielkich 
wydarzeń kulturalnych, w takim sensie, 
że przyjadą do nas np. najlepsi śpiewa-
cy operowi i zaprezentują się publicz-
ności. Chcemy dać możliwość prezen-
tacji swoich dokonań także ośrodkom 
działającym w mniejszych miastach. To 
jest przecież właśnie ta kultura, którą 
w naszym regionie mamy. Chcemy ją 
pokazać i przekonać innych do niej. 

- Jakie cele stawiacie sobie do osią-
gnięcia w 2010 roku, a także później?

- Przede wszystkim chcielibyśmy, 
żeby to szczególne przedsięwzięcie 
miało wpływ na zmianę wizerunku 
naszego regionu i to nie tylko w 2010 
roku, ale także w latach następnych. 
Mam nadzieję, że w przyszłości kultu-
ra będzie odgrywała znacznie większą 
rolę w Zagłębiu Ruhry niż obecnie, i że 
mieszkańcy w końcu pojmą, jak wielkie 
ma ona znaczenie. Dlatego w ramach 
projektu Kulturalna Stolica Europy nie 
skupiamy się wyłącznie na organizacji 

jednego wielkiego wydarzenia, które 
przebrzmi wraz z ostatnimi fajerwerka-
mi, i po którym nic nie zostanie. Sta-
ramy się działać długofalowo. Poprzez 
kulturę chcemy zmienić nasz region. 

- Dlaczego mieszkańcom Zagłębia 
Ruhry tak bardzo potrzebna jest nowa 
tożsamość?

- Tożsamość Zagłębia Ruhry była 
wcześniej określona poprzez istniejące 
tu kopalnie i przemysł metalowy. Całe 
rodziny od pokoleń pracowały w tych 
przedsiębiorstwach. Dzięki temu wy-
tworzyły się bardzo osobiste związki 
z tymi miejscami. Wraz z upadkiem 
tej gałęzi przemysłu, w latach 60-tych 
i 70-tych, ludzie stracili nie tylko swo-
je miejsca pracy, ale także dużą część 
swojej tożsamości. Dlatego postanowi-
liśmy, podobnie jak wcześniej politycy, 
postawić przed tym regionem nowy 
cel. Jest nim właśnie odkrywanie nowej 
tożsamości poprzez kulturę. Temu służy 
m.in. przemiana miejsc pracy - starych 
fabryk czy hal produkcyjnych - w miej-
sca kultury. To ważne, że tych od dawna 
nie używanych miejsc nie niszczy się, 
ale nadaje się im nowe znaczenie. Dzię-
ki temu są one w dalszym ciągu częścią 
życia mieszkańców tego regionu. 

- Organizacja tak wielkiego przed-
sięwzięcia pociąga za sobą ogromne 
koszty. Jak zamierzacie finansować
poszczególne imprezy? 

- Każdy, kto chce ubiegać się o tytuł 
Kulturalnej Stolicy Europy, musi przed-

stawić jury bardzo szczegółową koncep-
cję finansowania tego przedsięwzięcia.
Na nasz budżet składa się w tej chwili 
ok. 50 mln euro, ale mamy nadzieję, że 
w 2010 roku będziemy mieli do wyda-
nia na ten cel od 80 do 100 mln euro. 
Spora część środków pochodzi od du-
żych firm, zwłaszcza koncernów ener-
getycznych, które swoje siedziby mają 
w Zagłębiu Ruhry, i które postanowiły 
nas wspomóc finansowo. Na organiza-
cję imprez przewidziane są także dota-
cje unijne.

- Osiem polskich miast, w tym Szcze-
cin, ubiega się o tytuł Kulturalnej Sto-
licy Europy 2016. Co mógłby im pan 
doradzić?

- Pierwszym krokiem jest zjedno-
czenie się miasta czy regionu wokół 
tej idei. Pod tym względem nie może 
być żadnych różnic pomiędzy prasą, 
politykami i środowiskiem kultural-
nym. Wbrew pozorom często nie jest 
to łatwe do osiągnięcia. Oprócz tego 
miasto musi przedstawić przekonującą, 
całościową koncepcję, w której wykaże, 
dlaczego jest ważne dla Europy. To są 
moim zdaniem najważniejsze punkty, 
choć - jak już powiedziałem - często 
trudne do zrealizowania. Na pewno nie 
można dopuścić do tego, by różne opcje 
polityczne miały wpływ na powstanie 
koncepcji Kulturalnej Stolicy Europy. 

Autorka jest dziennikarką
„Głosu Szczecińskiego”
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Przed kilkoma laty została pod-
pisana umowa o współpra-
cy w ramach europejskiego 

programu Socrates/Erasmus z Uni-
wersytetem w Lipsku. Uzyskano po-
twierdzenie woli kontynuowania 
tej współpracy zgodnie z zakresem 
czasowym jej trwania co najmniej do 
2014 roku.

W ocenie wszystkich jej beneficjen-
tów jest umową bardzo dobrą. I to nie 
tylko ze względu na rangę i rolę, jaką to 
miasto i jego ośrodki naukowe odgry-
wały i odgrywają również w pozjedno-
czeniowych Niemczech, ale również ze 
względu na to,  że stwarza możliwość 
dwusemestralnego ciągłego pobytu na 
Uniwersytecie i równocześnie w dosko-
nale wyposażonej Książnicy Narodo-
wej - Deutsche Bücherei, mieszczącej 
w swoich zbiorach ponad 6 milionów 
woluminów, co jest w porównaniu 
z innymi umowami gwarantującymi 
jednosemestralne pobyty studyjne 
ewenementem.

Lipsk, nazwany przez Johanna Wol-
fganga Goethego, studiującego tam 
w latach 1765 -1768 prawo, w pierw-
szej części „Fausta” „małym Paryżem, 
który kształci swoich ludzi”, jest jed-
nym z wiodących historycznie miast 
tego kraju. Również w czasie pokojo-
wej rewolucji w NRD roku 1989, zapo-
czątkowującej proces zjednoczeniowy, 
decydujące impulsy wyszły właśnie 
z Lipska, z kościoła świętego Mikołaja.

Piszący te słowa zna to miasto 
z autopsji, bo spędził w murach jego 
obchodzącej za dwa lata 600-lecie ist-
nienia Alma Mater 8 lat na studiach 
magisterskich i doktoranckich. Stąd też 
wizyta monitoringowa w tym mieście 
nad rzeką Białą Elsterą  we wrześniu 
tego roku w kontekście przejmowania 
całości koordynowania współpracy 
z partnerami zagranicznymi w ramach 
programu Socratesa miała obok zasad-
niczego celu, jakim była odnowa kon-
taktu, zwłaszcza w kontekście zmian 
personalnych na tym stanowisku 

u niemieckiego partnera, również cel 
zarejestrowania zmian zachodzącym 
w mieście i środowisku naukowo-kul-
turalnym w świetle dyskursów histo-
ryczno-kulturowych w poszukujących 
nową tożsamość narodową Niemczech. 
Obraz, jaki roztacza się przed obser-
watorem jest nadzwyczaj imponujący. 
Mające nastąpić za dwa lata uroczy-
ste rocznicowe obchody powstania 
Uczelni pociągają za sobą przemiany 
w wystroju architektonicznym miasta 
i uczelni o wręcz gigantycznych roz-
miarach. I tak na przykład na central-
nym placu miasta powstaje nowy kom-
pleks uniwersytecki będący syntezą 
tradycji i nowoczesności. Wokół bar-
dzo pięknej w wystroju zewnętrznym 
Biblioteki Uniwersyteckiej, świadczą-
cej swoją dostojnością o udanej synte-
zie siły ekonomicznej mieszczaństwa 
i metafizyki ducha, powstaje w tzw. 
dzielnicy muzycznej na obrzeżach 
centrum kompleks budynków nauk 
humanistycznych o bardzo specyficz-
nym klimacie łączącym rozmach wizji 
i kameralność przytulności. W takich 
warunkach syntezy przeszłości i przy-
szłości uzgadniałem przyszłe wspólne 
zamierzenia z moim drugim po Pozna-
niu  matecznikiem naukowym. 

Wynikiem tych rozmów jest potwier-
dzenie woli kontynuowania współ-
pracy zgodnie z zakresem czasowym 
trwania tej umowy co najmniej do 
lat 2013/2014, ponowne realizowanie 
wszystkich zakresów i aspektów przez 
nią przewidzianych, jak chociażby 
dalsze praktykowanie wymiany kadry 
naukowej, to znaczy nie tylko przyjazd 
niemieckich pracowników naukowo-
-dydaktycznych do Polski, ale rów-
nież naszych z własnymi zajęciami do 
Lipska, uczestniczenie szczecińskich 
przedstawicieli na okolicznościowej 
konferencji w Lipsku w 2009 r. z wła-
snymi wystąpieniami referatowymi, 
zorganizowanie wspólnie z partnerem 
norweskim nowej formy współpracy, 
jaką są kursy intensywne (Intensive 
Programmes - IP), najpierw w Norwe-

gii, potem w Polsce i Niemczech. Tro-
chę wcześniej, bo w maju 2008 roku 
będzie przeprowadzona dla naszych 
studentów podróż studyjna m.in. do 
Lipska, śladami takich pisarzy jak Uwe 
Johnson i Christa Wolf, którą będziemy 
gościć na początku czerwca w naszej 
uczelni. W tym kontekście  powstają 
też 4 prace dyplomowe poświęcone jej 
twórczości i przeprowadzone będzie 
w semestrze letnim tego roku akade-
mickiego specjalistyczne seminarium 
porównawcze dwojga wyżej wymie-
nionych pisarzy. Stworzy to właściwe 
podglebie pod spotkanie autorskie, 
a stawiane pytania będą wynikać z wła-
snych głębszych przemyśleń studentów 
na temat związków ich twórczości z wy-
darzeniami epoki, w której powstawały 
ich główne utwory.

Dr Andrzej Talarczyk

Umowa
z Uniwersytetem w Lipsku
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Sztab Samorządu Studenckiego 
Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego jest chyba najmniej-
szym w Polsce. W jego skład wchodzi 
zaledwie 10 osób, ale za to o bardzo 
gorących sercach. Już po raz szósty 
członkowie Samorządu aktywnie włą-
czyli się w zbiórkę pieniędzy na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy i kolejny raz pobili swój własny 
rekord. 

Jak zapewne wszyscy dobrze wiedzą, 
każdego roku początek stycznia to czas 
końcowych i bardzo gorących przy-
gotowań do Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy pod batutą Jurka 
Owsiaka. W tym roku Orkiestra zagra-
ła pod hasłem: „Finał z Głową”. Środki 
uzyskane w zbiórce publicznej XVI 
Finału zostaną przekazane na zakup 
specjalistycznego  sprzętu dla dzieci ze 
schorzeniami laryngologicznymi oraz 
na finansowanie czterech programów
medycznych i programu edukacyjnego: 
Ratujemy i Uczymy Ratować. 

Studenci wydziału jak zwykle nie po-
zostali obojętni na tę wspaniałą akcję. 
Dlatego też aby rozpoczętej 6 lat temu, 
a obecnie już tradycji wydziałowej, stało 
się zadość, w dniach 8-10 stycznia zo-
stała ponownie przeprowadzona Lote-
ria Fantowa. Głównym inicjatorem i or-
ganizatorem tej imprezy był Samorząd 
Studencki WNEiZ. Na uwagę zasługuję 
fakt, iż jesteśmy jedynym wydziałem 
w Szczecinie, który regularnie włącza 
się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy.

Przygotowania do Loterii rozpoczęły 
się już w listopadzie minionego roku, 
a polegały one przede wszystkim na 
pozyskaniu jak największej ilości ga-
dżetów. Należy bowiem podkreślić, że 
założeniem przygotowań do Loterii jest 
zbieranie tylko i wyłącznie drobnych 
przedmiotów, a nie sum pieniężnych od 
przedsiębiorstw i wszelkiego rodzaju in-
stytucji. Dzwonienie do potencjalnych 
sponsorów, wysyłanie faksów i e-ma-
ili, ustalanie terminów odbioru paczek 

z gadżetami, stało się codziennością 
dla organizatorów Loterii. Uzyskaliśmy 
Honorowy Patronat Prezydenta Mia-
sta nad prowadzoną przez nas akcją.  
Choć początki nie były łatwe i nie raz 
pojawiały się wątpliwości, czy uda się 
wszystko na czas przygotować i zebrać 
dostateczną ilość gadżetów, to sponso-
rzy po raz kolejny nas nie zawiedli. Na 
zielonych stołach stanowiska WOŚP’o-
wego znalazły się wszelakie gadżety, 
począwszy od długopisów, breloczków, 
kubków, przez kalendarze, kończąc na 
przepięknych książkach o Szczecinie. 

Jednak największą uwagę przykuwały 
nagrody główne, których w tym roku 
było aż 53, m.in. drukarka HP, weekend 
w Pałacu Pod Bocianim Gniazdem, bi-
lety do kina Helios, zestaw WOŚP’owy 
(czyli przysłane przez Fundację gadżety 
takie jak kubek, koszulka, kalendarze, 
plecak), karnety do Fitness Clubu AN-
TIDOTUM, wejściówki na Lodogryf, 
czy miesięczny kurs języka obcego 
w Szkole Języków Obcych Akces. Akcja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem 
nie tylko wśród studentów, ale także 
wśród pracowników Wydziału. Tylko 

Samorząd studencki 
dla WOŚP
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w samym losowaniu nagród głównych 
wzięło udział aż 181 osób.

Na Loterii Fantowej jednak nie po-
przestaliśmy. W dzień finału cały sztab
ruszył z puszkami i dużą ilością czerwo-
nych serduszek na miasto. Zaczęliśmy 
z samego rana. Już o godzinie 8 rano 
stawiliśmy się na zbiórce pod Urzędem 
Miasta, by wraz z innymi sztabami za-
chęcić ludność Szczecina i całej Polski 
do działania. Krążąc po ulicach Szcze-
cina ochoczo zachęcaliśmy wszystkich 
do przyłączenia się do akcji, której za-
kończenie miało miejsce pod Urzędem 
Miasta, gdzie z tysiącami Szczecinian 
obejrzeliśmy Światełko do Nieba. 

Kolejną istotną rzeczą, jaka nam po-
została w tym wielkim dniu, było zli-
czenie zawartości puszek. Zmarznięci, 
ale też bardzo zadowoleni, prosto spod 
Urzędu Miasta ruszyliśmy na Wydział 
do naszego sztabowego biura, w celu jak 
najszybszego zliczenia kwoty, którą uda-
ło się nam zebrać. Każdy liczył gdzie się 
dało, jedni na stołach, inni na podłodze, 
pokój samorządowy do dużych bowiem 
nie należy. Zebrana suma przerosła na-
sze najśmielsze oczekiwania. Wyniosła 
ona 6 652,67 zł, czyli ponad 2 500 zło-
tych więcej niż w zeszłym roku! 

Pieniądze zebrane przez nasz sztab 
zostały wpłacone do banku już w po-
niedziałek. Pragnęliśmy bowiem, by jak 
najszybciej dotarły one na konto Fun-
dacji.

W tym miejscu należy podziękować 
całemu sztabowi, w szczególności Ewie 

Matuszewskiej, za ich duże zaangażo-
wanie w organizację całej akcji  oraz 
wszystkim osobom, które, nie będąc 
w sztabie, starały się nam pomóc, a tak-
że tym, którzy poprzez wzięcie udziału 
u Loterii Fantowej przyczynili się do 
uzyskania rekordowej sumy pieniędzy. 
Wielkie dzięki również dla naszych 
sponsorów (nagród głównych: Marta 
Rutkowska, Antidotum, Helios, Fun-
dacja Promasters – reprezentująca Lo-

dogryf, Teatr Wspólczesny, SJO Akces, 
restauracja Sphinx, X-Comp, fantów 
w loterii: Unizeto, Empik, PŻM, Zarząd 
Portów Szczecin-Świnoujście, ZWiK, 
Vis Media, UCB, NBP, bankom: Nordea, 
Kredyt Bank, Deutsche Bank, WBK, Ci-
tybank Handlowy, Targi Szczecińskie), 
którzy od lat nie zapominają o nas i nie 
wypuszczają organizatorów z pustymi 
rękoma.

Ilona Kędzierska

(Za)Gramy
kolejny raz

Kiedy Wojtek Hawryszuk 
przyszedł przed rokiem 
do Polskiego Radia Szcze-

cin z pomysłem na stworzenie 
Festiwalu Młodych Talentów, 
entuzjazm rozgłośni mocno był 
jeszcze podszyty obawami – czy 
się uda, czy jest sens? Dziś mamy 
już za sobą paromiesięczny okres 
eliminacyjny, wielki finał oraz

pierwsze utwory emitowane w in-
nych rozgłośniach na terenie kra-
ju. Ogłaszamy więc wszem i wo-
bec - w przyszłym roku czeka nas 
kolejna edycja Gramy!

„Co tam się dzieje w tym Szcze-
cinie?!” - uniesionym głosem do-
pytywał się Władysław Gomułka 
na wieść o atmosferze festiwali 

muzycznych organizowanych w la-
tach 60-tych w Szczecinie. Szaru-
gę totalitarnego systemu przerwał 
bowiem korowód barwnej i rozba-
wionej młodzieży, która w niczym 
nie przypominała wzorcowego mo-
delu przodownika na froncie walki 
o lepszą przyszłość socjalistycznej 
ojczyzny. Niepokorny Szczecin za-
brzmiał wówczas mocnym bigbe-
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atem i roztańczył na kortach teni-
sowych. Na trzecią edycję festiwalu 
władza już nie pozwoliła, ale po-
kłosie tych dwóch jedynych do dziś 
budzi szacunek. To w Szczecinie 
swoje kariery rozpoczynały takie 
gwiazdy polskiej estrady jak Cze-
sław Niemen, Karin Stanek, Hele-

na Majdaniec, Niebiesko-Czarni, 
Wojciech Gąssowski, Krzysztof 
Klenczon, Mira Kubasińska, Tade-
usz Nalepa, Zdzisława Sośnicka czy 
Halina Frąckowiak.

Czy Szczecin znów może stać się 
miejscem muzycznych potyczek, 
bez kompleksów wobec Opola 

i Sopotu? Dość ambitne przedsię-
wzięcie, ale kto nie próbuje, ten 
się nigdy nie przekona. Wojtkowi 
Hawryszukowi, weteranowi świ-
noujskiej Famy i generatorowi ar-
cypomysłów udało się do projektu 
namówić Radio Szczecin. W efekcie 
w lutym ruszył nabór do festiwalu, 
a w maju – etap eliminacyjny. Dość 
rewolucyjny, bo miał miejsce w 10 
miejscowościach województwa za-
chodniopomorskiego. Przysłowio-
wa prowincja gościła zespoły i wo-
kalistów z całego regionu i Polski. 
I nie był to chybiony krok, ponie-
waż entuzjazm jej publiczności oraz 
wsparcie lokalnych samorządów 
utwierdziły organizatorów w prze-
konaniu, że nie tylko w dużych me-
tropoliach można się dobrze bawić. 
Koncert finałowy w Teatrze Letnim 
im. Heleny Majdaniec stał się sym-
bolicznym łącznikiem obecnego 
pokolenia z młodzieżą lat 60-tych, 
które to przez muzykę chciały spra-
wiać, by świat był ciekawszy i bar-
dziej kolorowy.

W chwili obecnej trwa konsump-
cja owoców Gramy 2007. Radio wy-
dało płytę zawierającą 16 finałowych
utworów festiwalu. Jej promocja 
odbyła się w studiu koncertowym 
Radia Szczecin a dla zebranych go-
ści i radiosłuchaczy zagrała Beata 
Andrzejewska i Skambomambo. 
Trwają prace nad wydaniem singla 
i teledysku do zwycięskiego utworu 
„Poleż ze mną” Beaty Andrzejew-
skiej, które mają ambicję podbić 
krajowe stacje muzyczne. W stycz-
niu w ramach radiowego progra-
mu „Środek Miasta” odbędzie się 
także koncert „Środek MiaSKA”, 
na którym wystąpią zespoły biorą-
ce udział w Gramy 2007, a grające 
w klimatach ska & reggae. A już 
w lutym rozpocznie się nabór do 
kolejnej edycji festiwalu – Gramy 
2008. O niej na razie możemy po-
wiedzieć tylko tyle, że liczyć sobie 
będzie jeszcze więcej koncertów 
a na zwycięzców czekać będą cie-
kawsze nagrody.

Jakub Matura
Polskie Radio Szczecin

Autor jest absolwentem 
Uniwersytetu Szczecińskiego
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Komu potrzebne są

Lata dziewięćdziesiąte ubie-
głego wieku w Polsce, to nie 
tylko rozwój gospodarki 

wolnorynkowej w sferze produk-
cji, handlu i usług z nimi związa-
nych, ale również edukacyjny. 

Wraz ze wzrostem liczby uczel-
ni w Polsce, rozszerzeniem oferty 
edukacyjnej i łatwiejszym dostę-
pem absolwentów szkół średnich 
do kontynuowania nauki na stu-
diach zawodowych, jak i magi-
sterskich, znacznie zwiększyła się 
liczba studentów uczelni wyższych 
i absolwentów legitymujących się 
wyższym wykształceniem. Ta coraz 
liczniejsza grupa, wcześniej w ma-
łym stopniu reprezentowana wśród 
bezrobotnych i ciesząca się zainte-
resowaniem pracodawców, w ostat-
nich latach coraz bardziej zaczęła 

zasilać szeregi osób pozostających 
bez pracy. Wobec wysokiego bez-
robocia absolwentów wyższych 
uczelni ważną część systemowych 
rozwiązań na polskim rynku pracy 
zaczynają stanowić specjalistycz-
ne placówki pomocy dla studen-
tów i absolwentów szkół wyższych 
nazywane Biurami Karier. Biura 
noszą różne nazwy (Centra Karie-
ry, Ośrodki Promocji Studentów 
i Absolwentów itp.), lecz realizują 
tą samą misję. Wszystkie kierują 
swoją aktywność na wspomaganie 
studentów i absolwentów w pla-
nowaniu  ścieżek karier, debiucie 
i efektywnym funkcjonowaniu na 
rynku pracy. 

Polskie Akademickie Biura Karier 
spełniają wiele funkcji i są: biurami 
kompleksowej obsługi studentów 
i absolwentów, centrami informa-

cji, miejscem promowania przed-
siębiorczości, centrami szkoleń dla 
studentów, pośrednikami w kon-
taktach z pracodawcami, miejscami 
komunikacji świata nauki i biznesu.

Usługi Akademickich Biur Ka-
rier kierowane są do trzech głów-
nych odbiorców: studentów, absol-
wentów, pracodawców oferujących 
praktyki i zatrudnienie. W Polsce 
jednostki określane jako Akade-
mickie Biura Karier działają we 
wszystkich województwach. Obec-
nie funkcjonują 204 jednostki, 
w tym 60 biur działających w ra-
mach  OSBK (Ogólnopolskiej Sie-
ci Biur Karier). O tym, jak ważną 
funkcję spełniają, świadczy fakt, że 
zostały one wymienione w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy z dnia 20 kwiet-
nia 2004. 

Krzysztof Soska, prezes Pol-
skiego Radia Szczecin 

- Oczekujemy, że przyszłorocz-
na edycja Festiwalu Młodych 
Talentów pozwoli na włączenie 
najlepszych nagrań w codzien-
ny program muzyczny Polskiego 
Radia Szczecin, a realizowane 

w jego ramach wydawnictwa 
płytowe zachęcą zdolnych ludzi 
do działania i doczekamy się do-
brych, muzycznych przebojów.

Beata Andrzejewska, zwycięż-
czyni Gramy 2007, studentka IV 
roku nauk teologicznych na US

- Zachęcam do udziału w festi-
walu GRAMY i do publicznego 
prezentowania swojego muzycz-
nego talentu. Nie dość, że takie 
występy dają mnóstwo frajdy, to 
mogą przynieść sporo korzyści 
i nieco ułatwić artystyczną drogę 
zdolnym ludziom.

Zachęcamy studentów Uni-
wersytetu Szczecińskiego do 
wykazania się swoimi talenta-
mi i pomysłami muzycznymi 
w przyszłorocznej edycji Gramy. 
Zainteresowane osoby zaprasza-
my do odwiedzin serwisu www.
gramy2007.pl, gdzie znajdują 
się wszelkie dane kontaktowe.

Biura Karier
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Stan obecny ABK US
Zgodnie z Uchwałą Senatu Uni-

wersytetu Szczecińskiego z dnia 14 
czerwca 2006 r. Akademickie Biuro 
Karier zostało wpisane do statutu 

Uczelni jako jednostka międzywy-
działowa. Podobnie jak inne biura 
karier w Polsce, prowadzi działal-
ność na rzecz środowiska akade-
mickiego.

W chwili obecnej mieści się w bu-
dynku za „Domem Marynarza” przy 
ulicy Żubrów 6. Promując przedsię-
biorczość i współpracę z firmami
ABK działa wspólnie z Akademic-
kim Inkubatorem Przedsiębior-
czości. Jednym z efektów jest za-
projektowana przez firmę Vistrad,
działającą w Inkubatorze, ulotka 
ABK. 

Plany rozwoju ABK US
W najbliższej przyszłości 

ABK planuje większą aktywność 
i rozwój w środowisku studenckim. 
W związku z tym przygotowuje się 
do promocji wśród studentów i ka-
dry akademickiej. Mamy nadzieję, 
że ten artykuł pomoże biuru za-
istnieć w świadomości studentów 
i pracowników uczelni.

Na dzień dzisiejszy, każdy stu-
dent odwiedzający ABK może 
uzyskać informacje o rynku pracy, 
ma możliwość skorzystania z roz-
mowy z doradcą zawodowym czy 
zapisać się na listę mailingową 
w celu otrzymywania aktualnych 

ofert pracy. Tak jak wspomniałam 
wyżej, ABK nawiązuje kontakty ze 
środowiskiem gospodarczym, które 
przekładają się na propozycje ofert 
pracy, praktyk czy staży. Na stronie 
internetowej ABK można skorzy-
stać z kilkudziesięciu aktualnych 
ofert. W najbliższym czasie ABK 
chce zaproponować studentom sze-
roką ofertę szkoleń, podczas któ-
rych będą mogli uzupełnić swoją 
wiedzę i umiejętności niezbędne na 
rynku pracy. W związku z tym, że 
ABK jest otwarte na propozycje ze 
strony środowiska uniwersyteckie-
go, zachęcamy wszystkich do bez-
pośredniego kontaktu z pracowni-
kami.

Justyna Cejrowska

Słuchowisko radiowe to gatunek 
bardzo intymny w odbiorze. 
Wyobraźnia słuchacza sycona 

dźwiękami tworzy przestrzenie, ko-
lejne plany, rysy postaci obecnych 
przecież jedynie jako głosy. Im deli-
katniejsza dźwiękowa sugestia, tym 
szersze pole dla wyobraźni odbiorcy. 
Czy czas radia już przeminął?

W klasycznych powojennych słu-
chowiskach niemieckojęzycznych 
rzeczywistość budowana jest niemal 
wyłącznie przy pomocy języka. Ogra-
niczono przy tym celowo użycie efek-
tów dźwiękowych. Słuchacze mają 
więc do czynienia z bardzo bogatym 
i nośnym językiem skłaniającym ich 
do ciągłego uruchamiania wyobraźni, 
do nieustającej kreacji. 

Znaczenie języka rozszerzone jest 
w słuchowisku o jego warstwę dźwię-
kową, a często opiera się wyłącznie na 
niej, jak w przypadku awangardowych 
sztuk austriackich z końca lat 60-tych 
(przedstawiciele to Ernst Jandl i Frie-
derike Mayröcker ze sztukami Fünf 
Mann Menschen z roku 1969 i Das 
Röcheln der Mona Lisa z roku 1970) 
wywodzących się jeszcze z przed-
wojennej tradycji poezji akustycz-
nej. W słuchowiskach klasycznych 
z lat 50-tych odbiorca obcuje z pięknie 
zrytmizowanym i pełnym ładunku 
emocjonalnego słowem. Dostarcza to 
słuchaczowi nieoczekiwanych przeżyć 
akustycznych, językowych i równo-
cześnie – gdyż nie zawsze jest łatwe 
– trzyma w najwyższym skupieniu. 
Pozwala zanurzyć się w języku.

O wyjątkowej pozycji słuchowiska 
niemieckojęzycznego jako gatunku 
świadczą liczne konkursy i nagro-
dy dla jego twórców. Najbardziej 
prestiżowa to ustanowiona w 1950 
roku i przyznawana do dziś Nagroda 
Niewidomych Ofiar Wojny (Hörspiel-
preis der Kriegsblinden). Laureatami 
są twórcy znani często bardziej jako 
poeci, czy powieściopisarze: Günter 
Eich, Friedrich Dürrenmatt, Ingeborg 
Bachmann, Dieter Wellershoff, Ernst
Jandl i Friederike Mayröcker, Helmut 
Heißenbüttel, Urs Widmer, Gerhard 
Rühm, Heiner Müller czy Elfriede Je-
linek. Wśród nagrodzonych znajdują 
się także muzycy i kompozytorzy, jak 
Heiner Goebbels – nagrodzony w roku 
1986 wraz z Heinerem Müllerem za 
słuchowisko Befreiung des Prometheus 

Posłuchaj radia
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(Uwolnienie Prometeusza), czy Andre-
as Ammer i FM Einheit nagradzani 
dwukrotnie w 1994 i w 2001 roku.

W powojennych Niemczech bu-
dynki i sceny teatrów oraz rynek wy-
dawniczy były w opłakanym stanie. 
Pisarze, poeci, aktorzy i dramaturdzy 
pozbawieni byli przez to przestrzeni 
dla swoich działań. Stacje radiowe, 
wskrzeszone bardzo sprawnie przez 
władze w poszczególnych strefach 
okupacyjnych, dawały ludziom tek-
stu i teatru możliwość pracy właśnie 
w radiu. Liczne konkursy i przyzwoite 
gaże zachęcały wielu autorów do pisa-
nia utworów specjalnie przeznaczo-
nych do radia. W latach 50-tych słu-
chowisko w Zachodnich Niemczech 
przeżywało swój okres świetności. 
Paradoksalnie ministerstwo propa-
gandy III Rzeszy także przyczyniło 
się do popularności tego gatunku. Za-
dbano wszak o to, by w każdym domu 
był przynajmniej jeden odbiornik. Po 
upadku III Rzeszy zastano w Niem-
czech gotową infrastrukturę radiową. 
Powstawały znakomite sztuki skupia-
jące tysiące słuchaczy i natychmiast 
podbijające ich serca, jak np. Drau-
ßen vor der Tür (Przed drzwiami) 
z roku 1947 Wolfganga Borcherta 
– rówieśnika pokolenia Kolumbów 
– pokazującego beznadzieję i zupełne 
wyobcowanie młodych Niemców po-
wracających z wojny. Dzwoniący do 
radia mówili, że to oni właśnie są „po-
koleniem Beckmannów” (to nazwisko 
głównego bohatera). Równie wiele 
telefonów odebrali radiowcy z ham-
burskiej rozgłośni NWDR w 1951 
roku, która emitowała premierę sztu-
ki Träume (Sny) Güntera Eicha. Tym 
razem wściekli słuchacze klęli i grozili 
telefonami na policję. Słuchowisko 
przedstawiające w pięciu koszmarach 
sennych wstrząsające obrazy katastrof 
uznano za radiowy skandal. Dziś jest 
ono wpisane do kanonu literatury 
i opracowywane w szkołach i na uczel-
niach nie tyle jako lektura, lecz właśnie 
jako słuchowisko radiowe. Mimo że 
od premiery minęło 56 lat, jego język, 
warstwa dźwiękowa i muzyczna elek-
tryzują słuchaczy także dziś. 

Koniec lat 60–tych to również cie-
kawy czas dla słuchowiska niemiec-
kojęzycznego. Pojawiają się nowości 
techniczne: stereofonia, taśma ma-
gnetofonowa i przenośny sprzęt na-
grywający. Na pierwszy plan wysuwa-

ją się wszelkie zabiegi formalne. Czar 
„klasycznego” słuchowiska z lat 50-
-tych pryska ustępując nowatorskie-
mu językowo i technicznie Nowemu 
Słuchowisku (Neues Hörspiel). I tak 
dwoje austriackich poetów Friederike 
Mayröcker i Ernst Jandl realizuje słu-
chowisko wykorzystujące możliwości 
stereofonii - Fünf Mann Menschen. 
Należy ono obecnie do klasyki ga-
tunku. Język jest tu traktowany jako 
tworzywo dźwiękowe, nie zaś jako no-
śnik werbalnej informacji. Tworzący 
w tym samym czasie w Stuttgarcie wę-
gierski filmowiec i twórca happenin-
gów Gabor Altorjay skłania słuchaczy 
do czynnego udziału w swojej sztuce 
manipulując głośnością audycji (17 
Hörspiele in Stereo z 1969 roku). Mie-
szanina dźwięków dnia powszedniego 
podawana była zrazu cicho, by słu-

chacze musieli podgłośnić odbiorniki, 
innym razem – o wiele za głośno, więc 
radio trzeba było przyciszyć. Taka for-
ma skłaniała słuchaczy do bezpośred-
niego zaangażowania, przy czym treść 
uświadamiała obecność i walory ich 
dźwiękowego otoczenia. Altorjay czę-
ściowo zrealizował tu głoszoną przez 
Brechta teorię, a właściwie życzenie, 
by radio nie było jedynie środkiem in-
formacji, by nie działało w jednym tyl-
ko kierunku, lecz by było narzędziem 
komunikacji. W niektórych utworach 
radiowych z tego okresu za materiał 
służyły oryginalne nagrania (tzw. O-
-Ton Hörspiele) np. z relacji rozgrywek 
piłkarskich połączone z wypowiedzia-
mi kibiców (Fußballhörspiele autor-
stwa Rora Wolfa z lat 1972 - 1979). 
Charakterystyczny dla tych sztuk jest 
ostry, dynamiczny montaż.
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Podstawowym dylematem XXI 
wieku jest problem wyży-
wienia ludzi. Oblicza się, że 

obecnie jest 6,3 mld ludzi na świecie. 
Przyjmuje się, że w 2050 r. będzie 9 
mld ludzi. Jeżeli wierzyć tym pro-
gnozom, to jest to problem, bo glob 
ziemski musi w 2050 roku wyżywić 
o 1/3 ludzi więcej. Można by w ten 
sposób zadać pytanie, czy grozi nam 
głód. 

Wydawałoby się, że człowiek wszyst-
ko robi, by ten „tort” wyprodukowany 
przez matkę Ziemię wystarczył dla 
wszystkich, miedzy innymi poprzez  
ograniczenie liczby biesiadników lub 

nauczenie ich lepszych manier przy 
stole (czytaj na Ziemi), albo zwięk-
szenie wydajności czy wprowadzenie 
nowych technologii oraz ulepszenie 
systemów edukacyjnych i opieki zdro-
wotnej. Przyjmuje się, że to spowodu-
je, że „tort” na tej nie zmieniającej się 
pod względem wielkości Ziemi będzie 
większy i obdzielić nim będzie można 
więcej osobników. Trzeba też dodać, 
że jednym ze sposobów powiększenia 
tortu obecnie jest produkcja żywności 
transgenicznej. Zmodyfikowanegene-
tycznie rośliny, które są pod względem 
zdrowotnym dobre, winny pokryć de-
ficyt żywności, ale pozostaje jeszcze
problem świadomościowy. Wiado-

mym jest, że deficytowa pod wzglę-
dem żywnościowym Afryka, niestety 
ze względu na przekonania religijne, 
nie godzi się na odżywianie produkta-
mi zmodyfikowanymi. To powoduje,
że jak podają statystyki za rok 2005-
-2006, około 1 mld ludzi, w tym około 
180-200 mln dzieci, jest niedożywio-
nych. Oczywiście ten fakt łączy się 
również z ubóstwem i nierównością, 
choć po części i z niedostatkiem poży-
wienia. Przy okazji wyżywienia warto 
wspomnieć o fakcie wyczerpywania 
się łowisk naturalnych, głównie zwie-
rząt żyjących w morzach. 

Warto przy okazji rozważań o wy-
żywieniu i stawianiu pytania, czy za-

Dylematy XXI wieku
– czy grozi nam głód?

*  *  *
W czasach międzywojnia organizo-

wano spotkania skupiające wiele osób 
przy jednym odbiorniku. Słuchano 
wówczas np. koncertów nadawanych 
na żywo. Dziś w Niemczech mają 
miejsce podobne imprezy w barach, 
kinach, planetariach i innych obiek-
tach o odpowiedniej akustyce 
i o atmosferze sprzyjającej zatopieniu 
się w świecie dźwięku. Połączenie 
wspomnianego intymnego charakte-
ru odbioru z warunkami zbiorowe-
go słuchania wprowadza odbiorców 
w nową ciekawą sytuację, zupełnie 
inną od wspólnego słuchania muzyki 
w klubie, w filharmonii, czy oglądania
spektaklu w teatrze. 

Od listopada tego roku będzie moż-
na właśnie takiej atmosfery zasmako-
wać, słuchając oryginalnych słucho-
wisk autorów niemieckojęzycznych. 
Jest w Szczecinie miejsce, gdzie moż-

na usiąść w wygodnym fotelu, czy na 
kanapie i dać się ponieść dźwiękom 
języka naszych sąsiadów podanego 
w pięknej, a u nas mało znanej formie. 
Wydarzenie organizowane jest przy 
wsparciu Uniwersytetu Szczecińskie-
go i Instytutu Goethego w Warszawie. 
Wieczory ze słuchowiskiem (Hörspiel- 
abend) będą się odbywać w szcze-
cińskim „Kinoteatrze pod Złotym 
Leszczem” – siedzibie Stowarzyszenia 
Twórców i Producentów Sztuki przy 
ulicy Wielkopolskiej 27. Pierwsze 
spotkanie planowane jest na wtorek, 
20 listopada.  

Wystąpią artyści z niemieckiej gru-
py Kuzio ze sztuką Eine Elektroodysee 
– słuchowiskiem wykonywanym na 
żywo. Kolejne spotkania przeniosą 
słuchaczy w świat pionierskich ekspe-
rymentów dźwiękowych Waltera Rut-
tmanna z lat 30-tych, oniryczne światy 
Snów Güntera Eicha. Usłyszymy także 

pierwsze potyczki austriackich poetów 
ze stereofonią pod koniec lat 60-tych, 
oraz przejmujący collage dźwiękowy 
Andreasa Ammera Crashing Aeropla-
nes z 2001 roku ilustrujący katastrofy 
lotnicze. Pomysł spotkań zrodził się 
z chęci przedstawienia słuchowiska ra-
diowego jako integralnej części filologii
germańskiej, a wieczoru ze słuchowi-
skiem, jako ciekawej formy spędzania 
czasu. Wykładowcy i studenci odnaj-
dą tu znakomite materiały dźwięko-
we – nie tylko dla nauczycieli języka, 
lecz także dla literaturoznawców. Na 
uczelniach niemieckich prowadzone 
są seminaria poświęcone wyłącznie 
słuchowisku radiowemu, jego odnie-
sieniom do literatury, teatru, filmu,
multimediów. Zachęcam do wszelkich 
działań tego typu.

Aleksander Biegański

Aleksander Kazik Biegański, ur. 1976 w Łodzi. 
Jest absolwentem łódzkiej Germanistyki. Obro-
nił pracę magisterską n.t. Niemieckojęzyczne 
słuchowisko radiowe jako gatunek na przykła-
dach utworów po 1945 roku. Spędził 1 semestr na 
Sheffield University w Anglii, gdzie również zaj-

mował się słuchowiskiem niemieckojęzycznym. 
Po powrocie organizował kameralne wieczory ze 
słuchowiskiem dla germanistów na Uniwersytecie 
Łódzkim. Mając 8 lat nagrał „słuchowisko jed-
noosobowe” na magnetofonie Grundig. Mieszka 
w Szczecinie.
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graża nam głód, podać i takie fakty, że 
jedną z najgroźniejszych chorób XXI 
wieku jest otyłość, a więc jakby efekt 
nadmiernego spożywania żywności. 
Na świecie jest obecnie 6,3 mld ludzi, 
z czego 1,5 mln żyje z nadwagą, a 0,3 
mld to ludzie otyli. Warto dodać, że 
w USA około 20-25% to ludzie otyli, 
zaś w Europie jest ich 10-15%. Uzu-
pełnić należy również te fakty i tym, 
że nadwagę u dzieci i młodzieży 
w USA rejestruje się u 25%, a w Euro-
pie 6-15%,  zaś w Polsce 3,5-5%. Trze-
ba stwierdzić również i to, że główną 
przyczyną otyłości jest styl życia, ale 
także nadmiar kalorii, czyli nadmier-
ne odżywianie. Reasumując można 
stwierdzić, że dysproporcja w roz-
dziale istniejącej żywności na Zie-
mi, a także sprawy świadomościowe, 
w tym styl życia, to główne przyczyny, 
że możemy mówić o groźbie, jaką jest 
stan wynikający z niedoboru, ale także 
nadmiaru żywności na kuli ziemskiej. 

Biedna Afryka o dużej liczbie  lud-
ności, o określonych poglądach re-
ligijnych, mimo że odczuwa drama-

tyczny brak żywności, nie do końca 
chce skorzystać z żywności uzyska-
nej na drodze transgenicznej. Nato-
miast stara Europa i bogata Ameryka, 
głównie Północna, ma jej nadmiar. 
Generalnie można stwierdzić, że je-
żeli nieracjonalnie będziemy działać 
w sferze rozdziału żywności i zasobów 
naturalnych - głównie morza, matka 
Ziemia może kiedyś nie nastarczyć 
dla nas dóbr. Stąd ludzie zajmują-
cy się prognozami rozwoju ludności 
już w latach 50-60 ubiegłego stulecia 
przewidzieli wystąpienie tzw. „krzyża 
śmierci”, który ma przypadać na  okres 
2025-2030 i ma się charakteryzować 
tym, że wzrastająca (rosnąca w górę) 
linia odzwierciedlająca potrzeby ży-
wieniowe przecięłaby się ze spadającą 
linią dotyczącą zasobów Ziemi. Poję-
cie to łączy się z danymi z medycyny. 
Otóż odnosi się to do karty chorobo-
wej  człowieka, gdzie zaznaczona jest 
wzrastająca linia tętna, która przecina 
się z linią spadku temperatury ciała, 
i jest to rzeczywiście krzyż śmierci. Po-
wstaje on, kiedy odchodzimy do domu 

Ojca, kiedy gaśnie w nas życie. Pragnę 
także dodać, że charakteryzując jeden 
z dylematów XXI wieku, jakim jest 
problem żywnościowy, warto przypo-
mnieć opisane przez profesora Glom-
ba 16 cywilizacyjnych dylematów, 
albo wyznaczników współczesności 
w XXI wieku. Oto one: 1) „Jutro” nie 
jest prostą projekcją wczoraj; 2) Wi-
dzieć i rozumieć; 3) Filozofia zysku za
wszelką cenę; 4) Wolny rynek narzę-
dziem bogatych; 5) Wzrastająca prze-
paść między bogatymi i biednymi; 6) 
Nauka i uczeni zaledwie w kilku kra-
jach; 7) Wąskie myślenie okalecza psy-
chikę; 8) Pod pozorem ideologii walka 
o surowce i zyski; 9) Zanik lokalnych 
kultur; 10) Niszczenie różnorodności; 
11) Samotny człowiek wśród cudów 
techniki; 12) Globalne bezrobocie; 13) 
Bezmyślna pogoń za nowościami; 14) 
Zmierzch dotychczasowych wzorców; 
14) Nadmiar musi zostać zastąpiony 
umiarem; 15) Nowa wizja „głowy” 
i „serca”.

Prof. Wiesław Deptuła
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PUBLIKACJE WYDAWNICTWA NAUKOWEGO US

Agnieszka Lewandowska
TURYSTYKA UZDROWISKOWA
MATERIAŁY DO STUDIOWANIA
wyd. 1, s. 164, format B5, opr. miękka, ISBN 978-83-7241-620-9, cena 20,00 zł
Turystyka to istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regonów czy 
miejscowości. We współczesnym świecie, w związku z rosnącym wpływem 
negatywnych skutków cywilizacji na stan zdrowia człowieka, starzeniem się 
europejskiego społeczeństwa, pojawiającą się modą na zdrowy styl życia, 
wzrasta znaczenie funkcji zdrowotnej turystyki, a miejscowości uzdrowisko-
we stanowią obszar, na którym może się rozwijać szeroko rozumiana tury-
styka uzdrowiskowa. W książce zaprezentowano podstawowe zagadnienia 
teoretyczne związane z turystyką uzdrowiskową oraz warunki funkcjono-
wania uzdrowisk w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie 
marketingowe. Publikacja może być przydatna nie tylko dla studentów, ale 
także dla osób działających w branży turystycznej, a zwłaszcza przedsiębior-
ców prowadzących działalność w uzdrowiskach.

Andrzej Serdyński
KOMPETENCJE INFORMATYCZNO-MEDIALNE NAUCZYCIELA
wyd. 1, s. 190, format B5, opr. miękka, ISBN 978-83-7241-556-1, cena 22,00 zł
W prezentowanej monografii autor scharakteryzował znaczące dla procesu
kształcenia zagadnienia, tj. podstawowe czynności poznawcze w procesie 
przetwarzania informacji, procedury kodowania i dekodowania informacji, 
proces przetwarzania medialnego komunikatu ikonograficznego, kształto-
wanie wyobraźni informatycznej i medialnej oraz umiejętności twórczego 
rozwiązywania problemów. Przedstawił także główne obszary kompeten-
cji informatyczno-medialnych nauczyciela oraz założenia zrealizowanych 
badań diagnostycznych. Na koniec zaprezentował wyniki badania stopnia 
opanowania wybranych obszarów kompetencji informatyczno-medialnych 
przez studentów edukacji informatycznej i technicznej. 

Grzegorz Wejman
ORGANIZACJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA POMORZU 
ZACHODNIM I ZIEMI LUBUSKIEJ W LATACH 1945–1972 
wyd. 1, s. 666, format B5, opr. miękka, ISBN 83-7241-599-8, cena 40,00 zł
Ramy czasowe publikacji wyznacza z jednej strony moment mianowania 
15 sierpnia 1945 r. administratora apostolskiego kamieńskiego, lubuskiego 
i prałatury pilskiej, a z drugiej ustanowienie stałych struktur kościelnych w 
postaci diecezji (28.06.1972 r.). Intencją autora było ukazanie organizacji Ko-
ścioła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej na podstawie 
zachowanego materiału archiwalnego, a ponadto osadzenie jej w kontekście 
konkretnych wydarzeń społeczno-politycznych, przede wszystkim zaś reli-
gijnych. Krąg zainteresowań autora objął więc struktury organizacji kościel-

nej i stanowiska Kościoła wobec dokonujących się przemian, istniejących 
potrzeb i wymagań społecznych.

Jolanta Witek 
FUNKCJONOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH OSÓB PRACUJĄ-
CYCH NA WŁASNY RACHUNEK
PRACA – ZASOBY – KONSUMPCJA
wyd. 1, s. 422, format B5, opr. miękka, ISBN 978-83-7241-583-7, cena 40,00 zł
Wprowadzenie gospodarki rynkowej było czynnikiem rozbudzającym po-
trzeby i warunkującym ich zaspokojenie przez umożliwienie prowadzenia 
na szeroką skalę prywatnej działalności gospodarczej. Jej efekty pokazały, że 
część społeczeństwa o określonych cechach potrafiła nie tylko dostosować
się do nowych warunków rynkowych, ale stała się katalizatorem dalszych 
przemian. Zamiarem autorki było pokazanie, jak wskazana grupa społecz-
na zmienia strategie swojego funkcjonowania i miejsce w społeczeństwie 
w wyniku podjęcia decyzji o pracy na własny rachunek (a tym samym na 
własne ryzyko). W efekcie grupa ta posiada zasoby materialne i niematerial-
ne pozwalające na osiąganie wyższego poziomu konsumpcji niż pozostałe 
gospodarstwa domowe, których głównym źródłem utrzymania jest praca 
najemna.

Oprac. na podstawie Wstępów
Elżbieta Zarzycka 

www.univ.szczecin.pl/wnus

MONOGRAFIE:
CYPRYJAŃSKI J., Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwe-
stycji informatycznych przedsiębiorstw, s. 296, cena 33,00 zł (informa-
tyka w zarządzaniu)
DYK W. (red.), Sozologia systemowa. Tom II. Antroposfera. Ekologia 
wiary: człowiek i jego środowisko, s. 304 (teologia)
KAMOLA-CIEŚLIK M., Polityka morska na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1956–1970. Przemysł stoczniowy i rybołówstwo, s. 210, cena 
26,00 zł (politologia)
KOŚĆ I., MAGIERA E. (red.), Z dziejów oświaty polskiej. Księga Jubi-
leuszowa dedykowana Profesor Danucie Koźmian, s. 380, cena 40,00 
zł (pedagogika)
MAKIEWICZ M. (red.), Kulturotwórcze konteksty nauczania matema-
tyki, s. 96, cena 12,00 zł (matematyka)
MIKUT M., Gimnazjum jako miejsce kształtowania orientacji życio-
wych młodzieży wiejskiej. Między stagnacją a emancypacją, s. 128, 
cena 17,00 zł (pedagogika)
MIŁASZEWICZ D., Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa 
w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian, s. 418, cena 
40,00 zł (ekonomia)
SANDER A., Główne modele dydaktyczne w Republice Federalnej Nie-
miec, s. 200, cena 24,00 zł (pedagogika)
SERDYŃSKI A., Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela, 
s. 190, cena 22,00 zł (pedagogika)
UMIASTOWSKA D., Zmiana modelu akademickiego wychowania fi-
zycznego w świetle badań uczestnictwa szczecińskich studentów w kul-
turze fizycznej, s. 272, cena 28,00 zł (nauki o kulturze fizycznej)
WEJMAN G., Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachod-
nim i ziemi lubuskiej w latach 1945–1972, s. 666, cena 40,00 zł (teo-
logia)

SKRYPTY:
LEWANDOWSKA A., Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studio-
wania, s. 164, cena 20,00 zł (ekonomia)
NIEDZIELSKI P., MARKIEWICZ J., RYCHLIK K., RZEWUSKI T., 
Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw. Kompendium wiedzy, 
s. 140 (ekonomia)

ZESZYTY NAUKOWE:
RUDAWSKA I. (red.), Wybrane problemy zarządzania i marketingu. 
Marketing: stare paradygmaty – nowe zastosowania. Prace Katedry 
Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania nr 6, ZN nr 459, 
s. 184, cena 20,00 zł
SUŁKOWSKI CZ. (red.), Rozwój i funkcjonowanie gospodarki. Prace 
Katedry Makroekonomii nr 12, ZN nr 445, s. 160, cena 20,00 zł 

CZASOPISMA:
Analiza i Egzystencja 2007/5, red. R. ZIEMIŃSKA, s. 214, cena 22,00 zł
Przegląd Zachodniopomorski 2007/3, red. T. BIAŁECKI, s. 222, cena 
15,00 zł

WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE:
Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego, Tom XIV, Narodziny diece-
zji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945–1975), 
wstęp, wybór i oprac. K. KOZŁOWSKI, s. 200, cena 20,00 zł






