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Elżbieta Beata 
Nowak

Drodzy Czytelnicy,

„Wiele możliwości, jeden uniwersytet” – to 
hasło znakomicie oddaje potencjał naszej uczel-
ni. Charakteryzuje również ponaddwudziestopię-
cioletni proces jej rozwoju, na który wpływ miało 
i wciąż ma bardzo wiele czynników.

Kolejna dyskusja redakcyjna poświęcona zo-
stała tematowi istotnemu nie tylko dla środowi-
ska akademickiego, ale także dla naszego miasta 
i regionu, dla jego mieszkańców. Zadaliśmy sobie 
pytanie, jak Uniwersytet Szczeciński zorientowany 
jest wobec Wschodu – pojmowanego jako obszar 
interdyscyplinarnych i jednostkowych badań na-
ukowych, np. lingwistycznych, politologicznych, 
historycznych, przyrodniczych, oraz jako obszar 
inspiracji kulturowej.

Każdy uniwersytet jest mocno zakorzeniony 
w strukturach miasta. Dlatego w artykule będą-
cym suplementem do głównego tematu „Przeglą-
du” dr Maciej Kowalewski, zastanawiając się nad 
tożsamością Szczecina, stwierdza między innymi: 
„Miasta pogranicza wymykają się kulturowym 
geograiom, ich mieszkańcy zawsze pozostają 

w rozterce: należymy do centrum czy do peryferii, 
do świata Wschodu czy Zachodu?” 

Rozpatrując „Relacje Szczecin-Wschód”, Anna 
Szymczak – podobnie jak uczestnicy naszej dys-
kusji redakcyjnej i sondy – podaje konkretne 
przykłady kontynuacji współpracy oraz nowych 
inicjatyw naukowych i społecznych. Mogą one 
już wkrótce być realizowane przy wsparciu me-
rytorycznym Katedry Studiów Wschodnich, której 
powstanie na Uniwersytecie Szczecińskim propo-
nuje prof. Andrzej Furier.

Zachowanie i rozwój wielkiego potencjału 
intelektualnego oraz kulturotwórczego naszej 
uczelni (widocznego także w pozostałych artyku-
łach tego wydania) możliwe będzie pod jednym 
warunkiem – następstwa pokoleń. Ten ważny te-
mat podejmiemy w następnym numerze kwartal-
nika. Zadamy pytanie: kim są i w jakich warunkach 
pracują nasi doktoranci? Czy rację miała Anna Lin-
ka, pisząc na łamach „Przeglądu” o „wieloznacz-
nym statusie” lub nadając artykułowi o sytuacji 
młodych naukowców tytuł „W zawieszeniu...”?
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Uniwersytet a Wschód
Elżbieta Beata Nowak: Witam Państwa serdecz-

nie na kolejnej dyskusji redakcyjnej na temat „Uni-
wersytet a Wschód”. Rozmowa nasza została zainspi-
rowana przez dr Jolantę Miturską-Bojanowską i prof. 
Andrzeja Furiera, któremu serdecznie gratulujemy 
niedawnej nominacji profesorskiej, którą otrzymał 
z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

Jak dziś pojmujemy szeroko rozumiany Wschód 
w wymiarze: społecznym, kulturowym i poli-
tycznym?

Prof. Andrzej Furier: Pojęcie Wschodu ewoluowa-
ło. Dla nas najważniejsze jest to, w jaki sposób Wschód 
jest badany i postrzegany w Polsce. To nasze jego wi-
dzenie warunkowane jest przez historię ostatnich stu-
leci. Wizja Wschodu została wypracowana w sposób 
bardzo naukowy. Nas interesuje najbardziej okres od 
wieku XVIII, czyli od rozbiorów Polski, gdy walka o nie-
podległość z Rosją wpłynęła na to, że nasze polskie wi-
dzenie Wschodu stało się rosjocentryczne i antyrosyj-
skie jednocześnie. Stanowi to istotne ograniczenie. 

Natomiast nauka światowa, głównie anglosaska 
oraz amerykańska, wypracowała znacznie szersze po-

jęcie Wschodu, które obejmuje przestrzeń euro-azjaty-
cką, zaczynającą się na Rosji, a kończącą na Pacyiku, na 
Chinach. Wschód dzieli się w niej na trzy regiony: Bliski, 
Środkowy i Daleki Wschód. 

Uważam, że te dwa rozumienia Wschodu – polskie 
i światowe – dopełniają się wzajemnie. My poprzez 
bliskość z Rosją, przez udział Polaków w eksploracji 
i badaniach Wschodu – jesteśmy w pewien sposób 
predestynowani, żeby odgrywać wyjątkową rolę w tej 
dziedzinie badań naukowych, którą określiłbym jako 
wschodoznawstwo. Odpowiada to pojęcie popular-
niejszemu na Zachodzie pojęciu orientalistyki. 

Warto zaznaczyć, że pionierami badań nad Wscho-
dem, poczynając od Kresów Wschodnich Rzeczpospo-
litej, aż po Chiny i Japonię, byli Polacy, często w służbie 
rosyjskiej, co nie umniejsza ich zasług. Niewiele osób 
zdaje sobie sprawę, że pionierzy badań na temat Persji 
to też Polacy. Aleksander Chodźko na emigracji w Pary-
żu napisał w połowie XIX w. pierwszą europejską histo-
rię Persji. Kontynuował tym samym wcześniejszy o sto 
lat opis tych terenów popełniony przez Tadeusza Kru-
sińskiego, polskiego jezuitę, działającego na początku 
XVIII w. na tzw. misji perskiej. Interdyscyplinarne bada-

Dr Jolanta Miturska- 
-Bojanowska, 

dr Roman 
Gawarkiewicz, 

Elżbieta B. Nowak

fot. Krzysztof Trzciński
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nia prowadził w języku francuskim w drugiej połowie 
XIX w. Henryk Kamieński, autor znakomitej publikacji 
Rosja i Europa. Polska. Wstęp do badań nad Rosją i Mo-
skalami, wydanej w Paryżu w 1875 r. Te polskie doko-
nania kształtowały obraz opisywanych części Wschodu 
na świecie.

E.B.N.: Dziękuję bardzo za wprowadzenie. 
Wszyscy Państwo są osobami, które kiedyś Wschód 
zafascynował do tego stopnia, że stał się na wiele 
lat obszarem Państwa zainteresowań i badań. Jak 
to się stało? 

Dr Jolanta Miturska-Bojanowska: W moim przy-
padku było chyba podobnie jak z dr. Gawarkiewiczem, 
ponieważ oboje przede wszystkim jesteśmy rusycysta-
mi. Wynika to z naszych zamiłowań, pasji zawodowych 
związanych nie tylko z językiem, ale i kulturą, a to już 
bardziej predestynuje do tego, żeby nasze kontakty 
z Rosją były ścisłe. Z racji tego, że zajmuję się badaniem 
zjawisk językowych, to te kontakty są niezbędne, bo 
trudno analizować zjawiska zachodzące w języku nie 
mając kontaktu z jego użytkownikami i krajem, który 
zamieszkują. Okazuje się, że częściej jeżdżę na konfe-
rencje do Rosji i więcej mam kontaktów z tamtejszymi 
naukowcami niż z polskimi.

E.B.N: Co zadecydowało o wyborze języka rosyj-
skiego i podjęciu badań nad nim właśnie?

Dr Miturska-Bojanowska: Zdecydował chyba 
przypadek w czasach edukacji licealnej. Uczyłam się 
w podwójnie sproilowanej klasie biologiczno-che-
micznej, z językiem rosyjskim na poziomie rozszerzo-
nym. Rusycystka mgr Gizińska przekazała mi miłość 
do języka, co więcej ta miłość, oczywiście, nie miała nic 
wspólnego z polityką. W trzeciej klasie zostałam laure-
atką centralnej olimpiady języka rosyjskiego, tym sa-
mym uzyskując wolny wstęp na studia rusycystyczne, 
co ułatwiło mi dalsze decyzje. Nie żałuję, bo myślę, że to 
jest to, co mi najbardziej odpowiada – praca na uczelni, 
ze studentami.

E.B.N.: Dr Roman Gawarkiewicz zajmuje się nie 
tylko językiem Rosjan, ale także ich kulturą. Co 
w Pana przypadku zdecydowało o wyborze dzie-
dziny zainteresowań?

Dr Roman Gawarkiewicz: Zawsze interesowałem 
się językami. Wychowałem się w domu, w którym obok 
języka polskiego słychać też było inne. Najpierw moja 
babcia uczyła mnie niemieckiego. W młodzieńczym 
wieku dowiedziałem się, że moja rodzina ma związki 
ze Wschodem... To zadecydowało o wyborze studiów, 
choć najpierw myślałem o polonistyce. Jednak, dzięki 
wsparciu mojej rusycystki z liceum, pani profesor Da-
nuty Worżały, postanowiłem, że skupię się na czymś, co 
było dla mnie wtedy nowe. Studiowałem więc ilologię 
rosyjską, potem uzupełniłem swoje umiejętności w za-
kresie języka niemieckiego.

Obecnie przedmiotem moich naukowych zainte-
resowań są wzajemne relacje między trzema nacjami: 

Polakami, Niemcami i Rosjanami. Swoją rozprawę ha-
bilitacyjną poświęciłem problematyce komunikacji 
międzykulturowej. Jej podstawą są moje autorskie ba-
dania, przeprowadzone zgodnie z metodologią ekspe-
rymentu lingwistycznego na polskich, niemieckich i ro-
syjskich grupach studenckich. Wyniki uzyskane w toku 
badań są źródłem dla opisu utrwalonego w świadomo-
ści językowej wybranych przedstawicieli młodego po-
kolenia Polaków, Niemców i Rosjan sposobu wartościo-
wania i opisu rzeczywistości rodzimej i obcej. Pokazują, 
jakie stereotypy i z jaką siłą kształtują stan zbiorowej 
świadomości. Ujawniają konkretne nastawienie do in-
nych wspólnot, stan ich chęci lub niechęci do łączenia 
się, lub choćby porozumienia z nimi, co w konsekwen-
cji pozwala wnioskować o możliwościach i atmosferze 
wzajemnej komunikacji między wskazanymi trzema 
narodami. 

E.B.N.: A w jaki sposób Wschód może zafascyno-
wać ilozofa? 

Prof. Jerzy Kochan: Takiego momentu fascynacji 
nie potraię wyróżnić. Zawsze traktowałem Rosję jako 
składnik otoczenia. W tym sensie Rosja reprezentowa-
na przez ilm, literaturę, kulturę, ale też historię zawsze 
była gdzieś blisko. 

Ale wyróżniłbym też pewien szczególny moment 
z lat siedemdziesiątych. Koło Naukowe Historyków 
Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach współpracy 
tej uczelni z Uniwersytetem Leningradzkim prowa-
dziło wymianę z analogicznym kołem rosyjskim. W jej 
ramach spędziliśmy za darmo, gdzieś z 15 osób, trzy 
tygodnie w Leningradzie w czerwcu – cudowne białe 
noce! Cały czas zwiedzaliśmy. Mieliśmy stałe przepustki 
do Pałacu Zimowego i Ermitażu, byliśmy w Puszkino, 
nawet w Nowogrodzie z jego wspaniałą kolekcją ikon 
i freskami Andrieja Rublowa. Potem przyjmowaliśmy 
rewizytę leningradzkich studentów i obwoziliśmy ich 
po Dolnym Śląsku, Krakowie i Warszawie.

Wtedy zobaczyłem, że Rosja z polskiej perspekty-
wy jest w dużym stopniu skłamana przez historię i że 
ona jest tak zajęta sobą, że Polska tak naprawdę jest dla 
niej peryferią i szczegółem. Rozmach i egzotyka Rosji, 
jej malowniczość, bardziej przypomina USA, czuje się 
w obu wypadkach, że to są krainy poza horyzont, że to 
wielka płyta kontynentalna. 

W tym roku Rosja wróciła do mnie. W ramach uzy-
skanego przez profesor Oksanę Kozłową (dyrektorkę In-
stytutu Socjologii US), ministerialnego grantu na bada-
nia międzynarodowe, które dotyczą kategorii zaufania 
społecznego na przykładach Litwy, Czech, Polski i Rosji, 
polecieliśmy do Moskwy i do Buriacji (czyli nad Bajkał). 
Przy okazji badań uzgadnialiśmy umowę o współpracy 
między Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem 
w Ułan-Ude. I taka umowa już jest podpisana! 

Wszyscy pracownicy naszej uczelni mogą w jej rea-
lizacji współuczestniczyć. Ułan-Ude to wspaniała baza 
wypadowa nie tylko nad Bajkał, ale i do Mongolii, Chin, 
w świat buddyzmu i szamanizmu. 

W czasie tej podróży zanotowaliśmy też piękne tra-
dycje polskiej obecności na Syberii i w samej Buriacji, 
gdzie pamięta się Polaków właśnie jako badaczy, leka-
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rzy, jako inteligencję, inżynierów. Jest tam w Ułan-Ude 
także kościół katolicki nazywany polskim. Na tamtej-
szym uniwersytecie pracuje polska rusycystka z Wroc-
ławia, która – wysłana przez nasze ministerstwo – pro-
wadzi zajęcia z języka polskiego w gabinecie z naszą 
lagą, godłem. Co dziwne, język polski chcą studiować 
głównie Buriaci, nie polonusi. 

E.B.N.: Doktor Piotr Klafkowski, antropolog i et-
nolog, prowadzi badania wykraczające poza tereny, 
o których dotychczas mówiliśmy.

Dr Piotr Klafkowski: Jeśli chodzi o Rosję, to powin-
na tu siedzieć moja żona, która zajmuje się wszystkim, 
co znajduje się na styku rosyjsko-indyjskim. Jeśli o mnie 
idzie – też jestem z pokolenia, które uczyło się rosyjskie-
go, też miałem świetną rusycystkę i ona zaszczepiła we 
mnie miłość do tego języka, trwającą do dziś, mimo że 
w końcu poszedłem na anglistykę. 

Początki moich zainteresowań trudno jest jedno-
znacznie określić. Dość wcześnie odkryłem, że fascy-
nują mnie różne gramatyki... Byłem najszczęśliwszy, 
kiedy w poznańskim antykwariacie traiłem na starą 
gramatykę jakiegoś azjatyckiego języka. Czytałem ją 
jak najlepszy kryminał. Fascynowało mnie, jak się ukła-
dają dźwięki i słowa.

Później zainteresował mnie sanskryt. Pomy-
ślałem, że się będę w nim specjalizował. Los chciał 
inaczej. Kiedy byłem pierwszy raz w Indiach, jeszcze 
jako student, zetknąłem się z Tybetańczykami. To 
mnie porwało bez reszty. Poświęciłem się głównie 
Tybetowi, przez który traiłem do buddyzmu, do jego 
korzeni buddyjskich, czyli z powrotem do Indii. Sko-
ro buddyzm promieniował na kontynentalne Chiny, 
na Mandżurię, Mongolię, to siłą rzeczy musiałem się 
i tymi krajami zainteresować. 

Studia buddyjskie to wielojęzyczny, interdyscypli-
narny fach. Decydującą rolę w rozwoju moich zaintere-

sowań odegrał mój ukochany profesor, wychowawca, 
mistrz, guru – nie ma słów, które mogłyby go opisać, 
prof. Lokesh Chandra z Międzynarodowej Akademii 
Kultury Indyjskiej w New Delhi. Miałem szczęście go 
spotkać już podczas mojego pierwszego pobytu w In-
diach, a gdy kilka lat później traiłem tam już jako sty-
pendysta rządu indyjskiego, zgodził się zostać moim 
opiekunem. Kilka lat pracowałem pod jego bezpośred-
nim kierownictwem i jemu zawdzięczam chyba wszyst-
ko, czego się nauczyłem. Tradycja indyjska mówi, że 
uczeń powinien składać hołd mistrzowi, co ja zawsze 
z dużą chęcią czynię. 

E.B.N.: Panie doktorze, dziękuję za przykład tej 
pięknej tradycji składania hołdu mistrzowi, której 
nam chyba na naszych uniwersytetach brakuje. Jak 
układała się Panów współpraca?

Dr Klafkowski: Prof. Chandra zasugerował mi pra-
cę nad moim dotychczas największym dziełem, miano-
wicie przekładem angielskim unikatowej historii poli-
tyczno-religijnej Azji Środkowej, spisanej pod koniec 
XIX wieku po tybetańsku przez mnicha mongolskiego 
Dharmatalę. Istnieją tylko dwa egzemplarze pierwo-
druku, miałem zaszczyt go tłumaczyć, wykorzystując 
jeden z nich. Te zainteresowania idą dalej, obejmują 
także ludy himalajskie, nie tylko Tybet, w dalszym kon-
tekście Mongolia, Mandżuria, Sri Lanka.

Prof. A. Furier: Pan doktor Klafkowski kontynuu-
je piękną linię, rozpoczętą już w XIX w. przez Polaków 
w służbie rosyjskiej, którzy należeli do pierwszych 
europejskich badaczy Tybetu. Interesujące powinno 
być dla Państwa to, o czym napisałem w mojej książce 
o Polakach na Dalekim Wschodzie. W zasobie Książni-
cy Pomorskiej znajdują się oryginalne relacje polskich 
badaczy z nieznanych i nieopisanych terenów Chin, 
które czekają na swoich badaczy. Ich autorami są 
nasi rodacy. Przykład takiej relacji znajdą Państwo we 
wspomnianej książce Polskie ślady na dalekim Wscho-
dzie. Polacy w Harbinie.

Chciałbym złożyć ukłon językoznawcom i literatu-
roznawcom, ponieważ wiele im zawdzięczam. Mój ru-
sycysta w liceum, pan Dziczek, zwykł jednak mawiać: 
„Czym innym jest państwo, a czym innym naród i kul-
tura”. To był nauczyciel, który przynosił piękne albumy 
malarskie, puszczał nam muzykę Czajkowskiego. To on 
wzbudził we mnie zainteresowanie Wschodem. 

Na studiach nie było jednak łatwo rozwijać te 
zainteresowania. Kształciłem się przecież w czasach, 
kiedy stosunek do Rosji, a dokładniej mówiąc ZSRR, 
nie był z powodów politycznych w Polsce pozytywny. 
Dlatego zajęcie się studiami wschodoznawczymi w la-
tach 80. wymagało sporej odwagi. Pamiętam, że kiedy 
jeden z kolegów dowiedział się o wybranym przeze 
mnie temacie pracy magisterskiej, przestał mi poda-
wać rękę. Powodem nie był nawet sam temat pracy, 
(Walka Gruzinów o niepodległość w XIX w.) tylko to, że 
realizowałem ją w nie cieszącym się dobrą opinią Za-
kładzie Historii Narodów ZSRR. A gdzie wtedy miałem 
ten temat zrealizować? Przecież tam byli specjaliści 
i literatura. 

Pod oknem siedzą: 
prof. Jerzy Kochan, 

dr Jolanta 
Miturska-Bojanowska

fot. Krzysztof Trzciński
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E.B.N.: W naszych wspomnieniach przewija się 
miniona już epoka. Pozostawmy przeszłość za sobą 
i spróbujmy odpowiedzieć na istotne pytanie, czy 
w dzisiejszych, ponowoczesnych czasach istnieje 
mentalny i kulturowy podział na człowieka Wscho-
du i Zachodu?

Prof. Kochan: Jeżeli mówimy o Wschodzie, poja-
wia się z teoretycznego punktu widzenia cały problem 
Orientu i orientalizacji. Wybitny teoretyk egipski, pale-
styński i w końcu amerykański, nieżyjący już Edward 
Said powiedział, że cały problem polega na tym, że po-
strzegamy Wschód przez pewien konstrukt powstały 
w środowiskach akademickich kolonialnych metropo-
lii. Ma on charakter nie tyle poznawczy, co usprawied-
liwiający kolonialną dominację i podporządkowanie 
„niższej kultury”. Pokazywał nawet na przykładzie Mi-
ckiewicza, że i w naszej polskiej literaturze funkcjonuje 
tradycja takiego fałszywego postrzegania Wschodu: 
opisuje się go trochę jak kobietę w patriarchalnym 
społeczeństwie, tzn. że jest na przykład nierozumny, 
zmysłowy, szaleńczy, nieprzewidywalny, tajemniczy, 
nielogiczny, zdolny do jakichś strasznych okrucieństw. 
Dziki szejk Rudolf Valentino... a w Polsce nawet Kmicic 
czy Azja Tuhajbejowicz!

Polski Orient to ziemie nam znacznie bliższe niż 
piaski Sahary, czy Indie albo Chiny. Kiedy patrzę na to 
zagadnienie z polskiej perspektywy, to widzę taką ten-
dencję do traktowania Rosjan czy Ukraińców jako nie-
obliczalnych i dzikich, według klasycznych standardów 
opisywanych przez Edwarda Saida w wypadku post-
kolonialnych narracji z północnej Afryki czy Bliskiego 
Wschodu. Mało tego, w polskiej tradycji powiedzieć, że 
coś jest w ogóle wschodnie, to obelga!

W tym znaczeniu ta orientalizacja jako obelga, jako 
pewna klasyi kacja powinności i panowania Zacho-
du jest trwałym fundamentem kultury europejskiej 
i wchodzi do tradycji neokolonialnej. Państwa, które 
kolonizowały, musiały stwarzać mit swej wyższości 
i dominacji. 

E.B.N.: Znowu mówimy o przeszłości. Zadajmy 
sobie pytanie o teraźniejszość.

Prof. Kochan: Dzisiaj mamy obowiązek spojrzeć 
na siebie i zadać sobie pytanie, gdzie my sami się okła-
mywaliśmy, żeby uzasadnić swoją dominację, wyzysk, 
panowanie? My sami – jako Europa – stajemy się wie-
lorasowi i wielokulturowi. Kiedy jesteśmy w Berlinie 
czy w Paryżu, widzimy, że ten Wschód nie jest na koń-
cu świata, ale jest obok nas, przy tym samym stoliku, 
w tej samej restauracji, kawiarni, kinie, domu... Żeby 
zrozumieć współczesną Europę, musimy kompletnie 
przewartościować swój stosunek do Orientu. Musimy 
umieć Orient cenić i rozumieć w jego przebogatym 
i fascynującym zróżnicowaniu, z jego tradycją, kulturą, 
godnością i dumą. Wtedy znajdziemy w nim partnera.

Prof. Furier: Z wypowiedzią Pana Profesora dosko-
nale koresponduje to, co myślą na temat postrzegania 
Wschodu przez Zachód Rosjanie. Oni się uważają za 
kolebkę cywilizacji. Podobnie zresztą myślą w innych 

wschodnich centrach, jak Chiny. W języku chińskim 
funkcjonuje nawet nazwa mieszkańca Zachodu jako 
barbarzyńcy. Zakazano używania takiego nazewni-
ctwa formalnie i ustawowo, jako obraźliwego, dopiero 
w połowie XX w.

W Rosji natomiast oparciem ideologii monarchii ab-
solutnej była koncepcja „Trzeciego Rzymu”. Nie wcho-
dząc w szczegóły (pisałem o tym w książce Dekada Jel-
cyna) – opierała się ona na przekonaniu, że to właśnie 
święta Ruś przechowuje chrześcijaństwo w pierwotnej, 
czystej postaci, podczas gdy na Zachodzie jest ono ze-
psute.

To, o czym Pan Profesor mówił, jest bardzo ważne. 
To dostrzeganie różnic, wyjaśnianie, rozumienie – to 
wspaniałe i wielkie zadanie na przyszłość.

E.B.N.: Chciałam zapytać dra Gawarkiewicza, 
osobę funkcjonującą w trzech językach i badającą 
trzy kultury, jak postrzega wzajemne relacje, szcze-
gólnie te dotyczące Polaków i Rosjan?

Dr Gawarkiewicz: W swoich bezpośrednich rozmo-
wach z młodymi Rosjanami, bo taką grupą się zajmuję, 
zauważyłem, że oni są bardzo emocjonalnie związani 
ze swoim krajem, są dumni ze swojego państwa, ze 
swojego uniwersytetu. Są przekonani, że uczelnia daje 
im dyplom, który otwiera przed nimi cały świat. 

Ale, co ciekawe, kiedy się ich prosi o wyjaśnienie 
jakiegoś niezrozumiałego dla cudzoziemca elementu 
rosyjskiej rzeczywistości, to zawsze reagują takimi ma-
gicznymi słowami – wytrychem: „Eto Rassija” („Oto Ro-
sja”). Poza tym żadnego innego komentarza. To jakby 
sygnał do zamknięcia dyskusji, wskazanie na koniecz-
ność zaakceptowania danego stanu, bez czego nie ma 
mowy o dalszej rozmowie.

Jeśli mówić o możliwościach komunikacyjnych, to 
oczywiście nie ma rozmowy, jeśli nie ma zaintereso-
wania. Dla młodych Rosjan Polska jest krajem, który 
w ich świadomości w ogóle nie istnieje, który zupełnie 
pomijają. W ich sposobie wartościowania Polski i pol-
skiej rzeczywistości dominują, niestety, kategorie albo 
obojętne, albo wskazujące na totalną ignorancję. Wie-
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dza młodych Rosjan ogranicza się do tego, że Polska to 
jeden z wielu krajów w Europie. Niesłychanie ironizują 
nasze europejskie aspiracje. Jesteśmy przez nich po-
strzegani jako zdrajcy Słowiańszczyzny. 

E.B.N.: Na jakim materiale prowadził Pan swoje 
badania?

Dr Gawarkiewicz: Takie opinie to wynik kreowa-
nia wizerunku Polski w mediach rosyjskich. Analizo-
wałem dokładnie jedną z gazet rosyjskich (Niezawisi-
maja gazieta) z punktu widzenia prezentowanego na 
jej łamach wizerunku Polski. Jeśli pojawia się tam mo-
tyw naszego kraju, to bardzo często w kontekście nie-
dotrzymywania umów i łamania słowa, także naszej 
niesamodzielności, nieumiejętności funkcjonowania 
bez wsparcia silniejszego partnera. Do tej pory funk-
cjonowaliśmy dzięki Rosji, a w tej chwili bez Ameryki 
nie potraimy decydować o sobie. 

Prof. Furier: I to jest kolejne pytanie, dlaczego mło-
dzi Rosjanie tak uważają? Odpowiedź chyba jest dosyć 
prosta. Nasze interesy są sprzeczne, i to od wieków. 
A jeżeli coś nie pasuje, to się to wyklucza… Od XVIII, 
przez wiek XIX nie wpisaliśmy się w rosyjską politykę 
imperialną, więc się nas pomija.

Dr Gawarkiewicz: Z drugiej zaś strony wśród 
młodych Rosjan dość silnie utrwaliło się przekona-
nie o powszechnej w Polsce antyrosyjskości. Za to, 
co ciekawe, bardzo wyraźnie podkreślane są związ-
ki partnerskie Rosji z Niemcami. Niezależnie na jaki 
uniwersytet w Moskwie Państwo traicie i zaczniecie 
przeglądać ofertę edukacyjną i wynikające z podpisa-
nych umów programy wymiany studenckiej, bez tru-
du zauważycie, jak szerokie możliwości wyjazdów do 
Niemiec ma rosyjski student. Poziom zainteresowania 
Rosjan uczelniami niemieckimi możemy obserwować 
choćby w pobliskim Greifswaldzie, gdzie spotkamy 
kilkudziesięcioosobową grupę studentów Polaków, 
natomiast Rosjan będą tam setki. 

Prof. Furier: Problem jest znacznie poważniej-
szy i dotyczy naszej, jako państwa, nieporadności 
w realizowaniu pewnych zadań w otoczeniu polityki. 
Niemcy od wielu lat przeznaczają ogromne kwoty na 
badania o swoich rodakach w innych krajach. Ich stu-
dia nad swoją obecnością w innych krajach to prze-
myślane, zaplanowane i konsekwentnie prowadzone 
działanie. Na ich efekty traiałem w wielu archiwach 
i bibliotekach w postaci gotowych wyborów źródeł 
i publikacji. W Polsce, niestety, takich rzeczy się nie 
robi. Sam porwałem się na napisanie książki Polacy 
w Gruzji (Warszawa 2009), nie mogąc liczyć na niczyją 
pomoc. W efekcie zajęło mi to więcej czasu i pracy niż 
podobna publikacja o Niemcach w Rosji badaczowi 
niemieckiemu.

Dr Gawarkiewicz: Wiele razy uczestniczyłem 
w konferencjach i spotkaniach mniej lub bardziej oi-
cjalnych poruszających zagadnienie polsko-rosyjskiej 
i rosyjsko-polskiej współpracy w zakresie dynamizacji 
wymiany studenckiej między naszymi krajami. Nie-
stety, inicjatywy takie stanowią dość niszowe zjawisko 
i nie mają żadnego przełożenia na działalność popu-
laryzatorską.

Dr Miturska-Bojanowska: Mam takie wrażenie, 
że Rosjanie mają wyjątkowe parcie na Zachód. Są zafa-
scynowani i kulturą, i językiem tego obszaru, stanowią 
liczną grupę turystów we wszystkich krajach europej-
skich. Wystarczy przejrzeć ogłoszenia jakichkolwiek 
biur, są one przygotowywane w języku angielskim, 
niemieckim oraz właśnie w rosyjskim. 

E.B.N.: Od zmian transformacyjnych upłynęło 
już 20 lat. Czy w polityce oraz w życiu społecznym 
zmieniło się na tyle dużo, że możemy podjąć nowe 
relacje z nowym Wschodem? Na podstawie Pań-
stwa dotychczasowych wypowiedzi można stwier-
dzić, że nowego Wschodu nie ma i my – Polacy – nie 
istniejemy dla Wschodu.

Prof. Furier: Polska od jakiegoś czasu popełnia 
ten sam błąd. Stara się być ambasadorem państw 
ościennych. Odruchowo zadaję wtedy pytanie – jakim 
prawem? Chciałem uniknąć tego słowa, ale moim zda-
niem świadczy to o swojego rodzaju megalomanii. Od 
tego trzeba odejść, nie powinno się nawet tak myśleć. 
Polska próbuje nawet aspirować do przewodzenia 
państwom regionu w oparciu o pewne koncepcje po-
lityczne, które może były dobre w okresie międzywoj-
nia. Uważam to za wielki błąd. Trzeba bowiem budo-
wać przede wszystkim partnerskie relacje z sąsiadami. 
Dlaczego sami nie lubimy być traktowani protekcjo-
nalnie, a zachowujemy się tak często wobec wschod-
nich sąsiadów? 

Błędy polscy politycy popełniają nie tylko w sto-
sunku do Rosjan i najbliższych sąsiadów zza wschod-
niej granicy. Potrzebne jest otwarcie na Indie, na Chiny, 
na Wietnam i inne kraje Dalekiego Wschodu. I nie po-
trzebujemy bzdurnych haseł w rodzaju „drugiej Japo-
nii”. Potrzeba realnych działań, kontaktów i wielostron-
nej wymiany stanowiącej podstawę funkcjonowania 

Prof. Andrzej Furier, 
dr Piotr Klafkowski

fot. Krzysztof Trzciński
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w globalnym świecie. Uważam, że mamy swoje ży-
wotne interesy w tych regionach świata decydujących 
obecnie o rozwoju gospodarki światowej.

Dr Piotr Klafkowski: W dyskusji przewijają się stale 
dwa kraje, jako przykłady marnowania przez nas szansy 
przyjaznej atmosfery, która tam panuje. Chodzi o Indie 
i o Wietnam. W Indiach nasza obecność jest śladowa, 
a wiem, że mamy wielki kapitał przyjaźni. Na tamtej-
szych uniwersytetach wykłada się język polski. Sym-
patia do naszego kraju pojawiła się jeszcze za czasów 
II wojny światowej. Mamy tam wielki kapitał, dużo osób 
zna język polski i my jakoś nie potraimy tego wykorzy-
stać. Patrzymy w dalszym ciągu na Indie jako na kraj, 
w zależności od tego, kto patrzy, biedaków i świętych 
krów, albo świętych joginów i fakirów. A przecież to jest 
jedna z potęg politycznych i naukowych świata.

E.B.N.: Z Państwa wypowiedzi wynika, że Wschód, 
mimo wcześniejszych tradycji, nie jest przez Polaków 
wnikliwie badany i rozpoznawany – ani pod wzglę-
dem kulturowym, ani ekonomicznym.

Dr Gawarkiewicz: Jeżeli chodzi o nasze istnie-
nie w publikacjach dotyczących Wschodu i w pro-
jektach różnego rodzaju, które realizujemy wspólnie 
z rosyjskimi ośrodkami naukowymi, to uważam, że 
jesteśmy w nich silnie obecni. Współpracuję już od 
wielu lat z Rosyjską Akademią Nauk, która patronuje 
projektowi dotyczącemu badań nad świadomością 
językową Słowian i ich światem wartości. Badania te 
swoim zasięgiem obejmują między innymi: Polskę, 
Czechy, Słowację, Ukrainę i Białoruś. Oprócz Szczecina 
taką współpracę prowadzi również Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dlatego uważam, że 
funkcjonuje współpraca dotycząca badań określone-
go obszaru. Oczywiście każdy z nas musi znaleźć na 
Wschodzie swojego partnera, a takie możliwości są 
bardzo szerokie. Rosjanie-naukowcy bardzo chętnie 
nawiązują współpracę naukową i włączają swoich pol-
skich kolegów do stworzonych przez siebie zespołów 
badawczych.

Prof. Furier: Na Wschodzie odnotowuję szacunek 
do podejmowania tej problematyki przez polskich 
badaczy. W zeszłym roku na nasz Zjazd Historyków 
w Olsztynie, na którym wygłaszałem referat o bitwie 
pod Didgori (to taki gruziński Grunwald), przyjechało 
dwóch historyków z Gruzji. Chcieli posłuchać referatu 
wprowadzającego tę ich najważniejszą bitwę średnio-
wieczną do nauki polskiej. 

Dr Miturska-Bojanowska: To zainteresowanie 
wspólnymi badaniami znajdziemy nawet w części cen-
tralnej Syberii, gdzie nasz uniwersytet ma podpisaną 
umowę z trzema uczelniami (Kiemierowo) i w Irkucku. 
Ostatnio dostaliśmy ofertę współpracy różnych krajów 
słowiańskich na temat szeroko rozumianej kultury. Ba-
dania, które prowadzimy wspólnie z jednym z uniwer-
sytetów w Kiemierowie, dowodzą, jak wiele mamy ze 
sobą wspólnego, oba nasze narody potraią już z dy-
stansem podchodzić do minionej epoki.

E.B.N.: Profesor Furier jest pomysłodawcą 
stworzenia kierunku studiów wschodoznawczych 
na naszym uniwersytecie, który funkcjonuje przy 
zachodniej granicy kraju. Jednocześnie Szczecin 
wciąż poszukuje swej tożsamości. Czy ta wyjątkowa 
sytuacja naszej uczelni i naszego miasta może mieć 
wpływ na zakres tych badań? Być może pozwolą 
nam one na bardziej wyraziste samookreślenie się 
jako społeczności lokalnej.

Prof. Kochan: W pewnym sensie ta droga na 
Wschód jest już w jakiś sposób otwarta. Właśnie po-
przez podpisywanie między uczelniami umów o współ-
pracy, również dzięki temu, że wchodzą w życie różne 
ułatwienia związane z wizami. Szczecin ma według Ro-
sjan atrakcyjne położenie w streie Schengen, skąd bli-
sko do Berlina, całej Europy. Ze Szczecina jest wszędzie 
blisko i myślę, że zainteresują się nim inne uniwersyte-
ty. Tylko to trzeba promować.

Dr Klafkowski: Kiedy zaczęliśmy prowadzić dość 
szczegółowe zajęcia ze studentami na temat Wschodu, 
padały bardzo szczere pytania: „Po co to?”. Po kilku latach 
nikt takich pytań nie zadaje, tylko młodzi proszą o wię-
cej: o historię, kulturę, języki. Dopominają się o lektoraty 
hindi, tybetańskiego, sanskrytu. W katedrze etnologii 
chyba każdy z nas związany jest z Rosją i Wschodem – 
od krajów przybałtyckich do rzeczywiście już dalekiego 
Wschodu, po Buriację i Fidżi. Myślę, że Katedra Etnologii 
na pewno może wspierać tę dziedzinę badań.

Czy nam tu to coś da, w Szczecinie? Na pewno. Każ-
da nowa wiedza, każda nowa nauka się przydaje.

Dr Gawarkiewicz: Na naszym uniwersytecie na-
tomiast jest wielu studentów, którzy oprócz studiów 
slawistycznych podjęli studia np. na historii czy na sto-
sunkach międzynarodowych. Dlaczego nie stworzyć 
im takiego kierunku, na którym mogliby realizować 
obie pasje?

Dr Klafkowski: Dodam jeszcze, że mam nadzieję, 
że nasza uczelnia zacznie korzystać ze swojego położe-
nia, ponieważ jest w korzystniejszej sytuacji niż uniwer-
sytety z większym stażem. 

Naszą katedrę zauważają w odległych miejscach. 
Dwa lata temu odbyła się konferencja w Gangtoku 
z okazji pięćdziesięciolecia Instytutu Tybetologii im. 
Dynastii Namgyal, na którą z Europy Wschodniej zapro-
szono imiennie tylko dwie osoby – moją żonę i mnie. 
Jest to dowód na to, że nasze prace są zauważane. Nie 
miejmy kompleksów z powodu młodego wieku. Pa-
miętajmy, ze Uniwersytet Jagielloński wyrabiał swoją 
renomę przez 600 lat, my mamy taką możliwość dopie-
ro od 25 lat. Widzą nas w świecie, a to jest już dobry 
początek.

Prof. Furier: Szczecin potrzebuje, moim zdaniem, 
badań nad Wschodem, i to także dlatego, że duża część 
jego mieszkańców pochodzi z Kresów Wschodnich. 
Dlatego jest oczywiste, że pamięć o stronach rodzin-
nych musi stanowić istotną część tożsamości naszego 
miasta. To niezwykle trudne, bo dla wielu osób jest to 
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pamięć bolesna, związana często z cierpieniem mają-
cym wiele wymiarów. Także ludzkich tragedii. Niemniej 
trzeba się z tym zmierzyć, bo ta przeszłość stanowi też 
o bogactwie Szczecina i jego mieszkańców. Pamiętam 
o sporej grupie ukraińskiej, która na Pomorze Zachod-
nie traiła nie z własnej woli już po wojnie. 

Mieszkańcy, którzy traiali tu po wojnie, mieli wiele 
powodów, aby zapomnieć o Wschodzie. Jesteśmy teraz 
w takim momencie, w którym można te emocje nieco 
uspokoić. Z korzyścią dla naszego miasta i naszego Uni-
wersytetu warto byłoby skoncentrować rozproszone 
badania wschodnie, które już do tej pory zostały prze-
prowadzone. 

Każdy z Państwa ma swoje doświadczenia zwią-
zane z badaniem Wschodu. Takich osób jest na naszej 
uczelni więcej. Nasze działania mają, w moim odczuciu, 
niestety charakter niszowy i realizowane są gdzieś na 
marginesie głównej aktywności. Na US pracuje obecnie 
prawie 100 osób ze Wschodu i uważam, że ich możliwo-
ści nie są w pełni wykorzystane. W Szczecinie funkcjo-
nuje ponad 30 organizacji i stowarzyszeń zajmujących 
się Wschodem, co jest dowodem na zapotrzebowanie 
na tę problematykę. 

E.B.N.: W jaki sposób chciałby Pan zorganizo-
wać działalność katedry?

Prof. Furier: Według mojej koncepcji Katedra Stu-
diów Wschodnich byłaby jednostką, która ogniskowa-
łaby aktywność wschodoznawczą prowadzoną na całej 
uczelni. Oczywiście nie chciałbym skupiać w jednym 
miejscu wszystkich osób, które zajmują się tą tematyką. 
Nasze bogactwo polega na tym, że Wschodem fascy-
nować się będą dalej językoznawcy, politolodzy, histo-
rycy, ekonomiści i specjaliści z innych dziedzin. Katedra 
koncentrowałaby te wysiłki, a także realizowałaby swój 
program kształcenia na kierunku studiów wschodnich, 
zatwierdzony kilka miesięcy temu przez minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką. 

Już obecnie funkcjonuje w Instytucie Historii i Sto-
sunków Międzynarodowych specjalność wschodo-
znawcza, realizowana przez Zakład Studiów Wschod-
nich. I to bardzo dobrze – niech istnieje i dalej się 
rozwija. Złożyłem projekt powołania katedry i od decy-
zji władz uczelni zależy, czy ona powstanie. Ze swojej 

strony mogę zapewnić Państwa, że nie tylko widzę po-
trzebę współpracy, ale wprost zapraszam do niej. 

Dr Klafkowski: Każdorazowo kiedy powstaje jakaś 
jednostka, nasuwa się pytanie, czy dysponujemy odpo-
wiednią bazą biblioteczną. Chciałbym przypomnieć, że 
w Książnicy Pomorskiej znajduje się olbrzymi księgo-
zbiór wschodni. W ramach realizacji projektu buddyj-
skiego zebrano tysiące tomów związanych z Dalekim 
Wschodem. Te zbiory oraz zbiory harbińskie to nie lada 
zaplecze.

Prof. Furier: Mogę potwierdzić celność tej uwagi 
i dodać, że ogromne pole dla młodych badaczy stano-
wią zbiory specjalne tej biblioteki. Znajdują się w nich 
nie tylko interesujące zbiory harbinianów, ale także 
liczne spuścizny i dokumenty Polaków działających na 
Wschodzie. To pole do popisu dla naszych studentów. 
Dynamiczny rozwój naszych kontaktów z wschodni-
mi sąsiadami stwarza wielką szansę znalezienia tam 
możliwości realizowania własnych karier zawodowych. 
Robili tak Polacy w przeszłości, i nic nie stoi dzisiaj na 
przeszkodzie, aby korzystać z doświadczeń. Osobiście 
dostrzegam duże możliwości w tej dziedzinie. Moi 
studenci już pracują w polskich przedstawicielstwach 
dyplomatycznych. Szkoda tylko, że nie są to studenci 
naszego uniwersytetu. 

E.B.N.: Dziękuję Państwu serdecznie za udział 
w kolejnej dyskusji redakcyjnej, i tradycyjnie już 
– mogę stwierdzić, że poruszyliśmy tylko niektóre 
zagadnienia związane z podejmowanym tematem. 
Jedno jest jednak pewne, nasza rozmowa potwier-
dziła prawdziwość naszego uczelnianego hasła na 
bieżący rok akademicki, które brzmi: „Wiele możli-
wości, jeden uniwersytet”. 

Uczestnicy dyskusji:

Jolanta Miturska-Bojanowska – dr w Zakładzie Języ-
ków i Kultur Słowiańskich (Instytut Filologii Słowiań-
skiej Wydziału Filologicznego US)

Andrzej Furier – prof. dr hab., kierownik Zakładu Stu-
diów Wschodnich (Instytut Historii i Stosunków Mię-
dzynarodowych na Wydziale Humanistycznym US)

Jerzy Kochan – dr hab., profesor US, kierownik Zakładu 
Filozoii Kultury (Instytut Filozoii na Wydziale Humani-
stycznym US), redaktor naczelny czasopisma ilozoicz-
nego Nowa Krytyka (www.nowakrytyka.pl)

Roman Gawarkiewicz – dr w Zakładzie Teorii i Praktyki 
Obcojęzycznej i Glottodydaktyki (Instytut Filologii Sło-
wiańskiej na Wydziale Filologicznym US)

Piotr Klafkowski – dr w Katedrze Etnologii i Antropo-
logii Kulturowej (Instytut Socjologii na Wydziale Huma-
nistycznym US)

Prowadząca dyskusję:

Elżbieta B. Nowak – redaktorka naczelna „Przeglądu 
Uniwersyteckiego”

Miejsce dyskusji: Willa Ogrody
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nie uzależnienie Polski od ZSRR, związki z państwami 
byłego bloku wschodniego zrywano zbyt radykalnie. 
Takim społecznym i zarazem edukacyjnym przykła-
dem było zaprzestanie nauczania języka rosyjskiego 
w wielu typach szkół.

Współpraca akademicka
Tendencje te widoczne stały się również w Szcze-

cinie, w tym w środowisku akademickim. Po roku 1989 
największy ośrodek badawczy Pomorza Zachodnie-
go, Uniwersytet Szczeciński, skupił swoje wysiłki na 
nawiązywaniu współpracy naukowej z zachodnimi 
ośrodkami badawczymi, działającymi głównie na te-
renie Niemiec. Wśród państw zachodnich, z którymi 
współpraca przybrała postać sformalizowaną (uwień-
czoną podpisaniem odpowiednich umów), wymienić 
można również: Francję, Anglię, Czechy, Szwecję czy 
Stany Zjednoczone. Jednocześnie jednak nie zanie-
chano działań mających na celu budowanie powiązań 
z instytucjami wschodnimi, przeważnie rosyjskimi, 

W 1945 roku rozpoczął się nowy okres w dziejach Szczecina – funkcjonowania miasta 
w polskich strukturach państwowych. Od tego momentu szczecinianom, jak i wszystkim 
mieszkańcom powojennej Polski, aparat rządzący, uzależniony od kremlowskiego ośrodka 
władzy, narzucać zaczął obowiązkową linię polityczną wobec poszczególnych państw.

Kraje położone na wschód od tzw. żelaznej kur-
tyny, wchodzące w skład bloku komunistycznego, 
były jedynym akceptowanym partnerem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej w odróżnieniu od państw 
zachodnich, które w nowej nomenklaturze określano 
jako „zgniłe moralnie”, „wrogie” czy „imperialistyczne”. 
Wyjątek w tej praktyce stanowiło NRD, podlegające 
wpływom radzieckiej Rosji.

Sytuacja zależności od ZSRR na dziesiątki lat zde-
terminowała kształt wszystkich dziedzin życia w Pol-
sce, w tym polityki, gospodarki, przemysłu, handlu, 
kultury, sztuki, turystyki oraz badań naukowych. 
Dopiero zapoczątkowana w 1989 r. transformacja 
ustrojowa i społeczna przyniosła nową politykę zagra-
niczną, a w jej efekcie – otwarcie na cały świat. Zin-
tensyi kowano poprawne zaledwie kontakty między 
Polską a państwami zachodnimi we wszystkich tych 
dziedzinach, w których do tej pory dominowały wpły-
wy wschodnie. Niejednokrotnie odnieść można na-
wet wrażenie, że w ramach rewanżyzmu za wielolet-

Szczecin

fot. Jacek Szudrowicz
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białoruskimi i ukraińskimi. Jednakże zawarcie kilku-
dziesięciu umów regulujących kwestie dotyczące pro-
wadzenia wspólnej pracy naukowej między uniwersy-
tetem a instytucjami Europy Zachodniej, podczas gdy 
z krajami Europy Wschodniej i Azji podpisano takich 
umów kilkanaście, świadczyć może o traktowaniu 
tego kierunku działań US jako drugorzędnego. 

Czy warto interesować się Wschodem?
Nawiązywanie współpracy z państwami wschodni-

mi oznacza wykorzystywanie ich olbrzymiego kapitału, 
zarówno politycznego, jak i gospodarczego, nauko-
wego czy kulturalnego. Obecnie Wschód to nie tylko 
bogata w potrzebne państwom europejskim dobra 
naturalne Rosja, w której wciąż żywe tendencje komu-
nistyczne walczą z dążeniami demokratycznymi, ale 
i szukająca dla siebie nowego miejsca na arenie mię-
dzynarodowej Ukraina, coraz częściej traktująca Unię 
Europejską jako swojego ważnego sprzymierzeńca. 

To również budujący nowy porządek społeczny 
i polityczny Irak, będący przez ostatnie lata miejscem 
najpoważniejszej interwencji wojsk polskich. Wschód 
to Chiny, doskonale wykorzystujące możliwości stwo-
rzone im przez rozwój systemu demokratycznego 
i kapitalistycznego na świecie, łamiące prawa człowie-
ka m.in. właśnie w celu maksymalnego zwiększenia 
produkcji przemysłowej, której wyroby zdominowały 
rynek międzynarodowy. To wreszcie Japonia, ojczyzna 
najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych. Ta-
kie wyliczanie można by długo jeszcze kontynuować. 
Kraje wschodnie to nie tylko miejsca, gdzie przez stu-
lecia Polacy byli kierowani na zesłanie, będące karą za 
ich dążenia niepodległościowe, bowiem jednocześnie 
to państwa, do których od wieków przybywano do-
browolnie, aby nawiązywać kontakty dyplomatyczne 
i kulturalne, by zdobywać wykształcenie, zatrudnienie 
i majątek. Obszary wschodnie, zwłaszcza teren daw-
nych Kresów, pozostaną małą ojczyzną dla wielu Pola-
ków oraz miejscami, o których niepowtarzalnym klima-
cie kulturowym decydował i wciąż decyduje również 
wkład naszych rodaków.

W dalszym ciągu na Wschodzie potomkowie daw-
nych deportowanych toczą walkę wewnętrzną o wybór 
i ukształtowanie swojej świadomości narodowej, jed-
nocześnie jednak prowadząc normalne życie i nawią-
zując wieloletnie przyjaźnie z przedstawicielami innych 
narodowości. Nie należy również zapominać, że kraje 
wschodnie są tak odmienne przyrodniczo i etnologicz-
nie od regionów europejskich, że od stuleci przyciągają 
zafascynowane grono badaczy i podróżników, oraz na 
tyle bogate, by zachęcać do zainteresowania się nimi 
przemysłowców oraz przedsiębiorców.

Co już zrobiono? 
Szczecinianie, w dużej mierze wywodzący się z ob-

szarów Kresów Wschodnich, dostrzegają złożoność 
sytuacji panującej w krajach wschodnich, a także wza-
jemnych powiązań między Polską a Wschodem. Obec-
nie w mieście działa kilkadziesiąt (na około 1500 ist-
niejących) organizacji nawiązujących w najróżniejszy 
sposób relacje z tym obszarem. Dominują wśród nich 
te, które swoje zainteresowanie Wschodem wywodzą 

z historycznych zależności między Polakami a Azją 
i europejską częścią Rosji. Najaktywniejszą działalność 
w dziedzinie współpracy i utrzymywania relacji z tymi 
krajami od lat prowadzą organizacje skupiające Pola-
ków deportowanych do ZSRR w czasie II wojny świato-
wej i po jej zakończeniu. 

Szczeciński Odział Związku Sybiraków oraz 
Zachodniopomorski Związek Sybiraków…

…realizują głównie zadanie upamiętnienia trud-
nych losów osób wywiezionych do Rosji radzieckiej. 
Jednakże ocenienie ich działalności w kategoriach wy-
łącznie dawania świadectwa o męczeństwie narodu 
polskiego byłoby niesprawiedliwe i stanowiłoby zbyt-
nie uproszczenie. W zamyśle szczecińskich Sybiraków 
przypominanie trudnej, niejednokrotnie równie skom-
plikowanej jak losy poszczególnych deportowanych, 
prawdy o życiu Polaków w ZSRR oraz piętnowanie 
zbrodni totalitaryzmu ma służyć rozwojowi demokra-
cji, wolności, integracji europejskiej i budowaniu relacji 
z Rosją opartych na fundamencie wzajemnego zrozu-
mienia i wybaczenia. 

Ponadto, odwołując się do tradycji przedwojen-
nego Związku Sybiraków, utworzonego w 1928 roku, 
szczecinianie pokazują, że przez stulecia Syberia była 
regionem stanowiącym nie tylko miejsce odbywania 
kary przez zesłańców, ale i krainą olbrzymich możli-
wości dla osób przedsiębiorczych i badaczy, jak rów-
nież drugim domem dla niektórych Polaków. Obydwa 
szczecińskie stowarzyszenia w celu podtrzymywania 
kontaktu z krajami wschodnimi udzielają pomocy i-
nansowej naukowcom udającym się do krajów postko-
munistycznych w celach badawczych oraz utrzymują 
więzi z mniejszością polską na Wschodzie. To ostatnie 
zadanie realizowane jest m.in. przez podróże prywatne 
Sybiraków, wspieranie rozwoju kulturalnego Polaków 
zamieszkujących obszary byłego ZSRR (stworzenie mu-
zeum w Abakanie oraz kontakty z lwowskim chórem), 
organizowanie konwojów z darami przeznaczonymi 
dla Polaków mieszkających na Wschodzie oraz kolo-
nii dla polskich dzieci (część szczecińskich Sybiraków 
wspiera poznańską organizację Memoramus, która 
organizuje wymianę młodzieży między Polską a Ro-
sją). Sybiracy podejmują też starania o powrót do kraju 
osób deportowanych w okresie II wojny światowej i ich 
potomków, uwieńczone jak dotąd przyjazdem do Pol-
ski siedmiu rodzin. 

Co niezwykle istotne, członkowie obydwu stowa-
rzyszeń zachęcają do badań naukowych i przyjęcia 
aktywnej postawy społecznej nie tylko własne wnuki, 
uczniów oraz studentów czy doktorantów, ale i harce-
rzy oraz tzw. trudną młodzież z ośrodków wychowaw-
czych. Podobne działania w środowisku najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta prowadzi również szcze-
ciński odział Stowarzyszenia Katyń, chociaż za główny 
cel postawił on sobie upamiętnienie oiar zbrodni do-
konanych przez władze ZSRR na internowanych przez 
nich polskich oicerach i policjantach. 

Do ważniejszych założeń Stowarzyszenia należy 
też poszukiwanie informacji o losach osób zaginionych 
podczas ostatniej wojny na terenie Rosji radzieckiej 
oraz zapobieganie wciąż funkcjonującemu, zwłaszcza 
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w pewnych środowiskach rosyjskich, tzw. kłamstwu 
katyńskiemu. W tym celu osoby należące do Stowa-
rzyszenia podtrzymują kontakt z Polakami zamiesz-
kującymi dawne państwa komunistyczne, wyjeżdżają 
na tereny byłych republik radzieckich, nie tylko po to, 
aby zapoznać się z aktualną sytuacją panującą w tych 
rejonach, ale i po to, by, jak prezes Stowarzyszenia, Ewa 
Gruner-Żarnoch, uczestniczyć w ekshumacjach ciał 
oi ar stalinizmu. 

Archiwum Stowarzyszenia jest obecnie digitalizo-
wane w celu udostępnienia go wszystkim zaintereso-
wanym zagadnieniami wschodnimi, a przedstawiciele 
Rodzin Katyńskich jak dotąd odbyli spotkania z kilko-
ma tysiącami uczniów szczecińskich, wydali własne 
publikacje (dotychczas ukazało się ich 9) oraz kontynu-
ują redagowanie czasopisma „Rodowód II”. 

Klub Harbińczyków…
…zrzesza potomków Polaków, którzy, jako podda-

ni rosyjskiego cara, zostali wysłani do Mandżurii, będą-
cej w XIX i XX wieku obszarem rywalizacji między Rosją, 
Chinami i Japonią. Głównym zadaniem pierwszych 
polskich Harbińczyków było wzmocnienie wpływów 
rosyjskich w tym rejonie świata poprzez wybudowanie 
nowej siedziby władz miasta Harbin.

Mimo że obecnie w tym ośrodku miejskim nie 
mieszka już żaden Polak, tradycja podtrzymywania kon-
taktu z tzw. „małą ojczyzną” jest w środowisku szcze-
cińskim ciągle żywa. Realizuje się ją głównie poprzez 
wyjazdy do Chin oraz nawiązywanie znajomości z ich 
obecnymi mieszkańcami (kluby harbińskie powstały 
bowiem przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Chińskiej), 
jak również kontynuowanie związków z dawnymi Har-
bińczykami innych narodowości bądź ich krewnymi 
(na tej zasadzie utrzymywany jest kontakt z rosyjskimi 
mieszkańcami Harbinu).

Co jeszcze powinno zostać zrobione?
Związki między szczecińskimi organizacjami 

a państwami wschodnimi opierają się zatem w dużej 
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mierze nie tyle na oi cjalnych umowach między po-
szczególnymi stowarzyszeniami czy organizacjami, 
ile na osobistych kontaktach członków poszczegól-
nych zrzeszeń z przedstawicielami różnych środo-
wisk zamieszkujących kraje wschodnie. Co prawda 
niejednokrotnie utrudnia to działanie, chociażby po-
wodując problemy i nansowe lub prawne, ale stwa-
rza jednocześnie większą szansę przeniknięcia do 
niektórych grup społecznych. Co więcej, tendencja 
do opierania współpracy między samym uniwersyte-
tem a uczelniami czy stowarzyszeniami wschodnimi 
również coraz częściej przybiera postać nieformal-
nych kontaktów między pracownikami US i studen-
tami a pracownikami instytucji zagranicznych. Powo-
dem tego zjawiska jest to, że, jak wykazała praktyka, 
takie powiązania zapewniają większą elastyczność 
i efektywność działania. Niestety, realizacji niektó-
rych umów o współpracy naukowej zaniechano 
lub też wykorzystano stwarzane przez nie możli-
wości w niepełnym zakresie. Co więcej, największą 
aktywność w sferze współdziałania ze wschodnimi 
jednostkami badawczymi przejawiają kierunki i lo-
logiczne i ekonomiczne, nie zaś, jak można byłoby 
się tego spodziewać, stosunki międzynarodowe czy 
europeistyka. Brakuje również w ramach struktu-
ry US jednostki koordynującej wspólną działalność 
uniwersytetu, uczelni wschodnich i szczecińskich 
stowarzyszeń wschodoznawczych. Rozwiązanie 
tych problemów jest postulatem do zrealizowania 
przez władze uczelni. Możliwości nawiązywania no-
wych więzów między Szczecinem a krajami Europy 
Wschodniej i Azji są bowiem duże i warte wykorzy-
stania, zwłaszcza jeśli uwzględni się istnienie kilku, 
oprócz wcześniej wspomnianych, nowych, ale już 
prężnie działających stowarzyszeń zajmujących się 
nawiązywaniem szerokich kontaktów społecznych 
i kulturalnych między mieszkańcami Szczecina a lud-
nością państw wschodnich (np. Polsko-Litewska 
Fundacja Wymiany Młodzieży, Aktywni dla Szczeci-
na, organizacje kościelne). 

Most zwodzony 
w Podjuchach

fot. Jacek Szudrowicz
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Szczecin – nowe miasto
                      na starym Zachodzie

Miasta pogranicza wymykają się kulturowym geograiom, ich mieszkańcy zawsze pozostają 
w rozterce: należymy do centrum czy do peryferii, do świata Wschodu czy Zachodu? 
Ikoną międzykulturowego rozdarcia jest z całą pewnością Istambuł. Czy choćby ułamek tej 
piorunującej mieszanki daje się odnaleźć w Szczecinie? Co to znaczy, że miasto „należy do 
jakiejś kultury”?

dr Maciej 
Kowalewski

adiunkt w Instytucie 
Socjologii Wydziału 
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formie publikuje 
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www.nadmiastem.
wordpress.com  

Przyjeżdżający do Szczecina goście z niemieckich 
uczelni często opowiadają nam, że spacerując po Śród-
mieściu, czują się, jakby byli w Lipsku czy Berlinie. Po-
dobnego poczucia „bycia u siebie” doświadczają tutaj 
niektórzy wrocławianie. Architektura jest tekstem na-
pisanym zawsze w jakimś „języku”, kodzie kulturowym. 
Mówiąc inaczej, nieprzyzwyczajonym do urbanistyki 
miast europejskich turystom z Azji czy Stanów Zjedno-
czonych towarzyszy na Starym Kontynencie poczucie 
egzotyki. Europejczykom jest łatwiej, chociaż i tutaj 
pojawiały się różne „modele miast” – rozwiązania plani-
styczne właściwe dla okresów historycznych, ustrojów 
politycznych, epok w historii architektury. Odwiedzają-
cy Szczecin mieszkańcy Krakowa, być może przyzwy-
czajeni do modelu „austriacko-węgierskiego” Lwowa, 
Budapesztu, Wiednia, czują się tutaj nieco zagubieni. 

Do Szczecina – zewsząd
Czy zasiedlany po 1945 roku Szczecin w podobny 

sposób raził nowych mieszkańców? Myślę, że nie mia-
ło to dla osadników większego znaczenia, ważniejszy 
był tutaj wstrząs związany z koniecznością oswajania 
obcej przestrzeni. Obcej dla wszystkich w jednakowy 
sposób. 

Spotykałem się już z opinią, że wielokulturowość 
Szczecina jest mitem, że to jedynie sposób na zamasko-
wanie niemieckiej tożsamości tego miasta. A przecież 
każda z osadniczych rodzin przywoziła tutaj po wojnie 
swój bagaż doświadczeń, tradycji i zwyczajów właści-
wych dla miejsca, z którego przybyli. Pani Honorata, 
nieżyjąca już niestety mama mojego kolegi, wypyty-
wała zawsze gości o potrawy wigilijne podawane w ich 
domach: potraiła bezbłędnie ocenić po ich zestawie, 
czy ma do czynienia z rodziną przybyłą tutaj z regionu 
lubelskiego, poznańskiego, łódzkiego czy wileńskiego. 
Czy dla mieszkańców Szczecina to zróżnicowanie kultur 
pochodzenia miało jednak większe znaczenie – myślę, 
że nie. Owszem, wewnątrz rodzin mogło być to istotne 
(choćby w rodzinnych kłótniach, podczas których wy-

pominano kulturowe odmienności i narzekano: „co wy 
tam Poznaniacy wiecie”, albo „ech, wy z Kongresówki”), 
ale nigdy nie pojawiły się w Szczecinie żadne istotne 
społeczne podziały, w których pochodzenie miałoby 
znaczenie. Istotne były raczej napięcia wynikające na 
przykład ze zderzenia osób migrujących ze wsi do mia-
sta z mieszczanami „z pokolenia na pokolenie” (do dziś 
obecne w sławnej lokalnej dyskusji na temat „pokole-
nia niepiśmiennych chłopów”). 

A gdzie dzielnica Wilniuków?
Różnice pochodzeniowe nie przełożyły się w Szcze-

cinie na widoczne zróżnicowania przestrzenne. Nie po-
wstały więc dzielnice czy nawet ulice zdominowane 
przez mieszkańców wywodzących się z jakiegoś obsza-
ru kraju czy należące do jednej grupy etnicznej. Ujaw-
niały się za to w przestrzeni podziały innego rodzaju. 
Znaczenie poszczególnych zawodów dla gospodarki 
i ideologii w okresie najwcześniejszym historii powo-
jennego Szczecina prowadziło do zasiedlania ulic czy 
miejskich kwartałów przez osoby wykonujące podob-
ne zawody, związane z jednym zakładem pracy, bądź 
sektorem gospodarki. 

W Szczecinie segregacja przestrzenna (jedynie 
w wymiarze ulicy, nie całych dzielnic) według kryterium 
wykonywanej pracy dotyczyła na przykład pracowni-
ków poczty czy miejskiej komunikacji. Co oczywiste, 
jednym z kryteriów lokalizacji była bliskość miejsca 
pracy. To między innymi prowadziło do osiedlania się 
w północnych obszarach miasta pracowników pobli-
skiej Huty Szczecin, Papierni Skolwin itp. W dalszych la-
tach procesy segregacji słabły, powróciły jedynie w mo-
mencie, gdy powstawały wielkie osiedla mieszkaniowe: 
przez pewien czas w nowo powstających blokowiskach 
przeważały rodziny stoczniowców i wojskowych (np. 
osiedle Zawadzkiego), czy marynarzy (os. Reda). 

Działania spontaniczne oraz miejska polityka 
mieszkaniowa utrwalały lub zmieniały charakter po-
szczególnych obszarów i dzielnic. Z socjologicznego 
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punktu widzenia wciąż istotne są pytania o znaczenie 
przyniesionych przez migrantów wzorów zachowań 
i wartości przynależnych do sfery kultury społecznej 
i symbolicznej w kolonizowaniu zastanej przestrzeni 
miejskiej. Interesujący jest wpływ zastanego układu 
przestrzennego na zachowanie istniejących elemen-
tów kultury migrantów. Mówiąc inaczej, szczecińscy 
socjologowie próbują odpowiedzieć na pytanie, czy 
przywiezione przez osadników zasady zmieniły nasz 
sposób „korzystania z miasta”? Czy też może zastana 
architektura tego miejsca wymusiła na nas takie czy 
inne sposoby „bycia szczecinianinem”? 

Szczecin – na szczęście bez przymiotnika
Podczas tegorocznego Tygodnia Społecznego 

organizowanego przez szczecińskich ojców domini-
kanów Anna Miodyńska z Małopolskiego Instytutu 
Kultury mówiła o Krakowie, który znalazł się w nie-
woli „jedynie słusznej” tożsamości miasta: królewsko- 
-papiesko-galicyjskiej. Siłą Szczecina jest dla wielu 
przyjeżdżających tutaj osób jego niejednoznaczność, 
otwartość na interpretację. Szczecin nie daje gotowych 
odpowiedzi, jest wyzwaniem. 

Zresztą – kto potrzebuje jednoznacznej tożsamości 
miasta, komu potrzebne są etykiety miejsc: mieszkań-
com, przemysłowi turystycznemu czy może dewelo-
perom i spekulantom nieruchomości? Czy „tożsamość” 
nie jest przypadkiem marketingowym opakowaniem, 
które pozwala lepiej sprzedać miasto jako produkt? 
I wreszcie – co to znaczy, że miasto posiada jakąś toż-
samość? Czy możliwe jest, że miasto, w którym mieszka 
tak wielu różnych ludzi, reprezentujących różne kultu-
ry, różne wizje świata, posiada jeden, spójny obraz? Po-
wiem wprost: nie chciałbym, żeby wszyscy postrzegali 
Szczecin w ten sam sposób. Jeśli nie ma niezadowolo-
nych i narzekających, nie ma szansy na zmianę.

Siłą miast jest to, że pokazują inne oblicze każdemu 
z mieszkańców z osobna. Przyjeżdżający aby pracować 
lub studiować uczą się bycia mieszczaninem, z każdym 
dniem widzą nowe miejsce w inny sposób. Inaczej 
myślę o Szczecinie, kiedy jestem obrażony na władze 
miasta i ich nieudolność w zarządzaniu dobrem wspól-
nym, a inaczej, kiedy pokazuję Szczecin zaproszonym 
z zagranicy gościom. Co więcej, poranny korek na dro-

dze dojazdowej do pracy wpływa na moje myślenie 
o mieście inaczej niż popołudniowy spacer po Jasnych 
Błoniach. 

Wydaje się, że „poszukiwanie tożsamości” nie jest 
czymś, co spędza sen z powiek mieszkańcom. Jeśli mó-
wimy, że Szczecin nie ma tożsamości, to mówimy: „nie 
wiemy jakie jest to miasto”, a to nieprawda. Szczecin 
jest różnorodny, niedający się jednoznacznie określić. 
Jest otwarty na interpretację, daje możliwość wyboru 
– jeśli chcemy, jest dla nas miejscem szans na osobisty 
rozwój, jeśli chcemy, jest zaprzepaszczeniem poten-
cjału i marnowaniem wspaniałego położenia geogra-
icznego. Nie zmuszajmy się, żeby stworzyć odgórnie 
jedynie słuszny obraz miasta. Wolę widzieć Szczecin 
jako przezroczysty pojemnik (akwarium?), do któ-
rego każdy może włożyć to, co mu się podoba i co 
dla niego ważne.

Miasto dla wszystkich „innych”
Każde miasto jest wielokulturowe, nawet jeśli ta 

wielokulturowość nie jest tak spektakularna i oczywi-
sta jak w metropoliach, do których masowo migrują 
przybysze z całego świata. Polski Szczecin od „nowego 
otwarcia” po II wojnie światowej stanowi mozaikę kul-
turową i nie jest to w żadnym stopniu romantyczny mit 
założycielski. Tam, gdzie mamy do czynienia ze zróżni-
cowaniami statusowymi, zawodowymi, religijnymi itd. 
(a mamy do czynienia z nimi zawsze w rozwiniętych 
społeczeństwach), ma miejsce współwystępowanie na 
jednym obszarze wielu różnych kultur.

Dobrze jeśli politycy lokalni traktują miasto jako 
twór wielokulturowy, nawet kiedy dominuje w nim 
jedna grupa narodowa czy etniczna, bo to pozwala 
uwzględnić różne oczekiwania i roszczenia odmien-
nych grup mieszkańców. Nie chodzi rzecz jasna o to, 
żeby przyznawać np. osobom starszym status mniej-
szości w mieście, ale żeby dostrzegać potrzeby tych 
mieszkańców, którzy znajdują się „poza głównym 
nurtem”. Lekcja wielokulturowości, uczenie się „inne-
go” (o tym mówił prof. Janusz Mieczkowski w dyskusji 
redakcyjnej w poprzednim numerze PU), to obowiązek 
miejskich polityków – nie dlatego, że tak wypada, ale 
dlatego że nie sposób rządzić miastem nie dostrzega-
jąc jego różnokolorowego oblicza. 
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Szczecin patrzy na Wschód
Nasz uniwersytet jest otwarty dla gości. Wyrazem tego była wizyta Ambasadora 
Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Markiana Malskiego, 
który 25 października 2010 roku odwiedził naszą uczelnię. Gość przybył na zaproszenie 
kierownika Zakładu Studiów Wschodnich w  Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych 
– prof. Andrzeja Furiera. Ambasador wygłosił w języku polskim wykład na temat: Główne 
kierunki polityki zagranicznej Ukrainy a możliwości współpracy polsko-ukraińskiej.

Po latach fascynacji Europą Zachodnią obecnie wie-
lu Polaków na nowo „odkrywa” kraje Europy Wschodniej. 
Powraca moda na naukę języka rosyjskiego oraz zainte-
resowanie kulturą i obyczajami mieszkańców tej części 
świata. Dostrzeżono walory naszych wschodnich sąsia-
dów i ogromne możliwości rozwoju, jakie czekają tam 
na młodych Polaków. Także wśród studentów na naszym 
uniwersytecie obserwujemy wzrost zainteresowania 
wschodoznawstwem. Odpowiedzią na nie było spotka-
nie z ambasadorem Ukrainy – Markianem Malskim. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz 
uczelni, kadra naukowa i studenci. Gości przywitał pro-
rektor, prof. Edward Włodarczyk. Słowo wstępne wygło-
sił prof. Andrzej Furier. Zwrócił uwagę na to, że Ukraina 
jest państwem o znaczącym terytorium i o dużym po-
tencjalne demograi cznym, jednak niektórzy polscy i za-
graniczni politycy nie traktują jej jako równoprawnego 
partnera w stosunkach międzynarodowych. Zdaniem 
profesora taki sposób myślenia jest niedopuszczalny 
i krzywdzący dla sąsiadującego z nami państwa. Utrud-
nia też budowanie partnerskich relacji.

Sytuacja wewnętrzna na Ukrainie 
Ambasador w swoim wykładzie przedstawił sytua-

cję wewnętrzną Ukrainy. Szczególnie podkreślił popra-
wę stanu gospodarki w ostatnim czasie, czego dowodzi 
wzrost wskaźnika PKB i eksportu w drugiej połowie 2010 
roku oraz wznowienie współpracy z Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym. 

Na płaszczyźnie politycznej Ukraina dąży do de-
mokratyzacji i europeizacji – zaznaczył ambasador. 
Tegoroczne wybory prezydenckie zostały przeprowa-
dzone zgodnie ze standardami demokratycznymi, co 
potwierdzili niezależni obserwatorzy. Pomimo zmiany 
rządzących ideały „pomarańczowej rewolucji” są nadal 
aktualne. 

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem dyplomaty, że 
wybory zostały przeprowadzone zgodnie z procedu-
rami demokratycznymi. Jednak wątpliwości mogą bu-
dzić działania, które nowy prezydent podjął tuż po nich. 
W mojej opinii trudno je określić jako demokratyczne 
i prowadzące do zbliżenia Ukrainy z Europą. Obrazować 
to może choćby raport „Reporterów bez Granic” z 16 
kwietnia 2010 roku, w którym stwierdzono, że po obję-
ciu władzy przez Wiktora Janukowycza wolność słowa 
była ograniczana, a przecież stanowiła jedno z głównych 
osiągnięć „pomarańczowej rewolucji”. 

Kierunki polityki zagranicznej Ukrainy. 
Powrót do wielowektorowości?

Markian Malski w swoim wystąpieniu przedstawił 
trzy główne kierunki polityki zagranicznej Ukrainy. 

Rozpoczął od kwestii współpracy z Unią Europejską, 
podkreślając, że integracja europejska jest priorytetem 
polityki zagranicznej tego państwa. Pierwszym krokiem 
na tej drodze miałoby być stowarzyszenie z tą organiza-
cją, a następnie włączenie kraju do strefy wolnego han-
dlu, co w dłużej perspektywie doprowadziłoby, jego zda-
niem, do wstąpienia Ukrainy do Wspólnoty. Ambasador 
stwierdził, że wybór na prezydenta Wiktora Janukowycza 
nie świadczy o zmianie kierunku polityki zagranicznej na 
prorosyjską. Dyplomata podkreślał znaczenie pierwszej 
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wizyty zagranicznej nowo wybranej głowy państwa. 
Odwiedzenie Brukseli dowodzi jedno zdaniem tego, że 
Ukraina nie zamyka się na Europę. 

Taka wypowiedź może wydawać się zaskakująca, 
gdyż Partia Regionów, której liderem jest Janukowycz, 
jest postrzegana jako zdecydowanie prorosyjska siła 
polityczna. Moim zdaniem jest to pewne uproszczenie. 
W szeregach tej partii działa silne lobby prorosyjskie, jed-
nakże zauważa się tam także korzyści, jakie może przy-
nieść Ukrainie współpraca z Unią Europejską. Państwa 
zachodnioeuropejskie stanowią potężny rynek zbytu dla 
ukraińskiego eksportu. Dlatego też władze będą dążyły 
do zawarcia umowy stowarzyszeniowej z Unią Europej-
ską. Jednak moim zdaniem pełna integracja nie jest prio-
rytetem polityki zagranicznej obecnego prezydenta. 

Ambasador zaakcentował również konieczność 
współpracy Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim. 
Wobec braku zgody Francji i Niemiec przystąpienie 
Ukrainy do NATO jest w obecnej sytuacji niemożliwe. Nie 
przekreśla to jednak możliwości doraźnej współpracy 
z tą organizacją. 

Trzecią kwestią, na którą zwrócił uwagę prelegent, 
były stosunki rosyjsko-ukraińskie. Ambasador wska-
zywał, że Rosja jako największy sąsiad Ukrainy zajmuje 
ważne miejsce w jej polityce zagranicznej. Prezydentowi 
Janukowyczowi zależy na utrzymywaniu przyjaznych 
stosunków z Moskwą. Ambasador zaznaczył, że współ-
praca z Federacją Rosyjską nie przekreśla jednoczesnej 
współpracy z Unią Europejską. Nasz gość podkreślił rów-
nież, że stosunki międzynarodowe są tak dynamiczne, iż 
trudno jest przewidzieć kierunek ich rozwoju. Dlatego 
też nie można uzyskać prostych odpowiedzi na pytanie, 
w którą stronę ma podążać Ukraina, realizując swoją po-
litykę zagraniczną.

Moim zdaniem Ukraina stara się wcielać politykę 
wielowektorowości, która ma na celu „lawirowanie” po-
między Wschodem i Zachodem. Polityka ta jest instru-
mentem mogącym zabezpieczyć jej interesy na arenie 
międzynarodowej. Obecnej ukraińskim władzom bliżej 
jest jednak do porozumienia z Rosją niż do szybkiej in-
tegracji z Unią Europejską. Dowodzić tego może podpi-
sanie 27 kwietnia 2010 roku „porozumień charkowskich”. 
Umowa ta przedłuża stacjonowanie rosyjskiej Floty Czar-
nomorskiej na Krymie do 2042 roku, a jeśli strony się na 
to zgodzą  –  także o kolejne pięć lat. W zamian Ukraina 
otrzyma trzydziestoprocentową zniżkę ceny na gaz do 
2019 roku. Kontrowersyjna umowa została ratyikowa-

na po burzliwej debacie przez parlament Ukrainy, przy 
sprzeciwie opozycji.

Współpraca polsko-ukraińska. Strategiczne 
partnerstwo czy nieporozumienie?

Markian Malski podkreślił wagę stosunków polsko-
ukraińskich. Ambasador przytoczył popularne w naszym 
kraju powiedzenie, że wolna Ukraina nie może istnieć 
bez wolnej Polski, a wolna Polska bez wolnej Ukrainy, 
kurtuazyjnie stwierdzając, że oba państwa są partnerami 
strategicznymi i realizują politykę dobrego sąsiedztwa. 

Relacje między Polską a Ukrainą są naznaczone bo-
lesnymi wydarzeniami historycznymi. Jednak wszyscy 
zgromadzeni w trakcie wymiany zdań po zakończeniu 
wykładu zgodnie uznali, że historia nie może być prze-
szkodą w budowaniu poprawnych relacji międzypań-
stwowych. Należy oczywiście pamiętać o przeszłości, 
ale nie może ona przeszkodzić w pojednaniu i budowie 
nowoczesnego partnerstwa między oboma narodami. 

Podsumowując swoje wystąpienie ambasador Mal-
ski stwierdził, że Ukraina ze względu na swoją rację stanu 
ma być przede wszystkim proukraińska, a nie prorosyj-
ska czy proeuropejska. W polityce zagranicznej powinna 
kierować się wyłącznie dobrem swoich obywateli, a nie 
interesami innych państw.

Obecność na spotkaniu licznych studentów i pra-
cowników naukowych wskazuje na żywe zainteresowa-
nie tematyką wschodnią na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Niejako w odpowiedzi na nie prof. Andrzej Furier zaini-
cjował wiosną tego roku działania mające na celu utwo-
rzenie na Uniwersytecie Szczecińskim Katedry Studiów 
Wschodnich. Z pewnością zaproponuje ona kolejne 
wykłady, które będą doskonałą okazją do pogłębienia 
wiedzy na temat naszych wschodnich sąsiadów. 

Spotkanie 
z ambasadorem 
Markianem Malskim

fot. Tomasz Rudak

źródło: 
www.lickr.com
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Dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US
Dziekan Wydziału Zarządzania 

i Ekonomiki Usług

Współpraca Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, a także całego Uniwersytetu Szczecińskiego z kra-
jami wschodnimi – szczególnie z Ukrainą i Białorusią – 
jest istotna z kilku powodów.

Silnym argumentem w podejmowaniu tej koopera-
cji, także w zakresie wymiany rynkowej, z wymienionymi 
krajami jest fakt, iż mieszkają tam osoby z pochodze-
niem polskim. Uważam, że stworzenie możliwości roz-
woju edukacyjnego w zakresie szkolnictwa wyższego 
dla studentów zza wschodniej granicy jest naszą powin-
nością, przede wszystkim wobec wielu pokoleń naszych 
rodaków, których historia z różnych przyczyn skierowała 
na tamte tereny i już tam pozostawiła. Wiele osób po-
siada narodowość polską, będąc obywatelami krajów 
wschodnich, i myślę, że polityka naszego kraju powinna 
uwzględniać ten fakt.

Istotnym czynnikiem współpracy Uniwersytetu 
Szczecińskiego ze Wschodem jest panujący w Polsce niż 
demograi czny, który motywuje wydziały do wchodzenia 
na coraz bardziej zróżnicowane obszary z ofertą usług 
edukacyjnych. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo 
pozyskania studentów z terenów zza naszej wschodniej 
granicy, co istotne, osoby te należą do wspólnego nam 
obszaru kulturowego słowiańszczyzny.

Myślę także, że dodatkowym czynnikiem jest fakt, 
iż Polska realizuje partnerstwo wschodnie. Unia Euro-
pejska jest mocno zainteresowana, aby kraje, które są 
poza strukturami Unii, wspierać, umieszczać w orbicie 
oddziaływania, kształtować wzorce i standardy kultury 
zachodnioeuropejskiej. Ogromne znaczenie ma tutaj 
rola i misja uniwersytetu, zatem wychodzenie z ofertą 
edukacyjną do omawianych środowisk w pełni się wpi-
suje w politykę UE.

Dodatkową zachętą dla uczelni, oprócz faktu po-
zyskania studentów, jest możliwość zdobycia środków 
i nansowych oraz skorzystania z pomocy i nansowej, 
oferowanej przez różnego rodzaju inicjatywy unijne, ale 
nie tylko. Przecież także Stany Zjednoczone włączają się 
w działania mające na celu ulokowanie krajów wschod-
nich w orbicie oddziaływania krajów zachodnioeuro-
pejskich. Tak, więc myślę, że jest to dla nas strategiczny 
kierunek, by o tę konkretną młodzież zabiegać.

Atrakcyjność Szczecina to niepodważalny atut w ra-
mach współpracy ze Wschodem. Jesteśmy najbardziej na 
zachód wysuniętym miastem, które dzieli jedynie 100 km 
od Berlina – wielkiego miasta zachodnioeuropejskiego. 
Szczecin posiadając bardzo dobre połączenie ze Skandy-
nawią, która według wszelkich rankingów jest obszarem 
bardzo dynamicznie rozwijającym się – ma możliwość 
pozyskiwania wielu ciekawych wzorców edukacyjnych 
oraz kontaktu świata nauki z przedsiębiorcami. 

Ponadto pozyskiwanie studentów ze wschodnich 
obszarów jest wielką szansą dla naszych przedsiębior-
ców, ponieważ potencjalni absolwenci pochodzący 
z Ukrainy czy Białorusi staną się ambasadorami gospo-
darek krajów, z których się wywodzą, znają ojczyste re-
alia, co jest niezwykle cenne dla nie tylko lokalnych bi-
znesmenów. Ponadto, zgłębiając swą wiedzę w Polsce, 
studenci zyskują szerokie umiejętności, doświadczenie 
i znajomość rynku, na podstawie których mogą stać 
się także ambasadorami polskiej gospodarki przed-
siębiorstw na rynku białoruskim lub ukraińskim po po-
wrocie do ojczystego kraju. Wymiana ta działa w dwie 
strony – pozytywnie wpływając na rozwój gospodarek 
obu krajów i regionów.

Współpraca jest najbardziej efektywna, jeżeli odbywa 
się nie tylko na poziomie oi cjalnym – a więc wśród przed-
stawicieli pewnych instytucji, organizacji, ale także na po-
ziomie prywatnych relacji międzyludzkich, co ma również 
wpływ na kształtowanie kooperacji między i rmami.

Atutem współpracy z krajami wschodnimi jest, jak 
już wspomniałem, społeczne i mentalne podobieństwo. 
Moim zdaniem większy nacisk powinniśmy kłaść na 
pozyskiwanie studentów z tych państw, z których repre-
zentantami łatwiej jest budować choćby kulturę funkcjo-
nowania i rmy. Pragnę również podkreślić nasze zobo-
wiązanie wobec wschodniej Polonii, naszych rodaków, 
którym los i historia wyznaczyły miejsce do życia – poza 
granicami naszej ojczyzny.

Prof. dr hab. Józef Domagała
kierownik Katedry Zoologii Ogólnej Wydziału 
Nauk Przyrodniczych

Obecnie popierana i i nansowana przez Unię Eu-
ropejską jest współpraca z zagranicą, jeśli dotyczy du-
żego problemu w skali Europy (np. ochrona zdrowia) 

Sonda: Uniwersytet a Wschód
TEMAT NUMERU 
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i obejmuje jednocześnie wiele ośrodków. Wymaga to 
zebrania ogromnych zespołów z kilkunastu krajów. 
Już sama koordynacja poczynań zespołu zajmuje bar-
dzo dużo czasu, praktycznie brakuje go wtedy na inne 
działania. Przeważnie obsada katedry jest za mała, by 
wejść do takiego zespołu. W biologii stosowanej zaj-
mujemy się badaniami zwierząt lub roślin, zazwyczaj, 
w skali regionu, przeważnie współpracując z ośrodka-
mi krajowymi. Natomiast gdy partner jest z zagranicy, 
istotne jest to, kto te współpracę ma i nansować. Prob-
lem jest złożony.

Na Wydziale Nauk Przyrodniczych wielu profeso-
rów współpracuje także z zagranicą, zarówno z krajami 
UE, jak i krajami spoza Unii, ze wschodniej i południo-
wej Europy. W Katedrze Zoologii Ogólnej zajmujemy 
się głównie biologią i ochroną ryb wędrownych (troci, 
łososia, węgorza i parposza oraz jesiotra) zlewni Bał-
tyku. Oznacza to, że centrum zainteresowania badaw-
czego mieści się w rejonie południowego Bałtyku i rzek 
do niego uchodzących oraz to, że niezbędne dla nas są 
kontakty również poza rejonem Bałtyku, jeśli zasoby 
ryb są lepiej zachowane, lub badania łączą się tema-
tycznie bezpośrednio z naszymi. 

Wraz z pracownikami katedry współpracuję z ba-
daczami z ośrodków zza wschodniej granicy. Realiza-
cja umów z Litwinami (należącymi do UE), z Katedrą 
Ekologii Uniwersytetu w Wilnie (wspólnie badamy 
łososie Niemna), jak i Laboratorium Rybołówstwa 
w Kłajpedzie (wspólnie badamy zasoby parposzy, 
śledzi wędrownych, licznych w Zalewie Kurońskim) 
nie napotyka na żadne problemy logistyczne czy me-
rytoryczne. Jedynie środki i nansowe limitują poziom 
aktywności. 

Również z Rosją współpraca układa się dobrze. 
Z Uniwersytetem w Sankt Petersburgu, Katedrą Ichtio-
logii, prowadzimy wspólne badania już 40 lat. Dotyczą 
one wzrostu i rozwoju układu reprodukcyjnego ryb ło-
sosiowatych i jesiotrowatych. Z uwagi na osobiste wie-
loletnie kontakty, doi nansowuję tę współpracę.

W latach 90. ubiegłego wieku, gdy przy KBN-ie 
działał Departament Współpracy z Zagranicą, można 
było stabilnie utrzymywać owocne kontakty ze Wscho-
dem. Realizowałem wtedy umowy z następującymi 
ośrodkami:
1. Kaspijskim Instytutem Rybactwa w Astrachaniu – 

współpraca w zakresie wzrostu i dojrzewania jesio-
trów w warunkach chowu stawowego. Na począt-
ku lat 90. załamały się połowy tych ryb w rzekach 
i podjęliśmy działania zmierzające do ich chowu 
w akwakulturze dla ratowania zagrożonych ga-
tunków. Współpraca została zawieszona w 2002 r.

2. Karelskim Oddziałem Rosyjskiej Akademii Nauk 
w Pietrozawodzku, współpraca w zakresie przeży-
cia i wzrostu młodzieży łososia w rzekach północ-
nych i Bałtyku. Był to okres, gdy rozpoczynaliśmy 
odbudowę zasobów łososi w naszych rzekach, 
a Rosjanie dysponują naturalnymi stadami ło-
sosi rzek Północy. Ta umowa została zawieszona 
w 2005 roku. 
Nie wymieniam wszystkich zawieszonych umów.
Chętnie powróciłbym do współpracy z Kaliningra-

dem, zwłaszcza jako rozszerzenia współpracy z Kłajpe-
dą w zakresie biologii parposza i alozy, wielkich śledzi 

wędrownych południowego Bałtyku. Jednakże na to 
potrzebne są stałe środki.

Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że do-
bra współpraca zagraniczna związana wspólną tema-
tyką badań jest możliwa dzięki wzajemnemu zaufaniu 
i osobistym kontaktom. 

Wschód rozwija się bardzo dynamicznie. Wydaje 
się, że duże ośrodki naukowe nie są mocno zaintereso-
wane współpracą z partnerami z byłych krajów socjali-
stycznych, wolą kooperację z USA i Europą Zachodnią. 
Dlatego, jeśli zależy nam na współpracy ze Wschodem, 
należy dbać o tych, którzy już ją realizują.

Łukasz Droń
student stosunków międzynarodowych 
oraz i lologii rosyjsko-ukraińskiej

Zdecydowałem się na połączenie stosunków mię-
dzynarodowych oraz i lologii rosyjsko-ukraińskiej prze-
de wszystkim ze względu na szerokie perspektywy wyni-
kające ze współpracy na tamtym obszarze. Przeważnie 
staram się szukać innowacyjnych rozwiązań, w tym 
wypadku wykorzystując ukraińską chęć promocji nie 
tylko własnej polityki, ale i kultury, przejawiającej się we 
własnym języku narodowym. Ten mogłoby się wydawać 
niewielki szczegół niesie ze sobą konsekwencje w posta-
ci np. większej przychylności w kontaktach biznesowych. 
Jesteśmy ludźmi, zatem w naszym życiu liczą się nie tyl-
ko pieniądze.

Najbardziej fascynującą dla mnie rzeczą w przypad-
ku Wschodu jest to, że wymaga całkowicie innych reguł 
zrozumienia specyi ki obszaru, a także wypracowa-
nia nowego systemu pracy z krajami rozwijającymi się 
i tworzącymi charakterystyczne dla globalizacji nowe 
centra. Przede wszystkim należy skupić się na poznaniu 
i zrozumieniu. Swoje kompetencje językowe oraz znajo-
mość sytuacji międzynarodowej, zdobyte na studiach, 
chciałbym wykorzystać do dalszych badań, nie zamy-
kając się na obszar krajów rosyjskojęzycznych. Uważam, 
że „Wschód” powinien być postrzegany szerzej, nie tylko 
przez pryzmat krajów byłego Związku Radzieckiego. 
Wzrasta znaczenie państw, które być może i leżą daleko, 
niemniej współpraca z nimi doskonale wpasowuje się 
w nasze polskie interesy. Zasoby ludzkie Indii oraz Chin, 
a także ich wypracowane doświadczenie i wykształcenie 
czynią te kraje niezwykle ważnymi partnerami.

Polityka wschodnia dopiero od niedawna ma moż-
liwość odbudowania się. Po tylu latach prowadzenia 
błędnie zinterpretowanej polityki historycznej, opartej 
na niechęci i problemach w przeszłości, nadszedł czas na 
wypracowanie nowej, lepszej i zdrowszej relacji. 

TEMAT NUMERU
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Chiński „na żywo”
W listopadzie br. Dział Spraw Międzynarodowych US zorganizował krótki kurs języka 
chińskiego przeznaczony dla pracowników uniwersytetu. Zainteresowani uczestniczyli 
w pięciu spotkaniach pozwalających na poznanie podstaw tej niewątpliwie trudnej materii. 
Dla wielu osób była to pierwsza okazja, by zetknąć się z językiem chińskim „na żywo”.

Pomysłodawcą zorganizowania kursu języka 
chińskiego był prorektor ds. nauki i współpracy mię-
dzynarodowej prof. Andrzej Witkowski. Przypomnij-
my, że nasza uczelnia prowadzi współpracę z uczel-
niami i instytucjami Chińskiej Republiki Ludowej, 
między innymi z Uniwersytetem w Guangdong czy 
z Chińskim Towarzystwem Geologicznym.

Prowadząca zajęcia pani Ou Xin uczyła nas dia-
lektu mandaryńskiego, urzędowego języka Chińskiej 
Republiki Ludowej. Na szczęście okazało się, że w wy-
mowie dialekt ten jest o wiele mniej skomplikowany 
niż pozostałe odmiany języka chińskiego. Wyróżnia 
się ich kilkanaście, z czego najpowszechniej wystę-
pujące to mandaryński, wu, yue oraz min. Z punktu 
widzenia językoznawstwa stanowią odrębne języki, 
jednak – głównie z przyczyn politycznych – nazywa 
się je dialektami. Niektóre różnią się od siebie do ta-
kiego stopnia, że ich użytkownicy nie są w stanie się 
porozumieć.

To na pewno nie jest proste 
Pierwsze zajęcia mogłyby być właściwie po-

święcone tylko i wyłącznie osłuchiwaniu się z obco 
brzmiącymi dźwiękami, które nie przypominają 
tych, które słyszymy przebywając 
wśród narodów europejskich. Słu-
chaczom kursu z pewną trudnością 
przychodziło powtarzanie odręb-
nych głosek, a przede wszystkim 
wychwycenie i odtworzenie różnic 
pomiędzy nimi. 

Dodatkowo, jak się okazało, języ-
ki chińskie należą do języków tonal-
nych. Oznacza to, że intonacja jest 
integralną częścią znaczenia każdej 
wypowiadanej sylaby. Europejczycy 
przyzwyczajeni są do wykorzystywa-
nia intonacji w przenoszeniu przeka-
zu emocjonalnego. W językach chińskich intonacja, 
z jaką wypowiemy sylabę, może całkowicie zmienić 
znaczenie wyrazu. 

Pani Ou Xin przedstawiła brzmienie pięciu tonów 
występujących w języku mandaryńskim: wysoki, wy-

Justyna Stawiak

absolwentka i lologii 
angielskiej US,

uczestniczka kursu

soki rosnący, rosnąco-opadający, opadający oraz 
neutralny. Przede wszystkim nasze europejskie ucho 
ma kłopoty z ich odróżnieniem, a naszemu aparato-
wi mowy potrzeba długich godzin ćwiczeń, aby pra-
widłowo wydobyć te tony.  Intonacja niewątpliwie 
jest przyczyną zabawnych sytuacji w trakcie nauki 
języka. Dość powiedzieć, że jeśli pomylimy się w to-
nacji użytej przy artykulacji zgłoski ma, z wypowie-
dzianego zdania „oto moja mama” powstanie „oto 
mój koń”. 

Pismo, kaligrai a i konfucjanizm
Kolejnym ciekawym aspektem języka chińskiego jest 

pismo i kaligrai a. Znaki używane w zapisie to nie alfabet, 
skrypt pisma chińskiego nie jest zapisem fonetycznym, 
tzn. nie reprezentuje dźwięków. W sumie wyróżnia się 
ponad 90 tysięcy znaków, z czego wystarczy znać od 2 
do 5 tysięcy, aby poradzić sobie w życiu codziennym, np. 
przeczytać gazetę. Jeśli ktoś jednak chciałby biegle czy-
tać wszelkiego rodzaju teksty, konieczna jest znajomość 
ok. 10 do 15 tysięcy znaków. Niewiele, prawda? 

Zapisywanie (czy też rysowanie) znaków jest sztu-
ką samą w sobie. Obowiązują pewne zasady i kolej-
ność: nie bez znaczenia jest, którą kreskę postawimy 

jako pierwszą, którą jako drugą i którą 
jako ostatnią. Pani Ou Xin wytłumaczy-
ła nam, że zasad przestrzega się po to, 
aby znak był piękniejszy, doskonalszy. 
Jak widać, rytuał w pisowni znaku od-
grywa ważną rolę, co najprawdopo-
dobniej jest przejawem ducha kon-
fucjanizmu, systemu i lozoi cznego 
i religijnego. Jedną z jego pięciu cnót 
jest wszak lĭ, czyli przestrzeganie rytu-
ałów i reguł. Oczywiście nie ogranicza 
się ona tylko do pisowni znaków, ale 
przenosi także na wszelkiego rodzaju 
zachowania społeczne, w których każ-

dy gest czy słowo ma znaczenie symboliczne i gdzie 
nie ma miejsca na przypadkowość. 

Sporym utrudnieniem dla uczestników kursu był 
fakt, że prowadząca używała języka angielskiego, i to 
z mocno wyczuwalnym chińskim akcentem.
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Uczestnicy kursu 
języka chińskiego 
z nauczycielką Ou Xin

fot. archiwum

Agnieszka Skrycka (pracownik Działu 

Projektów Europejskich) o kursie:

Zapisując się na zajęcia, nie miałam jasno 

skonkretyzowanych oczekiwań. 

Potraktowałam kurs jako możliwość pozna-

nia czegoś dotąd nieznanego. Przed jego roz-

poczęciem wydawało mi się, że najbardziej 

skomplikowanym elementem języka chińskie-

go jest kaligrai a. W trakcie zajęć okazało się 

jednak, że trudniejsza dla mnie jest wymowa 

oraz zapamiętanie pięciu podstawowych róż-

nic w wymowie zgłosek.

Większość moich znajomych uważa, że znajo-

mość języka chińskiego jest dla współczesnego 

człowieka tak samo niezbędna jak znajomość 

języka angielskiego. Ja również podpisuję się 

pod tym stwierdzeniem.

Wszyscy musieli sobie radzić z nowymi dziwnymi 
dźwiękami, pięcioma tonami oraz ze znakami, które 
Europejczykowi niczego właściwie nie przypomina-
ją ani w żadnym stopniu nie podpowiedzą, jak się je 
wymawia.

Szczęśliwie obok skryptu tradycyjnego istnieje 
również transkrypcja języka chińskiego oparta na 
alfabecie łacińskim. Obowiązujący w Chinach oraz 
szeroko stosowany na świecie system transkrypcji 
pīnyīn okazał się bardzo pomocny podczas nauki 
wyrazów, prostych zdań i zwrotów grzecznościo-
wych. 

Teraz już wiemy... nieco więcej
Po tym elementarnym kursie powinniśmy umieć: 

przywitać się, przedstawić się, zapytać o imię/nazwi-
sko, zamówić dania i napoje w restauracji, policzyć 
przynajmniej do 10 oraz np. wymienić dni tygodnia. 
To jednak tylko teoria. Niestety, praktyka pokazuje, 
że nauka języka, w dodatku tak egzotycznego, jest 
procesem żmudnym i długotrwałym. Nie można 
więc liczyć na spektakularne efekty w ekspresowym 
tempie.

Niemniej spotkania były doskonałą okazją do 
oswojenia się z językiem chińskim oraz do zetknię-
cia się, przynajmniej powierzchownie, z kulturą Chin. 
Część uczestników być może zechce kontynuować 
naukę egzotycznego języka na komercyjnych kur-
sach. Nie wyklucza się również możliwości zorgani-
zowania ponownej edycji zajęć, w przypadku pozy-
skania środków i nansowych na ich realizację oraz 
odpowiedniej liczby osób zainteresowanych. Radzę 
spróbować!  



Fotograie Artura Szwedo z ekspozycji:

Russkije i Rossijanie. 
Wystawa fotograiczna. 
Dwanaście miesięcy 
pobytu w kraju i podróży 
po Federacji Rosyjskiej
(lipiec-październik 2010, budynek rektoratu US)

Rynek. Nie znajdziemy tam cen produktów 
wypisanych na tabliczkach. Na rynku uczymy 
się agresywnych negocjacji, a więc tego, co 
dla Rosjan jest normalnością, a dla turystów 
z zachodniej Europy – sporym psychicznym 
obciążeniem. 

Rewolucja bolszewicka. Będąc w Rosji, 
przypominamy sobie o niej  kilka razy dziennie. 
Nie sposób od niej uciec myślami, ponieważ 
pomników ją upamiętniających jest czasami 
więcej niż drzew. Niżny Nowogród, pomnik przy 
ulicy Sowieckiej.

Iwołgińsk – jedno z najważniejszych centrów 
buddyjskiego życia w Rosji, Republika Buriacji. 
Godzina drogi samochodem od Ułan-Ude.

Buriacja to okręg bardzo zróżnicowany 
etnicznie. Podróżnicy zdążający, by zobaczyć 
„święte morze”, jak nazywane jest tam jezioro 
Bajkał, z reguły nie omijają również Iwołgińska. 
Od niego już tylko kilka godzin drogi dzieli nas 
od Mongolii.
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Synergia działania
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Dwa ważne ośrodki dydaktyczne 
skupiające tysiące studentów. Dwa 
uniwersytety nastawione na współpracę, 
która może zaowocować nowymi 
projektami badawczymi, a także wieloma 
doświadczeniami w zakresie ekonomii 
i dydaktyki. Dwie uczelnie znajdujące się 
na dwóch różnych kontynentach. Dzielą 
je tysiące kilometrów, łączy wspólna idea 
– dbanie o ciągłe rozwijanie swojej oferty 
dydaktycznej.

Przedstawiciele obu uczelni spotkali się 27 paź-
dziernika 2010 r. w sali Senatu Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, by podpisać umowę o współpracy mię-
dzyuczelnianej, a także przedstawić dotychczasowy 
dorobek obu uniwersytetów.

Uniwersytet Panamerykański reprezentowany był 
przez Félixa Orlanda Martineza, dziekana Wydziału In-
żynierii Uniwersytetu Panamerykańskiego, Gregoria 
Tomása Obradora Verę, dziekana Akademii Medycz-
nej oraz Pedra Creuherasa Vallcorbę, sekretarza ge-
neralnego Uniwersytetu Panamerykańskiego, którzy 
przybliżyli działalność naukową swojego środowiska. 
Uniwersytet ten, znajdujący się w Meksyku, kształci 
około 15 tysięcy studentów na studiach dziennych, 
na takich kierunkach, jak m.in.: prawo, pedagogika, 
ekonomia, medycyna, a także dziennikarstwo i komu-
nikacja społeczna. Nasi goście chwalili dotychczasowe 
kontakty z Uniwersytetem Szczecińskim, podkreśla-

jąc, że synergia działania może być naprawdę wysoka. 
Zgodnie uważają, że powzięte działania zaowocują 
wspólnym prowadzeniem badań, a być może, wraz 
z rozszerzaniem pól współpracy, również wymianą 
wykładowców i studentów.

Uniwersytet Szczeciński, oprócz władz rektor-
skich, reprezentowali dziekani wydziałów ekono-
micznych Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr 
hab. Leon Dorozik, dziekan Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania oraz dr hab. Elżbieta Załoga, 
prof. US, prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług. 

W krótkiej prezentacji przedstawiono osiągnięcia 
naszej uczelni, zarówno dorobek naukowy, jak i inne 
osiągnięcia studentów i absolwentów. W spotkaniu 
uczestniczył również dr hab. inż. Alberto Lozano- 

-Platonof, przedstawiciel Katedry Organizacji i Za-
rządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia, pełniący funkcję tłumacza.

„Podejmując współpracę, czynimy pierwszy 
krok” – powiedział prof. dr hab. Waldemar Tarczyń-
ski, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego chwilę 
przed podpisaniem listu intencyjnego, który zapo-
czątkował współdziałanie obu uczelni. Choć można 
nieco sceptycznie zauważyć, że odległość miedzy 
dwoma ośrodkami naukowymi może stanowić prob-
lem w realizacji zamierzeń, to jednak komunikacja 
i technika umożliwiają bezproblemowe porozumie-
wanie się na co dzień. Prorektor ds. kształcenia, prof. 
dr hab. Edward Włodarczyk potwierdził możliwość 
przezwyciężenia tych trudności, uznając współpracę 
za możliwą i przynoszącą owocne wyniki.

Podczas krótkiej wizyty przedstawiciele Uniwer-
sytetu z Meksyku mogli zaobserwować specyikę i or-
ganizację pracy naszej uczelni, a także zwiedzić nasze 
miasto. Oby powzięte postanowienia zaowocowały 
współpracą, dzięki której będziemy mogli poszerzyć 
dotychczasowe pola naukowych zainteresowań.  

Od lewej: prof. 
Edmund Włodarczyk, 

prorektor ds. 
kształcenia, 

JM Rektor prof. 
Waldemar Tarczyński, 

Pedro Creuheras 
Vallcorba i Félix 

Orlando Martínez

fot. Jerzy Giedrys

JM Rektor prof. 
Waldemar 

Tarczyński i Pedro 
Creuheras Vallcorba, 

sekretarz generalny 
Uniwersytetu 

Panamerykańskiego

fot. Jerzy Giedrys
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Sudan – misja specjalna
Dwa miesiące badań terenowych w „Kraju Czarnych Ludzi” (arab. Bilad as-Sudan): 40-stopniowy 
upał, wszechobecna pustynia, sztywne zasady prawa islamskiego, które każą kobiecie 
zakrywać ciało, i nigdy tak do końca nieodgadniona dla nas, Europejczyków, mentalność.  
To prawdziwa misja specjalna i wyzwanie dla każdego badacza, tym bardziej dla białej kobiety, 
a już szczególnie – jeśli na badania jedzie zupełnie sama.

Sudan to największy na kontynencie afrykań-
skim kraj, który nasi rodacy – podróżnicy i badacze 
– penetrowali już od połowy XIX wieku, a na szeroką 
skalę badania naukowe rozpoczęli w drugiej poło-
wie XX wieku polscy archeolodzy. 

Prowadząc terenowe badania naukowe w Afry-
ce miałam świadomość kontynuowania bogatej, 
szczecińskiej tradycji, której pionierem był prof. 
Władysław Filipowiak. Niewątpliwym autorytetem 
w badaniach terenowych na Czarnym Lądzie jest 
dr Jacek Łapott, pracownik Instytutu Historii i Sto-
sunków Międzynarodowych US, który od około 
20 lat wyjeżdża do Afryki i odwiedził dziesiątki grup 
etnicznych w prawie wszystkich państwach na pół-
noc od równika.

Badania mogłam zrealizować korzystając z do-
świadczeń i znajomości zdobytych w czasie pierw-
szego wyjazdu do Sudanu – z poznańską ekspedycją 
naukową „Dolina Nilu 2009” – oraz dzięki wsparciu 
ze strony prof. dra hab. Andrzeja Witkowskiego, 
prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodo-
wej. Wsparcia merytorycznego udzielili mi dr Jacek 
Łapott oraz prof. Maciej Ząbek, pracownik Katedry 
Etnologii i Antropologii Kulturowej US.

Moje studia zakładały koncentrację na Sudań-
czykach z Południa, którzy w wyniku wojny domo-
wej między północą a południem kraju uciekli do 
Chartumu. Badałam sytuację, w jakiej znaleźli się 
czarnoskórzy mieszkańcy Sudanu Południowego 
w arabskiej, zislamizowanej północnej części kraju, 

Anna Maria Bytryń

absolwentka stosunków 
międzynarodowych 
US, doktorantka 
II roku historii US. 
Zainteresowania 
badawcze – Afryka, 
Afryka, Afryka.

Sudańczycy mają 
specyiczne poczucie 
czasu. Każą czekać, 
czekać i... czekać, jeśli 
jednak zdobędziemy 
się na cierpliwość, 
zostaniemy 
odpowiednio 
nagrodzeni – 
sudańska gościnność 
w pustynnej scenerii 
ma naprawdę 
olbrzymią 
wartość. Wywiad 
z przedstawicielami 
ludu Nuer. Mayo, 
przedmieścia 
Chartumu, 
październik 2010.

fot. archiwum 
A.M. Bytryń
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różnice na poziomach: etnicznym, kulturalnym, reli-
gijnym i społecznym.

Co z tym Sudanem nie tak?
Wojna domowa trwała w Sudanie około 40 

lat. To jeden z najdłuższych tego typu konliktów 
w Afryce i na świecie. Porozumienie pokojowe za-
warte w 2005 roku reguluje stosunki między rządem 
a uznanym za autonomiczny rządem Sudanu Połu-
dniowego oraz status Południowców na Północy. 
Pozostał jednak problem około 4 milionów uchodź-
ców wewnętrznych na terenie Sudanu Północnego, 
mieszkających głównie na obrzeżach Chartumu. 

Obcy wśród swoich. Sudańczyk  
Sudańczykowi nierówny?

Południowcy, którzy zamieszkują przedmieś-
cia Chartumu to tak zwani uchodźcy wewnętrzni 
(Internally Displaced Persons, IDPs). Jak deiniuje 
Biuro Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka, są 
to osoby, „które musiały opuścić miejsce swojego 
zamieszkania z powodów zagrożenia wolności lub 
życia w wyniku konliktu zbrojnego, łamania praw 
człowieka lub katastrofy naturalnej. Migrujące oso-
by nie przekraczają granicy uznanej za międzyna-
rodową”. W przypadku Sudanu mamy do czynienia 
z osobami, które uciekły z południowej części kra-
ju z powodu toczących się tam działań wojennych. 
Uchodźcy różnią się od ludzi z Północy religią (na 
Południu przeważają chrześcijanie i wyznawcy wie-
rzeń tradycyjnych, na Północy mieszkają prawie 
wyłącznie muzułmanie), kolorem skóry (mówi się, 
że ludzie z Południa są „prawdziwie czarni”, gdy ci 
z Północy mają zdecydowanie jaśniejszy odcień 
skóry), tradycją i kulturą. Prawa Południowców nie 
są przestrzegane przez arabską, islamską ludność 

Północy, w tym przez sam rząd, siłą narzucający Po-
łudniowcom prawo islamskie, szariat.

Fin de siècle Sudanu?
Dziś miliony uchodźców z Chartumu, ale także 

z sąsiednich krajów – Etiopii, Ugandy czy Kenii – de-
klarują powrót na Południe. Porozumienie pokojowe 
bowiem, poza licznymi szczegółowymi ustaleniami, 
przewiduje także przeprowadzenie po sześciu latach 
referendum w sprawie jedności lub podziału kra-
ju. Ludność Sudanu Południowego 9 stycznia 2011 
roku wybierze – czy pozostać w strukturach jednego 
kraju, czy oddzielić się i stworzyć Nowy Sudan, Su-
dan Południowy. Byłyby to koniec Sudanu, rozpad 
kraju na dwa nowe, różne organizmy państwowe.

Rozmowy kontrolowane
W czasie mojej afrykańskiej wyprawy mieszkałam 

na przedmieściach Chartumu, w Shajarah, na misji 
sióstr salezjanek, co niejako ułatwiało mi kontakt 
z Południowcami, bowiem na Północy koncentrują 
się oni właśnie w środowisku chrześcijańskim. 

W swoich badaniach stosowałam wywiady oraz 
obserwację uczestniczącą. Rozmowy, które zare-
jestrowałam z poznanymi mieszkańcami Shajarah 
i innych okolicznych miejsc dookoła Chartumu, 
traktowały o doświadczeniach wojny, ucieczki, 
warunków, w jakich przyszło im żyć w Chartumie, 
relacji z Arabami. Dotyczyły także ewentualnych 
planów powrotu na Południe wobec zbliżającego 
się referendum.

Językowe potyczki arabsko-angielskie, które 
rozgrywały się w czasie każdego wywiadu, budowa-
ły moją wiarę w siłę pozawerbalnego przekazu.

Chartum stanowi niejako miniaturę proble-
mów całego kraju – centrum stolicy jest rozwinięte 
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Obozy dla uchodźców 
wewnętrznych na 

przedmieściach 
stolicy. Nie wszystkich 
stać na wybudowanie 

domu, część 
Południowców wciąż 
mieszka w szałasach 

zrobionych 
z worków po cukrze, 

podtrzymywanych 
na drewnianych 

podporach 
(arab. rakuba). 

Jeberona, 
przedmieścia 

Chartumu, 
październik 2010

fot.  archiwum 
A.M. Bytryń



i dzięki chińskim inwestycjom wręcz nowoczesne, 
przedmieścia zaś to obraz zgoła inny. Tam wciąż 
widać widmo obozów zakładanych spontaniczne 
w latach 80., przeludnione souqi (rynki), nędzę Po-
łudniowców.

Samotna biała kobieta w autobusie
Kiedy korzystałam z komunikacji miejskiej, bu-

dziłam mieszane odczucia współpasażerów. Biała 
kobieta w autobusie to wciąż niecodzienny widok. 
Większość przyjezdnych porusza się bowiem pry-
watnymi samochodami, a nie publicznym trans-
portem, w ogromnym ścisku razem z miejscowymi, 
którzy za każdym razem całkowicie legalnie przekra-
czają dozwoloną liczbę miejsc siedzących. 

Rano zatem, ku zaskoczeniu pasażerów, wsiada-
łam do miejskiego minivana. Następnie, aby dotrzeć 
w mniej dostępne rejony, brałam rikszę. Często to-
warzyszyli mi młodzi znajomi z Shajarah.

W Sudanie obowiązuje szereg zasad normują-
cych życie publiczne. Nie tylko strój kobiety czy za-
kaz robienia zdjęć, ale też cała gama niewidzialnych 
znaków społecznych, zwłaszcza w relacji kobieta-
mężczyzna. Nie da się ich do końca opisać, trzeba 
je „wyczuć”.

Południowcy często bali się udzielać mi jakich-
kolwiek informacji z obawy przez policją lub Security. 
Przed referendum w sprawie jedności lub podziału 
kraju każda rozmowa stanowiła dla Południowców 
swoistą trudność. Dopiero próba wejścia w bliższe, 
przyjacielskie kontakty z badanymi pozwoliła na 
zdobycie rzetelnych danych i autentycznych prze-
kazów. Dodatkowym skutkiem takich relacji było 
dopuszczenie mnie do powszedniego życia Połu-
dniowców – uczestnictwo w rodzinnych posiłkach, 

których podstawę stanowi jedzony z jednej miski 
ful (rozgotowany bób), zakupy na sudańskim souqu 
(rynku), praca w szkole. Niesamowitą wartość sta-
nowiło dla mnie także uczestnictwo na różnych ple-
miennych uroczystościach, jak: zaręczyny Nuerów, 
ślub Shilluków czy dzień kulturalny, gdzie prezento-
wano tradycje ludu Bari. 

Sztuką w czasie badań okazuje się nie tyle cierp-
liwość, co otwarcie się na zachowanie, sposób wy-
razu i odmienną całkowicie od naszej mentalność 
rozmówcy. Ważny okazuje się także inny element 
odmienności – biała kobieta, która interesuje się 
sprawami Południowców, wzbudza szczególną 
ciekawość. Pojawiały się zatem pytania o Polskę, 
o różnice między Polakami, o religię i tradycję. Taka 
wymiana budowała wspólny grunt i pozwalała, na 
zasadzie kontrastu, zrozumieć siebie nawzajem.

Uniwersytet Szczeciński w Sudanie
Były to moje drugie badania terenowe w Suda-

nie. Za każdym razem w Instytucie Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych organizowane są spotka-
nia, w czasie których zdaję relację z ich przebiegu. 
W zeszłym semestrze dzięki pomocy dra Jacka Ła-
potta oraz dra Radosława Skryckiego rozpoczęliśmy 
w instytucie cykl spotkań pod nazwą Dzień Afrykań-
ski. Pierwsze poświęcone było podróżom na Czarny 
Ląd szczecińskich badaczy, z otwierającym wykła-
dem prof. Władysława Filipowiaka, zaprezentowany 
został także ilm „Kiedyś w Afryce” w reżyserii Piotra 
Jaworskiego, który uświetnił spotkanie swoją osobą. 
Kolejny, II Dzień Afrykański poświęcony był ludziom 
pustyni. Dr Adam Rybiński, etnolog z Warszawy, po-
dzielił się z nami swoimi ponad 30-letnimi doświad-
czeniami badań nad Tuaregami.  29

Szkoła podstawowa 
w Shajarah. Niebieski 
kolor mundurków 
odróżnia dzieci ze 
szkół prowadzonych 
przez misje 
chrześcijańskie od 
szkół państwowych. 
Duży nacisk kładzie 
się na naukę języka 
angielskiego, jednak 
to arabski stanowi 
podstawowy 
język komunikacji 
wśród wszystkich 
Sudańczyków. 
Shajarah, misja 
sióstr salezjanek, 
październik 2010.

fot. archiwum 
A.M. Bytryń

REGION, EUROPA, ŚWIAT



30

REGION, EUROPA, ŚWIAT

Profesor Jan Maria Piskorski
nagrodzony
Berlińsko-Brandenburska Akademia Nauk (Berlin-Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften) przyznała na swoim listopadowym (2010 r.) posiedzeniu pozostające 
w jej gestii nagrody. Przyznawaną co dwa lata nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe 
w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej przyznano prof. dr. hab. Janowi 
Marii Piskorskiemu z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego, gdzie kieruje on Zakładem Europejskich Studiów Porównawczych.

Prezes Berlińsko-
-Brandenburskiej 

Akademii Nauk, 
dawnej Pruskiej 

Akademii Nauk, prof. 
dr dr h.c. Guenter 

Stock wręcza 
nagrodę prof. Janowi 

M. Piskorskiemu 
(z prawej) podczas 

uroczystego 
posiedzenia Akademii 

w Nikolaisaal 
w Poczdamie,

26 listopada 2010

fot. archiwum

ciem Polaków, Niemców i Żydów oraz państw nad-
bałtyckich w XIX i XX w.) ze środków DAAD, Niemie-
ckiej Centrali Wymiany Akademickiej. Objął ją prof. 
Jörg Hackmann z Lubeki, świetny znawca spraw pol-
skich, skandynawskich i środkowoeuropejskich. 

Obecnie w druku znajduje się książka prof. Pi-
skorskiego pt. „Wygnańcy. Migracje przymusowe 
i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie”. Książka 
ukaże się w maju na warszawskie Międzynarodo-
we Targi Książki w renomowanym wydawnictwie 
warszawskim PIW. Jej dwa fragmenty drukował 
w miesięcznych dodatkach kulturalnych za wrze-
sień i październik „Kurier Szczeciński”. Książka, którą 
prof. Piskorski poleca każdemu człowiekowi zainte-
resowanemu problemami współczesnego świata, 
zwróciła już uwagę wydawców niemieckich i ame-
rykańskich.  

Berlin-Brandenburgische Aka-

demie der Wissenschaften (Jägerstr. 

22/23, D-10117 Berlin) to odpowiednik 

naszej warszawskiej Polskiej Akademii 

Nauk (założonej w 1951 r.) i starszej 

krakowskiej Polskiej Akademii Umie-

jętności (założonej w 1872 r.), tyle że 

w Niemczech nauka i edukacja pozo-

stają w gestii landów – krajów związ-

kowych składających się na Republikę 

Federalną Niemiec. Berlińsko-Bran-

denburska Akademia Nauk należy 

do najstarszych w Europie i świętuje 

obecnie swoje trzystulecie. Berlin 

i Brandenburgia powołały po zjedno-

czeniu Niemiec wspólną Akademię 

Nauk, mimo że stanowią osobne kraje 

związkowe. Z tego powodu nagroda 

jest przyznawana w Berlinie, a jej uro-

czyste nadanie odbywa się w Poczda-

mie, stolicy Brandenburgii.

Nagroda przyznawana jest naukowcom ucho-
dzącym w swoich dziedzinach za stosunkowo mło-
dych, a w każdym razie takich, których wkład w na-
ukę i edukację trudno uznać za zamknięty. 

Nominacji kandydata dokonują jedynie człon-
kowie Akademii, przyznawana jest w wyniku ich 
głosowania. O nagrodę nie można się ubiegać ani 
samemu, ani nie mogą o nią występować instytucje 
naukowe; inansowana jest ze środków fundacji Pe-
regrinus-Stiftung i wynosi nie mniej niż 5100 €. 

Przypominamy, że Jan Maria Piskorski otrzymał 
w 2008 r. zachodniopomorskiego „Nobla” w dziedzi-
nie nauk humanistycznych (za osiągnięcia w bada-
niach nad migracjami) oraz nagrodę rektorską I stop-
nia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej. 

Uniwersytet Szczeciński, jako jeden z pierwszych 
w naszej części Europy, otrzymał profesurę gościnną 
im. Alfreda Döblina (do spraw badań nad współży-

Marika Gołda

rzeczniczka prasowa US
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Niemiecko-polski 
dar slawistów
Jubileusz 25-lecia Uniwersytetu 
Szczecińskiego stał się impulsem do 
przygotowania i wydania Niemiecko-

-polskiego słownika frazeologii biblijnej 

z komentarzem historyczno-etymologicznym 

(Deutsch-polnisches Wörterbuch biblischer 

Phraseologismen mit historisch-etymologischen 

Kommentaren), dzieła, na którego kształt 
złożyła się praca wielu autorów

REGION, EUROPA, ŚWIAT

dr hab. prof. US 
Ewa Komorowska
dr Agnieszka 
Krzanowska

Zakład Języków i 
Kultur Słowiańskich 
Instytutu Filologii 
Słowiańskiej US

Decyzję o przygotowaniu słownika podjęły piszą-
ce te słowa wspólnie z prof. Harrym Walterem z Uni-
wersytetu w Greifswaldzie. Nasz projekt zakładał nie-
miecko-polską pracę zespołową nad frazeologizmami 
biblijnymi przy współudziale studentów i doktoran-
tów, których postanowiliśmy uczynić współautorami 
słownika. 

W październiku roku akademickiego 2009/2010 
zaproponowałyśmy studentom i doktorantom slawi-
styki US, by wspólne z młodymi naukowcami z Nie-
miec opracowali słownik frazeologii biblijnej. Po-
mysł został przyjęty z entuzjazmem, ale nasze słowa 
o rocznej pracy nad nim i wydaniu słownika w maju 
2010 roku na Jubileusz US spotykały się z powątpie-
waniem. 

To nie była jednak syzyfowa praca
Dla młodych miała to być pierwsza próba zespo-

łowej pracy leksykograi cznej. Trzeba było zacząć od 
podstaw i nauczyć młodych naukowców opracowy-
wania haseł, pracy translatologicznej, sięgania do 
wielości źródeł naukowych, zgłębiania wiedzy o fraze-
ologii i Biblii. Postanowiliśmy pracować bardzo inten-
sywnie, przygotowując około 50 haseł na miesiąc. 

Spotykaliśmy się często w Szczecinie lub w Gre-
ifswaldzie na wspólnych niemiecko-polskich semina-
riach i warsztatach, na których dyskutowane były za-
gadnienia związane z frazeologią biblijną. Prof. Harry 
Walter, mający ogromne doświadczenie w opracowa-
niach słownikowych i bogaty dorobek leksykograi cz-
ny, był częstym gościem w Szczecinie, a i my spędza-
łyśmy sporo czasu w Uniwersytecie w Greifswaldzie, 
opracowując hasła słownikowe.

Na jedno ze szczecińskich spotkań przyjechał 
również profesor Walery Mokijenko z Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Sankt Petersburgu, wybitny ba-
dacz frazeologii słowiańskiej, w tym również autor 
licznych słowników z tej dziedziny. Jego wizyta zrobiła 
duże wrażenie na studentach, znających profesora do 
tej pory jedynie jako autora podręczników. W marcu 
2010 odbyły się wspólne niemiecko-polskie warsztaty 
frazeologii biblijnej, które przyczyniły się do meryto-
rycznego dopracowania haseł słownikowych. 

„Pani profesor, ile razy mamy to poprawiać, to 
przecież dobrze” – starali się przekonać nas studenci, 
ale byłyśmy nieugięte. Stopniowo młodzi zaczynali 
rozumieć, że słownik rządzi się swoimi prawami i nie 
ma tutaj miejsca na jakiekolwiek naruszenia układu 
hasłowego. Młodzież powoli poznawała trud wielo-
krotnego poprawiania, doskonalenia, uściślania, do-
pracowywania merytorycznego i technicznego haseł. 
Nie sposób zliczyć minuty, godziny, dni i noce, które 
poświęciliśmy słownikowi, aby uzyskał on odpowia-
dający nam efekt wydawniczy. 

Wykładowca roku 2010
Prof. Harry Walter, slawista i anglista (Instytutu 

Neoi lologii Uniwersytetu w Greifswaldzie) należy do 
grona wybitnych specjalistów z zakresu leksykologii 
i frazeologii słowiańskiej. Jest autorem ponad 200 
słowników jedno-, dwu- czy trójjęzycznych. Razem 
z prof. Walerym Mokijenką, 
przewodniczy Międzynaro-
dowemu Komitetowi Frazeo-
logicznemu. Z prof. Harrym 
Walterem w dużym stopniu 
związała nas wspólna pasja 
pracy z młodymi naukowca-
mi, chęć wprowadzania ich 
w świat nauki i uczenia rze-
telnej pracy naukowej.

Profesor jest uczest-
nikiem, organizowanych 
przez nas w Pobierowie, 
corocznych konferencji 
młodych naukowców 
z cyklu Świat Słowian w ję-
zyku i kulturze. W roku 
2010 przy współudziale 
naszym i studentów – 
współredaktorów słow-
nika – przeprowadził 
kilkugodzinny panel 
z zakresu frazeologii, ze 
szczególnym uwzględ-
nieniem biblijnej. 

Profesor jest dla młodych naukowców wielkim 
autorytetem, a przy tym wykładowcą obdarzonym 
ogromnym talentem dydaktycznym. Studenci Uniwer-
sytetu w Greifswaldzie potrai li to docenić, wybierając 
prof. Harry'ego Waltera „Wykładowcą Roku 2010” .

Nasz słownik, przygotowany z myślą o Jubileuszu 
25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, niewątpliwie 
stanowi potwierdzenie niemiecko-polskiej współ-
pracy naukowej, tym mocniejsze, że współpracy re-
alizowanej nie tylko na zasadach współpartnerstwa 
profesorów, lecz przy pełnym uczestnictwie młodych 
naukowców z Polski i Niemiec.  
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Nagroda 
dla prof. Edyty Rudawskiej
Dr hab. Edyta Rudawska z Katedry Marketingu 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego została wyróżniona 
Nagrodą Prezesa NBP za najlepszą pracę habilita-
cyjną z zakresu nauk ekonomicznych.

Praca habilitacyjna na temat „Znaczenie relacji z klientami 
w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa” zosta-
ła obroniona w 2009 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Krakowie. Finał III edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP 
odbył się 18 października 2010 r. w siedzibie Narodowego Ban-
ku Polskiego w Warszawie. Wyróżnienie wiąże się z gratyika-
cją inansową w wysokości 25 tys. zł.

Decyzją Senatu US z 28.10.2010 r. dr hab. Edyta Rudawska zo-
stała mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego US. 
Prof. Rudawska jest również profesorem Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania w Szczecinie, gdzie pełni funkcję dyrektora Biura Badań 
i Szkoleń. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarzą-
dzania relacjami z klientem, budowania lojalności klientów 
i zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem. 

Więcej informacji: www.rudawska.pl.

Marika Gołda, rzeczniczka prasowa US

PRZEGLĄD EKSPRES

Uprawnienia doktorskie 
dla Instytutu Politologii 
i Europeistyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego

25-lecie Instytutu Politologii i Europeistyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego, które przypadło 
w 2010 r., zostało dodatkowo uświetnione dużym 
sukcesem tej jednostki organizacyjnej wchodzącej 
od początku w skład Wydziału Humanistycznego. 

Stabilny rozwój instytutu oraz towarzyszące temu procesowi 
zabiegi jego władz doprowadziły do złożenia wniosku o upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowego doktora z zakresu nauk 
o polityce. Wniosek został złożony w lutym 2010 r. do Central-
nej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w Warszawie. Silne 
wsparcie w tych staraniach, jakie otrzymał instytut ze strony pani 
dziekan Wydziału Humanistycznego US prof. dr hab. Barbary 
Kromolickiej oraz ze strony pani prodziekan Urszuli Chęcińskiej, 
miało ogromny wpływ na ostateczny sukces.

30 września 2010 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Na-
ukowych  po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyż-
szego podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Humanistycz-
nemu Uniwersytetu Szczecińskiego uprawnień do nadawania 
stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscypli-
nie nauki o polityce. To największe jak dotąd osiągnięcie w hi-
storii Instytutu Politologii i Europeistyki US, które potwierdza, 
że obrany kierunek  rozwoju naukowego i organizacyjnego tej 
jednostki jest prawidłowy.

prof. Janusz Ruszkowski

Uprawnienia 
doktorskie 

dla Instytutu 
Politologii 

i Europeistyki 
Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

Uroczyste posiedzenie 
Rady Naukowej 

Instytutu PiE 
w dniu 7.10.2010

fot. Marek Żurek

Nagroda dla prof. 
Edyty Rudawskiej 

Wręczenie nagrody za 
rozprawę habilitacyjną 

przez prezesa NBP 
prof. Marka Belkę

fot. www.rudawska.pl
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Kolejne miliony 
na rozwój uczelni 

Andrzej Jakubowski 
– wicemarszałek 
województwa 
zachodniopomorskiego, 
Olgierd Geblewicz – 
marszałek 
województwa 
zachodniopomorskiego, 
JM Rektor US 
prof dr hab. Waldemar 
Tarczyński podpisują 
umowę w sprawie 
Indywidualnych 
Projektów Kluczowych

fot. Andrzej Łuc 

Kolejne miliony 
na rozwój uczelni
Uniwersytet Szczeciński otrzyma 16 milionów zł 
doinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 22 września 2010 r. podczas konferencji 
prasowej zorganizowanej na Zamku Książąt Po-
morskich w Szczecinie rektor Uniwersytetu Szcze-
cińskiego prof. Waldemar Tarczyński wraz z mar-
szałkiem województwa zachodniopomorskiego 
Olgierdem Geblewiczem i wicemarszałkiem An-
drzejem Jakubowskim podpisali umowy o doi-
nansowanie dwóch projektów uniwersyteckich.

Zawarte umowy dotyczą Indywidualnych Projektów Kluczowych 
„Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii” (CBMiB) oraz „La-
boratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 
(eLBRUS) złożonych w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura 
B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego 2007-2013, które opiewają odpowiednio na 
kwotę doinansowania 8 719 550 zł oraz 7 219 550 zł (środki z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), a całkowita wartość 
projektu wynosi 12 000 000 zł i 10 300 000 zł. 

Obu doinansowanym przedsięwzięciom, realizowanym na 
Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz na Wydziale Matematyczno- 
-Fizycznym przyświeca cel podniesienia potencjału intelektual-
nego i gospodarczego regionu poprzez: intensyikację badań na-
ukowych na poziomie światowym, wspieranie przedsiębiorczości, 
w tym rozwój przedsiębiorczości akademickiej, wykorzystanie 
bazy laboratoryjnej do badań prowadzonych na rzecz przedsię-
biorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań tech-
nologicznych. Realizacja projektów ma także pozytywnie wpłynąć 
na poziom innowacyjności gospodarki województwa, który jest 
obecnie bardzo niski. 

– Efektem realizacji inwestycji będzie budowa w regionie zachod-

niopomorskim specjalistycznych ośrodków – CBMiB oraz eLBRUS 

– dysponujących wysoko wykwaliikowaną kadrą i posiadających 

nowoczesną aparaturę, w których możliwe będzie powadzenie 

projektów o europejskiej jakości i osiągnięcie wysokiej specjalizacji 

naukowo-badawczej – podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Wal-
demar Tarczyński. 

Andrzej Łuc
kierownik Działu Projektów Europejskich

Joanna Kulmowa 
– szczecinianką
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 
21.10.2010 r. wręczono Akt Nadania Honorowego 
Obywatelstwa Miasta Szczecina Joannie Kulmowej.

Tytuł ten nadali radni na wniosek Stowarzyszenia „Czas-Prze-
strzeń-Tożsamość” podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 14 lipca 
2010 r. To pierwsze takie wyróżnienie przyznane kobiecie. Przy-
pomnijmy, że w maju 2010 r. Joanna Kulmowa także jako pierw-
sza kobieta otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Laudację wygłosiła prof. Urszula Chęcińska (Uniwersytet Szcze-
ciński), która przybliżyła radnym i gościom obecnym na sesji życie 
i twórczość pisarki.

Andrzej Łazowski (prezes Stowarzyszenia „Czas-Przestrzeń-
Tożsamość”) uzasadniając kandydaturę Joanny Kulmowej po-
wiedział, że jest głęboko przekonany o tym, że należy honorować 
tych, którzy budowali tradycję naszego miasta. Dodał, że Nowe 
pokolenia znajdują tu sobie przystań, nie czuje się już tej tymcza-
sowości, z którą zmagali się ich rodzice czy dziadkowie. Oswoiliśmy 
miasto. Ten proces trwał długo, od wojny. Musieliśmy tworzyć na 
nowo – lub odtwarzać – naszą i szczecińską pamięć, historię, tożsa-
mość. O pamięć trzeba dbać, pielęgnować ją niczym kwiaty.

Joanna Kulmowa wspominając czas, kiedy przyjechała do 
Szczecina i na długie lata wraz z mężem zamieszkała w podstar-
gardzkich Stumianach, w środku Puszczy Goleniowskiej, podkre-
śliła: – Przyjeżdżając tu straciliśmy wszystko, co więziło warszaw-
skich artystów, zyskaliśmy wszystko, o czym oni marzyli, zyskaliśmy 
wolność. Odbierając tytuł Honorowego Obywatela dziękowała za 
to, że ziemia szczecińska tak ciepło ją przyjęła.  

Z inicjatywy Rady Miasta Szczecin wydano tomik „Piosenka 
miastu mojemu, czyli pamiętnik poetycki” ze wstępem Bazylego 
Barana, przewodniczącego Rady, który napisał: „Otrzymaliśmy 
dzieło niezwykłe, swoisty pamiętnik poetycki nawiązujący nawet 
do prehistorii Szczecina (poemat o Sydonii von Borck), wydarzeń 
z Grudnia 1970 r. („Miastu mojemu piosenka”), do stanu wojen-
nego, i do czasów SOLIDARNOŚCI („Kłamstwo gołębie”). Krótkie 
komentarze przed każdym wierszem dokumentujące 35 lat życia 
poetki na szczecińskiej ziemi, są ważnym przyczynkiem historii 
tej ziemi i historii kraju”. 

Elżbieta Beata Nowak

Joanna Kulmowa 
– szczecinianką

fot. Jerzy Giedrys
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„Atomowy 
Autobus” 

na Wydziale 
Humanistycznym

Jedno ze stoisk 
projektu  „Atomowy 

Autobus”

fot. Jerzy Giedrys

„Atomowy Autobus” na 
Wydziale Humanistycznym
Celem projektu „Atomowy Autobus – Mobilne 
Laboratorium” Fundacji FORUM ATOMOWE jest 
przeprowadzenie kampanii edukacyjnej wśród 
studentów uniwersytetów i poznanie postaw spo-
łecznych wobec zagadnień związanych z energety-
ką jądrową. Najważniejszym elementem akcji było 
stoisko dydaktyczno-informacyjne prezentowane 
w każdej uczelni, na którym pracownicy Fundacji 
przedstawili doświadczenia i odpowiedzieli na 
pytania z dziedziny energetyki jądrowej i ochrony 
radiologicznej.

Autobus ten zagościł 1 grudnia 2010 r. na Wydziale Humani-
stycznym US. Organizatorzy przygotowali stoisko podzielone 
na dwie przestrzenie. W pierwszej  omawiana była „Promienio-
twórczość i ochrona radiologiczna”; m.in. zasady ochrony radio-
logicznej, własności promieniowania jonizującego i niejonizują-
cego, zagadnienia dozymetrii,  najnowsze badania prowadzone 
w dziedzinie radiobiologii biologicznej oraz wpływu promienio-
wania jonizującego na organizm człowieka i środowisko.  

Pracownicy Fundacji podczas pokazów przeprowadzili m.in. 
pomiary promieniowania jonizującego emitowanego przez 
przedmioty codziennego użytku, takie jak: sól dietetyczna, na-
wóz sztuczny czy materiały budowlane. 

Na drugiej części stoiska zaprezentowana została makieta 
elektrowni jądrowej, która obrazuje jej działanie, rozpoczynając 
od pojedynczego rozszczepienia jądra uranu, aż po efekt końco-
wy – generowanie prądu przez turbiny. 

Wolontariusze odpowiadali na pytania: czy elektrownia jądro-
wa jest bezpieczna i dlaczego istnieje konieczność rozpoczęcia 
programu energetyki jądrowej w Polsce. W symboliczny sposób, 
za pomocą miniaturowych makiet pociągu z transportem węgla 
i cysterny z paliwem jądrowym, pokazana została dysproporcja 
w zużyciu paliwa niezbędnego do pracy elektrowni jądrowej 
i węglowej o mocy 1000 MW. 

Marika Gołda, rzeczniczka prasowa US

„Kobieta Biznesu” 
oraz „Mój Biznes” – 
podsumowanie projektów
W pierwszej połowie grudnia odbyły się konferen-
cje podsumowujące dwa bliźniacze projekty rea-
lizowane pod szyldem Szkoły Przedsiębiorczości 
Uniwersytetu Szczecińskiego – „Kobieta Biznesu” 
(8.12) oraz „Mój Biznes” (15.12). Projekty współ-
inansowane były ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Koordynacją obu projektów zajmował się Dział 
Projektów Europejskich US we współpracy z Wy-
działem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W wyniku realizacji dwuletnich projektów 83 osoby, spośród 
ponad 120 biorących udział w szkoleniach, założyły własną dzia-
łalność gospodarczą i otrzymały bezzwrotne doinansowanie. 
Łącznie uczelnia rozdysponowała około 2,5 mln zł z Europejskie-
go Funduszu Społecznego na ten cel. 

Pierwszą konferencję otworzył JM Rektor Uniwersytetu Szcze-
cińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, który w swoim wy-
stąpieniu nawiązał do zadań stojących przed uczelnią takich jak 
wspieranie przedsiębiorczości. Natomiast prof. dr hab. Józef Perenc, 
prorektor ds. inansów i rozwoju na konferencji podsumowującej 
projekt „Mój Biznes” zwrócił szczególną uwagę na zagadnienie dal-
szej pomocy dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw. 

Wśród gości obecni byli: Dorota Korczyńska (opiekunka projek-
tów z ramienia WUP), naukowi i administracyjni pracownicy US 
oraz właściciele nowo powstałych irm.  Swoimi doświadczeniami 
z prowadzenia własnej działalności gospodarczej podzieliły się na 
konferencji podsumowującej pierwszy projekt: Anna Kornacka 
(Kobieta Roku 2008) oraz Sylwia Majdan (projektantka mody). 
Podczas drugiego spotkania rad młodym przedsiębiorcom udzielili: 
Anna Kornacka oraz Mieszko Mularczyk (Tieto Poland Sp. z o.o.). 
Po wystąpieniach zaproszonych gości koordynatorzy dr Paweł 
Stępień oraz Andrzej Łuc podsumowali rezultaty projektów, dzię-
kując wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięć. Głos 
zabrali sami uczestnicy projektów, prezentując swoje irmy, a także 
dzieląc się spostrzeżeniami z pierwszych miesięcy działalności. 

Uczestnicy konferencji z ciekawością obejrzeli premiery repor-
taży, poświęconych nowo powstałym irmom, zrealizowanych na 
zlecenie US przez szczeciński oddział TVP.

Spotkania zakończono rozdaniem pamiątkowych certyikatów 
upamiętniających udział w projekcie. 

Agnieszka Skrycka
Dział Projektów Europejskich 

„Kobieta Biznesu” 
oraz „Mój Biznes” 
– podsumowanie 

projektów

Uczestniczki 
projektu oraz Dorota 

Korczyńska (WUP), 
Joanna Zając 

(WNEiZ), dr Barbara 
Czerniachowicz 

(WNEiZ) 

fot. Agnieszka Skrycka 
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Pracownicy 
Instytutu Kultury 
Fizycznej US 
w biegu 
maratońskim 
w Atenach

Od lewej:
Nijole Jaścianiniene, 
Krzysztof Krupecki, 
Maciej Buryta, 
Jan Jaszczanin, 
Rafał Buryta 

fot. z archiwum IKF US

Pracownicy Instytutu 
Kultury Fizycznej US 
w biegu maratońskim 
w Atenach

2500 lat temu 12 września 490 r. przed nasza erą 
rozegrała się bitwa pod Maratonem pomiędzy 
Grekami a Persami, która przeszła do legendy 
hellenistycznej, między innymi ze względu na mit 
o posłańcu Philippidesie, który pokonał biegiem 
dystans około 40 km z Maratonu do Aten, żeby 
obwieścić Ateńczykom zwycięstwo Miltiadesa nad 
Persami. Od tego czasu bieg na tym dystansie nosi 
nazwę maratonu.

W rocznicę bitwy odbył się maraton w Atenach, w którym 
wzięło udział blisko 17 000 uczestników, wśród których byli 
przedstawiciele Instytutu Kultury Fizycznej US.

Pokonywali oni różne dystanse, realizując między innymi 
temat badawczy „Prozdrowotne aspekty biegania w chorobie 
wieńcowej”.

I tak na 5 000 m biegł prof. Jan Jaszczanin, kierownik Zakła-
du Bioenergetyki Wysiłku Fizycznego IKF US, który rywalizował 
z premierem Grecji – Jeoriosem Papandreu.

10 000 m pokonał dr Krzysztof Krupecki – z-ca dyrektora IKF 
US, pracownik zakładu Bioenergetyki WF oraz kierownik Pra-
cowni Wysiłku Fizycznego. Pełny dystans 42 km 195 m przebie-
gli Rafał Buryta i Maciek Buryta, członkowie Zespołu Zakładu 
Bioenergetyki Wysiłku Fizycznego. Oprócz wyżej wymienio-
nych w biegu wzięli udział synowie dr. Krzysztofa Krupeckiego 
i mgr. Maćka Buryty, którzy rywalizowali na 10 000 m, oraz 
zaprzyjaźnione grupy biegaczy z Ińska i Łomży. Nad całą grupą 
opiekę medyczną sprawowała prof. Nijole Jaścianiniene z Za-
kładu Bioenergetyki wysiłku Fizycznego IKF US. 

Wszyscy ukończyli bieg w dobrej kondycji i obecnie rozpo-
częli przygotowania do podobnej imprezy, która odbędzie się 
w czerwcu w Sankt Petersburgu.

dr Krzysztof Krupecki

Sukces szczecińskich 
archeologów

22 października do Willi West-Ende przybyli dzien-
nikarze, miłośnicy historii oraz zaproszeni goście. 
Powodem spotkania było zaskakujące odkrycie 
naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego prowa-
dzących badania w Jaskini Stajnia znajdującej się na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Szczegóły zwią-
zane z podsumowaniem sezonu badawczego 2010 
poznaliśmy dzięki kierownikowi badań – dr. Mikoła-
jowi Urbanowskiemu i Katarzynie Orzyłowskiej – 
doktorantce Zakładu Archeologii US.

Jak już wspominaliśmy na łamach „Przeglądu”, prace zaczęły się 
w 2006. Pierwsze analizy informowały, że Jura Krakowsko-Często-
chowska jest doskonałym miejscem do wykopalisk. W Jaskini Staj-
nia szczecińscy archeolodzy znaleźli trzy zęby neandertalczyków. 
Przypuszczalnie należały one do trzech osobników płci męskiej, 
w tym kilkuletniego dziecka. Pierwszy ząb znaleziono już w 2007. 
Rok później odkryto dwa pozostałe.

„Znalezisko spotkało się z ogromnym zainteresowaniem na 
świecie. Świadczy to, że ludzie nie są obojętni na przeszłość”- mó-
wił podczas spotkania Mikołaj Urbanowski.

Zęby neandertalczyków to nie jedyne ważne znalezisko. Warto 
wspomnieć także o odkryciu ogniska, które pozwala określić prze-
strzeń środowiska naszych przodków. W Jaskini Stajnia znaleziono 
również pyłki traw. Jest to niezwykle ciekawe, biorąc pod uwagę 
wcześniejsze badania hiszpańskich archeologów, którzy znaleźli 
obozowiska, gdzie właśnie trawą wyściełano miejsca do spania. 
Pomoc przy określeniu trybu życia ludzi pierwotnych mogą przy-
nieść także narzędzia krzemienne o ostrych krawędziach znale-
zione wewnątrz Stajni. Być może już niedługo uda się określić, do 
czego były one wykorzystywane.

Należy pamiętać, że ów sukces jest zasługą wielu osób i instytu-
cji. Naukowcy Uniwersytetu Szczecińskiego współpracowali m.in. 
z Uniwersytetem Poznańskim, Uniwersytetem Warszawskim i Pań-
stwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie. Nieoceniona 
okazała się również pomoc studentów archeologii, którzy z zaan-
gażowaniem pracowali przy wykopaliskach.

„Jest jeszcze szereg odkryć, o których nie mogę powiedzieć, ale 
mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się na kolejnej konferencji, 
kiedy już wszystko będzie jasne i będziemy mogli poprowadzić kolej-
ne sprawozdanie” – tą tajemniczą wypowiedzią Mikołaj Urbanowski 
zakończył spotkanie podsumowujące sezon badawczy 2010. Miejmy 
nadzieję, że za jakiś czas ponownie usłyszymy o równie imponujących 
dokonaniach naszych naukowców.

Emila Malicka

Sukces 
szczecińskich 
archeologów

Jaskinia Stajnia 

fot. archiwum
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W przededniu reform
Z prorektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. zw. dr. hab. Józefem Perencem, 
przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów 
Polskich (UKF KRUP) rozmawia dr Anna Czekirda

dr Anna Czekirda

doktor nauk 
ekonomicznych, 

pracownik Wyższej 
Szkoły Biznesu 

w Gorzowie 
Wielkopolskim, 

dziekan 
Wydziału Nauk 

Humanistycznych, 
specjalizuje się 

w zagadnieniach 
związanych 

z funkcjonowaniem 
systemu szkolnictwa 

wyższego, w tym 
szczególnie 

inansowaniem szkół 
wyższych, o czym 

traktowała jej praca 
doktorska

Dr Anna Czekirda: Panie Profesorze, trwają nie-
zwykle ważne dla szkolnictwa wyższego reformy. 
Jak Pan ocenia sytuację inansową polskich uniwer-
sytetów i sposób, w jaki radzą sobie z podobnymi  
problemami?

Prof. Józef Perenc: Sytuacja inansowa w końcu 
2010 r. jest trudna i skomplikowana. Z 18 tradycyjnych 
polskich uniwersytetów tylko 4 są w zadowalającej kon-
dycji ekonomiczno-inansowej. Dobry wynik na koniec 
2009 r. zanotowały: Uniwersytet Jagielloński, Gdański, 
Śląski i Warszawski. Kolejne uczelnie w analogicznym 
okresie mają wynik ujemny (stratę), zaś 11 uniwersy-
tetów (w tym także Uniwersytet Szczeciński) ma wynik 
zbliżony do zera. Wielu uczelniom brakuje środków na 
normalne funkcjonowanie, a szczególnie na remonty 
oraz na rozwój. Wprawdzie wiele z nich otrzymało duże 
doinansowanie z UE – ale ogólnie sytuacja jest trudna. 

Stan inansów 18 polskich uniwersytetów obrazu-
je wykres.

Pożądanym stanem byłoby, aby łączne nakłady, 
ze zróżnicowanych źródeł, na szkolnictwo wyższe 

i naukę w Polsce osiągnęły poziom 2% PKB, przy 
proporcji środków budżetowych i pozabudżeto-
wych, zbliżonej do 1:1, oraz analogicznie poziom 
2% PKB na B+R. 

W nowych regulacjach prawnych mają być wpro-
wadzone nowe zasady inansowania zadań eduka-
cyjnych uczelni przez Agencję Rządową, ze środków 
wydzielonego w budżecie państwa i dostępnego dla 
wszystkich typów uczelni tzw. Narodowego Fundu-
szu Szkolnictwa Wyższego. 

W zdywersyikowanym systemie szkolnictwa 
wyższego z funduszu tego będą rozdzielane środki, 
z częściowym wykorzystaniem reguł konkursowych, 
w ramach zróżnicowanych strumieni inansowych 
z określonymi regułami dostępu, na zasadach kon-
traktowych na okres 3-5 lat. 

A.Cz.: Według danych za 2008 rok środki pocho-
dzące z budżetu państwa, budżetów samorządo-
wych i inne przekazywane uczelniom środki pub-
liczne stanowią pokrycie ok. 78% kosztów uczelni 
publicznych.1 Ich udział w inansowaniu kosztów, 
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szczególnie środków z budżetu państwa, wydaje 
się w miarę stabilny w ostatnich latach, a w liczbach 
bezwzględnych nawet powoli rośnie. Jednakże ana-
liza czynników zewnętrznych wskazuje, że utrzy-
manie tego poziomu może być trudne. Dodatkowo 
głównym źródłem własnym inansowania kosztów 
są wpływy z opłat za studia niestacjonarne. Tym-
czasem liczba studentów studiów niestacjonarnych 
maleje. Dane demograiczne jednoznacznie wska-
zują, że w następnych 20 latach liczba studentów 
w Polsce będzie się zmniejszać. Jakie Pana Profesora 
zdaniem będą skutki niżu demograicznego?

J.P.: Wiele szkół wyższych może popaść w kłopoty 
z powodu niżu demograicznego – mówi o tym wyraź-
nie resort nauki i szkolnictwa wyższego. Ministerstwo 
ogłosiło przetarg na wykonanie specjalnej eksperty-
zy, która miała wykazać, ile uczelni jest zagrożonych 
upadkiem.2 Tezy o bankructwie wielokrotnie pojawiają 
się w założeniach do reformy szkolnictwa wyższego. 
Ekonomiczne problemy uczelni mogą się zacząć już 
w przyszłym roku, bo o przyjęcie na studia będzie się 
starać młodzież z pierwszego rocznika demograiczne-
go niżu. Wg demografów i GUS w 2019 r. może być po 
maturze (w przedziale 19-24 lata) około 2 mln młodzie-
ży mniej niż dziś, a do uczelni może traić około 0,8-1,2 
mln mniej studentów. Te problemy mogą trwać nawet 
trzynaście lat. 

Bankructwem zagrożone są przede wszystkim 
uczelnie niepubliczne, które funkcjonują w oparciu 
o pieniądze z czesnego. W szczególności dotyczy to 
szkół wyższych, w których naukę pobiera poniżej ty-
siąca osób. Takich placówek jest ponad 40 procent. Jak 
zaznaczają eksperci, niż to nie jedyna przyczyna prob-

lemów inansowych szkół wyższych. Kolejna to zawie-
szenie obowiązkowej służby wojskowej. Część młodych 
ludzi po prostu nie będzie już uciekała przed armią na 
studia. Dało się to już zauważyć przy tegorocznej rekru-
tacji. Sprawa jest bardzo poważna. 

A.Cz.: W związku z niżem demograicznym wie-
lu obserwatorów systemu szkolnictwa wyższego 
wskazuje na konieczność zmian w strukturze szkół 
wyższych. W roku 2009 wśród 461 szkół wyższych 
(łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej 
oraz spraw wewnętrznych i administracji) 131 było 
uczelniami publicznymi. Duże rozdrobnienie szkol-
nictwa niepublicznego może skutkować poważny-
mi problemami z utrzymaniem się tych placówek 
na rynku. Zapewne część z nich będzie musiała ulec 
przekształceniom, a niektóre niestety ulegną likwi-
dacji. Jakie to może mieć Pana zdaniem skutki dla 
uczelni publicznych?

J.P.: Wszystkie uczelnie, w tym także publiczne, 
powinny przygotować się na ten niż i na ewentualne 
zagrożenia. Ten czas mogą wykorzystać na istotną po-
prawę jakości kształcenia oraz na dywersyikację swojej 
oferty i na zacieśnienie więzów z praktyką gospodarczą. 
Czy tak zrobią – czas pokaże. Konkurencja wszystkich 
uczelni jest bardzo mocna i mobilizująca. Te szkoły wyż-
sze, które tej konkurencji nie podołają, muszą się liczyć 
z ewentualnymi fuzjami, z koniecznością ograniczenia 
deicytowych kierunków studiów, z wdrożeniem pro-
gramów naprawczych.

A.Cz.: Eksperci rynku edukacji w Polsce wskazują 
na wspomniane przez Pana potencjalnie pozytywne 
skutki niżu demograicznego. Jeśli dotacja budżeto-
wa nie ulegnie zmniejszeniu, to jest szansa na pod-
niesienie jakości kształcenia i zwiększenie kwoty 
przypadającej na jednego studenta, bowiem będzie 
ich niemal o połowę mniej niż obecnie. Jak więc wy-
glądają koszty kształcenia w polskich uczelniach? 

J.P.: Koszt studiowania w Polsce w porównaniu 
z krajami Europy Zachodniej jest niski. Na uczelniach 
publicznych wynosi on ok. 11 tys. zł rocznie, w tym na 
uniwersytetach średnio 7 364 zł rocznie. Na uczelniach 
niepublicznych wynosi ok. 5,5 tys. zł. Natomiast koszt 
studiów w Europie Zachodniej to ok. 10 tys. euro rocz-
nie, a w Stanach Zjednoczonych ok. 20 tys. euro. 

Jak widać, w Polsce koszt studiowania w uczelni 
wyższej stanowi więc zaledwie 1/4 tego kosztu w kra-
jach Europy Zachodniej i ok. 1/8 – w Stanach Zjedno-
czonych .

Niski koszt studiowania w uczelniach niepublicz-
nych w Polsce ma wiele przyczyn, w tym brak, bądź 
niewielki udział w ich ofercie dydaktycznej kierunków 
o wysokiej kosztochłonności (medycyna, nauki tech-
niczne, izyka), korzystanie w znacznym zakresie z kadr 
dydaktycznych zatrudnionych w uczelniach publicz-
nych, niewielkie obciążenie wydatkami na badania 
towarzyszące działalności dydaktycznej i stosunkowo 
duża liczba studentów przypadająca na jednego na-
uczyciela akademickiego. 

Prof. Józef Perenc, 
prorektor US 
ds. inansów i rozwoju 

fot. Jerzy Giedrys
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20 października 2010 r. w sali Senatu US od-
był się zorganizowany przez prof. dr. hab. Józefa 
Perenca (prorektora ds. inansów i rozwoju Uni-
wersytetu Szczecińskiego) panel „Kierunki zmian 
inansowania szkolnictwa wyższego w Polsce”, 
w którym udział wzięli:
– prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska (Po-

morski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie),
– dr Anna Czekirda (Wyższa Szkoła Biznesu 

w Gorzowie),
– dr hab. inż., prof. nadzw. ZUT Witold Biedunkie-

wicz (Zachodniopomorski Uniwersytet Tech-
nologiczny w Szczecinie),

– dr hab., prof. UG Mirosław Krajewski (Uniwer-
sytet Gdański, Uniwersytecka Komisja Finanso-
wa),

– Krzysztof Soska, zastępca prezydenta miasta 
Szczecin, który całość spotkania moderował.

A.Cz.: Na posiedzeniu UKF KRUP oraz w czasie 
debaty, którą zorganizował Pan na Uniwersytecie 
Szczecińskim w październiku 2010 r., wiele uwag 
dotyczyło mankamentów obecnego algorytmu do-
towania szkolnictwa wyższego. Jakie Pana zdaniem 
zmiany powinny w nim nastąpić?

J.P.: Obecny algorytm w sposób nadmierny fawo-
ryzuje stałą przeniesienia (aż 0,7!). Te uczelnie, które 
otrzymały większą dotację od średniej, nadal są pre-
ferowane. Pomysł ograniczenia stałej przeniesienia do 
minimum jest zasadny. Docelowo wartość tego para-
metru powinna wynosić 0,3.

W obecnym algorytmie brak jest wskaźnika nagra-
dzającego jakość kształcenia i jakość absolwenta, który 
w przyszłym miejscu pracy będzie świadczył m.in. o ja-
kości naszego kształcenia oraz przekazanej mu na stu-
diach wiedzy. Dylematem jest „wycena” tego czynnika 
i nadanie mu odpowiedniej wagi.

Jeżeli PKA (Państwowa Komisja Akredytacyjna) lub 
UKA (Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna) przyznają 
oceny i dokonują akredytacji – to rodzaj akredytacji (na 
5 lat, na 3 lata, warunkowa, brak akredytacji) powinien 
znaleźć wyraz w jednym ze składników projektowane-
go (nowego) algorytmu dotowania uczelni wyższych 
w Polsce. Pomysł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, aby w roku nagradzać tylko 4 uczelnie, jest, 
według mnie, krzywdzący.

W algorytmie obecnym nie mamy parametru oce-
niającego jakość naszego absolwenta, który powinien 
znajdować odpowiednie zatrudnienie oraz pokonywać 
kolejne szczeble drabiny zawodowej. Należy premio-
wać te uczelnie, po których absolwenci mają dobrą 
pracę i w tej dziedzinie życia następuje ich samorea-
lizacja. Dylematem jest, jaką przyjąć miarę (wagę) dla 
tego parametru.

W nowym algorytmie nie powinien mieć takiej siły 
oddziaływania czynnik kadrowy. Jest wiele uczelni pub-
licznych w Polsce, które posiadają nadmiar kadry w sto-
sunku do obecnej i przyszłej liczby studentów. Niektóre 
uczelnie posiadają 18 studentów na 1 nauczyciela aka-
demickiego, a inne 25-29 studentów na 1 nauczyciela 
akademickiego. Obecnie nie mamy próby normowania 
liczby nauczycieli (np. na 100 lub 1000 studentów).

A.Cz.: Z problemem niedoinansowania szkol-
nictwa wyższego boryka się wiele państw europej-

skich. W większości 
krajów studia są już 
od dawna częściowo 
płatne, a kilka z nich, 
w tym niedawno 
Niemcy, wprowa-
dziło współinan-
sowanie studiów 
przez studentów, co 
nie spotyka się z ich 
aprobatą, ponieważ 
stanowi obciążenie 
dla ich rodzin. W li-
stopadzie 2010 r. na 
wieść o znacznych 

podwyżkach czesnego kilka tysięcy studentów ma-
nifestowało w Londynie i innych miastach Wielkiej 
Brytanii (w sumie prawie 50 tys. osób). 

Jednakże uniwersytety, zwłaszcza renomowa-
ne, przyjęły podwyżkę czesnego z zadowoleniem, 
wskazując, że system wyższej edukacji zglobalizo-
wał się i angielskie uczelnie potrzebują dodatko-
wych środków, by konkurować z innymi na świecie. 

Także rektorzy polskich uczelni opowiadają się 
za wprowadzeniem współinansowania studiów 
przez studentów. Taki postulat znalazł się w środo-
wiskowym projekcie strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego. Kiedy Pana zdaniem trzeba będzie wdro-
żyć współinansowanie studiów przez studentów 
stacjonarnych w Polsce? 

J.P.: Większość przodujących w rozwoju nauki kra-
jów ma wdrożony system odpłatności za studia. Jak 
wspomniałem, najwyższa odpłatność jest w USA. Także 
niektóre kraje europejskie stopniowo wdrażają tę pro-
cedurę, ostatnio także w Chinach ustalono czesne oko-
ło 10 000 junanów (co wynosi ponad 5 000 zł rocznie). 

Obecnie obserwujemy wiele debat we Francji 
i Niemczech na temat zwiększenia odpłatności studiu-
jących na uczelniach wyższych w tych krajach. Więc 

Zgromadzenie Plenar-
ne Konferencji Rek-

torów Akademickich 
Szkół Polskich (KRASP) 

w Szczecinie. 
Od lewej: 

prof. dr hab. Janusz 
Żmija, wiceprze-

wodniczący KRASP, 
rektor Uniwersytetu 

Rolniczego w Krako-
wie; prof. dr hab. inż. 
Tadeusz Luty, hono-

rowy przewodniczący 
KRASP, rektor Poli-

techniki Wrocławskiej 
w latach 2002-2008;  

prof. dr hab. Katarzy-
na Chałasińska-Macu-

kow, przewodnicząca 
KRASP, rektor Uniwer-

sytetu Warszawskiego; 
prof. dr hab. inż. Adam 
Hamrol, wiceprzewod-

niczący KRASP, rektor 
Politechniki Poznań-

skiej; dr hab. prof. UW 
Zbigniew Marciniak, 

podsekretarz stanu  
w MNiSW.

fot. Jerzy Giedrys
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1 Ernst & Young, Uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego: prawo, inanse publiczne, czynniki kulturowe, przygotowanie ab-
solwentów, listopad 2009, s. 10.

2 Przetarg na tę ekspertyzę wygrał Uniwersytet Jagielloński w 2009 r. Raport dostępny jest pod adresem http://www.nauka.gov.
pl/ileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/20100216_RAPORT_koncowy_24_11_09_UJ_Upad-
losc.pdf

 Przedmiotem ekspertyzy była analiza problemów związanych z utratą płynności inansowej szkół wyższych: publicznych i nie-
publicznych oraz ogłoszeniem upadłości szkół niepublicznych w Polsce i wybranych krajach europejskich. W wyniku przepro-
wadzonej analizy przygotowano:

 – opracowanie propozycji nowych rozwiązań systemowo-prawnych oraz zasad postępowania w przypadku utraty płynności  
    inansowej szkół wyższych lub ogłoszenia upadłości przez uczelnie niepubliczne w Polsce,

 – studium wykonalności oraz oszacowanie skutków inansowych proponowanych zmian.

i my w Polsce powinniśmy wdrażać to, co zapropono-
wał zespół autorski „Strategii środowiskowej” kiero-
wany przez prof. Jerzego Woźnickiego. Jednostkowy 
średni koszt kształcenia wynosi 10 831 zł („Szkoły wyż-
sze i ich inanse w 2007 roku”), oznacza to, że średnio-
miesięczny jednostkowy koszt kształcenia wynosi 903 
zł, niezależnie od typu szkoły. Oczywiście jest on wyż-
szy na kierunkach technicznych i eksperymentalnych, 
a niższy na kierunkach humanistycznych.

W raporcie prof. Woźnickiego proponowana jest 
wysokość czesnego pokrywająca 25% przeciętnych 
kosztów kształcenia. Oznacza to, że proponuje się opła-
tę w przeciętnej wysokości 225 zł na osobę miesięcznie. 
Efektem wprowadzenia powszechnego czesnego, przy 
założeniu, że dotychczas i tak ponad połowa studentów 
ponosi koszty nauki, zmniejszy dostępność studiów dla 
kolejnych 5% gospodarstw z lewego krańca rozkładu 
dochodów, czyli tych w gorszej sytuacji materialno-by-
towej. Bardzo trudno jest o szacunki w tej materii, więc 
je pominiemy, traktując liczbę 1,4 mln studentów jako 
pułap. Przyjmując założenie, że 50% studentów już pła-
ci za studia, opłaty (czesne) będzie dodatkowo wnosić 
około 700 tysięcy studentów, co zapewni dodatkowe 
7 mld zł, czyli 40% zwiększenie dostępnych środków. 

Jednak aby to osiągnąć, należy wprowadzić system 
pomocy materialnej dla studentów z najuboższych ro-
dzin. Liczbę takich osób szacuje się na 25,5 tysiąca. Za-
tem, arbitralnie przyjmując 50% wsparcie, koszt pomo-
cy możemy szacować na około 130 mln złotych. Wydaje 
się zatem sensowne uszczuplenie dotacji dydaktycznej, 
przy jednoczesnym niewielkim zwiększeniu wsparcia 
funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Wprowadzenie powszechnego czesnego w sekto-
rze uczelni publicznych w Polsce uzasadnione jest wie-
loma argumentami, które możemy ująć w trzech gru-
pach. Są to: efektywność, sprawiedliwość, mobilizacja 
zasobów dla szkolnictwa wyższego.

A.Cz.: W związku z nowelizacją ustawy czeka 
nas wiele zmian. Czy środowisko akademickie 
(w tym szczecińskie) jest przygotowane do dal-
szych reform?

J.P.: Środowisko akademickie zrzeszone w KRASP, 
KRUP, KRZaSP (Konferencja Rektorów Zawodowych 
Szkół Polskich), od dłuższego czasu przygotowuje się 
do przygotowywanych przez resort nauki i szkolnictwa 
wyższego propozycji. Dziś nie jesteśmy jeszcze gotowi 
na przyjęcie wszystkich proponowanych zmian. Pro-
jekty stosownych ustaw są już w polskim parlamencie. 
Zostało jeszcze 10-11 miesięcy na przygotowanie się do 

fot. Agata Rożewska

9 listopada 2010 r. w Sejmie RP odbyło się 
wysłuchanie publiczne dotyczące rządowe-
go projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw. To kolejny etap w procesie 
reformowania szkolnictwa wyższego w Polsce. 
Stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy zaję-
ło również Zgromadzenie Plenarne Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), 
które w pierwszym tygodniu listopada obrado-
wało w Szczecinie. 

W przyjętej uchwale Zgromadzenie wyrazi-
ło zadowolenie co do kierunku zmian, w wielu 
punktach zbieżne z opinią środowiska akade-
mickiego zawartą w środowiskowym projekcie 
„Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego”. Do-
tyczy to głównie poparcia dla regulacji zwięk-
szających autonomię uczelni z jednoczesnym 
zwiększeniem odpowiedzialności za jakość 
kształcenia. 

Jednak – wypunktowano także wiele za-
strzeżeń odnoszących się do niektórych zapisów, 
szczególnie w zakresie: ścieżki kariery akademi-
ckiej, polityki kadrowej i polityki inansowej.

wdrożenia proponowanych ustaw i rozporządzeń wy-
konawczych. Mamy ufność, że środowisko akademickie, 
a w tym także uczelni Szczecina, będzie nadal aktywne 
w opiniowaniu nowych rozwiązań systemowych i że 
zdąży się przygotować do fazy wdrażania tych zmian.

A.Cz.: Panie Rektorze, bardzo serdecznie dzięku-
ję za rozmowę.  
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Szkoła krytyki feministycznej
Gdzie w Polsce zaczęło się myślenie o literaturze w inny, niepokorny, „genderowy” sposób? 
Gdzie warto studiować, gdy interesujemy się badaniami nad płcią kulturową? Oczywiście 
w Szczecinie, na polonistyce.

Kamila 
Paradowska

doktorantka Wydziału 
Filologicznego US

Promocja trzech 
najnowszych 

opracowań z dziedziny 
women studies 

w Teatrze Małym, 
20 października 2010. 

Od lewej: dr Arleta 
Galant, dr Aleksandara 

Krukowska, prof. Inga 
Iwasiów, dr Agata 

Zawiszewska

fot. archiwum

Na sukces szczecińskiej polonistyki, mocnego, roz-
poznawalnego w kraju ośrodka badań nad literaturą, 
pracowali od początku istnienia instytutu różni naukow-
cy. Również dziś istotne miejsce w szeregach uczelni 
zajmują językoznawcy, specjaliści od dawnej polszczy-
zny i języka współczesnego, a także literaturoznwacy – 
teoretycy, historycy i interpretatorzy. Każda z tych grup, 
idąc własną drogą badawczą i realizując poszczególne 
zadania, stosuje najnowsze metodologie i pyta o język 
literatury. 

To szczególne otwarcie dotyczy kulturowych aspek-
tów istnienia tekstów artystycznych, ich oddziaływania 
społecznego w konkretnej przestrzeni. Dr Piotr Krupiń-
ski 16 listopada na konferencji podsumowującej 25-le-
cie szczecińskiej polonistyki mówił o tym, że „ciasno jej 
w akademickich murach“. Podkreślał obecność pracow-
ników instytutu w przestrzeni kulturowej miasta, regio-
nu i Polski. Jako aktywni dziennikarze i publicyści dają 
się przecież poznać m.in.: prof. Andrzej Skrendo, prof. 
Robert Cieślak i prof. Ewa Kołodziejek, autorami tekstów 
artystycznych są również prof. Brigida Helbig-Mischew-
ski i prof. Piotr Michałowski. Taką różnorodną rolę pełni 
także obecna dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej i Kul-
turoznawstwa – prof. Inga Iwasiów.

Jej książka z 1994 roku Kresy w twórczości Włodzi-
mierza Odojewskiego. Próba feministyczna była jedną 
z pierwszych monograi i nurtu women studies w Polsce. 
Pionierska publikacja z dziedziny krytyki feministycznej 

wkrótce stała się częścią całej biblioteczki tomów z tej 
dziedziny.

Pojawiły się w tym cyklu pierwsze ważne, kano-
niczne dziś opracowania prof. Grażyny Borkowskiej 
(Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Instytut 
Badań Literackich PAN, Warszawa 1996) i prof. Ewy Kra-
skowskiej (Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobie-
cej dwudziestolecia międzywojennego, Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999), przyrastało 
artykułów, organizowano konferencje metodologicznie 
zorientowane na badanie płci kulturowej w tekstach ar-
tystycznych. Szczecin, od połowy lat dziewięćdziesiątych 
do dziś, był i jest ważnym punktem odniesienia dla tego 
typu badań, przez ostatnie lata inicjując kolejne przed-
sięwzięcia naukowe i popularyzatorskie.

Płeć – kanon – zaangażowanie 
Wydawnictwa ostatnich kilku lat, gdzie odnajdzie-

my zastosowania metodologii gender studies, zawierają 
przede wszystkim rel eksje odnoszące się do kwestii 
kanonu literatury obecnej w szkole i na uniwersytetach 
oraz historycznoliterackie podsumowania. 

Wśród nich ważną publikacją, odnotowaną w bada-
niach nad polską twórczością piśmienniczą, jest pokon-
ferencyjne wydawnictwo 20 lat literatury polskiej 1989-
2009. Idee, ideologie, metodologie. Konferencja odbyła się 
w październiku 2008 roku w Szczecinie, a zorganizowana 
została przez Zakład Literatury Polskiej XX Wieku Instytu-
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Pod tą nazwą odbyła się 17 i 18 listopada 2010 
roku konferencja odwołująca się do ćwierćwiecza 
działalności szczecińskich badaczy literatury. Dzień 
pierwszy, pod nazwą „Od Studium Nauczycielskiego 
do Uniwersytetu“ miał charakter historycznych pod-
sumowań, zakończonych ciekawą debatą. 

Uczestnicy konferencji mieli możność obejrzenia 
ilmu 25 lat Uniwersytetu Szczecińskiego, wysłuchali 
także Krótkiego kursu polonistyki szczecińskiej (dr Piotr 
Krupiński) oraz unikatowych nagrań z archiwum Pol-
skiego Radia Szczecin z wypowiedziami językoznaw-
ców i literaturoznawców ze Szczecina, których wybo-
ru dokonał dr Zbigniew Jarzębowski. 

Ważnym punktem jubileuszowego spotkania była 
dyskusja „Kanon literatury szkolnej“, której główne 

tu Polonistyki i Kulturoznawstwa US oraz Komitet Nauk 
o Literaturze PAN. Autorami poszczególnych tekstów, 
obok naukowców szczecińskich, są wnikliwi badacze 
literackiej współczesności, m.in. prof. Anna Nasiłowska 
(Instytut Badań Literackich PAN), prof. Przemysław Cza-
pliński (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. 
Krzysztof Uniłowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach). 
Przed naukowcami stało wiele zadań, a wśród nich – do-
strzeżenia zarówno głównych nurtów, jak i miejsc niedo-
powiedzeń, przestrzeni wykluczonych. Istotne wydaje 
się również zwrócenie uwagi na to, jak ruch feminstycz-
ny inicjuje pisarstwo, jakie rodzaje zaangażowania spo-
łecznego mogą dotyczyć współczesnej literatury.

Kolejna publikacja była jednym z elementów realiza-
cji w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa gran-
tu Gatunek – Kanon – Polityka. Historia i genologia pisar-
stwa kobiecego w XX wieku). Książka Prywatne/publiczne. 
Gatunki pisarstwa kobiecego odnosiła się bezpośrednio 
do badań nad kobiecością w literaturze. Cztery autorki – 
dr Tatiana Czerska, dr Arleta Galant, dr Agata Zawiszew-
ska i prof. Inga Iwasiów, redaktorka tomu, przeprowadzi-
ły analizę specyiki pisarstwa kobiecego, jego odmian, 
gatunków, jakimi się posługują autorki, płci, którą może 
przybrać także tekst. 

Swoistą kontynuacją tych badań była październi-
kowa konferencja Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma 
dwudziestoleciami, odbywająca się w Willi West Ende. 
Referujący sięgnęli do „zagubionego ogniwa“ w historii 
polskiej literatury, sytuującej się pomiędzy rozpozna-
nym i zbadanym dwudziestoleciem międzywojennym 
a literaturą najnowszą (po 1989 r.). Wśród omawianych 
w referatach autorek znalazły się m.in. Pola Gojawiczyń-
ska, Joanna Kulmowa, Zyta Oryszyn i Anna Kamieńska, 
a najwięcej miejsca poświęcono Marii Dąbrowskiej, czy-
tając jej twórczość głównie w kontekście na nowo od-
krywanej biograii.

Uczniowie/uczennice
O prawdziwej szkole krytyki feministycznej, gdzie przy-

bywa wciąż nowych, zdolnych następców, niech świadczą 
trzy najnowsze publikacje przygotowane przez badaczki 
z Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa US. 

Dr Aleksandra Krukowska umieszcza mało dziś zna-
ną XIX-wieczną pisarkę powieści obyczajowych na tle 
własnej epoki, szczególnego kulturowego kontekstu, 
kiedy po raz pierwszy w historii świadomie wyznacza-
no granice patriarchatu i emancypacji. W książce Kanon 
– kobieta – powieść. Wokół twórczości Józefy Kisielnickiej 
autorka próbuje ukazać sposób dochodzenia do arty-
stycznej niezależności. 

Dr Agata Zawiszewska, drugi raz (po wydanej dwa 
lata temu Kontroli współczesności) sięgnęła do twór-
czości Ireny Krzywickiej, by pokazać jej zaangażowanie 
społeczne i intelektualny wkład w kształtowanie oblicza 
dwudziestolecia międzywojennego.

Trzecia publikacja, autorstwa dr Arlety Galant, nosi 
tytuł Prywatne, publiczne, autobiograiczne. O dziennikach 
i esejach Jana Lechonia, Zoii Nałkowskiej, Marii Kuncewi-
czowej i Jerzego Stempowskiego i jest próbą rekonstruk-
cji sposobów pisania i opowiadania o rzeczywistości 
najbliższej autorowi. Jednocześnie stanowi ważny wkład 
w studia nad autobiograizmem jako strategią literacką. 

Omówione tylko pobieżnie publikacje wpisują się 
w tryb najnowszego sposobu polonistycznej lektury 
– subiektywnej, angażującej różnorodne, interdyscypli-
narne i ilologiczne narzędzia badawcze. Szczególnie 
istotne w tych badaniach są też prawdziwe odkrycia – 
sięganie do literatury zmarginalizowanej przez główne 
nurty badań literackich, w których analizie poddaje się 
prawie wyłącznie tzw. arcydzieła lub sięgające do prac 
autorów-mężczyzn.

W czasie świętowania jubileuszu 25-lecia poloni-
styki szczecińskiej powracano do jednego z najnow-
szych sukcesów instytutu, czyli do poszerzenia dwa lata 
temu oferty edukacyjnej o studia trzeciego stopnia. Ot-
worzyło to również możliwość pogłębionych studiów 
nad literaturą wykorzystujących metodologię gender 
studies. Szczecińska szkoła krytyki feministycznej ma 
już zarówno profesorki, jak i doktorki oraz nowych ucz-
niów i uczennice.  

XXV Lat 
Polonistyki 
Uniwersyteckiej 
w Szczecinie

Prof. Inga Iwasiów, 
dyrektorka Instytutu 
Polonistyki 
i Kulturoznawstwa 
i gość konferencji 
jubileuszowej – prof. 
Ewa Kraskowska 
(UAM)

fot. Piotr Lachowicz
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wątki przeniosły się także na kolejny dzień konferencji 
pod nazwą „Polonistyka uniwersytecka a polonistyka 
szkolna“. Gośćmi tego dnia byli: prof. Ewa Kraskow-
ska (UAM), dr hab. Bogumiła Kaniewska (UAM), prof. 
Piotr Śliwiński (UAM), dr Wiesława Wantuch (UAM) 
i dr Joanna Grądziel-Wójcik (UAM). Rodzimą uczelnię 
reprezentowali tego dnia prof. Mirosława Kozłowska, 
dr Agata Zawiszewska i mgr Agnieszka Gruszczyńska. 

Całości spotkania zorganizowanego wraz z Za-
chodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli towarzyszyły Wydawnictwo Naukowe US i Szcze-
ciński Dwumiesięcznik Kulturalny „Pogranicza“, których 
najnowsze produkcje można było poznać w czasie 
specjalnej promocji. W miejscach espozycyjnych 
ZCDN-u zawisły rysunki Henryka Sawki w ramach wy-
stawy „Inspiracje literackie w rysunku satyrycznym“.  

Uczestnicy konferencji 
jubileuszowej

fot. Piotr Lachowicz 

Najnowsze technologie
informatyczne na US
Na Wydziale Matematyczno-Fizycznym US  
dokonuje się kolejny krok w rozwijaniu 
zaawansowanych technologii. W dniach 9-10 
listopada istniejący klaster obliczeniowy uzyskał 
nowy moduł składający się z najnowszych 
procesorów oraz kart graicznych.

Marika Gołda

rzeczniczka prasowa US

Klaster to nieduży superkomputer, pozwalający na 
wykonanie wielu skomplikowanych obliczeń w bardzo 
krótkim czasie. W dniach 9-10 listopada do Szczecina 
przybyli reprezentanci irmy ClusterVision, by rozszerzyć 
klaster obliczeniowy HAL9000 pracujący na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym. Dzięki temu będzie on jesz-
cze bardziej wydajny. Obecnie na klastrze realizowany 
jest projekt dotyczący powstawania i ewolucji układów 
planetarnych. Zastosowanie nowych technologii przy-
czyni się do intensyikacji badań naukowych i rozwoju 
nowych technik obliczeniowych. 

– Rozszerzenie składać się będzie z sześciu nowych wę-
złów obliczeniowych – tłumaczy prof. Ewa Szuszkiewicz, 
prodziekan ds. nauki WMF US. – Pięć węzłów wyposażo-
nych będzie w najnowsze procesory 12-rdzeniowe irmy 
AMD a szósty jest wyjątkowy, ponieważ zawiera cztery kar-
ty graiczne irmy NVIDIA klasy fermi c2050. Obliczenia nu-
meryczne wykonywane za ich pomocą są obecnie najnow-
szym rozwiązaniem technicznym stosowanym wszędzie 
tam, gdzie konieczne są olbrzymie moce komputerowe. 
Same tylko węzły z procesorami AMD podwoją liczbę 
rdzeni oraz moc klastra. Moduł z kartami graicznymi do-
datkowo zwiększy liczbę rdzeni o około 2000, a ich moc 
sprawi, że ponad 2000 miliardów operacji zostanie wy-
konanych z podwójną precyzją w ciągu jednej sekundy. 
– Oznacza to, że wydziałowy „minisuperkomputer” zyskuje 
jeszcze większą moc – cieszy się prof. Szuszkiewicz. – Pro-
jekty badawcze realizowane na Wydziale Matematyczno-

-Fizycznym takiej właśnie mocy wymagają. Od teraz bę-
dziemy mogli odtwarzać skomplikowaną ewolucję układu 
planetarnego, która trwała miliony lat, nie jak dotąd w cią-
gu kilkunastu, ale w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Prof. Szuszkiewicz chciałaby, aby klaster Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego stał się ważnym elementem 
infrastruktury badawczej i narzędziem badań naukow-
ców całego uniwersytetu. Co prawda praca na tym urzą-
dzeniu nie jest łatwa. Pełne wykorzystanie jego ogrom-
nej mocy obliczeniowej wymaga od użytkowników 
przystosowania swoich programów numerycznych do 
specjalnej architektury klastra. Warto jednak zainwesto-
wać w najnowsze technologie.

Przedsięwzięcie doszło do skutku dzięki przychylno-
ści rektora Andrzeja Witkowskiego, dziekana wydziału 
prof. Piotra Krasonia, a także zaangażowaniu prof. Franco 
Ferrariego z WMF US.  

Dwa przykłady modelowania pozasłonecznych układów planetarnych prowa-
dzonego na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, autor-
stwa grupy badawczej prof. Ewy Szuszkiewicz.

Rysunek z graiką: rysunek został wykonany przez doktorantkę Edytę 
Podlewską-Gacę (publikowany w pracy E. Podlewska-Gaca i E. Szuszkiewicz „Where can 
we ind Super-Earths?” przedstawionej na konferencji „Pathways towards habitable pla-
nets”, Barcelona 2009). Położenia rezonansów ruchu średniego w powstającym układzie 
planetarnym zawierającym Super-Ziemię i planetę podobną do naszego Jowisza.

Drugi rysunek: autorstwa Ewy Szuszkiewicz. Wczesna ewolucja układu plane-
tarnego składającego się z gwiazdy centralnej oraz dwóch planet pozasłonecznych 
o masach równych czterem masom Ziemi każda. Gwiazda centralna została przesłonięta 
centralnym czarnym krążkiem, aby jej jasność nie przeszkadzała w obserwacji planet. 
Obie planety zanurzone są w gazowym dysku protoplanetarnym, którego gęstość 
przedstawiona została za pomocą barwnych konturów: im jaśniejszy kolor, tym większa 
gęstość powierzchniowa dysku. Planety poruszające się w dysku wzbudzają spiralne 
fale gęstości i powoli migrują w kierunku gwiazdy. W czasie gdy planeta zewnętrzna 
wykona dwa okrążenia dookoła gwiazdy, planeta wewnętrzna obiegnie gwiazdę ma-
cierzystą trzy razy. O takiej koniguracji mówimy, że planety znajdują się w rezonansie 
ruchu średniego 3:2. Koniguracje rezonansowe stanowią klucz do rozwiązania zagadki 
powstawania układów planetarnych.
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Zaufanie w dobrą wiarę
Cieszący się niesłabnącą popularnością cykl wykładów „Szczecin Humanistyczny” w kolejnym 
roku akademickim rozpoczął się wizytą prof. Jana Woleńskiego. Wybitny i lozof i logik, związany 
z Uniwersytetem Jagiellońskim, 17 listopada spotkał się w sali Senatu US ze studentami, 
pracownikami naukowymi i szeroką publicznością, aby wspólnie zastanowić się nad kwestiami 
wiary i niewiary.

Joanna Daniek
 
absolwentka i lozoi i US

Prof. Jan Woleński 
i prof. Barbara 
Kromolicka w trakcie 
dyskusji po wykładzie

fot. Jerzy Giedrys

Pojęcia te, mimo szerokiego znaczenia i zasto-
sowania, w Polsce zwykły się natychmiast kojarzyć 
w kontekście religijności. W swoim niedługim, lecz 
wielowątkowym i treściwym wystąpieniu prof. Woleń-
ski przedstawił wiele niuansów i konsekwencji takiego 
podejścia. 

Na początku jest optymizm
Wiara może dotyczyć przekonań zarówno racjo-

nalnych, uzasadnionych z uwagi na naszą wiedzę em-
piryczną (wierzę, że mój pies mnie nie ugryzie), jak 
również przekonań nieracjonalnych, niezasadnych, np. 
opartych na uczuciach kibica sportowego (wierzę, że 
moja drużyna wygra mistrzostwa świata). Oczywiście, 
tak jedne, jak i drugie przekonania mogą okazać się tra-
i one lub nie, skłaniając nas – o ile mamy nieco rozsąd-
ku – do ich rewizji. 

Zdaniem prof. Woleńskiego u podstaw każdej wia-
ry leży zatem element zaufania, założenia pewnej prze-
widywalności, reguł, według których toczy się życie. 

Widoczne jest ono także w innym ważnym kontekście: 
prawniczym domniemaniu ‘dobrej wiary’ jako domyśl-
nej postawy. Uczciwość jest niejako oczekiwana, nie 
wymaga udowodnienia – ciężar dowodu spoczywa na 
oskarżającym o ‘złą wiarę’. 

Podstawowe zaufanie, wiara w pozytywny, oczeki-
wany obrót wydarzeń niezbędne są całemu organicz-
nemu światu. Czy podobnie jest z religią…? 

Między wiarą a wiernością
W kulturach starożytnej Grecji i Rzymu kategorie 

te funkcjonowały odrębnie: zaufanie i wierność [gr. 
latreia, łac. i des] odróżniane było od obrzędowości re-
ligijnej [gr. pistis, łac. adoratio]. Patrząc na grecko-rzym-
ski panteon, trudno się zresztą dziwić – zawistnych, 
mściwych i nieobliczalnych bóstw można z pewnością 
się bać, można zabiegać o ich względy, ale jak na nich 
polegać? 

Zupełnie inny rodzaj relacji, opartej właśnie na obu-
stronnym przymierzu i wzajemnym zaufaniu, znaleźć 
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można w Torze, między Jahwe a jego ludem. Opisujące 
ją pojęcie ‘emuna’ zaciera niejako granice między wiarą, 
jako zaufaniem, a obrzędowością religijną. Prowadzi to 
jednak do sytuacji, w której każdy, kto pozostaje poza 
określoną religią, postrzegany jest jako niewierny (in-
idelis). Także Św. Augustyn, utożsamiając ‘vera ides’ 
z ‘vera religio’, nie pozostawił tym samym przestrzeni 
na szereg innych stanowisk, jak choćby agnostycyzm, 
którego zwolennikiem jest prof. Woleński. 

We wspólnocie, lecz osobno
Utożsamienie wiary i religijności prowadzi – zda-

niem prof. Woleńskiego – do pewnych paradoksów, 
także w kontekście socjologicznym. Załóżmy, że religia 
i wiara (rozumiana jako zaufanie) są nierozerwalnie 
związane lub wręcz identyczne. Jak zatem wyjaśnić 
fakt, iż w Polsce, kraju silnie religijnym, nastąpił alar-
mujący kryzys zaufania społecznego? Jego objawami 
są upadające instytucje, patologiczny indywidualizm, 
zobojętnienie jednostek wobec mikro- i makrospo-
łecznych zdarzeń. Jest to zjawisko tym bardziej niezro-
zumiałe, że polityczny przełom 1989 roku oparty był 
w dużej mierze na zaufaniu w nadchodzące przemiany. 
Wyjaśnienie obecnej sytuacji rozczarowaniem, jakiego 
społeczeństwo doznało w ciągu minionych 20 lat, jest 
dla prof. Woleńskiego niewystarczające. 

Najważniejszym zadaniem jest odbudowa zaufa-
nia społecznego, rozpowszechnianie zaś tezy, iż brak 
podłoża religijnego uniemożliwia istnienie zdrowego 
społeczeństwa obywatelskiego, jest zdaniem prof. Wo-
leńskiego wprost szkodliwe. Profesor chciałby, żeby 
poziom zaufania społecznego w wierzącej przecież Pol-
sce dorównywał temu w krajach zsekularyzowanych’. 
W państwach tych jakiekolwiek deklaracje religijne nie 
przekładają się na praktykę polityczną, ta bowiem po-
winna być racjonalna i pozbawiona dogmatyzmu. 

Potrzeba dialogu
Pomimo swoich mocno wyrażanych przekonań 

prof. Woleński jest konsekwentnym orędownikiem 
dialogu, prowadzonego w języku logiki i rozumu. Wy-
raża przy tym brak akceptacji dla argumentów dogma-
tycznych, odwołujących się niekiedy do zamykających 
dyskusję pojęć, m.in. pojęcia ‘tajemnicy’. Otwartości 
i gotowości do dialogu prof. Woleński dowiódł zaś pod-
czas zamykającej listopadowe spotkanie dyskusji, mo-
derowanej przez dziekan Wydziału Humanistycznego 
Barbarę Kromolicką. Krakowski ilozof wyczerpująco 
i rzeczowo odpowiadał na zróżnicowane pytania słu-
chaczy, odnosząc się z równą uwagą do komentarzy 
profesorów US, jak i do wątpliwości studentów pierw-
szych lat ilozoii. 

Spektrum poruszanych zagadnień i kontekstów, 
a także emocje, jakie zwykle powstają w dyskusjach 
wokół tematu wiary, ogromnie zainspirowały przyby-
łych na wykład. Do tego stopnia, iż spora grupa chęt-
nych do podzielenia się swoimi releksjami, towarzy-
szyła prof. Woleńskiemu jeszcze na korytarzu rektoratu 
po zakończeniu spotkania.  

Prof. Jan Woleński –  pracuje w Instytucie 

Filozoii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest człon-

kiem Polskiej Akademii Nauk, autorem kilku ty-

sięcy prac naukowych, promotorem kilkunastu 

doktorantów oraz członkiem rad redakcyjnych 

czasopism zagranicznych: Axiomathes, Poznań 

Studies in the Philosophy of Science, The Monist, 

History and Philosophy of Logic, Polish Journal of 

Philosophy. To wybitny znawca szkoły lwowsko

-warszawskiej oraz ilozoicznych i logicznych 

koncepcji Tarskiego. Specjalista z zakresu episte-

mologii, logiki, metodologii nauk i teorii prawa.
Wykład otwarty 

prof. Jana Woleńskiego 
zgromadził wielu 

słuchaczy

fot. Jerzy Giedrys
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Czwartkowy wieczór. Pod klubem dłuuuuga ko-
lejka, ale nikomu nie przeszkadza zimno i bezlitośnie 
padający deszcz. Studenci cierpliwie czekają w cał-
kowitej nieświadomości, nie wiedzą, co spotkają za 
drzwiami lokalu. W dodatku czeka na nich specjalne 
wejście. 

A w środku same niespodzianki – członkowie chy-
ba jednak amerykańskiej maii przechadzający się mię-
dzy stolikami, przy których króluje hazard, a w powie-
trzu unosi się zapach dobrych cygar. Niejasne interesy, 
szepty ledwo słyszalne i coś, jakby tłumiony strach, 
który unosi się gdzieś ponad głowami zgromadzonych 
tam osób... 

Co roku otrzęsiny przygotowywane dla studentów 
Uniwersytetu Szczecińskiego przez Uczelnianą Radę 
Samorządu Studenckiego mają odmienny charakter. 
Jak już wiadomo, tegoroczna impreza została przygo-
towana w konwencji gangsterskiej. Członkowie maii 
zasłaniali oczy swoim oiarom i prowadzili je przez ta-
jemniczy tunel, na którego końcu siedział nie kto inny 
jak „prawdziwy” ojciec chrzestny rodem z ilmowej try-
logii Francisa Forda Coppoli. 

Jak przystało na porwanych ze studenckiego życia 
zakładników, żacy musieli okazać swój szacunek, czyli 
ucałować ogromny sygnet szefa. Klimat miejsca, czyli 
dawnej parowozowni, budowała scenograia (m.in. 
czarny samochód z lat dwudziestych), a dopełniały 
ją wystrzały z rewolwerów odbijające się donośnym 
echem w całym klubie.

Takie powitanie musiało być zaskakujące, ale nie 
było już powrotu. Kandydaci do stanu studenckiego 
szli więc dalej, przyjmując reguły gry. 

Kolejny przystanek i kolejna niespodzianka. Spe-
cjalne stanowisko, osoby ubrane w stroje rodem sprzed 
kilkudziesięciu lat częstowały „przysmakami”. Zjedzenie 
szprotki i popicie jej specjalnym napojem stanowi-
ło prawdziwe wyzwanie... Na szczęście to już koniec. 
Studenci odebrali otrzęsinowe przypinki i już, odtąd 
jako żacy, którzy zaliczyli wszystkie etapy inauguracji, 
mogli przejść do głównej sali, gdzie królowała zabawa. 
Parkiet szybko wypełniał się „otrzęsionymi studentami” 
czyli szejkersami.

Teraz zaczyna się nowy etap w życiu osób, które 
dołączyły do studenckiej braci. To czas studiów, pod-
czas których zdobędą mnóstwo nowych doświadczeń, 
a także nauczą się rozważnie dzielić swój czas na naukę 
i przyjemności. Skoro przeszli przez rytuał otrząsania, 
prawdopodobnie poradzą sobie z wszystkimi innymi 
sprawami. A właśnie odebrany indeks niech będzie do 
tego motywacją. Powodzenia!  

Szejkersi, 
czyli gangsterskie porachunki

Każdy kandydat na studenta wie, że dołączenie do studenckiej braci to nie tylko odebranie 
legitymacji i indeksu, ale też uczestniczenie w otrzęsinach. Nie każdy musi przez to 
przejść, żeby nosić zaszczytne miano studenta, ale... liczne grono nowych żaków przybyło 
21 października do Heya Clubu, by uczestniczyć w „rytuale przejścia”.

Reminiscencje z Coppoli

fot. Dariusz Wojewoda

Gorąca atmosfera 
zabawy

fot. Dariusz Wojewoda
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Kamień – słowo zakazane
Atakamit, spodumen, apofyllit, natrolit... – laik powie: ładny kamień, a czym są naprawdę? 
Odpowiedź na to i inne pytania jest od niedawna bliżej, niż można by sądzić, odkąd  
4 listopada 2010 r. Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego, po dwóch latach 
przerwy, wznowiło swoją działalność.

Klaudia Krupa

studentka I roku 
studiów 

uzupełniających 
kierunku turystyka 

i rekreacja WNoZ 
oraz I roku studiów 

uzupełniających 
kierunku europeistyka 

WZiEU

Muzeum Geologiczne

fot. Tomasz Duda

Muzeum zostało założone 9 czerwca 1994 r. przez 
dra Stanisława Piotrowskiego, pierwszego kierownika, 
który swą funkcję sprawował do 2001 r. Obecnie pla-
cówkę, która wchodzi w skład Zachodniopomorskiej 
Izby Turystyki i jest wpisana do Rejestru Muzeów Świata 
prowadzi dr Bernard Cedro, pracownik Instytutu Geologii 
i Paleogeograii Wydziału Nauk o Ziemi.

Jeszcze do niedawna siedziba muzeum znajdowa-
ła się w Domu Marynarza przy ul. Malczewskiego 10. 
Od 2008 r. zbiory były przenoszone w nowe miejsce 
– do budynku WNoZ przy ul. Mickiewicza 18, gdzie 
4 listopada wielomiesięczna praca została zwieńczona 
oicjalnym ponownym otwarciem. 

Oicjalne otwarcie
Uroczystość poprzedził wykład profesora Uniwersy-

tetu Śląskiego Jerzego Żaby Świat krzemionki, podczas 
którego licznie zgromadzeni goście – pracownicy wy-
działu, studenci oraz osoby pasjonujące się tą tematyką 
– mieli okazję dowiedzieć się czegoś więcej o, okazać 
się miało, niemal wszechobecnej krzemionce. Prelekcja, 
wzbogacona licznymi fotograiami z prywatnych zbio-
rów profesora, został przyjęta z zainteresowaniem przez 
słuchaczy, którzy mieli następnie możliwość obejrzenia 
stałej wystawy, na która składają się zbiory prywatne 
pracowników WNoZ, osób zaprzyjaźnionych z wydzia-
łem, zdobycze z badań terenowych, jak i eksponaty wy-
pożyczone z Muzeum Narodowego, bądź zakupione na 
giełdach oraz w sklepach. Łącznie to ponad 2100 okazów 
skał, 800 minerałów, 1100 skamieniałości oraz ponad 650 
kolekcji piasków z najdalszych zakątków świata.

Prawdziwą atrakcją dla odwiedzających okazała się 
wystawa czasowa „Krzemiany” z prywatnej kolekcji Beaty 
Zielińskiej. Obecna na otwarciu właścicielka zbioru z chę-
cią udzielała wszelkich informacji dotyczących prezento-
wanych okazów.

Ponadto, wyjątkowo w ten dzień, można było podzi-
wiać kolekcję biżuterii wykonanej przez Ewę Siudowską, 
a na co dzień prezentowaną w herbaciarni „Fanaberia” na 

Deptaku Bogusława.
Na zakończenie pierwsi odwiedzający muzeum mo-

gli spróbować swoich sił w konkursie wiedzy z zakresu 
geologii.

Plany na przyszłość
Pracownicy wydziału zaangażowani w życie muze-

um stawiają sobie cele na kolejne miesiące – m.in. organi-
zację nowych, czasowych wystaw geologicznych, a także 
prelekcji i odczytów dla młodzieży szkół podstawowych, 
średnich oraz studentów zainteresowanych problematy-
ką nauk geologicznych, ochrony środowiska i ekologii. 

Jak zapewnił Dominik Zawadzki z WNoZ, już w kwiet-
niu pojawi się nowa ekspozycja czasowa, poświęcona 
minerałom z Maroka, a jej otwarcie będzie połączone ze 
spotkaniem z podróżnikami, którzy odwiedzili to afry-
kańskie państwo.

Przewiduje się również zajęcia dla szczecińskich na-
uczycieli geograii, którzy pod okiem kolegów z Wydziału 
Nauk o Ziemi będą mogli zapoznać się ze zbiorami mu-
zeum. Rozważane jest także umożliwienie studentom 
odbywania stażu w Muzeum Geologicznym.  

Wystawy tematyczne: 
„Skamieniałości w Gotlandii”, „Muszle współczes-
ne”, „Konkrecje głębokomorskie”, „Skamieniałości 

okolic Szczecina”.
Muzeum dla zwiedzających indywidualnych otwarte 
w czwartki (od 9.00 do 15.00). 
Ceny biletów: 2 zł – ulgowy i 4 zł – normalny. 
Istnieje także możliwość oprowadzenia po muzeum 
zorganizowanej grupy, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu (kontakt z Dominikiem Zawadzkim – domi-
nik.zawadzki@univ.szczecin.pl lub 91-444-24-23).
 Zachęcamy także do odwiedzania strony interneto-
wej muzeum http://muzgeo.univ.szczecin.pl.
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Krzysztof Pakuła,
Maciej Chrobot,
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Daniel Fira 
(wszyscy WNEiZ US).
Brakuje trzech osób 
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Kaśków (WPiA US) 
oraz Piotr Kalinowski 
(WNEiZ US).

fot. Jacek Batóg
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Rosnąca popularność 
akademickiego brydża sportowego w Szczecinie

Dwa lata temu reaktywowano sekcję brydża sportowego Akademickiego Związku Sportowego 
US. Te dwa lata to okres budowania nowej tradycji, do której wpisuje się przede wszystkim 
organizacja trzech turniejów par rozgrywanych o Puchar Rektora US oraz dwóch wielomeczy 
drużynowych o Puchar Dziekana WNEiZ.

dr Jacek Batóg

WNEiZ US

W turniejach par wykorzystywana jest niespotyka-
na formuła losowego kojarzenia partnerów przy po-
mocy algorytmu komputerowego na kilkanaście mi-
nut przed rozpoczęciem zmagań. Od początku 2009 
roku w zajęciach sekcji uczestniczyło ponad 140 osób. 
Obecnie regularnie bierze w nich udział ponad 40 gra-
czy (głównie z Wydziałów: Prawa i Administracji oraz 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), podzielonych na 
dwie grupy według poziomu zaawansowania. 

Od trzech lat nasi studenci reprezentują Uniwer-
sytet Szczeciński na Akademickich Mistrzostwach 
w Brydżu Sportowym, które tradycyjnie odbywają się 
na początku grudnia we Wrocławiu.

III Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniu 22 listopada 2010 roku odbył się na Wy-
dziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania III Otwarty 
Turniej Brydżowy o Puchar Rektora US, zorganizo-
wany przez Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopo-
morski Związek Brydża Sportowego, Akademicki 
Związek Sportowy w Szczecinie oraz Klub Uczelniany 
AZS US. W imprezie wzięło udział ponad 100 uczest-
ników, głównie z naszego miasta i regionu. Turniej 
podobnie jak w roku ubiegłym objęty był patrona-
tem honorowym Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego.



Od lewej:
Wincenty Grela (pre-

zes Zachodniopomor-
skiego Związku Brydża 

Sportowego),
Stefan Pawlak (kie-

rownik Wydziału 
Sportu Zachodnio-

pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego),

dr hab. Barbara Kryk 
prof. US (prodziekan 

WNEiZ US ds. studiów 
stacjonarnych),

Anna Janiszewska 
(najlepsza para 

mikstowa),
mgr Janusz Blank 

(kierownik Studium 
Wychowania Fizycz-

nego i Sportu US),
dr Jacek Batóg (autor 

artykułu)
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Na ceremonii otwarcia obecny był prof. Józef Pe-
renc, prorektor ds. inansów i rozwoju; nagrody naj-
lepszym zawodnikom wręczali: dr hab., prof. US Bar-
bara Kryk, prodziekan WNEiZ; Wincenty Grela, prezes 
ZZBS; mgr Janusz Blank, kierownik SWFiS oraz Stefan 
Pawlak, kierownik Wydziału Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego i Dariusz Horniak, zastępca dyrektora Wy-
działu Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin.

Nowinką techniczną zastosowaną w tegorocz-
nej edycji turnieju było wprowadzanie wyników 
poszczególnych rozdań przy pomocy urządzeń 
Bridgemate, nazywanych w Polsce „pierniczkami”. 
Wykorzystywana przez nie technologia przesyłania 
rezultatów on-line znacząco upraszcza i skraca gene-
rowanie ostatecznych wyników turnieju.

Akademickie Mistrzostwa Polski w Brydżu 
Sportowym 2010

Podczas III Turnieju o Puchar Rektora US wyłonio-
no wśród studentów zajmujących najwyższe lokaty 
reprezentację Uniwersytetu Szczecińskiego na Aka-
demickie Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym 
we Wrocławiu.

W tym roku skład drużyny stanowili studen-
ci: Wojciech Bondarewicz (WMF), Maciej Chrobot 
(WNEiZ), Daniel Fira (WNEiZ), Piotr Kalinowski 
(WNEIZ), Wojciech Kaśków (WPiA), Krzysztof Pakuła 
(WNEiZ), Karol Piotruś (WNEiZ) oraz Marcin Pawlak 
( WNEiZ).

We wrocławskich mistrzostwach wzięło udział 
204 zawodników reprezentujących 24 polskie uczel-
nie. Tym bardziej warto docenić, że nasza drużyna 
odniosła znaczący sukces w tych rozgrywkach – zaj-
mując III miejsce w Generalnej Klasyikacji Uniwersy-
tetów.

Warto wspomnieć o sukcesie członków zaprzy-
jaźnionej sekcji brydżowej, prowadzonej na Zachod-

niopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. 
Drużyna ta zajęła III lokatę wśród uczelni technicz-
nych, a para Sławomir Niajko (mistrz Europy junio-
rów) – Dominik Jarmocik uplasowała się na drugim 
miejscu w głównym, dwudniowym turnieju par.

Ostatnie osiągnięcia szczecińskich studentów 
pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość bry-
dża akademickiego w naszym mieście. Należy żywić 
nadzieję, że również na pozostałych szczecińskich 
uczelniach powstaną sekcje, które w niedalekiej per-
spektywie pozwoliłyby utworzyć Akademicką Ligę 
Brydżową i sprawić, aby Szczecin stał się znaczącym 
ośrodkiem, porównywalnym z Wrocławiem czy War-
szawą. www.us.szc.pl/brydz  

W końcowej rywalizacji w III Otwartym Turnieju Brydżowym 
o Puchar Rektora US przyznane zostały następujące nagrody:
I miejsce: Małgorzata Sawicka – Wiesław Szczepański 
(66,03%),
II miejsce: Krzysztof Lubkowski (sekcja AZS US) – Andrzej Gil 
(63,77%),
III miejsce: Bogdan Darmofał – Lech Klorek (63,04%),
IV miejsce: Jan Dajerling – Artur Nawrocki (59,06%),
V miejsce: Jacek Batóg (pracownik WNEiZ US) – Mariusz Moj-
siewicz (58,42%),
najlepsza uczennica: Agata Kowalczyk,
najlepszy uczeń: Szymon Batóg – Gimnazjum nr 16 w Szcze-
cinie,
najlepsza studentka: Katarzyna Kubasik – studentka ZUT,
najlepszy student: Maciej Chrobot – student WNEiZ US,
najlepszy pracownik akademicki: Kazimierz Szlachta – pra-
cownik ZUT,
najlepsza para mikstowa: Anna Janiszewska – Zbigniew 
Dobrzyński,
najlepszy senior: Maciej Zembrzuski.

WYDARZENIA
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Energia a energetyka 
                     Perspektywy rozwoju 

            Zachodniopomorskiego Zagłębia Jądrowego
Światowe zapotrzebowanie na energię rośnie. Społeczeństwa, które zużywają najwięcej energii 
elektrycznej na jednego mieszkańca (np. Finowie), mają jednocześnie największą średnią 
długość życia. Jednak około półtora miliarda ludzi na Ziemi nie ma w ogóle dostępu do energii 
elektrycznej1 i globalne zapotrzebowanie na jej produkcję będzie w związku z tym wzrastało, 
także w krajach mniej uprzemysłowionych.

PREZENTACJE

W Polsce prognozowane zapotrzebowanie na 
energię elektryczną do roku 2030 zwiększy się o ponad 
połowę, co będzie wymagało zmiany struktury jej wy-
twarzania – z tradycyjnej, opartej na węglu kamiennym, 
na rzecz innych mniej szkodliwych dla środowiska natu-
ralnego źródeł2. W związku z tym, oprócz tak zwanych 
źródeł odnawialnych, zarówno na świecie, jak i w Polsce 
następuje renesans energetyki jądrowej – najwydajniej-
szego znanego ludzkości do tej pory źródła energii. 

Co to jest energia i jakie są jej podstawowe źródła?
Każdy z nas na co dzień spotyka się z pojęciem ener-

gii, choć rzadko zastanawia się, co ono oznacza. Jedna 
z ciekawszych opisowych deinicji, jaką znalazłem w li-
teraturze ogólnej, to taka, że: energia daje zdolność, aby 
,,coś się działo”. Wbrew pozorom jest to całkiem trafne 
ujęcie z punktu widzenia izyki, nauki, w której energia 
jest deiniowana jako „zdolność do wykonywania pracy, 
którą jednak należało wcześniej wykonać, aby tę ener-
gię zgromadzić w jakimś układzie”. 

Fizyka wyróżnia energię potencjalną (oddziaływa-
nia) oraz kinetyczną (ruchu). Energia potencjalna może 
być zawsze zamieniona na energię kinetyczną, którą 
możemy wykorzystać do wykonania użytecznej dla nas 
pracy. Znaczenie obu tych pojęć najlepiej można przy-
bliżyć, przyrównując energię potencjalną do naszych 
zasobów inansowych w banku, a energię kinetyczną 
do przyjemności kupowania, związanej z wykorzysta-
niem (poruszaniem) naszych (zgromadzonych mozol-
nie wcześniej) zasobów. 

Energia oddziaływania dotyczy najbardziej podsta-
wowych cząstek materii i może przejawiać się np. jako 
energia oddziaływania ładunków elektrycznych (pro-
tonów i elektronów) w atomach różnych pierwiastków, 
które dzięki temu oddziaływaniu mogą się przemiesz-
czać, czyli podlegać ruchowi („coś się dzieje”). 

Najwcześniej znaną ludzkości energią oddziaływa-
nia jest energia oddziaływania mas, czyli grawitacja, 
dzięki której masy „spadają” na siebie. Energię grawita-

cyjną wykorzystywało już społeczeństwo przedprzemy-
słowe, choć i dzisiaj jedna dziesiąta produkowanej dla 
naszych potrzeb energii pochodzi z tego źródła.

Obliczenia pokazują, że zysk, jaki uzyskujemy ze 
spadania jednej cząstki z wysokości dziesięciu metrów 
w polu grawitacyjnym Ziemi, to jedna milionowa jed-
nostki energii izyki jądrowej zwanej elektronowoltem 
(eV). Jednakże nawet dosyć dużo spadającej wody 
daje stosunkowo mało energii, w konsekwencji trudno 
jednak wyobrazić sobie samochód poruszany turbiną 
wodną. 

Dlatego w XIX i XX wieku, w dobie społeczeństwa 
przemysłowego wykorzystywano do tego celu paliwa 
kopalne, takie jak węgiel, ropa czy gaz. Spalanie paliw 
kopalnych to zmiana postaci oddziaływania ładunków 
elektrycznych we wnętrzach atomów podczas procesu 
chemicznego (paliwo kopalne plus tlen daje dwutlenek 
węgla, wodę i energię). 

Dla naszych rozważań najbardziej istotnym jest, że 
w procesie spalania paliwa kopalnego otrzymuje się mi-
lion razy więcej energii (1 eV) na jedną cząstkę spalaną 
niż przy wykorzystaniu energii grawitacyjnej spadającej 
wody! Jednak potrzeby energetyczne ludzkości, mimo 
że dysponuje ona tak z pozoru wydajnym źródłem, oka-
zują się zbyt wielkie, by je w pełni zaspokoić. Ilość pa-
liw kopalnych, jaką aktualnie się zużywa, jest ogromna, 
a w ciągu kilkudziesięciu lat ich zasoby wyczerpią się. 

Pojawia się zatem pytanie o inne rodzaje oddziały-
wania, które mogą prowadzić do wyzwolenia jeszcze 
większych ilości energii. Około stu lat temu ludzkość po-
znała oddziaływanie wewnątrz jąder atomowych, które-
go cechą jest to, że w odróżnieniu od wspomnianych do 
tej pory dwóch – grawitacyjnego i elektrycznego – „włą-
cza się” dopiero wtedy, gdy cząstki zbliżą się do siebie na 
niewyobrażalnie małą odległość, równą w przybliżeniu 
rozmiarowi jądra atomowego, czyli jedną milionową 
miliardowej metra. To oddziaływanie nazywamy jądro-
wym silnym, bowiem jest ono faktycznie najsilniejszym 
ze znanych w przyrodzie, a związaną z tym oddziaływa-
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P. Dąbrowski

prof. Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 
pracownik Instytutu 
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Wykład inauguracyjny
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niem energię nazywamy jądrową. Podobnie jak w przy-
padku energii chemicznej energia jądrowa pojawia się 
dzięki zajściu procesów polegających na zmianie po-
staci oddziaływania składników jąder atomowych tzw. 
nukleonów (protonów i neutronów). 

Procesy jądrowe – mało paliwa, dużo energii
Nazwa oddziaływanie jądrowe silne wskazuje, że 

mamy do czynienia z ogromną siłą, która w przełoże-
niu na język energii jądrowej uwalnianej w procesach 
jądrowych może być scharakteryzowana za pomocą 
hasła: „mało paliwa, dużo energii”. Wiemy, że Słońce 
świeciło w przeszłości, świeci dzisiaj, a naukowcy nie 
mają wątpliwości, że będzie świeciło jeszcze przez kilka 
miliardów lat dzięki wykorzystaniu oddziaływania silne-
go w jądrach atomowych w procesie zwanym syntezą 
termojądrową.

Jednym z zachodzących wewnątrz tej gwiazdy pro-
cesów jest łączenie się dwóch izotopów wodoru – deu-
teru (jeden proton i jeden neutron) i trytu (jeden proton 
i dwa neutrony) – i powstanie helu (dwa protony i dwa 
neutrony) oraz wolnego neutronu (rys. 1), które kosz-
tem zmiany energii oddziaływania silnego, uzyskują 
ogromne energie kinetyczne (poruszają się z ogromny-
mi prędkościami), które odbieramy jako ciepło. Dodaj-
my, że energia produkowana we wnętrzu Słońca wcale 
nie jest „odnawialna” i faktycznie za kilka miliardów lat 
wyczerpie się, choć nie jest to skala czasu, która może 
nas martwić.

Powstaje pytanie, skąd się bierze energia w pro-
cesach jądrowych? Otóż jest ona związana z fenome-
nem znanym pod nazwą „defekt” masy. Chodzi o to, 
że masy składników reakcji (w naszym przykładzie 
deuteru i trytu) są większe od mas powstałych po 
reakcji cząstek (tutaj helu i neutronu). Aby uzyskać 
energię, różnicę mas (m) należy pomnożyć przez kwa-
drat prędkości światła (c2), czyli przez czynnik równy 
dziewięćdziesięciu milionom miliardów (niewyobra-
żalna liczba nawet dla ekonomistów!) w myśl słynnej 
formuły Alberta Einsteina E = mc2 (równoważność 
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masy i energii), co daje ogromny zysk energetyczny 
(E). Dlatego procesy jądrowe są najbardziej wydajny-
mi ze wszystkich znanych w przyrodzie. Obliczenia 
pokazują, że z jednej „spalonej” w procesie jądrowym 
cząstki otrzymujemy dwieście milionów razy więcej 
energii (200 MeV – dwieście megaelektronowoltów, 
czyli dwieście milionów elektronowoltów) niż ze spa-
lania paliw kopalnych! 

Wspomniałem o procesach jądrowych zachodzą-
cych we wnętrzu Słońca. Okazuje się, że korzystne 
energetycznie są także procesy polegające na rozbiciu 
ciężkich jąder atomowych takich jak uran (składający 
się z 235 protonów i neutronów) na mniejsze składniki 
(np. krypton i bar) i wywołanie kontrolowanej reakcji 
jądrowej (rys. 2). 

Ten właśnie proces jest wykorzystywany w skon-
struowanych przez człowieka reaktorach jądrowych. 
Notabene około dwóch miliardów lat temu – w epoce 
prekambryjskiej – działał na tej samej zasadzie natu-
ralny reaktor jądrowy, który dziś nazywamy reaktorem 
Oklo ze względu na kopalnię rudy uranowej, która znaj-
duje się w rejonie Oklo w Gabonie (Afryka Zachodnia). 

Czy istnieją jeszcze wydajniejsze źródła energii, 
które np. mogłyby być wykorzystane przy koloniza-
cji przez nas innych planet i układów słonecznych? 
Naukowcy udowodnili, że komponenty jąder atomo-
wych – nukleony – składają się z jeszcze mniejszych 
cząstek zwanych kwarkami. Ich oddziaływania badane 
są w procesach zachodzących w eksperymentalnym 
Wielkim Zderzaczu Hadronów (Large Hadron Collider – 
LHC) w Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) 
w Genewie. Jak się okazuje, w procesach zachodzących 
w LHC można uzyskać co najmniej trzydzieści pięć tysię-
cy razy więcej energii na jedną cząstkę niż w typowych 
procesach jądrowych. W LHC zderzają się protony dają-
ce moc ośmiu terawatów (8 TW, czyli osiem milionów 
megawatów 8.000.000 MW), która jest porównywalna 
do mocy wszystkich elektrowni na świecie razem wzię-
tych! W istocie LHC to największe i najbardziej złożone 
urządzenie techniczne, jakie kiedykolwiek zbudował 
człowiek!

Energetyka jądrowa 
Energetyka to praktyczne wykorzystanie przez czło-

wieka energii dostępnej w przyrodzie do jego własnych 
potrzeb (np. wytwarzania ciepła, wytwarzania prądu, 

Rys. 1 Synteza termojądrowa deuteru i trytu prowadząca do 
utworzenia helu i neutronu oraz wydzielenia się około 17 mi-
lionów elektronowoltów energii w postaci ciepła.

Rys. 2 Rozpad ciężkiego jądra atomowego uranu w procesie 
reakcji łańcuchowej. 
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poruszania maszyn). To także nauka o przetwarzaniu 
jednych form energii w inne. 

Energetyka jądrowa to wytwarzanie prądu elek-
trycznego (inaczej energii elektrycznej polegającej 
na uporządkowanym ruchu ładunków elektrycznych 
w przewodnikach) przy wykorzystaniu procesów ją-
drowych – w szczególności procesów rozpadu. 

Podstawowym elementem elektrowni jądrowej 
jest reaktor, w którym zachodzą procesy jądrowe – 
pędzące z dużymi prędkościami produkty rozpadu 
ogrzewają przepływającą pod wysokim ciśnieniem 
przez reaktor wodę (pierwszy obieg), która następnie 
płynąc rurami przez inny zbiornik z wodą (drugi obieg), 
powoduje wytworzenie pary. Ta para porusza łopatki 
turbiny, których obrót powoduje generowanie prądu 
elektrycznego w prądnicy. Wytworzony prąd zasila sieć 
elektryczną. Po przejściu przez turbinę, para wodna 
z drugiego obiegu dociera rurami do skraplacza, gdzie 
jest chłodzona zimną wodą z trzeciego obiegu, który 
bezpośrednio możemy zaobserwować na zewnątrz 
elektrowni, gdyż jest on zasilany z pobliskich rzek, je-
zior lub mórz i oceanów.

Dla zobrazowania wydajności energetycznej elek-
trowni jądrowej (czyli kaloryczności – ilości energii 
wytworzonej na jednostkę paliwa) przytoczymy jako 
przykład fakt, że zużycie 1 kg uranu generuje energię 
wystarczającą na świecenie się około miliona żaró-
wek stuwatowych (100 W) przez cały rok. Elektrownia 
jądrowa o mocy tysiąca megawatów (1000 MW – dla 
porównania elektrownia węglowa „Dolna Odra” w Gry-
inie ma moc 1772 MW) wymaga rocznie tylko jednej 
ciężarówki paliwa (czyli ok. dwudziestu pięciu ton ura-
nu). Natomiast elektrownia węglowa, aby wytworzyć tę 
samą energię, wymaga około dwóch tysięcy pięciuset 
pociągów z paliwem przy założeniu, że jeden wagon 
kolejowy może unieść trzydzieści ton, a każdy pociąg 
składa się z czterdziestu wagonów (czyli razem ok. 
trzech milionów ton węgla). 

Więcej taniej i czystej energii
Biorąc pod uwagę wspomnianą kaloryczność pali-

wa jądrowego, można deinitywnie stwierdzić, że po-
równanie kosztów wytwarzania energii z różnych źródeł 
wypada na korzyść energii jądrowej. Nie wdając się we 
wszystkie szczegóły inwestycji jądrowej, warto wspo-
mnieć, że wlicza się w te koszty wiele składników, które 
nie są uwzględniane w innych dziedzinach energetyki. 
Na przykład koszt ten zawiera rozbiórkę elektrowni ją-
drowej do „czystego pola” po zakończeniu jej eksploata-
cji, a ta może trwać nawet sześćdziesiąt lat. 

Jak podają statystyki niemieckie, koszt wytworzenia 
jednej kilowatogodziny (kWh - patrz nasze rachunki za 
prąd) z energii jądrowej to 2,1 eurocenta, podczas gdy 
z innych źródeł to: węgiel brunatny – 3,3 eurocenta, 
węgiel kamienny – 3,0 eurocenta, ropa – 3,1 eurocen-
ta, gaz – 3,6 eurocenta, energia wody – 7,0 eurocenta, 
energia wiatru – 7,0 eurocenta, energia słoneczna – 60 
eurocentów. 

Co więcej, elektrownie jądrowe należą do elektro-
wni czystych, tzn. nie emitują gazów cieplarnianych 
i innych substancji bezpośrednio do środowiska, tak jak 
robią to elektrownie, w których wykorzystuje się paliwa 

kopalne. Dla przykładu elektrownia węglowa o mocy 
tysiąca megawatów emituje rocznie siedem milionów 
ton dwutlenku węgla (głównej przyczyny globalnego 
ocieplenia klimatu) oraz inne szkodliwe gazy i substan-
cje, takie jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz bardzo 
szkodliwe dla naszego układu oddechowego popioły. 
Przy tym typie produkcji energii wydzielana jest tak-
że znaczna ilość substancji rakotwórczych, takich jak: 
kadm, arsen, beryl, nikiel i chrom.

Promieniowanie jonizujące – czy jest 
aż tak groźne?

Wskazanie emisji substancji rakotwórczych w przy-
padku elektrowni konwencjonalnych wywołuje pytanie 
o obecność substancji promieniotwórczych w produk-
cji energii z jądra atomowego. Substancje te faktycznie 
emitują promieniowanie jonizujące, a pod tym pojęciem 
kryją się różne cząstki elementarne, które padając na 
atomy, mogą doprowadzić do oderwania elektronów, 
prowadząc tym samym do zniszczenia wiązań chemicz-
nych substancji – w szczególności tkanek żywych. Dla 
dodania temu zjawisku zagadkowości ojcowie izyki 
jądrowej nazwali główne rodzaje tego promieniowania 
literami greckimi α, β i γ. W rzeczywistości są to nazwy 
dla jąder helu, elektronów oraz promieniowania elek-
tromagnetycznego. To ostatnie znamy z życia codzien-
nego w postaci fal radiowych i telewizyjnych, chociaż 
dla jonizacji musi ono mieć większą energię.

Jak się okazuje, na co dzień człowiek wystawiony 
jest na małe dawki promieniowania jonizującego – na-
zywamy to tłem naturalnym promieniowania. Promie-
niowanie to otaczało nas od zarania dziejów i pochodzi 
ze Słońca, z kosmosu, a także ze skorupy ziemskiej. Na-
wet w naszych organizmach znajdują się pewne ilości 
substancji promieniotwórczych (głównie izotop potasu 
K-40 - wchłaniamy go z mlekiem), które emitują cząstki 
jonizujące. Uwaga! Zbliżając się do innych osób, naraża-
my je i siebie na niewielkie napromieniowanie. 

Wyliczono, że przeciętny obywatel Ziemi otrzymuje 
średnio dawkę promieniowania jonizującego o wielko-
ści 2,4 mSv/rok (2,4 milisiwerta na rok – jest to izyczna 
jednostka określająca dawkę pochłoniętą). Bazując na 
przykładzie Australii, można powiedzieć, że w tym bilan-
sie około połowy, w mniej więcej równych proporcjach, 
promieniowanie pochodzi z kosmosu i z wnętrza Ziemi, 
około jednej dwunastej jest pochłaniane z Ziemi w po-
staci bardzo promieniotwórczego gazu szlachetnego 
radonu, około jednej szóstej pochodzi z innych źródeł 
i w końcu około jednej czwartej całej dawki każdy oby-
watel otrzymuje w procesie diagnostyki medycznej. 

Jak wykazano, dawki tła naturalnego nie powodują 
żadnych ujemnych skutków zdrowotnych. Mało tego, 
są kraje, w których przeciętna dawka naturalna jest wie-
lokrotnie większa – np. Finowie otrzymują aż trzy razy 
więcej niż przeciętny obywatel Ziemi, a są najdłużej ży-
jącym społeczeństwem w Europie. Warto wspomnieć, 
że istnieje miejsce w Iranie (miasto Ramsar między 
Morzem Kaspijskim a masywem górskim Elburs), gdzie 
średnia roczna dawka naturalna jest kilkadziesiąt razy 
większa. Oznacza to, że organizm ludzki na przestrze-
ni ewolucji doskonale przystosował się do pochłania-
nia naturalnych dawek promieniowania jonizującego, 
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a nawet nie potrzebował żadnego zmysłu, który by go 
o nadmiarze tego promieniowania informował. 

Oczywiście pochłonięcie dużych dawek promienio-
wania jonizującego, wielokrotnie przewyższających tło 
naturalne, może być dla człowieka szkodliwe. Szkod-
liwość promieniowania nie dotyczy jednak małych 
dawek. W medycynie zjawisko to określa się pojęciem 
hormezy radiacyjnej – okazuje się że małe dawki pro-
mieniowania są wręcz dla człowieka korzystne, tak jak 
może być korzystne dla organizmu przyjmowanie ma-
łych dawek niektórych substancji. Na przykład selen 
w dużych dawkach jest trucizną dla organizmu, ale jego 
całkowity brak też może powodować negatywne skut-
ki zdrowotne, dlatego podaje się go często w małych 
dawkach. Także zwykłe lekarstwa (np. aspiryna) przyję-
te w dużych jednorazowych dawkach (np. kilkadziesiąt 
tabletek) mogą prowadzić do negatywnych skutków 
zdrowotnych3.

Przed dużymi dawkami promieniowania możemy 
się zabezpieczyć, stosując grube osłony lub wielowar-
stwowe izolacje, podobnie jak zabezpieczamy się izo-
lacjami z tworzyw sztucznych i innego typu izolatorów 
przed niepożądanym działaniem prądu elektrycznego. 

Najbardziej zewnętrznym zabezpieczeniem elek-
trowni jądrowej jest stosowana obecnie podwójna be-
tonowa obudowa bezpieczeństwa, która może nawet 
wytrzymać uderzenie samolotu typu Boeing B 757. 

Poza tym istnieje cały system osłon i zabezpieczeń 
wewnątrz – zwykła woda w basenie jest także dobrym 
zabezpieczeniem i stosuje się ją na przykład w procesie 
„wychładzania” wypalonego paliwa jądrowego. 

Dzięki tym zabezpieczeniom emisja promienio-
wania jonizującego poza obręb elektrowni jądrowej 
kształtuje się poniżej 0,1 mSv/rok (jedna dwustu-
czterdziesta średniego tła naturalnego na świecie), 
co odpowiada zmianie na rok miejsca zamieszkania 
z Wrocławia na Białystok, bowiem o tyle różni się po-
ziom tła naturalnego promieniowania między tymi 
miastami. Zatem dawki promieniowania będące 
wynikiem pracy elektrowni jądrowych nie powodują 

absolutnie żadnych ujemnych skutków dla zdrowia 
osób przebywających w ich okolicy4. 

Elektrownie jądrowe współistnieją z otoczeniem 
przyrodniczym

Skoro elektrownie jądrowe nie emitują gazów cie-
plarnianych do otaczającego je środowiska, a także nie 
stanowią żadnego zagrożenia dla ich otoczenia w za-
kresie emisji promieniowania jonizującego, to mogą 
być doskonale wkomponowane w krajobraz przyrodni-
czy danego regionu, czego wiele przykładów możemy 
odnaleźć na całym świecie, np. elektrownia jądrowa 
Los Vandellos w Hiszpanii (rys. 3 – autor Victor Guisado 
Muñoz – umiejscowiona w centrum regionu turystycz-
nego – plażowicze kąpią się w wodzie morskiej, połą-
czonej z trzecim obiegiem wody elektrowni. 

Bezpośrednie otoczenie elektrowni jądrowej Ring-
hals w Szwecji stanowią tereny rolnicze i hodowlane. 
Elektrownia jądrowa Chinon we Francji jest usytuowa-
na w samym centrum regionu turystycznego zamków 
nad Loarą. 

Wymienione przykłady pozwoliły na przekonanie 
do budowy elektrowni jądrowych wybitnych ekologów, 
którzy początkowo byli tej idei przeciwni. Dr Patrick Mo-
ore – założyciel organizacji ekologicznej „Greenpeace” 
po wielu latach walki napisał: „Gdy w latach siedemdzie-
siątych zakładaliśmy „Greenpeace”, wierzyłem – podob-
nie jak moi współtowarzysze – że energia jądrowa jest 
synonimem jądrowego holokaustu (...) Trzydzieści lat 
później moje poglądy zmieniły się i cały ruch proeko-
logiczny powinien pójść w moje ślady, ponieważ ener-
getyka jądrowa ma szansę być źródłem energii, które 
uchroni naszą planetę przed prawdziwym zagrożeniem: 
katastrofalną zmianą klimatu”5. 

Zachodniopomorskie wchodzi do gry 
o elektrownię jądrową

W dniu 13 stycznia 2009 roku rząd RP podjął uchwałę 
nr 4/2009, w której w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju oraz przy uwzględnieniu rozwoju 

Rys. 3 Elektrownia jądrowa Los Vandellos w Hiszpanii jest zlokalizowana w centrum regionu turystycznego nad Morzem Śród-
ziemnym niedaleko Barcelony (za zgodą autora Victora Guisado Muñoza). 
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gospodarczego ustalono, że przygotowany i wdrożony 
zostanie program polskiej energetyki jądrowej. 

W dniu 21 stycznia 2009 roku Zarząd Oddziału 
Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego 
(PTF) podjął uchwałę, na mocy której zwrócił się do Wo-
jewody Zachodniopomorskiego Marcina Zydorowicza 
oraz do Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego Władysława Husejko z apelem o podjęcie starań 
w kierunku przedstawienia propozycji lokalizacji elek-
trowni jądrowej na terenie województwa zachodniopo-
morskiego. Uchwała ta została przekazana władzom 22 
stycznia za pośrednictwem JM Rektora US prof. dr. hab. 
Waldemara Tarczyńskiego.

W dniu 18 marca odbyło się posiedzenie Woje-
wódzkiej Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego, na 
którym jako przewodniczący Oddziału Szczecińskiego 
PTF przedstawiłem propozycję współpracy środowiska 
nauki ze środowiskiem samorządu lokalnego i biznesu 
w zakresie zgłoszenia lokalizacji elektrowni jądrowej do 
programu rządowego. W efekcie Wojewoda powołał 
w ramach Rady Grupę Roboczą ds. Energetyki Jądro-
wej, w skład której weszli naukowcy (oprócz mnie prof. 
Konrad Czerski z Instytutu Fizyki, który był także jednym 
z głównych inicjatorów uchwały PTF), przedstawiciele 
branży energetycznej oraz starostowie i wójtowie z re-
jonów, gdzie, po wstępnej ocenie, mogłyby być zlokali-
zowane elektrownie. 

Grupie Roboczej przy formułowaniu planu wdraża-
nia energetyki jądrowej w województwie zachodniopo-
morskim od początku przyświecała idea wkompono-
wania obiektów jądrowych w krajobraz przyrodniczy 
regionu znanego ze swych walorów turystycznych tak, 
aby przyczyniały się one do jego rozwoju i dobrobytu. 
Jak wiadomo, głównym hasłem reklamowym naszego 
województwa jest „Zachodniopomorskie morze przy-
gody” i według naszej opinii mogłoby być uzupełnione 
słowami „i energetyka jądrowa”.

Na podstawie dokumentów Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej oraz brytyjskiego programu 
jądrowego w lipcu 2009 roku w Grupie Roboczej opra-
cowano formularz zgłoszenia lokalizacji elektrowni ją-
drowej, który został przekazany do zainteresowanych 
gmin. Formularz ten, uzupełniony obszerną dokumen-
tacją (głównie szczegółowymi mapami i planami), po-
służył do formalnego zgłoszenia dziesięciu propozycji 
lokalizacji do Ministerstwa Gospodarki (MG) w dniu 30 
października 2009 roku. 

Zachodniopomorskie Zagłębie Jądrowe
Zgłoszone MG propozycje lokalizacji elektrowni 

jądrowej obejmują cztery obszary: Kopań, Stargard, 
Gryino i Stepnica6. Na uwagę zasługuje fakt, że wo-
jewództwo zachodniopomorskie zgłosiło dziesięć 
lokalizacji na dwadzieścia siedem – zatem co trzecia 
zaproponowana polska lokalizacja pochodzi z naszego 
województwa (rys. 4). 

W marcu 2010 roku Ministerstwo Gospodarki ogło-
siło wstępny ranking lokalizacji elektrowni jądrowych. 
Jego celem było zarekomendowanie ich inwestorowi 
– Polskiej Grupie Energetycznej S.A., który ma prawo 
wybrania odpowiadającej mu lokalizacji lub zapropo-
nowania własnych.

 Zgodnie z zarysem Polskiego Programu Energe-
tyki Jądrowej wybór lokalizacji dla pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej ma nastąpić do końca 2013 r., a jej 
budowa ma się rozpocząć 1 stycznia 2016 r. i trwać naj-
później do 2020 r. W Programie planowana jest także 
budowa drugiej elektrowni, która mogłaby być ukoń-
czona ok. 2025 r.

Wśród pierwszych trzech lokalizacji na liście ran-
kingowej znalazł się „Kopań”. Pozostałe zachodniopo-
morskie lokalizacje znalazły się na dalszych miejscach. 
Wśród istotnych ich zalet należy wymienić: dostęp do 
wody chłodzącej, dobrze rozwiniętą infrastrukturę (por-
ty, drogi, linie kolejowe, lotniska, sieć elektroenergetycz-
na), a także rosnące poparcie społeczne dla energetyki 
jądrowej. 

Dalsze rozważania ze strony potencjalnych inwe-
storów (oprócz PGE mają to być także irmy operujące 
obecnie elektrowniami jądrowymi) oraz dostawców 
technologii wskazują na istotną rolę, jaką przy wyborze 
lokalizacji może odegrać dobry dostęp do dużych zaso-
bów wody chłodzącej. Jest to czynnik, który znacznie 
poprawia sprawność elektrowni jądrowej i wiąże się 
z konkretnymi oszczędnościami przy jej eksploatacji 
rzędu od jednego do trzech procent.

 Jako argument można podać fakt, że wszystkie 
zaproponowane do aktualnego programu lokalizacje 
brytyjskie leżą w rejonie nadmorskim, tak jak i w innych 
krajach na całym świecie (Francja, USA, Japonia, Chiny).

W tym kontekście szczególną szansę na wybór 
mają zachodniopomorskie lokalizacje: „Kopań” (umiej-
scowiona nad brzegiem Bałtyku) oraz „Stepnica-1” 
i „Stepnica-2” nad Zalewem Szczecińskim, który należy 
do zasobów wód morskich. 

Rys. 4 Lokalizacje elektrowni jądrowych w województwie zachodniopomorskim 
(za zgodą Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej).
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Pozostałymi polskimi lokalizacjami z bezpośrednim 
dostępem do morza są: „Choczewo” i „Lubiatowo-Ko-
palino” z województwa pomorskiego oraz „Żarnowiec”, 
który znajduje się kilkanaście kilometrów od morza i był 
miejscem niezrealizowanej inwestycji jądrowej w latach 
80. XX wieku.

Pozostałe lokalizacje zachodniopomorskie mogły-
by też być wykorzystane w dalekiej przyszłości – realiści 
w dziedzinie energetyki jądrowej nie mają wątpliwości, 
że rosnące zapotrzebowanie na energię wymusi dalsze 
duże inwestycje w tym sektorze w naszym kraju. Do 
roku 2030 roku energetyka jądrowa ma mieć ok. 16% 
udział w strukturze wytwarzania energii elektrycznej, 
ale w wielu krajach świata udział ten jest znacznie więk-
szy (np. Niemcy mają obecnie ten udział na poziomie 
30%, a Francja na poziomie 80%).

Rozwój cywilizacyjny i gospodarczy regionu
Jednym z największych fenomenów dotyczących 

perspektyw rozwoju energetyki jądrowej w wojewódz-
twie zachodniopomorskim jest efekt niezwykłej syner-
gii pomiędzy środowiskami nauki, polityki i biznesu, co 
robi ogromne wrażenie na inwestorze oraz na kierowni-
ctwie Ministerstwa Gospodarki.

Oprócz jednomyślnego poparcia ze strony Wojewo-
dy, Marszałka, starostów i wójtów na uwagę zasługuje 
także obiektywizm w przekazywaniu informacji na te-
mat energetyki jądrowej przez lokalne media. 

Jest o co walczyć, bowiem koszt inwestycji w po-
staci elektrowni jądrowej to około 20 miliardów zło-
tych i może to być w ogóle największa inwestycja 
przemysłowa w naszym województwie w całej jego 
historii. Dla porównania skala inwestycji w terminal 
skroplonego gazu LNG w Świnoujściu to tylko około 
3 miliardów złotych. 

Eksperci oceniają, że inwestycja jądrowa może do-
prowadzić szybko do awansu cywilizacyjnego regio-
nu poprzez rozwój nauki (uczelnie wyższe, instytuty 
naukowe i przemysłowe) i nowych technologii (irmy 
z branży high-tech). To także perspektywa zatrudnienia 
ok. 3-4 tysięcy osób przy budowie oraz około tysiąca 
osób przy eksploatacji obiektu plus około 2 tysięcy przy 
planowanych remontach obiektu. 

Szczególnie ważne dla naszych starań o inwestycję 
jest jak największe zaangażowanie irm lokalnych i grup 
zawodowych (np. spawacze, operatorzy dźwigów). 
Duża liczba bezpośrednio zatrudnionych spowoduje 
także pobudzenie koniunktury w sektorze usług sku-
pionych wokół inwestycji. 

Bez wątpienia pojawią się także konkretne korzyści 
w formie podatków wpłacanych do kasy gminnej, po-
wiatowej i wojewódzkiej (podatek od nieruchomości, 

Dr hab. Mariusz P. Dąbrowski, prof. Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, pracownik Instytutu Fizy-
ki, specjalista z zakresu izyki jądrowej, cząstek 
elementarnych i kosmologii, ekspert energetyki 
jądrowej zaangażowany w kampanię informa-
cyjną, Przewodniczący Oddziału Szczecińskiego 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF), członek 
wykonawczy Zarządu Głównego PTF odpowie-
dzialny za kontakty z gospodarką i społeczeń-
stwem, członek Społecznego Zespołu Doradców 
przy Pełnomocniku Rządu RP ds. Polskiej Energe-
tyki Jądrowej, Pełnomocnik Wojewody ds. Roz-
woju Energetyki Jądrowej na Terenie Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego

1 Na podstawie dokumentu: Considerations to launch a nuclear power programme, International Atomic Energy Agency, Wie-

deń 2007. 
2 Na podstawie dokumentu: „Polski Program Energetyki Jądrowej” (projekt), Ministerstwo Gospodarki, 16.08.2010.
3 Z. Jaworowski, „Postępy Fizyki” tom 58, zeszyt 4, str. 146 (2007), E.J. Calabrese, R. Blain, Toxicol. Appl. Pharm. 202, 289 (2005).
4 A. Strupczewski, Nie bójmy się energetyki jądrowej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa 2010.
5 P. Moore, Biuletyn IAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej) Vol. 48, Nr 1 (http://www.iaea.org/Publications/Magazi-

nes/Bulletin/Bull481/htmls/nuclear_rethink.html).
6 W obszarze Kopań wyróżniono jedną lokalizację, w obszarze Stargard wyróżniono trzy, w obszarze Gryino cztery lokalizacje, 

a obszar  Stepnica obejmuje dwie lokalizacje (patrz rys. 4).

PIT, CIT). O skali tych wpływów można się domyślić na 
podstawie przykładu francuskiej elektrowni Flamman-
ville, która płaci około 25 milionów euro podatków lo-
kalnych rocznie.

Podsumowanie
Energia pochodząca z oddziaływania silnego nu-

kleonów wewnątrz jądra atomowego wykorzystywana 
w reaktorach elektrowni jądrowych jest bez wątpienia 
najwydajniejszym znanym do tej pory ludzkości spo-
sobem produkcji energii elektrycznej. Współczesne 
elektrownie jądrowe są bezpieczne i nie emitują szkod-
liwych substancji bezpośrednio do środowiska, jak 
dzieje się to w przypadku elektrowni na paliwa kopalne 
i w związku z tym można te elektrownie wkomponować 
w krajobraz przyrodniczy regionów mniej uprzemysło-
wionych, dając w ten sposób szansę tym regionom na  
rozwój gospodarczy. 

Z tej szansy mogłoby skorzystać województwo 
zachodniopomorskie, gdyby zdołało przekonać inwe-
stora do lokalizacji elektrowni jądrowej na jego terenie. 
Istnieją mocne argumenty merytoryczne za tym, aby 
taka inwestycja faktycznie była tu umiejscowiona. Są 
to między innymi: bliskość morza i innych zbiorników 
wodnych, portów, szlaków komunikacyjnych, a także 
poparcie społeczne dla programu energetyki jądrowej. 
Ten potencjał może przyczynić się do powstania struk-
tury gospodarczej nazwanej przeze mnie wstępnie „Za-
chodniopomorskim Zagłębiem Jądrowym”, która mo-
głaby pozwolić na dynamiczny rozwój województwa 
przez wiele pokoleń. 

Wykład w formie prezentacji multimedialnej można zna-

leźć na stronie internetowej Oddziału Szczecińskiego Polskiego 

Towarzystwa Fizycznego: www.ptf.ps.pl/energetyka.php.  
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Student prawa powinien 
być zawsze tam, gdzie dzieje 
się coś ciekawego
Z profesorem Maciejem Zielińskim, twórcą i pracownikiem Katedry Teorii i Filozoi i Prawa 
Wydziału Prawa i Administracji US, o etosie prawnika rozmawia Marika Gołda.

JM Rektor 
prof. Waldemar 
Tarczyński w czasie 
jubileuszowego 
wystąpienia. Obok: 
dr Agnieszka Choduń, 
Jubilat – prof. Maciej 
Zieliński, prof. 
Stanisław Czepita

fot. Jerzy Giedrys

Marika Gołda: Panie Profesorze, już blisko pół 
wieku pracuje Pan jako dydaktyk – od 1963 roku 
w Punkcie Konsultacyjnym Wydziału Prawa i Ad-
ministracji UAM w Szczecinie, a po utworzeniu Uni-
wersytetu Szczecińskiego w 1985 roku – w Instytu-
cie Prawa nowej uczelni. Co zdecydowało, że wybrał 
Pan akademicką drogę kariery?

Prof. Maciej Zieliński: Taką drogę kariery wybra-
łem z inspiracji swojego mistrza, profesora Zygmunta 
Ziembińskiego, a mój wybór wynikał z potrzeby pracy 
naukowej, chciałem ją podjąć. Ten wybór okazał się 
trafny. Gdybym miał jeszcze raz rozpoczynać życie za-
wodowe w dziedzinie prawa, to raz jeszcze postawił-
bym na pracę naukową. Z pracą naukową ściśle wiąże 
się dydaktyka, jednak z młodzieżą miałem kontakt na-
wet jeszcze przed studiami, jako wychowawca na kolo-
niach i korepetytor. Przez całe studia utrzymywałem się 
z korepetycji z matematyki. 

M.G.: A jakie ideały przyświecały Panu Profeso-
rowi, kiedy rozpoczynał Pan studia? Jaki jest we-
dług Pana etos prawnika?
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M.Z.: Wydaje mi się, że prawnik spełnia niezwy-
kle ważną funkcję. Rozumiem ją dwojako. Po pierw-
sze prawnik pełni funkcję w stosunku do tych, którzy 
zwracają się do niego po pomoc, po drugie wobec 
społeczeństwa. Prawnik zawsze musi pamiętać o obu 
tych ważnych aspektach. Nie może jednego przedło-
żyć nad drugi. Musi tak działać, by pomóc tym, któ-
rzy potrzebują pomocy, nie zapominając przy tym, 
że społeczeństwo oczekuje, żeby odbyło się to spra-
wiedliwie. Dobry prawnik powinien pamiętać o tym, 
że ma wygrać, ale nie za wszelką cenę, lecz w ramach 
obowiązującego prawa.

M.G.: Panie Profesorze, proszę powiedzieć, jak 
uprawiało się prawo przed przełomem, który nastą-
pił w roku 1989, a jak wygląda praktyka prawnicza 
obecnie.

M.Z.: Pod względem wykładni tekstów prawnych 
PRL nie różni się od współczesnej Polski. Różni się na-
tomiast tymi punktami, w których prawnik musi się 
odwoływać do wartości. Nasza konstytucja dobrze to 
określa – dominują w niej wartości, m.in. katolickie. 
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Drugi element różniący jest taki, że prawo dziś rozrosło 
się do tego stopnia, że prawnik, który swoją wiedzą po-
został w poprzednim ustroju, nie jest w stanie sprostać 
współczesnym wymaganiom. Musi przejść drogę do-
skonalenia pod względem intelektualnym i pod wzglę-
dem wartości. Są takie obszary prawa, w których musi 
ono funkcjonować z uwzględnieniem faktu, że Polska 
jest w Unii Europejskiej. 

M.G.: Panie Profesorze, co w ta-
kim razie znaczy być prawnikiem 
dzisiaj?

M.Z.: Być prawnikiem, według 
mnie, to znaczy być człowiekiem 
z kręgu najwyższego zaufania. Mieć 
świadomość tego, jaka jest nasza kul-
tura prawna, co stanowi jej pryncypia 
nieprzekraczalne. Prawnik powinien 
mieć możliwie jak największą wie-
dzę i świadomość tego, że pomaga 
rozwiązać czyjeś, niekiedy bardzo 
intymne problemy, o których często 
nikt poza nim nie wie. Ten kto przy-
chodzi do prawnika, musi mieć peł-

ne zaufanie do jego dyskrecji i taktu. Dlatego idący na 
studia prawnicze powinni sobie sami odpowiedzieć na 
pytanie: dlaczego te właśnie studia wybierają?

M.G.: Jaka powinna być odpowiedź na to pyta-
nie, Panie Profesorze?

M.Z.: Odpowiedzi bywają różne, np.: bo jako praw-
nik będę zarabiać duże pieniądze, albo – bo będę 
uczestniczyć w czymś niezwykle ciekawym. Niezależ-
nie od powodów ktoś, kto idzie na studia prawnicze, 
powinien wiedzieć, że my, wykładowcy, będziemy go 
sprawdzali także z moralności. Ktoś, kto odpisuje od 
drugiego podczas egzaminu, nie będzie dobrym praw-
nikiem. Być prawnikiem w pełnym tego słowa znacze-
niu, czyli takim, który może służyć człowiekowi, to nie 
tylko mieć zawodową wiedzę, ale i orientować się we 
wszystkim, co się w życiu dzieje. Student np. biologii 
nie korzystający z dóbr kultury – traci jako człowiek. 
Student prawa w takiej sytuacji – traci również jako 
prawnik. Student prawa musi znaleźć czas na kino, te-
atr, prasę, książki nie związane z zawodem, a nawet na 

mecz. Powinien uczestniczyć w dyskusjach i oriento-
wać się w tym, co dla ludzi jest ważne, obserwować ich 
w różnych sytuacjach, żeby nie wyznaczać roli innych 
poprzez swoje wyobrażenia, ale poprzez wiedzę o nich. 
Często powtarzam swoim studentom, że powinni być 
tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Co prawda raz 
negatywnie się to na nich odbiło. W stanie wojennym 
kilkoro moich studentów zostało aresztowanych i mieli 
do mnie pretensje, bo przecież byli w centrum intere-
sujących wydarzeń, tak jak im zawsze radziłem.

M.G.: No właśnie, jak Pan Profesor wychowuje 
swoich studentów, co jeszcze im radzi i jakie warto-
ści wpaja?

M.Z.: Jako nauczyciel pokazuję im, jak gruntow-
na musi być wiedza, że musi być autentyczna. Czę-
sto mówię swoim studentom: nie wiem, dowiem się 
i wam odpowiem. Będąc jednocześnie wychowawcą, 
wpajałem młodym ludziom odpowiedzialność za to, 
co się robi. To, że usprawiedliwienia dla samych siebie 
powinniśmy szukać na samym końcu, że ważna jest 
punktualność i dotrzymywanie słowa oraz gotowość 
do poniesienia konsekwencji za swoje działania. Pra-
wo jest posłannictwem. Gdybym mógł, doprowadził-
bym do tego, żeby wyróżnione zostały cechy, które 
kandydat na studia prawnicze powinien mieć, np. 
uczciwość, i na tej podstawie przyjmowałbym na stu-
dia prawnicze. Intelekt można udoskonalić, z moral-
nością jest znacznie trudniej.

M.G.: Panie Profesorze, proszę jeszcze powie-
dzieć, jak zmienili się studenci przez blisko pół wie-
ku Pana pracy dydaktycznej?

M.Z.: Dzisiejsi studenci żyją w zupełnie innym 
świecie niż ten sprzed kilku dekad. Współczesność wy-
wiera na nich piętno, muszą działać szybciej, a przez 
to mniej rel eksyjnie. Pośpiech nie pozwala na perfek-
cję. Dlatego cieszę się, kiedy studenci wybierają moje 
seminarium z teorii prawa i problemów etycznych, bo 
wiem, że ci studenci muszą być rel eksyjni. Widoczne 
jest też to, że kiedyś studenci byli bardziej ukształto-
wani przez osoby bliskie, umieli się zachować w wielu 
sytuacjach, a ich kultura osobista była na wyższym 
poziomie. Teraz rodzice mają więcej zajęć, a dzieci 
wychowuje telewizja. Jestem jednak przekonany, że 

Prof. Stanisław 
Czepita wręcza 
prof. Maciejowi 

Zielińskiemu księgę 
jubileuszową

fot. Jerzy Giedrys
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Prof. Maciej Zieliński 
w trakcie przemowy 

wieńczącej jego 
jubileusz

fot. Jerzy Giedrys
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Uroczystość jubileuszu urodzin prof. zw. dra hab. Macieja Zielińskiego odbyła się 18 listopada 2010 r. 
w sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego

W programie spotkania znalazły  się wystąpienia: JM Rektora US, prof. Waldemara Tarczyńskiego, 
dra hab. prof. US Henryka Doleckiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji US, oraz dra hab. prof. 
UAM Tomasza Sokołowskiego, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM. Całość zwieńczył swym wy-
stąpieniem szacowny Jubilat.

Profesor Zieliński otrzymał również  księgę jubileuszową W poszukiwaniu dobra wspólnego pod redak-
cją prof. Stanisława Czepity (US) i dr Agnieszki Choduń (US) – Wydawnictwo Naukowe US. 

Wśród znakomitych gości Jubileuszu znaleźli się m.in.: prof. zw. Zbigniew  Radwański, członek rzeczy-
wisty PAN, prof. dr hab.  Roman Hauser, członek Rady Nauki MNiSW, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, 
członek PAN i Rady Nauki MNiSW, dr hab. Lech Paprzycki, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Eks-
pertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna, prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sędzia Trybu-
nału Konstytucyjnego, oraz wybitny polski ilozof, prof. Jan Woleński.
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swoją postawą wobec innych można sprowokować do 
lepszego zachowania. Od czasu do czasu rozmawiam 
ze studentami na temat ich kultury osobistej i często 
okazuje się, że nie robili źle ze złej woli, po prostu nie 
wiedzieli, jak należało postąpić.

M.G.: Co Pan Profesor radziłby młodym prawni-
kom: tym rozpoczynającym studia i tym będącym 
na starcie swojej zawodowej kariery?

M.Z.: Ten kto idzie na studia, powinien mieć 
jasno określone cele. My, nauczyciele akademiccy, 
będziemy go traktowali tak, jakby przyszedł tu po 
najwyższą wiedzę, a on musi mieć świadomość, że ta 
wiedza będzie go w przyszłości wyróżniała. W spo-
łeczeństwie będzie się liczyło to, kim on jest – jaka 
postawa moralna go charakteryzuje. Preferowani 
prawnicy to ci najlepsi także pod względem kształ-
cenia moralnego.

M.G.: Dziękuję za rozmowę.  

Profesor Maciej Zieliński to profesor zwy-
czajny w Katedrze Teorii i Filozoii Prawa WPiA 
US, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk. Jako członek Rady Języka Pol-
skiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk 
doprowadził do utworzenia w 2003 r. Komisji 
Języka Prawnego, której jest przewodniczą-
cym. 

Jubilat jest uczniem profesora Zygmunta 
Ziembińskiego, założyciela i prekursora tak 
zwanej poznańskiej szkoły teorii prawa. Głę-
bokie i oryginalne idee naukowe profesora 
Macieja Zielińskiego spowodowały, że za jego 
sprawą mówi się dzisiaj o „szkole poznańsko-
-szczecińskiej”, w której jest on niekwestio-
nowanym autorytetem. Głównym nurtem 
zainteresowań Profesora jest problematyka 
wykładni prawa, a także tworzenia prawa.

Akademicka płeć
Listopadowe spotkanie Koła Naukowego Gender zainspirowane zostało dyskusją redakcyjną 
„Przeglądu” (2010 nr 4-6) na temat „Kobieta na uniwersytecie”. Jej uczestniczka,  
prof. Ewa Szuszkiewicz z Wydziału Matematyczno-Fizycznego, postanowiła kontynuować 
temat, prezentując postacie tych, które odegrały znaczącą rolę w nauce.

Renata Lis

absolwentka Wydziału 
Humanistycznego US

Funkcjonowanie kobiety w nauce to jedna z wie-
lu kwestii, które nurtują badaczy i badaczki zajmu-
jące się zagadnieniem płci. Jak się okazuje, zapytani 
o uczone, najczęściej wymieniamy Marię Curie-Skło-
dowską, potem zalega znacząca cisza. 

Prof. Ewa Szuszkiewicz wyjaśnia, że pomysł pod-
jęcia tej tematyki narodził się na początku czerwca 
2010 roku. Wtedy to odbyła się dyskusja redakcyj-

na „Przeglądu Uniwersyteckiego” na temat „Kobieta 
na uniwersytecie”. Spotkanie to stało się inspiracją 
do dalszych rozważań. „Chciałam na tym spotkaniu 
opowiedzieć o kobietach pracujących naukowo, 
o tym, że taki temat nie powinien w ogóle zaistnieć, 
bo czy ktokolwiek kiedykolwiek został zaproszony 
na dyskusję zatytułowaną „Mężczyzna na uniwersy-
tecie”?
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Prof. Ewa Szuszkiewicz 
w czasie wykładu

fot. Renata Lis

Na zakończenie pokazałam uczestnikom spotkania 
szesnaście wizerunków kobiet, które dokonały w swym 
życiu naprawdę rzeczy wielkich w dziedzinach takich 
jak: astronomia, izyka, matematyka, informatyka, bio-
logia i poprosiłam o zidentyikowanie chociażby jednej 
z nich. Niestety – żadne nazwisko nie padło. Celowo 
nie umieściłam wśród wybranych Marii Curie-Skłodow-
skiej, wiedziałam bowiem, że ona zostałaby rozpozna-
na na pewno. Pod koniec tego eksperymentu Justyna 
Wodzik przewodnicząca koła Gender działającego na 
Wydziale Humanistycznym powiedziała, że warto było-
by posłuchać o sławnych kobietach w nauce. Rzeczy-
wiście w kilka dni późnej otrzymałam zaproszenie na 
spotkanie koła”.

Partnerstwo w naukach 
Wybór uczonych do prezentacji był zgodny z za-

interesowaniami naukowymi profesor Ewy Szusz-
kiewicz.  Paradoksalnie – spotkanie rozpoczęło się 
od przedstawienia odkrycia, jakiego dokonała Maria 
Curie-Skłodowska, choć to właśnie o niej słyszeliśmy 
setki razy. Ale czy tak wiele wiemy o jej odkryciu? 
Podczas tej prezentacji podkreślony został fakt ścisłej 
współpracy z mężem Pierre'em Curie jako przykład 
współdziałania kobiet i mężczyzn w środowisku za-
wodowym. 

Następną postacią, którą przypomniała profesor 
Ewa Szuszkiewicz, była Rosalind Elsie Franklin, pionier 
biologii molekularnej, której badania przyczyniły się 
znacząco do zrozumienia struktury DNA. Rentgenow-
skie zdjęcie DNA, wykonane przez Rosalind, znane dzi-
siaj jako „photo 51”, pokazało kształt podwójnej helisy 
i posłużyło Jamesowi Watsonowi i Francisowi Crickowi 
do skonstruowania modelu DNA. Za ten model dwaj 
panowie oraz Maurice Wilkins otrzymali w 1962 roku 
Nagrodę Nobla. Cztery lata wcześniej Rosalind zmarła 
na raka.  

Annie Jump Cannon pasjonowała się astronomią. 
Początki były bardzo trudne. Dopiero dziesięć lat po 

ukończeniu studiów mogła zająć się tym, co lubiła 
najbardziej. W 1896 roku rozpoczęła opracowywanie 
danych obserwacyjnych i obliczenia astronomiczne 
w grupie „kobiet Pickeringa” w Harvard College Obser-
vatory. Opracowała ona klasyikację widmową gwiazd, 
opartą o izyczne parametry gwiazdowe, zauważając, 
że fundamentalną rolę w wyglądzie widma jest po-
wierzchniowa temperatura gwiazdy. Klasyikacja ta 
używana jest do dziś i zna ją każdy, kto interesuje się, 
choć trochę astronomią. 

Annie Cannon ma na swoim koncie również odkry-
cie około 300 gwiazd zmiennych. Jej osiągnięcia zostały 
zauważone i docenione. Annie była pierwszą kobietą, 
która uzyskała doktorat honorowy w Oxfordzie.

Emmy Noether do roku 1915 pracowała w Insty-
tucie Matematyki w Erlangen wraz z innymi sławnymi 
matematykami Hermannem Minkowskim, Felixem Kle-
inem i Davidem  Hilbertem. Za swoją pracę nie otrzy-
mywała żadnego wynagrodzenia. Uczona udowod-
niła dwa twierdzenia stanowiące obecnie podstawę 
izyki teoretycznej. Jedno z nich znane jest pod nazwą 
twierdzenia Noether. Jednak również na Uniwersytecie 
w Getyndze, na który przeniosła się w 1915 r., Emmy nie 
została pełnoprawnym członkiem kadry akademickiej, 
ponieważ była kobietą.

Kariera Jocelyn Bell, obecnie Jocelyn Bell Burnell, 
rozpoczęła się dość niespodziewanie. Będąc doktorant-
ką odkryła pulsary – szybko rotujące gwiazdy neutro-
nowe, posiadające silne pola magnetyczne. Wydawało 
się, że będzie to olbrzymi sukces w jej karierze. Za to 
odkrycie przyznano Nagrodę Nobla, ale Jocelyn nie zo-
stała jej laureatką. 

Według pani profesor osiągnęliśmy wiele i osiąg-
niemy jeszcze więcej. Musimy sobie zdawać sprawę, że 
wiele zależy od nas, a do partnerstwa trzeba zmierzać 
mądrze. Proces poprawy sytuacji trwa i jest procesem 
ciągłym. Zakończy się dopiero wtedy, gdy nikomu nie 
przyjdzie do głowy, aby specjalnie podejmować temat 
o kobietach w nauce.  

PREZENTACJE
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O sztuce Afryki 
w Muzeum Narodowym
W Polsce Szczecin kojarzony jest na ogół z portem, stocznią, Grudniem ’70, Sierpniem ’80, 
„Filipinkami”, paprykarzem... Dla koneserów współczesnej kultury Szczecin to teatry: Anny 
Augustynowicz i Kana, twórczość literacka Ingi Iwasiów, Artura Liskowackiego, Krzysztofa Bizio, 
Dariusza Bitnera. Niewiele osób zna nasze miasto jeszcze z innej strony. Szczecin to znaczący 
ośrodek badań afrykanistycznych, posiadający jedną z największych krajowych kolekcji 
z Czarnego Lądu.

Marta Tobota

Dział Kultur 
Pozaeuropejskich
Muzeum Narodowe 
w Szczecinie

Badania nad Afryką to ważna część tradycji powo-
jennego Szczecina, datująca się od 1962 r. Podsumo-
wanie czterdziestoletnich badań na tym kontynencie 
stanowiła sesja naukowa przygotowana w 2002 r. przez 
Muzeum Narodowe w Szczecinie „Afryka – 40 lat pene-
tracji oraz poznawania ludów i ich kultur”1. 

Kolejnym potwierdzeniem afrykanistycznych aspi-
racji naukowych naszego miasta była ogólnopolska 
konferencja „Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach 
polskich” (15-17 listopada 2010 r.) zorganizowana przez 
Dział Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego 
w Szczecinie we współpracy z Katedrą Etnologii i An-
tropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Polskim Stowarzyszeniem Sztuki Orientu i lokal-
nym oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 

W obradach uczestniczyli archeolodzy, antropolo-
dzy, egiptolodzy, etnolodzy, etnografowie, ilozofowie, 
historycy, historycy sztuki, językoznawcy, nubiolodzy, 
orientaliści i politolodzy reprezentujący Polską Akade-
mię Nauk, uniwersytety (z Katowic, Kielc, Krakowa, Ło-
dzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Torunia, Warszawy) 
i muzea (z Gdańska, Starogardu Gdańskiego, Poznania, 
Szczecina, Torunia, Żor). 

Podczas trzydniowych obrad przedstawili oni wyni-
ki swych badań i studiów nad sztuką Czarnego Lądu od 
czasów najdawniejszych po współczesność. Tematyka 
konferencji dotyczyła różnych form wypowiedzi arty-
stycznej – sztuk plastycznych, architektury, tradycyj-
nego rzemiosła i nowych mediów stosowanych przez 
artystów współczesnych oraz zagadnienia eksponowa-
nia zbiorów afrykańskich w praktyce muzeologicznej 
i estetykę afrykańską. 

Afrykańska archeologia
Tematyka pierwszych dwóch paneli prowadzonych 

przez dr. Stefana Jakobielskiego i prof. Włodzimierza 
Godlewskiego sięgała pradziejów i starożytności, czyli 
okresu stanowiącego obszar badawczy archeologów. 

1 J. Łapott, E. Prądzyńska, B. Zaborowska, red., Afryka – 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, Szczecin 2004, s. 398.
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Sławomir Szafrański

Ryty naskalne Sudanu i Egiptu, zaliczane do naj-
starszych śladów działalności artystycznej na konty-
nencie, były przedmiotem wystąpień specjalistów 
z Poznania, Warszawy, Krakowa, Gdańska i Szczecina. 
Do znakomitych archeologicznych odkryć z przeło-
mu XX i XXI wieku zalicza się stanowisko Tell el-Farcha 
(Wzgórze Kurczaka) w delcie Nilu, badane przez eks-
pedycję krakowsko-poznańską, które co roku przy-
nosi nowe dane do wczesnej historii cywilizacji egip-
skiej, w tym liczne i cenne wyroby artystyczne. Misja 
archeologiczna Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego od 2001 r. prowadzi badania w libij-
skim Ptolemais, a z wynikami dotychczasowych prac 
zapoznać się można było podczas listopadowej kon-
ferencji.

Sztuka tradycyjna Afryki 
Rozważania archeologiczne kontynuowano w ko-

lejnym bloku tematycznym, poświęconym sztuce 
Afryki od I tysiąclecia n.e. do XIX w. Po wprowadzeniu 
prof. Michała Tymowskiego przedstawione zostały 
zróżnicowane oblicza malarstwa, rzeźby i zdobnictwa 
afrykańskiego analizowane przez naukowców war-
szawskich, łódzkich, wrocławskich i szczecińskich.

Innym spojrzeniem na sztukę afrykańską była 
ocena rangi władzy tradycyjnej w Afryce Zachodniej, 
interpretowana na podstawie tamtejszej architektury 
oraz prezentacja cennego zabytku Muzeum Narodo-
wego w Szczecinie – brązowej głowy z dawnego Kró-
lestwa Beninu.

W części poświęconej sztuce tradycyjnej, którą 
otworzył prof. Jacek Pawlik SVD, znalazły się zagad-
nienia ukazujące sztukę ludów afrykańskich od XIX w., 
a wśród nich Kurumba z Burkina Faso, Bamana z Mali 
czy afrykańskich koczowników Tuaregów. Słuchacze 
mogli zapoznać się z kolekcjami i zbiorami afrykań-
skimi będącymi w posiadaniu muzeów w Poznaniu, 
Szczecinie, Toruniu i Żorach. 
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Afryka w sztuce 
Portret Afrykanów w XIX-wiecznej ilustracji eu-

ropejskiej przedstawiony przez prof. Macieja Ząbka 
był wstępem do obrad nad inspiracją i obrazami 
Afryki w twórczości Zachodu. Zasięg zaproponowa-
nych w tej grupie tematów był niezwykle szeroki: od 
Afryki Północnej i odkrywania antycznych miast Cy-
renajki, poprzez festiwale ilmowe Afryki Zachodniej 
będące miejscem ekspozycji sztuki afrykańskiej i fo-

Rzeźba 
przedstawiająca 

zwycięskiego przodka. 
Należała do tajnego 

stowarzyszenia Ekpo 
odpowiedzialnego 

m.in. za kult 
przodków. Lud Ibibio, 

Nigeria, poł. XX w.
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tograie w książkach etiopskich ze zbiorów biblioteki 
Katedry Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu War-
szawskiego, aż po obecność Polaków w sztuce Afryki 
Południowej.

Po tej wędrówce po całym kontynencie przy-
szedł czas na releksje nad współczesną sztuką Afry-
ki. Charakter jej estetyki przybliżyła prowadząca tę 
część dr Małgorzata Kądziela. Sztuka Ghany w XX w., 
malarstwo Tanzanii Tingatinga, estetyka ilmów hau-
sańskich czy konkluzje z badań nad podgłówkami 
afrykańskimi złożyły się na bogaty obraz sztuki tego 
kontynentu.

„Szczecin Humanistyczny”
Obecność w naszym mieście wielu znakomitych 

naukowców z całego kraju stworzyła okazję do wy-
słuchania ich wystąpień na Uniwersytecie Szczeciń-
skim. W ramach cyklu „Szczecin Humanistyczny” od-
były się otwarte wykłady prof. dr. hab. Jacka Pawlika 
SVD, „Afrykańskie obrzędy i zwyczaje pogrzebowe” 
oraz prof. dr. hab. Michała Tymowskiego „Państwa 
Afryki przedkolonialnej”.

O Afryce bez końca
Konferencja była pierwszym krokiem do orga-

nizacji częstszych spotkań, których przedmiotem 
będzie bogactwo i specyika sztuki Czarnego Lądu. 
Kolejna okazja to III Kongres Afrykanistów Polskich 
w 2012 r., którego przygotowanie Polskie Towarzy-
stwo Afrykanistyczne zleciło Muzeum Narodowemu 
w Szczecinie i Uniwersytetowi Szczecińskiemu. 

Materiały zaprezentowane podczas konferencji 
znajdą się w tomie, który do druku przygotują: Mu-
zeum Narodowe w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciń-
ski oraz Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu, a jej 
redaktorami będą: mgr Sławomir Szafrański, prof. 
Maciej Ząbek oraz dr Małgorzata Kądziela.  

Uczestnicy konferencji 
podczas zwiedzania 

Muzeum Techniki 
i Komunikacji
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Memoria de mortuis viventes obligat

Refl eksja po konferencji 

Damnatio memoriae 
w europejskiej 
kulturze politycznej
Ideą konferencji poświęconej damnatio memoriae w europejskiej kulturze 
politycznej, która odbyła się w Szczecinie 20 i 21 października 2010 roku przy 
współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Instytutem Pamięci Narodowej, 
było przybliżenie problemu skalanej pamięci, który dziś wydaje się bardzo 
aktualny, a jego genezy należy dopatrywać się już w czasach starożytnych.

Łacińskie pojęcie damnatio memoriae, czyli po-
tępienie pamięci, oznacza procedury, które miały na 
celu usunięcie dowodów potwierdzających istnienie 
danej osoby z wszelkich dokumentów, pomników czy 
też wizerunku skazywanego na niepamięć1. Najwięcej 
przypadków wymazywania dobrej pamięci o ludziach 
uznawanych za wrogów politycznych, stanowiących 
zagrożenie dla panującego wówczas systemu, dostar-
cza nam historia najnowsza, a przede wszystkim czasy 
komunizmu i proces późniejszego rozliczenia z tym 
okresem historycznym.

Dobra i zła sława
Procedura damnatio memoriae miała szeroką 

gamę zastosowań. Nie dotyczyła jedynie niszczenia 
pamięci o uznanych za zbrodniarzy, ale też wiązała się 
z przedstawianiem ich w złym świetle, co tworzyło złą 
pamięć o nich. 

Z samą „damnacją” dobrego imienia wiąże się 
jeszcze inna procedura, jaką jest przywrócenie jed-
nostkom potępionym honoru i czci – „konsekracja” 
(consecratio memoriae), czyli deii kacja, ubóstwienie, 
uznanie zasług zmarłego, wcześniej represjonowane-
go, za zaszczytne. 

Ów termin, choć współcześnie używany, ma pro-
weniencję antyczną. W starożytności jednak posługi-
wano się takimi określeniami, jak abolitio nominis, to 
jest usunięcie imienia, czy też memoria damnata – pa-
mięć potępiona. Według starożytnych sława i wynika-
jąca z niej memoria bona (tzw. dobra pamięć) zapew-
niała nieśmiertelność, toteż przywiązywano ogromną 
wagę do jej kształtowania. Unicestwienie pamięci 
o kimś oznaczało zatem największą karę w mniema-
niu ówczesnych ludzi. 

Najwięcej przypadków wymazywania pamięci 
wiąże się z osobami u władzy w dobie cesarstwa rzym-
skiego2, kiedy to usuwając wszelkie wizerunki i burząc 
pomniki, skazywano na nieistnienie. Dzień „damnacji” 
określano jako dies nefastis (dzień nieszczęsny), zaś ro-
dzinie skazanego zakazywano posługiwania się imie-
niem ojca. 

W źródłach z tamtej epoki możemy również zna-
leźć utarte językowe pejoratywne określenia towarzy-
szące tworzeniu negatywnej opinii o panującym, co 
było równoznaczne z wymazywaniem pamięci o nim. 
Przeważnie podkreślano okrucieństwo, gnuśność 
i rozpustę skazanego na złą pamięć. Jak już wspo-
mniałam, potępionym władcom niejednokrotnie 
jednak przywracano utraconą cześć i oczyszczano ze 
złej sławy, co określano jako renovatio memoriae lub 
renovatio nominis. 

Eliza Mazan

studentka studiów III 
stopnia na kierunku 
historii (Wydział 
Humanistyczny)

Wykład dr hab. Renaty 
Gałaj-Dempniak 
(Uniwersytet 
Szczeciński)

fot. Paweł Miedziński
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Prof. dr hab. 
Wałentyna Szandra 

(Instytut Historii 
Narodowej Akademii 

Nauk Ukrainy)

fot. Paweł Miedziński

Damnatio memoriae w starożytności
Badacze starożytni, poza prof. drem hab. Stefanem 

Zawadzkim, którego wykład dotyczył metod i środków 
służących kształtowaniu złej pamięci o władcach asy-
ryjskich oraz działaniom służącym jej zatarciu (między 
innymi posługiwaniu się odpowiednimi epitetami) 
w inskrypcjach królewskich w pierwszym tysiącleciu 
przed Chrystusem, głównie skupili się na damnatio 
memoriae w rzymskiej polityce epoki Sewerów (lata 
193-235 po Chr.). 

Dr hab. Danuta Okoń z Uniwersytetu Szczecińskie-
go, oprócz dokładnego omówienia zabiegów eliminu-
jących pamięć o imieniu (usuwanie twarzy z portretów, 
uszkadzanie posągów lub ich burzenie, przetapianie 
monet z imionami skazańców na niepamięć oraz usu-
wanie ich danych z wszelkich napisów), poświęciła wie-
le uwagi senatorom tego okresu. 

Również prof. dr hab. Leszek Mrozewicz (Uniwersy-
tet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) wspominał o nisz-
czeniu zabytków kulturowych, w tym przede wszystkim 
różnych monumentów. Niszczenie pomników stanowi-
ło akt celebracji obalenia pamięci o panujących, urosło 
nawet do obowiązującego zwyczaju.

O przywróceniu dobrego imienia oraz deiikacji 
cesarzy, w tym Kommodusa czy Karakalli, traktował 
obszernie wykład dra Krzysztofa Królczyka z Poznania. 
Dr Daria Janiszewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
bardzo szczegółowo wypowiedziała się o procedurach 
dotyczących abolicji pamięci w polityce Septymiusza 
Sewera, zaś prof. dr hab. Adam Łukaszewicz z Uniwer-
sytetu Warszawskiego przybliżył słuchaczom dość 
kontrowersyjną postać skazanego na potępienie cesa-
rza Heliogabala. Ponadto, dr Maciej Maciejowski (IPN 
O. Szczecin) w swoim wykładzie omówił sposób, w jaki 
kształtowano pamięć zbiorową w czasach republiki 
rzymskiej. Natomiast referat zasłużonej badaczki, prof. 
dr hab. Marii Dzielskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
odbiegał od problemu potępienia pamięci w polityce. 
Uczona zaprezentowała nam antyczny przykład kobie-
ty uczonej, skazanej na zapomnienie – Sozypatry, póź-
nohelleńskiej „ilozofki”. 

Skazywanie na niepamięć w czasach nowożytnych
Badacze czasów nowożytnych zajęli się kwestią 

niepamięci na Kresach i Syberii oraz relacjom Polski ze 
Wschodem. 

Dr hab. Renata Gałaj-Dempniak (Uniwersytet Szcze-
ciński) poruszyła problematykę tuszowania pewnych 
faktów podczas wojny polsko-kozackiej, zaś dr hab. 
Jarosław Syrnyk (IPN O. Wrocław) wspominał o stosun-
kach polsko-ukraińskich w pierwszej połowie XX wie-
ku i towarzyszącej mitologizacji przeszłości w opisach 
tych stosunków. 

Prof. dr hab. Wałentyna Szandra (Instytut Historii 
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) przybliżyła nam 
problem chłopów małoruskich na Syberii i zapomnia-
nej tradycji ukraińskiej na tych terenach. Wykład doc. 
dr Oksany Karliny (Wołyński Uniwersytet Narodowy 
imienia Łesi Ukrainki) traktował o represjonowanych 
bazylianach na Wołyniu po powstaniu listopadowym – 
historii zaklętej w niepamięć. Doc. dr Iwan Ostaszczuk 
(Kijowski Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczen-

ki) skupił się na semiotyce zapomnianych chrześcijań-
skich symboli w postmodernistycznym świecie oraz 
ich wieloznacznym znaczeniu, a także zabrał słucha-
czy na wirtualną wycieczkę po Ukrainie Zachodniej, 
podobnie jak Magdalena Semczyszyn (IPN O. Szcze-
cin), która przypomniała o Lwowie, znanym i zarazem 
zapomnianym. 

Współczesność a kształtowanie złej pamięci 
lub wymazywanie jej

Tematyka ostatniego panelu obejmowała okres 
II wojny światowej i jej echo w latach powojennych, 
czasach, o których pamięć współcześnie nieustannie 
powraca. 

Dr hab. Piotr Niwiński (Instytut Politologii Uniwer-
sytetu Gdańskiego) przedstawił komunistyczne zabiegi 
propagandowe zmierzające do stworzenia negatywnej 
pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowe-
go. Dr Zoia Wóycicka (Muzeum Historii Żydów Pol-
skich) przypomniała o nazistowskich obozach i pamięci 
o nich funkcjonującej w państwach demokratycznych 
i totalitarnych. Wspomniała też o różnym sposobie 
przedstawiania martyrologii polskiej i żydowskiej, kie-
dy to po II wojnie światowej np. obóz koncentracyjny 
w Oświęcimu ukazywano głównie jako miejsce mę-
czeństwa obywateli polskich. 

Wykład dra Jacka Sawickiego (BUiAD IPN Warsza-
wa) przywrócił legendę powstania warszawskiego. Na-
tomiast odczytany referat dra Marka Grajka, znanego 
kryptologa, ukazał przemilczany problem jednej z naj-
większych tajemnic II wojny światowej – złamanie kodu 
Enigmy. 

Problemy podejmowane przez badaczy współ-
czesnej historii uświadamiają również, że w czasach 

Dr Zoia Wóycicka 
(Muzeum Historii 

Żydów Polskich)

fot. Paweł Miedziński
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1 Więcej informacji na temat samego damnatio można zna-
leźć w: E.R. Varner, Mutilation and Transformation. Damnatio 
memoriae and Roman Imperial Portraiture, Leiden – Boston 
2004, s. 2.

2 Najwięcej informacji o damnatio memoriae w Imperium Ro-
manum II i III wieku dostarcza nam zbiór biograii cesarskich 
Scriptores Historiae Augustae (SHA). Zob. Historycy Cesar-
stwa Rzymskiego. Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, 
tłum. H. Szelest, Warszawa 1966.

komunizmu skazywano na niepamięć lub złą pamięć 
uznawanych za najbardziej zasłużonych podczas 
II wojny światowej lub jej oiary. Osoby czy wydarzenia 
przedstawiano w zupełnie innym świetle, co wskazuje 
na tuszowanie faktów historycznych, których odszyfro-
wywanie przynosi historia najnowsza.

Damnatio memoriae w kulturze – dawniej i dziś
Zróżnicowana tematyka podejmowana przez re-

ferujących dowiodła, że kwestia skazywania na zapo-
mnienie nie tylko wiąże się z samą historią jako dzie-
dziną naukową, lecz także zastosowanie damnatio 
memoriae pojawia się w literaturze i sztuce, architek-
turze czy ilozoii. Można stwierdzić przy tym, że potę-
pienie pamięci przypomina zabijanie kultury – czy to 
przez niszczenie jej wytworów, czy zaklinanie niepo-
chlebnymi słowami osób, które miały na nią wpływ. 
Należy też pamiętać o tym, iż cała procedura usuwania 
wspomnień zakorzeniona jest w antyku. Starożytna hi-
storia stworzyła bowiem podwaliny tego, z czym dziś 
się zmagamy, mianowicie rekapitulacją złej pamięci 
i odszyfrowywaniem zapomnianych – wydawać by się 
mogło – znaczeń. 

Pamięć oznacza myślenie o przeszłości, jednak ta 
odbija się echem na tym, co trwa obecnie. O niechlub-
nie zapisanych w dziejach postaciach czy ich czynach 
najczęściej starano się zapomnieć. Jeśli wspomnienie 
ówczesnych wydarzeń mogło niekorzystnie wpłynąć 
na teraźniejszą sytuację, to należało je wykorzenić albo 

pielęgnować w zdegradowanej formie. Nienawiść, 
utkana przeważnie ze stereotypowego postrzegania, 
skierowana do „zaprzeszłych autorytetów” i ich doko-
nań bądź strach przed zagrożeniem z ich strony, spo-
wodowała, że pamięć o nich została wymazana. 

Skazani na niepamięć lub złą pamięć pozostają 
na przykład nie tylko starożytni królowie Bliskiego 
Wschodu czy władcy Imperium Romanum i senato-
rowie uchodzący za niewygodnych, lecz także po-
wstańcy walczący w obronie Warszawy w 1944 roku, 
a nawet „antybohaterowie” doby PRL-u. Przechodząc 
zapomnianymi ulicami Lwowa, których kamienice 
kryją niezwyczajne historie, lub alejami Cmentarza Ły-
czakowskiego pośród zaklętych w niepamięć grobów, 
zadajemy sobie pytanie: Jaką historię przechowuje to 
miasto? Jak widać, mimo że mamy do czynienia z róż-
nymi wydarzeniami na przełomie wieków, łączy je ten 
sam problem – zapomnienie lub potępienie. 

PREZENTACJE

Absolwentka US 
                            z Koroną Ziemi

Anna Lichota  skończyła marketing i zarządzanie na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracuje 
w londyńskim banku. Zwykła dziewczyna? Nie – bo jej pasją jest wspinaczka górska. Lichota 
przez cztery i pół roku wspinała się na najwyższe wierzchołki wszystkich kontynentów, aby 
zebrać fundusze na budowę Szkoły Pokoju w Nepalu im. Wandy Rutkiewicz i Jerzego Kukuczki 
pod egidą Sarswati Foundation. Nie był to jednak jej jedyny cel.

O sensie swoich wypraw, pasji, jaką jest wspinaczka 
górska i trudach z nią związanych absolwentka Uniwer-
sytetu Szczecińskiego opowiedziała pod koniec listo-
pada podczas spotkania w murach swej uczelni. 

Lichota, trzecia po Annie Czerwińskiej i Martynie 
Wojciechowskiej Polka, która zdobyła Koronę Ziemi, 
realizację swojego projektu zaczęła od Kilimandżaro, 
potem były: Elbrus (Kaukaz, Rosja), Aconcangua (Andy, 
Argentyna), Mt. McKinley (Alaska), Piramida Carstensz 

(Papua, Indonezja) i  Mt. Vinson (Antarktyda). Mount Eve-
rest to ostatni ze szczytów Korony Ziemi, na który weszła 
w maju 2010 roku. Na szczycie najwyższej góry świata 
zatrzepotała też laga Uniwersytetu Szczecińskiego, któ-
ry patronował wyprawie swojej absolwentki.

No i po co jej to?
Bogato ilustrowaną zdjęciami opowieść Anna 

Lichota zaczęła od początku, najwyższego szczytu 

Marika Gołda

rzeczniczka prasowa US
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w Afryce, na który weszła na przełomie 2005 i 2006 
roku. – Wyprawa na Kilimandżaro miała być romantycz-
ną podróżą dla mnie i mojego chłopaka – opowiadała 
Lichota. – Po wyprawie chcieliśmy też odpocząć na Zan-
zibarze i spędzić trochę czasu nurkując. Los chciał inaczej: 
pojechałam na wyprawę sama. Podróżowałam z ludźmi, 
których nie znałam, pod przewodnictwem tubylców nie 
mówiących prawie w ogóle po angielsku. Mimo utrud-
nień pokochała obcowanie z naturą i poznawanie eg-
zotycznej kultury. – Po skończonej eskapadzie czułam się 
bardzo zmęczona, ale szczęśliwa – podsumowała. – Cie-
szyłam się nie tylko z otrzymanego certyikatu, ale także 
z faktu, iż zdałam sobie sprawę, że nie potrzeba mieć niko-
go bliskiego, by dobrze się bawić.

 Na rosyjskim Elbrusie Anna zostawiła własną 
dumę. – Mieszkając w Rosji stwierdziłam, że warto byłoby 
skorzystać z okazji i wspiąć się na najwyższy szczyt w Eu-
ropie – mówiła Lichota. – Bardzo ciężko pracowałam nad 
swoją kondycją izyczną, bo wiedziałam, że najtrudniejsza 
część wyprawy będzie miała miejsce na lodowcu. Nie ku-
piła jednak profesjonalnego sprzętu wspinaczkowego. 
Nie wiedziała jeszcze, czy rozwinie swoją nową pasję. 
Podróżą na najwyższy europejski szczyt chciała uczcić 
obronę pracy doktorskiej. – Podczas podróży zoriento-
wałam się, że pod górę wchodzę dość wolno – opowiada-
ła Ania. – Dotarłam na szczyt jako ostatnia, ale z wielkim 
uśmiechem. Ta wyprawa uświadomiła mi kolejną rzecz: 

nie ma sensu porównywać swojego postępowania do 
postępowania innych ludzi, czy to w środowisku górskim, 
podczas ekstremalnych eskapad, czy też na co dzień.

Następny szczyt to Aconcagua w Argentynie. Tym 
razem zainwestowała w profesjonalny sprzęt. Wiedzia-
łam, że najtrudniejszym odcinkiem tej wyprawy będzie 
ostatnie 250 wertykalnych metrów, zwanych romantycz-
nie Canaletta. Przygotowywałam się psychicznie od sa-
mego początku i to tak dobrze, że nawet nie zauważyłam 
jak pokonaliśmy Canalettę. Podczas tej wyprawy prze-
trwała burzę piaskową na dużej wysokości. – Tym ra-
zem na szczycie zostawiłam chęć działania w pojedynkę. 
Zrozumiałam, że zawsze mogę odpocząć i „naładować 
baterie” we własnym towarzystwie, ale tak naprawdę ist-
nieję tylko wtedy, gdy jestem z innymi – tłumaczyła. 

Prawdziwa wartość ekstremalnych przygód
W Stanach Zjednoczonych wspinając się na Mt. 

McKinley Anna Lichota mierzyła się z zimnem i testo-
wała swoją siłę izyczną, dźwigając na plecach 30 kg. 
– Był to ciężar stanowiący połowę wagi mojego ciała – 
wspominała. – Niosłam plecak, ciągnąc jednocześnie 
sanie pod bardzo strome wzniesienia. Na nogach miałam 
specjalne, ciężkie obuwie i raki. Zdarzyło się, że płakałam 
ze zmęczenia izycznego i psychicznego. To była samotna 
podróż: byliśmy spięci linami razem, ale oddaleni od sie-
bie przez 17 dni długiego marszu. 

Anna Lichota na 
szczycie Mount 

Everest, maj 2010

fot. z archiwum 
podróżniczki

PREZENTACJE
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Anna Lichota 
podczas spotkania 
na Uniwersytecie 
Szczecińskim

fot. Jerzy Giedrys

W dzień zdobycia szczytu zmęczenie wzięło górę. 
Ania miała jednak pomoc: ktoś zapinał jej zamki przy 
ubraniu, ktoś inny rozgrzewał dłonie. – Denali było dla 
mnie pierwszą prawdziwą ekspedycją, bogatą w głębokie 
doświadczenia. Na szczycie zostawiłam swe ego. Czułam 
się upokorzona przez wszechmogącą naturę, obolała 
z powodu licznych odcisków i ogarnięta strachem wywo-
łanym przez surowe warunki terenowe – podsumowała 
Ania. – Pokonana i rzucona na kolana, nadal podziwia-
łam otaczające mnie piękno i byłam wdzięczna z całej 
duszy zespołowi za nieocenioną współpracę.

Na Carstensz Pyramid w Indonezji Ani nie udało się 
wejść za pierwszym razem, z powodów politycznych 
w czerwcu 2008 roku. Wyprawa została przesunięta na 
wrzesień. – To była najgorsza pod względem organiza-
cyjnym wyprawa, w jakiej brałam udział, ale jeśli ktoś by 
zapytał mnie, czy zdecydowałabym się na nią ponownie, 
moja odpowiedź brzmiałaby: tak – opowiadała Ania. – 
Bardzo podobała mi się przeprawa przez dżunglę, brodze-
nie po kolana w błocie oraz poznanie miejscowych ple-
mion. Byłam piętnastą białą osobą, jaką spotkali tubylcy 
na tym szlaku, więc ciekawość była wzajemna.

Tym razem na szczycie Ania zostawiła towarzyszącą 
jej chęć załatwiania spraw za innych. – Nasza drużyna 
nie umiała współpracować, a mimo to udało się nam do-
trzeć na szczyt – mówiła Ania. – Zdecydowałam, że będę 
pozwalać rzeczom się dziać, wydarzeniom biec, niezależ-
nie od ich rezultatu i konsekwencji na przyszłość. W tym 
jest siła.

Przed wyprawą na Mt. Vinson na Antarktydzie 
jedyną rzeczą, jaka przerażała Annę, było zimno. – 
Zaczęłam trenować przed podróżą, nosząc codziennie 
przez miesiąc 30 litrów wody na plecach do swojego 
biura w Londynie i z powrotem. Zimno jednak nadal 
pozostawało nierozwiązanym problemem. – Mój 
zespół został uwięziony przez 36 godzin w burzy śnie-
gowej. Nawet pójście do toalety stanowiło poważne 
zagrożenie – opowiadała. – Innym doznaniem było 
napotkanie warunków arktycznych tak surowych, że 
nie było czuć zapachu, nie było nic słychać, nic nie mia-
ło innej barwy niż biel. 

Pomimo dobrego przygotowana psychicznego 
podróżniczka nie czuła się dobrze na samym szczycie. 
Później okazało się, że po 15 latach musi zrezygnować 
z wegetariańskiej diety. – Tę podróż nazywam doświad-
czeniem antykorupcyjnym charakteru, które pokazało 
mi wagę postanowień, jakie każdy z nas podejmuje – 
podsumowała Ania. – Teraz wiem, co to znaczy wziąć 
za siebie i swoje decyzje pełną odpowiedzialność.

Wspinaczkę na Koronę Ziemi Ania zakończyła na 
Mount Everest. – Na Evereście, jak nigdy dotąd, łapały 
mnie przeróżne infekcje – opowiadała Lichota. – W po-
łowie siedmiotygodniowej wspinaczki ogarnęły mnie też 

wątpliwości. Nasza ekipa uratowała dwoje ludzi, byłam 
świadkiem znoszenia zamrożonych ciał tych, którym się 
nie udało. Dzięki tym doświadczeniom wiele się nauczy-
łam o sobie, prawdziwym człowieczeństwie i autentycz-
nym przywództwie. 

Na najwyższym szczycie świata podróżniczka 
stanęła 23 maja 2010 roku. Jak wspominała podczas 
spotkania na US, najtrudniejszym momentem tej wy-
prawy było samo podjęcie decyzji. – Mount Everest to 
10 procent szans, że się nie wróci. Wielu pytało: „I po co ci 
to?” Kiedy już pogodziłam się z myślą, że mogę nie wró-
cić, przestałam się bać – mówiła Lichota.

Dla siebie i dla innych
Serwis podróżniczy zlotestopy.pl przyznał Annie 

Lichocie specjalną nagrodę za charytatywny charakter 
jej eskapad. Podróżniczka na każdym kroku podkreśla, 
jak bardzo dumna jest z wyróżnienia, które otrzymała 
dzięki głosowaniu internautów. – Bardzo mi zależało na 
wygraniu tego plebiscytu, bo to dodaje wagi moim wysił-
kom budowy szkoły w Nepalu – mówiła Lichota. – Do-
piero kiedy stanie szkoła, będę mogła ogłosić prawdziwy 
sukces. Podróżniczka jest w trakcie pisania książki o Ko-
ronie Ziemi. Część zysku ze sprzedaży publikacji chce 
przeznaczyć na projekt budowy szkoły w Nepalu. 
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Witold Wojtowicz 

MIĘDZY LITERATURĄ A KULTURĄ. STUDIA O „LITERATURZE 

MIESZCZAŃSKIEJ” PRZEŁOMU XVI I XVII WIEKU

Autor analizuje grupy utworów określanych mianem „literatury mieszczańskiej”. Jest 

to spojrzenie na pewien obszar literatury pod kątem przemian społeczno-kulturowych 

przełomu wieków XVI i XVII. Jednym z podstawowych celów monograi i było nie tylko 

opisanie roli literatury popularnej (w interesującym zakresie przedmiotowym), lecz także 

omówienie, w jaki sposób w dotychczasowej rel eksji ujmowano tę rolę. Szczególne zna-

czenie przypada tu postaci Sowizdrzała i jego „kontynuacji” w „literaturze sowizdrzalskiej”.

(red.) Agnieszka Choduń, Stanisław Czepita

W POSZUKIWANIU DOBRA WSPÓLNEGO. 

KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESORA MACIEJA ZIELIŃSKIEGO

Publikacja jest wyrazem wdzięczności i uznania dla Profesora Macieja Zielińskie-

go, wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy. Książka jest zbiorem rozpraw 

dotyczących problemów, którym Jubilat poświęcił swoje naukowe życie: wykładni 

prawa (aspektom teoretycznym i praktycznym), systemowi prawnemu (statyce i dy-

namice), szczegółowym naukom prawnym oraz językowi i prawu. W przedsięwzięciu 

wzięli udział przyjaciele, uczniowie i współpracownicy – ponad 60 autorów.

Ewa Flejterska, Leszek Gracz, Grażyna Rosa

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W BIZNESIE

Zrozumienie innej kultury jest bardzo trudne, wymaga bowiem wyzbycia się włas-

nych przyzwyczajeń, nawyków i paradygmatów, aby z pełną otwartością przyjąć inne, 

wcześniej nieznane zachowania drugiej osoby. Znajomość przedstawionych w tej książce 

problemów, związanych z komunikowaniem się w biznesie z przedstawicielami różnych 

narodowości, jest szczególnie przydatna przedsiębiorcom prowadzącym działalność na 

rynkach międzynarodowych. Autorzy mają nadzieję, że zebrany materiał umożliwi zainte-

resowanym osobom przygotowanie się do komunikacji biznesowej z innymi kulturami.

Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania 

oraz menedżerów działających w biznesie światowym.

Nasze książki kupisz:
• w siedzibie Wydawnictwa, ul. Mickiewicza 66 (WNEiZ US)
• w Księgarni Akademickiej, al. Papieża Jana Pawła II 31 i ul. Krakowska (WH US)
• w Księgarni Economicus, ul. Piłsudskiego 24

Nowości
Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego 

opracowała 

Elżbieta Blicharska,
Wydawnictwo Naukowe US

Wyd. I, monograi a
ISBN 978-83-7241-783-1

s. 560
cena 55,00 zł

Wyd. I, 
księga jubileuszowa

ISBN 978-83-7241-788-6
s. 1004

cena 80,00 zł

Wydanie I, skrypt
ISBN 978-83-7241-759-6

s. 218
cena 26,00 zł

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 66
tel. (91) 444 20 06, 444 20 14, faks (91) 444 21 52
e-mail: wnus@wneiz.pl, www.us.szc.pl/wydawnictwo 
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MONOGRAFIE

• Batóg J., Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europej-
skiej. Analiza ekonometryczna, s. 273, cena 35,00 zł

• Białasiewicz M. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Meto-
dy badania. Case study, s. 175, cena 27,00 zł

• Bukalski S. (red.), Duszpasterskie i profi laktyczne aspekty służ-
by penitencjarnej, s. 156, cena 15,00 zł

• Koźmiński C., Michalska B., Leśny J., Klimatyczne zagrożenia rol-
nictwa w Polsce, s. 174

• Off mański A. (red.), Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia 
w katechezie i szkolnym nauczaniu religii,  Studia i Rozprawy nr 
27, s. 334, cena 30,00 zł

SKRYPTY

• Iwin-Garzyńska J., Adamczyk A., Finanse przedsiębiorstw. Przy-
kłady, zadania, testy, s. 145, cena 20,00 zł

ZESZYTY NAUKOWE

• Czyńska A., Siwińska E., Gucma M. (red.), Studia Pedagogi-
ca Universitatis Stetinensis 8. Młodzi badacze na ścieżkach 
humanistyki. Pedagogika – spotkania interdyscyplinarne, 
ZN nr 509, s. 159, cena 18,00 zł

• Konieczny J. (red.), Studia Administracyjne nr 2, ZN 584, s. 208, 
cena 23,00 zł

• Niedzielski P., Downar W. (red.), Zarządzanie i ekonomika usług. 
Doświadczenia i kierunki zmian. Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 60, ZN nr 604, s. 406

• Perenc J., Witte H., Regional Development, vol. 4, ZN 613, s. 208
• Rosa G., Smalec A., Gracz L. (red.), Marketing przyszłości. 

Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów 
na konkurencyjnym rynku. Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 55, ZN nr 595, s. 610, cena 72,00 zł

• Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. 
Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie. Ekonomicz-
ne Problemy Usług nr 56, ZN nr 596, s. 422, cena 53,00 zł

• Rudawska E., Perenc J. (red.), Problemy Zarządzania Finansów 
i Marketingu nr 15. Relacyjne aspekty zachowań konsumen-
ckich, ZN 608, s. 434

• Rudawska E., Perenc J. (red.), Problemy Zarządzania Finansów 
i Marketingu nr 16. Tendencje zachowań konsumenckich na re-
gionalnym rynku, ZN 609, s. 436

• Tarczyński W. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 
nr 28. Rynek kapitałowy, ZN nr 612, s. 532

• Tarczyński W. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 
nr 29. Skuteczne inwestowanie, ZN nr 616, s. 524

• Winiarska K. (red.), Finanse, rynki fi nansowe, ubezpieczenia 
nr 30. Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o i nansach 
publicznych, ZN nr 621, s. 370

• Szewczyk A. (red.), Studia Informatica nr 25. Informatyka i medy-
cyna w społeczeństwie informacyjnym, ZN nr 605, s. 236 

• Zachowania nabywców wczoraj, dziś i jutro. Ekonomiczne Prob-
lemy Usług nr 54, ZN nr 594, s. 506, cena 64,00 zł

• Wolska G. (red.), Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 2, 
Globalizacja, liberalizacja, etyka, ZN 607, s. 162, cena 22,00 zł 

• Załoga E. (red.), Problemy Transportu i Logistyki nr 8, ZN nr 565, 
s. 278, cena 31,00 zł

• Załoga E., Stanielewicz J. (red.), Problemy Transportu i Logistyki 
nr 13. 65-lecie szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu. Prze-
szłość, teraźniejszość, przyszłość, ZN nr 628, s. 412

• Załoga E., Liberadzki B., Ekonomiczne Problemy Usług nr 59, 
Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, ZN 603, 
s. 298

CZASOPISMA

• Dyskurs 5/2010, red. D. Dąbrowska, s. 190, cena 30,00 zł

• Europa Regionum XII/2009, s. 170, cena 20 zł

• Przegląd Zachodniopomorski 2/2010, s. 225, cena 20,00 zł
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(red.) Arleta Galant, Inga Iwasiów

20 LAT LITERATURY POLSKIEJ 1989–2009. IDEE, IDEOLOGIE, METODOLOGIE

Podjęta na 20-lecie tzw. transformacji ustrojowej inicjatywa trzech uniwersy-

teckich ośrodków polonistycznych – katowickiego, szczecińskiego i poznańskiego 

– zorganizowania cyklu trzech konferencji poświęconych literaturze lat 1989-2009 

stworzyła okazję do spojrzenia na tę literaturę z perspektywy historycznoliterackiej, 

opisania najważniejszych tendencji, dokonania pierwszych syntez. Prezentowana 

książka jest efektem konferencji zorganizowanej w 2008 roku w Szczecinie. Publika-

cja wydatnie poszerza wiedzę czytelników o literaturze ostatniego dwudziestole-

cia, stanowiąc wieloautorską monograi ę tej literatury.

Autorzy studiów zamieszczonych w tym tomie to zarówno czołowi historycy 

literatury średniego pokolenia, jak i badacze młodsi – naukowcy z Uniwersyte-

tu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Zawarte w części pierwszej (Idee i dyskursy)  szkice przynoszą swoisty przegląd 

współczesnych orientacji metodologicznych i możliwości ich zastosowania do 

badań literatury najnowszej. Część druga (Tematy i ideologie – proza po 1989) to 

studia syntetyzujące dokonania prozy po roku 1989 i szkice dotyczące poszcze-

gólnych jej nurtów i tematów. Część ostatnią (Języki i tradycje – poezja po roku 

1989) tworzą artykuły poświęcone nurtom i tematom najnowszej poezji oraz 

stosunkowi tej poezji do tradycji literackiej.

Dodruk, monograi a
ISBN 978-83-7241-710-7
s. 420
cena 35,00 zł
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1. Laureatami nobli polskich za 2010 rok zostali: prof. 
Tomasz Guzik – nauki przyrodnicze i medyczne, 
prof. Anna Wierzbicka – nauki humanistyczne, 
prof. Tadeusz M. Grygowski – nauki ścisłe. Nato-
miast laureatami nagrody MNiSW w 2010 r. zostali: 
prof. Karol Grela, prof. Jerzy Strzelczyk, prof. An-
drzej Gałęski, nadto podsekretarz stanu MNiSW 
prof. Witold Jurek otrzymał nagrodę parlamentu 
studentów Rzeczypospolitej Polskiej za pracę nad 
nowymi rozwiązaniami, dzięki którym kredyt sta-
nie się dostępny dla wielu tysięcy osób z najuboż-
szych rodzin. 

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogło-
siło listę członków Rady Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju. Jednym z 30 członków tejże 
Rady, wybranych spośród czterystu zgłoszonych 
naukowców, został prof. dr hab. Juliusz Engelhardt 
z Uniwersytetu Szczecińskiego, wskazany przez 
Ministra Infrastruktury. Środowisko szczecińskie 
reprezentują także prof. dr hab. Jan Lubiński z PUM 
i prof. dr hab. Antoni Morawski z ZUT, którzy zosta-
li zgłoszeni przez krajowe środowisko naukowe.

3. Laureatami Szczecińskiego Towarzystwa Nauko-
wego za rok 2010 r. zostali: dr Beata Hukowska- 
-Szematowicz z WNP i dr Tomasz Szutkowski 
z WF US, którzy zostali uhonorowani 15 grudnia 
2010 r. medalem Amicus Scientiae et Veritatis.

4. 1 października 2010 r. w nowym roku akade-
mickim naukę rozpoczęło około 2 mln studen-
tów, 32 tys. doktorantów oraz 101 naukowców 
pracujących w ponad 450 szkołach wyższych. 
Warto podać, że Włochy mają jedynie około 90 
szkół wyższych, a jednak uważają tę liczbę za 
zbyt wielką i wdrażają reformę polegającą na jej 
zmniejszeniu.

5. 1 października 2010 r. podsekretarzem Stanu 
MNiSW został 33-letni dr hab. Maciej Banach, pro-
fesor nadzwyczajny z UM w Łodzi. Pan Profesor 
nadzoruje sprawy nauki, w tym wdrażanie syste-
mu reformy, a w szczególności procedur oceny 
jakości jednostek naukowych. 

6. Od 1 stycznia 2011 r. powstaje nowe ciało – Rada 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która będzie repre-
zentowała dotychczasową Radę Główną Szkolni-
ctwa Wyższego oraz Radę Nauki MNiSW.

7. Parametryzacja jednostek naukowych w Polsce 
wywołała sporo niepokoju, bo około 160 z nich 
złożyło odwołania. Według prof. dr. hab. Andrzeja 
Sawickiego z PAN w Gdańsku obraz polskiej nauki 
po parametryzacji MNiSW przedstawia się jako 
obraz fałszywy, m.in. dlatego, że według tej oceny 
najwięcej punków zdobyły jednostki nie prowa-
dzące badań naukowych, a raczej otrzymały ją za 
działalność wdrożeniową i artystyczną.

8. Wśród debaty dotyczącej ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym i stopniach naukowych do naj-
bardziej kontrowersyjnych punktów należy moż-
liwość nadawania przez rektora tytułu profesora 
doktorowi, powołania na stanowiska docenta oso-
by bez doktoratu, istnienie pomocnika promoto-
ra, a także sprawy związane z habilitacją. Według 
prof. dr. hab. Jerzego Mariana Brzezińskiego, dy-
rektora Instytutu Psychologii UAM – członka PAN, 
przygotowywana ustawa ma wady. Jak twierdzi 
Profesor, ideą tejże jest to, aby jak największa licz-
ba osób uzyskała stopień doktora, co może spo-
wodować pogorszenie jakości nauki. 

9. Lider nauki w Polsce i prezes Fundacji Nauki Pol-
skiej prof. Maciej Żylicz uważa, że zmiany doty-
czące przepisów w nauce polskiej są konieczne 
i nie powinniśmy się ich bać. Zdaniem Profeso-
ra głównym powodem niezrozumienia zmian 
w przepisach są bariery psychologiczne pracow-
ników. Sądzi również, że odpowiedzialnymi za to 
są głównie profesorowie, ponieważ bronią jedy-
nie rozwiązań bezpiecznych i nie chcą podejmo-
wać ryzyka. 

10. Trzeba wiedzieć, że jak wynika z zaleceń MNiSW, 
najpóźniej za rok uczelnie będą musiały obo-
wiązkowo monitorować wszystkich swoich ab-
solwentów, po to, by programy studiów były uno-
wocześnione, a absolwenci nie mieli problemów 

Świat nauki wymaga przybliżenia, zasady jego funkcjonowania mają swój własny rytm, 
wyznaczany decyzjami na różnych szczeblach władzy. Świat nauki to także ciężka praca 
i jej organizacja. O tym, co na ten temat warto wiedzieć, od lat pisze do „Przeglądu” 
prof. Wiesław Deptuła. Warto przeczytać.

prof. dr hab.  
Wiesław Deptuła

kierownik Katedry 
Mikrobiologii 

i Immunologii,
Wydział Nauk 

Przyrodniczych US
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ze znalezieniem pracy. Z wypowiedzi mgr Kingi 
Kurowskiej – przewodniczącej Krajowej Reprezen-
tacji Doktorantów, wynika, że główną wadą, która 
występuje na uczelniach, jest to, że kadra nauko-
wa zatrudniona tamże, często niezależnie od po-
trzeb, pracuje do emerytury, co powoduje, że nie 
ma miejsc dla ludzi młodych. 

11. W listopadzie 2010 r. minister Barbara Kudrycka 
ustanowiła dla pracowników naukowych nowe 
programy: Ideas Plus, Index Plus, Inventus Plus, 
natomiast MNiSW ogłosiło dwa konkursy (na każ-
dy z nich przeznaczono po 30 mln) na rozwój kwa-
liikacji kadry naukowej w zakresie komercjalizacji 
badań i przybliżenia nauki do gospodarki. Z in-
formacji dyrektora Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju prof. Bogusława Smólskiego wynika, że 
mamy się czym pochwalić w kwestii wspierania 
młodej kadry naukowej oraz transferu wyników 
badań do praktyki. Warto dodać, że to Centrum 
działa już czwarty rok, a jego budżet wynosi 10% 
z działu nauki, co oznacza, że w 2010 r. było to 500 
mln zł. 

12. 14 października 2010 r. podczas 115 sesji Zgro-
madzenia Ogólnego PAN prof. Michał Kleiber 
ponownie został wybrany prezesem Akademii 
(funkcję tę będzie pełnił do 2014 roku). W ramach 
tychże obrad powołano Radę Kuratorów, któ-
rych zadaniem będzie nadzór nad placówkami 
badawczymi PAN. Ciekawostką jest to, że człon-
kiem Rady Kuratorów może być profesor jedynie 
poniżej 50 roku życia.

13. W ramach toczących się dyskusji o nauce w Pol-
sce w wielu środowiskach „dojrzewa” myśl, by 
pomóc również ludziom nauki ze Wschodu, np. 
Białorusi, Litwy czy Ukrainy. W strategii rozwoju 
regionalnego Rady Ministrów problem ten jest 
wpisany w rozwój Polski Wschodniej, a więc moż-
na i należy działać.

14. Według prof. Marka Kosmulskiego z Politechniki 
Lubelskiej jest wiele nieprawidłowości w interpre-
tacji cytowań w polskim środowisku naukowym. 
Profesor podaje, że do złej analizy cytowań przy-
czynia się kilka przesądów i o tym pisze w „Forum 
Akademickim” nr 10, 2010, na s. 36. Pracujący w tej 
samej uczelni prof. Lucjan Pawłowski wypowiada-
jąc się na temat polskiej nauki, stwierdza, że przy 
tak słabych nakładach inansowych jej kondycja 
nie jest aż tak zła.

15. 3-4 listopada 2010 r. na Uniwersytecie Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy, na której to uczelni zda-
rzały się plagiaty, odbyła się pierwsza konferencja 
naukowa pt. „Nierzetelność naukowa w Polsce”. 
Warto podać, że od lipca 2009 r. przy MNiSW dzia-
ła zespół doradczy do spraw etyki w nauce. 

16. Również warto wiedzieć, że jak podaje Marek 
Wroński, niestrudzony „policjant” ścigający pla-

giaty w nauce, że w przypadku stwierdzenia 
nierzetelności naukowej obowiązujące przepisy 
z urzędu obligują rektora do wszczęcia postępo-
wania wyjaśniającego.

17. Od 21 sierpnia 2010 r. Szczecin to miasto trzech 
uniwersytetów. Warto przy tej okazji wspo-
mnieć, że już w marcu 2000 r. z inicjatywy władz 
US, rozpoczęto debatę na temat przyszłości 
akademickiej miasta. Jak widać, jej rezultaty są 
niewielkie, ponieważ obecnie funkcjonują: Uni-
wersytet Szczeciński, Pomorska Akademia Me-
dyczna, która przekształciła się w Pomorski Uni-
wersytet Medyczny, oraz połączone: Akademia 
Rolnicza i Politechnika Szczecińska, czyli obec-
nie Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny. Trzeba dodać, że według idei ówczesne-
go rektora US prof. Zdzisława Chmielewskiego 
winniśmy mieć w Szczecinie jeden uniwersytet 
i prawdopodobnie bylibyśmy obecnie uczelnią 
lagową w Polsce. Szkoda, że ta idea upadła.

18. Narodowe Centrum Nauki (NCN), agencja de-
cydująca o rozdziale środków budżetowych na 
badania podstawowe, obecnie mieści się w Kra-
kowie przy ul. Królewskiej 57 i swoją pracę roz-
poczyna od 1 stycznia 2011 r. Pełnomocnikiem 
do spraw utworzenia NCN jest prof. dr hab. 
Szczepan Biliński, dawniejszy dziekan Wydziału 
Biologii UJ, a obecnie prorektor tejże uczelni.

19. Katolicki Uniwersytet Lubelski w nowym roku 
akademickim powołał nowe kierunki: przyrodo-
znawstwo oraz ilozoię przyrody, na których to 
kierunkach podczas studiów zajmować się bę-
dzie można takimi problemami jak: powstanie, 
struktura i ewolucja świata, geneza i ewolucja 
życia oraz powstanie gatunku Homo sapiens.

20. Według opinii izyka z Politechniki Lubelskiej 
prof. Keshry Sangwala, tylko dobrze przygoto-
wana młoda kadra, mająca dobry dorobek na-
ukowy, jest w stanie konkurować ze światową 
czołówką. Podaje on także, że większość dok-
torów habilitowanych, którzy zostali mianowani 
na profesorów nadzwyczajnych, pracuje na tym 
etacie do emerytury, nie powiększając dorobku 
naukowego. Powoduje to, że nieuzyskanie przez 
nich tytułu profesora jest dużym hamulcem dla 
rozwoju nauki i poszczególnych uczelni. Z moich 
obserwacji wynika, że jest to bardzo duży prob-
lem, bo patrząc przez pryzmat US na tę kwestię, 
potwierdziłbym tezę postawioną przez Profeso-
ra – wybitnego izyka.

21. W opinii pracodawców najbardziej poszukiwa-
nym absolwentem jest człowiek, który posia-
da dyplom uczelni publicznej z dużego miasta 
ukończonej w trybie stacjonarnym i który cho-
ciaż jeden semestr studiował za granicą.  



Kognitywistyka 
           jako kierunek studiów

70

Kognitywistyka jest młodą, dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy. Początki 
multidyscyplinarnych badań nad procesami poznawczymi sięgają lat pięćdziesiątych 
dwudziestego wieku. Pierwszy instytut kognitywistyki – znany Department of Cognitive 
Science z California University w San Diego – powstał w 1986 roku.

 dr Maciej Witek

Zakład Filozoii Nauki  
Instytutu Filozoii US

Dziś większość wiodących uczelni amerykań-
skich i europejskich prowadzi własne programy 
magisterskie i doktoranckie z nauk o procesach 
poznawczych. Grono ośrodków akademickich 
oferujących studia kognitywistyczne stale rośnie. 
Niedawno dołączyły doń polskie uczelnie: Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005 r.), 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009 r.) 
oraz Uniwersytet Jagielloński (2010 r.). Wiele wska-
zuje na to, że możemy pójść ich śladem. Uniwersy-
tet Szczeciński dysponuje potencjałem naukowym, 
który pozwala na zbudowanie oryginalnego i nowo-
czesnego programu studiów kognitywistycznych. 

Multidyscyplinarny charakter badań 
kognitywistycznych 

Celem badań kognitywistycznych jest zrozu-
mienie działania umysłu ludzkiego. Realizacja tego 
zadania polega na skonstruowaniu modeli najważ-
niejszych funkcji mentalnych: percepcji, pamięci, 
wyobraźni, emocji, świadomości, rozumienia języ-
ka, myślenia pojęciowego i wrażliwości moralnej. 
Budowane przez kognitywistykę modele znajdują 
zastosowanie w praktyce: korzysta się z nich sty-
mulując rozwój językowych i intelektualnych zdol-
ności dziecka, wspomagając rehabilitację osób 
cierpiących na upośledzenie władz poznawczych, 
projektując urządzenia zapewniające sprawną ko-
munikację między człowiekiem i komputerem oraz 
konstruując protezy kognitywne przejmujące funk-
cje uszkodzonych fragmentów układu nerwowego. 

Budowa kognitywistycznych modeli funkcji 
mentalnych wymaga przyjęcia specyficznej posta-
wy badawczej, którą prof. Andrzej Klawiter (UAM) 
nazywa „multidyscyplinarną”. Stosując ten nieco 
egzotyczny termin chcemy odróżnić kognitywisty-
kę od czysto interdyscyplinarnych dociekań nad 
naturą i działaniem umysłu. 

O pewnym przedsięwzięciu badawczym powie-
my, że jest czysto interdyscyplinarne, jeśli realizuje 
określony cel korzystając z osiągnięć kilku nauk. 
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Na przykład projektując załogowy statek kosmicz-
ny, musimy uwzględnić teorie wypracowane przez 
mechanikę, termodynamikę, kosmologię, chemię, 
biologię oraz psychologię. Badania czysto inter-
dyscyplinarne nie tworzą więc nowej wiedzy i nie 
wytyczają nowych ścieżek rozwoju naukowego; 
powiemy raczej, że wykorzystują ustaloną gdzie 
indziej wiedzę w celu rozwiązania konkretnego, 
doraźnego problemu teoretycznego lub konstruk-
cyjnego. 

Tymczasem wynikiem badań multidyscyplinar-
nych są nowe teorie i oryginalne projekty naukowe. 
To prawda, że badania tego typu mają swoją inter-
dyscyplinarną podstawę i zaczynają się od analizy 
problemów funkcjonujących w istniejących już 
dziedzinach wiedzy. W kontekście badań multidy-
scyplinarnych problemy te prowadzą jednak do 
sformułowania nowych pytań, które fundują orygi-
nalne programy naukowe. Na przykład filozoficzne 
dociekania nad naturą świadomości zainicjowały 
rozwój nauki o świadomości, która zagospodaro-
wała spory obszar kognitywistycznego pola badaw-
czego. 

Kolejnym przykładem multidyscyplinarnego 
projektu naukowego jest pragmatyka kognitywna 
nawiązująca do pytań stawianych pół wieku temu 
przez filozofów języka oraz pionierów nowoczesne-
go językoznawstwa.

Obydwie rozważane perspektywy badawcze 
– czysto interdyscyplinarna i multidyscyplinarna – 
oferują oryginalne sposoby integracji wiedzy zasta-
nej. Zauważmy jednak, że tylko druga z nich wykra-
cza poza zwykłą syntezę wiedzy zastanej i sprzyja 
powstaniu nowych teorii i programów naukowych. 
Podejście to właściwe jest kognitywistyce, która – 
co podkreśla prof. Andrzej Klawiter – wypracowała 
swoje własne założenia i metody badawcze. Kogni-
tywiści zgodnie przyjmują, że umysł lub mózg jest 
złożonym systemem przetwarzającym informację; 
dodają, że badanie tego systemu polega na kon-
struowaniu modeli zgodnych z naszą wiedzą z za-
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kresu biologii, informatyki, językoznawstwa, logiki 
i filozofii, które następnie testuje się za pomocą ob-
serwacji i eksperymentów zaprojektowanych przez 
psychologów i neurofizjologów. Stosowanie meto-
dy kognitywistycznej wymaga więc pewnej inter-
dyscyplinarnej bazy; jej rezultaty należą jednak do 
nowej, multidyscyplinarnej dziedziny wiedzy. 

Multidyscyplinarny charakter studiów 
kognitywistycznych

Z przedstawionych wyżej rozważań nad naturą 
badań multidyscyplinarnych można wyprowadzić 
pewne wnioski dotyczące struktury studiów kogni-
tywistycznych. Ich program, wydaje się, powinien 
obejmować trzy ścieżki kształcenia. Na pierwszą 
z nich składałyby się treści stanowiące interdyscy-
plinarną podstawę rozważań kognitywistycznych, 
czyli przedmioty prezentujące osiągnięcia takich 
dziedzin wiedzy, jak psychologia, biologia (w tym 
biologia ewolucyjna i neurobiologia), informatyka, 
językoznawstwo, logika i filozofia. Druga ścieżka 
obejmowałaby szkolenie w zakresie metodologii 
badań psychologicznych i neurobiologicznych. Ele-
mentami trzeciej ścieżki byłyby przedmioty ściśle 
kognitywistyczne, czyli traktujące o poszczególnych 
funkcjach mentalnych. Zauważmy, że przedmioty 
z pierwszych dwóch grup przygotowują do stoso-
wania metody badań kognitywistycznych, czyli do 
budowania teoretycznie wiarygodnych modeli i te-
stowania ich za pomocą odpowiednio zaplanowa-
nych obserwacji oraz eksperymentów. Przypomnij-
my jednak, że kognitywistyka jest czymś więcej niż 
zwykłą sumą nauk szczegółowych wprzęgniętych 
w realizację wspólnego zadania badawczego. Dla-
tego programu studiów kognitywistycznych nie 
można sprowadzić do interdyscyplinarnego układu 
treści wykładanych na istniejących już kierunkach. 
Innymi słowy, niezbędnym elementem multidyscy-
plinarnego programu są przedmioty ściśle kogni-
tywistyczne, czyli te, które składają się na trzecią 
z wyżej wymienionych ścieżek kształcenia. 

Nie ma powszechnie obowiązującego standar-
du kształcenia dla kierunku kognitywistyka. Dyspo-
nujemy jednak zarysowaną wyżej ogólną 
ideą, którą realizują już trzy polskie 
ośrodki akademickie.

 Instytut Psychologii Uni-
wersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza oferuje pięcio-
letnie, jednolite studia 
magisterskie z kog-
nitywistyki. W pro-
gramie poznańskim 
25% godzin przezna-
czono na realizację 
przedmiotów ściśle 
kognitywistycznych; 
przedmioty filozoficz-
ne (w tym rozbudowa-
ny kurs logiki) zajmują 
18,5% całkowitej liczby 
godzin, przedmioty psycho-

logiczne – 15%, a przedmioty biologiczne – prawie 
11%. Poznańską specjalnością jest logika oraz teo-
rie percepcji wzrokowej i słuchowej. 

Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka prowadzi – przy znacznym wsparciu bydgoskie-
go Collegium Medicum – trzyletnie studia licencja-
ckie z kognitywistyki. W ich programie stosunkowo 
mało miejsca zajmują treści filozoficzne; dominują 
natomiast przedmioty kognitywistyczne, które zaj-
mują 47% całkowitej liczby godzin i nastawione są 
na kształcenie w zakresie praktycznych umiejętno-
ści, takich jak projektowanie środowisk wirtualnych 
czy neurorehabilitacja. 

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oferuje trzyletnie studia licencjackie z kognitywi-
styki, w których wyraźnie dominują treści filozo-
ficzne (33% całkowitej liczby godzin); na realizację 
przedmiotów ściśle kognitywistycznych przewi-
dziano w nim 9% całkowitej liczby godzin. 

Multidyscyplinarność i oryginalność 
szczecińskiej kognitywistyki

Pracując nad szczecińskim programem studiów 
kognitywistycznych warto mieć na uwadze trzy cele. 
Po pierwsze, program ten powinien stanowić reali-
zację idei studiów multidyscyplinarnych; innymi 
słowy, należałoby przewidzieć w nim sporo godzin 
dla przedmiotów ściśle kognitywistycznych, składa-
jących się na trzecią z wyżej wymienionych ścieżek 
kształcenia. Po drugie, w programie tym warto by 
było znaleźć miejsce na kształcenie w zakresie rzad-
kich i poszukiwanych umiejętności zawodowych. 
Po trzecie, dobrze by było zadbać o oryginalność 
szczecińskiej oferty, czyli wprowadzić do niej treści, 
których nie znajdzie się w innych, funkcjonujących 
już w Polsce programach. 

Realizacja pierwszego celu wiąże się z określoną 
polityką rozwoju kadry. Prowadzenie przedmiotów 
ściśle kognitywistycznych należałoby powierzyć 
osobom, które mogą pochwalić się własnymi osiąg-
nięciami badawczymi w danej materii. Warto więc 
zachęcać młodszych pracowników naukowych – 
doktorantów i adiunktów – by w swoich badaniach 

przyjęli postawę multidyscyplinarną, a swo-
im rozprawom nadali charakter kog-

nitywistyczny. Spełnieniu tego 
postulatu sprzyjałyby niewąt-

pliwie seminaria naukowe, 
w których uczestniczyliby 

pracownicy więcej niż 
jednego instytutu. 

Formułując dru-
gi cel wspomnieliśmy 
o umiejętnościach za-
wodowych absolwen-
ta studiów kognitywi-
stycznych. Osoba taka 

mogłaby wspomagać 
rehabilitację osób z upo-

śledzeniami zdolności po-
znawczych, pracować jako 

konsultant kognitywny w in-

NAUKI
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LINGWISTYKA
Z LOGIKĄ

FILOZOFIA
Z PSYCHOLOGIĄ

SZTUCZNA
INTELIGENCJANEURONAUKI

Podstawowy blok nauk 
kognitywistycznych

źródło: 
www.kogniwistyka.net
(za pozwoleniem 
Marka Kasperskiego)
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terdyscyplinarnych zespołach eksperckich działa-
jących w sferze pozaakademickiej, tworzyć przy-
jazne środowiska wirtualne, projektować protezy 
kognitywne ułatwiające funkcjonowanie osobom 
niepełnosprawnym. Realizacja programu studiów, 
który otwierałby przed młodym człowiekiem takie 
możliwości, wymagałaby jednak współpracy wy-
kładowców pochodzących nie tylko z wydziałów 
Uniwersytetu Szczecińskiego, ale również z Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego i Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego. 

Stosunkowo łatwo możemy zrealizować trze-
ci z wymienionych wyżej celów. W programach 
studiów kognitywistycznych, które prowadzi się 
w Poznaniu, Toruniu i Krakowie, niewiele miejsca 
poświęca się omówieniu zagadnień związanych 
z rozumieniem języka, mechanizmami pamięci, 
wrażliwością moralną oraz rozwojem zdolności ma-
tematycznych. Tymczasem w szczecińskim środo-
wisku akademickim prowadzi się intensywne bada-
nia w zakresie kognitywistyki języka, neurofizjologii 
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Autor jest adiunktem w Instytucie Filozoii 
Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akade-
mickim 2004/2005 brał udział w seminarium 
Zakładu Epistemologii oraz Zespołu Filozo-
ii Kognitywnej UAM. W roku akademickim 
2008/2009, dzięki stypendium Polsko-Amery-
kańskiej Komisji Fulbrighta, realizował kogni-
tywistyczny projekt badawczy na University 
of Arizona (Tucson, USA). Niebawem w serii 
Umysł: Prace z Filozoii i Kognitywistyki ukaże się 
jego rozprawa habilitacyjna Spór o podstawy 
teorii czynności mowy.

pamięci, kognitywistyki moralności i arytmetyki 
kognitywnej. Niewątpliwie specjalności te mogły-
by wyróżniać szczeciński program studiów z nauk 
o procesach poznawczych.  
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koordynator 
ds. promocji 
i rekrutacji
w projekcie 
„UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI – Lider 
przyszłości”

Ponad 10 mln zł 
                              na inwestycje

Uniwersytet Szczeciński jako największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim, biorąc pod uwagę 
oczekiwania przyszłych i obecnych studentów, dynamicznie poszerza potencjał dydaktyczny 
i technologiczny przyszłościowych jednostek i wydziałów. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego 
Funduszu Społecznego nasza uczelnia we wrześniu 2009 roku rozpoczęła realizację sześcioletniego 
projektu „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” o wartości ponad 10 mln zł.

Celem projektu jest wsparcie i rozwój wybranych 
kierunków i specjalności studiów I i II stopnia oraz akty-
wizacja społeczności studenckiej na rynku pracy. Doi-
nansowaniem zostały objęte wydziały: Nauk Przyrodni-
czych, Matematyczno-Fizyczny, Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania oraz Akademickie Biuro Karier. 

Dobór uczestników projektu nie jest przypadkowy. 
Jednostki, które kształcą w kluczowych dla gospodarki 
kierunkach, takich jak m.in.: matematyka, izyka, bio-
technologia czy ochrona środowiska, powinny dyspo-
nować najnowocześniejszym sprzętem i odpowiednio 
przygotowanymi programami studiów. Jak podaje 
serwis kierunkistudiów.pl1, w 2008 roku ponad 80% 
studentów uczyło się na kierunkach nie związanych 
z potrzebami gospodarki i przemysłu. Są to statystyki 
niepokojące dla naszego kraju, a zmiana niekorzystnej 
tendencji dokonać się powinna w szkołach wyższych.

Uniwersytet Szczeciński podejmuje szereg dłu-
goterminowych działań, które mają na celu zmianę 
preferencji wyboru studiów wśród absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych.

Jednym z nich jest projekt „UNIWERSYTET SZCZE-
CIŃSKI – Lider przyszłości” stworzony w ramach pod-
działania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycz-
nego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. Zakres działań w projekcie do końca 2015 
roku obejmie sześć kluczowych obszarów:
1. Poszerzanie oferty studiów:

a. uruchomienie specjalności „Analityka Procesów 
Gospodarczych” na kierunku Matematyka stu-
diów stacjonarnych I stopnia (WMF)

b. uruchomienie specjalności „Nanotechnologia 
i izyka materiałów” oraz „Monitoring środowi-
ska" na kierunku Fizyka studiów stacjonarnych 
I stopnia (WMF)

c. uruchomienie specjalności „Elektroniczne mul-
timedia i teleinformatyka” na kierunku Edukacja 
Techniczno-Informatyczna studiów stacjonar-
nych I stopnia (WMF)

1 http://kierunkistudiow.pl/warto_przeczytac/gospodarka_wyznacza_tory_ksztalcenia.html

d. uruchomienie studiów I stopnia na kierunku Mi-
krobiologia (WNP)

e. uruchomienie studiów II stopnia na kierunku 
Ochrona środowiska (WNP).

2. Organizacja zajęć wyrównawczych z matematyki 
i izyki:
a. zajęcia wyrównawcze na wybranych kierunkach 

i specjalnościach (WNP i WMF).
3. Modyikacja i uatrakcyjnienie programów studiów 

poprzez wyposażenie jednostek uczelni w nowo-
czesny sprzęt komputerowy i laboratoryjny oraz 
materiały dydaktyczne (WNP i WMF).

4. Zaangażowanie praktyków i potencjalnych praco-
dawców w proces kształcenia (WNP i WMF).

5. Ułatwienie studentom rozpoczęcia wejścia na ry-
nek pracy:
a. wyposażenie w sprzęt komputerowy i fachowe 

publikacje „Informatorium ABK”
b. organizacja praktyk, płatnych staży oraz szkoleń 

i warsztatów dla studentów i absolwentów US
c. zapewnienie doradztwa zawodowego dla 

uczestników praktyk i staży
d. stworzenie i udostępnienie on-line zaawanso-

wanej bazy danych ofert lokalnych pracodaw-
ców.

6. Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych:
a. zakup i montaż nowoczesnych wind w budynku 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Zmiany, które już widać
Część z wymienionych powyżej zadań udało się 

już zrealizować. W tegorocznej ofercie Uniwersytetu 
Szczecińskiego pojawiły się nowe kierunki studiów 
takie jak Mikrobiologia I stopnia oraz Ochrona Środo-
wiska II stopnia. Ci, którzy rozpoczęli naukę na tych 
kierunkach otrzymali pomoc w postaci zajęć wyrów-
nawczych z matematyki lub izyki i uzyskali dostęp do 
nowo otwartych specjalności.

PROJEKTY



74

Oprócz poszerzania oferty studiów dokonano 
pierwszych inwestycji w sprzęt. Do dyspozycji uczą-
cych się na WMF przekazano 58 komputerów, a także 
projektory i ekrany rozwijalne. W przyszłym roku na 
WNP pojawi się nowoczesny sprzęt laboratoryjny (m.in. 
aparat do elektroforezy) i liczne odczynniki (itohormony, 
inhibitory biosyntezy i inne). Projekt realizowany będzie 
w ciągu następnych 5 lat, podczas których planowane 
jest wiele innych znaczących inwestycji w wyposażenie 
pracowni na obu wspomnianych wyżej wydziałach. 

Kariera zaczyna się na studiach 
Akademickie Biuro Karier US to jednostka, której 

celem jest aktywizacja młodych ludzi na rynku pracy. 

PROJEKTY

Jako uczestnik projektu zadbało, aby kilkunastu stu-
dentów skorzystało z profesjonalnie zorganizowanych 
miesięcznych praktyk zawodowych. Druga grupa od-
była trzymiesięczne płatne staże, zyskując tym samym 
cenne doświadczenie zawodowe i wysokie wynagro-
dzenie. Nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy 
zdobyło blisko stu innych studentów, którzy mieli oka-
zję podnieść swoje kwaliikacje na całodniowych szko-
leniach. Ponadto wszyscy uczący się w naszej uczelni 
oraz absolwenci do sześciu miesięcy po obronie pracy 
dyplomowej mogą od niedawna korzystać ze zbiorów 
publikacji dotyczących rynku pracy dostępnych nieod-
płatnie w godzinach pracy Akademickiego Biura Karier 
(ul. Żubrów 6, Szczecin).



Krzysztof Trzciński
 
dyrektor Biura Promocji 
i Informacji US 
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Prof. dr hab. Józef Perenc prorektor ds. inansów i rozwoju US,
tak skomentował projekt „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”:
Na Uniwersytecie Szczecińskim podejmujemy szereg działań mających na celu 
podniesienie poziomu usług edukacyjnych i dostosowanie kształcenia do potrzeb 
rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Nasze inwestycje i projekty nic jednak 
nie wniosą, jeśli pracownicy naukowi i studenci nie zechcą lub nie będą umieli z nich 
korzystać. Z tego też względu w parze ze zmianami powinna iść szeroka kampania 
informacyjna, która z jednej strony przekona potencjalnych kandydatów na studia 
o atrakcyjności oferty naszej uczelni, z drugiej zaś utwierdzi obecnych studentów 
i pracowników w przekonaniu, że są częścią dynamicznie rozwijającej się akademi-
ckiej rzeczywistości.

PROJEKTY

Nowoczesna uczelnia kluczem 
do sukcesu jej absolwentów

Wspomniane działania mające na celu pod-
niesienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego niewątpliwie uatrakcyjniają ofertę 
edukacyjną, a kształcenie na kierunkach technicz-
nych, dzięki wykorzystaniu odpowiedniego sprzę-
tu, staje się ciekawsze. Na wszystkich zmianach 
zyskuje przede wszystkim student, który rozpoczy-
nając naukę na naszej uczelni może liczyć nie tylko 
na wysoki standard przekazywanej wiedzy i naukę 
w optymalne wyposażonych pracowniach, ale rów-
nież na kompleksowe wsparcie u początków kariery 
zawodowej.  

Po pierwszym roku uczestnictwa Akademickiego Biu-
ra Karier w projekcie „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider 
przyszłości” Paulina Kuczyńska (pracownica ABK i opie-
kunka praktyk) podsumowuje: Zainteresowanie prakty-
kami, stażami i szkoleniami zdecydowanie przerosło nasze 
oczekiwania. Rozmowy rekrutacyjne do projektu trwały kilka 
dni. Chcieliśmy mieć pewność, że udzielamy wsparcia tym, 
którzy dobrze wykorzystają daną im szansę. Ilość zgłoszeń 
do ABK bardzo wyraźnie pokazuje, jak duże jest zapotrzebo-
wanie wśród studentów i absolwentów na tego typu aktyw-
ności i jak bardzo działania te są doceniane przez środowisko 
akademickie.

Akademicki Szczecin 
              – wspólna sprawa!
W Szczecinie działa pięć dużych, zróżnicowanych pod względem oferty edukacyjnej 
publicznych uczelni wyższych: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska oraz Akademia Sztuki. 
Nasze miasto ma niebywałą szansę dołączenia do grona prężnych i ważnych ośrodków 
akademickich w Polsce. Aby ten cel osiągnąć, wspólnie musimy dążyć do tego, aby Szczecin 
stał się atrakcyjnym miastem dla młodych ludzi.

Zaczęło się prawie rok temu, kiedy to wydawca 
lokalnego szczecińskiego programu telewizyjnego 
„Obraz dnia” zaprosił Kingę Wełyczko-Czachurę (Biuro 
Promocji ZUT) oraz niżej podpisanego do studia, aby 
porozmawiać na temat sposobów promocji naszych 
uczelni. Rozmowa, jak się okazało, dotyczyła jednak 
zgoła czegoś innego. 

Realizatorzy programu, posługując się rankingami 
opracowanymi m.in. przez Fundację Perspektywy oraz 

wybranymi wypowiedziami studentów, próbowali 
udowodnić widzom, jakie to kiepskie uczelnie mamy 
w naszym mieście. Na prowadzącej rozmowę nie ro-
biły wrażenia nasze argumenty o liczbie studentów 
(ok. 60 tys.), naukowców i dydaktyków pracujących na 
uczelniach (ok. 3,5 tys.) oraz przedsięwzięciach i wyda-
rzeniach w dziedzinie kultury, przedsiębiorczości jak 
i gospodarki, których kołem zamachowym jest funkcjo-
nujące w naszym mieście środowisko akademickie.

Paulina Kuczyńska
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„Jest źle i winę za to ponoszą uczelnie wyższe ze 
Szczecina” takie było nieodparte przekonanie redakcji 
programu. Opinia ta, według nas, zbudowana została 
na grupowaniu dość tendencyjne dobranych materia-
łów i nie oddaje stanu faktycznego. 

Pięcioro to już kompania
Nazajutrz Kinga Wełyczko-Czachura zaprosiła 

wszystkich szefów biur promocji uczelni publicznych na 
dyskusję, podczas której zastanawialiśmy się, jak moż-
na przeciwdziałać formułowaniu tego typu szkodliwym 
opiniom oraz w jaki sposób można wpłynąć na wizeru-
nek naszego miasta jako przyjaznego studentom.

Spotkanie odbyło się w gronie: Kinga Brandys 
(wtedy jeszcze PAM), Katarzyna Opalińska i Olgierd 
Victorini (AM), Kinga Wełyczko-Czachura (ZUT) oraz 
Adam Morawski i Krzysztof Trzciński (US). Wszyscy 
zgodnie podjęliśmy decyzję, że będziemy aktywnie 
współpracować, ponieważ akademicki wymiar nasze-
go miasta to nasza WSPÓLNA SPRAWA!

Od tego czasu spotykamy się regularnie, w róż-
nych zespołach, a do naszego grona dołączyła również 
Agnieszka Lisowska z Akademii Sztuki. Wspólnie oma-
wiamy przede wszystkim problemy związane z pro-
mocją oferty edukacyjnej poszczególnych uczelni, 
z ich specyiką polegającą na odmiennym charakterze 
poszczególnych ofert edukacyjnych oraz tak ważnym 
obecnie czynniku, jakim jest miejsce – czyli szeroko 
rozumiana przestrzeń miejska, w której kształcić się 
będą przyszli studenci.

Szczecińska drużyna
Jednym ze skutków tych spotkań są konkret-

ne działania promocyjne, które zdecydowaliśmy się 
współrealizować, jak np. druk reklamy pod hasłem 
„Szczecin wita studentów” opublikowanej na łamach 
ogólnopolskiego wydania jednego z dzienników, zre-
alizowany w kooperacji z Biurem Promocji i Informacji 
Urzędu Miasta. 

W efekcie kolejnych rozmów doszło do spotka-
nia z Piotrem Wachowiczem (dyrektorem BP UM), 
z którym wymieniliśmy poglądy dotyczące planów 
promocyjnych poszczególnych uczelni w kontekście 

działań Urzędu skierowanych do studentów. Poro-
zumieliśmy się co do możliwości wspólnej realiza-
cji określonych działań w ramach dostępnych nam 
środków budżetowych.

Zdecydowaliśmy się postawić na grupową repre-
zentację pod barwami miasta na kilku edukacyjnych 
imprezach targowych w kraju (Rzeszów, Zielona Góra, 
Gorzów Wielkopolski, Poznań, Szczecin). Dzięki tym 
ustaleniom powstanie wspólna przestrzeń wystawien-
nicza, w której swoje oferty przedstawią: Pomorska 
Akademia Medyczna, Akademia Morska, Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet 
Szczeciński, Akademia Sztuki oraz Miasto Szczecin.

Kolejnym etapem naszej pracy ma być wspólna 
akcja wizerunkowa, oparta przede wszystkim na noś-
nikach reklamowych typu billboard. Termin rozpoczę-
cia ekspozycji reklamy został już ustalony, natomiast 
pozostał nam jeszcze do opracowania zakres teryto-
rialny, choć i w tym względzie bliscy jesteśmy wspól-
nego stanowiska.

Dużo zachodu
Podczas debaty zorganizowanej z okazji czwartej 

konferencji „Komunikacja – Public relation dla Pomo-
rza Zachodniego” (Szczecin, 25-26 listopada 2010 r.) 
ogólnych prezentacji dotyczących działań promo-
cyjnych uczelni wyższych oraz ich efektów dokonali 
Kinga Wełyczko-Czachura (ZUT) i niżej podpisany 
(US). Dyrektor Piotr Wachowicz przedstawił przedsię-
wzięcia Biura Promocji i Informacji UM skierowane do 
studentów, co pozwoliło na dookreślenie obszarów 
możliwego współdziałania.

Teraz pozostaje nam jedynie systematyczna praca, 
której efekty już niebawem będziemy mogli dostrzec 
podczas największych edukacyjnych imprez targo-
wych w Polsce, a wkrótce także na billboardach. To 
jednak dopiero początek, przed nami jeszcze wiele do 
zrobienia. Dalsze wyzwania to, między innymi, przyja-
zna i atrakcyjna dla studentów przestrzeń miejska. 

Trzy uniwersytety w Szczecinie: humanistyczny, 
technologiczny i medyczny oraz dwie akademie: mor-
ska i sztuki – to niepodważalne atuty naszego miasta. 
Warto je wykorzystać!  

Od lewej: Krzysztof 
Trzciński, Kinga 

Wełyczko-Czachura, 
Piotr Wachowicz 

w trakcie konferencji 
„Komunikacja – Public 

relation dla Pomorza 
Zachodniego”

fot. Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie Public 

Relations
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Konstelacja Szczecin
– nowy gwiazdozbiór 

na kulturalnej mapie Szczecina
Do Szczecina powróciły gwiazdy kina okresu międzywojennego urodzone w naszym mieście. 
Dni 8-10 listopada były prawdziwym świętem kinematograii za sprawą nowatorskiego 
festiwalu ilmowego Konstelacja Szczecin.

Marlena 
Semczyszyn

studentka III roku 
dziennikarstwa US

Pomysłodawczynią projektu jest Joanna Koś-
cielna, studentka kulturoznawstwa na Uniwersyte-
cie Szczecińskim. Zainspirowana została opowieś-
cią dra Macieja Szukały (Archiwum Państwowe 
w Szczecinie) o Dicie Parlo – słynnej szczecińskiej 
aktorce okresu międzywojennego (Atalanta w reż. 
Jeana Vigo, Towarzysze broni w reż. Jeana Renoira). 
Szukając informacji na temat tej wybitnej postaci 
odkryła, że wiele ówczesnych gwiazd wielkiego 
ekranu również wywodzi się ze Szczecina. A są 
to takie sławy, jak Hans-Heinrich von Twardowski 
(Casablanca u boku Humphreya Bogarta i Ingrid 
Bergman, Skok w życie z Marleną Dietrich, Gabinet 
doktora Caligari w reż. Roberta Wiene), Emil Hugo 
Döblin (Berlin Alexanderplatz, w reż. Piela Jutzi 
1931 r., M jak morderca w reż. Fritza Langa), Hein-
rich George (Metropolis, Kolberg, Berlin Alexan-
derplatz, Żyd Süss), Hilde Weissner (patnerowała 
Davidowi Bowie w Pięknym żigolo, biednym żigo-
lo) czy Ulrich Bettac (aktor i reżyser teatralny). Na 
specjalne zaproszenie organizatorów w przeglą-
dzie wzięła udział żona Heinricha George – Heike 
Nasseri-George.

Organizatorami festiwalu byli: Instytut Historii 
i Stosunków Międzynarodowych US i Archiwum 
Państwowe w Szczecinie, ze strony niemieckiej 
przedsięwzięcie wsparło Pommersches Landes-
museum w Greifswaldzie. 

Konferencja
Konferencja naukowa (8 i 9 listopada) poświę-

cona była w głównej mierze aktorom szczecińskim 
i ich roli w kinie okresu międzywojennego, ale 
obejmowała swoim zakresem także m.in. historię 
kina III Rzeszy, powiązania polityczne z filmem, 
początki kina na Pomorzu, czy sylwetki poszcze-
gólnych aktorów i reżyserów tamtego okresu. 

Dr Radosław Skrycki, zastępca dyrektora IHiSM 
US oraz główny organizator przytoczył założenia 
przedsięwzięcia: „Celem konferencji było z jednej 
strony przybliżenie postaci szczecińskich aktorów 
w kinie międzywojnia; z drugiej ukazanie ich miej-

KULTURA

sca w powszechnej historii kina. Stąd wszystkie 
referaty, o różnych walorach przekazu, były inte-
resujące dla odbiorców, którzy po raz pierwszy 
zetknęli się z tą tematyką”.

Spacer do przeszłości
W klimat Berlina lat 20. tłumnie przybyłych 

słuchaczy wprowadził prof. dr hab. Włodzimierz 
Stępiński z Instytutu Historii i Stosunków Między-
narodowych US. W swym odczycie Spacerkiem po 
Berlinie złotych lat dwudziestych dowodził, iż właś-
nie to miasto w czasach międzywojnia, a nie Hol-
lywood było światowym centrum kinematografii 
i to tam narodziła się klasyka kina. 

fot. Katarzyna 
Brzozowska
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Projekcja ilmu 
„Metropolis” 

w kościele 
ewangelicko- 
-augsburskim

fot. Katarzyna 
Brzozowska

Dużym sukcesem, świadczącym o prestiżowym 
charakterze sympozjum, był udział prof. Tomasza 
Kłysa z Uniwersytetu Łódzkiego – jednego z najwy-
bitniejszych znawców kina ekspresjonistycznego 
w Polsce. Jego specjalistyczny referat pt. Sowieci: 
weimarska i hitlerowska wizja „czerwonego zagro-
żenia” – Szpiedzy (1928) Fritza Langa i GPU (1942) 
Karla Rittera, traktujący o propagandowym wymia-
rze ówczesnego kina niemieckiego, stanowił trzon 
późniejszych dyskusji. 

Swoje referaty przedstawiali także: mgr Woj-
ciech Wichert (IHiSM US), dr Monika Talarczyk-Gu-
bała (IPiK US), dr Uwe Schröder (Muzeum Pomorza 
z Greifswaldu) i dr Magdalena Saryusz-Wolska (Cen-
trum Badań Historycznych PAN z Berlina).

Na zakończenie konferencji pokazano pierwsze 
filmy dokumentalne powstałe w Szczecinie: Seine 
Majestät Kaiser Wilhelms II. passiert am 4. Mai 1897 
die Landungsbrücke der Vulkanwerft in Stettin oraz 
Stettiner Hausfrauen z 1928/1929. Po projekcji od-
była się debata, w której udział wzięli prelegenci 
oraz zgromadzeni goście. Dyskutowano nad po-
pularyzacją kinowej historii Szczecina wśród jego 
mieszkańców, omawiano referaty oraz zastanawia-
no się nad współczesną percepcją dzieł filmowych 
międzywojnia.

Przegląd filmowy
Na oficjalnym otwarciu przeglądu filmowego 

(9.11.2010 r.) w kościele ewangelicko-augsburskim 
pw. Św. Trójcy przy ul. Energetyków zaprezentowa-
no film Metropolis w reżyserii Fritza Langa z 1927 
roku, zaliczany do klasyki kina światowego. 

Wybór miejsca projekcji był nieprzypadkowy. 
W ten sposób chciano nawiązać do historii kina 
niemego, kiedy to fonię zastępował taper – najczęś-

Mimo że akademicki Szczecin nie ma jeszcze tra-
dycji konferencji ilmoznawczych, „Konstelacja” 
była imponująco zorganizowana. Oprócz części 
konferencyjnej przygotowano imprezy towarzy-
szące, które mogły zainteresować szczecinian 
jako propozycja poznania historii miasta i spę-
dzenia wolnego czasu. Posiadanie najstarszego 
kina na świecie – Kina Pionier – to jest przecież 
dla miasta zobowiązanie, a niemieckie sąsiedz-
two sprzyja temu, by oglądać kino niemieckie nie 
tylko jako część dorobku kina europejskiego, ale 
korzystać z tego, że naszymi przewodnikami po 
nim mogą być zaproszeni zza Odry goście.

Filmolog dr Monika Talarczyk-Gubała 
(IPiK US)

ciej pianista grający podkład muzyczny do filmu. 
Pomysł, by pianino zastąpić organami kościelnymi, 
okazał się nadzwyczaj trafny, gdyż gdy tylko roz-
brzmiały pierwsze dźwięki, na twarzach zgroma-
dzonych widać było poruszenie.

Pokaz Metropolis w kościele ewangelicko-augs-
burskim był dużej rangi wydarzeniem artystycznym, 
nie tylko ze względu na sam film, ale także z powodu 
koncertu organowego Filipa Presseisena, bardzo uta-
lentowanego muzyka, który specjalnie na ten pokaz 

skomponował przejmującą, po-
rażająco piękną muzykę – pod-
kreśliła Joanna Kościelna.

Gwiazdy znów rozbłysły 
na srebrnym ekranie

Drugiego dnia przeglądu 
licznych miłośników historii kina 
zaprosiło centrum ilmowe „Mul-
tikino”. Tam można było obejrzeć 
kolejne arcydzieła srebrnego 
ekranu, m.in.: Kolberg w reż. Veita 
Harlana (twórca obrazu Żyd Süss) 
z 1945 r., poprzedzony wprowa-
dzeniem dra Uwe Schrödera, 
dyrektora Pommersches Lande-
smuseum w Greifswaldzie oraz 
Atalanta z 1934 r. w reżyserii Jea-
na Vigo, pioniera ilmu dokumen-
talnego i jednego z najwybitniej-
szych reżyserów w historii. 

Przegląd zamknęła projek-
cja obrazów Gabinet doktora Caligari Roberta Wiene 
z 1920 r. (jeden z pierwszych ilmów grozy) i Berlin 
Alexanderplatz Piela Jutzi z 1931 r. (na podst. powieści 
Alfreda Döblina o tym samym tytule) w kinie „Obser-
watorium” przy al. Wojska Polskiego. 

Wstęp zarówno na konferencję, jak i na wszystkie 
pokazy był bezpłatny. 
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DokumentART

O tym, co można znaleźć 
            na drugim końcu ilmowej taśmy

Gdyby istniało bóstwo przemijania, jesień byłaby jego córką. A jego wrogiem –  bóg 
dokumentu.  Kiedy o szyby deszcz dzwoni jesienny, trudno nie poczuć nuty melancholii 
w smaku najlepszej nawet herbaty. Może z tego właśnie względu październikowa aura 
określana jest jako „pogoda kinowa”: dobry ilm pozwoli zarówno zapomnieć, jak i przywołać 
wspomnienia – w zależności od tego, czego potrzebujemy bardziej. Zaś na pytanie, czy to 
sztuka naśladuje życie, czy odwrotnie, można odpowiedzieć: a co, jeśli są one tym samym?

Joanna Daniek
 
absolwentka ilozoii US,
redaktorka naczelna 
gazety festiwalowej

Paweł Łoziński, reżyser, 
rozmawia z Agnieszką 
Lisowską z TVP Oddział 
Szczecin

fot. Weronika Piszczek

DokumentART, funkcjonujący w obecnej formie 
od 1992 r., to coroczny festiwal ilmowy o charakte-
rze trangsranicznym. W najszerszym znaczeniu tego 
słowa. Przekracza bowiem granice geograiczne 
– odbywa się jednocześnie w Szczecinie i Neubran-
denburgu. Bada granice dokumentu – jako medium 
rejestracji rzeczywistości i artystycznego wyrazu. 
Dzięki licznym otwartym spotkaniom i dyskusjom ni-
weluje granice między twórcami ilmów a widzami. 
Przede wszystkim jednak rzuca wyzwanie naszym 
własnym granicom: estetycznym, intelektualnym 
i emocjonalnym. 

Redeinicja odniesień
W płynnej ponowoczesności nasza wewnętrz-

na struktura przekonań, intuicji i odczuć wydaje się 
niekiedy jedynym punktem odniesienia w oceanie 
chaosu. Wyznacza ona naszą sferę komfortu; przy-
glądanie się jej i kwestionowanie wiąże się zatem 
z niepokojem. Czy zresztą istnieje jeszcze potrzeba 
podważania i ujmowania czegokolwiek w nawias, 
skoro i tak wszystko okazało się już prowizoryczne 
i umowne? Kluczem do rozwiązania tego pozornego 
paradoksu staje się pojęcie tożsamości. 

Być może prawdą jest, że kategoria tożsamości 
zawsze była w stanie kryzysu, a ludziom żyło się ła-
twiej wyłącznie dlatego, że po prostu nie poddawali 
jej analizie. Obecne warunki życia w zachodniej cy-
wilizacji natomiast wprost wymuszają tego rodzaju 
releksję, koncentrującą się wokół prostych, lecz nie-
łatwych pytań. Co to znaczy być: danej narodowości, 
płci, w danym wieku, być skądś, kimś, jakimś? Jakich 
narzędzi należy użyć do uchwycenia tych fenome-
nów, jeśli zdekonstruowane i zdewaluowane zostały 
te dotychczasowe – logiczna analiza, introspekcja, 
tradycja? Czy płynną tożsamość można uchwycić, 
odnaleźć w niej spójność, objąć narracją? 

Rekonstrukcja przestrzeni i ducha
Symptomatyczny w tym kontekście okazał się 

wybór zwycięskich obrazów, wpisujących się w coraz 
intensywniejszy nurt poszukiwania tożsamości po-
przez historię i miejsca. Szczególny wyraz znajduje 
on także w pracach szczecińskich artystów (od Mur-
ków i piaskownic Karoliny Freino, przez projekty na 
Łasztowni i Niebuszewie Teatru Kana i OFFicyny, na 
szczecińskich ilmowych produkcjach skończywszy), 
ale nie tylko – tendencja ta ma miejsce w całym pasie 
polskiego pogranicza, z projektami fenomenalnego 
kulturoznawcy Michaela Kurzwelly ze Słubfurtu na 
czele.

Nagrodzone na festiwalu ilmy przenoszą tego 
rodzaju poszukiwania w wymiar bardzo osobisty. 
Zdobywca głównej nagrody Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, Toldot Ha'menutzachim 
(Opowieść o zagubionym) autorstwa Yael Reuveny, to 
autobiograiczny ilm młodej Izraelki, odkrywającej 
tajemnice powojennej historii własnej rodziny w nie-
spodziewanym dla niej miejscu – w Niemczech. 

Jury studentów US wyróżniło z kolei obraz Chloé 
Mazlo Deyrouth, zrealizowany jako animowany pa-
miętnik młodej kobiety wyprawiającej się do Libanu, 
aby odkryć i zrozumieć historię swojej rodziny. Oba 
obrazy są niejako swoim asymetrycznym odbiciem. 
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Dla Yael Reuveny odnajdywanie tożsamości dokonu-
je się poprzez spotkanie ze świadkami przeszłości, 
będącymi jedynymi łącznikami z teraźniejszością. 
Dla Chloé Mazlo – odwrotnie: przewodnikiem po hi-
storii ojczyzny jej rodziców okazuje się młode poko-
lenie współcześnie żyjące w Libanie.

W zestawieniu z zeszłorocznym studenckim fa-
worytem nagroda przyznana przez studenckie jury 
wskazuje także na preferencje odbiorcze młodych 
widzów – oba ilmy są krótkimi, animowanymi i dy-
namicznie zmontowanymi wideoklipami, z narracją 
pełną humoru i ironii. Produkcjom tym udaje się 
jednak zachować swoistą dwupoziomowość: dostar-
czają bezpośredniej rozrywki, problematyzując jed-
nocześnie poruszaną tematykę na tyle, iż skłonni do 
releksji nie będą rozczarowani. 

Rewizja świadomości
Zdecydowana większość ilmów (włącznie – 

a może przede wszystkim – z tymi pokazywany-
mi w blokach towarzyszących) wprawiała widzów 
w całą gamę twórczych stanów ducha: konsternację, 
irytację, radość, melancholię. Wzbudzała sprzeciw, 
fascynację, ciekawość, intrygowała, poruszała i osza-
łamiała, stanowiąc swoiste laboratorium skojarzeń, 
doznań i idei. Dowodem tego była również codzien-
na gazeta festiwalowa, której recenzenckie grono 
składało się z absolwentów i studentów US.

Zaprezentowane podczas dokumentARTu obra-
zy można postrzegać jako przejaw próby postawie-
nia ważnych pytań, a niekiedy także pokuszenia się 
o odpowiedzi. Napięcie na linii rzeczywistość – za-
pis – kreacja artystyczna, nieustanie ujawnia kolejne 
niewiadome, kolejne niejasne relacje. Lecz nawet 

Kino Latücht 
w Neubrandenburgu

fot. archiwum 
dokumentART

jeśli zapis ilmowy nie rejestruje rzeczywistości – 
z pewnością rzeczywistość odbija. Film zatem to nie 
weneckie zwierciadło, przez które możemy oglądać 
innych, nie będąc widziani. Okazuje się raczej zwy-
kłym lustrem: im bardziej w nie zaglądamy, tym bar-
dziej widzimy samych siebie.  

KULTURA

Festiwal dokumentART narodził się  
w 1992 roku w Niemczech. Co roku w Szczeci-
nie i Neubrandenburgu spotyka się europejska 
innowacyjna scena ilmu dokumentalnego. 
Prezentowane są ilmy ukazujące zmiany po-
między tradycją i awangardą, często przekra-
czające granice dokumentu. 

 Organizatorzy to Stowarzyszenie OFFicyna 
w Szczecinie oraz Latücht – Film & Medien e.V. 
w Neubrandenburgu.  

DokumentART
po raz trzeci na Wydziale Humanistycznym

Tegoroczną inaugurację 19 Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych dokumentART, 
współorganizowaną przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, można uznać 
za rekordową.

dr Radosław 
Skrycki

zastępca dyrektora 
Instytutu Historii 

i Stosunków 
Międzynarodowych

Z kilku powodów. Po pierwsze aulę uniwersytecką 
przy ul. Krakowskiej wypełniło prawie czterystu gości: 
głównie młodzi ludzie ze szkół patronackich instytutu 
(ze Szczecina, Chojny, Wałcza). W mniejszym stopniu 
studenci US, których tradycyjne peregrynacje w trakcie 
seansu mogły wyprowadzić z równowagi nawet naj-
cierpliwszych. Zainteresowanie pracowników US było 
równie tradycyjnie znikome.

Berlin – Stettin

Po wtóre, seans trwał bez mała dwie godziny. 
Obejrzeliśmy ilm Volkera Koeppa Berlin – Stettin, któ-

ry traktuje o życiu „pomiędzy” – z jednej strony mię-
dzy trudną historią końca II wojny światowej a współ-
czesnością, z drugiej o egzystencji w przestrzeni 
Pomorza i Brandenburgii, gdzieś między Berlinem 
a Szczecinem. Śledząc losy bohaterów ilmu, byliśmy 
świadkami intymnej opowieści o ich życiu w DDR. Jak 
się okazuje, borykali się z podobnymi problemami jak 
Polacy w czasach siermiężnego PRL-u.

Reżyser ilmu urodził się w Szczecinie w 1944 
roku. To budziło nadzieje na nostalgiczną podróż 
w czasie ku rodzinnemu miastu. Większość przyby-
łych na seans takie miała właśnie oczekiwania, tym 
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bardziej że pokaz współorganizował przecież Insty-
tut Historii. 

Niestety, ani Berlina, ani Szczecina w tym dokumen-
cie praktycznie nie było. Przydługie monologi i rozmo-
wy prowadzone ze znajomymi (Volker Koepp odwie-
dzał bohaterów swoich wcześniejszych ilmów) mogły 
najzwyczajniej nużyć (brak kontekstu?). Film okazał się 
chyba zbyt trudny dla młodego odbiorcy, a dowodem 
na to była stosunkowo krótka dyskusja po projekcji 
z reżyserem. Padły więc releksje związane z wymiarem 
intymnym opowieści (ilm rozpoczynają wspomnienia 
z domu reżysera, którego rodzina, a szczególnie ko-
biety, przeżyła ciężkie chwile po wkroczeniu Rosjan do 
Berlina), o podobieństwach życia w NRD i PRL, pytania 
o motywacje podjęcia tematu i o samych bohaterów il-
mu. Rozmowa ta wypadła dość mizernie w porównaniu 
z emocjonalną i wielowątkową rozmową po ubiegło-
rocznej prezentacji Kiedyś w Afryce Piotra Jaworskiego 

Inauguracja festiwalu w auli Wydziału Huma-
nistycznego odbyła się po raz trzeci. Trzy lata trwa 

również współpraca IHiSM z organizatorem festiwa-
lu, Stowarzyszeniem OFFicyna i Instytutem Pamięci 
Narodowej.

Film w instytucie
W ciągu ostatnich lat Instytut zorganizował oko-

ło dziesięciu różnych pokazów ilmowych, w więk-
szości dokumentalnych. Ciągle projekcje jednak 
odbywają się w amatorskich warunkach, co w tym 
roku dało się szczególnie odczuć (awaria oświetlenia 
auli uniemożliwiła pełne zaciemnienie). Wyposaże-
nie sali w odpowiedni ekran pozwoliłby na bardziej 
profesjonalne seanse, które cieszą się wielkim zainte-
resowaniem naszych potencjalnych studentów. Tym 
bardziej że inicjatywa uniwersyteckiej inauguracji 
festiwalu w przyszłym roku będzie kontynuowana. 
Organizatorzy i współorganizatorzy zapewnili, że na-
stępny rok akademicki rozpocznie się dobrym kinem 
dokumentalnym.  

Taneczna nieważkość
Lekkość, uskrzydlenie, wirowanie tuż nad ziemią – tak właśnie postrzegają taniec 
współczesny członkowie grupy „Kiosk Ruchu” i stąd nazwa festiwalu, który postanowili 
zorganizować: „Nieważkości”.

Szczecin tańcem stoi – chciałoby się powiedzieć, bo 
w naszym mieście funkcjonuje kilkadziesiąt szkół tańca, 
oferujących zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, 
a każdego roku przybywa nowych miejsc, w których 
miłośnicy ruchu mogą realizować swoją pasję. Jednak 
taniec współczesny wciąż zdaje się być techniką niszo-
wą, rzadko spotykaną na naszych parkietach. 

Taniec ten, wbrew powszechnemu przekonaniu, 
nie ma żadnego związku z dyskotekowym „podrygi-
waniem” w rytm pulsującej transowo muzyki. To kolaż 
wielu stylów – modern dance, tańca jazzowego, mu-
sicalowego – tworzą one jedną spójną całość, której 
podstawą są balet i częściowo reinterpretowane re-
guły tańca klasycznego. Taniec współczesny to przede 
wszystkim emocje tancerza i opowieść, którą pragnie 
przekazać swym ciałem – stąd już niedaleko do teatru.

„Kiosk Ruchu”
Szczecińska grupa tańca współczesnego „Kiosk Ru-

chu” powstała w 2009 roku. Jako zespół zadebiutowali 
w Koninie podczas 11 Ogólnopolskich Konfrontacji 
Tańca Współczesnego. Oryginalność ich stylu wynika 
z różnych doświadczeń tancerzy – w swoich choreo-

graiach wykorzystują elementy tańca towarzyskiego, 
nowoczesnego, ludowego, dążąc do zespolenia sztuki 
performatywnej z pogranicza tańca i teatru. To z ich ini-
cjatywy po raz pierwszy w Szczecinie odbył się Festiwal 
Tańca Współczesnego „Nieważkości”.

Festiwal
– Taniec współczesny nie jest formą, którą należy 

traktować zbyt patetycznie – mówi Krzysztof Lubka, je-
den z organizatorów FTW „Nieważkości”. – Chcielibyśmy 
pokazać szczecinianom, w jaki sposób taniec współczes-
ny może dotykać naszej codzienności, chcemy zarazić ich 
ideą tego tańca.

W Szczecinie podejmowano już tego typu inicjaty-
wy – organizowano Szczecińskie Spotkania Taneczne 
czy warsztaty tańca Kinesfera przy Operze na Zamku. 
Mieszańcy naszego miasta kilkakrotnie mogli oglądać 
spektakle Polskiego Teatru Tańca z Poznania, który wy-
stępował u nas w ramach XXXVIII Przeglądu Teatrów 
Małych Form KONTRAPUNKT 2003 lub na zaproszenie 
Teatru Współczesnego. Ale jedynym miejscem w regio-
nie, w którym pasjonaci tego stylu mogliby skonfron-
tować swoje pomysły i doświadczenia, były deski Gry-

Magdalena Gardas 

absolwentka ilologii 
polskiej US
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Jagoda Szafarkiewicz 
z grupy „Kiosk Ruchu”

fot. Adam 
Fedorowicz

Pierwsza edycja Festiwalu Tańca Współczesne-
go „Nieważkości” odbyła się w Szczecinie w dniach 
29 listopada – 1 grudnia 2010 r. 

Jednym z partnerów festiwalu był Uniwersy-
tet Szczeciński.

Więcej na temat festiwalu oraz grupy „Kiosk 
Ruchu” na stronie www.kiosk-ruchu.pl.

ińskiego Domu Kultury, gdzie od 2009 roku odbywa 
się festiwal małych form ruchowych „Jesienna Scena 
Tańca”.

Tancerze z grupy „Kiosk Ruchu”, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Promocji Kultury i Sztuki Loft Art po-
stanowili podjąć starania o umieszczenie Szczecina na 
„europejskiej mapie tańca”.

W programie festiwalu znalazło się miejsce zarów-
no na prezentacje ilmów i nagranych spektakli tanecz-
nych, jak i na warsztaty. Finałem były prezentacje pol-
skich grup tańca współczesnego w Teatrze Polskim.

Wśród artystów znalazła się Iwona Olszowska 
– znana i ceniona tancerka, prezentująca swe cho-
reograie na całym świecie (tańczyła m.in. w Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, Finlandii, Rosji, Mołdawii, 
Wielkiej Brytanii). Otrzymała nagrody za choreograię, 
za konsekwentną kontynuację własnej drogi twórczej, 
osobowość sceniczną (ArtsLink w Nowym Jorku) oraz 
stypendium Stefana Batorego. Podczas szczecińskiego 
festiwalu zaprezentowała Spacer – choreograię wyma-
gającą niezwykłego skupienia. Jej taniec to swoiste po-
łączenie izyczności z perfekcją ruchu.

Widzowie mogli zobaczyć też Żywopłot w wykona-
niu grupy „Wahadło” z Rybnika – spektakl nagrodzony 
w 2010 roku podczas Konfrontacji Tańca Współczesne-
go w Koninie oraz Mijanie Teatru Tańca Współczesnego 
„Vogue” z Gryina, za które Eliza Hołubowska, opiekun 
grupy, otrzymała nagrodę instruktorską w ramach 
IV Salezjańskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralne-
go w Szczecinie, sam spektakl zaś zdobył nagrodę jury. 

Organizatorzy FTW „Nieważkości” – „Kiosk Ruchu” 
– wystąpili dwukrotnie, w choreograiach: Dwie róż-
ne a po jednej oraz Okres, gdzie za podkład muzyczny 
w postaci beatbox odpowiedzialny był znany i ceniony 
szczeciński DJ Pan Trol.

Co ważne – widownia Teatru Polskiego pękała 
w szwach. Pierwsza edycja Festiwalu Tańca Współczes-
nego „Nieważkości” przyciągnęła rzesze zainteresowa-
nych i zgromadziła wiele pozytywnych opinii. Oby tego 
typu inicjatywy, podejmowane przez szczecińskich 
entuzjastów, zawsze znajdowały tak pozytywny od-
dźwięk w postaci partnerów chętnych zaangażować 
się w projekt i życzliwych odbiorców.  
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Iwona Olszowska 
„Spacer”

fot. Konrad Osmólski


