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Europa
Elżbieta Nowak: Tematem naszej dyskusji jest 

jednocząca się obecnie Europa. W jakim momencie 
historycznym dziś się znajdujemy?

Profesor Stefan Kwiatkowski: Nie jest to moment 
przełomowy, a raczej incydent w dziejach Europy, który 
niewiele znaczy i nie pobudza do wniosków na przy-
szłość. Historia nie jest obecnie nauczycielką życia. Hi-
storycy zmienili swój paradygmat badawczy. Obecnie 
przeważa orientacja neokantowska, która zakłada, że 
doświadczenie jest warunkowane przez podmiot, czyli 
przedmiot badania jest uwarunkowany przez podmiot, 
a obraz przeszłości – przez historyka. Co więcej, jestem 
zwolennikiem sądu św. Augustyna, który stwierdził, że 
przeszłość nie istnieje w sensie ontologicznym. Pozo-
stałości z dawnych wieków, czyli wszystko to, co zo-
stało z przeszłości, to jest nasza teraźniejszość. Europa 
współczesna jest produktem przeszłości, ale powstała 
z chaosu, jej tworzeniu nie towarzyszył żaden plan, 
choć w istnienie takowego wierzono.

E.N: Co zatem leży u genezy Europy?
Prof. Kwiatkowski: Europa powstawała w ścisłym 

związku z kręgiem chrześcijańsko-łacińskim, z katolicy-
zmem. Jednak początkowo odzwierciedlała marginalne 
idee. Budowana była na poczuciu wspólnoty, które było 
opozycyjne i peryferyjne wobec wielkich cywilizacji nie 
tylko świata, ale i Europy, np. Bizancjum. Zachód kształ-
tował się otoczony zewsząd wrogami, i właśnie w tych 
okolicznościach zabiegał o wewnętrzną spójność i soli-
darność, tworząc zalążek Europy, jaką dziś znamy.

Natomiast spośród globalnych zjawisk, które 
w kontekście historycznym miałyby znaczenie dla dzie-
jów Europy, wyróżniłbym dwa: klimat i demograię. 
Momentem przełomowym dla dziedzictwa cesarstwa 
rzymskiego był VI-VII wiek, czas zmian, które doprowa-
dziły do wysuszenia klimatu, tym samym do zmniejsze-
nia areału upraw rolnych, wyludnienia wielu prowincji 
śródziemnomorskich. Zjawiska te spowodowały bez-
bronność świata śródziemnomorskiego wobec eks-
pansji arabskiej, która w VII i VIII wieku przekształciła 
Morze Śródziemne z osi komunikacyjnej między kraja-
mi cywilizacji rzymskiej w barierę. Zwróćmy uwagę na 
to, że jest ona do dzisiaj w sensie kulturowym nieprze-
kraczalna. Kształt Europy nie wynikał zatem z koncepcji 
ludzkiej, a raczej z uwarunkowań naturalnych.

Druga sprawa to wiara ludzi Zachodu w to, że 
stanowią szczególną wspólnotę jako państwo boże 
w wersji nakreślonej przez św. Augustyna, następnie, 
że są tą prawowierną częścią świata, nad której losem 
czuwa Bóg. Później przestano zawierzać Opatrzności, 
a tożsamość Zachodu uległa laicyzacji. Europę, która 
wkraczała w epokę nowoczesności (od końca XVIII do 
końca XX wieku), zaczęło jednoczyć przekonanie o war-
tości rozumu, postępu, o wyższości cywilizacji białego 
człowieka. Obecnie światopogląd w tej postaci się za-
łamał. Idea jedności Europy wynika z znacznej mierze 
z uświadomienia konieczności obrony tych jej pozycji, 
które da się ocalić. Historycy, którzy bardzo chętnie pi-
szą o jedności Europy, właściwie w tej kwestii trochę 
spekulują. Jak wspomniałem na początku, oni zawsze 
piszą z punktu widzenia teraźniejszości. Ich stanowisko 
nie wynika z obiektywnego poznania i nie jest oparte 
na racjonalnej ponadczasowej koncepcji, która znala-
złaby oparcie w historii.

 
E.N.: Jednak współczesna Europa miała chyba 

jednak umocowanie w faktach i ideach? 
Prof. Kwiatkowski: Fakty i idee są zestawiane przez 

historyków w raczej dowolne konstelacje. Można się tu 
powołać na Normana Daviesa, który dostrzega w histo-
riograii dwa zasadnicze nurty. Pierwszy z nich tworzy 
historiograia atlantycka, skupiona wokół tych racji eu-
ropejskich. Jej narracja skonstruowana jest wokół pa-
mięci o sojuszu Anglii, Stanów Zjednoczonych i Rosji, 
przywracającego w XX wieku stabilizację w Europie. 

Druga koncepcja – środkowoeuropejska – bardziej 
wiąże się z ideą samej Europy, o której zaczęto dyskuto-
wać około 1953 roku. Niemcy, już jako kształtująca się 
potęga gospodarcza, chciały wyjść z izolacji powojen-
nej. Stworzona została druga szkoła – już bardziej pro-
europejska, odrzucająca koncepcję atlantycką, prefe-
rująca za to bardziej kontynentalne podstawy jedności 
Europy, choćby przez odnowienie legendy monarchii 
karolińskiej w VIII-IX wieku.

Profesor Janusz Ruszkowski: Zgadzam się panem 
profesorem w tym, że Europa jest peryferyjna. Z geo-
politycznego punktu widzenia jest ona tylko zachod-
nim półwyspem szeroko pojętej Eurazji, wielkiego kon-
tynentu. W tym kontekście jesteśmy peryferyjni. 

Ale jeśli chodzi o tendencje integracyjne, zjedno-
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czeniowe, szczególnie po II wojnie światowej, to jednak 
nie mają one precedensu, choćby ze względu na to, że 
zawierają w sobie pierwiastek rozwiązań ponadnaro-
dowych, a one zawsze były w stosunkach międzynaro-
dowych nierealne, utopijne. Stosunki międzynarodowe 
w klasycznym westfalskim czy postwestfalskim ujęciu 
są raczej anarchiczne, gdzie dominuje chaos, gdzie 
wojna jest tak samo naturalna jak pokój, gdzie państwo 
jest podstawowym podmiotem, od którego wszystko 
się zaczyna i na nim wszystko się kończy. 

Unia Europejska to zakwestionowała i udowodni-
ła, że mogą zaistnieć rozwiązania ponad państwami, 
całkiem skuteczne i realne, mimo że sfera ponadnaro-
dowa jest w pewnym sensie abstrakcyjna, bo co to jest 
właściwie „ponadnarodowość”?, nie ma takiego pozio-
mu o cechach realnych. 

Jednak przykładowo prawo Unii Europejskiej, które 
jest wspólne dla 28 państw – jednolite i identyczne – 
pokazuje nam konkretne regulacje ponadnarodowe. 
Jeżeli są instytucje unijne, które według tego prawa 
działają, np. Trybunał Obrachunkowy, Trybunał Spra-
wiedliwości, Komisja Europejska czy Parlament Euro-
pejski – to jednak ów poziom ponadnarodowy stał się 
realną platformą działań. Unia Europejska zapropono-
wała więc nową jakość i rozwiązania, można by rzec 
postpostwestfalskie, czyli zbudowała rzeczywistość, 
w której państwo wcale nie jest najważniejsze, takie 
być nie musi, a nawet może być pomijane przez innych 
aktorów. Kapitalnym przykładem tego są bezpośred-
nie kontakty regionów państw członkowskich z Unią 
Europejską, które są swoistymi by-passami. Co więcej, 
państwo jest wydrążone z kompetencji (hollow-up), 
owe kompetencje z reguły nie są renacjonalizowane, 
choć takie próby są bezskutecznie podejmowane, jak 
choćby ostatnio na Węgrzech. To pokazuje, że mamy 
całkiem nową rzeczywistość integracyjną.

E.N.: Granice państw w Eu-
ropie na przestrzeni jej dziejów 
wielokrotnie się przesuwały. 
Pomysł, by wytworzyć jakość 
ponadnarodową, jest być może 
pomysłem po prostu praktycz-
nym.

Prof. Ruszkowski: Granice, 
o których tyle mówimy i wokół 
których toczyły się wielkie spory, 
np. Polska – RFN jeszcze w okre-
sie podziału Niemiec, zostały 
przez Unię zakwestionowane, 
praktycznie nie ma ich formalnie. 
Granica była swoistym aksjoma-
tem, np. w PRL-u uznanie granicy 
zachodniej uznawano wręcz za 
rację stanu. Potem jeden układ 
z Schengen w ramach UE szybko 
rozwiązał ten problem.

 
E.N.: Z tego obrazu wynika, 

że udało się zrealizować utopię. 
Kiedy sięgniemy do pism ojców 
założycieli Unii, przeczytamy, 

że przyświecała im idea pokojowej, zjednoczonej 
i bogatej Europy, chcieli stworzyć „oazę pokoju 
i stabilności”.

Doktor Marek Zwolankowski: Nawiązując do tej 
idei rozwiązań ponadnarodowych i w pewnym sensie 
do utopii, to ja nie mogę jako inansista nie zająć się 
euro i strefą euro. Okazuje się, że wprowadzenie wspól-
nej waluty i przeniesienie kompetencji polityki pienięż-
nej na poziom ponadnarodowy, które miało warun-
kować dalsze pogłębienie strefy wspólnego handlu, 
doprowadziło do napięć wynikających z różnic pomię-
dzy regionami Europy. Wydaje się, że takie jest też zda-
nie ekspertów zagranicznych, że był to pomysł w dużej 
mierze przedwcześnie wprowadzony w życie. Taki po-
gląd reprezentuje np. Joshua Aizenman, wykładowca 
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz (USA). 
Według niego pomysł ten był oparty na idei zmian po-
spiesznych, rewolucyjnych, a trzeba było wprowadzać 
euro na zasadach ewolucji. Wspólna waluta to także 
ważny element w dyskusji o jedności Unii, bowiem wy-
daje się, że różnice między krajami wchodzącymi w jej 
skład są tak znaczne, że raczej mówimy o dekonwer-
gencji gospodarczej, a nawet, co z przerażeniem odna-
lazłem ostatnio w opiniach ekspertów amerykańskich 
– z „bałkanizacją” rynku inansowego. Zabrzmiało to 
groźnie, ale świadczy o tym, że Europa nie jest obsza-
rem jednolitym ekonomicznie w streie euro.

E.N.: Dziękuję za wprowadzenie ważnego wąt-
ku. Wróćmy do kwestii, która bardzo wyraźnie zo-
stała zaznaczona w wypowiedzi prof. Ruszkowskie-
go, który podkreślił wagę mechanizmów prawnych 
tworzących struktury Unii Europejskiej. Na ile jest 
to skuteczny mechanizm w kształtowaniu naszego 
nowego porządku?

Profesor Andrzej Bałaban: Prawo ma wiele wy-
miarów, może najważniejszym jest zapisanie w nim 
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wartości, które są wartościami ilozoicznymi, najwyż-
szego rzędu, w których wyraża się sens istnienia ludz-
kości, cele, nieprzekraczalne bariery zachowań między-
ludzkich, między organizacjami i między państwami 
wreszcie. Prawo ma też inne wymiary, np. w wymiarze 
prywatnym, ma regulować stosunki między ludźmi, że 
przypomnę tzw. umowę ACTA. W ramach protestów 
przeciw jej przyjęciu pojawiła się dyskusja nad rozu-
mieniem pojęcia wolności, przy czym demonstrująca 
młodzież uważała, że wolność ma być nieograniczona, 
podczas gdy świetnie z prawa właśnie wiemy, że wol-
ność istnieje, kiedy zakreślimy jej granice. Wtedy jest 
bezpieczną, realną wolnością. Natomiast niekontrolo-
wana przestaje nią być, bo nie pozostaje do dyspozycji 
w wyraźnych, bezpiecznych ramach. Nie chciałbym do 
naszej dyskusji wprowadzać samych technicznych ele-
mentów prawa, które jest obecnie narzędziem w służ-
bie innego ważnego zjawiska, czyli globalizacji.

E.N: Rozumiem, że uznaje Pan globalizację za 
zjawisko, które ma wielki wpływ na współczesny 
kształt Europy. To chyba pośrednio odpowiedź na 
pytanie, czy nadal żyjemy w Europie, dla której 
kształtowania się wielkie znaczenie miała cywiliza-
cja łacińska i zachodnia.

Prof. Bałaban: Globalizacja zmienia świat dzięki 
nowoczesnej technice, sprawia to, że obecnie mamy 
w ręku, konkretnie w komórce, całe uniwersum, które 
się do nas przybliżyło, i musimy znaleźć jakąś nową 
formułę funkcjonowania. Czy formuła ta może być sku-
teczna i dać nam bezpieczeństwo? 

Globalizacja powoduje pojawienie się standardów, 
które wszyscy rozumieją i akceptują. Proces ten musi 
być powolny. Dwa kroki do przodu, jeden wstecz, po-
dobnie jak z rozwojem Unii. Za każdym razem, kiedy 
Unia dokona postępu, zaczynamy się temu przyglądać, 
także z punktu widzenia ryzyka, jakie za sobą ta zmiana 
niesie.

Wbrew pozorom, moim zdaniem, Unia jest nie tyl-
ko nośnikiem postępu i formą współpracy, ale też chwi-
lami organizacją agresywną i podstępnie działającą. 
Nieraz miałem okazję na różnych kongresach między-
narodowych mówić o tym, np. na temat tzw. zawłasz-
czania kompetencji przy pomocy użycia pojęć. Jeśli 

Unia uważa, że może wydać konstytucję, to ja mówię: 
nie, bo to jest dowód suwerenności. Bo jeżeli są dwie 
konstytucje, to nasza w końcu przestanie istnieć. Jeśli 
uważa, że może użyć ustawy, to ustawa jest zarezerwo-
wana dla państwa, jako tzw. prymat ustawy, czyli forma 
realizacji konstytucji. No, ale Unia wycofała się z trak-
tatu konstytucyjnego, nie funkcjonuje taka nazwa, nie 
ma konstytucji, tego symbolu suwerenności Unii, ale 
w tekście traktatu lizbońskiego jest wszystko, co miało 
być w traktacie konstytucyjnym. No więc, czy to nie jest 
zawłaszczanie i podstępne działanie? 

Prof. Ruszkowski: Mówi się o traktacie lizbońskim 
jako o „małej konstytucji”, o swojego rodzaju ukrytej 
konstytucji.

Prof. Bałaban: Tak, treściowo jest prawie wszystko 
tak samo. Poza tym kwestia soft law. Nasza konstytucja, 
którą możemy się szczycić, jest niesłychanie ciekawym 
wzorcem konstytucyjnym, ponieważ zawarty w niej 
jest cały system tworzenia prawa. W wyczerpującym 
rozdziale III Konstytucji RP znajdują się wszystkie akty 
normatywne i w rezultacie w praktyce państwowej 
żaden nieporządek prawotwórczy nie może się poja-
wiać. A Unia nader często działa w formach tzw. soft 
law, czyli „miękkiego prawa” nieprzewidzianego trak-
tatami. Akty, które są legitymizowane, mogą nami rzą-
dzić, natomiast te, które nie są wyraźnie przewidziane 
i w dodatku nie za bardzo wiadomo, od kogo pochodzą 
i jak się im sprzeciwić. W stosunku do podstawowych 
dyrektyw i rozporządzeń rzeczywiście przewidziany 
jest nowy sposób ich konsultowania i jest możliwość 
sprzeciwiania się im i wreszcie uchylania. Natomiast co 
do soft law tego nie ma.

Mamy jeden proces globalizacji, który nas cieszy 
i który jest naszą nadzieją. Ale także wyłania się inny 
problem – postępu, kto jest jego symbolem? Tu wzorce 
państwa i kultury się zmieniają. W swoim czasie była to 
Japonia. Stany Zjednoczone – od zawsze: triumf prak-
seologii, skuteczności – najprostszą metodą do naj-
większej efektywności. 

Gdzie są tradycyjne wzorce kulturowe? Przecież 
współcześnie wzorzec ten nie musi być oparty na de-
mokracji, może być to siła, która może nam impono-
wać. Np. siła inansowa Chińczyków, którzy zgromadzili 
takie ilości kapitału, że mogą obecnie kontrolować i ini-

cjować światowe procesy gospo-
darcze i są dopiero na początku tej 
drogi.

Dr Zwolankowski: Trudno 
tu mówić o kapitale, raczej o za-
dłużeniu Stanów Zjednoczonych 
wobec Chin, jako aktywnego na-
bywcy amerykańskich obligacji 
skarbowych.

Prof. Bałaban: To, co dzieje się 
w Chinach, ta specyiczna ewolucja, 
od dyktatury zamkniętej po pań-
stwo komercyjne (które zaczyna 
wykupywać Afrykę), wyzwala nowe 
procesy ekonomiczne, w ramach 
których wykup obligacji jest tylko 
jedną z form.

E.N.: Rozumiem, że kładzie 8



Pan akcent na poważne światowe przesunięcia 
gospodarczo-ekonomiczne, które mają wpływ na 
kształt współczesnej Europy? 

Prof. Bałaban: W sytuacji postępującej globalizacji 
szukam kluczowych punktów postępu, rozmaicie rozu-
mianego, by potem wrócić do Europy, do pytania, które 
Pani postawiła, czy my jeszcze jesteśmy w Europie, czy 
raczej w globalizującym się świecie? Nie zapominajmy 
przy tym o Ameryce Łacińskiej, w której dokonuje się 
także niesłychany postęp cywilizacyjny, prawny i prze-
mysłowy. I w warunkach globalizacji te geograicznie 
odległe procesy mają na nas coraz silniejsze oddziały-
wanie.

Prof. Ruszkowski: Chciałbym się odnieść do pod-
niesionej kwestii suwerenności państw zawłaszczanych 
przez Unię Europejską. Podam przykład konstytucji eu-
ropejskiej, która została zakwestionowana w referen-
dum w 2005 roku w Holandii i we Francji. Przecież na-
wet sami prawnicy wyłonili w swoim środowisku nurt 
nazwany konstytucjonalizmem ponadnarodowym, 
w którym starają się udowadniać, że jednak pewne roz-
wiązania, mające charakter ustawy zasadniczej, mogą 
być wyniesione poza państwo i w tej poza- lub ponad-
państwowej przestrzeni funkcjonują. 

Prof. Bałaban: Tak, to są standardy konstytucyjne. 
Prof. Ruszkowski: Standardy oraz aksjologia Ale 

czy można to zmaterializować w formie spisanego 
dokumentu? Na razie takiego aktu nie udało się Unii 
wprowadzić.

Prof. Bałaban: Ale wszystkie ustalenia planowanej 
konstytucji unijnej są zawarte w traktacie lizbońskim.

Prof. Ruszkowski: Tak, ale nie używa się wprost 
nazwy konstytucja, albo się jej unika. Myślę, że konsty-
tucjonalizm ponadnarodowy oparł swój fundament na 
przekonaniu, że demokracja nie musi być wcale naro-
dowa, może mieć pewne przejawy ponadnarodowe. 
Zobaczmy, jak jest wybierany ponadnarodowy Parla-
ment Europejski. W wyborach powszechnych, tajnych, 
bezpośrednich. 

Prof. Bałaban: Ale to są wybory narodowe, więc to 
jest nielogiczne, bo wybieramy organ organizacji po-
nadnarodowej, jaką jest Unia Europejska.

Prof. Ruszkowski: Podam więc jeszcze inny przy-
kład demokracji ponadnarodowej – inicjatywa obywa-
telska, zapisana w traktacie lizbońskim. Milion osób, 
które muszą pochodzić z minimum pięciu państw, może 
zebrać podpisy i tym samym zmusić Komisję Europej-
ską do inicjatywy ustawodawczej. Przyzna Pan, panie 
profesorze, że inicjatywa jest dobrym przykładem de-
mokracji bezpośredniej, już na skalę europejską, zatem 
taka demokracja nie musi być tylko narodowa. A jak 
dodamy do tego urząd rzecznika praw obywatelskich, 
który przede wszystkim dba o prawa obywateli UE i do 
tego celu jest desygnowany, to mamy kolejny przykład 
demokracji poza państwem. Takich wysepek demo-
kracji funkcjonującej ponad lub poza państwami jest 
o wiele więcej, co niemal rewolucjonizuje politologię.

Prof. Kwiatkowski: Tak jak powiedział prof. Rusz-
kowski, Europa jest oparta na koncepcji rozwoju i po-
stępu bez podbudowania jej na gruncie militarnym. 
Według tego wzoru odniosła sukces Japonia w powo-
jennym dwudziestoleciu, a w jej ślady poszła Europa. 

Jednak jest to tylko jakiś moment dziejowy, pewna ko-
niunktura, która się może skończyć równie szybko, jak 
się pojawiła.

Prof. Ruszkowski: Tak, z szerokiej perspektywy hi-
storycznej, to w rzeczy samej jest incydent.

Prof. Kwiatkowski: Praktycznie to jak ja bym ro-
zumiał politykę atlantycką, polega ona na tym, że dla 
utrzymania status quo na świecie niezbędnym ilarem 
jest Rosja. Tymczasem my ze swego punktu widzenia 
patrzymy krzywo na Rosję jako na wrogą siłę, której 
osłabienie rzekomo leży w ogólnym interesie Europy. 
Stąd bierze się postawa Unii Europejskiej, przeciążo-
nej obecnie własnymi problemami, wobec Ukrainy. 
W istocie geopolityczne miejsce tego kraju jest mocno 
utrwalone i niezwykle trudne do zmiany. W koncepcji 
atlantyckiej istotnym czynnikiem równowagi pozostaje 
Rosja.

Koncepcja Europy jest trochę ciasna i nierealistycz-
na, ponieważ próbuje się w wytyczoną przez geogra-
fów przestrzeń wpisać wspólnotę ekonomiczną czy 
organizację polityczną. Tego rodzaju myślenie i postę-
powanie prowadzi do paradoksalnych sytuacji i w ogó-
le nie powinno być dyskutowane.

Oprócz koncepcji euroentuzjastycznej, którą zapre-
zentował prof. Ruszkowski, występuje jeszcze pogląd, 
który znajdujemy w wielu pracach, między innymi 
Zygmunta Baumana, według którego państwo traci 
nie tylko kompetencje wobec umiędzynarodowienia 
przepływu kapitału. W związku z tym koncepcja zjed-
noczonej Europy jako jednostki politycznej związana 
jest z próbą okiełznania wolnego przepływu kapitału. 
I dlatego uważam, że ten projekt nie ma szans na pełną, 
niejako modelową realizację, widzieliśmy nieraz, mogli-
śmy obserwować, jak kapitał przypływa i odpływa. Wy-
darzyło się to m.in. w Irlandii, skąd kapitał raptownie 
odpłynął, a siła robocza pozostała. Jedność polityczna 
wynika z idealistycznego spojrzenia i według mnie nie 
do końca da się zrealizować. W każdym razie i Angela 
Merkel, i Donald Tusk patrzą bezsilnie, jak zareaguje ka-
pitał, bo o jego ruchach decydują czynniki globalne. 

Nawiążę raz jeszcze do historii. Jak już wspomnia-
łem, czynniki klimatyczne spowodowały, że powstała 
silna cywilizacja w pasie nizin europejskich i powstało 
silne państwo moskiewskie. Za tym poszła demograia. 
Europa jest spychana powoli na margines, ponieważ jej 
udział w światowym potencjale demograicznym jest 
coraz mniejszy.

Prof. Ruszkowski: Bauman na szczęście powie-
dział, że w jego „płynnej ponowoczesności” jest miej-
sce na rozwiązania ponadpaństwowe. On je dostrzega 
i tylko nazywa po swojemu. Trudno mówić tylko o abs-
trakcyjnej idei ponadpaństwowości, skoro już doko-
nują się realne, praktyczne działania i operacje na tym 
poziomie. Pan profesor przypisał mi euroentuzjazm, ale 
widzę wiele mankamentów Unii Europejskiej. To jest 
projekt nie do końca jeszcze udany, i wciąż niegotowy.

E.N.: Chyba jednak nie do końca wiemy, czym 
w istocie jest Unia Europejska, mimo że, jak już 
wspomnieliśmy, traktat lizboński uregulował jej 
status prawny. To jest jednak chyba projekt, który 
cały czas ewoluuje i nie wiadomo, w jakim kierun-
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ku. 
Prof. Ruszkowski: Traktat lizboński nazwał Unię 

Europejską organizacją międzynarodową, dał jej pełną 
podmiotowość prawną, która oznacza, że UE może za-
ciągać zobowiązania, ma pełną samodzielność na are-
nie międzynarodowej, posiada nawet swojego ministra 
spraw zagranicznych.

E.N.: Ale czy to nie jest taki twór, który zaczyna 
sam siebie kreować i czy nie wymyka się spod kon-
troli? 

Prof. Ruszkowski: Niektóre instytucje UE mają ten-
dencję do maksymalizacji swoich kompetencji z pomi-
nięciem traktatów, które przecież dają wytyczne i dy-
rektywy do tego, na ile instytucja może sobie pozwolić. 
Są różne przypadki. Profesor Bałaban mówił o soft law 
jako o próbie maksymalizowania kompetencji UE. To 
też cała sfera kompetencji dorozumianych, czyli takich, 
które nie są zapisane wprost w traktacie, ale które po-
przez założenia (domniemanie) uważa się, że nie były-
by z nim niezgodne. Oczywiście w ten sposób traktat 
jest omijany. 

Dr Zwolankowski: Pan profesor mówi o szansach 
i możliwościach przenoszenia na szczebel ponadnaro-
dowy wielu kompetencji decyzyjnych dzięki siedmiu 
instytucjom unijnym. Wyłania się pytanie związane 
z ideą euro i przesłankami ustanowienia kryteriów kon-
wergencji nominalnej dla krajów pretendujących do 
przyjęcia wspólnej waluty. Czy nie ma Pan wrażenia, 
że od razu popełniono błąd, który polegał na tym, że 
politykę monetarną przeniesiono na szczebel ponad-
narodowy, a polityka iskalna pozostała na szczeblu na-
rodowym. Niektórzy twierdzili, że to będzie pierwotne 
źródło napięć…

Prof. Ruszkowski: I jest.
Dr Zwolankowski: Dodam jeszcze, że nawet 

w Niemczech, w kraju, który był ilarem koncepcji 
wprowadzenia euro, kilku profesorów w trybie skargi 
konstytucyjnej podważyło ten projekt, twierdząc, że to 
będzie „zdrada” niemieckiej racji stanu w sytuacji, kie-
dy mocną markę, która była walutą rezerwową, zastąpi 
się euro. Nie przewidziano mechanizmów jednolitego 
nadzoru nad rynkiem inansowym, nie było unii ban-

kowej. Kryzys podważył to rozwiązanie.
Prof. Ruszkowski: Zgodzę się z Panem, choć jed-

nak euro nie było przypadkowe, bowiem wprowadza-
no tę walutę etapowo. Faktem pozostaje, że problem 
dzisiejszego kryzysu wynika właśnie z braku unii iskal-
nej, stąd jest propozycja unii bankowej, czyli… unii 
w Unii. 

Poruszył Pan też ciekawą kwestię konotacji euro 
z niemiecką inicjatywą. Faktycznie przecież cały Euro-
pejski Bank Centralny jest wzorowany na Bundesban-
ku, wszystkie rozwiązania dotyczące niezależności EBC 
to kalka statutu banku niemieckiego. 

Zgodzę się też z Panem, że pomysł Unii Europejskiej 
był pomysłem eksperymentalnym. Nawet J. Monnet i R. 
Schuman mówili, że to jest innowacja i nie wiadomo, 
czy się uda. Na początku przede wszystkim chodziło 
o to, by zapobiec III wojnie światowej. Wspólnoty Eu-
ropejskie były wielkim projektem pacyistycznym i dla-
tego ich następczyni, czyli UE, dostała Nagrodę Nobla. 
Możemy ten fakt kontestować, ale nie możemy zaprze-
czyć jednemu, że Unii, początkowo, od lat pięćdziesią-
tych – jako Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali, udało 
się w swoich ramach zachować pokój. A przypomnijmy, 
że od początku zakładano, że w tym swoistym labora-
torium, w którym ten eksperyment może potoczyć się 
w różnych kierunkach, mogą pojawić się także pomysły 
nieudane. 

Prof. Bałaban: Chciałbym się odnieść do tej fazy 
dyskusji. Przypomnę, że euro nie jest przymusowe 
i że są państwa, które przyjmują tę walutę, nie będąc 
w Unii, np. Czarnogóra, i próbują włączyć się w ten me-
chanizm. Uwaga druga, że członkostwo w Unii może 
być członkostwem ograniczonym. Można z niej także 
wystąpić. Te niebezpieczeństwa, które byśmy z tą orga-
nizacją wiązali, z euro czy z innymi zakresami kompe-
tencji, z punktu widzenia tych trzech możliwości są dziś 
znacznie zmniejszone. 

Także sfera kompetencji wyłącznych Unii, które że-
śmy jej przekazali jako możliwe, ale niekonieczne do 
monopolistycznego wykonania, jest mała. To są drob-
ne, jakieś trzeciorzędne kompetencje. Cały bój o zna-
czenie Unii rozgrywa się w sferze tzw. kompetencji 
dzielonych, w tej sferze ujawnia się gra między prawem 
unijnym a implementacją narodową. Przy czym Unia 
dość uczciwie przyjmuje w ostatnim czasie zasadę tzw. 
tożsamości konstytucyjnej, czyli duże pole odrębności 
kultur narodowych prawnych, władz państwowych, 
trybunałów konstytucyjnych do tego, żeby walczyć 
o swoją odrębność w zakresie tych kompetencji dzielo-
nych. Czyli może istnieć 28 wersji implementacyjnych 
prawa unijnego odrębnie rozumianych w pewnym za-
kresie.

Dr Zwolankowski: Oczywiście przyjęcie euro jest 
dobrowolne i w dodatku trzeba spełnić odpowiednie 
kryteria. Ale czy stworzenie strefy euro nie jest tak na-
prawdę czymś w rodzaju one way ticket? Chyba nie ma 
procedur wycofania się? Czy można sobie wyobrazić, 
że jakiś kraj chce wyjść ze strefy euro?

Prof. Ruszkowski: W przypadku Grecji spekulowa-
no na ten temat…

Dr Zwolankowski: Ale koszty wyjścia ze stre-
fy euro byłyby olbrzymie, a sam proces opuszczenia 
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strefy wspólnej waluty technicznie niezwykle trudny. 
Jako inansista nie znam żadnego przypadku dyskusji, 
w której by powiedziano, że możesz wyjść ze strefy, ba 
– wydalony z niej. Według mnie nie jest to tylko kwestia 
dobrowolności i świadczy o możliwości podważenia 
wiarygodności tego projektu.

Prof. Ruszkowski: Ta dobrowolność jest założe-
niem pierwotnym, ale towarzyszy jej świadomość 
ewentualnych trudności związanych z opuszczeniem 
strefy. Znam takie rozważania na temat wyjścia Gre-
cji ze strefy euro, w których zakładano, że tym samym 
wzmocniono by jej rdzeń – po odcięciu „słabizn” śród-
ziemnomorskich. W traktacie lizbońskim zapisano roz-
wiązanie, według którego kraj członkowski może wy-
stąpić z Unii, ale to nie oznacza równoczesnego wyjścia 
ze strefy euro, gdyż, jak zauważył prof. Bałaban, walutą 
euro mogą posługiwać się także kraje spoza UE.

Prof. Bałaban: Wcześniej byłoby nawet łatwiej, te-
raz obowiązuje procedura.

Prof. Ruszkowski: Tak, przed regulacjami lizboń-
skimi opuszczenie UE było rozwiązaniem pozatrak-
tatowym. Grenlandii jako protektoratowi duńskiemu 
nawet to się udało.

E.N.: Czy Unia jest zatem liderem Europy i ewen-
tualnym partnerem dla Rosji? Jak wygląda pozycja 
Niemiec i Francji, krajów, których pojednanie było 
zalążkiem nowego powojennego porządku i leży 
u genezy Unii Europejskiej?

Prof. Ruszkowski: W czasie kryzysu, a taki czas 
mamy obecnie, role państw narodowych się zwiększa-
ją. Z reguły następuje powrót do państw, do między-
rządowych rozwiązań. Kiedy następuje pokryzysowa 
stabilizacja, wówczas ponadnarodowe rozstrzygnięcia 
liczą się bardziej. Zawsze Francja i Niemcy były lokomo-
tywami Unii Europejskiej.

 
E.N.: Jak to się ma do sytuacji w całej Europie 

i do jej relacji ze światem?
Prof. Ruszkowski: Nie wiem, czy tu jest ukryty ja-

kiś element rozwiązania naszych dylematów, bo prze-
ciwwagą dla Rosji może być tylko druga taka potęga 
w Europie. Żadne państwo europejskie samodzielnie 
taką przeciwwagą być nie może. Stąd koncepcja Unii 
Europejskiej, która oprócz tych wszystkich pacyistycz-
nych idei posiada także silne założenia gospodarcze 
i polityczne, które sprzyjają poszukiwaniu równowagi 
pomiędzy UE i Rosją. Rosja już zaczyna się liczyć z Unią 
Europejską.

Dr Zwolankowski: Nie rozumiem tej idei, to zna-
czy, że jeżeli będziemy poszerzali Unię, to będziemy ją 
wzmacniać jako siłę przeciwstawną wobec Rosji. Moim 
zdaniem im bardziej będziemy poszerzali Unię, to tym 
bardziej będziemy powodować coraz większe różnice 
i dywergencję, co spowoduje, być może, osłabienie 
Unii. Zobaczcie państwo, mieliśmy piękną nazwę Unia 
Gospodarcza i Walutowa. Jak często mówimy o streie 
euro, a o tym zapominamy – o podobieństwie gospo-
darek, o zdolności konkurowania poszczególnych go-
spodarek narodowych w streie euro, co uważam za 
bardzo ważny problem. Być może poszerzając Unię, nie 
będziemy tworzyć rzeczywistej przeciwwagi dla Rosji, 

a osłabiali spoistość Unii. 
Prof. Ruszkowski: Zgadzam się z Panem, że im 

więcej państw, tym poziom integracji wewnątrz Unii 
jest płytszy. To był elementarny dylemat: pogłębiamy 
UE czy ją poszerzamy? Brytyjczycy opowiadali się za 
pierwszym rozwiązaniem, pogłębiać UE, w jak naj-
mniejszym gronie państw. Ale w praktyce zwyciężyli 
zwolennicy opcji, aby jednak poszerzać to grono, naj-
pierw do 15, 18, 24, wreszcie do 28 państw. Pamiętajmy 
jednak, że w unii gospodarczej i walutowej jest tych 17 
państw.

Dr. Zwolankowski: Mówiliśmy o ideach, o utopii 
i próbie jej realizacji. Przypomnijmy sobie koncepcje 
optymalnego obszaru walutowego, których twórcami 
byli Mundell i McKinnon. Jakie były warunki wspólnej, 
silnej i jednolitej strefy walutowej? Nie tylko jednolitość 
ceł, ale i elastyczność płac, nie tylko mobilność przepły-
wu kapitału, ale i mobilność przepływu pracy. A prze-
cież tego nie ma – nie ma elastyczności rynku pracy 
i płac. Czyli ten projekt był bardzo wyidealizowany, op-
arty na koncepcji, która nie mogła się ziścić.

Prof. Bałaban: Chciałbym wrócić do kwestii Rosji, 
której autorytet opiera się tak naprawdę na karcie prze-
targowej, którą jest guzik bomby atomowej.

Prof. Ruszkowski: I surowce… Szantaż energe-
tyczny zawsze odgrywał ważną rolę.

Prof. Bałaban: Zapraszając Ukrainę i Turcję do Unii, 
chcemy zmniejszyć potencjał tego obszaru, który swój 
autorytet buduje na niebezpiecznym guziku. Na razie 
prezydent Putin twierdzi, że wciśnie go w imieniu Eur-
azji. Na tym trzymaniu pałki nad naszymi głowami pró-
buje zbudować autorytet całej tej części świata.

Dr Zwolankowski: Czyli zgadza się Pan z tym, że 
jest to projekt zasadniczo polityczny, a nie gospodar-
czy?

Prof. Ruszkowski: Na początku był przede wszyst-
kim polityczny, czyli pacyistyczny.

 
E.N.: W jakiej Europie zatem żyjemy? Czy może-

my mówić o jej tożsamości, zbudowanej na cywili-
zacji zachodniej, judeochrześcijańskiej?

Prof. Ruszkowski: Tożsamości Europy nigdy chyba 
nie było. Wrócę do globalizacji, o której mówił profesor 
Bałaban. Integracja jest składową globalizacji, napę-
dzającą jej mechanizmy. Unia ze swoją integracyjną 
tendencją wpisuje się w ten nieuchronny proces. Jeśli 
chodzi o tożsamość europejską, to właśnie toczy się 
potężna dyskusja w ramach teorii konstruktywizmu, 
która konstatuje, że tak naprawdę tożsamości europej-
skiej nigdy nie było, ale nie oznacza to, że jej nigdy nie 
będzie. Możemy nawiązywać do wartości judeochrześ-
cijańskich, rzymskich, greckich, a nawet islamskich, te 
ostatnie były nawet kontrowersyjne przy uchwalaniu 
traktatu lizbońskiego, tylko musimy pamiętać, że toż-
samość na razie jest tylko narodowa. Czy ktoś mówi, że 
jest Europejczykiem?

E.N.: A czy młodzi Niemcy tak nie mówią o so-
bie…?

Profesor Ruszkowski: …i może młodzi technokra-
ci w Brukseli. Nie wiem, czy coś się nie zmienia, bowiem 
ci, którzy od piętnastu lat tam pracują i mieszkają, już 
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zapominają, z jakiego państwa pochodzą. Pracują dla 
Unii, która im płaci, i być może mówią o sobie: jestem 
Europejczykiem. Ale tak naprawdę ta identyikacja 
z Europą jest ciągle marginalna, a póki jej nie będzie, 
nie ma tożsamości. 

Prof. Bałaban: Całkowicie się z Panem nie zga-
dzam, bo ci, którzy mówią, że nie ma jedności, tożsa-
mości europejskiej czy nie ma narodu europejskiego, 
mówią o 10% różnic naszych poglądów czy ambicji 
narodowych i patriotycznych. A tak naprawdę łączy 
nas 90% składników kulturowych i wartości wspólnie 
wyznawanych. A z tych 10% robimy wielką różnicę.

Prof. Ruszkowski: Ale chyba demosu europejskie-
go nie ma, Panie Profesorze. Mówię o narodzie.

Prof. Bałaban: Ale jest obywatel unijny czyli kon-
kretny, egzekwowalny w Unii zestaw praw podmio-
towych obywatela może ważniejszy niż naród, który 
w sensie praw jest zawsze ogólnikiem, którego można 
nadużywać, twierdząc, że działa się w imieniu narodu 
przez całą kadencję, choć nigdy nie pyta się narodu 
o jego zdanie…

Prof. Ruszkowski: …czyli jest civic, gdyż mamy 
obywatelstwo UE. 

Prof. Bałaban: Ale z czego składa się naród? Z oby-
wateli. Skoro są, to mamy pierwszy zalążek narodu, jego 
najważniejszy element. To jest konkret prawny. Narody 
w ogóle słabną, ale wzmacniają się prawa człowieka, 
czyli jednostki i jej grup. 

Prof. Ruszkowski: To jest w głowie, nie na papie-
rze, tworzy się dzięki świadomości.

Profesor Kwiatkowski: Unia Europejska stała 
się kołem napędowym przemian w sferze moralnej, 
w streie praktyk życia codziennego. Nastąpił przewrót. 
Jak się ma do tego świadomość europejska – czy Eu-
ropejczykami byliśmy, czy dopiero będziemy? Kiedy 
zaakceptujemy i przyjmiemy te wszystkie tolerancje 
i ekumenizmy? Ja tutaj się gubię. W zasadzie tradycyj-
ny system wartości europejskich jest jasny, oparty na 
etyce chrześcijańskiej i kapitalistycznej. A my jesteśmy 
w momencie, w którym zaprzeczyliśmy wszystkim tym 
normom, z wyjątkiem może etyki kapitalizmu, która też 
mocno ucierpiała i jest taka poobijana, jak tylko się da. 

Prof. Ruszkowski: A może te normy judeochrześ-
cijańskie, greckie i rzymskie, Panie Profesorze, mają 
szansę być dla nas spoiwem, zalążkiem wspólnej toż-
samości.

Prof. Kwiatkowski: Ale projekt multikulturowości 
jest odejściem od tego konserwatyzmu moralnego. 

Prof. Ruszkowski: To, co mamy u siebie w domu, 
na co dzień, jest już dla nas mieszkańców niewidocz-
ne, dopiero gdy ktoś przychodzi do nas z zewnątrz, jest 
nam w stanie uświadomić, co w tym domu jest. Euro-
pejskość natomiast objawia się w kontraście z innymi 
kontynentami czy krajami nieeuropejskimi. Łatwiej 
jest się nam określić wobec Chińczyków czy mieszkań-
ców USA, istnieje szansa, by europejskość wyodrębnić 
i podkreślić. Ale profesor Kwiatkowski ma rację, że wiele 
wartości zostało rozmytych przez koncepcję multikulti. 

E.N.: Mówi się o tym, że Europa musi przyjąć 
ok. 30 milionów nowych mieszkańców, aby zapo-
biec wyludnieniu. Jednocześnie chyba jednak trwa 

strach przed Innym – kulturowo, religijnie, mental-
nie.

Profesor Ruszkowski: Czy przed obcym? Myślę, 
że może przed niektórymi enklawami islamskimi, ale 
to już jest naturalne, że z jednej strony są szkoły mul-
tikulturowe, a z drugiej są getta… Chyba Szwecja jest 
dobrym przykładem płynnego adaptowania dzięki do-
brze działającym procesom socjalizacji. 

Prof. Kwiatkowski: Był taki motyw cywilizacji bia-
łego człowieka i byliśmy z tego dumni do połowy XX 
wieku. To, że się obchodzi Boże Narodzenie na dalekim 
Wschodzie, to nie świadczy o tym, że jesteśmy uniwer-
salni jako kultura chrześcijańska. To mnie niepokoi, bo 
kiedy porównuje się na przestrzeni kilkudziesięciu lat, 
to nastąpiła zmiana ludzi, którzy tworzą tę Unię Euro-
pejską. Jeśli ta zmiana nastąpiła w wyniku rozszerzenia, 
to w zasadzie ta tożsamość europejska na razie się two-
rzy. 

Profesor Ruszkowski: Też jestem zwolennikiem 
poglądu, że najpierw obywatelstwo z wartościami 
w tle, potem świadomość i wybór miejsca zamieszka-
nia, bo przecież to nie paszport będzie świadczył o na-
szej tożsamości czy przynależności kulturowej.

E.N.: Czy kultura europejska ostanie się wobec 
naporu silnej organizacji, innej kultury, np. chiń-
skiej, którą przywoływał prof. Ruszkowski jako 
dobry punkt odniesienia przy poszukiwaniu tożsa-
mości?

Prof. Kwiatkowski: Wierzyłbym w stabilność or-
ganizacji atlantyckiej, bo gdy spojrzymy na kulę ziem-
ską, to od Kanady i Stanów Zjednoczonych aż po Rosję 
i Alaskę jest pewien blok. Na szczeblu strategów NATO 
Rosja ciągle jest traktowana jako potencjalny sojusznik 
globalny. Nasze narodowe partykularyzmy niewiele 
znaczą. W tych ramach Unia Europejska ma zapew-
nione bezpieczeństwo, od samych jej członków wiele 
zależy. Trudno jednak ignorować te pogróżki brytyjskie 
dotyczące wystąpienia Wielkiej Brytanii czy ciągoty ho-
lenderskie…

E.N.: Czy zatem cywilizacja europejska nadal 
trwa? 

Prof. Kwiatkowski: Ona jest w ciężkim kryzysie. 
Cywilizacja zachodnia przed stu laty i dziś to są zupeł-
nie odmienne byty. Obecnie trudno określić jej kształt, 
ponieważ kolejne fazy transformacji następują po so-
bie zbyt pospiesznie. Nie jest oparta ani na przekona-
niu o wyższości moralności chrześcijańskiej nad innymi, 
ani o fundamentalnej wartości rozumu i nauki. Ideałem 
Europejczyka jest człowiek mobilny, przystosowany do 
życia, wolny i syty.

E.N.: Czy Unia Europejska jako dobrowolna or-
ganizacja międzynarodowa przetrwa? 

Dr Zwolankowski: Odporność zyskuje się dzięki 
różnorodności. Dążenie do ujednolicenia bloku poli-
tycznego czy gospodarczego – wspólna waluta, po-
dobne kryteria – może obrócić się przeciwko takim 
strukturom, które są duże i będą chciały być jednolite, 
ponieważ nie będą one na tyle prężne, żeby były od-
porne i mobilne.
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Prof. Kwiatkowski: Czy ktoś z państwa wyobra-
żał sobie rozpad Związku Radzieckiego czy Jugosławii 
w taki sposób, jak to się stało?

Profesor Ruszkowski: Unia Europejska może się 
rozpaść, to nie jest byt trwały i wiekowy, nawet teraz, 
kiedy jest organizacją międzynarodową. Mamy na to 
dowody pod postacią Ligi Narodów czy Rady Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej, które się rozpadły.

Prof. Bałaban: Ale Unia się nie może rozpaść, naj-
wyżej zmieni formułę albo będzie to nowa organizacja, 
która przejmie jej funkcję.

E.N.: Czyli jednak zjednoczenie krajów Europy 
jest konieczne ze względu na układ sił – cały czas 
mamy w domyśle Rosję.

Prof. Ruszkowski: Jeśli Unia się rozpadnie, będzie-
my mieli koncert małych państewek, może z jednym 
lub dwoma mocarstwami, które i tak wobec Rosji będą 
bezradne.

Prof. Kwiatkowski: Sądzę, że Niemcy zbudują 
w Europie Środkowej zwarty obszar gospodarczo-po-
lityczny.

Prof. Ruszkowski: Tak, próżnia musi być zapełnio-
na przez jakiś inny koncept.

Prof. Bałaban: Ale my jesteśmy nie tylko w Unii, 
ale w około dwustu innych organizacjach międzynaro-
dowych i przy rozpadzie Unii mogą się one wzmocnić 
i okazać się też potrzebne i bardziej skuteczne. Mogą 
zawierać element ponadnarodowości. Nie zapominaj-
my o Radzie Europy, Unia właśnie podporządkowuje 
się Strasburgowi i wstępuje do tej organizacji.

Prof. Ruszkowski: Tak, może to kwestia multipar-
tycypacji, która oznacza, że państwo może być równo-
legle w wielu organizacjach międzynarodowych. Unia 
pobrała z Rady Europy zręby systemu ochrony praw 
człowieka oparte na konwencji z 1950 roku. Pojawiła 
się koncepcja, że gdyby nie Unia Europejska, to obecny 
kryzys skończyłby się tym, czym zakończył się kryzys 

z 1929 roku. Mówi się też, że gdyby wtedy funkcjono-
wała podobna organizacja do UE, wówczas dałoby się 
uniknąć II wojny światowej. Pojawiła się też koncepcja 
Unii Europejskiej jako imperium neośredniowieczne-
go.

Proszę zauważyć, że do tej pory rozpadały się im-
peria integrowane przymusowo, np. Jugosławia prezy-
denta Broz Tito, czy Czechosłowacja Gustava Husaka. 
Nie rozpadały się do tej pory te twory, które były jed-
noczone fakultatywnie i dobrowolnie, czyli od dołu. 
A taka jest Unia i w tym szukam szans na jej przetrwa-
nie. Za dużo jest też już współzależności: walutowej, 
ekonomicznej, politycznej, społecznej, żeby dorobek 
Unii mógł zostać całkowicie zniweczony. Zgadzam się 
z tym, że tę strukturę może przejąć nowy twór, budo-
wany wokół dwóch – trzech lokomotyw. 

E.N.: Warto chyba wspomnieć o pojawieniu się 
ruchów oddolnych, choćby tzw. wykluczonych, któ-
rzy dzięki mechanizmom globalizacji i możliwości 
szybkiej komunikacji oraz postulowanej przez Unię 
idei działania ponadnarodowego stworzyli nową 
jakość działania i grupowania się – jako obywatele 
Europy.

Prof. Ruszkowski: Zobaczmy też, że w Unii Euro-
pejskiej mamy: solidarność, subsydialność, altruizm, 
postawy i działania, których na próżno szukać poza tą 
strukturą. Normalnie na świecie dominują: egoizm i in-
teres oraz wspomniane wcześniej – preferencje naro-
dowe oraz anarchia.

E.N.: Naukowcy Steward i Plotkin dowodzą 
przy pomocy matematycznej formuły, że na dłuż-
sza metę w ludzkim działaniu opłaca się altruizm. 
Co więcej, uważają, że nasza cywilizacja powstała 
dzięki instynktowi przezwyciężania egoizmu. Jeśli 
tak jest – jednocząca się Europa ma wielką szansę 
przed sobą. Obyśmy umieli ją wykorzystać. Dzięku-
ję Panom za rozmowę.  

Miejsce dyskusji:
Fundacja 
Międzynarodowe 
Centrum Studiów 
i Spotkań 
im. Dietricha 
Bonhoefera
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Europa: niedokończony projekt

dr Sławomir 
Iwasiów

Instytut Polonistyki 
i Kulturoznawstwa

Wydział 
Filologiczny US

Współczesna Europa to kontynent wielu wpływów wywodzących się z odrębnych tradycji 
narodowych – Jürgen Habermas dowodził, że wciąż trwa „niedokończony projekt” 
kształtowania nowoczesnej kultury europejskiej. Według Zygmunta Baumana (pisał, odwołując 
się do Habermasa, że Europa jest „niedokończoną przygodą”) to właśnie różnorodność stanowi 
największą zaletę Starego Kontynentu.

Co to znaczy być Europejką/Europejczykiem i czy 
istnieje tylko jeden model kultury europejskiej? 

W Polsce tymi kwestiami zajmują się między innymi 
autorki i autorzy najnowszej prozy – powieści, opowia-
dania czy eseje stanowią źródło wiedzy na temat tego, 
jak zmieniają się poglądy na Europę.

Małe wspólnoty
Europa to kontynent „małych wspólnot”, w których 

odbija się idea nowoczesności – ponad pół wieku temu 
znajdowała się w stanie wyniszczającej wojny, a dzisiaj 
tworzy zjednoczoną strukturę, dopuszczającą wiele 
zróżnicowanych narodów wpisanych w pozjednocze-
niowy paradygmat polityczny. 

Wspólna Europa jest mimo wszystko „projektem 
niedokończonym”, pracą w toku, planem na przyszłość. 
Trudno tę nową formację społeczno-polityczną poznać 
w całości, ponieważ proces jej kształtowania się wciąż 
trwa. 

Czy Europa przetrwa w takiej nowoczesnej formie? 
To pytanie zapewne spędza euroentuzjastom sen z po-
wiek, ale też nie zamyka obranej drogi rozwoju. 

We wstępie do Społecznej historii Europy (przeł. Ja-
cek Antkowiak, 2010) niemieckiego historyka Hartmu-
ta Kaelblego antropolog kultury Wojciech Józef Burszta 
pisał o konstruktywistycznej sile wpisanej w specyikę 
życia mieszkańców kontynentu europejskiego: my 
zawsze się „krzątamy”, mamy własne interesy, czasami 
drobne sprawy do załatwienia, które, w ogólniejszym 
planie, okazują się niezwykle ważne dla życia wspól-
noty.

W związku z tym wszystkim, co dzieje się w naszym 
najbliższym otoczeniu, współczesna literatura polska 
opowiada o Europie w osobliwy sposób – osobliwy, 
ponieważ sporo się zmieniło po transformacjach, jakie 
wywołało przystąpienie do Unii Europejskiej. Politycz-
ne zmiany nie oznaczają jednak korzyści dla wszystkich 
– zbliżenie z innymi narodami (choćby tylko „na papie-
rze”) nie musi oznaczać, że wszyscy czujemy się kom-
fortowo. Co się zmieniło w ostatnich latach? Jak litera-
tura zareagowała na polityczną zmianę warty? W jakich 
kategoriach autorki i autorzy najnowszej prozy polskiej 

opisują europejską rzeczywistość? To pytania, na które 
można znaleźć odpowiedź w wybranych polskich teks-
tach prozatorskich z początku XXI w.

Podróż, miasto, tożsamość
Za pomocą kategorii układających się w triadę: 

podróż – miasto – tożsamość można czytać najnowsze 
polskie opowiadania, powieści i eseje, nie zapominając 
przy tym o perspektywie europeistycznej. Zarówno po-
dróż, miasto, jak i tożsamość mogą być na różne sposo-
by „reprezentowane” w utworach prozatorskich, mniej 
lub bardziej wprost opowiadających o Europie i jej 
obecnym kształcie – te trzy „klucze” są dobrze dopaso-
wane, nie pozwolą na utracenie z oczu europejskiego 
drogowskazu. 

Poza tym to kategorie wyraziste, obecne w najnow-
szych teoriach humanistycznych. Mamy dzisiaj dużo 
prac o podróży, a jednym z najczęściej przywoływa-
nych autorów jest brytyjski socjolog John Urry, autor 
wydanych po polsku książek Spojrzenie turysty (przeł. 
Alina Szulżycka, 2007) oraz Socjologia mobilności (przeł. 
Janusz Stawiński, 2009). Socjologowie, ilozofowie, li-
teraturoznawcy zajmują się chętnie miastem – jedną 
z pozycji, która opowiada o przemianach współczes-
nych miast w kontekście kulturowym, jest Post-polis. 
Wstęp do ilozoii ponowoczesnego miasta (2005) autor-
stwa Ewy Rewers. O tożsamości, być może najważniej-
szej kategorii w dzisiejszej humanistyce, pisze między 
innymi przywołany już Zygmunt Bauman, autor takich 
pozycji, jak Etyka ponowoczesna (przeł. Janina Bauman, 
Joanna Tokarska-Bakir, 1996) czy Płynne życie (2007)).

Bauman ujął tożsamościową niepewność metaforą 
„płynności” – tożsamość jest jak ciecz, można ją mie-
szać, przelewać; można ją, do pewnego stopnia, kształ-
tować; można też płynną tożsamość rozlać, to znaczy 
zmarnować jej potencjał.

Do pierwszej kategorii, podróży, dobrze pasują na-
zwiska, biograie i literacki dorobek takich autorów, jak 
Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk i Krzysztof Niewrzęda. 
To przede wszystkim przykłady prozy podróżniczej, 
pokazującej Europę w jej dzisiaj najistotniejszych, ale 
często rywalizujących ze sobą aspektach: wielokulturo-
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wości, pozjednoczeniowej politycznej homogenizacji, 
rozmycia narodowych barier, a nawet zaniepokoje-
nia czy rozczarowania towarzyszącego zjednoczeniu 
państw europejskich. 

Stasiuk to tyleż „buntownik z wyboru”, ile zupeł-
nie świadomy propagator idei Europy Środkowej, 
zapoczątkowanej przez Milana Kunderę w słynnym 
eseju Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej 
(„Zeszyty Literackie” 1984). Powieść Stasiuka Jadąc do 
Babadag traktuje o wizji nowej „rodzinnej Europy”, od-
dalonej od Zachodu, zwróconej ku Słowiańszczyźnie 
i dalej – ku Bałkanom. 

Tokarczuk od początku swojej twórczości przerabia 
mity, a nawet tworzy nową mitologię na podstawie ob-
serwacji rzeczywistości: w powieści Bieguni (2007) po-
równała „mobilny” los podróżujących Europejczyków 
do dawnej sekty „biegunów”, których celem był ciągły 
ruch. 

I wreszcie Niewrzęda, opisujący związki Szczecina 
i Berlina, dwóch miast, które są tak blisko siebie, że cza-
sami trudno je rozróżnić; trudno przestać między nimi 
podróżować, choć to przecież nie są wielkie wyprawy, 
a raczej małe, sąsiedzkie wycieczki za miasto. W zbiorze 
esejów Czas przeprowadzki (2005) opowiada o swych 
faktycznych przenosinach – z Bremy do Berlina – a tak-
że o nieustannych powrotach do Szczecina. Autor pyta: 
gdzie dzisiaj mieszkamy, czy tylko w jednym mieście, 
czy może w przestrzeni „pomiędzy”?

Z kolei miasto, przedstawiane w postaci europej-
skiej metropolii, „żywej” i wykraczającej poza umowne 
rogatki, obserwujemy na przykład w prozie Krzyszto-
fa Vargi, Izabeli Filipiak i Brygidy Helbig. Zawsze są to 
inne miasta (u Vargi: Warszawa i Budapeszt, u Filipiak: 
Gdańsk i Nowy Jork, u Helbig: Szczecin i Berlin) i inne 
opowieści, prowadzone z różnych miejsc i różnymi ję-
zykami. 

Wszystkie te miejsca łączy przedziwna atmosfera – 
bohaterowie tekstów Vargi, Filipiak i Helbig bez trudu 
poruszają się po miastach, ponieważ dobrze znają „ur-
banistyczną” architekturę, charakterystyczne miejsca 
(jak dworce, lotniska, przystanki), miejskie zwyczaje, 
które pozwalają im żyć – i przeżyć chaos europejskiej 
metropolii. W szerszej perspektywie Europa wyłania się 
z tych tekstów jako „miasto” – kontynent europejski jest 
ograniczony terytorialnie, więc rozrastają się post-polis, 
powstają połączenia między miejscowościami, mniej-
sze są „pochłaniane” przez większe. Czy to dobry dla 
człowieka proces?

Pisarki i pisarze, oprócz dużej mobilności, manifestu-
ją poczucie przytłoczenia charakterystyczną dla współ-
czesnego miasta konstrukcją. Znamy doskonale ten mo-
tyw – literaturoznawca Michał Głowiński porównywał 
literackie miasto do mitycznego labiryntu. Współczesny 
miejski labirynt, podporządkowany prawom globaliza-
cji, staje się coraz bardziej skomplikowany.

O europejskiej tożsamości, będącej „byciem w ru-
chu”, przemieszczaniem się po owej konstrukcji, cią-
głym poszukiwaniem nowego miejsca zamieszkania, 
opowiadają Janusz Rudnicki, Manuela Gretkowska 
i Dariusz Muszer. Ten ostatni autor być może jest jed-
nym z najlepszych przykładów zacierania granic „litera-
tur narodowych”, ponieważ sam tłumaczy swoje teks-
ty z języka niemieckiego na polski. Powieść Muszera 
Die Freiheit riecht nach Vanille (1999) została wydana 
w przekładzie samego autora dziesięć lat później pod 
tytułem Wolność pachnie wanilią. To zawierająca za-
kamulowane wątki historia emigranta, który próbuje 
ułożyć sobie życie na przekór nieprzyjaznej, obcej rze-
czywistości.

Inną wersję tożsamości emigracyjnej prezentuje 
Manuela Gretkowska. Tożsamość Europejczyka, ale też 
– na co zwraca uwagę autorka w trylogii dzienników: 
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Każda sztuka jest europejska
Czy istnieje coś takiego jak współczesna sztuka europejska? I jakie miałyby być jej wyróżniki?

Wojciech Ciesielski

historyk sztuki
kurator wystaw 

w Muzeum Sztuki 
Współczesnej, 

oddziale Muzeum 
Narodowego w Szcze-

cinie, wykładowca na 
Zachodniopomor-

skim Uniwersytecie 
Technologicznym 

w Szczecinie

W połowie XIX wieku Edward Rastawiecki opubliko-
wał Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce 
osiadłych lub czasowo w niej przebywających. Było to trzy-
tomowe dzieło, w którym obszernym notom biograicz-
nym artystów towarzyszyły opisy najważniejszych ich 
dzieł i bibliograia twórczości. 

Charakterystyczny jest moment historyczny, w któ-
rym ten słownik został wydany w Warszawie. To nie tylko 
czas rozbiorów, a praca Rastawieckiego nie jest jedy-
nie przypomnieniem o polskiej tożsamości. To przede 
wszystkim okres, kiedy w Europie dokonują się, dzięki 
nowym ideom i wynalazkom, najbardziej rewolucyjne 
przeobrażenia na wszystkich polach ludzkiej aktywno-
ści. Także sama koncepcja narodu jest dość nowa i choć 
narodziła się wraz z rewolucją francuską, w pełni ukształ-
towała się w XIX wieku. W znacznej liczbie przypadków 
to struktury władzy panującej w danym momencie hi-

storycznym, dla swoich potrzeb, stworzyły podległe im 
narody, a nie odwrotnie1.

Kontynuacją myśli Rastawieckiego jest wydawany 
od 1971 roku Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, 
graicy. Kryterium doboru opisywanych artystów jest 
bardzo proste, choć z pozoru niezwykle szerokie. Są to 
nie tylko artyści urodzeni, kształceni i działający w gra-
nicach historycznych Rzeczpospolitej (czy raczej Rzecz-
pospolitych i interwałach czasowych pomiędzy nimi). 
To także zaproszeni przez Stanisława Augusta Poniatow-
skiego Marcello Bacciarelli, Bernardo Belotto oraz Jean 
Pierre Norblin de la Gourdaine, ale również Aleksander 
Orłowski, który znaczną część swego życia spędził w Pe-
tersburgu, czy Jan Rustem urodzony w Stambule. Uwa-
ża się, że wszyscy ci malarze należą do kanonu polskich 
artystów. 

Polka, Europejka, Obywatelka – Europejki, to kategoria 
do ustalenia, niekoniecznie dookreślona, wymagająca 
ciągłej pracy i namysłu nad stanem kultury. 

Co to znaczy, że jesteśmy Europejczykami (Euro-
pejkami)? Janusz Rudnicki, autor ironicznych zapisów 
doświadczeń emigranta, stwierdziłby pewnie, że to 
pytanie nie ma znaczenia – i tak jesteśmy skazani na 
absurdalne koleje losu, jak bohaterowie jego książek, 
po gombrowiczowsku patrzący na świat nieco „z góry”. 
Chyba najbardziej symptomatyczny jest przypadek 
protagonisty opowiadania Męka kartolana – miesz-
kający w Hamburgu mężczyzna bezskutecznie szuka 
w sklepach tytułowego produktu, niezbędnego do 
przygotowania klusek śląskich. To nieprawdopodobne, 
żeby Niemcy nie mieli Kartofelmehl. Czemu nie używa-
ją i nie sprzedają tak prostego artykułu spożywczego? 
Może trochę na złość emigrantowi, a może dlatego, że 
każde poszukiwania Polaka, niechby tylko mąki, zamie-
niają się w mękę.

Konstruowanie Europy
Nie przez przypadek wskazuję akurat ten zestaw 

dziewięciu nazwisk, ponieważ te autorki i tych autorów 
łączy bliskość generacyjna, aktualność tematyki ich 
tekstów, buntownicza postawa wobec świata. O podró-
żowaniu, emigracji, życiu w mieście, przemieszczaniu 
się i zmianie miejsca zamieszkania, poszukiwaniu toż-
samości opowiadają przedstawicielki i przedstawiciele 

pokolenia roczników sześćdziesiątych. Teksty wcześ-
niej urodzonych – Rudnickiego (ur. 1956 r.) oraz Musze-
ra (ur. 1959 r.) – nadają ton prozie autorów z roczników 
sześćdziesiątych i dzielą z nimi podobne doświadcze-
nia: stan wojenny, uczestnictwo w kontrkulturze, emi-
grację, analizę transformacji ustrojowej.

Wspólnota i odmienność, tożsamość i różnica, 
swojskość i obcość – to tylko niektóre opozycje wy-
znaczające kierunek rozwoju i życia w nowoczesnej 
Europie. Taką właśnie zajmują się autorki i autorzy 
najnowszych tekstów prozatorskich i muszą stawiać 
przed sobą niełatwą do rozwikłania kwestię: opowia-
dania o kontynencie w otoczeniu narodowej kultury, ze 
świadomością języka, tradycji, wiedzy o formacji, która 
z założenia ma być wspólna, politycznie i ekonomicz-
nie jednorodna, a zarazem, w ramach poszczególnych 
państw i narodów, oryginalna, niejednoznaczna, au-
tonomiczna. Warto pójść o krok dalej w tych rozważa-
niach: pisarki i pisarze nie tylko „opowiadają o Europie”, 
ale też „opowiadają Europę” – pisząc teksty literackie, 
w sensie konstruktywistycznym – uczestniczą w nego-
cjowaniu jej kształtu. Czasami nie zgadzają się z tym, 
czego doświadczają – stąd też często ich buntownicze 
postawy.

Główne tezy artykułu zostały rozwinięte w książce 
pod tytułem Reprezentacje Europy w prozie polskiej XXI 
wieku (Szczecin – Zielona Góra 2013).  
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Oczywiście tego typu inicjatywy służyć miały budo-
waniu tożsamości narodowej w oparciu o różne dokona-
nia na polu kultury, które mogłyby być mierzone miarą 
osiągnięć innych nacji, uważanych za wzorcowe w da-
nych dziedzinach.

Awangardowa międzynarodówka 
Zupełnie odmienne podejście do problemu 

własnego pochodzenia przejawiali natomiast artyści 
awangardowi w okresie międzywojennym i po II woj-
nie światowej, u schyłku epoki zwanej nowoczesną. 
Dla tych twórców nie było istotne, czy było się dada-
istą z Zurychu, konstruktywistą z Moskwy, surrealistą 
z Paryża. Wszyscy należeli do międzynarodowego 
klubu awangardzistów. Miarą wzajemnej artystycznej 
oceny było nie pochodzenie i jakakolwiek odrębność 
narodowa, a jedynie nowatorstwo uprawianej sztuki 
oraz wspólne przeświadczenie o potrzebie głębo-
kich zmian. Często byli oni bezkompromisowi w tych 
kwestiach. Niech za przykład posłuży wezwanie wło-
skich futurystów do palenia muzeów czy wykluczanie 
z własnych kręgów przez André Bretona, głównego 
ideologa surrealizmu, kolegów jego zdaniem nie dość 
wiernie realizujących przyjęte postulaty. Oiarą takie-
go ostracyzmu padł między innymi Salvador Dali.

Z drugiej strony, to dzięki artystycznym przyjaź-
niom członkom grupy: A.R. Henrykowi Stażewskiemu, 
Janowi Brzękowskiemu, Katarzynie Kobro, Władysła-
wowi Strzemińskiemu i Julianowi Przybosiowi udało 
się powołać do istnienia Międzynarodową Kolekcję 
Sztuki, która obecnie stanowi trzon kolekcji Muzeum 
Sztuki w Łodzi. 

Pod koniec lat 30. był to pod względem znaczenia 
i wielkości drugi w Europie, po hanowerskim, zbiór 
sztuki współczesnej.

Kultura jako prawo
Kultura postrzegana jako element cywilizacji utoż-

samiany z rozwojem często uwydatnia nierówności. 

Staje się ona narzędziem „cywilizowania” gorzej roz-
winiętych obszarów, wyznacza wzorce, jakim powinni 
podlegać obywatele poszczególnych państw. Jest to 
oczywiście przejaw oświeceniowej idei budowania 
jednolitego narodu w celu legitymizowania politycznej 
uniikacji państwa2.

Innymi słowy, władza, posługując się kulturą, po-
twierdzała swoje „odwieczne” prawo do sprawowania 
rządów, a jednocześnie odwoływanie się do wspólnych 
korzeni i wspólnego ducha stanowiło główne narzędzie 
patriotycznej wierności i posłuszeństwa. W obrębie gra-
nic nowoczesnego państwa było miejsce na jeden tylko 
język, jedną kulturę, jedną pamięć historyczną i jedną 
lojalność.

Historia sztuki jako zinstytucjonalizowany i zakade-
mizowany element kultury jest szczególnie podatna na 
arbitralne wartościowanie i abstrakcyjną generalizację 
badanych podmiotów, a jej podstawowym zadaniem 
okazało się budowanie kanonu, wskazywanie, zdaniem 
poszczególnych badaczy, najbardziej wartościowych 
i charakterystycznych dla danej epoki dzieł i twórców. 
Stała się narzędziem wykluczenia niepasujących do 
przyjętego w danym momencie schematu akceptowa-
nych zjawisk artystycznych. 

Okres rozwoju awangard na początku XX wieku, 
w ostateczności nie zmienił zbyt mocno tego stanu rze-
czy. Pomimo początkowych oporów konserwatywnych 
badaczy udało się rozszerzyć koncepcję sztuki i zaszcze-
pić w naukach humanistycznych ideę modernistyczne-
go, linearnego postępu. Od tej pory to obecność tego 
elementu w dziełach miała decydować o przynależności 
do głównego nurtu, obracając na nice idee awangardo-
wych artystów.

Postmodernistyczna wolność
W świetle współczesnej wiedzy i doświadczeń jakie-

kolwiek utożsamienie się z jedyną prawdą byłoby nad-
użyciem, nawet groteską. W ostatnich dekadach nastąpił 
okres rozszerzenia zakresu badanych zjawisk i absolut-

Red hot art for two

© bostankorkulugu
www.lickr.com

17



© Gosia Herba



1 Michael G. Roskin, Robert L. Cord, James A. Medetros, Walter S. 
Jones: Wprowadzenie do nauk politycznych; Zysk i S-ka, Poznań 2001, 
s. 46.

2 Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Narodowy 
Instytut Audiowizualny, Agora S.A., Warszawa 2011, s. 92.

3 Zygmunt Bauman, s. 78.
4 Władysław Tatarkiewicz: Dzieje sześciu pojęć, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
5 Władysław Tatarkiewicz.
6 Jean Baudrillard: Spisek sztuki, Warszawa 2006, s. 84.

nego odrzucenia postawy wartościującej, co ma zapew-
nić obiektywizm, przezroczystość i „niewinność” nauki. 
Poszukuje się zatem, w imię kulturowej różnorodności, 
bogactwa odmian i właściwości obecnych w sztuce ak-
tualnej. Za każdym razem jednak uwaga badaczy skupia 
się w danym momencie na kilku zaledwie jej aspektach.

Znacząca jest dla zrozumienia tego zjawiska ka-
tegoria mody jako samoistnej siły ponowoczesnego 
świata, która niczym perpetuum mobile napędza ruch 
ciągle zmieniających się koncepcji, idei, stylów i po-
trzeb3. Nienadążanie za ciągle zmieniającymi się wa-
runkami, najmniejsze zapóźnienie, identyikowane 
jako wtórność, powoduje poczucie porażki, przegranej 
w wielkim wyścigu. Mamy zatem następujące po sobie 
kolejne mody na sztukę, np. chińską, krajów byłego 
bloku wschodniego, reprezentującą kulturę LGTB, wy-
kluczonych społecznie, Ameryki Łacińskiej itd.

Jednak wszystkie te propozycje artystyczne łączy 
jedna wspólna cecha. Przyjęcie modernistycznej kon-
cepcji uniwersalności języka sztuki powoduje, że twór-
cy, którzy nie zajmują się aktualnie propagowanymi 
tendencjami, traktowani są jako ci, którzy nie doganiają 
współczesnego świata. Odmienność i lokalność może 
być w tym systemie zaletą jedynie wtedy, gdy „pisze” się 
ją „uniwersalnym językiem”. Dodajmy jednak, że język 
ten powstał i skonkretyzował się na gruncie tzw. kul-
tury europejskiej, i to na przestrzeni bardzo długiego 
okresu, pozostając w ruchu od starożytności po dzień 
dzisiejszy4. Obecna forma identyikowania sztuki jako 
fenomenu także ma początki na przełomie XVIII i XIX 
wieku. W wielu odmiennych systemach ilozoicznych 
i kulturowych to pojęcie wcale nie funkcjonowało, lub 
było rozumiane zupełnie inaczej.

Sztuka globalna
Nie bez znaczenia jest też fakt, że taki stan rzeczy 

w sferze idei współgra z rynkiem dzieł sztuki. Stały się 
one bowiem obecnie takim samym towarem w ogól-
nej ofercie kulturalnej jak wszystko inne i podlegają 
identycznym prawom. 

Dzięki jednorodnej, ustandaryzowanej sytuacji 
łatwiej jest wyznaczać wartość poszczególnych dzieł, 
ustalać faktory i ranking artystów, jednocześnie stwa-
rzając idealne zabezpieczenie, które gwarantuje, że nie 
jest możliwa katastrofa podobna chociażby do tej, jaką 
obserwowaliśmy na rynku kredytów od 2008 r. 

Niektórym artystom natomiast łatwiej jest prze-
kwaliikować się na producentów obiektów artystycz-
nych i modnych gadżetów. Ponieważ rynek dyktuje 
obrót idei, na indywidualne barki konsumenta kultury 
złożony został ciężar decyzji o przyznaniu wartości po-
szczególnym elementom oferty.

W artystycznym ilmie Christiana Jankowskiego 
Oko Dubaju, zrealizowanym w ramach specjalnego 
programu telewizji BBC w 2012 roku, w pewnym mo-
mencie artysta traia do olbrzymiej hali sztucznego 
toru narciarskiego, absurdalnej przestrzeni na środku 
pustyni wypełnionej śniegiem, lodem i pingwinami. 
Chwilę później obserwujemy go, jak ogląda wystawę 
malarstwa i fotograii w galerii Carbon 12. 

W mieście, w którym wszystko okazuje się możliwe, 
zarówno sztuczne wyspy na morzu, jak i arktyczne zwie-

rzęta na pustyni, prezentowana jest wystawa Jamiego 
Baldridge’a i Bernharda Buhmanna. Oprowadzający 
po ekspozycji dyrektor placówki z nieskrywaną dumą 
dostrzega w prezentowanych pracach pokrewieństwo 
z lipską szkołą iguratywną. 

Jankowski traia także do domu dubajskiego rzeź-
biarza, gdzie zgromadzone towarzystwo czyta historię 
przenosin izraelskiego artysty Rona Gilada z Tel Awiwu 
do Nowego Jorku. Okazuje się, że nawet w Dubaju, 
gdzie wszystko jest możliwe, dominuje ten sam uni-
wersalny, globalny model sztuki. Aspirować, nawet 
przy nieograniczonych możliwościach, można tylko 
w jednym kierunku.

Sztuka europejska?
Czy istnieje zatem coś takiego jak współczesna 

sztuka europejska? I jakie miałyby być jej wyróżniki? 
Odpowiedź na tak postawione pytanie wydaje się 

być taka jak w tytule tego artykułu, czyli: Każda sztuka 
jest europejska. 

Co więcej, nie tylko każda sztuka jest obecnie „eu-
ropejska”. Można powiedzieć, że właściwie nigdy in-
nej nie było, jeśli oczywiście rozpatrujemy te zjawiska 
estetyczne w kategoriach ukształtowanych na naszym 
kontynencie i w takim a nie innym kontekście histo-
rycznym5.

Z drugiej strony jest ona domeną indywidualnej 
wolności artysty, który już poprzez decyzję jej upra-
wiania stawia siebie poza nawiasem uwarunkowań, 
skupiony przede wszystkim na własnym oglądzie rze-
czywistości. Stąd równoległość twierdzeń, postaw, bo-
gactwo propozycji. Nie można jednocześnie od nikogo 
oczekiwać dostosowania się do jednego wzorca.

Środowisko artystyczne to zbiór jednostek o wy-
jątkowo silnym ego, które wszelkie rewelacje na temat 
świata najpierw przeiltrowują przez własną wrażli-
wość. Sztuka to także prawo do pomyłek, błędnych 
twierdzeń, mistyikacji, konfabulacji i budowania ikcji.

Być może jest tak, jak twierdził w Spisku sztuki 
z 1997 roku Jean Baudrillard, że jesteśmy skazani na po-
wtarzanie w nieustającym cyklu pustych gestów, tych 
samych rytuałów bez znaczenia w imię rynkowej i poli-
tycznej poprawności6. Zawsze jednak znajdą się artyści, 
którzy bez względu na panujące okoliczności i chwilo-
wą koniunkturę starają się z niezrozumiałym uporem 
tworzyć „po swojemu”. Ciągle znajdują się ludzie, którzy 
chcą taką sztukę pokazywać, i widzowie, którzy chcą ją 
oglądać. To być może truizm, lecz i zarazem najczęściej 
pomijany w „poważnych” dyskursach fakt. Bez względu 
na to, jak bardzo pojemny model badawczy zastosuje-
my, zawsze znajdzie się grupa twórców „niepokornych” 
i nieprzystających do „systemu”, bez względu na po-
chodzenie.  
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Meine Damen und Herren,
Szanowni Państwo,

Ich freue mich sehr, dass mir diese Gelegenheit 
gegeben ist, Ihnen im Name der Universität Stettin 
begrüssen zu dürfen. Durch die Stiftung des Preises 
Pomerania Nostra möchten die beiden pommersche 
Universitäten, beide Zeitungen „Kurier Szczeciński” 
und „Nordkurier” und auch die beide berühmte 
hanseatische pommersche Städte Greifswald und 
Szczecin Personen, die sich auf einem der Gebieten 
Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik für Pommern 
verdient gemacht haben, auszeichnen. 

Nagroda Pomerania Nostra, chociaż przyznawa-
na jest zaledwie od dwunastu lat, już dzisiaj należy 
do bardzo prestiżowych. Czas pokazał, że idea jej 
stworzenia była bardzo potrzebna na polsko-niemie-
ckim pograniczu na Pomorzu. Jest to również prze-
jaw przywiązania obu uniwersytetów pomorskich do 
wielkich ideałów humanizmu i otwartości na innego 
człowieka i inne kulturowo społeczeństwo. 

Nagroda, sygnowana przez tak wiele znaczą-
cych instytucji, potwierdza jednocześnie, że Pomo-
rze jako region o ogromnej tradycji historycznej jest 
depozytariuszem wieloetnicznego dziedzictwa kul-
turowego. W odkrywaniu tego dziedzictwa istotną 
rolę odgrywa nowa kategoria regionalizmu – regio-
nalizm otwarty. 

Robert Traba, twórca olsztyńskiego periodyku 
„Borussia” i jednocześnie kierownik polskiej stacji 
historycznej PAN w Berlinie, definiuje regionalizm 
otwarty jako ruch odwołujący się do dziedzictwa 
kulturowego miejsca naszego zamieszkania, do pry-
watnej, małej ojczyzny, ale jednocześnie zastrzega, 
że powinien to być ruch skierowany ku przyszłości. 

Jako Uniwersytet Szczeciński poprzez nagrodę 
Pomerania Nostra pragniemy uczestniczyć w two-
rzeniu się jednoczącej Europy i jednocześnie budo-
wać Europę etycznych ojczyzn regionalnych, zacho-

Przemówienie JM Rektora prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka wygłoszone podczas wręczenia 
prof. Eugeniuszowi Kusowi nagrody Pomerania Nostra w Pommersches Landesmuseum 
w Greifswaldzie (22 listopada 2013 roku)

Pomerania Nostra
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Eugeniusz Kus 
(ur. 1940, Gniezno) – profesor, pracownik 

Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii Sztu-
ki w Szczecinie, w latach 1974-2005 dyrektor 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ka-
waler polskich i niemieckich odznaczeń i tytu-
łów honorowych, w tym Krzyża Zasługi I Klasy 
Republiki Federalnej Niemiec, Orderu Zasługi 
Brandenburgii, brandenburskiego dyplomu Eu-
ropaurkunde. Ambasador Miasta Szczecina.

Od wielu lat prof. Eugeniusz Kus jest jedną 
z czołowych postaci szczecińskiego i pomor-
skiego życia kulturalnego, jednym z głównych 
moderatorów regionalnej współpracy polsko-
niemieckiej, zwłaszcza między Pomorzem Za-
chodnim a Meklemburgią-Pomorzem Przednim 
i Brandenburgią, a tym samym procesu pojed-
nania i porozumienia, praktycznie realizowane-
go na pograniczu i w całych regionach.

Od dawna bardzo ściśle współpracuje ze 
środowiskiem muzycznym Greifswaldu. Z pro-
wadzonymi przez siebie chórami brał i bierze 
udział w koncertach dorocznego Tygodnia Jana 
S. Bacha (Bachwoche), ma bardzo bliskie kon-
takty z Instytutem Muzyki Kościelnej Uniwersy-
tetu Greifswaldzkiego (Institut für Kirchenmu-
sik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität). Dzięki 
jego współpracy z prof. Jochenem Modeßem 
można było zorganizować liczne szczecińsko
-greifswaldzkie koncerty, prezentujące także 
muzykę kompozytorów pomorskich, m.in. Car-
la Loewego i Karla Lorenza. Wśród efektów tej 
współpracy była dwutomowa książka Kompo-
zytorzy szczecińscy, wydana staraniem Zamku 
Książąt Pomorskich w serii Ars Pomeraniae, 
a także artykuły w tomach Musica Baltica.

Eugeniusz Kus współpracuje z Muzeum 
Pomorskim (Pommersches Landesmuseum) 
w Greifswaldzie, w tym jako członek Rady Na-
ukowej Fundacji Muzeum Pomorskie (Gre-
ifswalder Stiftung Pommersches Landesmuse-
um). Efektem współpracy były liczne wystawy 
twórców pomorskich organizowane w Szcze-
cinie i Greifswaldzie, książki wydane w Szcze-
cinie w serii Ars Pomeraniae, której był współ-
redaktorem (monograie twórczości Gustava 
Wimmera i Hansa Hartiga), polsko-niemieckie 
albumy i wystawy o pałacach, zamkach i par-
kach pomorskich (towarzyszyły im konferencje 
naukowe), szczecińskie wystawy twórczości 
Ernsta Barlacha, Carla Machina, Paula Holza. 

Trzeba też przypomnieć, że zanim powsta-
ło Muzeum Pomorskie, Eugeniusz Kus organi-
zował w szczecińskim zamku, we współpracy 
m.in. z ówczesnym Konsulatem Generalnym 
RFN w Szczecinie i Philippem von Bismarckiem, 
wystawy widoków dawnego Szczecina oraz 
malarstwa i graik ze zbiorów dawnego Stadt-

museum Stettin. Działania te miały niezaprze-
czalny wpływ na budowanie zaufania i proces 
pojednania polsko-niemieckiego w obu częś-
ciach dzisiejszego Pomorza, tak samo jak liczne 
w szczecińskim zamku wystawy niemieckich 
twórców współczesnych i polsko-niemieckie 
warsztaty artystyczne. 

Warto również przypomnieć wystawę bez-
precedensową, polsko-niemiecko-duńską, or-
ganizowaną we współpracy z Pommersches 
Landesmuseum z okazji 200. rocznicy urodzin 
Jana Ch. Andersena. Na konkurs, który wówczas 
ogłoszono, wpłynęło 7 tysięcy prac, głównie 
z Polski i Niemiec.

Eugeniusz Kus, jako dyrektor artystyczny 
i dyrygent Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Zespołu Wokalistów i Kameralistów „Came-
rata Nova”, wielokrotnie koncertował w różnych 
ośrodkach Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 
wykonując, a niejednokrotnie także nagrywając 
utwory niemieckiej klasyki, jak Stworzenie świata 
Josepha Haydna i Carmina burana Carla Orfa. 

Z jego inicjatywy organizowane były 
w Szczecinie polsko-niemieckie młodzieżowe 
warsztaty chóralne i muzyczne czy też Między-
narodowy Festiwal Chóralny, na który zawsze 
zapraszał także zespoły z Meklemburgii-Po-
morza Przedniego. Współinicjował powołanie 
Polsko-Niemieckiej Młodzieżowej Orkiestry „Po-
merania”.

Od wielu lat Eugeniusz Kus blisko współpra-
cuje z Preußisches Kammerorchester Prenzlau 
(Brandenburgia), z chórami z Berlina i całych 
Niemiec, a także z festiwalem muzycznym Fest-
spiele Mecklenburg-Vorpommern, czego efek-
tem było i jest wzbogacanie zarówno programu 
tego festiwalu, jak i festiwali organowych w Ka-
mieniu Pomorskim, Kołobrzegu i Szczecinie.

Inicjatywy polsko-niemieckie Eugeniusz Kus 
przenosił także i przenosi na grunt szczecińskich 
uczelni: Uniwersytetu Szczecińskiego i Akade-
mii Sztuki.

Przez wiele lat był koordynatorem współpra-
cy regionów Pomorza Zachodniego i Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego, współorganizato-
rem wzajemnych prezentacji regionów po obu 
stronach granicy.

Eugeniusz Kus uczestniczy w ważnych ogól-
nopolskich, jak też innych niż polsko-niemieckie 
przedsięwzięciach kulturalnych. Patrząc z tego 
punktu widzenia, trzeba powiedzieć, że jest 
ambasadorem współpracy polsko-niemieckiej 
i regionalnej polsko-niemieckiej współpracy po-
morskiej.

Z materiałów Urzędu Miasta Szczecin
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wując bogate dziedzictwo kulturowego Pomorza 
w przyszłości tego regionu zarówno po stronie nie-
mieckiej, jak polskiej.

Do rangi symbolu urasta fakt, że uroczystość wrę-
czenia tegorocznej nagrody Pomerania Nostra odbywa 
się w Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, 
instytucji, której powstaniu towarzyszyły w drugiej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pełne 
emocji, nie tylko merytorycznych, polsko-niemieckie 
dyskusje. Dzisiaj Muzeum jest jednym z trwałych sym-
boli pielęgnujących dziedzictwo kulturowe Pomorza 
i propaguje wspomniany regionalizm otwarty.

Dotychczasowi laureaci Pomerania Nostra należą 
do najznamienitszych postaci życia naukowego i poli-
tycznego. Pierwszy z nich, prof. Berthold Beitz, to nie 
tylko uczony, ale również kawaler medalu „Sprawied-
liwy wśród narodów świata”, mecenas Uniwersytetu 
w Greifswaldzie, fundator stypendiów dla studentów 
polskich i niemieckich.

Natomiast prof. Krzysztof Skubiszewski był nie tyl-
ko znakomitym uczonym, ale okazał się równie wybit-
nym dyplomatą, który tak skutecznie prowadził polską 
politykę zagraniczną w okresie przełomu politycznego 
w Europie Środkowo-Wschodniej i doprowadził do 
podpisania układów o współpracy z RFN.

Bez prof. Janiny Jasnowskiej i prof. Michaela Suko-
wa, kolejnych laureatów, nie bylibyśmy do końca świa-
domi, jakimi walorami przyrodniczymi dysponuje Po-
morze i jak znakomitym darem natury jest Park Doliny 
Dolnej Odry.

Wreszcie laureat z 2009 roku – prof. Władysław 
Filipowiak, niestrudzony badacz archeologii i hi-

storii Pomorza. Z jednej strony jest uczniem zna-
komitego poznańskiego uczonego prof. Józefa Ko-
strzewskiego, a z drugiej strony można go uznać na 
kontynuatora niemieckich badań na Wolinie, które 
wiązały się z osobą dra Otto Kunkela. W przypadku 
tych zasług Profesora możemy się tylko posłużyć 
maksymą z XIV wieku mistrza Wincentego Kadłub-
ka: Nos enim hodierni sumus, nec ulla hesternitatis est 
in nobis cana scienta (My bowiem dzisiejsi jesteśmy 
i nie masz w nas sędziwej wiedzy wczorajszości). 

Dwa lata temu do znakomitego grona laureatów 
dołączyło stowarzyszenie polenmARkT, w ramach 
którego działają naukowcy reprezentujący różne 
dziedziny, ludzie kultury, pedagodzy, tłumacze, 
dziennikarze. Wspólnie podjęli się oni ogromnego 
trudu przybliżenia Niemcom dorobku polskiej kul-
tury i upowszechnienia wszystkiego, co nazywamy 
wiedzą o Polsce (niem. Polenskunde). Robili i robią 
to nie tylko z wielkim poświęceniem, ale bardzo 
skutecznie, o czym świadczy trwająca właśnie ko-
lejna edycja festiwalu (14.11-23.11.2013).

Dzisiaj do grona laureatów dołącza profesor 
Eugeniusz Kus, człowiek, który dla Pomorza, dla 
poznania jego kultury, co ważne – zarówno tej nie-
mieckiej i tej polskiej, przez Niemców i Polaków wy-
konał pracę ogromną, a muzykę kompozytorów po-
morskich uczynił znaną nie tylko w obu częściach 
Pomorza, ale także w obu naszych krajach. Nie jest 
Pomorzaninem z urodzenia, ale jest wielkim Pomo-
rzaninem z racji zasług dla jego kultury. 

Zatem nagroda Pomerania Nostra trafia we 
właściwe ręce.  

WYDARZENIA
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Marszałek Sejmu 
RP Ewa Kopacz (L) 
i premier Donald 
Tusk (C) wręczają 
nagrodę specjalną 
prof. Lidii Brydak 
(P) podczas 
uroczystości 
wręczenia 
nagród Prezesa 
Rady Ministrów 
za działalność 
naukową 
i artystyczną za rok 
2012. 

Fot. PAP/Radek 
Pietruszka
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Nagrody

Dr hab.
 Agnieszka Chlebowska
laureatką Nagrody 
im. Gerarda Labudy

19 października 2013 r. 
w Instytucie Kaszubskim w Gdańsku w pierwszej edy-
cji Nagrody Naukowej im. Gerarda Labudy laureatką 
została dr hab. Agnieszka Chlebowska z Instytutu Hi-
storii i Stosunków Międzynarodowych US. Wyróżnio-
na została za publikację pt. Stare panny, wdowy i roz-
wiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 
1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze (Szczecin 
2012), stanowiącą podsumowanie badań nad prze-
mianami społecznymi. Zainteresowania naukowe 
laureatki dotyczą przede wszystkim ruchu kobiece-
go oraz miejsca i roli szlachcianek w społeczeństwie 
pomorskim. Równorzędne wyróżnienie wręczono 
Sylwii Bykowskiej za pracę Rehabilitacja i weryikacja 
narodowościowa polskiej ludności w województwie 

gdańskim po II wojnie światowej (Gdańsk 2012).
Ideą nagrody, która pochodzi z donacji zmarłego 

w 2010 roku Profesora i jego rodziny, jest uhonoro-
wanie młodych uczonych (do 35 roku życia) za wybit-
ne i twórcze prace dotyczące Kaszub oraz Pomorza, 
za pracę naukową opublikowaną w ciągu ostatnich 
trzech lat lub też za cykl prac, z których ostatnia zo-
stała wydana w latach 2009, 2010 lub 2011. 

W skład kapituły nagrody weszli: prof. dr hab. 
Józef Borzyszkowski – przewodniczący, prof. dr hab. 
Witold Molik, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyń-
ski, prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Jerzy 
Treder.

Wydział Biologii US kończy rok z sukcesami
Wybitni polscy uczeni zostali wyróżnieni presti-

żowymi nagrodami Prezesa Rady Ministrów za roz-
prawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność 
naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. 
W gronie uhonorowanych znalazła się prof. dr hab. 
Lidia Brydak z Katedry Immunologii Wydziału Biolo-
gii US, doceniona za osiągnięcia naukowe w dziedzi-
nie badań nad wirusem grypy oraz badań prowadzą-
cych do poprawy zdrowia człowieka.

– Medycyna jest od tego, by ratować ludzi, a nie 
ich narażać i zarabiać na nich – podkreślił premier, 
mówiąc o nagrodzie dla laureatki.

Prof. Brydak znacząco przyczyniła się do po-
wstrzymania zakupu tzw. szczepionki pandemicz-
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nej. Polska jako jedyny kraj podjęła taką decyzję, 
co wzmocniło prestiż kraju na arenie międzynaro-
dowej i przyczyniło się do istotnych oszczędności 
finansowych.

Przedstawicielka młodej generacji naukowców 
Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorantka Wy-
działu Biologii, mgr Alicja Trzeciak-Ryczek została 
wyróżniona Stypendium Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. 
Doktorantka Wydziału Biologii US jest jedyną osobą 
w województwie zachodniopomorskim, której uda-
ło się uzyskać prestiżowe stypendium. 

Alicja Trzeciak-Ryczek pod opieką naukową dr 
hab. Beaty Tokarz-Deptuły, prof. US, z Katedry Im-
munologii przygotowuje rozprawę doktorską doty-
czącą genów kodujących substancje odpornościo-
we warunkujące status immunologiczny ssaków, 
który decyduje także o zdrowiu i urodzie człowieka. 
Obecnie jest słuchaczką IV roku studiów doktoran-
ckich. W pracy naukowej zajmuje się wirusową im-
munologią infekcyjną, która dotyczy zwierzęcych 
wirusów podobnych do groźnych wirusów gorą-
czek krwotocznych u ludzi, np. wirusa Ebola. Obro-
na jej pracy doktorskiej planowana jest w połowie 
2014 roku. 

Dr Diana Krawczyk 
otrzymała nagrodę 
Prezesa Rady 
Ministrów

Premier Donald Tusk na 
początku grudnia wręczył nagrody za najlepsze roz-
prawy naukowe i dokonania w nauce. Wśród doce-
nionych naukowców znalazła się dr Diana Krawczyk 
z Wydziału Nauk o Ziemi US.

Dr Diana Krawczyk wyróżniona została za roz-
prawę doktorską pt. Zastosowanie analizy współ-
czesnych i kopalnych zespołów okrzemkowych 
w rekonstrukcji zmian cyrkulacji oceanicznej wymu-

szonych czynnikami klimatycznymi. Badania holo-
ceńskie osadów głębokomorskich z rejonu Zachod-
niej Grenlandii, przygotowaną pod opieką naukową 
prof. dr. hab. Andrzeja Witkowskiego. Praca została 
zrealizowana w Zakładzie Paleooceanologii Instytu-
tu Nauk o Morzu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Szczecińskiego.

Studenci US wyróżnieni przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyzna-
ła wyróżniającym się studentom stypendia za wy-
bitne osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014. 
Wśród nagrodzonych znalazło się aż 17 przedsta-
wicieli Uniwersytetu Szczecińskiego: 9 studentek 
i 8 studentów.

Na rok akademicki 2013/2014 rektorzy uczelni 
przedstawili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
3001 wniosków o przyznanie stypendium ministra 
za wybitne osiągnięcia studentów. Profesor Lena 
Kolarska-Bobińska podjęła decyzję o przyznaniu 
934 stypendiów. Stypendia zostały przyznane na 
rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypen-
dium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 
14 000 zł. Stypendia zostaną wypłacone jednorazo-
wo przez uczelnię.

Wyróżnieni studenci:
– Maksymilian Awadziun (politologia)
– Ewa Chmielewska (kulturoznawstwo)
– Ewa Justyna Iglewska (filologia germańska)
– Paula Jarmołowicz (kulturoznawstwo)
– Andrzej Władysław Kochański (filologia polska)
– Sławomir Bogdan Niajko (matematyka)
– Natalia Nikonowicz (kulturoznawstwo)
– Patryk Nowak (bezpieczeństwo narodowe)
– Magdalena Monika Nowińska (prawo)
– Joanna Olejniczak (kulturoznawstwo)
– Barbara Olędzka (prawo)
– Piotr Tadeusz Skórnicki (stosunki 
międzynarodowe)
– Dominik Paweł Smaruj (kulturoznawstwo)
– Łukasz Struk (dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna)
– Radek Rafał Wasilewski (prawo)
– Aneta Winiarska (zarządzanie)
– Agnieszka Ewelina Wojnarowska (zarządzanie)

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
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WYKAZ DOKTORÓW i DR HAB. 
promowanych na Uniwersytecie Szczecińskim

5 grudnia 2013 roku 
DOKTORZY WYDZIAŁ PROMOTOR

dr Agnieszka WYSOCKA WZiEU dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US

dr Alicja NERĆ-PEŁKA WZiEU dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US

dr Beata SADOWSKA WZiEU dr hab. Jacek Buko, prof. US 

dr Joanna RZEMPAŁA WZiEU dr hab. Piotr Niedzielski, prof. US

dr Katarzyna WIENIECKA           WZiEU dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US

dr Holger IVERS WZiEU prof. dr hab. Aurelia Bielawska

dr Agnieszka BRZEZIŃSKA WZiEU dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

dr Monika HŁADKI WZiEU dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

dr Elżbieta OCIEPA-KICIŃSKA WZiEU prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

dr Grzegorz BICZAK WZiEU dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US 

dr Magdalena PĘTLAK WNEiZ dr hab. Iga Rudawska, prof. US

dr Sławomir MAZUREK WNEiZ dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. US

dr Monika KOTOWICZ-ŚWITAL WNEiZ prof. dr hab. Ksenia Czubakowska

dr Joanna HABELMAN WNEiZ prof. dr hab. Ksenia Czubakowska

dr Dorota Żebrowska-Suchodolska WNEiZ prof. dr hab. Dorota Witkowska

dr Maciej CIOŁEK WNEiZ dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. nadzw. 

dr Magdalena JANOWICZ WNEiZ prof. dr hab. Kazimiera Winiarska

dr Janusz ŻYWICKI WNEiZ dr hab. inż. Zdzisław Gomółka, prof. US

dr Edyta SIWIŃSKA WH dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US

dr Małgorzata KRZYSZTOFIK WH dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

dr Anna Michałek-Simińska WH prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

dr Anna SOBCZAK WH prof. dr hab. Radosław Gaziński

dr Anna CHABASIŃSKA WH dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US

dr Piotr WOLNY WH prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

dr Krzysztof CZERNIAWSKI WH dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US

dr Piotr WIERTELAK WH prof. dr hab. Janusz Faryś

dr Barbara LEWCZUK WNoZ prof. dr Wilhelm Steingrube 

dr Beata KACZOR WNoZ dr hab. Ewa Szczepanowska, prof. US

dr Natalia SYPION - DUTKOWSKA WNoZ dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG

dr Maria BRENDA WF prof. dr hab. Olga Molchanova

ks. dr Zenon KAPŁON SDB WT ks. prof. dr hab. Andrzej Ofmański

ks. dr Sebastian KOWAL WT ks. dr hab. Edward Sienkiewicz, prof. US

dr Piotr GONISZEWSKI WT ks. prof. dr hab. Jan Flis

dr Anna ŻYWICZKA WB prof. dr hab. Maciej Rogalski

dr Julia PŁAWSKA-OLEJNICZAK WB prof. dr hab. Maciej Rogalski

dr Anna KAMIŃSKA WB prof. dr hab. Maciej Rogalski

DOKTORZY HABILITOWANI

dr hab. Andrzej RAKOWSKI WNoZ

dr hab. Beata BOSIACKA WB

dr hab. Małgorzata PUC WB

dr hab. Piotr SZCZYPA WZiEU

dr hab. Magdalena ZIOŁO WZiEU

dr hab. Magdalena MAJCHRZAK WZiEU

dr hab. Tomasz SONDEJ WZiEU

dr hab. Tomasz STRĄK WNEiZ
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WSPÓŁPRACA
ZAGRANICZNA

Polsko-niemiecka 
współpraca

Uniwersytet Szczeciński oraz jeden 
z najstarszych uniwersytetów 
w basenie Morza Bałtyckiego – 
Uniwersytet w Greifswaldzie (Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald) 
na dzień przed inauguracją roku 
akademickiego, tj. 30 września 2013 
roku, uroczyście odnowiły podpisanie 
poszerzonej umowy o współpracy 
międzynarodowej. Umowa dotyczy 
między innymi: prowadzenia 
wspólnych badań naukowych, wydania 
wspólnych publikacji oraz wymiany 
kadry naukowej i studentów.

W trakcie spotkania zaprezentowane zo-
stały wspólnie realizowane projekty między-
narodowe: utworzenie Akademii Prawa Nie-
mieckiego na Wydziale Prawa i Administracji 
oraz uruchomienie wspólnego kierunku stu-
diów II stopnia Marine and Coastal Geoscien-
ces na Wydziale Nauk o Ziemi.

Spotkanie odbyło się z udziałem: prof. Jo-
hanny Eleonore Weber – rektor Ernst-Moritz-
Arndt Universität w Greifswaldzie, prof. dra 
hab. Edwarda Włodarczyka – rektora US oraz 
prof. Marka Górskiego – prorektora ds. nauki 
i współpracy międzynarodowej, dra hab. Ja-
cka Styszyńskiego, prof. US – prorektora ds. 
kształcenia US, prof. dr hab. Ewy Komorow-
skiej – dziekan Wydziału Filologicznego, dra 
hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US – dzie-
kana Wydziału Prawa i Administracji, prof. 
Ryszarda Borówki – dziekana Wydziału Nauk 
o Ziemi, prof. Andrzeja Witkowskiego (Wy-
dział Nauk o Ziemi) oraz przedstawicieli Ernst
-Moritz-Arndt Universität w Greifswaldzie: dra 
Stefana Seiberlinga i dr Carol Häntsch.  

Julia Poświatowska
rzeczniczka uczelni

podpisanie umowy
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KONFERENCJE

Szaleństwo katalogowania, 
czyli w drodze do nowoczesnej biblioteki
Twórcza wymiana poglądów i doświadczeń między badaczami z zakresu bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej oraz pracownikami bibliotek akademickich i publicznych była udziałem 
uczestników zorganizowanej przez Bibliotekę Główną US V Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej (18-20 września 2013) poświęconej problematyce opracowania zbiorów. Jednym 
z podstawowych jej zagadnień było dostosowanie działań do wymagań współczesnego 
społeczeństwa informacyjnego.

Paweł Dziel

kierownik Biblioteki 
Akademickiego 
Centrum Kształcenia 
Językowego

Uczestnicy 
konferencji

Fot. Urszula 
Ganakowska

Umberto Eco w książce Szaleństwo katalogowania 
przekonuje, że w rozmaitych przejawach kultury można 
wyróżnić dwa rodzaje katalogów: listy zamknięte, które 
mają cel praktyczny (np. wykaz dokumentów w danej 
bibliotece), oraz listy sugerujące wielkości nieprzebrane, 
które pozwalają poczuć zawrót głowy w spotkaniu z nie-
skończonością. 

Praca bibliotekarza stopniowo zaczyna przypominać 
zmagania z tą drugą kategorią zbiorów. Coraz częściej 
oczekuje się bowiem od biblioteki zapewnienia uporząd-
kowanego dostępu do przeogromnych, ogólnoświato-
wych zasobów elektronicznych źródeł, a także fachowej 
porady w zakresie obsługi wielodziedzinowych baz da-
nych. 

Sytuacja ta w dużej mierze wyznacza ważny kieru-
nek rozwoju, prowadzący do tzw. modelu biblioteki 2.0. 
Zakłada on aktywne uczestnictwo szerokiej rzeszy użyt-
kowników w procesie wytwarzania treści kulturowych 

dzięki wykorzystywaniu interaktywnych właściwości dzi-
siejszych technologii komunikacyjnych. Nie brakuje gło-
sów, że tylko w ten sposób możliwe będzie utrzymanie 
przez książnice znaczącej pozycji w społeczeństwie, dla 
którego sprzyjające warunki do przesyłania, przetwarza-
nia oraz przechowywania informacji w tak dużym stopniu 
stanowią o jakości życia.

Procedury opracowania
Użytkownicy bibliotek rzadko zastanawiają się nad 

tym, jakie procedury są niezbędne, by poszukiwana 
książka czy czasopismo traiły do ich rąk. Warto jednak za-
poznać się z szeroko rozumianą problematyką przysposa-
biania materiałów do udostępniania. 

Tradycyjnie proces ten zwykło się dzielić na kilka eta-
pów, wśród których szczególne miejsce zajmowały odręb-
ne czynności katalogowania (kompletowania i porząd-
kowania informacji o cechach wydawniczo-formalnych 
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dokumentów) oraz klasyikowania (łączenia podobnych 
pod względem treści elementów zbioru). Lata dziewięć-
dziesiąte ubiegłego wieku można uznać za przełomowe 
w bibliotekarstwie polskim ze względu na rozwój kompu-
teryzacji i pojawienie się zintegrowanych systemów, które 
pozwalają na swobodne łączenie formalnego i rzeczowe-
go opracowania z innymi procesami bibliotecznymi.

Elektroniczne sporządzanie opisu bibliograicznego 
wymaga daleko posuniętej standaryzacji oraz nieustan-
nego konfrontowania wprowadzanych zmian z doświad-
czeniami innych bibliotek. Katalogowanie komputerowe 
odbywa się na podstawie tzw. formatu opisu. Najpo-
wszechniejszym i ogólnie uznanym standardem jest 
opracowany prawie pięćdziesiąt lat temu w Bibliotece 
Kongresu Stanów Zjednoczonych format MARC (Machi-
ne Readable Cataloging). W Polsce Biblioteka Narodowa 
wprowadziła go dopiero w 1993 r. Główny atut tego roz-
wiązania to zapewnienie czytelności rekordu dla osób 
posługujących się różnymi językami oraz wykorzystanie 
możliwości komputerowego gromadzenia i przesyłania 
informacji. Szczególnie istotny okazał się też fakt, że MARC 
pozwala na tworzenie opisów bibliograicznych zarówno 
dla wydawnictw zwartych, jak i ciągłych, a także dla zbio-
rów specjalnych oraz materiałów elektronicznych.

W labiryncie metadanych
Format MARC, mimo powstawania wielu jego od-

mian narodowych oraz wprowadzania niezliczonych 
udoskonaleń, nie jest już w stanie zaspokoić wszystkich 
potrzeb współczesnego społeczeństwa. 

Obecnie środowisko bibliotekarskie z całego świata 
z dużym zainteresowaniem śledzi rozpoczęte w ubie-
głym roku przez Bibliotekę Kongresu prace nad formatem 
BIBFRAME (Bibliographic Framework Transition Initiative), 
który dawałby szansę na zrewolucjonizowanie zasad ka-
talogowania. Przede wszystkim nowy model ma cha-
rakteryzować się daleko posuniętą elastycznością, która 
uwzględniałaby zarówno dotychczasowe zasady kodo-
wania informacji, jak i nowoczesne metody tworzenia po-
wiązań pomiędzy udostępnianymi w sieci komputerowej 
danymi. Bardzo istotne wydaje się i to, że sporządzony 
w tym standardzie opis można by wykorzystywać także 
poza sektorem bibliotecznym, co stwarzałoby okazję do 
nawiązywania współpracy z innymi instytucjami. 

W kontekście rozwoju technologicznego uczestnicy 
szczecińskiej konferencji nie mieli wątpliwości, że polskie 
biblioteki muszą przygotować się na zmiany związane 
w głównej mierze ze sposobem postrzegania dokumen-
tu. Popularność piśmiennictwa w postaci cyfrowej wymu-
sza bowiem odwrócenie obecnie obowiązującej zasady 
prymatu opisu postaci izycznej źródła nad jego treścią. 
Spodziewać się należy, że już niedługo – zwłaszcza w piś-
miennictwie naukowym – artykuł, część dzieła zbioro-
wego czy współwydanego, a nawet rozdział książki będą 
powszechnie katalogowane jako samodzielne dzieła (je-
dynie z adnotacją o współtworzeniu większej publikacji).

Idea współkatalogowania
Stosowanie przez biblioteki jednolitych norm, for-

matów i kartotek wzorcowych stwarza możliwość kata-
logowania kooperatywnego. Takie rozwiązanie pozwala 
unikać wielokrotnego opracowywania tego samego 

dokumentu w różnych bibliotekach – wystarczy, że pra-
cownik skopiuje wcześniej już sporządzony przez inną 
jednostkę opis. Zasięg takiej współpracy pozwala obej-
mować zarówno sieć lokalną, jak i krajową czy międzyna-
rodową.

Na polskim gruncie warto wyróżnić powstały w 2002 
r. katalog NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Cen-
tralny), stanowiący źródło opisów bibliograicznych oraz 
centralną informację o zasobach naukowych i akademi-
ckich bibliotek w Polsce. Umożliwia zarówno kopiowanie 
opisów do mniejszych katalogów, jak i współtworzenie 
krajowego zbioru spójnych i na bieżąco aktualizowanych 
danych. Istotnym składnikiem tego systemu jest Central-
na Kartoteka Haseł Wzorcowych, która służy kontroli po-
prawności stosowanych w opisach haseł. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że NUKAT współ-
pracuje z międzynarodowym serwisem OCLC (Online 
Computer Library Center), który oferuje największą na 
świecie bibliograiczną bazę danych WorldCat. Sytuacja ta 
w znacznym stopniu przyczynia się do upowszechniania 
wiedzy o polskiej kulturze i nauce oraz umożliwia użyt-
kownikom z całego świata łatwy dostęp do informacji 
na temat piśmiennictwa przechowywanego w polskich 
bibliotekach.

Oczyma czytelnika
Dla przeciętnego odbiorcy usług bibliotecznych naj-

ważniejszym aspektem komputeryzacji książnic jest kata-
log online, czyli tzw. OPAC (Online Public Access Catalog). 
Zarówno bibliotekarze, jak i informatycy nieustanie sta-
rają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czytelników, 
dbając o przejrzysty układ pól w katalogach oraz wzbo-
gacając ofertę o skany okładek, spisy treści, abstrakty, 
a także linki do zdigitalizowanych wersji dokumentów. 

Niemniej wyniki badań zaprezentowane podczas se-
sji świadczą o tym, że wysiłki pracowników bibliotek nie 
zawsze spotykają się z uznaniem użytkowników. Trudno-
ści z wyszukiwaniem informacji wynikają niekiedy z błę-
dów powstałych w procesie opracowywania lub konwer-
towania danych z jednego programu bibliotecznego do 
drugiego. 

Bibliotekarze doskonale zdają sobie również sprawę, 
że ogromnym problemem polskich bibliotek jest zbyt 
wolne tempo retrokonwersji, czyli przenoszenia opisów 
z postaci kartkowej do formatu komputerowego. Naj-
częstsze zarzuty czytelników wobec jakości katalogów 
dotyczą jednak technicznych możliwości systemów bi-
bliotecznych i wiążą się z takimi przeszkodami, jak brak 
tolerancji błędów literowych lub ortograicznych. Użyt-
kownicy przyzwyczajeni do korzystania z wyposażonej 
w korektę zapytań wyszukiwarki Google oczekują pro-
stego w obsłudze, a zarazem niezwykle skutecznego na-
rzędzia do zdobywania informacji bibliograicznej. Ale na 
takie rozwiązania trzeba będzie jeszcze poczekać...

Szansa dla bibliotek
Książki naukowe w formie papierowej nieustannie 

drożeją. Niewykluczone, że już niedługo będą drukowa-
ne wyłącznie na indywidualne zamówienie. Trudno tak 
naprawdę przewidzieć, czy również beletrystyka w po-
staci e-booków nie wyprze z rynku tradycyjnej formy 
publikacji. 
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Już teraz można usłyszeć nieśmiałe głosy przedsta-
wiające przyszłe biblioteki uniwersyteckie jako rzadko 
odwiedzane archiwa przechowujące książki papierowe 
oraz zbiory specjalne. Czy rzeczywiście tak się stanie? 
Niekoniecznie. Należy pamiętać, że wraz z rozwojem źró-
deł elektronicznych wzrastać będzie zapotrzebowanie na 
wykwaliikowanych pracowników tworzących, kontrolu-
jących oraz obsługujących bogate bazy online oferowane 
przez uczelnie. 

Być może okaże się, że wśród zadań bibliotekarzy 
znajdą się także merytoryczna selekcja, archiwizacja oraz 

zgodne z normami i oczekiwaniami użytkowników ka-
talogowanie zasobów Internetu. Przewidywany jest też 
wzrost znaczenia specjalistycznego doradztwa w zakre-
sie dostępu i wykorzystania bezmiernego zbioru infor-
macji. Prognozy te wydają się uzasadnione. Już dzisiaj 
dostrzega się rosnące zagubienie studentów w kontakcie 
z katalogami oraz brak wiedzy na temat udostępnianych 
przez biblioteki licznych baz elektronicznych. I można tyl-
ko żywić nadzieję, że takie poradnictwo będzie chociaż 
w części pociągać za sobą bezpośredni, a nie zdalny kon-
takt z bibliotekarzem.  

Dzieje nie tylko świątyni
Otoczony kamiennymi murami, wyglądający jak zatrzymany w czasie, stary średniowieczny 
Moryń (woj. zachodniopomorskie) to miejscowość, którą warto się zainteresować, nie 
tylko z powodu licznych zabytków, ciekawej przeszłości i pięknego jeziora, ale wydarzeń 
kulturalnych, jakich wiele jest tu organizowanych.

Joanna A. 
Kościelna

doktorantka 
w Instytucie 
Polonistyki 
i Kulturoznawstwa 
Wydział Filologiczny 
US

Jednym z nich był jubileusz 750-lecia, który w tym 
roku obchodziła paraia moryńska pod wezwaniem 
Świętego Ducha. Organizatorzy uroczystości zdecydo-
wali, że właściwą formą uczczenia rocznicy będzie kon-
ferencja naukowa i towarzysząca jej publikacja. 

Energiczne działania proboszcza ks. Mariana Au-
gustyna i dr. Pawła Migdalskiego (IHiSM, prezesa Sto-
warzyszenia Terra Incognita) zaowocowały przygoto-
waniem sesji, która odbyła się 26 października w sali 
konferencyjnej Regionalnego Biura Geoparku. Zaszczy-
cili ją swą obecnością m.in. Ewa Stanecka (wojewódzki 
konserwator zabytków), Kazimiera Kalita-Skwirzyńska 
(historyk sztuki), Wojciech Konarski (starosta gryiński), 
Jan Maranda (burmistrz Morynia). Koordynacji nauko-
wej wydarzenia i jego moderowania podjął się dr Paweł 
Migdalski 

Konferencję zakończyła promocja książki zawie-
rającej pełne teksty wystąpień. We Wstępie redaktor 
tomu, dr Migdalski, zaznaczył, iż: „badanie dziejów pa-
raii w małych miastach oraz na wsiach, zwłaszcza na 
ziemiach włączonych po 1945 r. do Polski, należy do 
bardzo trudnych zadań”1. 

Ten stan rzeczy ma, jego zdaniem, kilka przyczyn: 
zły stan zachowania akt, naruszenie ciągłości funkcjo-
nowania instytucji kościelnych, małe grono naukow-
ców prowadzących badania nad historią Nowej Marchii. 
W rezultacie liczba wartościowych publikacji jest niesa-
tysfakcjonująca, nieproporcjonalnie mała w stosunku 
do potrzeb stale poszerzającego się grona osób zain-
teresowanych historią zarówno tą odległą, jak i bliższą. 

Trzecie pokolenie powojennych mieszkańców coraz 
świadomiej, bez kompleksów i bez obaw, które wystę-
powały w pokoleniach rodziców i dziadków, uznaje się 
– jak to ujmuje prof. Robert Traba – „za duchowych suk-
cesorów tych ziem”2, a zgłębianie historii jest dla niego 
jednym ze sposobów przyjęcia tej sukcesji.

Zagadki historii i nowe interpretacje
Publikacja Od chrystianizacji do współczesności. 

Studia zebrane z okazji jubileuszu 750-lecia kościoła 
Świętego Ducha w Moryniu nie jest ani monograią, ani 
syntezą dziejów kościoła, choć w zaprezentowanych 
tekstach poruszone zostały najważniejsze sprawy zwią-
zane z jego przeszłością.

Prof. dr hab. Stanisław Rosik (Uniwersytet Wrocław-
ski) w otwierającym książkę artykule Gens Pomeranorum 
u wrót Europy. Znaczenie chrystianizacji w kształtowaniu 
się Pomorza Zachodniego (XI-XII w.) zaczyna od obrazo-
burczo dla niemediewisty brzmiącego stwierdzenia, 
„(…) istnienie prapolskiego plemienia Polan to tylko 
hipoteza (…) a jej przyjęcie przestało być niezbędne 
dla spójnego wyjaśnienia procesu kształtowania się 
polskiej państwowości”3. Według profesora, tak, jak nie 
istnieli „Polanie”, tak nie istnieli też nigdy „Pomorzanie” 
jako jedna społeczność plemienna. 

Dla pojawienia się tych wspólnych, uogólniają-
cych w przypadkach obu nazw przełomowe było 
przyjęcie chrześcijaństwa i nieco tylko wcześniejsze 
uformowanie się struktur monarchii. Autora najmoc-
niej interesuje wyrażony w tytule moment przed oi-
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cjalnym pojawieniem się Pomorzan 
w uniwersalnej, chrześcijańskiej 
Europie średniowiecznej – jest nim 
działalność misyjna biskupa Ottona 
z Bambergu, a rezultatem „przejście 
od świata barbaricum do kręgu ła-
cińskiego Zachodu”. 

Paraia moryńska i jej życie du-
chowe przed reformacją to temat 
artykułu profesora Edwarda Rymara 
(emerytowany profesor Uniwersy-
tetu Szczecińskiego), który prze-
analizował dokumenty dotyczące 
początków paraii, skomplikowane 
kwestie związane z prawem patro-
natu nad moryńską świątynią, a tak-
że bardzo ciekawe zjawisko, jakim 
była obecność waldensów4, którzy przenikali tu zza 
Odry, a których centrami od schyłku XIII w. były wsie 
Nowe i Stare Objezierze. 

Według profesora „Zachowane protokoły inkwi-
zycyjne ujawniają, jak wiele osób związanych z Mory-
niem należało do tej grupy”5. Rozpoczęte pod koniec 
XIV w. wielkie akcje represyjne kierowane przez Koś-
ciół i współdziałające z nim władze państwowe przy-
niosły kres moryńskim sekciarzom. 

Kościół jako świadek przeszłości
Historyk sztuki i jednocześnie pastor z Salzwedel 

(Saksonia-Anhalt, Niemcy), dr Matthias Friske posta-
wił szereg tez korygujących historię budowy kościoła 
w Moryniu. Jego artykuł pod tytułem Kamienne koś-
cioły z Morynia i Dolska jako świadkowie średniowiecz-
nej kolonizacji to błyskotliwa prezentacja nowych, au-
torskich ustaleń dotyczących chronologii faz budowy 
obu kościołów, które są wynikiem między innymi ba-
dań dendrochronologicznych.

Z tekstem Friskego korespon-
duje referat geologa, dr. Andrzeja 
Piotrowskiego (Państwowy Instytut 
Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy, Szczecin), Kościół w Mo-
ryniu jako przedsięwzięcie budowlane 
z końca XIII w., w którym omówione 
zostało usytuowanie świątyni w pa-
sie pagórków czołowomorenowych, 
co z kolei przesądziło o użyciu do 
budowy łatwych do pozyskania 
eratyków. Mury kościoła w Moryniu 
wzniesiono ze skał krystalicznych 
i skał osadowych, które wykorzysta-
no do produkcji zaprawy murarskiej. 
Biorąc pod uwagę możliwości pozy-
skania budulca i czas przygotowania 

kamiennych kwadr, autor oblicza czas budowy kościoła 
na cztery lata. 

W kręgu spraw świeckich i religijnych 
Pisząca te słowa przedstawiła znajdujące się w Ge-

heimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (Berlin-
Dahlem, Niemcy) dokumenty dotyczące historii Mo-
rynia, będące częścią spuścizny profesora Viadriny, 
Johanna Christopha Beckmanna (1641-1717). W po-
czątkach XVIII w. Beckmann pracował nad wielką hi-
storią Brandenburgii, wśród materiałów zebranych do 
nigdy niewydanego III tomu pracy Historische Beschre-
ibung der Chur und Mark Brandenburg (...) znajdują się 
raporty i opisy Morynia sporządzone przez ówczesny 
magistrat i pastora Johanna Fischera.

Magdalena Poradzisz-Cincio (Lubuskie Muzeum 
Wojskowe w Zielonej Górze i Uniwersytet Wrocławski) 
przybliżyła działalność związanego z Moryniem snyce-
rza, Heinricha Bernharda Hattenkerella, którego dzie-
łem były (w części zachowane do dziś) ołtarze, ambony 

Konferencja 
w Moryniu 

(26.10.2013)
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1 P. Migdalski, Wstęp, w: Od chrystianizacji do współczesności. Studia 
zebrane z okazji jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w 
Moryniu, red. Paweł Migdalski, Szczecin – Chojna 2013, s. 13.

2 R. Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006, s. 18.
3 S. Rosik, Gens Pomeranorum u wrót Europy. Znaczenie chrystianizacji 

w kształtowaniu się Pomorza Zachodniego (XI-XII w.), w: Od 
chrystianizacji do współczesności…, s. 23.

4 Waldensi – radykalny ruch religijny w obrębie chrześcijaństwa, 
zainicjowany w końcu XII w. w południowej Francji przez Piotra 
Waldo (Pierre Valdès). Waldensi za jedyne źródło wiary uznawali 
Biblię, odrzucali autorytet papieża, krytykowali Kościół za posiadane 
majątki, ideałem społecznym było rzeczywiste naśladowanie 
Chrystusa, również w jego ubóstwie. Uznani za heretyków byli 
prześladowani przez inkwizycję.

5 E. Rymar, Paraia moryńska i jej życie duchowe przed reformacją,  
w: Od chrystianizacji do współczesności…, s. 40.

Rok 2013 za sprawą jubileuszu 750-lecia koś-
cioła w Moryniu pozostanie głęboko w pamięci 
nie tylko paraian, ale także wszystkich osób, które 
wzięły udział w trwających przez cały rok obcho-
dach. Jednym z najważniejszych wydarzeń prze-
żywanych w ramach jubileuszu była konferencja 
popularnonaukowa zorganizowana przez paraię 
rzymskokatolicką pw. Świętego Ducha w Moryniu 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem Historyczno
-Kulturalnym „Terra Incognita”. Patronat meryto-
ryczny nad konferencją sprawował Instytut Histo-
rii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Osobą łączącą te instytucje jest 
dr Paweł Migdalski – adiunkt w Instytucie Historii 
i Stosunków Międzynarodowych, a zarazem pre-
zes Stowarzyszenia, niezwykle mocno związany 
z tzw. Rejonem Pamięci Narodowej i zarazem ot-
warty na nowe inicjatywy przyczyniające się do 
poznawania i historycznego badania najdalej wy-
suniętych na zachód ziem terytorium Polski. 

Konferencja o naszym kościele wpisuje się 
w to działanie, pozwalając na nowo spojrzeć na 
przedstawione podczas prelekcji poszczególnych 
autorów i zawarte w publikacji książkowej aspekty 
związane z historią moryńskiej świątyni. Dla naszej 
paraii oraz lokalnej społeczności jest to o tyle cen-
ne wydarzenie, że zarówno konferencja, jak i książ-
ka są pierwszymi naukowymi – tak szczegółowymi 
– opracowaniami dotyczącymi historii moryńskie-
go kościoła, dlatego też ufam, że przyczynią się do 
kolejnych działań, które pozwolą nam poznać jesz-
cze lepiej historię tych ziem oraz jej mieszkańców. 

Konferencja cieszyła się wielkim zainteresowa-
niem, stąd też obecność osób m.in. ze Szczecina, 
Gryina, Gorzowa Wielkopolskiego i Dębna oraz 
władz samorządowych –powiatowych i gminnych 
– jak również mieszkańców. Uczestnicy konferencji 
bardzo pochlebnie wypowiadali się na jej temat, 
zarówno jeśli chodzi o tematykę, jak i samą organi-
zację – co wskazuje na potrzebę prowadzenia ba-
dań oraz podjęcia dalszych studiów dotyczących 
kościoła w Moryniu. 

Ponadto wielu mieszkańców Morynia z zacie-
kawieniem czyta zawartą w książce historię, która 
przecież na co dzień jest widziana, ale nie zawsze 
znana, stąd też publikacja książkowa doskonale 
odpowiada na to zapotrzebowanie mieszkańców 
i zapewne rozbudza kolejne pragnienia, by zgłę-
biać historię swojego kościoła.

Mam więc nadzieję, że podjęta przez Uni-
wersytet Szczeciński – poprzez osobę dra Pawła 
Migdalskiego – współpraca z paraią zaowocuje 
w przyszłości kolejną konferencją i publikacją 
książkową, ponieważ obchody jubileuszu 750-le-
cia kościoła w Moryniu będą przeżywane do roku 
2015, z racji dwóch pierwszych historycznych 
wzmianek o kościele, które datowane są na lata 
1263 oraz 1265.

ks. Marian Augustyn
proboszcz paraii rzymskokatolickiej pw. Świętego 

Ducha w Moryniu 

i igury aniołów chrzcielnych. Wyjątkowej klasy ambona 
moryńska należy do jego najpiękniejszych realizacji. 

Ks. Robert Włodkowski (Kuria Metropolitalna Szcze-
cińsko-Kamieńska) scharakteryzował dzieje paraii po 
1945 roku, podkreślając duszpasterski i organizacyjny 
wymiar pracy kolejnych proboszczów, a architekt Cze-
sław Skwirzyński (Szczecin) omówił prace remonto-
we w kościele Świętego Ducha prowadzone w latach 
1956-2013.

Publikację zamykają wspomnienia ks. Tadeusza 
Marszelewskiego, długoletniego proboszcza paraii 
w Moryniu. Specjalnym dodatkiem są fotograie lot-
nicze Morynia wykonane przez Tomasza Janickiego, 
tragicznie zmarłego chojnianina, pilota przepięknie 
i z pasją fotografującego Pomorze. 

Komu potrzebne są naukowe konferencje 
w małych miasteczkach?

Konferencja w Moryniu ukazała, jak wielką i twór-
czą rolę w małych miejscowościach odgrywają stowa-
rzyszenia entuzjastów historii i jak ważna jest dla nich 
współpraca z historykami-profesjonalistami. Przykła-
dem dobrych praktyk w tym zakresie jest działalność 
Stowarzyszenia Terra Incognita i jego prezesa dr. Pawła 
Migdalskiego. Z jego inicjatywy w ciągu ostatnich lat 
odbyło się kilka konferencji naukowych, których pokło-
siem były wartościowe publikacje. A jednak pada co 
jakiś czas pytanie: komu potrzebne są naukowe konfe-
rencje w małych miasteczkach? 

Na pytanie to odpowiedzieli i naukowcy, którzy do 
takiego małego miasteczka przyjechali, i sami miesz-
kańcy, którzy wzięli udział w spotkaniu. Dyskusje, jakie 
miały miejsce po wysłuchaniu referatów, a także w cza-
sie wspólnego zwiedzania miasta, dotyczyły kwestii 
poruszonych przez badaczy, w tym także stanu zacho-
wania źródeł umożliwiających odtworzenie przeszłości 
Morynia. W czasie rozmów wyrażano nadzieję, że nie 
jest to ostatnia konferencja i że tematem kolejnych 
będą dzieje całego miasta i okolicy. 

Moryńskie spotkanie dowiodło, iż konferencje są 
potrzebne nie tylko naukowcom. Nowym zjawiskiem 
jest coraz poważniejszy udział w dyskursie historycz-
nym, do niedawna ograniczonym do dość hermetycz-
nego kręgu naukowego, ludzi spoza środowiska za-
wodowych badaczy. Czy i jak będzie się dalej rozwijał 
dialog – to pytanie na razie bez jednoznacznej odpo-
wiedzi. Z całą pewnością jednak zachodzą zmiany w re-
lacjach historyk-profesjonalista, historyk-amator.  
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Od mikroorganizmów
                 do nowych technologii

Młodzi naukowcy z Polski i zagranicy po raz kolejny mogli spotkać się i popróbować swoich 
sił podczas ośmiu paneli tematycznych VI Międzynarodowej Konferencji Doktorantów 
Uniwersytetu Szczecińskiego (25-26 października 2013 roku).

Głównym celem cyklicznie organizowanej konfe-
rencji jest integracja i wymiana doświadczeń pomię-
dzy młodymi badaczami zajmującymi się różnymi 
dziedzinami nauki oraz umożliwienie debiutu po-
czątkującym panelistom. Pierwsza edycja odbyła się 
w październiku 2008 roku. Przez kolejne lata przyby-
wało uczestników i sympatyków corocznego spotka-
nia promującego osiągnięcia młodych naukowców, 
a wiele organizowanych w jego ramach paneli zyskało 
status międzynarodowy. Dzięki temu tegoroczna od-
słona – już po raz drugi – mogła przyjąć nazwę Mię-
dzynarodowej Konferencji Doktorantów Uniwersyte-
tu Szczecińskiego (MKDUS). 

Spotkanie doktorantów z Polski i zagranicy
W tym roku w organizację konferencji włączyli się 

przedstawiciele większości wydziałów Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, na których są prowadzone studia 
doktoranckie. Jednocześnie odbywały się więc ob-
rady aż ośmiu paneli tematycznych: biologicznego, 
ekonomicznego, ilologicznego, ilozoicznego, geo-
graicznego, historycznego, pedagogicznego i poli-
tologicznego. Różnorodne, interdyscyplinarne wystą-

pienia przygotowało łącznie ponad 200 uczestników 
z Polski i zagranicy. 

Dr hab. Jacek Buko, prof. US, prorektor ds. studen-
ckich US, otwierając szóstą edycję konferencji, pod-
kreślił w swoim wystąpieniu znaczącą rolę doktoran-
tów w rozwoju nauki i upowszechnianiu najnowszych 
osiągnięć badawczych. Następnie wieloletnią już 
tradycję spotkania młodych naukowców przybliżył 
Łukasz Ho Thanh, przewodniczący Uczelnianej Rady 
Samorządu Doktorantów US. 

Wykład inauguracyjny pt. Od spadochronu do 
skoku z kosmosu, czyli budowanie strategii organizacji 
łączył wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii z przy-
kładami jej praktycznego zastosowania. Dr Karolina 
Mitraszewska (Uniwersytet Szczeciński) omówiła 
w nim czynniki wpływające na sukcesy i porażki mię-
dzynarodowych korporacji. 

Osiągnięcia nauk ścisłych w praktyce
Największą liczbę uczestników zgromadził panel 

biologiczny. Aż sześćdziesięcioro doktorantów re-
prezentujących polskie ośrodki akademickie dysku-
towało m.in. na temat możliwych sposobów leczenia 

Agnieszka Szlachta

doktorantka 
Wydziału 

Filologicznego US
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Fot. Tomasz Rek
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chorób nowotworowych, świadomego żywienia czy 
wykorzystania mikroorganizmów środowiskowych 
do produkcji energii. Warto podkreślić, że w wystąpie-
niach wskazywano również na możliwości praktycz-
nego zastosowania osiągnięć badawczych. Wzorem 
ubiegłego roku zorganizowano sesję referatową i po-
sterową.

Podczas panelu Interdyscyplinarna geograia – 
związki nauk o ziemi z innymi dyscyplinami naukowy-
mi wystąpiło blisko trzydzieści osób. Młodzi badacze 
zwrócili uwagę na przenikanie się geograii m.in. 
z ekonomią, socjologią, politologią czy architekturą. 
Doktoranci starali się udowodnić, że ich dziedzina nie 
tylko korzysta z dorobku innych, ale także pozwala na 
interdyscyplinarne ujęcie wielu zagadnień we współ-
czesnej nauce.

Współczesne problemy ekonomiczne – biznes 
w społeczeństwie informacyjnym to niejako temat wy-
woławczy zakreślający obszar kwestii podnoszonych 
w różnorodnych referatach panelu, którego uczest-
nicy koncentrowali się na takich zagadnieniach, jak: 
wiedza w społeczeństwie informacyjnym czy warunki 
rozwoju inansów.

Ciekawa dyskusja dotyczyła strategii zrównowa-
żonego rozwoju Unii Europejskiej, czyli pozytywnej, 
długoterminowej wizji społeczeństwa zamożnego, 
sprawiedliwego, a także – wpływającego na środowi-
sko naturalne tak, aby było czyste, bezpieczne i zdro-
we. Uczestnicy doszli do wniosku, że osiągnięcie tego 
celu wiąże się w praktyce z efektem synergii pomię-
dzy rozwojem gospodarczym a postępem społecz-
nym i ekologicznym.

Humanistyczne podróże w czasie
W panelu Interdyscyplinarność w naukach ilolo-

gicznych II – uczestniczyło ponad dwadzieścioro pre-
legentów zarówno z Uniwersytetu Szczecińskiego, 
jak i innych polskich uczelni (m.in. Uniwersytetów: 
Jagiellońskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). 

W części językoznawczej podjęto szeroki zakres 
tematyczny: od języka łacińskiego w starożytności, 
poprzez nazewnictwo XIX-wiecznej Warszawy, aż po 
najnowsze teorie, takie jak lingwistyka korpusowa 
czy interdyscyplinarne nauczanie języków obcych.

Bardzo ciekawe okazało się spotkanie sekcji gen-
derowej, podczas której merytorycznie wspierała nas 
prof. zw. dr hab. Inga Iwasiów (Instytut Polonistyki 
i Kulturoznawstwa US). Doktorantki omówiły m.in. 
zagadnienia związane z metaforyką krytyki femini-
stycznej, językowym obrazem kobiet i modelami ko-
biecości w literaturze polskiej, kazachskiej i szwedz-
kiej czy motywami przemocy kobiet i wobec kobiet 
w reportażach. 

Doktoranci reprezentujący Wydział Humanistycz-
ny US zorganizowali aż cztery panele tematyczne 
(ilozoiczny, historyczny, pedagogiczny i politolo-
giczny), które zgromadziły łącznie blisko stu prele-
gentów. 

Gościem specjalnym panelu ilozoicznego był 
w tym roku dr Michał Klincewicz (Uniwersytet Hum-

boldta w Berlinie, Niemcy). W kameralnym gronie 
rozmawiano na temat umysłu i poznania. 

Podczas panelu historycznego można było odbyć 
fascynującą podróż w czasie i prześledzić elementy 
składające się na życie codzienne na przestrzeni wie-
ków. Analizowano różne aspekty życia codziennego, 
m.in.: przestrzenie mieszkalne, medycynę, sposoby 
podróżowania, przebieg uroczystości, codzienność 
wojny, życie w miastach i miasteczkach. 

Organizatorzy i uczestnicy tego panelu posta-
wili sobie za cel przeciwstawienie historii „wyda-
rzeniowej” (uwzględniającej jedynie przełomowe 
dla całego społeczeństwa punkty) losom zwykłego 
człowieka.

„Spotkanie z Innym” było wątkiem przewodnim 
panelu pedagogicznego, który zainaugurowała dr 
hab. Sławomira Anna Gruszewska, prof. US, wykła-
dem Zespół emocjonalnego zamknięcia jako genera-
tor inności.

Młodzi politologowie dyskutowali nad aktualnymi 
wyzwaniami i zagrożeniami, z jakimi musi zmierzyć 
się reprezentowana przez nich dziedzina. Szczególnie 
ciekawa i burzliwa okazała się dyskusja na temat fun-
damentalizmu islamskiego.

Nie samą nauką doktoranci żyją…
Uroczysty Bal Doktoranta zwieńczył pierwszy 

dzień konferencji. Razem z młodymi naukowcami 
bawili się przedstawiciele władz uczelni i poszczegól-
nych wydziałów.

W drugim dniu konferencji stworzono okazję do 
integracji oraz wymiany doświadczeń – wzięliśmy 
udział w wycieczce po Szczecinie, na której trasie zna-
lazły się m.in.: katedra pw. św. Jakuba, pozostałości 
średniowiecznych murów miejskich, Rynek Sienny 
z Ratuszem Staromiejskim, kamienica Loitzów, miejsce 
urodzin carycy Katarzyny (budynek przy ul. Farnej 1), 
Zamek Książąt Pomorskich, Baszta Siedmiu Płaszczy 
oraz Wały Chrobrego z reprezentacyjnymi gmacha-
mi. Jej dopełnieniem był dwugodzinny rejs po porcie 
i rzece Świętej, który umożliwił poznanie naszego 
miasta według założeń projektu „Floating Garden”. 

Planowane publikacje z poszczególnych paneli 
tematycznych będą stanowiły – w naszym zamierze-
niu – przegląd nowych metodologii, odkrywczych 
rozważań oraz nowatorskich ujęć tradycyjnie dotąd 
ujmowanych zagadnień naukowych.

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie in-
ternetowej Międzynarodowej Konferencji Doktoran-
tów Uniwersytetu Szczecińskiego: www.mkdus.pl.  

Panel biologiczny 
MKDUS. Od 
lewej: prof. dr 
hab. Stanisława 
Rogalska (Wydział 
Biologii US) oraz 
doktorantki-
organizatorki: Alicja 
Trzeciak-Ryczek, 
Izabela Szućko, 
Helena Wojcieszak 

Fot. Tomasz Rek
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O  bezpieczeństwie energetycznym
        – teoria i praktyka
Bezpieczeństwo energetyczne Polski od wielu lat budzi ogromne zainteresowanie zarówno 
w kręgach akademickich, politycznych, wojskowych, jak i biznesowych. Problemem tym 
zajęto się podczas ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się na Wydziale Humanistycznym 
w dniach 13-14 listopada 2013 r.

Konferencja zorganizowana przez Zakład Strategii 
i Bezpieczeństwa Europejskiego Instytutu Politologii 
i Europeistyki przy wsparciu spółki Polskie LNG S.A. była 
pierwszą tak prestiżową konferencją naukową współ-
tworzoną przez środowiska nauki i biznesu w Polsce.

Kolejno następujące po sobie rządy polskie, do-
strzegając wzrost zapotrzebowania na energię i po-
ważne zagrożenie wynikające z możliwości szantażu 
energetycznego ze strony Federacji Rosyjskiej, podkre-
ślały znaczenie i istotę dywersyikacji źródeł energii.

Niestety, mimo wielu starań i prób uniezależnie-
nia się od dostaw gazu z Rosji (irma Gazprom) żadna 
z podejmowanych wcześniej w tym zakresie inicjatyw 
nie została zrealizowana. Przełom nastąpił 19 sierp-
nia 2008 r., wówczas Rada Ministrów podjęła uchwałę 
o budowie terminalu LNG1 w Świnoujściu, który miał-
by realizować cel dywersyikacji źródeł i dróg dostawy 
gazu ziemnego oraz zagwarantować bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. 

Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 80 terminali 
LNG. Najwięcej jest ich w Japonii. W Europie mamy 21 
terminali LNG. Liderem pod tym względem jest Hiszpa-
nia, która jednakże z powodów inansowych sprzedaje 
większość gazu poza Europę. Do tej pory brakowało 
gazoportu, który mógłby zapewniać dostawy gazu 
w środkowej części Starego Kontynentu. Budowa ter-
minalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu to pierw-

Łukasz Ho Thanh

Od lewej: prof. 
Jarosław Piątek, 

Mariusz Sikora

Fot. Jakub Gibowski

sza tego typu inwestycja nie tylko w Polsce, ale i w na-
szej części Europy, która będzie mogła wypełnić tę lukę. 
Dzięki niej możliwy stanie się odbiór gazu ziemnego 
– drogą morską – praktycznie z dowolnego miejsca na 
świecie. Według prognoz stawianych przez polityków 
i naukowców świnoujski terminal LNG pozwoli częś-
ciowo zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na gaz 
w Polsce, a także umożliwi jego sprzedaż do innych 
krajów. 

Terminal LNG okiem badacza…
Tematyka konferencji wzbudziła ogromne zainte-

resowanie badaczy z całej Polski, toteż swoją obecnoś-
cią zaszczycili nas – wygłaszając swoje referaty i bio-
rąc udział w dyskusji – znamienici naukowcy z takich 
ośrodków, jak uniwersytety: Warszawski, Wrocławski, 
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. 

Część naukową poprzedziła debata Inwestycje 
w bezpieczeństwo energetyczne Polski na Pomorzu Za-
chodnim: ekologia czy ekonomia?, w której udział wzięli: 
przedstawiciel Polskiego LNG S.A. Sebastian Łysakow-
ski, profesorowie Jarosław Piątek i Benon Szałek (obaj 
z US), prof. Bogdan Koszel (Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu), reprezentujący Zachodniopomor-
ską Wojewódzką Państwową Straż Pożarną komendant 
nadbryg. Henryk Cegiełka oraz Mariusz Sikora – delegat 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Obecni na sali profesorowie, doktorzy, doktoranci 
i studenci mogli zapoznać się z ciekawymi i w wie-
lu przypadkach odmiennymi od siebie poglądami 
na kwestię rozbudowy i funkcjonowania terminalu, 
a także jego roli w zakresie bezpieczeństwa energe-
tycznego. Dyskusja, która wywiązała się pomiędzy za-
proszonymi ekspertami, wzbudziła zainteresowanie 
zebranych gości. 

Największym zainteresowaniem cieszyło się wystą-
pienie dra Remigiusza Rosickiego, który wielokrotnie 
podkreślał znaczenie budowy terminalu w aspekcie 
globalnym. Według poznańskiego badacza utworze-
nie polskiego gazoportu będzie odczuwalne nie tylko 34
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Archeologia w trzech wymiarach
Sesje sprawozdawcze powoli stają się tradycją Katedry Archeologii US. Coroczne spotkania 
mają na celu prezentację wyników badań archeologicznych prowadzonych przez archeologów 
z Uniwersytetu Szczecińskiego. Otwarty charakter spotkań umożliwia wszystkim miłośnikom 
archeologii zapoznanie się z działalnością badawczą Katedry. Trzecia edycja odbyła się 
18.11.2013 r. na Wydziale Humanistycznym.

Piotr Zdebski

student archeologii US 

(konsultacja Katarzyna 
Ordyłowska)

1 Terminal LNG to instalacja do odbioru i regazyikacji skroplonego 
gazu ziemnego (ang. LNG – Liqueied Natural Gas). Proces ten polega 
na zmianie stanu skupienia substancji z ciekłego w gazowy, w której 
to postaci następuje przesyłka siecią gazociągów do odbiorców.

w regionie, ale przede wszystkim 
wpłynie na globalną poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego.

Równie ciekawe spostrze-
żenia zostały zaprezentowane 
przez warszawskich badaczy dr 
Kamilę Pronińską i dra Krzysztofa 
Księżopolskiego, którzy wyjaśnili 
wpływ przyszłego oddziaływania 
gazoportu na rozwój rynku gazu 
w Europie Środkowej. W myśl 
wystąpień prelegentów sprawne 
działanie świnoujskiego punktu 
LNG w sposób znaczący będzie 
oddziaływało na ceny gazu, co 
odczują w największym stopniu państwa Starego Kon-
tynentu. 

W drugim dniu konferencji prelegenci zaproszeni 
przez kierownictwo spółki Polskie LNG zwiedzili świ-
noujski gazoport, mogąc ocenić postępy prac przy bu-
dowie terminalu, a także uzyskać informacje na temat 
technicznych aspektów jego funkcjonowania.

W ocenie komitetu organizacyjnego podjęte przed-
sięwzięcie w postaci konferencji wraz z wyjazdem stu-
dyjnym okazało się sukcesem, czego pokłosiem będzie, 
między innymi, wydana specjalna publikacja poświę-
cona w całości znaczeniu gazoportu Świnoujście. 

Warto dodać, że z owoców konferencji skorzystali 
nie tylko zebrani goście, ale przede wszystkim kierow-
nictwo Polskiego LNG, dla którego naukowe spojrzenie 

na kwestie bezpieczeństwa energetycznego zaprezen-
towane w toku dwóch dni z pewnością okaże się nie-
zwykle wartościowe w kontekście dalszej rozbudowy 
terminalu. 

Pewne jest także, że współpraca między naszą 
uczelnią a Polskim LNG będzie kontynuowana, należy 
zatem oczekiwać, że w niedługim czasie obie insty-
tucje podejmą kolejne różnorodne inicjatywy, także 
badawcze.  

Prelegenci 
i organizatorzy 
konferencji

Fot. Jakub Gibowski

Już słowo wstępne, które wygłosił prof. M. Rębkowski, 
zawierało wiele ważnych releksji dotyczących archeologii 
Pomorza Zachodniego. Zwrócił on bowiem uwagę, że jest 
to obszar wciąż bardzo słabo rozpoznany, stanowiący duże 
wyzwanie. Podkreślił także, że szczecińscy archeolodzy po-
dejmują je jednak z powodzeniem, używając do tego już 
nie tylko łopaty, ale bardzo nowoczesnych metod badaw-
czych.

Potwierdzeniem tych słów były kolejne wystąpienia, 
prezentowane między innymi przez dra Przemysława 
Krajewskiego, dra Marcina Szydłowskiego, dra Grzego-
rza Kiarszysa oraz doktorantów – Martę Chmiel i Michała 
Adamczyka. 

Wśród obszarów zatopionych
Pierwsze wystąpienie należało do dra Przemysława Kra-

jewskiego – pokrótce omówił działania związane z projek-
tem, w ramach którego realizowano badania zatopionych 
krajobrazów. To nowy nurt naszej dziedziny nauki – archeo-
logia wybrzeży – obejmujący zarówno badania podwodne, 
jak i lądowe w obrębie wybrzeża, prowadzone w celu lep-
szego zrozumienia procesów tam zachodzących.

Dr Krajewski przedstawił problemy związane z bada-
niem stanowisk archeologicznych znajdujących się na wy-
brzeżach, jednocześnie dzieląc się szeregiem spostrzeżeń 
dotyczących tego zagadnienia zarówno w ujęciu teoretycz-
nym, jak również praktycznym. 35



Wątek ten kontynuowali doktoranci: Marta Chmiel oraz 
Michał Adamczyk. Zaprezentowali oni wyniki prospekcji te-
renowej prowadzonej na klifach w pobliżu Nowego Warp-
na, m.in. pozyskany inwentarz narzędzi krzemiennych, które 
łączyć można z kulturą Federmesser, datowaną na około 
11 tys. lat przed naszą erą. Ciekawostkę stanowić może fakt, 
że jest to jedno z nielicznych stanowisk tej kultury na ob-
szarze Polski. Niestety, badania zostały przerwane wskutek 
całkowitego zniszczenia stanowiska z powodu inwestycji 
umocnienia nabrzeża Zalewu Szczecińskiego przeprowa-
dzonej przez Urząd Morski.

W poszukiwaniu reliktów
O tajemnicach skrywanych jeszcze przez wyspę Wolin 

opowiedział natomiast dr Marcin Szydłowski. Przedstawił on 
wyniki badań powierzchniowych w okolicach miejscowości 
Dargobądz i Mokrzyca Wielka, położonych w gminie Wolin, 
koncentrując się na problematyce konserwatorskiej na przy-
kładzie zapomnianego zamku Apenburg (obecnie teren 
Wolińskiego Parku Narodowego). Poruszył również kwestię 
zniszczonych stanowisk archeologicznych oraz wzmożonej 
działalności „poszukiwaczy skarbów”, co stanowiło kolejną 
cegiełkę do dyskusji nad ochroną dziedzictwa narodowego.

Wstępne wyniki tegorocznego sezonu badań w ramach 
projektu Wielbark Archeological Field School na jednym 

z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce 
(Malbork – Wielbark) zaprezentował dr hab. prof. US Jörg 
Kleemann. Słuchacze mogli dowiedzieć się, jak wygląda 
praca archeologa na cmentarzysku, oraz poznać elementy 
obrządku pogrzebowego mieszkańców Dolnego Powiśla 
zamieszkujących okolice współczesnego Malborka w okre-
sie od I do V wieku naszej ery.

Poszukiwania reliktów kaplicy św. Jakuba w Stargardzie 
zostały omówione przez dwóch naukowców. Dr Marcin Ma-
jewski potwierdził, że jak wiadomo, wykopaliska są pełne 
niespodzianek i niestety w tym sezonie nie udało się zare-
jestrować pozostałości budowli. Odsłonięto natomiast 75 
grobów datowanych na pierwszą połowę XVIII wieku, które 
wiązać można z cmentarzem funkcjonującym najpierw wo-
kół kaplicy, a później w jej miejscu. Słuchacze mieli również 
okazję zapoznać się ze zrekonstruowanymi na podstawie 
znalezisk paroma ciekawostkami z życia codziennego dwu-
dziestowiecznych stargardzian, m.in. sposobem organizacji 
pomocy zimowej przed II wojną światową.

Mgr Marcin Burdziej przedstawił wyniki analiz antro-
pologicznych, wśród których największe zainteresowanie 
wzbudziła czaszka należąca do palacza zmarłego w końcu 
XVIII wieku. Wieloletni nałóg spowodował widoczne skutki 
w postaci otworu powstałego na skutek wytarcia zębów 
przez glinianą fajkę. 

Archeologia nieinwazyjna
O możliwościach archeologii nieinwazyjnej opowiadał 

dr Grzegorz Kiarszys. Zastosowanie w archeologii lotnicze-
go skaningu laserowego (LiDAR), wykorzystywanego do 
pozyskiwania i późniejszej interpretacji danych w postaci 
numerycznych modeli terenu, przedstawił on na przykła-
dzie badań przeprowadzonych w okolicy Lubina (gmina 
Wolin), które ujawniły antropogeniczne formy terenowe 
niemożliwe do zarejestrowania za pomocą standardowych 
obserwacji terenowych. Na słuchaczach największe wraże-
nie wywarło grodzisko kultury łużyckiej, które zlokalizowa-
no nad samym skrajem klifu.

W innym wystąpieniu dr Grzegorz Kiarszys zaprezen-
tował skutki nowożytnych przekształceń krajobrazu kultu-
rowego w obrębie miejscowości Drogoradz (gmina Police). 
Celem jego badań była analiza oraz porównanie wyników 
pozyskanych za pomocą metod archeologii nieinwazyjnej 
(w szczególności analiza numerycznych modeli terenu z lot-
niczego skaningu laserowego oraz zastosowanie magneto-
metru cezowego) i kartograii historycznej. Ich efektem było 
rozpoznanie nieistniejącej już dziś kuźni.

Tradycją staje się, że sesja sprawozdawcza przyciąga 
liczne grono słuchaczy, głównie studentów archeologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy przy okazji mogą zo-
baczyć, jak wygląda praca na różnego rodzaju stanowiskach 
archeologicznych. 

Spotkanie przyciągnęło również słuchaczy z zewnątrz, 
studentów innych kierunków oraz gości spoza uczelni, co 
potwierdza zainteresowanie badaniami prowadzonymi 
przez szczecińskich naukowców. 

Tegoroczne zainteresowanie sesją pozwala wysnuć 
wniosek, iż szczecińskie odkrycia archeologiczne stają się 
coraz bardziej popularne. Należy więc mieć nadzieję, iż będą 
one z roku na rok coraz bardziej spektakularne i sensacyjne, 
by grono odbiorców poszerzyło się także o mieszkańców 
całego kraju, a nawet Europy.   

Odkryte pochówki 
z XVIII wieku, 

wchodzące 
w skład cmentarza 

funkcjonującego 
najpierw wokół 

kaplicy św. Jakuba, 
a później w miejscu 

samej budowli

Skaning 
laserowy Wolina, 
dotyczący badań 

prowadzonych 
przez Grzegorza 

Kiarszysa

KONFERENCJE

Nowe Warpno
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Krajewski
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Kognitywistyka komunikacji 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

„Studia to nie tylko książki, lecz konkretni ludzie!” – pod takim hasłem prowadziliśmy stronę 
internetową informującą o kognitywistyce komunikacji, nowym kierunku na Wydziale 
Humanistycznym naszej uczelni. W ten sposób chcieliśmy podkreślić autentyczność naszej 
propozycji dydaktycznej.

Pracując nad programem studiów kierowaliśmy 
się bowiem ideą, w myśl której plan studiów powinien 
przede wszystkim odzwierciedlać nasze doświadcze-
nie i kompetencje badawcze. Dzięki temu szczecińska 
kognitywistyka ma określoną osobowość, a my sami 
możemy dzielić się ze studentami nie tylko wiedzą, ale 
również pasją: podczas zajęć mówimy im o tym, co nas 
samych fascynuje. 

Kim jesteśmy?
Idea organizacji studiów kognitywistycznych na 

Uniwersytecie Szczecińskim nie jest nowa. Mówił 
o niej przed laty prof. Wacław Mejbaum (1933-2002), 
pierwszy dyrektor szczecińskiego Instytutu Filozoii. 
Realizacja jego idei wymagała jednak zbudowania 
zespołu uczonych o odpowiednich kompetencjach 
badawczych i dydaktycznych. Dziś możemy jednak 
śmiało powiedzieć, że Wydział Humanistyczny Uniwer-
sytetu Szczecińskiego dysponuje kadrą umożliwiającą 
prowadzenie studiów kognitywistycznych. 

Rzecz w tym, że od kilku lat pracownicy Instytutu 
Filozoii Wydziału Humanistycznego prowadzą badania 
w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej – 
nazywanych zbiorczo kognitywistyką – a wyniki swoich 
dociekań przedstawiają na interdyscyplinarnych forach 
przeznaczonych dla uczonych zainteresowanych po-
znawczą i komunikacyjną aktywnością człowieka. 

Są to m.in. badania dr Adriany Schetz (prowadzo-
ne we współpracy z Katedrą Farmakologii oraz Zakła-
dem Gerontologii Społecznej i Klinicznej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego) nad biologicznymi uwa-
runkowaniami procesów poznawczych, badania dra 
hab. Wojciecha Krysztoiaka (grant NCN) i jego dokto-
ranta Michała Jarmoca (Diamentowy Grant MNiSW) 
nad kompetencją arytmetyczną, prace dr hab. Renaty 
Ziemińskiej, prof. US, nad naturą poznania i granicami 
wiedzy oraz dociekania prof. dra hab. Tadeusza Szubki 
nad źródłami problematyki kognitywistycznej w ilozo-
ii analitycznej. Obraz ten dopełniają badania dra Karo-
la Polcyna (nad naturą świadomości), prof. Arkadiusza 
Chrudzimskiego (nad zjawiskami intencjonalności), 
dra Wacława Janikowskiego (nad modularnością umy-
słu i mechanizmami podejmowania decyzji) oraz dra 
Krzysztofa Sai (nad neuroetyką i psychologią moralną). 

Dlaczego kognitywistyka komunikacji?
W roku akademickim 2013/2014 Uniwersytet 

Szczeciński dołączył do uczelni prowadzących studia 
kognitywistyczne: Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu 
Warszawskiego. Szczeciński program studiów wykorzy-
stuje dobre wzorce wypracowane przez tamtejszych 
uczonych. 

Warto jednak podkreślić, że jako jedyny ma okre-
ślony proil, wyraźnie sygnalizowany przez nazwę 
„kognitywistyka komunikacji”. Za przyjęciem takiego 
rozwiązania przemówiły dwa powody: po pierwsze, za-
potrzebowanie współczesnego rynku pracy na rozbu-
dowane umiejętności komunikacyjne, oraz, po drugie, 
unikatowe kompetencje badawcze członków zespołu 
dydaktycznego. 

Celem szczecińskich studiów jest przekazanie 
wiedzy kognitywistycznej nie tyle dla niej samej, ile 
dla lepszego zrozumienia poznawczych i kulturowych 
uwarunkowań komunikacji językowej; w szczególności 
zależy nam na rozpoznaniu i zbadaniu możliwych za-
stosowań modeli kognitywistycznych do planowania 
i koordynacji procesów komunikacyjnych, z uwzględ-
nieniem procesów wykorzystujących współczesne 
technologie informacyjne. 

Realizacja takiego zamierzenia jest możliwa dzięki 
doświadczeniu i kompetencjom członków zespołu dy-
daktycznego: Michała Jarmoca, dr hab. Leonardy Ma-
riak, prof. US, oraz piszącego te słowa. Michał Jarmoc, 
doktorant z kilkuletnim doświadczeniem w branży IT, 
jest odpowiedzialny za realizację przedmiotów o cha-
rakterze praktycznym: architektury informacji interne-
towej, użyteczności aplikacji internetowej oraz tworzenia 
stron internetowych. 

Dr hab. Leonarda Mariak, prof. US, z Wydziału Filo-
logicznego wykłada wprowadzenie do językoznawstwa. 
Prowadzenie przedmiotów modele umysłu, pragmatyka 
oraz teorie kompetencji komunikacyjnej przypadło mnie, 
jako osobie specjalizującej się w badaniu kognitywi-
stycznego aspektu zjawisk komunikacyjnych. Wyniki 
swoich badań przedstawiłem m.in. w monograii Spór 
o podstawy teorii czynności mowy (WNUS, Szczecin 

dr hab. Maciej 
Witek

z-ca dyrektora 
Instytutu Filozoii 
Wydział 
Humanistyczny US
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Skandynawistyka
szansą rozwoju miasta i regionu

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną nauką 
o poznawczej i komunikacyjnej aktywności czło-
wieka. Jej celem jest budowa modeli poszcze-
gólnych zdolności mentalnych, m.in. percepcji, 
pamięci, rozumowania, świadomości, uwagi, 
emocji, rozumienia języka i podejmowania decy-
zji. Tworząc swoje modele, kognitywistyka korzy-
sta z wiedzy wypracowanej przez nauki tworzące 
jej interdyscyplinarny fundament: ilozoię, logi-
kę, psychologię, informatykę, językoznawstwo, 
neurobiologię, antropologię, socjologię i kultu-
roznawstwo. Kognitywistyczne modele zdolności 
mentalnych pozwalają nam nie tylko na lepsze 
zrozumienie procesów poznawczych i komunika-
cyjnych, ale również na ich sprawne planowanie 
i skuteczną koordynację. 

Pierwsze w Polsce studia kognitywistyczne 
zorganizowano na Uniwersytecie im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu w roku 2005, głównie dzięki 
staraniom prof. Andrzeja Klawitera oraz prof. An-
drzeja Wiśniewskiego. 

W roku 2010 dr hab. Maciej Witek pisał na na-
szych łamach o możliwości organizacji studiów 
kognitywistycznych na Uniwersytecie Szczeciń-
skim (Kognitywistyka jako kierunek studiów, „Prze-
gląd Uniwersytecki” 2010, nr 10-12).

2011), która ukazała się w serii Umysł. Prace z Filozoii 
i Kognitywistyki i była podstawą nadania stopnia dokto-
ra habilitowanego w dziedzinie nauk o poznaniu i ko-
munikacji społecznej. 

Myśląc o absolwencie
Krótko mówiąc, jednym z celów szczecińskich 

studiów kognitywistycznych jest przekazanie wiedzy 
i kompetencji przydatnych w sytuacjach komunikacyj-
nych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji 
wykorzystującej narzędzia internetowe. Chodzi więc 
o kształtowanie umiejętności, bez których trudno so-
bie wyobrazić pełne uczestnictwo we współczesnym 
społeczeństwie, opartym na wiedzy i informacji, a tak-
że przekazanie teoretycznych i praktycznych podstaw 
umożliwiających rozwój zdolności niezbędnych do 
pracy w branży IT. 

Należy podkreślić, że szczecińskie studia kognity-
wistyczne nie są studiami zawodowymi: nie istnieje sta-
nowisko pracy kognitywisty lub kognitywisty komunika-
cji. Obserwacje ośrodków akademickich z większym 
stażem w prowadzeniu tego typu studiów świadczą 
jednak o tym, że absolwentów kognitywistyki chętnie 
zatrudniają agencje reklamowe, irmy z branży IT, inter-
dyscyplinarne zespoły projektowe oraz inni pracodaw-
cy oczekujący od swoich pracowników odwagi i otwar-
tości intelektualnej. 

Dlatego naszą ambicją nie jest wykształcenie pra-
cownika specjalizującego się w wąsko zdeiniowanej 
dziedzinie. W zgodzie z tradycyjną misją uniwersytetu 
zależy nam raczej na stworzeniu odpowiednich wa-
runków do rozwoju i poszukiwań prowadzonych przez 
myślącego człowieka, który chętnie zmierzy się z trud-

nym problemem i rozwiąże go, sięgając po informacje 
pochodzące z różnych źródeł i dyscyplin. Są to umiejęt-
ności niezbędne do prowadzenia interdyscyplinarnych 
badań kognitywistycznych.  
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Wyczekiwane przez wielu uruchomienie kierunku Skandynawistyka – studia norweskie na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego stało się punktem wyjścia do spotkania 
naukowców i praktyków biznesu podczas międzynarodowej konferencji Przedsiębiorczość na 
Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo (Szczecin, 21-23 listopada 2013).

Agnieszka Szlachta

doktorantka Wydziału 
Filologicznego US

Naukowe spotkanie zostało zorganizowane przez 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego i Urząd 
Miasta Szczecin we współpracy z Wydziałem Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania US oraz Wydziałem Prawa i Ad-
ministracji US. Tematyka konferencji, dotycząca w szcze-
gólności współpracy ze Skandynawią – tak aktualna na 
Pomorzu Zachodnim – pozwoliła na spotkanie władz wo-
jewództwa zachodniopomorskiego i miasta Szczecin ze 
środowiskiem akademickim i biznesowym basenu Morza 
Bałtyckiego. 

Pomost łączący świat nauki ze światem biznesu
JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk, pod-

czas przemówienia inaugurującego konferencję podkreślił, 
jak istotne jest powstanie tego kierunku studiów w mieście 
historycznie związanym ze Skandynawią i ze względu na 
swoje położenie predestynowanym do nawiązania współ-
pracy z tym rejonem Europy. To także odpowiedź uczelni 
na zapotrzebowanie rynku pracy na Pomorzu Zachodnim. 
Dotychczas skandynawistykę można było studiować jedy-
nie w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie.
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– W zamierzeniu organizato-
rów konferencja stanowi pomost 
łączący świat nauki ze światem 
biznesu i ma zdecydowanie cha-
rakter interdyscyplinarny, ponie-
waż łączy trzy dziedziny: ilologię, 
ekonomię i prawo. Jesteśmy prze-
konani, że pozwoli ona wytyczyć 
kierunki wspólnego działania dla 
dobra i rozwoju Szczecina i re-
gionu zachodniopomorskiego 
– stwierdziła podczas inauguracji 
prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska, 
dziekan Wydziału Filologicznego 
US, pomysłodawczyni i główna 
organizatorka tego naukowego spotkania, która podjęła 
starania o utworzenie skandynawistyki we wrześniu 2012 
roku.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek dodał, że już od 
dawna brakowało w naszym mieście tego kierunku. Powie-
dział m.in.: „Mamy w Szczecinie konsulów Szwecji, Danii 
i Norwegii. Skandynawistyka pozwoli stworzyć przestrzeń 
naukową do wzajemnej współpracy”. Wojciech Drożdż, 
wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, 
zapewnił w swoim wystąpieniu o chęci nawiązania współ-
pracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Uniwersyte-
tem Szczecińskim przy kształceniu przyszłych specjalistów 
mogących wspierać międzynarodowy biznes, który wa-
runkuje rozwój regionu.

W debacie pod hasłem Skandynawistyka szansą roz-
woju miasta i regionu wzięły udział władze województwa 
zachodniopomorskiego oraz miasta Szczecin, naukowcy 
z Uniwersytetu Szczecińskiego i innych uczelni z Polski 
i zagranicy oraz przedsiębiorcy z irm skandynawskich 
i niemieckich. Tematem przewodnim dyskusji była prob-
lematyka rozwoju współpracy ze Skandynawią w aspekcie 
językowym, kulturowym, biznesowym i prawnym. Podkre-
ślano również, jak istotny jest praktyczny proil studiów 
oraz umożliwienie studentom wyjazdów zagranicznych 
i praktyk w irmach skandynawskich. Powstanie nowego 
kierunku wzbudziło duże zainteresowanie przedstawicieli 
funkcjonujących w Szczecinie instytucji (m.in. Północnej 
Izby Gospodarczej czy Skandynawsko-Polskiej Izby Gospo-
darczej).

Skandynawistyka w ujęciu interdyscyplinarnym
W czasie dwóch sesji referatowych (22.11.2013) omó-

wiono kwestie dotyczące obszarów ekonomiczno-praw-
nych oraz obszarów językowo-kulturowych. Poruszono 
m.in. zagadnienie bezpłatnej pomocy prawnej świadczo-
nej w krajach skandynawskich (dr hab. Kinga Flaga-Gieru-
szyńska, prof. US, WPiA US), specyikę zadań publicznych 
służących rozwojowi przedsiębiorczości (dr Daniel Wacin-
kiewicz, WPiA US), strukturę zatrudnienia w krajach Morza 
Bałtyckiego (dr Monika Rozkrut, WNEiZ US) oraz zależność 
pomiędzy równością płci a rozwojem gospodarczym (dr 
Marta Hozer-Koćmiel, WNEiZ US). 

Martin Crull z niemieckiego biura rozwoju regional-
nego (MCC Büro für Land- und Regionalentwicklung) 
współpracę transgraniczną i międzynarodową przedstawił 
na przykładzie wspólnych działań podejmowanych w ra-
mach obszaru przyrodniczego Dolina Dolnej Odry. Temat 

ten rozwinęła Renata Sadowska, prezentując innowacyjny 
projekt europejski Harmonizacja i optymalizacja zarządza-
nia siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym 
obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry. 

Na pograniczu zagadnień językowych i ekonomicz-
nych znalazły się wystąpienia gości z Norwegii. Prof. dr 
hab. Harald Nilsen (Nesna University/College), wypowia-
dając się na temat: Language framed in a knowledge based 
and practical based perspective (Język ujęty w perspektywie 
wiedzy i praktyki), podkreślił wagę kompetencji komunika-
cyjnej, która powinna być uzupełniana ogólną wiedzą kul-
turową. Profesor Nilsen zachęcał zgromadzonych na sali 
studentów US do uczestnictwa w programach wymiany 
międzynarodowej i zrealizowania części studiów w Nesna 
University/College. 

Ewa Jarvoll-Nilsen, pracująca w międzynarodowej kor-
poracji zajmującej się wydobyciem gazu i ropy naftowej, 
przedstawiła obecny rynek pracy w Norwegii i perspekty-
wy tworzenia nowych irm, w których absolwenci skandy-
nawistyki będą mogli znaleźć zatrudnienie. 

W panelu poświęconym zagadnieniom językowo-
kulturowym wystąpiła prof. dr hab. Dorota Tubielewicz-
Mattsson (Lund University, Szwecja), która przedstawiła 
sylwetkę Macieja Zaremby – szwedzkiego dziennikarza 
polskiego pochodzenia, autora kontrowersyjnych artyku-
łów. W swoich publikacjach, ukazujących się obecnie na 
łamach dziennika „Dagens Nyheter”, Polak komentuje wy-
darzenia szwedzkiej sceny politycznej, poddaje analizie 
tamtejszy system prawny oraz postępowanie wobec imi-
grantów.

Wzajemne stereotypy, pojmowane jako bariery w ko-
munikacji na pograniczu kultur, stanowiły przedmiot 
dwóch wystąpień. Prof. dr. dr. h.c. Harry Walter (Ernst Mo-
ritz Arndt Universität Greifswald) dostarczył przykładów 
na wzajemne postrzeganie się Polaków i Niemców. Inte-
resujący referat Szwedzi i Polacy. Wspólna historia, różnice 
historyczne i wzajemne stereotypy przygotowała dr Sylvia 
Liseling-Nilsson (Stockholm University, Szwecja). 

W podsumowaniu drugiego dnia konferencji wysłu-
chaliśmy dr Anny Gonerko-Frej (Wydział Filologiczny US), 
która skupiła uwagę słuchaczy na roli ELF (English as a Lin-
gua Franca) w globalnej komunikacji biznesowej i two-
rzeniu się odrębnych komunikacyjnych rodzajów języka 
angielskiego. 

Naukowcy z kraju i zagranicy zaprezentowali w wy-
stąpieniach interesujące spojrzenie na Skandynawię oraz 
Niemcy z perspektywy różnych dziedzin nauki. W dys- 39
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kusjach wskazywano przede wszystkim liczne różnice 
pomiędzy omawianymi nacjami w sferze języka, kultury, 
ekonomii, prawa i zachowań społecznych. Podstawowym 
wnioskiem, jaki można było wyciągnąć z tej części obrad, 
jest przekonanie o ogromnej roli nie tylko języka, ale rów-
nież – wiedzy pozajęzykowej w poprawnej komunikacji 
międzykulturowej. 

Współpraca Polska – Skandynawia – Niemcy
W trzecim dniu konferencji (23.11.2013) promowano 

wybrane publikacje z zakresu kontaktów językowo-kultu-
rowych: Polska – Skandynawia – Niemcy, np. książki pro-
fesora Haralda Nilsena (Norwegia), publikacje Instytutów 
Polonistyki w Sztokholmie i Lund (Szwecja) oraz słowniki 
wydawane dzięki współpracy Wydziału Filologicznego US 
z Uniwersytetem w Greifswaldzie1. 

Omawiano również przyszłe plany wydawnicze. Pol-
sko-niemiecki zespół badawczy zamierza przygotować 
Historyczno-kulturowy słownik przysłów polskich i niemie-
ckich z ekwiwalentami europejskimi, natomiast owocem 
współpracy z Uniwersytetem w Nesnie (Norwegia) ma 
być m.in. Norwesko-polski słownik specjalistyczny z zakresu 
zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska oraz 
Norwesko-polski słownik techniczny na potrzeby przemysłu 
ropy naftowej i gazu. Zapotrzebowanie na tego rodzaju 
publikacje zgłaszali podczas konferencji przedstawiciele 
irm polskich, skandynawskich i niemieckich.

Kierunki wspólnych działań w przyszłości
Prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska, zamykając kon-

ferencję, wyraziła nadzieję, że międzynarodowy i inter-
dyscyplinarny charakter dyskusji i ich otwarta tematyka 
przyczynią się do wzrostu znaczenia województwa za-
chodniopomorskiego w łączącej się naukowo, gospo-
darczo i kulturowo Europie. Zapowiedziała również, że – 
zgodnie z zamierzeniem władz miasta Szczecin i Wydziału 
Filologicznego US – takie i podobne spotkania będą miały 
charakter cykliczny. 

Przed końcem bieżącego roku ukaże się tom pokonfe-
rencyjny pt. Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języ-
ki. Ekonomia. Prawo, wzbogacony o streszczenia artykułów 
w języku angielskim, niemieckim i w jednym z języków 
skandynawskich.   

1 Por.: H. Walter, E. Komorowska, A. Krzanowska, Niemiecko-polski 
słownik frazeologii biblijnej z komentarzem historyczno-etymologicz-
nym, Szczecin – Greifswald 2010; H. Walter, E. Komorowska,  
A. Krzanowska, Niemiecko-polski słownik skrzydlatych słów, czyli  
w 80 skrzydlatych słów dookoła świata, Szczecin – Greifswald 2013.

Skandynawistyka – studia norweskie
Nowy kierunek na Wydziale Filologicznym US

Interdyscyplinarne studia: Skandynawistyka – 
studia norweskie zostały utworzone na Wydziale Fi-
lologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego decyzją 
Senatu US z maja 2013 roku.

Studia rozpoczną się w październiku 2014 
roku. Kierunek będzie prowadzony na poziomie 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stop-
nia. Kandydaci wybiorą spośród kilku specjalizacji, 
m.in. skandynawistyka z ekonomią, skandynawi-
styka z prawem/historią, język norweski w handlu 
i w kontaktach biznesowych. 

Od lutego 2014 roku zostaną uruchomione 
podyplomowe Interdyscyplinarne studia skandy-
nawskie, adresowane do absolwentów studiów 
licencjackich bądź magisterskich wszystkich kie-
runków (np. ilologicznych, humanistycznych, 
technicznych, medycznych). Ich celem będzie 
wykształcenie poszukiwanych na rynku pracy spe-
cjalistów, posiadających bardzo dobrą znajomość 
języka norweskiego i dobrą znajomość języka 
szwedzkiego lub rosyjskiego, uzupełnioną wiedzą 
o: kulturze, geograii, prawie, historii i ekonomii 
krajów skandynawskich, niezbędną w pracy w in-
stytucjach międzynarodowych i biznesie.

Programy studiów zostały opracowane dzięki 
współdziałaniu z ambasadami polskimi w Skandy-
nawii, ambasadami krajów skandynawskich w Pol-
sce oraz konsulatami tych krajów i innymi jednost-
kami reprezentującymi wzajemne interesy, w tym 
z irmami polsko-skandynawskimi. 
Szczegółowe informacje na stronie: 
www.wf.univ.szczecin.pl/skandynawistyka.
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Znaczenie Centrum Biologii 
Molekularnej i Biotechnologii 
dla Wydziału Biologii, mieszkańców miasta 
i woj. zachodniopomorskiego

dr hab. 
Dariusz Wysocki, 
prof. US

prodziekan ds. nauki 
Wydziału Biologii US

Zakupiony w ramach Centrum Biologii Molekular-
nej i Biotechnologii sprzęt jest największym w historii 
Wydziału Biologii jednorazowym doposażeniem ka-
tedr w najnowszą aparaturę analityczną. Część zaku-
pionego sprzętu jest unikatowa w skali regionu i kraju, 
np. system do elektroporacji komórek (elektroporator), 
model Gene Pulser XcellTM irmy Bio-Rad, to sprzęt uni-
katowy w skali kraju, a z pewnością jedyny taki system 
w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim. 
Pomimo stosunkowo łatwej obsługi umożliwia prze-
prowadzanie złożonych i skomplikowanych procesów, 
w tym transfekcji i transformacji komórek eukariotycz-
nych, jak i prokariotycznych, 

Jeden z dwóch w całej północno-zachodniej Polsce 
aparat BD Pathway 855 Bioimager to automatyczny 
system do konfokalnego i epiluorescencyjnego obra-
zowania żywych komórek w czasie rzeczywistym wraz 
z integralnym oprogramowaniem do analizy obrazu. 
Umożliwia między innymi analizę struktur oraz or-
ganelli komórkowych, badanie uszkodzeń DNA oraz 
procesów jego naprawy. Mikroskop elektronowy ska-
ningowy EVO LS10 wraz z oprzyrządowaniem to jedy-
ny taki sprzęt na Pomorzu Zachodnim, i wreszcie kom-
pletna pracownia proteomiki – jedna z trzech pracowni 
w Polsce, umożliwiająca kompleksowe badanie białek, 
ich struktury, sprawowanych przez nie funkcji i zależ-
ności między nimi. 

Dzięki temu sprzętowi będziemy mogli rozwijać 
najnowocześniejsze kierunki badań. Dysponowanie 
najnowszym sprzętem po pierwsze – da nam wymier-
ne korzyści w aplikowaniu o środki nie tylko z Narodo-
wego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, ale również z funduszy europejskich, po dru-

gie – powoduje, że dla naukowców z innych ośrodków 
w kraju i za granicą stajemy się atrakcyjniejszym part-
nerem w prowadzeniu badań naukowych. 

Kontakty i inanse zwykle owocują bogactwem 
pomysłów, które są podstawą rozwoju naukowców 
i instytucji ich zatrudniających. Obecnie, a więc jeszcze 
przed oicjalnym otwarciem CBMiB, jest inalizowany 
wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu 
projekt badawczy mający na celu poprawę wydajności 
roślin uprawnych. W tym projekcie Wydział Biologii US 
jest odpowiedzialny za określenie genów warunkują-
cych odporność dzikich odmian rzepaku na zgryzanie 
przez owady. Po ich określeniu możliwe będzie meto-
dami inżynierii genetycznej wprowadzenie tego (tych) 
genu (-ów) do odmian uprawnych, co pozwoli na ogra-
niczenie ilości stosowanych środków ochrony roślin 
przy zachowanej produktywności. 

Zakładamy, że po inauguracji działalności CBMiB 
oraz po zakończeniu cyklu certyikowanych warszta-
tów obsługi unikalnego sprzętu laboratoryjnego 

zakupionego na potrzeby Centrum liczba placówek 
naukowych zainteresowanych współpracą znacząco 
wzrośnie. 

Jeżeli chodzi o korzyści dla miasta i regionu, to pod-
stawową korzyścią będzie posiadanie prężnie działają-
cego ośrodka naukowego, będącego partnerem dla 
najlepszych ośrodków badawczych w Polsce. Sprawny 
ośrodek naukowy z jednej strony daje możliwość roz-
woju naukowcom, ściągając najzdolniejszych z innych 
ośrodków, z drugiej strony zasila lokalny przemysł 
biotechnologiczny w świetnie wykwaliikowanych fa-
chowców. 

PROJEKTY
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Po otwarciu Centrum,
czyli rozmyślania emerytowanej profesorki
Pewnego razu rozmawiałam z jednym ze 
znanych w Polsce, i nie tylko, profesorów 
o odejściu naszej wspólnej znajomej, profesor 
biologii. Otóż powiedział mi tak: „Wie Pani, co 
po niej zostało? Kupka papierów. I tyle z jej 
pracowitego życia na uczelni”.

Zapamiętałam to i postanowiłam, żeby muszę 
tak działać, by po mnie zostało coś więcej. Od tego 
czasu ta myśl towarzyszyła mi przez lata mojej pra-
cy na uczelni, kiedy to promowałam studentów, 
magistrów, dyplomantów, doktorów, recenzowa-
łam habilitantów i profesorów, a liczba tych aktyw-
ności jest dość pokaźna. Zostawiam zatem po sobie 
gromadkę osób, które zawdzięczają mi nie tylko 
awans naukowy. 

Do tego dochodzi praca społeczna i organi-
zacyjna na Wydziale Biologii. Przyczyniłam się do 
uzyskania praw doktoryzowania, opracowałam 
wniosek i razem z mężem prof. drem hab. Macie-
jem Rogalskim przyczyniliśmy się do pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku przez Centralną Komisję. Wy-
dział uzyskał prawa doktoryzowania i od tego czasu 
zaczął się dynamicznie rozwijać, co stało się podsta-
wą do wnioskowania o prawa habilitowania. 

W tym zakresie intensywnie i owocnie działał 
profesor dr hab. Wiesław Deptuła, ówczesny dzie-
kan WNP, wraz z prof. drem hab. Andrzejem Witkow-
skim, prodziekanem ds. nauki. Podsumowanie wy-
pada więc nie najgorzej – nie pozostanie po mnie 
tylko stos papierów, ale również ważne osiągnięcia 
organizacyjne dla wydziału i dla uczelni. Pozostały 
cały czas nurtowała mnie sprawa wykonywanych 
na moim wydziale prac badawczych, której poziom 
w zasadniczy sposób zależy od odpowiedniego 
wyposażenia w aparaturę. W jaki sposób uzyskać 
inansowanie na zakup specjalistycznej aparatury 
do badań na poziomie molekularnym?

Kiedy pojawiła się szansa uzyskania fundu-
szy z ministerstwa z reprywatyzacji, opracowałam 

wniosek dla wydziału, uzyskałam poparcie na piś-
mie od ówczesnego dziekana prof. dra hab. Ry-
szarda K. Borówki i od JM Rektora US prof. dra hab. 
Waldemara Tarczyńskiego. Niestety, jak się okazało, 
wszystko to było niewystarczające, jak poinformo-
wano mnie w ministerstwie, i grantu nie dostałam. 
Niezrażona niepowodzeniem, złożyłam wniosek 
w następnym roku – z takim samym skutkiem. 

Po upływie kilku lat dziekanem ówczesnego 
Wydziału Nauk Przyrodniczych została prof. dr 
hab. Agnieszka Popiela, która uzyskała informacje 
o możliwości uzyskania z Urzędu Marszałkowskie-
go doinansowania z funduszy unijnych. Zapropo-
nowała mi napisanie wniosku na grant wynoszący 
ok. 13 mln zł na zakup aparatury badawczej. Wia-
domość ta była dla nas piorunująca, pojawiła się 
szansa, którą należało wykorzystać. Najbardziej 
dopingowała mnie i wspierała w pracach dr Lidia 
Skuza (Katedra Biologii Komórki) i razem z wymyśli-
łyśmy Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnolo-
gii. Pani doktor wzięła na swoje barki opracowanie 
grantu i załatwienie wszystkich formalności w razie 
jego uzyskania. W pracach organizacyjnych brali 
udział pracownicy siedmiu katedr, a samo uzyska-
nie grantu nie było łatwe, nawet pomimo akceptacji 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
śp. Władysława Husejko. Wielkim zaangażowaniem 
wykazała się dziekan prof. dr hab. Agnieszka Popie-
la, bez której działania nie byłoby mowy o powsta-
niu Centrum. 

Wspólny wysiłek dał wspaniały rezultat – 
6 grudnia 2013 roku Wydział Biologii Uniwersytetu 
Szczecińskiego zyskał wielką szansę na rozwój, jest 
doskonale wyposażony w znakomity sprzęt badaw-
czy i naukowcy mogą rozwijać swoje specjalistycz-
ne badania. 

Następne pokolenia ambitnych młodych osób 
zyskały nie tylko przekazaną przez nas, nestorów, 
wiedzę, ale także porządne laboratoria.

Może jednak coś po sobie pozostawię oprócz 
stosu naukowych publikacji?  

Zakładamy, że część młodych i przedsiębiorczych 
osób założy swoją działalność gospodarczą, z czasem 
przyciągając wielki biznes, który, mając solidne zaple-
cze naukowe, zacznie rozwijać się w sąsiedztwie ośrod-
ka naukowego. Pieniądze wielkiego biznesu będą na-
pędzały działalność naukową ośrodka, a jego znaczenie 
będzie stawało się coraz większe. 

To, co opisałem powyżej, jest możliwe do osiągnię-
cia, ale wymaga lat pracy. Natomiast natychmiastowa 
korzyść to możliwość kształcenia studentów w oparciu 
o najnowocześniejszy sprzęt, dzięki czemu nasi absol-

wenci będą mogli konkurować na rynku pracy w całej 
Europie.

Ponadto, choć w chwili obecnej styk nauki i prak-
tyki to w dużej części „ziemia niczyja”, to jednak zmiany 
zasad inansowania nauki oraz wzrost świadomości bi-
znesmenów powinny w najbliższym czasie pozwolić na 
zagospodarowanie tej luki. Wówczas Centrum Biologii 
Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii od 
zaraz może wspólnie z biznesem występować o środki 
do NCBiR lub zająć się realizacją zadań zleconych przez 
krajowy (i nie tylko) biznes.  
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Ostatnia faza projektu eLBRUS
– Laboratorium Fizyki Jądrowej 
i Medycznej
Jednym z trzech projektów Uniwersytetu Szczecińskiego, który w wyniku naboru w trybie 
indywidualnym i przy udokumentowanym wsparciu naukowego środowiska kraju uzyskał 
w 2010 roku doinasowanie, jest projekt eLBRUS. Jego nazwa to akronim oznaczający 
Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego i jednocześnie nazwa 
najwyższego szczytu Kaukazu, a jeżeli zaliczymy go do Europy, to także jej najwyższego 
wzniesienia.

dr hab. Konrad 
Czerski, prof. US
dr Natalia Targosz-
Ślęczka
Mateusz 
Kaczmarski

Wydział 
Matematyczno-
Fizyczny US

Dotacja ta została przyznana w naborze wnio-
sków o doinansowanie w trybie indywidualnym 
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego na rozbudowę infra-
struktury badawczo-rozwojowej, Oś 1 – Gospodarka 
– Innowacje – Technologie, Poddziałanie 1.2.2. In-
frastruktura B+R w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie-
go na lata 2007-2013, w którym uzyskać można było 
dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na konkretne lokalne projekty. 

Bezpośrednim celem realizacji dotowanych 
projektów miało być „pobudzenie wzrostu innowa-
cyjności i efektywności gospodarki województwa 
poprzez inwestycje w infrastrukturę naukowo-
badawczą i wzrost roli nauki w rozwoju gospodar-
czym”. 

W stosunku do reszty kraju nasze województwo 
ma wciąż jeszcze stosunkowo słabo rozwiniętą bazę 
naukowo-rozwojową, chociaż sama liczba wykwali-
ikowanej kadry, biorąc pod uwagę wszystkie wyż-
sze uczelnie regionu, nie prezentuje się źle1. Także 
bliskość regionu berlińskiego2, jednego z najwięk-
szych zagłębi badawczych Europy, predysponuje 
nasze województwo do zajęcia znaczącego miejsca 
na polskiej mapie naukowej.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego 
może pełnić ważną rolę w procesie poszukiwania 
nowych innowacyjnych technologii i wspierania lo-
kalnych przedsiębiorstw nowoczesnymi metodami 
diagnostycznymi. Będzie to możliwe dzięki syste-
matycznemu doposażaniu w niezbędną aparaturę 
badawczą. 

Pierwszą jaskółką było sprowadzenie w 2008 
roku z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie małe-

go akceleratora elektrostatycznego. Dzięki pomocy 
grupy studentów sprzęt ten został zdemontowany, 
a następnie przez kilka lat był na nowo montowany 
i modernizowany. W podobny sposób zmarły nie-
dawno dr hab. Stelmach, prof. US, zapoczątkował 
budowę laboratorium optoelektronicznego. 

Chociaż projekt trwać będzie jeszcze do połowy 
2014 roku, większość jego elementów została już 
wykonana. Nowo stworzone Laboratorium Polime-
rów wzbogaciło się o bardzo precyzyjny mikrokalo-
rymetr służący do badań materiałów polimerowych, 
dla Laboratorium Radiospektroskopii zakupiono 
spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowe-
go z nadprzewodzącym magnesem do badania 
ciał stałych i cieczy w szerokim zakresie temperatur 
i częstotliwości, a Laboratorium Optoelektroniki 
dysponuje nowoczesnymi układami laserowymi do 
optycznego przetwarzania informacji, holograii op-
tycznej i cyfrowej.

Ostatnim, a zarazem centralnym elementem 
projektu eLBRUS, stanowiącym o jego wyjątkowo-
ści i pozwalającym na połączenie w jedną całość 
badań prowadzonych we wszystkich laboratoriach, 
jest rozbudowa Laboratorium Fizyki Jądrowej i Me-
dycznej, dzięki zakupowi prototypowego akcelera-
tora dostarczającego bardzo wysokie prądy lekkich 
jonów, przede wszystkim do badania niskoenerge-
tycznych reakcji jądrowych, ale także pozwalającego 
na diagnostykę i modyikację materii twardej i mięk-
kiej (polimery) w nanoskali oraz na badanie wpływu 
promieniowania na materię ożywioną. 

Wyposażenie systemu akceleratorowego w apa-
raturę umożliwiającą pracę w warunkach ultrawy-
sokiej próżni sprawi, jak pokazały nasze pierwsze 
eksperymenty, że metody izyki jądrowej mogą być 43



połączone z metodami diagnostycznymi izyki po-
wierzchni, materii skondensowanej i optyki. Wza-
jemnie się uzupełniające metody badawcze różnych 
dziedzin izyki umożliwią poprzez kompleksowość 
stosowanych rozwiązań stworzenie unikatowego 
w skali naszego regionu i całego kraju centrum ba-
dawczo-rozwojowego wspierającego innowacyjne 
technologie w takich dziedzinach, jak: poszukiwanie 
alternatywnych źródeł energii, tworzenie nowych 
tzw. inteligentnych materiałów i leków, rozwój no-
wych metod radioterapeutycznych w walce z choro-
bą nowotworową. 

Na podkreślenie zasługuje również szczególna 
rola, jaka przypada projektowi eLBRUS w edukacji 
wysokiej klasy specjalistów energetyki jądrowej 
i nanotechnologii.

Instytut Fizyki US bierze czynny udział w Polskim 
Programie Jądrowym koordynowanym przez Mini-
sterstwo Gospodarki, celem którego, oprócz specy-
icznych zadań badawczych, jest przede wszystkim 
przygotowanie przyszłych kadr dla pierwszych pol-
skich elektrowni jądrowych i stworzenie podwalin 
dla powstającego przemysłu jądrowego. 

Ponadto rozwój aparatury badawczej umożliwi 
wzbogacenie programu edukacyjnego dla studen-
tów nowo otwartej specjalności na studiach izyki 
US: izyka materiałów i nanotechnologia.

Akcelerator z ultrawysoką próżnią
Na potrzeby Laboratorium Fizyki Jądrowej i Me-

dycznej budowany jest prototypowy i unikatowy na 

skalę światową system akceleratora lekkich jonów. 
Konstrukcji urządzenia podjęło się konsorcjum pol-
sko-niemieckie utworzone przez specjalizujące się 
w różnych elementach powstającego systemu irmy 
Prevac i Dreebit. 

W skład produkowanego układu eksperymental-
nego będzie wchodził akcelerator lekkich jonów ze 
źródłem jonów i systemem transportu wiązki oraz 
komory rozproszeń wraz z niezbędnymi urządzenia-
mi pomocniczymi i oprogramowaniem niezbędnym 
do sterowania systemem i akwizycją danych.

Przewidywany termin dostarczenia całego ukła-
du i przeprowadzenia pierwszych testów to maj 
2014 r.

Przy planowanych eksperymentach z zakresu 
astroizyki jądrowej bardzo ważnym czynnikiem 
są własności źródła jonów. Minimalne parametry 
postawione inżynierom wymusiły skonstruowanie 
zupełnie nowego typu źródła ECR (działającego 
na zasadzie cyklotronowego rezonansu elektrono-
wego). Badanie reakcji jądrowych, które zachodzą 
z bardzo małym prawdopodobieństwem, wymaga 
wysokiego natężenia prądu wiązki (ok. 10 mA) oraz 
precyzyjnego określenia energii (<10 eV). Pomiary 
tego typu są czasochłonne, a w związku z tym wy-
muszają doskonałą stabilność i energooszczędność 
źródła jonów.

Komora tarczowa, w której dochodzi do zde-
rzeń przyspieszonych w akceleratorze jonów, jest 
kluczowym elementem każdego eksperymentu. 
Istotną właściwością tego systemu jest oczywiście 
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wyposażenie komory, a także właściwości konstruk-
cyjne. Materiał, z jakiego zbudowana jest ta część 
układu, to tak zwany mi-metal, czyli specjalna stal 
ekranująca pola elektromagnetyczne, co eliminuje 
ich niepożądany wpływ, mogący w pewnym stopniu 
zaburzyć otrzymywane wyniki. Dokładne położenie 
tarczy zapewni system manipulatorów wraz z lase-
rowymi pozycjonowaniem.

Bardzo ważnym aspektem planowanych ekspe-
rymentów jest zachowanie ekstremalnie czystej po-
wierzchni metalowej tarczy targetowej. Warunek ten 
będzie możliwy do spełnienia poprzez zapewnienie 
w komorze tarczowej bardzo niskiego ciśnienia, tzw. 
ultrawysokiej próżni (UHV), za co będzie odpowiadał 
dyferencyjny system pomp próżniowych. Zapewni 
on ciśnienie 10-11 mbar (czyli 14 rzędów wielko-
ści mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne) i pozwoli 
prowadzić eksperymenty przez wiele godzin bez 
konieczności czyszczenia tarczy.

Bardzo bogate wyposażenie komory umożliwi 
prowadzenie badań w szerokim zakresie. Najnow-
sze metody wykorzystywane w izyce jądrowej oraz 
izyce ciała stałego zapewnią dużą uniwersalność 
systemu, przy jednoczesnym zachowaniu najwyż-
szej dokładności. Działo jonowe pozwoli na implan-
tację innych pierwiastków lub przy zastosowaniu 
gazów szlachetnych (w naszym wypadku np. argo-
nu) pozwoli oczyścić tarczę z gromadzących się na 
jej powierzchni atomów. Detektor elektronów wraz 
z działem elektronowym umożliwią określenie me-
todą czasu przelotu, spektroskopii XPS (X-ray photo-
electron spectroscopy) oraz Augera skład chemiczny 
powierzchni tarczy. 

Metoda ta daje tak dobrą rozdzielczość, że możli-
we jest wykrycie atomów w ilości dużo mniejszej niż 
pojedyncza warstwa monoatomowa na powierzch-
ni targetu. 

Kolejną metodą spektroskopii, którą umożliwi 
układ, jest spektroskopia masowa, dzięki której moż-
liwe będzie kontrolowanie stosunków ilościowych 
implantowanych jonów do sieci krystalicznej. 

Dodatkowo możliwość napylania cienkich 
warstw (nawet monoatomowych) powiększa 
w znacznym stopniu potencjał laboratoriów eLBRUS, 
co w połączeniu z innymi metodami diagnostyczny-
mi otwiera drogę do rozwoju w dziedzinach izyki 
materiałów i nanotechnologii.

Koncepcja Laboratorium Fizyki Jądrowej 
i Medycznej

Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej działa 
w ramach Zakładu o takiej samej nazwie jako część 
Instytutu Fizyki US. Nowo konstruowany akcelerator 
wraz z komorą tarczową w uzupełnieniu z już ist-
niejącym wyposażeniem oraz innymi laboratoriami 
projektu eLBRUS umożliwi badania w różnych dzie-
dzinach izyki i techniki. 

Astroizyka jądrowa
Reakcje fuzji deuteronów w środowiskach meta-

lowych stanowią doskonały model do badania pla-
zmy gwiazdowej w warunkach laboratoryjnych. Ba-

danie tych reakcji stanowi wspólny problem takich 
gałęzi izyki, jak izyka jądrowa, atomowa i moleku-
larna, plazmy, ciała stałego oraz astroizyka.

Z punktu widzenia izyki klasycznej zajście re-
akcji jądrowej między dwoma cząstkami naładowa-
nymi jest możliwe tylko wtedy, gdy te przezwyciężą 
wzajemne odpychanie kulombowskie. Klasycznie 
– padająca cząstka o energii niższej niż bariera po-
tencjału nie jest w stanie zainicjować reakcji. Jed-
nak mechanika kwantowa pozwala nam stwierdzić 
z pewnym prawdopodobieństwem znalezienie tej 
cząstki po drugiej stronie bariery. Kiedy reakcja ją-
drowa między dwoma cząstkami naładowanymi 
zachodzi w pewnym środowisku, obecność elek-
tronów tego środowiska modyikuje odpychający 
potencjał kulombowski, redukując jego wysokość 
i szerokość. Mówimy wtedy o ekranowaniu bariery 
przez elektrony środowiska, w którym reakcja za-
chodzi. Dla cząstki padającej o wysokiej energii taka 
zmiana rozmiaru bariery nie ma znaczenia. Inaczej 
jest w sytuacji, gdy energia padającej cząstki jest 
niska. Wtedy ekranowanie staje się bardzo istot-
ne i powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa 
przejścia przez barierę.

Niestety, na podstawie dzisiejszego stanu wie-
dzy na temat ekranowania nie jesteśmy w stanie jed-
noznacznie stwierdzić, czy jest to zjawisko związane 
z charakterystyką plazmy, czy wynika z zastosowa-
nia w naszych modelach środowisk metalowych.

Wynikający z badań efekt ekranowania może 
powodować wzrost wydajności reakcji zachodzą-
cych w białych i brązowych karłach czy gazowych 
olbrzymach. Badania te dowiodły także, iż zjawisko 
ekranowania powinno zostać uwzględnione w sy-
mulacjach wybuchów supernowych, przy określa-
niu warunków zapłonu.

W ramach planowanych do rozpoczęcia badań 
w Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej ekra-
nowanie elektronowe będzie badane dla najniż-
szych, jak dotąd, energii, tj. poniżej 1 keV. Osiągnię-
cie tak niskich energii jest nie lada wyzwaniem, gdyż 
wydajność reakcji jądrowych przy tak niskich ener-
giach pocisków jest wyjątkowo niska, a to powoduje 
dodatkową trudność w prowadzeniu już i tak skom-
plikowanych pomiarów.

Z technicznego punktu widzenia badania reakcji 
jądrowych między cząstkami naładowanymi prowa-
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dzone są z wykorzystaniem akceleratora liniowego. 
Akcelerator nie jest urządzeniem uniwersalnym, np. 
akcelerator przeznaczony do przyspieszania cząstek 
lekkich nie może być wykorzystany do przyspiesza-
nia ciężkich jonów. Ze względu na to, że badania 
prowadzone w Laboratorium Fizyki Jądrowej i Me-
dycznej są istotne dla rozumienia gęstej plazmy 
gwiazdowej, szczególna uwaga zostanie poświęco-
na niskim energiom (~1 keV), które odpowiadają 
zainteresowaniu astroizyków jądrowych. 

Nowy system akceleratorowy, który niedługo 
zostanie zainstalowany w Laboratorium Fizyki Jądro-
wej i Medycznej, będzie dedykowany tego typu eks-
perymentom. Prowadzone badania będą unikatowe 
na skalę światową, ze względu na wykorzystanie 
najnowszych technik izyki jądrowej, a także technik 
zapożyczonych z dziedzin sąsiednich, jak izyka: ato-
mowa, powierzchni, materiałów.

Nanotechnologia
Nowy układ akceleratorowy będzie mógł być wy-

korzystywany także do badań powierzchni, struktury 
krystalicznej i składu chemicznego bardzo cienkich 
warstw, co stanowi element badań nanotechnolo-
gicznych w poszukiwaniu nowych materiałów o uni-
kalnych właściwościach izykochemicznych, do cze-
go przydatne będą różne systemy diagnostyczne, jak 
już wspomniane wyżej – spektroskopia elektronów 
Auger czy też XPS. Układy te będą mogły pracować 
we współpracy z akceleratorem bądź też samodziel-
nie.

Liczymy również na zewnętrzne zlecenia składa-
ne przez przedsiębiorstwa zainteresowane zaawan-
sowaną diagnostyką materiałów.

Korzystając z wiązki lekkich jonów, będziemy 
również w stanie wytwarzać nanostruktury na po-
wierzchniach różnych materiałów, korzystając m.in. 
ze znanych technik implantacyjnych i domieszkowa-
nia materiałów, polegających na wprowadzaniu ob-
cych jonów do sieci krystalicznej materiału.

Fizyka medyczna
Mechanizmy oddziaływania promieniowania jo-

nizującego z materią twardą (metale, materiały kry-
staliczne), jak i miękką (polimery), a także z ożywioną 
(próbki aktywne biologicznie) są bardzo podobne. 
Stąd jednym z kierunków rozwoju Zakładu i Labo-
ratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej jest badanie 
skutków biologicznych małych dawek promienio-
wania, którego efekty są ciągle jeszcze nie do końca 
poznane. W szczególności zajmujemy się poznaniem 
mechanizmu reperacji komórkowej, badając aberra-
cje chromosomów powstałe w wyniku naświetlań. 

W przyszłości planowane są eksperymenty 
z neutronami, które będą produkowane w reakcjach 
jądrowych przy użyciu nowego akceleratora.

Nowe źródła energii
Reakcje jądrowe to również źródło energii, które 

powinno być bezpieczne, przyjazne dla środowiska 
i efektywne, tym samym obniżając ceny produkowa-
nej elektryczności. 

W naszym zespole prowadzone są bardzo za-
awansowane badania nad dwoma typami jądro-
wych źródeł energii, wykorzystujących zarówno 
fuzję, jak i rozszczepienie jądrowe. 

Ekranowanie elektronowe, które obserwujemy 
w niskoenergetycznych reakcjach jądrowych, może 
wzmocnić reakcję fuzji (podobnie jak ma to miejsce 
we wnętrzu gwiazd) nawet o wiele rzędów wielko-
ści. Stąd badanie takich efektów może doprowadzić 
do redukcji temperatury plazmy w przyszłych reak-
torach termojądrowych, ograniczając tym samym 
koszty uzyskania energii. 

Nie bez znaczenia są również badania materia-
łów, które muszą być odporne na wysokie tempe-
ratury i efekty korozyjne w warunkach intensywnej 
radiacji. Problemy tego rodzaju są wspólne także 
dla reaktorów jądrowych wykorzystujących reakcje 
rozszczepienia jądrowego.

Wydaje się, że zastosowania praktyczne tych 
badań nie są tak odległe w czasie. Ostatnio członko-
wie Instytutu Fizyki Jądrowej w Ciele Stałym z Berli-
na i Zakładu Fizyki Jądrowej i Medycznej Uniwersy-
tetu Szczecińskiego opatentowali nową koncepcję 
reaktora jądrowego, Dual Fluid Reactor, w którym 
zarówno paliwo (sole uranowe), jak i chłodziwo 
(ciekły ołów) byłyby płynne. Temperatura pracy ta-
kiego reaktora wynosiłaby około 900 do 1000°C, co 
dawałoby możliwość produkcji wodoru, a przez to 
np. paliwa dla silników spalinowych po cenach niż-
szych niż obecnie płacimy za benzynę. Reaktor taki 
byłby inherentnie bezpieczny, co oznacza, że nawet 
w przypadku braku zasilania zewnętrznego nie do-
szłoby do żadnej awarii. Ceny energii elektrycznej 
byłyby przynajmniej sześciokrotnie niższe niż te 
osiągane w najbardziej opłacalnych elektrowniach 
węglowych.

Współpraca naukowa
Osiągnięcia naukowo-badawcze oraz prowa-

dzona w ramach projektu eLBRUS współpraca z in-
nymi instytutami i przedsiębiorstwami, mająca na 
celu wprowadzenie innowacyjnych technik, będą 
weryfikowane przez następne pięć lat. Ich efekt bę-
dzie potwierdzeniem trafności inwestycji w wyso-
kości 10 mln złotych

LUNA 
W przypadku Laboratorium Fizyki Jądrowej 

i Medycznej nowo zakupiona aparatura umożliwi 
rozwój współpracy naukowej z międzynarodowymi 
grupami badawczymi w wielu dziedzinach, czego 
przykładem jest kooperacja z podziemnym Labo-
ratori Nazionali del Gran Sasso (Włochy), w ramach 
rozpoczętego już projektu LUNA MV. 

Jego celem jest badanie kluczowych dla astrofi-
zyki jądrowej reakcji, które zachodziły w czasie for-
mowania się naszego Układu Słonecznego, a także 
później, w czasie powstawania planet i gwiazd. 
W kręgu zainteresowań uczonych są również reak-
cje kontrolujące wytwarzanie energii w gwiazdach. 
W projekcie tym biorą udział uczeni z wielu krajów 
Europy i Azji, a także przedstawiciele Stanów Zjed-

PROJEKTY

46



noczonych i Izraela. Będzie to nowe eksperymen-
talne podejście do badań reakcji jądrowych z wy-
korzystaniem najnowszych technik pomiarowych 
i szerokiej wiedzy specjalistów z całego świata. Uni-
wersytet Szczeciński uczestniczy w prowadzonych 
badaniach naukowych już na etapie planowania 
eksperymentów. 

Wspólne badania naukowe, poprzedzone kon-
struowaniem nowego systemu doświadczalnego, 
rozpoczną się prawdopodobnie w 2015 r. Współpra-
ca ta umożliwi wymianę zasobów ludzkich, wiedzy 
i doświadczeń wielu jednostek naukowych.

Współpraca z Instytutem Fizyki Plazmy im. 
Maxa Plancka w Greifswaldzie

Następnym przykładem jest podjęcie współ-
pracy z niemieckim Instytutem Fizyki Plazmy im. 
Maxa Plancka mieszczącym się w Greifswaldzie, 
w którym zbudowane zostało (przy bardzo dużym 
udziale polskich instytucji) urządzenie nazywane 
stelleratorem, służące do badania fuzji jądrowej 
w warunkach wysokotemperaturowej plazmy. Bę-
dzie to urządzenie największe tego typu na świecie 
przez następne piętnaście lat, kiedy to pierwowzór 
przyszłego reaktora termojądrowego, dający po raz 
pierwszy zyski energetyczne, zostanie zbudowany 
we Francji. 

W dniu 22 listopada 2013 roku prof. dr hab. 
Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, podpisał z przedstawicielami Instytutu 
w Greifswaldzie umowę o współpracy, która da 
podstawę do wspólnych badań naukowych oraz 
wymiany naukowców, doktorantów i studentów 
obu jednostek.

Fizyka medyczna
Badania w fizyce medycznej, obejmujące prze-

de wszystkim poznanie skutków biologicznych 
promieniowania jonizującego działającego na po-
szczególne komórki, były prowadzone od samego 
początku w ścisłej współpracy z Zachodniopomor-
skim Centrum Onkologicznym i Pomorskim Uniwer-
sytetem Medycznym w Szczecinie. 

Wyniki okazały się na tyle interesujące, że zapro-
szono naszą grupę do współpracy w badaniach nad 
radioterapią hadronową, prowadzoną przez Insty-
tut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie, gdzie wybudowano ostatnio nowy cyklotron 
i pierwsze stanowiska terapeutyczne w Polsce. 

Wspólne badania przeprowadza się również 
w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych 
w Dubnej, gdzie prowadzone są naświetlania próbek 
biologicznych wysokoenergetycznymi protonami. 

Reaktor 
Badania nad nowymi jądrowymi źródłami ener-

gii prowadzone są we współpracy z Technicznym 
Uniwersytetem w Berlinie (Niemcy) i Instytutem 
Fizyki Jądrowej w Ciele Stałym również w Berlinie, 
z którymi już od wielu lat istnieją oficjalne umo-
wy o współpracy. Dzięki prowadzonym badaniom 
zdobyto także pierwsze kontakty z partnerami 

1 Według danych zawartych w raporcie Nauka w Polsce, 
wydanym przez MNiSW (http://obywatelenauki.pl/wp-content/
uploads/2013/03/Raport_Nauka_w_Polsce_2013-03-13.pdf), pod 
względem liczby pracowników naukowych na jednego mieszkańca 
nasze województwo plasuje się w okolicach średniej krajowej, 
natomiast jeśli chodzi o przyznane środki inansowe, znajdujemy się 
na końcu stawki.

2 Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg to region stolicy Niemiec 
i sąsiadującej z nią Brandenburgii.

przemysłowymi, którzy w przyszłości zamierzają 
wspierać nasze badania i komercjalizację naszych 
idei. W najbliższym czasie oczekujemy podpisania 
pierwszych oficjalnych umów w tej sprawie.

Podsumowanie
Projekt eLBRUS dał unikatową możliwość rozbu-

dowania laboratoriów Instytutu Fizyki US. Ogólne 
koszty inwestycji wynoszą nieco ponad 10 mln zł, 
z czego wkład własny Uniwersytetu Szczecińskiego 
to zaledwie kilka procent. Koszty udziału własnego 
zostały naszej uczelni niejako już zwrócone w po-
staci narzutu nakładanego na projekty badawcze fi-
nansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

A przecież to dopiero początek – w zamyśle pro-
jektu eLBRUS grupy badawcze będą miały możliwość 
kontaktu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 
z regionalnymi i krajowymi instytucjami otoczenia 
biznesu, takimi jak parki naukowe, technologiczne, 
przemysłowe oraz inkubatory technologiczne. 

Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń badaw-
czych uzyskanych dzięki realizacji projektu eLBRUS 
daje szansę na prowadzenie wspólnej pracy badaw-
czej z centrami doskonałości czy specjalistycznymi 
polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, 
jak też z innymi jednostkami naukowymi, które za 
swój cel stawiają sobie pobudzenie rozwoju go-
spodarczego oraz rozwój innowacyjnych przedsię-
biorstw opartych na wykorzystaniu tzw. czystych 
i wysokich technologii. 

Dzięki zakupowi nowej aparatury badawczej 
nasze laboratoria stanowić będą również zaplecze 
(także doradcze) działające w systemie non-profit 
dla sektora przedsiębiorstw wysokiej technologii, 
oferujące zewnętrznym zleceniodawcom swe wy-
soko specjalistyczne usługi.

Z drugiej strony nowoczesna i unikatowa w ska-
li kraju i Europy infrastruktura badawcza oraz po-
tencjał naukowy uczelni będą przekonującym 
argumentem dla innych prężnych ośrodków zainte-
resowanych prowadzeniem wspólnych prac nauko-
wych i dydaktycznych na światowym poziomie.

Szczególnie należy podkreślić możliwości dal-
szego rozwoju współpracy w ramach Euroregionu 
Pomerania i regionu Berlin-Brandenburgia. 

Badania podstawowe i te o charakterze bardziej 
praktycznym będą wzajemnie się uzupełniać, dając 
także efekty w sferze edukacyjnej, podnosząc nie 
tylko poziom nauczania, ale również liczbę studen-
tów zainteresowanych naukami ścisłymi.  

PROJEKTY
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StartUS – Miasto, Uczelnia, Kariera
Szkolenie adaptacyjne

Katarzyna 
Husakowska

koordynatorka ds. 
promocji i rekrutacji 

w projekcie 
„Uniwersytet 

Szczeciński – Lider 
przyszłości”

Jacek Kłonowski 

Koordynator projektu

Studenci I roku Uniwersytetu Szczecińskiego zebrani 
w auli nowej im. prof. Przemysława Małka na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania US mieli możliwość, podob-
nie jak w ubiegłych dwóch latach, wziąć udział w szkoleniu 
obejmującym trzy bloki tematyczne: Twoje: Miasto, Kariera 
i Uczelnia, które poprowadzili: przedstawiciele Urzędu Mia-
sta, Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy 
przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. W spotkaniu uczestniczyło 99 osób, w tym przede 
wszystkim studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania oraz Wydziału Nauk o Ziemi.

Celem nadrzędnym trzygodzinnego spotkania było 
wprowadzenie nowo przyjętych żaków w nieznane im dotąd 
środowisko akademickie, czemu służyć miało przekazanie im 
niezbędnych informacji na temat życia uczelni, rozwoju mia-
sta oraz zachodniopomorskiego rynku pracy i o możliwoś-
ciach rozwoju kariery zawodowej już w trakcie studiów.

Jacek Kłonowski – koordynator projektu, otwierając spot-
kanie, w kilku słowach przedstawił ideę, jaka przyświecała or-
ganizatorom oraz podkreślił rolę szkolenia w kształtowaniu 
wśród studentów aktywnych postaw.

Andrzej Smoliński z Biura Komunikacji Społecznej i Mar-
ketingowej Miasta Szczecin w czasie godzinnej prezentacji 
ukazał plany rozwoju miasta oraz 
postęp w realizacji inwestycji. Koń-
cząc swe wystąpienie, zaprosił 
uczestników szkolenia do wspól-
nego budowania pozytywnego wi-
zerunku miasta zgodnie z hasłem 
kampanii społecznej „Szczecin z ca-
łego serca polecam”.

W II bloku „Twoja Kariera” Marta 
Mróz (Zachodniopomorskie Obser-
watorium Rynku Pracy) zaprezen-
towała najnowsze wyniki badań 
dotyczące sytuacji na zachodnio-
pomorskim rynku pracy oraz wy-
magania, jakie pracodawcy stawiają 
obecnym absolwentom uczelni wyż-
szych. W swojej prezentacji mówczy-

ni zwróciła szczególną uwagę na tzw. kompetencje miękkie, 
których, według pracodawców z naszego regionu, absolwen-
tom brakuje najbardziej. Przekazała kilka ważnych wskazó-
wek, jakie kroki powinien podjąć absolwent i w jaki sposób 
kształtować w trakcie studiów swoje umiejętności, aby stać 
się wartościowym i pożądanym pracownikiem.

Trzeci blok tematyczny „Twoja Uczelnia” poprowadziły 
przedstawicielki naszego uniwersytetu. Julia Jerka (przewod-
nicząca Samorządu Studenckiego US) zapoznała studentów 
z ich prawami, obowiązkami, strukturą uczelni oraz nowymi 
dla „pierwszaków” terminami, charakterystycznymi dla spo-
sobu organizacji samych studiów. Z kolei możliwości wyjazdu 
na praktykę lub studia w ramach programów Erasmus i Leo-
nardo da Vinci przedstawiła Magda Mochalska (Dział Spraw 
Międzynarodowych). Szkolenie zamknęło wystąpienie Moni-
ki Smoguły (Akademickie Biuro Karier US), która zachęcała do 
podnoszenia swoich kwaliikacji zawodowych już w trakcie 
studiów, poprzez udział w stażach, praktykach i warsztatach 
oferowanych w ramach projektu „Uniwersytet Szczeciński – 
Lider przyszłości”.

Na koniec wśród studentów rozlosowano nagrody 
ufundowane przez instytucje kultury i sztuki zaproszone do 
współpracy: Centrum Wynajmu i Turystyki, Filharmonię im. 

Mieczysława Karłowicza, Fundację 
Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Te-
atr Współczesny oraz Zamek Książąt 
Pomorskich. 

Jacek Kłonowski, podsumowując 
wystąpienia prelegentów, pozostawił 
studentów z pytaniem: „Ile jesteście 
w stanie zarobić dla irmy, żeby irma 
mogła spełnić Wasze oczekiwania 
płacowe?”.

Mamy nadzieję, że informacje, 
jakie uzyskali studenci podczas szko-
lenia, zostaną przez nich umiejętnie 
wykorzystane już w trakcie studiów 
oraz staną się drogowskazem na ich 
ścieżce do sukcesu zawodowego.  

Wystąpienie Magdy 
Mochalskiej 

z Działu Spraw 
Międzynarodowych

Pierwszy rok studiów to wielkie wyzwanie. Mobilizacji sił wymaga nie tylko nowe środowisko, 
ale także ustalenie swego planu działań związanych bezpośrednio z nauką i pośrednio 
z pracą zawodową. Z pomocą naszym studentom przyszedł zespół zarządzający projektem 
„UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”, organizując III edycję studenckiego szkolenia 
adaptacyjnego „StartUS – Miasto, Uczelnia, Kariera” (9 października 2013 r.).
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Ścieżki kariery
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego od stycznia 2013 roku 
wraz z czterema partnerami z krajów należących do Unii Europejskiej realizuje projekt  
pn. Ścieżki kariery absolwentów szkół wyższych. Celem projektu jest przygotowanie absolwentów 
do sprawniejszej integracji z rynkiem pracy, a także zwiększenie ich zdolności do konkurowania 
o pracę. Projekt ukazuje, jak pokonać bariery stojące przed młodymi absolwentami na rynku 
pracy w krajach Europy.

29 października 2013 r. opublikowano oicjalnie ra-
port z badania Potrzeby szkoleniowe młodych absolwentów, 
opracowany w ramach projektu Pathways for Graduates – 
Ścieżki Kariery Absolwentów Szkół Wyższych. 

Raport wykazał wiele ograniczeń stojących przed 
młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy we wszyst-
kich krajach partnerskich (Hiszpania, Wielka Brytania, 
Niemcy i Polska). W wyniku podjętych prac badawczych 
z udziałem Uniwersytetu Szczecińskiego wyodrębniono 
dla każdego kraju główne bariery. Okazało się, że w Wiel-
kiej Brytanii młodzi ludzie dużo silniej dostrzegają trud-
ności na rynku pracy, niż czynią to ich rówieśnicy z innych 
przebadanych państw. Ogólne postrzeganie czynników 
utrudniających zdobycie zatrudnienia w Niemczech jest 
przez młodych absolwentów w tym kraju dużo słabiej od-
czuwane – jednak wyniki badań wskazują, że w tym kraju 
również występują czynniki powodujące niskie zatrudnie-
nie wśród młodych osób. 

Zgodnie z wynikami podjętego badania w formie an-
kiety internetowej kierowanej do młodych absolwentów, 
a także biorąc pod uwagę utrzymujący się wysoki poziom 
bezrobocia wśród młodych osób w krajach partnerskich, 
to właśnie konkurencja jest najczęściej wskazywana jako 
główna bariera, z jaką muszą się zmierzyć młodzi absol-
wenci.

Kolejnymi problematycznymi obszarami przy wejściu 
na rynek pracy są: umiejętność prezentacji, orientacja za-
wodowa, nieadekwatne oczekiwania związane z pierw-
szym miejscem pracy oraz niezrozumienie potrzeb pra-
codawców oraz trendów obowiązujących na rynku pracy. 

Inne wskazane przeszkody to: brak wiedzy na temat po-
stępowania kwaliikacyjnego, przeprowadzania rozmowy 
o pracę, a także słabe umiejętności w obszarze autopre-
zentacji. Ponadto brak umiejętności miękkich, takich jak: 
umiejętność pracy zespołowej, umiejętność skutecznej 
komunikacji oraz umiejętności społeczne, wskazane były 
jako czynnik utrudniający płynne wejście na rynek pracy. 
Dlatego też wszystkie powyższe kwestie zostały uwzględ-
nione w projekcie Ścieżki kariery absolwentów szkół wyż-
szych.

Dzięki przeprowadzeniu wywiadów grupowych z po-
zostałymi interesariuszami rynku pracy, a więc z repre-
zentantami irm, osobami zajmującymi się kształceniem 
zawodowym oraz z przedstawicielami rządowymi, wy-
łoniony został jeszcze jeden czynnik, czyli brak doświad-
czenia kandydatów do pracy. Edukacja młodych ludzi 
powinna w większym zakresie uwzględniać praktyczne 
wykorzystanie nabytej wiedzy. 

To głównie przedstawiciele irm wskazali na znaczne 
koszty związane z przeprowadzaniem procesu zatrudnia-
nia, co jest związane ze wszystkimi procedurami admini-
stracyjnymi oraz formalnymi, które muszą być dopełnione 
w momencie przyjmowania kandydata do pracy. 

Uznano, że młodzi absolwenci potrzebują dodatko-
wego wsparcia w postaci treningów, kursów i szkoleń, aby 
zostać zatrudnionymi zgodnie ze swoimi zainteresowania-
mi i uzyskanym wykształceniem. Większość absolwentów 
uważa, że takie dodatkowe wsparcie zwiększy ich umiejęt-
ności, a więc pomoże poprawić im swoją pozycję na rynku 
pracy, dlatego chętnie biorą udział w szkoleniach.  

Julia Poświatowska
 
rzeczniczka uczelni

Raport z badania jest dostępny pod poniższymi adresami internetowymi:
wersja polskojęzyczna: www.pathwaysforgraduates.pl/?page_id=4242 
wersja anglojęzyczna: www.pathwaysforgraduates.info/?page_id=4241 
wersja niemieckojęzyczna: www.pathwaysforgraduates.de/?page_id=4242 
wersja hiszpańskojęzyczna: http://www.pathwaysforgraduates.es/?page_id=4242 

Partnerzy projektu
Lider Projektu: Uniwersytet Szczeciński (Polska): www.univ.szczecin.pl
Springboard Opportunities Limited (Wielka Brytania): www.springboard-opps.org 
Univations Institut für Wissens- und Technologietransfer an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg GmbH (Niemcy): www.univations.de
Canice Consulting (Wielka Brytania): www.caniceconsulting.com
Fundación Laboral del Metal (Hiszpania): www.fundacionlaboraldelmetal.es

Strona internetowa projektu: www.pathwaysforgraduates.pl 
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Kolejne porozumienie 
w ramach programu 
Santander Universidades
Uniwersytet Szczeciński podpisał 19.11.2013 r. umowę o współpracy z Bankiem Zachodnim WBK 
w ramach programu Santander Universidades. Dzięki niej studenci, doktoranci i pracownicy 
uczelni będą mogli m.in. skorzystać z bezpłatnych zajęć języka hiszpańskiego prowadzonych 
przez lektorów Instytutu Cervantesa.

Już 25 listopada, w ramach podpisanego porozu-
mienia, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczeciń-
skiego wraz z Instytutem Cervantesa rozpoczął reali-
zację wspólnego projektu edukacyjno-kulturalnego 
mającego za zadanie zapoznanie jego uczestników 
z językiem i kulturą hiszpańską. Umowa obowiązywać 
będzie przez cały rok akademicki 2013/2014. 

W jej ramach nauczyciele Instytutu Cervantesa 
przeprowadzą m.in. łącznie 1000 godzin bezpłatnych 
zajęć z języka hiszpańskiego dla studentów, dokto-
rantów i pracowników uczelni na różnych poziomach 
zaawansowania, które zostaną szczegółowo zaplano-
wane po zakończeniu rekrutacji. Będzie to pierwsza 
w Polsce trójstronna (US – Instytut Cervantesa – Bank 
Zachodni WBK) umowa podpisana w ramach progra-
mu Santander Universidades, realizowanego w na-
szym kraju przez Bank Zachodni WBK.

– Podpisana umowa to zarazem atrakcyjna i uni-
katowa oferta dla studentów oraz pracowników na-

Program Santander Universidades został 

stworzony w 1996 r. przez Grupę Santander, do 

której należy Bank Zachodni WBK. Za jego powo-

łaniem stało przekonanie, że warto inwestować 

w rozwój społeczeństwa kraju, w którym pro-

wadzi się działalność, a najlepszym sposobem 

na osiągnięcie tego celu jest wsparcie uczelni 

wyższych jako głównego motoru rozwoju spo-

łeczeństwa. Bank Zachodni WBK, zarządzający 

programem Santander Universidades w Polsce, 

od grudnia 2011 r. podpisał 38 umów o współ-

pracy z czołowymi uczelniami wyższymi. Przy-

należność do programu jest dla polskich uczelni 

wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci 

międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia 

się w środowisku akademickim pod względem 

oferowanych możliwości edukacyjnych.

Julia Poświatowska
 

rzeczniczka uczelni

ukowych naszej uczelni, pozwalająca podnieść ich 
edukacyjne i zawodowe kompetencje – mówił pod-
czas konferencji po podpisaniu porozumienia prof. 
dr hab. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu 
Szczecińskiego. – Projekt ten jest również wzorcowym 
przykładem efektywnej współpracy między światem 
nauki a partnerami zewnętrznymi. Szczególne słowa 
uznania należą się Bankowi Zachodniemu WBK, który 
jest dobrym duchem i mecenasem porozumienia – 
dodał prof. Włodarczyk.

– Realizując projekty z różnych obszarów edu-
kacyjnych, obejmujących zarówno nauki ścisłe, jak 
i humanistyczne, chcemy przyczyniać się do budowy 
silnych, nastawionych na rozwój ośrodków akademi-
ckich w Polsce – podkreślał Michał Kuczmierowski, dy-
rektor programu Santander Universidades w Polsce. 
– Potencjał uczelni przekłada się bezpośrednio na po-
tencjał gospodarczy oraz intelektualny kraju, dlatego 
Bank Zachodni WBK rozwijanie programu Santander 
Universidades w Polsce traktuje jako jeden ze swoich 

Instytut Cervantesa jest hiszpańską instytucją 

państwową utworzoną w 1991 roku w celu upo-

wszechniania i nauczania języka hiszpańskiego 

oraz propagowania kultury hiszpańskiej i hispa-

noamerykańskiej za granicą. Główna siedziba In-

stytutu mieści się w Madrycie oraz w podmadry-

ckiej miejscowości Alcalá de Henares – mieście, 

w którym urodził się pisarz Miguel de Cervantes. 

Do zadań Instytutu należy m.in: organizowanie 

kursów języka hiszpańskiego, aktualizowanie 

metodyki nauczania języka hiszpańskiego i orga-

nizowanie kursów dla nauczycieli języka hiszpań-

skiego, wspieranie działalności hispanistów, 

promowanie kultury hiszpańskiej i hispanoame-

rykańskiej we współpracy z innymi instytucjami 

hiszpańskimi i hispanoamerykańskimi oraz we 

współpracy z instytucjami działającymi w danym 

państwie.

UMOWY
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US podpisało umowę 
             z MKS Flotą Świnoujście
19 września 2013 r. Wydział Kultury 
Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu 
Szczecińskiego podpisał porozumienie 
o współpracy z MKS Flotą Świnoujście.

Więcej informacji o programie na santanderuniversidades.pl

Umowa, którą podpisali: prof. dr hab. Edward Włodar-
czyk, rektor US, i dr hab. Jerzy Eider, prof. US, dziekan Wy-
działu Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, oraz Edward 
Rozwałka, prezes klubu, i Jarosław Dunajko, dyrektor 
klubu, została zawarta w celu rozwijania współpracy mię-
dzy uczelnią a klubem w zakresie działań dydaktycznych, 
szkolenia sportowego, promocji zdrowego stylu życia 
oraz prowadzenia badań naukowych dotyczących kultu-
ry izycznej i sportu. 

Strategicznym celem porozumienia jest prowadzenie 
wspólnych działań na rzecz stworzenia odpowiednich 
warunków szkoleniowych, dydaktycznych i sportowych 
dla rozwoju uczniów, studentów i zawodników oraz wy-
miany doświadczeń nauczycieli, trenerów i kadry uczelni 
oraz klubu. Dodatkowo celem umowy jest stworzenie 
warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań, 
umiejętności i wiedzy wśród dzieci i młodzieży uzdolnio-
nej piłkarsko. 

W ramach umowy uczelnia deklaruje m.in.: kiero-
wanie studentów na praktyki specjalizacyjne do grup 
młodzieżowych realizowanych w ramach programu stu-
diów, promowanie wśród studentów szeroko pojętego 
wolontariatu na rzecz działalności klubu, przedstawianie 

Julia Poświatowska
 
rzeczniczka uczelni

priorytetów – zapewniał dyrektor Kuczmierowski. 
To już druga umowa o współpracy podpisana 

w ostatnim czasie między Uniwersytetem Szczeciń-
skim a Bankiem Zachodnim WBK, zarządzającym pro-
gramem Santander Universidades w Polsce. Dzięki 

niej możliwe będzie także kontynuowanie projektu 
Nowa praca – nowa kultura / Neue Arbeit – Neue Kultur, 
którego celem jest stworzenie interdyscyplinarnego, 
regionalnego think-tanku, zorientowanego głównie 
na problematykę rynku pracy i bezrobocia.  

i udostępnianie kadrze szkoleniowej Floty najnowszych 
osiągnięć naukowych w zakresie treningu sportowego, 
żywienia i suplementacji w sporcie, diagnozowania wysił-
ku izycznego i innych zagadnień związanych z wyczyno-
wym uprawianiem sportu oraz zbieranie i wykorzystywa-
nie opinii pracowników klubu do tworzenia i doskonalenia 
programów kształcenia kadr na potrzeby współczesnego 
wychowania izycznego, sportu i rekreacji. 

Natomiast Flota zobowiązuje się m.in. do: udostęp-
niania swoich grup treningowych na potrzeby badań na-
ukowych prowadzonych przez studentów i pracowników 
naukowo-dydaktycznych uczelni w ramach uzgodnio-
nych pomiędzy stronami programów badawczych oraz 
umożliwiania wykonywania badań naukowych i diagno-
stycznych na swoim terenie.  

UMOWY

Pierwszy krok w kierunku iberystyki na US
Na bezpłatne kursy na Wydziale Filologicznym US zapisało się już łącznie ponad 220 studentów 

i pracowników z różnych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zgodnie z zawartą umową – w miarę 

wolnych miejsc w grupach – przyjmowane będą osoby z zewnątrz na zasadach komercyjnych. Pierwsze 

zajęcia odbyły się 25 listopada 2013 roku.

Kolejną wspólną inicjatywą Wydziału Filologicznego US i Instytutu Cervantesa będzie otworzenie 

w 2014 roku na Wydziale Filologicznym US Centrum Egzaminacyjnego Instytutu Cervantesa. Planowane 

jest również uzyskanie – za pośrednictwem Instytutu Cervantesa – kolejnego doinansowania z progra-

mu Santander Universidades, które zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dydaktyką 

na tworzonych studiach iberystycznych.  
Agnieszka Szlachta

doktorantka Wydziału Filologicznego US
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Szare komórki 
              na zielonym tle

Przy zielonym stoliku zdarzają się takie 
chwile, że nasz partner zadaje sobie pytanie, 
szczególnie po nieudanym zagraniu, czy 
owe tytułowe szare komórki powinny 
występować w liczbie mnogiej. Aby uniknąć 
takich sytuacji, osoby zafascynowane grą 
w brydża, zwłaszcza w jej sportowym 
wydaniu, wykorzystują każdą wolną chwilę na 
doskonalenie swoich umiejętności podczas 
zawodów, dyskutując z innymi brydżystami 
czy czytając fachową literaturę.

dr hab. Jacek Batóg

Czasami ta nieustanna praca przynosi świetne re-
zultaty, czego dowodem są osiągnięcia członków Sek-
cji Brydżowej AZS, którzy kolejny raz pokazali, że stać 
ich na wiele. Po dużym sukcesie odniesionym w Aka-
demickich Mistrzostwach Polski na początku roku re-
prezentacja Sekcji występująca pod nazwą Akademicy, 
w składzie: Daniel Fira (student WNEiZ US), Sławomir 
Niajko (student WMF US), Przemysław Klęsk (pracow-
nik ZUT) oraz Krzysztof Lubkowski (pracownik ZUT), 

wygrała turniej dla zaproszonych zespołów Szczecin 
Novotel Teams 2013. Pokonała trzy pozostałe drużyny 
składające się z reprezentantów szczecińskich policjan-
tów, dziennikarzy oraz lekarzy.

Miejsce Team Wynik

1 Akademicy 42,80

2 Policjanci 31,71

3 Dziennikarze 31,24

4 Lekarze 14,25

Kolejny wartościowy wynik uzyskali w V Wielo-
meczu Brydżowym o Puchar Dziekana WNEiZ US (22 
czerwca 2013 r., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania US) wykładowcy Sekcji grający w drużynie AZS 
US II (Jacek Batóg, Robert Cylwik, Julian Pisarek i Da-
mian Wroński), zajmując drugą lokatę w rywalizacji 12 
zaproszonych teamów. 

W tym roku, wracając po dwóch latach na pierwsze 
miejsce, zwyciężyła reprezentacja XIII LO, wyprzedzając 
naszą drużynę o 1 punkt. O wysokim poziomie sporto-
wym rywalizacji świadczy fakt zajęcia dopiero czwartej 
pozycji przez drużynę ZOIM Szczecin, która po pierw-

Brydż VI Turniej
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szych dwóch zjazdach (dwóch trzecich zasadniczego 
sezonu) zajmuje obecnie pozycję lidera rozgrywek 
pierwszoligowych.

Miejsce Team Wynik

1 XIII LO 30

2 AZS US II 29

3 Dziennikarze 28

4 ZOIM Szczecin 28

5 Amator 27

6 Zieloni Stargard 27

7 ASKO-TECH II 26

8 ZZBS 23

9 Uniwersytet TW 21

10 Ad-Hoc Team 21

11 AZS US I 18

12 16 Gimnazjum 11

Uniwersytecka tradycja brydżowa
W dniu 23 listopada odbył się VI Otwarty Turniej 

Brydżowy o Puchar Rektora US, pod patronatem Mar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego. Wzięło 
w nim udział 124 uczestników. Pierwsze miejsce zajęła 
para szczecińskich brydżystów Eligiusz Śmieja i Jerzy 
Romańczuk. Na drugiej pozycji uplasowała się Marta 
Rozwałka biorąca udział w zajęciach Sekcji AZS US, gra-
jąc w parze ze stargardzkim brydżystą Tomaszem Der-
bą. Najlepszym studentem okazał się Wojciech Kaśków 
z Wydziału Prawa i Administracji, a miano najlepszego 
pracownika akademickiego wywalczyła dr Ewa Krok 
(WNEiZ US).

Listopadowy turniej ze względu na unikatową for-
mułę (zob. www.us.szc.pl/brydz) cieszy się stałym za-
interesowaniem brydżystów amatorów, którzy mogą 
zagrać w parze z graczami reprezentującymi wysoki 
poziom zaawansowania. Nie bez znaczenia dla popu-
larności tej imprezy jest też istotne wsparcie inansowe 
i promocyjne udzielane przez sponsorów i partnerów 
turnieju, dzięki czemu możliwy jest m.in. zakup wartoś-
ciowych nagród.

Ostatnio informowaliśmy o awansie brydżowej 
reprezentacji Uniwersytetu Szczecińskiego do szes-

nastu najlepszych akademickich drużyn europejskich 
w ramach rozgrywanych od początku 2013 roku I Dru-
żynowych Mistrzostw Europy Uniwersytetów On-Line. 
Dzisiaj już wiemy, że nasza drużyna znalazła się po ko-
lejnych dwóch rundach i zwycięstwach nad Vrije Uni-
versiteit Amsterdam (77:59) oraz Czech Technical Uni-
versity in Prague (109:40) wśród czterech najlepszych 
uczelni w Europie.

Ćwierćinał

Royal Institute 
of Technology

67 37
Riga State 
Gymnasium

University of 
Szczecin

109 40
Czech Technical 
University in 
Prague

Technical 
University of 
Warsaw

35 114
University of 
Angers

Radboud 
University 
Nijmegen

82 119
Technical 
University of 
Gdańsk

Najbardziej utytułowany członek Sekcji Brydżo-
wej AZS US – Sławek Niajko – brał udział w III Mistrzo-
stwach Europy Szkół Wyższych rozgrywanych w Chor-
wacji w drużynie Politechniki Wrocławskiej, która zajęła 
pierwsze miejsce wśród 12 zespołów.

Miejsce Team Wynik

1 Wroclaw University of Technology 182,34

2 University of Warsaw 171,09

3 University of Potsdam 151,87

4 Institute of Chemical Technology 141,83

5 Gdansk University of Technology 132,87

6 Wroclaw University of Technology II 121,21

7 Ecole Polytechnique France 118,15

8 Karel do Grote Hogeschool 110,39

9 Andadolu University 110,10

10 University of Rijeka 42,33

11 Umea University 34,57

12 Rijeka II 0,75

Sławek Niajko (wychowanek Ewy Mikuckiej prowa-
dzącej zajęcia brydżowe w XIII LO w Szczecinie) repre-
zentował również Polskę w 24th European Youth Team 
Championships (11-20.07.2013 r., Wrocław).
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Polska drużyna zajęła w tych mistrzostwach wyso-
kie drugie miejsce wśród 22 ekip, potwierdzając bardzo 
silną międzynarodową pozycję polskiego brydża mło-
dzieżowego. Ciekawostką jest fakt, że w srebrnym tea-
mie występowało jeszcze dwóch innych wychowanków 
Ewy Mikuckiej: Kuba Wojcieszek i Maciek Bielawski.

Miejsce Team Wynik

1 Francja 302,04

2 Polska 294,86

3 Izrael 286,89

Rozgrywki golfowo-brydżowe
Brydż jest dyscypliną sportową, choć niektórzy 

pewnie zadają pytanie: czy grając w brydża przy zie-
lonym stoliku można poprawiać swoją kondycję i-
zyczną? Tak, ale pod warunkiem, że uczestniczymy w II 
Mistrzostwach Polski Golfowo-Brydżowych, które od-
były się na polu golfowym w Binowie (Zachodniopo-
morskie) w czerwcu br. Osoby, które uprawiają te dwie 
dyscypliny, wiedzą, jak bardzo różnią się od siebie, stąd 
odniesienie sukcesu w takim dwuboju jest stosunkowo 
trudne. 

Tym bardziej docenić należy sukces pary reprezen-
tującej naszą uczelnianą sekcję (Jacek Batóg – Marek 
Migacz), która w swojej kategorii (początkujący goliści 
i zaawansowani brydżyści) zajęła drugie miejsce, zdo-

Sponsorzy VI Otwartego Turnieju Brydżowe-
go o Puchar Rektora US: Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, Szczecińska 
Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Euroafrica Shipping 
Lines oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Szczecinie.

Partner VI Otwartego Turnieju Brydżowego 
o Puchar Rektora US: Grupa Azoty Zakłady Che-
miczne „Police” S.A.

Studentki wychowania 
izycznego mistrzyniami Europy
Po raz kolejny Wydział Kultury Fizycznej 
i Promocji Zdrowia może poszczycić się wielkimi 
osiągnięciami swoich żaków. W Portugalii w dniach 
22-24 listopada 2013r. podczas Mistrzostw Europy 
Karate Shotokan nasze studentki wywalczyły złoto 
w kumite drużynowym.

Berenika Prządka (Shobu-kan Stargard) i Justy-
na Paczkowska (Bodaikan Szczecin) – ukształtowane 
przez etykietę karate, skromne, pełne pokory i harmo-
nii studentki wychowania izycznego zdominowały 
zawodniczki z całej Europy. Berenika, która jest już 
mistrzynią świata w indywidualnym kumite (Chicago, 
2011), zdobyła również srebrny medal w drużyno-
wym kata.

Jeszcze tak niedawno chlubą byłego Instytutu 
Kultury Fizycznej byli wybitni karatecy: Paweł Bombo-
lewski, Szymon Grzywacz i Piotr Szumiło. Wielokrotni 
mistrzowie Polski, zdobywcy Pucharu Polski, medaliści 
Mistrzostw Europy i Świata oraz zdobywcy Pucharu Eu-
ropy i Świata, są już absolwentami Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Dziś przyszedł czas na panie reprezentujące 
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US.

Adrianna Banio

Zakład Nowoczesnych 
Form Ruchowych 

Wydział Kultury 
Fizycznej i Promocji 

Zdrowia US

2(3)  Justyna Paczkowska, studentka I roku II stopnia 
wychowania izycznego
1(3)  Berenika Prządka, studentka II roku II stopnia 
wychowania izycznego 

W naszym społeczeństwie panuje fałszywe prze-
konanie, że kobiety jako istoty słabsze nie są w stanie 
osiągać tak dobrych rezultatów w sztukach walki jak 
mężczyźni. Jak widać, nasze studentki są jednak żywym 
przykładem na to, że w karate główną bronią nie jest siła 
czy masa ciała, lecz wytrenowanie – do tego stopnia, że 
atak wroga może być kontrolowany dzięki umiejętnoś-
ciom i technice. Wygrywa się głową, nie mięśniami. 

Berenika Prządka i Justyna Paczkowska są nie tylko 
czynnymi zawodniczkami, ale również młodymi tre-
nerkami i sędzinami w World Karate Federation. Dzięki 
zaangażowaniu, systematycznej i ciężkiej pracy oraz 
pasji potraią pogodzić wyczyn sportowy ze studiami 
dziennymi.

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia umoż-
liwia takim sportowcom realizowanie programu w ryt-
mie odpowiadającym ich potrzebom i możliwościom, 
gdyż tok studiów dostosowany jest do ich kalendarzy 
sportowych.  

bywając tytuły golfowo-brydżowych wicemistrzów 
Polski. Do pełni szczęścia zabrakło tylko obrony tytułu 
mistrzowskiego wywalczonego w poprzednim roku.

Sekcja Brydżowa AZS US dla wszystkich
Odnoszenie sukcesów, a przede wszystkim pasjo-

nowanie się grą w brydża przy stoliku wymaga wiedzy 
oraz poświęcenia wolnego czasu. Warto jednak zmie-
rzyć się z tym wyzwaniem, w czym mogą pomóc zaję-
cia prowadzone w ramach Sekcji Brydżowej AZS US, na 
które zapraszamy wszystkich chętnych. 

W roku akademickim 2013/2014 zajęcia z grupą 
początkującą prowadzi nowo pozyskany wykładowca, 
pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
US – Paweł Stężała. 

Więcej informacji o brydżu akademickim na stronie 
www.us.szc.pl/brydz.  
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Teatr jako dom
„Pleciuga” świętowała jubileusz sześćdziesięciolecia

Jubileusze z reguły kojarzą się z oicjalną formą obchodów, w których centrum jest 
przeszłość i uroczyste przywoływanie wspomnień. Teatr Lalek „Pleciuga”, świętując 60-lecie 
swojej obecności w Szczecinie, odwrócił perspektywę i zaproponował formułę jubileuszu 
osadzonego mocno w „tu i teraz” teatru oraz widzów i zwróconego wyraźnie w przyszłość,  
ku planom, marzeniom i wyzwaniom.

KULTURA

Na podsumowanie szóstej dekady działalności 
dyrektorzy „Pleciugi” Zbigniew Niecikowski i Anna 
Garlicka wraz z zespołem stworzyli roczny program 
obchodów, których można by życzyć każdej scenie 
w Polsce. Pomysł świętowania przez cały rok spraw-
dził się już bardzo dobrze, gdy szczecińska scena 
lalkowa obchodziła pięćdziesięciolecie. Ostatnia 
dekada, lata przełomowe dla „Pleciugi” za sprawą 
przeprowadzki do wybudowanego specjalnie dla 
niej budynku przy placu Teatralnym, zachęcało po-
nownie do mocnego zaznaczenia jubileuszu na ma-
pie wydarzeń kulturalnych Szczecina.

Teatr przyszłości to teatr w codzienności
Roczny program, imponujący liczbą i różnorod-

nością działań na scenach nowego teatru, w prze-
strzeni miejskiej, w cyberprzestrzeni, został spięty 
w projekt Teatr i miasto: przestrzeń świętowania / 
przestrzeń codzienności (dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i Miasta Szczecin). Jak można przeczytać na łamach 
„Gabita” (nr 3 [40] 2013), pomysł projektu wyrósł 
z idei tworzenia w teatrze i wokół niego takich sy-
tuacji i miejsc, które pozwolą odbiorcom włączyć 
aktywne uczestnictwo w kulturze w codzienność. 
Przez cały rok widzowie mogli brać udział w warszta-
tach, konkursach, działaniach streetartowych i wielu 
innych wydarzeniach, których dodatkową wartością 
było to, że łączyły one wszystkie pokolenia. 

Jako gość obecny tylko na kilkudniowej kul-
minacji obchodów w dniach 14-16 listopada 2013 
r. mogłam doświadczyć zaledwie cząstki atmosfe-
ry całorocznych zdarzeń, ale nawet tych kilka dni 
w Szczecinie wystarczyło, aby przekonać się o sze-
rokim zasięgu i niesztampowej formule jubileuszo-
wej. Oglądając zdjęcia z cudownie przewrotnymi 
plakatami antyteatralnymi, które powstały podczas 
warsztatów zrealizowanych wraz ze szczecińską 
Akademią Sztuki, miałam poczucie, że dzieciom 
udało się świetnie uchwycić główną myśl patronują-

cą jubileuszowi „Pleciugi”. Zaproszone do tego, żeby 
naruszyć schematy myślenia o teatrze, pokazały, że 
można go widzieć inaczej niż tylko jako świątynię 
sztuki – jeden z dziecięcych plakatów to śmiała gra 
między hasłem „Teatr jest głupi!!!” a szczerzącą ra-
dośnie zęby kolorową postacią. 

Teatr to przestrzeń spotkania, relacji, wzajem-
ności, rozmowy i dyskusji, że może być jak dom. 
Czuje się to również na wciąż jeszcze zagospoda-
rowywanym placu Teatralnym, który za sprawą te-
atru zyskał nową jakość (plac zabaw, widowiskowa 
fontanna, kawiarenka) i zmienił się w miejsce przy-
jazne mieszkańcom Szczecina i już przez nich zaak-
ceptowane.

dr Marzenna 
Wiśniewska

Katedra 
Kulturoznawstwa 
Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu
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Teatr lalek – skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy?
Podczas jubileuszu nie mogło zabraknąć tego, 

co od kilkunastu lat wyróżnia działalność „Pleciu-
gi” na mapie polskich scen. Jest jedynym teatrem, 
który systematycznie organizuje, współorganizuje 
(m.in. z pracownikami Uniwersytetu Szczecińskie-
go) konferencje naukowe i uczestniczy w wyda-
waniu publikacji teatrologicznych (m.in. serie 
towarzyszące Przeglądowi Teatrów Małych Form 
KONTRAPUNKT). 

Tym razem na zaproszenie dyrekcji „Pleciugi” 
dr Halina Waszkiel (Akademia Teatralna im. A. Zel-
werowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej 
w Białymstoku) przygotowała trzydniowy panel 
dyskusyjny pod hasłem: Teatr lalek: gdzie jesteśmy, 
dokąd zmierzamy, jak tam dojść? Trzeba podkre-
ślić, że za sprawą inicjatywy Zbigniewa Niecikow-
skiego i Anny Garlickiej po raz pierwszy po około 
dwudziestu latach przerwy doszło do ogólnopol-
skiego spotkania licznych przedstawicieli środo-
wiska: reżyserów i aktorów lalkarzy, dyrektorów 
scen lalkowych i pedagogów szkół teatralnych, 
teatrologów, praktyków i teoretyków reprezentu-
jących różne pokolenia i style uprawiania teatru 
oraz refleksji o nim. W dniach 14-16 listopada 2013 
r. sala konferencyjna stała się miejscem wspólne-
go myślenia o tym, jak teatr lalek jest obecny we 
współczesnym teatrze polskim i do jakich pytań 
prowokuje codzienna praktyka twórców. 

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński (Uniwersytet Ja-
gielloński) i dr hab. Marek Waszkiel (AT Wydział 
Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku) przypominali 
o konieczności krytycznego podejścia badaczy 
i praktyków teatru lalkowego do własnych mito-
logii oraz szerokiego patrzenia na kontekst prze-
mian kulturowych, w których uczestniczą wszyst-

kie dziedziny współczesnego teatru. Trudno jest 
nam akceptować, że teatr jest niszą w kulturze, 
a teatr lalek to z kolei nisza w tej niszy, ale należy 
czasami uwzględnić i taką perspektywę, ponieważ 
pozwala ona na racjonalną refleksję nie tylko nad 
kondycją sztuki scenicznej, ale i skutecznością 
społeczną teatru, jego rolą w dialogu kulturowym. 
Kosiński postawił otwarte pytania: jak teatr lalko-
wy może dziś włączyć się we współczesną debatę 
teatralną, której centrum jest ciało i cielesność, na 
jaki potencjał lalki należy dzisiaj zwrócić uwagę, 
aby twórczy ferment zdynamizował sztukę lalkar-
ską i mogła ona prawdziwie uczestniczyć w wy-
mianie międzynarodowej.

W refleksjach dra Marcina Bartnikowskiego 
(AT Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, Ma-
labar Hotel), Adama Walnego (Walny-Teatr) i Anny 
Augustynowicz (dyrektorka artystyczna Teatru 
Współczesnego w Szczecinie) brzmiały pytania 
o powód obecności lalki na scenie (lalka zaczyna 
się tam, gdzie kończy się człowiek – Bartnikowski; 
relacja pomiędzy aktorem a lalką jest absolutem 
– Walny). Augustynowicz przypominała o po-
dwójności porządku: ciała i duszy, który wzmacnia 
obecność lalki na scenie. Jeśli lalka jest medium 
teatru animacji, to pojawia się pytanie, czy i kie-
dy dzisiejsze multimedia mogłyby być traktowane 
jako część teatru animacji (Paweł Passini – reżyser, 
dyrektor neTTheatre i pisząca te słowa dr Marzen-
na Wiśniewska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika). 
Różne formy multimedialnych środków wyrazu 
(projekcje filmowe, animacje komputerowe, tech-
niki telewizyjne) są coraz częściej obecne w tea-
trze lalek nie tylko w roli ilustracyjnej, ale w celu 
współdziałania aktorów z obiektami, obrazami 
wytwarzanymi za sprawą nowoczesnych tech-
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nologii wizualnych. Multimedia stają się nowym 
partnerem scenicznym aktora i otwierają inne 
niż lalka możliwości wzajemnego animowania się 
tych dwóch żywiołów teatralnych. 

Zaproszeni reżyserzy podkreślali problem 
braku przestrzeni na eksperyment lalkowy w tea-
trach instytucjonalnych i na realną niezależność 
artystyczną. Upominali się o prawo do twórczych 
poszukiwań i błądzenia, co ramy instytucjonalnej 
działalności polskich scen lalkowych niemal cał-
kowicie uniemożliwiają. Przed twórcami wyrastają 
kolejne ściany, jak to określił Konrad Dworakowski 
(reżyser, dyrektor Teatru Pinokio, Łódź), przeszko-
dy wynikające ze struktury instytucji i przez nią 
sankcjonowane. 

Tymczasem, jak podkreślali reżyserzy, regular-
ność eksperymentów to jedyna szansa na zmianę 
paradygmatu teatru lalkowego. Na odważne po-
szukiwania decydują się jednak przede wszystkim 
teatry niezależne i to one reprezentują polskie śro-
dowisko lalkowe na festiwalach zagranicznych.

Pasję do twórczego korzystania z estetyki lal-
kowej muszą pielęgnować szkoły teatralne, dlate-
go konieczna jest ciągła refleksja nad programem 
nauczania i współpraca szkół z teatrami. O cieka-
wych inicjatywach i zmianach modelu kształcenia 
opowiadali między innymi prof. Aleksander Mak-
symiak (PWST Wydział Lalkarski we Wrocławiu), 
dr Aneta Głuch-Klucznik (dziekan PWST Wydziału 
Lalkarskiego we Wrocławiu), dr hab. Sylwia Jano-
wicz-Dobrowolska (dziekan AT Wydziału Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku).

Gorące dyskusje zarysowały mapę zagadnień, 
które powinny stać się troską całego środowiska: 

kondycja krytyki teatru lalek (Karol Suszczyński 
– IBL PAN, Justyna Czarnota – Instytut Teatralny 
w Warszawie) i rola organizacji lalkarskich (dr Wal-
demar Wolański, dyrektor Teatru Arlekin w Łodzi 
i wiceprezydent POLUNIMY), rozwój współczes-
nej dramaturgii dla teatru lalek i jej obecność na 
scenach (dr Halina Waszkiel – AT Wydział Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku, Zbigniew Rudziński – 
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu), kształcenie 
aktorów, reżyserów, scenografów dla teatru lalek. 
Ważnym tematem była odpowiedzialność teatru 
wobec małego i młodego widza. 

Alicja Morawska-Rubczak, pedagog teatru 
w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, podniosła prob-
lem braku w Polsce metod weryfikacji poziomu 
przedstawień i mechanizmów ograniczających 
dostęp chałturniczych zespołów o wątpliwej jako-
ści do przedszkoli i szkół. Teatr może i musi dzi-
siaj odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu 
nowej edukacji teatralnej, weryfikować społeczną 
siłę swego oddziaływania i w dialogu z odbiorcą 
tworzyć przestrzeń do uczestnictwa w kulturze. 

Scena dla dorosłych
Z sesją komponowały się przedstawienia „Ple-

ciugi” dla dorosłych. Groteskowo wyginający się 
na scenie życia lalkowi bohaterowie Don Juana 
Moliera (reż. Aleksiej Leliavski) niepokoili najbar-
dziej swoim plastycznym wyrazem, surrealnoś-
cią, elastyczną formą lalki, która obnażała małość 
człowieka. W szaleńczym tempie przygód słyn-
nego zdobywcy kobiecych serc na plan pierwszy 
wysuwa się libertyńska swoboda, ale ginie wielo-
znaczność tej postaci. W Stworzeniach scenicznych 57



April De Angelis (reż. Paweł Aigner) aktorki jednej 
z pierwszych elżbietańskich scen z odbijającymi 
ich wygląd kukłami piętrzą kolejne poziomy dra-
maturgicznego zmagania się zarówno z materią 
teatru, jak i materią życia. Tak jak w teatralnej ra-
mie, tak i w życiu chcą zagrać jak najciekawsze 
role i zrobić to możliwie najlepiej. Nawet jeśli wy-
starcza talentu, nie zawsze się to udaje, bo teatr 
i życie to skomplikowany układ różnych sił, na któ-
re mamy ograniczony wpływ. 

Teatr w drodze
Jubileuszowi „Pleciugi” towarzyszyło wydanie 

książki Szósta dekada Teatru Lalek Pleciuga 2003-
2013, pod redakcją Anny Garlickiej. Utrwala ona 
ostatnie dziesięciolecie szczecińskiej sceny lalko-
wej i dopełnia o kolejny ważny rozdział panoramę 
dziejów tego teatru, zapisaną przez Roberta Cie-
ślaka i Elżbietę Stelmaszczykową w Pół wieku tea-
tru lalek w Szczecinie (Szczecin 2004). Artur D. Li-
skowacki w tekście podsumowującym minionych 
dziesięć lat sceny zapisał proces stawania się nowej 
„Pleciugi”, nie tylko jako budynku, ale teatru, który 
wreszcie po latach tułaczki może się zatrzymać 
i skupić na kształtowaniu nowego modelu dzia-
łalności i obecności w świadomości szczecinian. 
Refleksje wokół czterdziestu dwóch premier tego 
okresu, licznych projektów teatralnych, organizo-
wanych festiwali, działań edukacyjnych dają świa-
dectwo dynamicznej działalności sceny lalkowej 

i konsekwentnie realizowanej wizji teatru, którego 
profil artystyczny od piętnastu lat współtworzą 
Zbigniew Niecikowski i Anna Garlicka. 

Liskowacki przygląda się temu, jak łączą oni 
kontynuowanie tradycji „Pleciugi” w inscenizowa-
niu klasyki literatury dla dzieci i dorosłych z podej-
mowaniem nowych wyzwań artystycznych przez 
premiery najnowszej dramaturgii i otwieranie się 
na różnorodne języki sceniczne, które proponują 
zapraszani reżyserzy. Pisze o tym wszystkim jako 
przyjaciel teatru, który uczestniczy w życiu tej sce-
ny, zna wartość jej sukcesów i potrafi zrozumieć 
słabsze momenty. Jego refleksję dopełnia kronika 
najważniejszych wydarzeń i część dokumentująca 
sezony 2003/2004 – 2012/2013 w opracowaniu dr 
Barbary Popiel. Zarówno treść, jak i bardzo este-
tyczna szata graficzna Szóstej dekady Teatru La-
lek Pleciuga sprawiają, że książka jest przyjemna 
w lekturze. 

Doskonałą puentą świętowania jubileuszu 
60-lecia „Pleciugi” była premiera Bajek samograjek 
Jana Brzechwy w reżyserii Anny Augustynowicz. 
Pomysł inscenizacji znanych wierszy (Na straganie, 
Entliczek-Pentliczek) i bajek (Kopciuszek, Czerwony 
Kapturek) Augustynowicz oparła na narracyjnym 
dystansie do tekstów i ascetycznej formie chó-
ralnego mówienia, skandowania, zanurzania się 
przede wszystkim w rytmie wiersza. Pozwoliła na 
nowo usłyszeć Brzechwę – właśnie – usłyszeć, za-
nurzyć się w brzmienia świata, który on tworzył, 
i zarazem uchwycić w nich dźwięki współczesno-
ści. Uruchomiła na scenie mechanizm złożony z ca-
łego zespołu aktorskiego, który uczynił ze zbioro-
wej kreacji wielki atut przedstawienia. Z ogromną 
ciekawością podążało się za chórem, który prze-
kładał dylematy warzyw na znaki bliskie językowi 
migowemu. W Kopciuszku wyrazistość bohaterów 
i zarazem ich teatralność wynikała z pozytywkowej 
konwencji postaci. Czerwony Kapturek zaskakiwał 
widza energetycznym, rockowym wizerunkiem 
tytułowej bohaterki (Paulina Lenart) wspieranej 
przez Narratora (Rafał Hajdukiewicz), uwodziciel-
skim Wilkiem (Maciej Sikorski), i po prostu cieszył 
barwnie oraz dowcipnie stworzonym przez cały 
zespół światem lasu, który czarował dźwiękami 
(muzyka Jacka Wierzchowskiego).

Koniec roku 2013 zamyka jubileuszowe obcho-
dy. Teatr rozpoczął nowe dziesięciolecie w bardzo 
dobrej kondycji. Życzę dyrekcji i zespołowi „Ple-
ciugi”, aby atmosfera teatralnego domu przycią-
gała do niego jak najwięcej młodych i dorosłych 
widzów, a kolejne premiery dawały poczucie ra-
dości tworzenia i podejmowania ciekawej rozmo-
wy z widzami na tematy nurtujące współczesnego 
człowieka.  
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prof. dr hab.  
Wiesław Deptuła

kierownik Katedry 
Mikrobiologii
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Świat nauki wymaga przybliżenia, zasady jego funkcjonowania mają swój 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.

1. Jak podaje MNiSW, aż 5,8 mld rząd zagwarantował na 
podwyżki dla nauczycieli akademickich do roku 2015; 
pierwsza transza w 2013 roku, która traiła do uczelni, 
wynosiła 907 mln. Poinformowano także, że rocznie na 
pomoc stypendialną dla studentów przekazuje się 1,7 
mld, a 41 mln przeznaczono w ciągu dwóch ostatnich 
lat na granty dla najmłodszych naukowców (Diamento-
wy Grant i Generacja Przyszłości). NCN i NCBR w latach 
2011-2013 przekazały 11,2 mld złotych na granty dla ba-
daczy w Polsce. 

2. Warto też podać, że program nowego budżetu w ra-
mach ERASMUS w Unii Europejskiej wynosi do 2020 
roku 14,7 mld euro. Zakłada się, że skorzysta z niego 4 
mln młodych ludzi. W nowym budżecie Parlamentu Eu-
ropejskiego przeznaczono również więcej na badania 
i innowacje, a jest to 77 mld euro, czyli o 25 mld wię-
cej niż w poprzedniej perspektywie. Wyznaczono 12 
najważniejszych zadań do realizacji: m.in. wsparcie dla 
osób poszukujących zatrudnienia, inanse na pobyt za 
granicą dla młodych badaczy, a także spore środki na 
badania naukowe i innowacje Horyzont 2020, choć tak-
że doinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz środki na inwestycje w infrastrukturę. 

3. Prof. dr hab. Maciej W. Grabski w „Polityce” (2013 nr 41) 
wypowiada się na temat inansowania nauki w Polsce. 
Profesor pisze, że rzeczywiście nie można nie zauwa-
żyć, że do badań naukowych, choć i do innych obsza-
rów działalności ludzkiej, stosuje się prawo Pareto, tzw. 
prawo 80/20, zgodnie z którym 80% dorobku nauki 
wytwarza zaledwie 20% naukowców, choć, jak twier-
dzi, jego własne obserwacje prowadzą do wniosku, 
że do naukowej rzeczywistości odnosi się ostrzejsze 
prawo Sturgeona, według którego 90% dorobku to 
„bzdety”. Nauka jest albo bardzo dobra, albo żadna, 
co podaję w kontekście ocen wystawionych chociażby 
przez KEJN. Dobrym kontekstem jest zorganizowana 
19 września 2013 roku przez FNP konferencja na temat 
Co decyduje o sukcesie w nauce?, na której przedyskuto-
wano kwestie dotyczące zarządzania karierą naukową. 
Warto uczestniczyć w takich spotkaniach.

4. W tym roku nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
„Polskiego Nobla” otrzymał prof. dr hab. Marek Żu-
kowski z Uniwersytetu Gdańskiego za badania wielo-
fotonowych stanów splątanych, które doprowadziły 
do sformułowania przyczynowości informacyjnej jako 
zasady izyki. NCN podało, że wśród osiągnięć profeso-
ra jest i to, że jedna z jego prac z 1993 roku ma ponad 
600 cytowań. Drugim laureatem został prof. dr hab. 
Andrzej K. Tarkowski z Uniwersytetu Warszawskiego 
za odkrycia wyjaśniające fundamentalne mechanizmy 
odpowiedzialne za wczesny rozwój zarodków ssaków. 
Trzecim wyróżnionym został prof. dr hab. Sylwester Po-

rowski z PAN w Warszawie, który otrzymał nagrodę za 
opracowanie wysokociśnieniowej metody otrzymywa-
nia monokryształku azotku galu. Czwartym nagrodzo-
nym został, jak go nazywają polscy ilozofowie, „polski 
Hipokrates” dzisiejszej ilozoii, prof. dr hab. Jan Woleń-
ski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły In-
formatyki i Zarządzania w Rzeszowie za wszechstronną 
analizę prac Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i wprowa-
dzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu 
współczesnej ilozoii. Przypomnijmy, że tego ostatnie-
go laureata nasz US gościł w ramach cyklu wykładów 
„Szczecin Humanistyczny”.

5. Laureatami Nagród Ministra w 2013 roku za wybitne 
osiągnięcia naukowe zostali: w kategorii badań pod-
stawowych – prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz (Instytut 
Fizyki PAN), w kategorii badań na rzecz rozwoju spo-
łeczeństwa – prof. dr hab. Hubert Orłowski (Instytut 
Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu), w zakresie ba-
dań na rzecz rozwoju gospodarki – prof. dr hab. Maciej 
Bugajski (Instytut Technologii Elektronowej Politech-
niki Warszawskiej). Nagrodę za osiągnięcia w opiece 
naukowej otrzymał prof. dr hab. Bogusław Andrzej 
Buszewski (Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu) i wielce zasłużony dla nauki prof. dr 
hab. Franciszek Józef Kokot (Wydział Lekarski Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), a także prof. 
dr hab. inż. Jan Misiewicz (Instytut Fizyki Politechniki 
Wrocławskiej). Przyznano również 9 wyróżnień-dyplo-
mów za osiągnięcia naukowe; 3 dyplomy za osiągnięcia 
organizacyjne oraz 8 nagród za osiągnięcia dydaktycz-
ne; wśród laureatów był zespół US w osobach JM Rekto-
ra prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, dra Dariusza K. 
Chojeckiego, mgr. Andrzeja Gizy, dra Pawła Terefenko. 
Brawo! Minister wręczył również trzy dyplomy za osiąg-
nięcia organizacyjne, wśród nagrodzonych był prof. dr 
hab. Artur Bartkowiak z ZUT w Szczecinie, oraz nagrody 
dla nauczycieli akademickich za całokształt dorobku 
obejmującego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i or-
ganizacyjne – i tych nagrodzonych było 10 osób, wśród 
których znalazł się reprezentant ZUT w Szczecinie prof. 
dr hab. inż. Walerian Arabczyk. 

6. Kategoryzacja AD 2013 jednostek naukowych została 
ogłoszona w środowisku szczecińskim. Nie ma jedno-
stek z kategorią A+. Na naszym uniwersytecie kategorię 
A ma jedynie Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia, pozostałe wydziały mają kategorię B. Warto na po-
szczególnych wydziałach US przeanalizować obecną 
sytuację i wyciągnąć wnioski co do możliwości popra-
wy. 

7. W obecnej kategoryzacji kategorię A+ otrzymało 28 
jednostek, tj. 3,8% z wszystkich 962 jednostek ocenia-
nych. Warto dodać, że kategorię A ma 38%, kategorię 



B ma 56,2% i kategorię C – 8%. Dodać należy i to, że 
kandydaci do kategorii A+ byli wybierani z 25% naj-
wyżej ocenianych jednostek. Z analizy kategoryzacji 
jednostek wynika i to, że aż 17,1% kategorii A+ mają jed-
nostki PAN, 3% uczelnie i 1,7% instytuty badawcze, zaś 
kategorię C mają: 1,4% PAN, 7,5% uczelnie (57 uczelni), 
7% instytuty badawcze i 50% inne. Jednostki kategorii 
C dostaną inansowanie na pół roku i mogą podjąć trud 
poprawy, a po roku ponownie poddać się ewaluacji. 

8. Jak twierdzi przewodniczący Komitetu KEJN prof. Ma-
ciej Zabel, kategoria dla wielu ma znaczenie, głównie 
ambicjonalne i prestiżowe, ale że mimo wielu dyskusji 
odnośnie kategorii A+ jednostki posiadające ją to rze-
czywiście jednostki wybitne. Profesor twierdzi też, że 
obecna kategoryzacja pokazała dominację placówek 
PAN, ale również stwierdza, że w grupie jednostek B 
jest duża niejednorodność, bo są jednostki bardzo bli-
skie kategorii A i takie na granicy kategorii C. 

9. Warto wiedzieć, że 17-18 listopada 2013 roku PAU 
w Krakowie zorganizowała debatę o nauce. W czasie 
posiedzenia dyskutowano o sposobach oceny jedno-
stek i czasopism naukowych, a także ocenie samych 
pracowników. Dużo czasu poświęcono także proceso-
wi oceny wniosków w NCN. 

10. W grudniu 2013 roku zostanie ogłoszony wspólny kon-
kurs NCN i NCBR na granty dotyczące badań teoretycz-
no-praktycznych, w których oprócz fazy koncepcyjnej 
i badawczej uwzględniona zostanie faza wdrożeniowa. 

11. Periodyk „Time” podał, że wśród 100 najważniejszych 
odkrywców światowej nauki znalazł się dr Jarosław 
Żrałka (Instytut Archeologii UJ w Krakowie), prowadzą-
cy badania archeologiczne w okresie rozkwitu cywiliza-
cji Majów. 

12. Jak twierdzi prof. dr hab. Andrzej Malinowski, antropo-
log z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie 
należy pozostawiać asystentów z ich własną intuicyjną 
wiedzą na temat sposobu prowadzenia zajęć. Dodaję 
od siebie – również że bez opieki naukowej, bo nawet 
człowiek najzdolniejszy może być niedoskonały. Mimo 
że mamy już XXI wiek, nadzór profesorski w relacji Mistrz 
– Uczeń obowiązuje nadal. Wprawdzie trudno wszystko 
zaakceptować, jako wynik przeliczenia, co może umieć 
i dać Mistrz – Uczeń, bo jak twierdzi Albert Einstein, 
„Nie wszystko, co się liczy, może być policzalne, i nie 
wszystko, co jest policzone, liczy się”. Te fakty, głównie 
z zakresu dydaktyki, łączą się i z takimi „kwiatkami”, że 
głównie młodym prowadzącym dydaktykę zdarzają się 
sytuacje, że studenci na ich zajęcia przychodzą nieprzy-
gotowani. Możliwe, że ta pasywna postawa studentów 
łączy się z tym, że często uczymy „pod klucz”. Sądzę, że 
doświadczenie ma istotne znaczenie i w relacji Mistrz – 
Uczeń, mimo praw demokracji, trzeba chyba przyjąć, że 
słuchanie jest koniecznością.

13. Warto wiedzieć, że nakładem MNiSW w lipcu 2013 
(www.mnisw.gov.pl) ukazało się opracowanie autor-
stwa prof. Witolda Orłowskiego pt. Komercjalizacja ba-
dań naukowych w Polsce – bariery i możliwości ich prze-
łamania oraz opracowanie Szkolnictwo wyższe w Polsce. 
Zachęcam do studiowania tych dwóch dokumentów, 
chociażby w kontekście ustawy o zmianie prawa 
o szkolnictwie wyższym, której projekt jest dyskutowa-
ny od lipca 2013 roku.  

Ważne pytania, 
czyli kalkulacja 
kosztów 
kształcenia
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
18 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych 
zasad gospodarki finansowej uczelni publicznej 
(Dz.U. 2012, poz. 1533) pozostawia określenie 
zasad ewidencji i rozliczania koszów kształce-
nia przez rektorów w opracowanej dokumenta-
cji zasad (polityki) rachunkowości. 

Zgodnie z rozporządzeniem: „Rektor w ra-
mach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
określa sposób rozliczenia kosztów pośrednich 
na poszczególne rodzaje działalności, w tym 
w ramach działalności dydaktycznej na koszty 
kształcenia na studiach stacjonarnych, niesta-
cjonarnych i koszty pozostałe oraz koszty utrzy-
mania domów i stołówek studenckich” (§ 18). 

Ważne pytania o koszty
Kalkulacja kosztów jest jednym z istotnych 

elementów składających się na system rachun-
kowości. Jej celem jest ustalenie jednostkowe-
go kosztu wytworzenia produktu, na przykład 
kosztów: studiów, grupy studenckiej, edycji 
studiów podyplomowych, kształcenia jednego 
studenta. 

Należy podkreślić, że jednostkowy koszt 
kształcenia studenta jest uzależniony od wielu 
czynników, na przykład:
1. liczby godzin przewidzianych w programie 

studiów,
2. struktury programu studiów (relacje między 

liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, pracy w la-
boratoriami itd.),

3. liczebności grup wykładowych, ćwiczenio-
wych, laboratoryjnych, seminaryjnych itd. 
(najlepiej prowadzić zajęcia z małych gru-
pach),

4. struktury zatrudnienia kadry dydaktycznej 
(koszty zatrudniania profesorów, doktorów, 
asystentów są przecież różne),

Koszty kształcenia to tylko jedno 
z zagadnień dotyczących zarządzaniem 
inansami uczelni w Polsce. Ponieważ 
problemy z tym związane są mało znane 
nie tylko osobom spoza uniwersytetu, 
ale także i w środowisku akademickim, 
warto je zatem przybliżyć czytelnikom 
„Przeglądu Uniwersyteckiego”. 
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5. udziału godzin realizowanych w ramach pensum 
i w ramach godzin ponadwymiarowych.

Wobec powyższego warto zadać sobie ważne 
pytania, czy:
– zwiększenie liczby godzin w programie studiów,
– ograniczanie godzin wykładów na korzyść ćwi-

czeń i laboratoriów,
– prowadzenie zajęć w małych grupach, nieraz kil-

kuosobowych, 
– zmiana struktury zatrudnienia, prowadzenie za-

jąć najczęściej przez profesorów i doktorów
– sprzyjają optymalizacji kosztów kształcenia? 

Wreszcie – czy „cele prywatne”, często związane 
jedynie z utrzymaniem etatów pracowników na-
ukowych, realizowane w drodze uruchamiania lub 
prowadzenia nierentownych kierunków studiów są 
szansą na rozwój uczelni? 

Odpowiedź na zadane pytania, według mnie, 
jest oczywista. I nie znajduję usprawiedliwienia 
dla podobnych działań w argumentach takich, jak 
misja uczelni i humanizm oraz w stwierdzeniu,, że 
„przecież nie pracujemy dla zysku”. 

Zasady polityki rachunkowości
Jak widać z powyższych ustaleń, uruchamiając 

lub kontynuując kierunki studiów, nie można zapo-
minać o związanych z nimi kosztach. 

Z przepisów wspomnianego rozporządzenia, 
które dotyczą przecież wszystkich uczelni publicz-
nych (mają tego samego właściciela), nie wynikają 
szczegółowe rozwiązania dotyczące metodologii 
kalkulacji kosztów kształcenia. Ich opis powinien 
określić rektor w formie tzw. zasad (polityki) ra-
chunkowości. 

Określając zasady (politykę) rachunkowości 
dotyczącą kalkulacji kosztów kształcenia, należy 
odpowiedzieć na wiele pytań. Główne pytania są 
następujące:
1. Jaki klucz podziałowy przyjąć, aby koszty działal-

ności dydaktycznej podzielić na koszty dotyczą-
ce studiów stacjonarnych i niestacjonarnych? Na 
przykład, czy może to być liczba studentów, licz-
ba studentów „przeliczeniowych” w zależności 
od kosztochłonności studiów, liczba godzin do-
tycząca programu kształcenia? Niewątpliwie nie 
można przyjąć jako klucza podziałowego liczby 
studentów, gdyż nakład pracy (szczególnie bez-
pośredniego udziału nauczyciela) jest różny na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2. Co przyjąć za nośnik (jednostkę kalkulacyjną) 
kosztów? Czy jednostką kalkulacyjną ma być stu-
dent lub jednostka umowna, na przykład „studia 
stacjonarne”, „studia niestacjonarne”, „kierunek 
studiów”, „specjalność”, „grupa dziekańska”, „gru-
pa ćwiczeniowa”. 

3. Jak rozliczać koszty na przyjęte nośniki (jednostki 
kalkulacyjne)? Problem ten jest szczególnie istot-
ny dla „kosztów wspólnych” dotyczących jedno-
cześnie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych 
i pozostałej działalności dydaktycznej. Należy 
więc określić klucze podziałowe kosztów. Wydaje 

prof. dr hab. 
Waldemar Gos

prorektor ds. inansów 
i rozwoju US

się, że w wypadku kosztów kształcenia lepszymi 
kluczami podziałowymi będą klucze bazujące na 
miarach niefinansowych, na przykład – bardziej 
na realizowanej liczbie godzin zajęć dydaktycz-
nych, liczbie studentów niż na miarach finanso-
wych, na przykład – na kosztach bezpośrednich. 

Należy podkreślić, że bez względu na przyjęte 
przez rektora zasady kalkulacji kosztów musimy 
mieć zawsze świadomość, że stosowana metodo-
logia ustalania kosztów kształcenia jest zazwyczaj 
prawidłowa, jednak nie zawsze (może raczej nigdy) 
nie dostarcza prawdziwych informacji. Wynika 
to oczywiście z przyjmowania umownych, często 
uproszczonych zasad rozliczania kosztów. 

Warto również podkreślić, że ustalone koszty 
kształcenia mogą być bliższe „kosztom prawdzi-
wym”, gdy uczelnia zastosuje bardzo zaawansowa-
ne (kosztowne) modele rachunku kosztów, które 
będą wspomagane narzędziami informatycznymi. 
Jednak nawet w takiej sytuacji wygenerowane in-
formacje, mimo że będą bardzo dokładne, mogą 
dokładnie wprowadzać w błąd. 

Podsumowując niniejsze rozważania, należy 
stwierdzić, że zasady (polityka) rachunkowości 
dotyczące kalkulacji kosztów kształcenia powinny 
być:
1. Zrozumiałe dla wszystkich osób zajmujących się 

kształceniem na uczelni. 
2. Proste, czyli nieangażujące dużych zasobów 

sprzętu, technologii, pracy pracowników.
3. Uniwersalne, możliwe do zastosowania w każdej 

uczelni, co pozwala na dostarczanie porównywal-
nych informacji.

Oczywiście można podjąć decyzję, że uniwersy-
tet będzie zarządzany administracyjnie, czyli powi-
nien kształcić studentów bez względu na ponoszo-
ne koszty. 

Jestem jednak zwolennikiem zarządzania ryn-
kowego, co oznacza, że powinny być uruchamiane 
(z pewnymi wyjątkami, które dotyczą klasycznych 
kierunków kształcenia, na przykład biologii, mate-
matyki, fizyki) tylko te kierunki studiów, które są 
rentowne i potrzebne na rynku pracy. 

***
Za 2013 rok wszystkie uczelnie publiczne muszą 

podzielić koszty kształcenia co najmniej na koszty 
kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjo-
narnych. Dotyczy to również Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. O przyjętej metodologii kalkulacji kosztów 
kształcenia i jej wynikach poinformuję Państwa w ko-
lejnym wydaniu „Przeglądu Uniwersyteckiego”.  

W artykule znajdują się tezy zawarte w referacie wy-
głoszonym na konferencji „Rachunkowość w zarządza-
niu jednostkami gospodarczymi (XXI edycja)” zorgani-
zowanej przez Instytut Rachunkowości US w dniach 
20-22 maja 2013 w Kołobrzegu. 61



PREZENTACJE

WYWIAD 
z Dziekanem Tarczyńskim

Ocena parametryczna jednostek naukowych, przeprowadzona decyzją Nr 789/KAT/2013 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2013 roku miała na celu 
wyłonienie czterech grup jednostek naukowych w kategoriach A+, A, B, C pod względem 
potencjału naukowego, osiągnięć naukowych i twórczych, jakości i efektów prowadzonych 
badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał kategorię naukową A, plasując się na 9 miejscu 
w klasyikacji ogólnokrajowej. O przygotowaniach do oceny parametrycznej z prof. zw. drem 
hab. Waldemarem Tarczyńskim, dziekanem WNEiZ US, rozmawia Krzysztof Trzciński, dyrektor 
Biura Promocji i Informacji US.

Podstawą do uzyskania pozytywnej oce-
ny są udokumentowane wyniki badań nauko-
wych i prac rozwojowych z poprzednich kilku 
lat działalności jednostki naukowej. Ocena jest 
zatem efektem wieloletniej pracy naukowców 
i pracowników wydziału, ich badań oraz osiąg-
nięć naukowych. Proszę powiedzieć, w jaki 
sposób wydział przygotował się do weryfikacji 
swojej działalności.

Ocena parametryczna prowadząca do przy-
znania określonej kategorii obejmuje zawsze do-
robek z kilku poprzedzających ten moment lat. 
W tym przypadku były to cztery pełne lata wstecz 
od daty wprowadzenia decyzji o parametryzacji. 
Prace na wydziale związane z przygotowaniem 
ankiety zaczęły się od zapoznania się ze szczegó-
łowymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczą-
cym kryteriów i trybu przyznawania kategorii na-
ukowej jednostkom naukowym, co pozwoliło na 
określenie niezbędnego składu zespołu (12 osób 
z przewodniczącym). Grupa ta miała za zadanie 
organizację gromadzenia wszystkich wymaga-
nych danych w poszczególnych obszarach oceny. 

Praca członków zespołu polegała na uzyski-
waniu niezbędnych informacji od pracowników 
oraz administracji wydziału i poszczególnych jed-
nostek organizacyjnych uczelni, sprawdzaniu ich 
poprawności i kompletności, jak również wprowa-
dzeniu ich w odpowiednim formacie do systemu 
POL-on. Skolekcjonowano również szczegółowe 
opisy bibliograficzne kilku tysięcy różnego rodza-
ju publikacji naukowych, co wiązało się z ich sto-
sunkowo uciążliwym, skrupulatnym i dokładnym 
sformatowaniem do pliku elektronicznego. Miało 
to jednak duże znaczenie, ponieważ punktacja za 
publikacje w czasopismach naukowych przyzna-
wana była w sposób zautomatyzowany i każde 
błędne sformatowanie danych powodowało od-
rzucenie publikacji. 

Reasumując, aby osiągnąć dobrą kategorię, 
trzeba pracować nie dla kategorii, tylko dla wy-
ników naukowych. Jest to zatem sukces nie tyle 
władz wydziału, ile jego pracowników, ponieważ 
liczą się przede wszystkim ich: dorobek, publika-
cje, aktywność naukowa, awanse naukowe, prace 
na rzecz gospodarki, prace wdrożeniowe – bez 
tego nie byłoby możliwe osiągnięcie kategorii A. 
Rolą władz wydziału, jest nie przeszkadzać w do-
brej działalności naukowo badawczej, wspierać 
ją, i jeśli są takie możliwości – dofinansowywać te 
działania.

Przypomnijmy, że jednostki naukowe oce-
niane były za osiągnięcia w ramach następują-
cych kryteriów: osiągnięcia naukowe i twórcze; 
potencjał naukowy; materialne efekty działal-
ności naukowej; pozostałe efekty działalności 
naukowej.

W których obszarach uzyskano najwięcej 
punktów, a które wymagają zwielokrotnienia 
wysiłków ze strony pracowników wydziału?

Idąc po kolei, najważniejsze w tej ocenie są 
osiągnięcia naukowe i twórcze, a są to publika-
cje, wskaźnik wpływu i miary oddziaływania cza-
sopism naukowych Impact factor, czyli ile i gdzie 
publikujemy. W tym kryterium wypadliśmy dosyć 
dobrze, co budzi nasze zadowolenie. Kierunek 
obrany w poprzednich czterech latach jest dobry, 
jednak dalej należy wspierać publikowanie w pe-
riodykach posiadających wysoki Impact factor.

Kolejna pozycja to potencjał naukowy. To jest 
bardzo silna strona naszej oceny parametrycz-
nej – rozwój własnej kadry, który obrazują nasze 
awanse naukowe, profesury, habilitacje, doktora-
ty. To obszar  bardzo dynamicznego rozwoju, sku-
tek ogromnego wysiłku pracowników oraz władz 
wydziału.

Materialne efekty działalności naukowej – jest 
to ten element oceny parametrycznej, który dał 62
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nam dużo punktów, jednak w ocenie globalnej 
wypada najsłabiej. Oczekuję większej aktywno-
ści we wdrażaniu wyników badań naukowych 
w praktyce oraz zwiększania związku naszych ba-
dań z praktyką. Myślę również, że najwięcej pracy 
nas czeka w obszarze wdrażania efektów naszej 
działalności naukowo-badawczej i w poszerza-
niu związków z gospodarką nie tylko w obsza-
rze komercjalizacji wyników badań naukowych, 
ale w obszarze przekazywania efektów tej dzia-
łalności do praktyki. Kontakty ze środowiskiem 
przedsiębiorców, nad którymi pracujemy od lat, 
wytwarzają się relatywnie wolno. Potrzebne jest 
wzajemne zaufanie. Ze swojej strony prowadzimy 
różnego rodzaju działania, które sprzyjają rozwo-
jowi tego typu kontaktów, są to: spotkania otwarte 
w ramach Forum Gryf, Rady Mędrców, składającej 
się z przedsiębiorców, którzy chcą współpracować 
z wydziałem. Przy okazji takich spotkań poszu-
kujemy możliwości nie tylko komercjalizacji wy-
ników badań naukowych, ale również nieodpłat-
nego przekazywania naszych analiz i ekspertyz, 
co mogłoby się przyczynić do lepszego rozwoju 
naszego miasta oraz regionu i kraju.

Kategoria A to także preferencje w procesie 
ubiegania się o środki rozdzielane przez orga-
ny i instytucje finansujące badania naukowe 
w Polsce. W jaki sposób wydział planuje wyko-
rzystać tę szansę?

Faktycznie, w ocenie jakościowej aplikacji gran-
towych pojawia się zawsze pytanie o potencjał 
naukowo-badawczy i o kategorię, w niektórych 
konkursach nie mogą startować jednostki, któ-
re nie posiadają kategorii A. Ponadto jeśli zdarzą 
się dwa równorzędne projekty, w których startują 
jednostki o różnych kategoriach, pierwszeństwo 
ma zawsze kategoria A. Zasady te przekładają się 
zatem na łatwiejszy dostęp do środków finanso-
wych, w związku z czym chcemy zintensyfikować 
nasze badania naukowe w kierunku projektów 
i badań, które wzmocnią pozycję naszego wydzia-
łu oraz staną przyczynkiem do dalszego rozwoju. 

Dzięki temu, że utrzymaliśmy kategorię A, 
oczekujemy przekazania ze strony Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków finanso-
wych na rok 2014 na wyższym poziomie niż obec-
nie. Dodajmy, że do tej pory były to środki jedne 
z najwyższych w Uniwersytecie Szczecińskim, 
istotnie przekraczające milion złotych. To jest 
pierwszy wymierny efekt. 

Ponadto bezpieczeństwo finansowe pozwala 
na podejmowanie tematyki badań, która jest prze-
łomowa, niespotykana, ryzykowna, a ich realizacja 
wiąże się z dużą niepewnością oczekiwanych wy-
ników. Potwierdzenie jakości prowadzonych prac 
badawczych to także wysoka pozycja wydziału 
i jego pracowników w staraniach o nowe środ-
ki finansowe na dalsze badania. Łatwiej uzyskać 
będzie granty zarówno ze źródeł krajowych (np. 
NCN, NCBiR), jak i źródeł międzynarodowych (np. 
Horizon 2020). 

Intensywnie pracujemy również nad kilkoma 
projektami, które nazwać można strukturalnymi, 
ponieważ dotyczą całego wydziału, a nie konkret-
nych jednostek. Obecnie prowadzimy intensywne 
prace nad wyborem dwóch, trzech kluczowych 
projektów z grupy VI, które już wcześniej opraco-
waliśmy.

Przymierzamy się również do środków z puli 
Unii Europejskiej, niemniej jednak mamy świado-
mość trudności, jakie niosą ze sobą formalności 
związane z pozyskaniem tych środków, ponieważ 
w obecnej sytuacji gospodarczej kraju i szkolni-
ctwa wyższego poszukiwanie wkładów własnych 
zabija nieco tę inicjatywę. 

Wydział to także studenci. Czy otrzymanie 
kategorii A przekłada się na jakość ich kształ-
cenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Za-
rządzania Uniwersytetu Szczecińskiego? 

Przyznana kategoria A świadczy o wysokiej ja-
kości kadry naukowo-dydaktycznej, a to oznacza, 
że mamy najlepszą kadrę ze wszystkich wydziałów 
ekonomicznych funkcjonujących obecnie w re-
gionie. Od jakości kadry zależy jakość nauczania. 
Dzięki niej studenci mają możliwość realizowania 
bardzo dobrych programów kształcenia, których 
autorami są najlepsi w regionie i jedni z najlep-
szych w Polsce wykładowcy. Realizuje się to w na-
stępującym schemacie: badania + plany naucza-
nia + sylabusy + wiedza na najwyższym poziomie 
= wysoka pozycja na rynku pracy naszych absol-
wentów.

Im wyższa kategoria, tym lepszy wizerunek 
wydziału w otoczeniu społeczno-gospodarczym 
regionu, co pozwoli przekładać się na większe 
zaufanie pracodawców do naszych absolwentów, 
a tym samym przyczyni się do zwiększenia szans 
na szybkie i dobre zatrudnienie i lepszy rozwój ka-
riery po studiach.

Wyższa kategoria to więcej środków prze-
znaczanych na wydział przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, między innymi na aktyw-
ność naukową studentów, co umożliwi zwiększe-
nie finansowania inicjatyw studenckich. 

To także większe szanse na wprowadzenie 
dotychczas rzadko spotykanych kierunków i po-
dejmowanie badań interdyscyplinarnych, które 
mogą zachęcić potencjalnych kandydatów do 
studiowania na naszym wydziale.  
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O  polsko-pomorskich wojnach
          Bolesława Krzywoustego

Jak się okazuje, postulowany od lat przez Umberto Eco powrót do źródeł tekstowych może 
przynieść całkiem niespodziewane rezultaty. Tak też się stało z niemal podręcznikowymi 
opisami zmagań Bolesława Krzywoustego o Pomorze, których nową interpretację przedstawił 
środowisku szczecińskiemu wrocławski mediewista Stanisław Rosik (Instytut Historyczny 
Uniwersytetu Wrocławskiego).

dr Paweł Migdalski

Zakład Europejskich 
Studiów 

Porównawczych IHiSM 
Wydział 

Humanistyczny US.

Ryc. 1. 
S. Rosik podczas 
wykładu w IHiSM 
US
fot. P. Migdalski

Wszystkiemu winne niewielkie łacińskie słówko 
apud – „pod”, „w”. Otóż jego błędne, antyczne, a nie 
średniowieczne, tłumaczenie winne jest wprowadzeniu 
do historiograii wielkiej bitwy między Pomorzanami 
a Krzywoustym pod Nakłem (łac. Nacla – utożsamiane 
przez historyków z Niekładzem?, Anklam?, nieokreślo-
nym miejscem pod Kołobrzegiem?), z lat 1120-1122. Ta 
walna bitwa, w której miało polec około 18 000 Pomo-
rzan, kreowana była przez dziesięciolecia jako ta, która 
złamała opór Pomorzan i doprowadziła do ich podda-
nia się Krzywoustemu.

Jak się jednak okazuje, jest to mit historiograiczny. 
W istocie – kiedy porównuje się i dokładnie tłumaczy 
odpowiednie passusy żywota św. Ottona z Bambergu 
pióra Herborda, wtedy widoczne staje się, że średnio-
wieczny autor nie trzymał się chronologii i przy opisie 
zdobycia Szczecina wplótł wątek, czy może bardziej 
przypomniał o bitwie pod Nakłem z 1109 r., znanej nam 
przede wszystkim z narracji Galla Anonima. Starcie to, 
jak się wydaje, stało się pewnego rodzaju toposem 
i jako taki traiło do późniejszego o około 40 lat prze-
kazu Herborda. 

Przez lata za sprawą takich badaczy jak Karol Ma-
leczyński, Andrzej Feliks Grabski, czy potem Benon 
Miśkiewicz oraz Karol Olejnik, utrwalił się szczegółowy, 
podzielony na kolejne kampanie i bitwy obraz zmagań 
Krzywoustego o Pomorze. Jednak nie należy czytać 
źródeł dosłownie, a tym bardziej bezmyślnie, lub z wy-
służonych już tłumaczeń, należy natomiast – co jest 
bardzo istotne – brać pod uwagę charakterystyczny dla 
średniowiecza symbolizm. Tak należy też interpreto-
wać wiele wątków związanych z dziejami wojen polsko
-pomorskich. 

Do sfery symbolicznej należy zatem przypisać 
opisane przez Galla Anonima wyprawy Bolesława na 
centrum Pomorza – grody Białogard (łac. Alba – Biała) 
i nadmorskie sławne miasto Kołobrzeg (łac. Cholberg/
Cholbreg), które miały być alegorią panowania polskie-
go księcia nad Pomorzem. Wskazuje na to użycie na ten 
pierwszy gród określenia „królewski” – co jest jawnym 
odniesieniem do szeregu siedzib monarszych noszą-
cych tego typu nazwy, jak ówczesna stolica Węgier Bia-
łogród (węgierski Székesfehérvár, łac. Alba Regia) – da-
jącego Białogardowi status stolicy, centrum księstwa, 

Wykład gościnny dra hab. Stanisława Rosika w Instytucie Historii
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Skoki na bungee czy marihuana?

którego zdobycie i zniszczenie podkre-
ślało wagę sukcesu. 

Wszystkie te zabiegi funkcjonują-
ce w przekazach źródłowych miały za 
zadanie ukazanie spójnych wizji dzie-
jów Pomorzan, w których jest zawarta 
prognoza – mówiąca o tym, że Bole-
sław i tak zdobędzie cały kraj, a jego 
barbarzyński naród, chroniąc się przed 
bezwzględnością Krzywoustego, odej-
dzie od pogaństwa i przyjmie sacrum 
chrześcijan. Dodajmy, że z przekazów 
nie wyjawia się znany z historiograii 
obraz złożonego planu kilkuetapo-
wego podboju Pomorza, a jedynie 
nękania i terroryzowania północnego 
sąsiada wyprawami łupieżczymi, które jednak wypisu-
ją się w ogólniejszy trend do kontrolowania tych ziem 
i utrzymywania w nich wpływów, a w końcu kończą się 
podporządkowaniem nadbałtyckiej krainy. 

Nowe odczytanie
Taki „rewolucyjny” obraz zmagań o Pomorze ukazał 

podczas wykładu gościnnego pt. „Sztabowcy” Bolesła-
wa Krzywoustego. Polski podbój Pomorza w XII wieku 
– historia wojskowości vs źródła z epoki w Instytucie Hi-
storii i Stosunków Międzynarodowych w piątkowe po-
łudnie 25 października 2013 r. dr hab. Stanisław Rosik, 
który przybył do Szczecina na moje zaproszenie. Wizyta 
ta była związana z wydaniem przez referenta jego naj-
nowszej książki Bolesław Krzywousty (Wrocław 2013, 
Chronicon). 

Spotkanie na US było pierwszym publicznym 
przedstawieniem, a tym samym poddaniem pod dys-

Ryc. 2. 
Okładka książki S. 
Rosika, Bolesław 
Krzywousty, Wrocław 
2013
fot. P. Migdalski

kusję kilku nowatorskich tez zawartych 
w tej publikacji. Wynikają one z realizo-
wanego od lat przez referenta postu-
latu powrotu w analizach do na nowo 
odczytywanych źródeł średniowiecz-
nych i ich wielostronnej interpretacji, 
w czym pomaga jego wykształcenie 
teologiczne.

Ten nurt badań nasz gość pro-
wadzi zresztą od początku swojej 
kariery zawodowej i widoczny jest 
on w jego wcześniejszych książkach, 
m.in. Interpretacja chrześcijańska reli-
gii pogańskich Słowian w świetle kro-
nik niemieckich XI-XII wieku [Thietmar, 
Adam z Bremy, Helmold], Wrocław 2000, 

zwłaszcza: Conversio gentis pomeranorum. Studium 
świadectwa o wydarzeniu [XII wiek], Wrocław 2010, oraz 
licznych artykułach. 

Wykład wrocławskiego kolegi spotkał się ze spo-
rym zainteresowaniem, m.in. wykładowców US – pro-
fesorów Stefana Kwiatkowskiego i Andrzeja Aksami-
towskiego, doktorów Anny Michałek-Simińskiej i Rafała 
Simińskiego oraz osób spoza uniwersytetu – Jerzego 
Grzelaka z Muzeum Narodowego w Szczecinie i Jana 
Skolimowskiego z portalu historycznego Sedina, a tak-
że pasjonatów historii i studentów, zwłaszcza nowo 
otwartego w IHiSM kierunku studia nad wojną i woj-
skowością. 

Co istotne, dyskusja trwała znacznie dłużej niż sam 
wykład. Okazuje się, że mediewistyka jest nie tylko cie-
kawa i odkrywcza, zwłaszcza pod względem metod 
badawczych, ale też cieszy się naprawdę wielkim zain-
teresowaniem.  

Magdalena 
Mikołajczak

konsultantka 
w Biurze ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
US

Debata na Wydziale Humanistycznym US

Pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego i Poradni 
Proilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR w Szczecinie zaprosili lekarzy, 
terapeutów, specjalistów pracujących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, 
przedstawicieli organów administracyjnych naszego miasta oraz studentów do debaty na 
temat Co z tą marihuaną? (6 listopada 2013, Wydział Humanistyczny US).

Dr Maciej Kowalewski (Instytut Socjologii WH US), 
prezentując współczesne zwyczaje związane z kon-
sumpcją alkoholu i powszechne pozwolenie na umiesz-
czanie zdjęć ze spotkań, imprez towarzyskich w sieci, 
na portalach społecznościowych, uświadomił słucha-
czom, że w ten sposób informujemy naszych (wirtual-
nych) znajomych o sukcesach, porażkach, planowanych 
spotkaniach, miejscach. Przykład? „Michał zdał, jest co 

opijać” – w taki sposób młodzi powiadamiają swoich 
znajomych w sieci o wydarzeniach z ich życia. Wynika 
z tego, że alkohol pozostaje nadal pierwszoplanowym 
„bohaterem” spotkań towarzyskich, co być może wiąże 
się z tradycją polskiego biesiadowania. 

Na zakończenie dr Kowalewski skierował do pub-
liczności pytanie: „Czy ktokolwiek widział zdjęcie zde-
rzania się jointami zamiast kieliszkami albo widok 65
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popielniczki wypełnionej spalonymi lufkami?”. Alko-
hol jest akceptowany, promowany, jego konsumpcja 
w opinii dra Kowalewskiego świadczy o kreowaniu się 
na osobę dorosłą.

Skoki ze spadochronem zamiast marihuany? 
Dr Tomasz Janus, lekarz toksykolog, obrazowo 

przedstawił zagrożenia zdrowotne, głównie somatycz-
ne skutki zażywania środków psychoaktywnych. Jak 
się okazało, używanie marihuany wpływa na działanie 
ośrodkowego układu nerwowego, zaburzając funk-
cjonowanie sfery biologicznej i psychicznej człowieka, 
bowiem wprowadzanie do organizmu jakiejkolwiek 
substancji, która ma za zadanie nas pobudzić, zakty-
wizować, rozluźnić – wywołuje zawsze skutki uboczne. 
Ich wielkość i zakres są ściśle związane z indywidualną 
reakcją. Zażywanie narkotyków wpływa bezpośrednio 
na sferę poznawczą, emocjonalną, zakłóca działanie 
kory mózgowej, jak i podwzgórza, wywołując zaburze-
nia w ośrodkach głodu i pragnienia itp.

Doktor Janus spytał publiczność, czy istnieje bez-
pieczna alternatywa wywołująca podobne działania 
pobudzająco-euforyczne, ale nie niosąca za sobą skut-
ków ubocznych dla organizmu człowieka? Owszem – 
istnieje: „równie przyjemna, ale mniej niebezpieczna: 
czyli hobbystyczne skoki ze spadochronu albo skoki 
na bungee”. Wzrost produkcji adrenaliny i endorin jest 
podobny, z tą różnicą, że te wywołane przez sporty eks-
tremalne nie „zjadają i nie niszczą naszego mózgu i or-
ganów”, a ich dawkowanie nie podlega jakimkolwiek 
ograniczeniom (oprócz inansowych). Doktor chciał 
udowodnić słuchaczom, że wokół nas jest spora ilość 
alternatywnych działań wpływających na nas w po-
dobny sposób, ale nie zagrażających naszemu zdrowiu 
psychicznemu.

„Już w ogóle nie ogarniam”, czyli kim jest pacjent 
Poradni dla Osób Uzależnionych od Środków 
Psychoaktywnych?

Skutki zażywania marihuany występujące w sfe-
rze zdrowia psychicznego zaprezentowała dr Karolina 
Korwin-Piotrowska – psychiatra oraz kierowniczka Po-
radni dla Osób Uzależnionych w Centrum Psychiatrycz-
nym w Szczecinie (ul. Żołnierska 55). 

Powszechnie wiadomo, czym grozi nadużywanie 
alkoholu. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że 
równie niebezpieczne jest zażywanie substancji psy-
choaktywnych. Alkohol i wszystkie narkotyki, z dopala-
czami włącznie, zmieniają ludzką świadomość, zakłóca-

jąc normalną pracę mózgu, a tym samym zmniejszają 
zdolność do prawidłowego funkcjonowania w społe-
czeństwie. 

Wszystkie substancje psychoaktywne są hamulca-
mi naszych zmysłów. Efekty zażywania marihuany to 
m.in.: uczucie dobrostanu, odprężenie, wzrost apetytu, 
relaksacja, poszerzenie się spektrum doznań słucho-
wych, węchowych, czuciowych, brak krytycyzmu co do 
własnych możliwości i zachowań, niwelowanie lęku.

Zażywanie kanabinoli (są to najczęściej używa-
ne na świecie nielegalne środki psychoaktywne, czyli 
marihuana i haszysz) zaburza koordynację ruchową 
i orientację przestrzenną, wywołując nadczynność psy-
choruchową. Marihuana powoduje zakłócenia w tych 
częściach mózgu, które mają zasadnicze znaczenie dla 
samokontroli, motywacji i ustalania celów. Zażywanie 
środków psychoaktywnych w młodym wieku wpływa 
na wrażliwy mózg i toruje drogę do uzależnienia.

U osób zgłaszających się do poradni występuje 
zespół amotywacyjny przy jednoczesnej eskalacji 
używania innych środków odurzających (opiatów, 
amfetaminy lub kokainy). Najważniejszy jednak jest 
fakt, potwierdzony wieloma badaniami, że palenie 
„trawki” może być czynnikiem warunkującym ujaw-
nienie się chorób psychicznych, pogarsza pamięć, 
przez co praca i uczenie się stają się dużo trudniejsze 
oraz, co najistotniejsze, PROWADZI DO UZALEŻNIE-
NIA PSYCHICZNEGO.

Do poradni co raz częściej traiają trzydziestolet-
ni „staruszkowie” zmęczeni swoim życiem, którzy na 
wstępie informują lekarza, że „już w ogóle nie ogarnia-
ją niczego”. Zaczynają opowiadać o swojej codzienno-
ści w następujący sposób: „poranek, kawa, zioło, pra-
ca, która nie kręci, ale kasa jest potrzebna, po pracy 
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dom, kanapa, kawa, zioło”. „A co z dziewczyną?” – do-
pytuje lekarz pacjenta. „Dziewczyna jest, ale chyba już 
jej nie kocham, bo za często się złości na mnie. Tylko 
jak nie zapalę, to chodzę zdenerwowany i to odbija 
się na moim związku. Ale nikt mnie już nie rozumie…”. 
Spadek aktywności życiowej, brak zainteresowań, za-
chowania impulsywne oraz występowanie myśli sa-
mobójczych, to tylko niektóre ze skutków ubocznych 
u osób uzależnionych od marihuany.

Zażywanie to nie nadużywanie?
Swoje stanowisko w sprawie zażywania marihu-

any przedstawili również pracownicy terapeutyczni 
Poradni Proilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzysze-
nia MONAR. Terapeuci środowiskowi przedstawili 
zrealizowane dotychczas programy: „Party Projekt”, 
„Zażywam tylko dźwięków”, „Po co Ci to?”, „Reggae 
bez marihuany” oraz „Gramofon” (więcej o projektach 
na stronie www.monarszczecin.strefa.pl). 

Stowarzyszenie stawia sobie za cel promowanie 
edukacji prozdrowotnej, która ma jednocześnie spo-
wodować ograniczenie szkód zdrowotnych i społecz-
nych. Ich programy opierają się na czterech najważ-
niejszych ilarach: działalność w zakresie uzależnień, 
proilaktyki, readaptacji społecznej oraz redukcji 
szkód1. 

Powyższe stanowisko, które według niektórych 
zaprzecza wiedzy medycznej, wywołało sporą kontro-
wersję.

Akcje Monaru opierają się na takim kształtowaniu 
postaw młodych ludzi, które sprzyjają bezpiecznej 
zabawie, poprzez działania środowiskowe w formie 
dyżurów2. Celem głównym programów jest ograni-
czenie używania substancji psychoaktywnych oraz 
zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki 
wśród młodych osób. 

Działalność taka zakłada cele krótko- i długotermi-
nowe. Te pierwsze przewidują psychiczne wspieranie 
uzależnionych, redukcję szkód społecznych poprzez 
informowanie o bezpieczniejszych sposobach zaży-
wania narkotyków. Terapeuci (streetworkerzy) służą 
też poradą w kwestiach prawnych i socjalnych. Dłu-
goterminowe cele zakładają budowanie wśród narko-
manów zaufania, namawianie do rozpoczęcia terapii 
oraz zbieranie informacji na temat uzależnionych.

Proilaktyka akademicka
Swoje działania podejmowane na rzecz proilak-

tyki uzależnień przedstawiło także Biuro ds. Osób Nie-
pełnosprawnych US.

Jako konsultantka biura podkreśliłam, że sukcesy 
akcji promujących zdrowy styl życia w aspekcie izycz-
nym, jak i psychicznym wśród naszych studentów nie 
mogłyby być realizowane, gdyby nie duża aprobata 
dla naszych działań wyrażana przez władze uczelni 
oraz ścisła współpraca z drem hab. Jackiem Buko, prof. 
US – prorektorem ds. studenckich, oraz terapeutami 
Punktu Psychologicznego. 

Łączna liczba studentów niepełnosprawnych na 
naszej uczelni wynosi około 500 osób. Spore grono 
studentów mających problemy zdrowotne (soma-
tyczne i psychiczne) korzysta z alternatywnych form 

zajęć dostosowanych indywidualnie do możliwości 
studenta (np. zajęcia z wychowania izycznego w po-
staci zajęć rehabilitacyjnych, basenu) oraz spotkań 
terapeutycznych w siedzibie punktu (ul. Szwoleżerów 
18 a).

BON US opiera swoje działania na Narodowym 
Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz pro-
muje Ogólnopolski Program Obywatelski „Stop dla 
alkoholu i narkotyków w szkołach i środowiskach 
młodzieży” badający i monitorujący problem narkoty-
ków i narkomanii. Prowadzenie programu przeciwko 
uzależnieniom wśród studentów zainicjowało nawią-
zanie współpracy BON US z Poradnią Proilaktyczno-
Konsultacyjną Stowarzyszenia MONAR w Szczecinie3. 
Jednym z projektów realizowanych przez BON US jest 
autorski program Proilaktyka poprzez wartości (od 
stycznia 2013)4. 

Premiera ilmu Co z tą marihuaną? wyreżyserowa-
nego przez pracowników Monar oraz aktorów z Teatru 
NIE MA była wstępem do dyskusji z zaproszonymi goś-
ćmi. Dołączył do niej Adam Zieliński, prawnik, znany 
w hiphopowym środowisku jako raper o pseudonimie 
Łona. Szczególne zainteresowanie wzbudziła wypo-
wiedź dra Pawła Popka (Instytut Pedagogiki US) do-
tycząca kwestii inansowania ze środków publicznych 
programów odwykowych dla osób uzależnionych. 
Pojawiły się pytania dotyczące aspektów prawnych 
związanych z zażywaniem narkotyków, ewentualnym 
zyskiem wynikającym z legalności wprowadzenia ma-
rihuany oraz kosztami społecznymi legalizacji.

Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na fakt, że zale-
galizowanie obrotu marihuaną pociąga za sobą dwo-
jakiego rodzaju koszty. Z jednej strony państwo prze-
znacza ogromne środki na aparat policyjny, sądowy, 
a także więziennictwo, a z drugiej strony dobrowolnie 
rezygnuje z podatków, które mogłyby zasilać budżet 
państwa, gdyby handel marihuaną był legalny. Po-
ziom konsumpcji może być do pewnego stopnia re-
gulowany przez państwo poprzez politykę podatko-
wą. Narzędzia tego jednakże należy używać ostrożnie, 
gdyż zbyt wysokie podatki wepchną handel marihua-
ną w szarą strefę, czyli… tam, gdzie jest obecnie.

Dyskusja nad kwestią legalizacji marihuany jest do 
pewnego stopnia dyskusją o pryncypiach i roli państwa. 
Argumenty ekonomiczne i społeczne są niewątpliwie 
istotne, jednakże rozstrzyganie tej kwestii tylko na tej 
podstawie może prowadzić w błędny zaułek…  

1 Ich inicjatywy mają przekonywać o tym, że: 1. Młodzi ludzie mogą 
podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące ich życia. 2. 
Zażywanie jakichkolwiek substancji psychoaktywnych nie oznacza 
nadużywania ich, a w konsekwencji uzależnienia.

2 Od 2012 roku dyżury terapeutów odbywają się w Domu Studenta 
nr 3 w Szczecinie, w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca 
w godz. 18.00-21.00.

3 BON US podpisał list intencyjny z Poradnią Proilaktyczno-
Konsultacyjną Stowarzyszenia MONAR w Szczecinie w dniu 18 
marca 2013 r.

4 Celem programu Proilaktyka poprzez wartości jest kształtowanie 
przez nowoczesną edukację zdrowych postaw (polegających 
m.in. na nieuleganiu nałogom), wzorów satysfakcjonującego 
życia, gotowości do radzenia sobie z trudnościami wieku 
młodzieńczego oraz promocja zdrowego stylu życia i zapoznanie 
młodzieży z aktualną ofertą organizacji i instytucji zajmujących się 
problematyką uzależnień. 67
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GRANICE. POLITYCZNOŚĆ PROZY I DYSKURSU KOBIET 

PO 1989 ROKU

Monografia ta ma charakter zadaniowy. Inga Iwasiów wyznaczyła sobie 
ambitne zadanie, które można przedstawić w formie pytań: co to znaczy, że 
proza (pisana przez kobiety) jest polityczna? Z jakimi zakresami rozumienia 
polityczności mamy dziś do czynienia? Jakie dyskursy wyznaczają, zasilają 
lub osłabiają (…) pisanie/czytanie polityczne? O co toczy się lub mogłaby się 
toczyć gra (w polityczność, w zaangażowanie)? To kwestie absolutnie pod-
stawowe, powiązane z pytaniami o sens uprawiania literatury, o jej społeczną 
funkcję  i aktualną pozycję (…). Iwasiów jest w swoim żywiole, zwraca się ku 
temu, co ma przemyślane, o czym pisze biegle nie od dziś, nietypowość tej 
sytuacji polega na tym, iż sama ów żywioł od blisko 20 lat (współ)tworzy, zada-
jąc kłam przekonaniu, że nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. Au-
torka (…) nie jest więc kimś, kto „doskakuje” do zastanej problematyki, włącza 
swoją wypowiedź w ciąg istniejących już głosów. W jakiejś mierze (…) dyskutuje ze sobą, dopowiada i kontynuuje 
własne rozpoznawanie, jest „u siebie”, czyli na doskonale znanym, bodaj w pełni oswojonym terytorium. Dlaczego 
to wydobywam? Ano dlatego, żeby powiadomić, iż monografia Iwasiów jest wypowiedzią – jeśli wolno się tak 
wyrazić – z wnętrza dyscypliny, ze ścisłego „centrum nadawczego”, z pierwszej ręki w sensie ścisłym. 

Z recenzji dr. hab. Dariusza Nowackiego UŚ 

Rafał Sidorowicz

TELEOBECNE „JA”. JĘZYKOWA AUTOPREZENTACJA NADAWCY 

W BLOGU

Blog, jako zagarnięte przez nabywcę miejsce w sieci, staje się narzędziem
-komunikatorem, które pomaga „upublicznić” nadawcę, wydobyć go z tłumu 
anonimowych użytkowników Internetu, zaakcentować jego obecność przez 
wizualizację, werbalizację tożsamości i budowanie relacji społecznych. Blog 
charakteryzuje nadawcę także pośrednio, jego formalny wygląd to wypadkowa 
wyborów dokonywanych nieustannie w „podróży” przez hipertekst. To nadawca 
decyduje się na określony wygląd blogu, dobiera jego składniki, komponuje i hie-
rarchizuje treści. Jego działania mają decydujący wpływ na  ostateczny kształt tego 
miejsca w cyberprzestrzeni, które jest wizytówką właściciela, tak jak wygląd miesz-
kania tworzy w umyśle gościa obraz zamieszkującego w nim lokatora.

Fragment publikacji

Książka Rafała Sidorowicza ma charakter interdyscyplinarny, jest publikacją z zakresu językoznawstwa, 
medioznawstwa i komunikologii, wykorzystana została w niej również wiedza psychologiczna i socjologiczna. 
Z pewnością zainteresuje ona specjalistów z tych dziedzin, ale także osoby, które piszą blogi i chciałyby udosko-
nalić swój warsztat. 

Z recenzji dr hab. prof. UAM Anny Piotrowicz

funkcję  i aktualną pozycję (…). Iwasiów jest w swoim żywiole, zwraca się ku 
temu, co ma przemyślane, o czym pisze biegle nie od dziś, nietypowość tej 
sytuacji polega na tym, iż sama ów żywioł od blisko 20 lat (współ)tworzy, zada-
jąc kłam przekonaniu, że nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. Au-
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wyborów dokonywanych nieustannie w „podróży” przez hipertekst. To nadawca 
decyduje się na określony wygląd blogu, dobiera jego składniki, komponuje i hie-
rarchizuje treści. Jego działania mają decydujący wpływ na  ostateczny kształt tego 
miejsca w cyberprzestrzeni, które jest wizytówką właściciela, tak jak wygląd miesz-
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red. Kazimiera Winiarska

KONTROLA ZARZĄDCZA ORAZ AUDYT WEWNĘTRZNY W TEORII

I PRAKTYCE

Kolejne wersje ustawy o i nansach publicznych wprowadziły do sektora i -
nansów publicznych w Polsce audyt wewnętrzny (2002 r.) i kontrolę zarządczą 
(2010 r.). Pojęcia te są stosowane na świecie również w sektorze biznesowym. 
W monograi i zaprezentowano rozwiązania teoretyczne i praktyczne, co może 
przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli 
zarządczej w jednostkach, w których są one obowiązujące. Rozwiązania dotyczą 
w szczególności: organizacji kontroli zarządczej, pomiaru ryzyka i zarządzania ry-
zykiem, organizacji audytu wewnętrznego, etyki w realizacji zadań kontrolnych 
i audytorskich, pomiaru dokonań w zakresie usług publicznych, sporządzania 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji jednostek 
realizujących zadania publiczne.

wydanie I, monograi a,
ISBN 978-83-7241-935-4,
oprawa miękka, s. 383,
cena 45,00 zł 
(w tym 5% VAT)

w szczególności: organizacji kontroli zarządczej, pomiaru ryzyka i zarządzania ry-
zykiem, organizacji audytu wewnętrznego, etyki w realizacji zadań kontrolnych 
i audytorskich, pomiaru dokonań w zakresie usług publicznych, sporządzania 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji jednostek 

MONOGRAFIE

• Ochendowska-Grzelak B., Hans Lutsch (1854–1922). Architekt –  
konserwator zabytków – badacz architektury, s. 578, cena 68,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Olechowska P., Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy 
regionalnej Ziem Zachodnich, s. 284, cena 38,00 zł (w tym 5% VAT)

• Mojsiewicz M., Skrajności socjoekonomiczne. Modelowanie postaw, 
s. 242, cena 35,00 zł (w tym 5% VAT)

• Skoczylas W., Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych 
w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, s. 296, cena 30,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Okoń D., Imperatores Severi et Senatores. The History of the Imperial 
Personnel Policy, s. 210, cena 30,00 zł (w tym 5% VAT)

• Gańko-Karwowska M., Działania społeczności akademickiej 
w wirtualnej uniwersyteckiej sferze publicznej, s. 272, cena 33,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Białasiewicz M. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji, 
s. 174, cena 27,00 zł (w tym 5% VAT)

• Tarnowska D., Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie 
karnym, s. 178, cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

• Kowgier H., Wybrane modele matematyczno-ekonomiczne stosowane 
na rynku kapitałowym, s. 432, cena 49,00 zł (w tym 5% VAT)

• Pilipczuk O., Grai ka kognitywna w podejmowaniu decyzji, s. 143

• Milewski D., Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności 
ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych (dodruk), s. 328, cena 
49,00 zł (w tym 5% VAT)

• Miturska-Bojanowska J., Dynamika procesów słowotwórczych 
w zakresie rzeczowników rosyjskich w drugiej połowie XX wieku 
(w języku rosyjskim), s. 198, cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

• Molski R. (red.), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne 
i techniczne, s. 219

 ZESZYTY NAUKOWE

• Studia i Prace WNEiZ nr 25. Uwarunkowania konkurencyjności 
przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku, ZN nr 730, red. B. Kryk, 
s. 422, cena  37,00 zł (w tym 5% VAT)

• Studia i Prace WNEiZ nr 28. Współczesne wyzwania 
gospodarowania i zarządzania, ZN nr 734, red. B. Kryk, s. 232, 
cena  23,00 zł (w tym 5% VAT)

• Studia Informatica nr 30. Internet w społeczeństwie informacyjnym, 
ZN nr 733, red. A. Szewczyk, s. 236, cena 30,00 zł (w tym 5% VAT)

• Studia i Prace WNEiZ nr 27. Wybrane problemy ekonomii, ZN 732, 
red. D. Miłaszewicz, s. 186, cena 10,00 zł (w tym 5% VAT)

• Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 29. Problemy 
i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji 
i konsumentów, ZN 751, red. G. Rosa, s. 184, cena 10,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Studia i Prace WNEiZ nr 30. Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia 
gospodarowania, i nansowania, zarządzania, ZN 749, red. B. Kryk, 
B. Czerniachowicz, s. 300, cena 30,00 zł (w tym 5% VAT)

• Problemy Transportu i Logistyki nr 17,  ZN nr 739, red. E. Załoga, 
s. 229, cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)

• Studia i Prace WNEiZ nr 31. Metody ilościowe w ekonomii, t. 1, 
ZN nr 755, red. J. Hozer, B. Bieszk-Stolorz, s. 360, cena  32,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Ekonomiczne Problemy Usług nr 101. Rynek informacji i komunikacji, 
ZN 746, red. J. Buko,  s. 190,  cena 11,00 zł (w tym 5% VAT)

• Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 30. Marketing 
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja marketingowa 
jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych, ZN 775, 
red. A. Smalec, s. 540, oprawa twarda, cena 65,00 zł (w tym 5% VAT)

• Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 31. Marketing 
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty 
marketingu w handlu i usługach, ZN 776, red. G. Rosa, A. Smalec, 
s. 548, oprawa twarda, cena 65,00 zł (w tym 5% VAT)

• Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 32. Marketing 
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik 
procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, 
ZN 777, red. G. Rosa, A. Smalec, s. 556, oprawa twarda, cena 65,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Prace Instytutu Kultury Fizycznej nr 28, ZN 771, red. J. Eider, s. 271, 
cena 15,00 zł (w tym 5% VAT)

• Service Management  vol. 9, ZN 773, red. A. Panasiuk, s. 128, cena 
10,00 zł (w tym 5% VAT)

CZASOPISMA

• Dąbrowska D. (red.), Dyskurs nr 8, s. 170, cena 19,00 zł (w tym 5% VAT)
• Ziemińska R. (red.), Analiza i Egzystencja nr 21, s. 164, cena 24,00 zł 

(w tym 5% VAT)

• Gołdyka L. (red.), Opuscula Sociologica nr 2, s. 148, cena 23,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Kochan J. (red.), Nowa Krytyka nr 29, s. 316, cena 19,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Ziemińska R. (red.), Analiza i Egzystencja nr 22, s. 248, cena 22,00 zł 
(w tym 5% VAT)

• Gaziński R. (red.), Przegląd Zachodniopomorski nr 2013, nr 1, s. 232, 
cena 21,00 zł (w tym 5% VAT)

• Włodarczyk E. (red.), Studia Maritima vol. XXVI, s. 134, cena 25,00 zł 
(w tym 5% VAT)

SKRYPTY

• Koźmiński C., Michalska B. (red.),  Ćwiczenia z bioklimatologii. 
Wybrane metody opracowań bioklimatu na potrzeby rekreacji 
i turystyki (wydanie II uzup.), s. 153, cena 27,00 zł (w tym 5% VAT)
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Matematyka w obiektywie 
po raz czwarty
Tegoroczna – czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograicznego wywołała 
rekordowe zainteresowanie. Do organizatora – Studenckiego Koła Naukowego Młodych 
Dydaktyków Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego – wpłynęło ponad 1200 prac z kraju 
i zagranicy, czyli przeszło dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych.

Celem konkursu, organizowanego stale od roku 
2010, jest nie tylko popularyzacja poznawczego sty-
lu życia, przełamanie barier i zwolnienie społecznych 
blokad związanych z postrzeganiem matematyki, ale 
również rozwijanie kultury matematycznej społeczeń-
stwa: wiedzy i wyobraźni przestrzennej oraz wspiera-
nie twórczości zarówno w wymiarze artystycznym, jak 
i naukowym. Uczestnicy kodują swoje myśli, drogi po-
znawcze, emocje za pomocą fotograicznych metafor 
wizualnych i uzupełniają je oryginalnymi komentarza-
mi słownymi. 

25 listopada 2013 r. w sali senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego odbyła się uroczystość podsumowania 
IV edycji konkursu połączona z wernisażem wystawy 
najciekawszych prac. 

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe laureatom wrę-
czyli dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorektor ds. 
kształcenia US, oraz pisząca te słowa przewodnicząca 
jury, gratulując interesujących i pięknych prac, dojrza-
łych pomysłów, odważnych przedstawień matematyki 
okiem aparatu fotograicznego.

Podczas uroczystości prof. dr hab. Jan Łaszczyk, 
rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grze-
gorzewskiej w Warszawie, wygłosił wykład dotyczący 

zadań mistrza wobec jego ucznia, w szczególności 
kształcenia indywidualności poprzez wydobywanie 
z człowieka jego własnej formy, poszukiwania prawdy 
dla ucznia i o uczniu.

Student III roku Wydziału Instrumentalnego Aka-
demii Sztuki w Szczecinie Tomasz Staniszewski (opieka 
profesorów: Kornelii Arwicz-Sienickiej, Jerzego Siemia-
ka) uświetnił uroczystość recitalem akordeonowym. 

* * *
Na konkurs wpłynęły prace z okolic Warszawy, To-

runia, Kielc, Bydgoszczy, Trójmiasta, Opola. Najwięcej 
zdjęć przysłali uczniowie i studenci z województwa 
zachodniopomorskiego (ponad 500 prac). Informacje 
o konkursie, przygotowane w języku angielskim i nie-
mieckim, dotarły poza granice kraju. Organizatorzy 
odnotowali prace z: Berlina, Düsseldorfu, Paryża, Oslo 
i Singapuru. 

Prace dorosłych uczestników konkursu zazwyczaj 
oddawały asocjacje pojęć lub prawidłowości matema-
tycznych, prace osób z młodszej grupy wiekowej odno-
siły się przede wszystkim do obiektów poznanych na 
lekcjach lub wyrażały emocje towarzyszące uczeniu się 
matematyki.

W grupie dorosłych

Miejsce Nr fotograii Imię i nazwisko Miasto Tytuł pracy

I 600 Małgorzata Kempa Szczecin Zbiór pusty

II 288 Jacek Szudrowicz Szczecin Droga między fraktalami

III 638 Magdalena Ciesielska Promnice Czyż matematyka nie jest piękna?

Wyróżnienie 598 Małgorzata Kempa Szczecin Rośnie czy maleje?

Wyróżnienie 592 Marcin Ślęczka Szczecin Nieskończoność

Wyróżnienie 439 Katarzyna Grządka Szczecin Punkty przecięcia

Wyróżnienie 358 Mirosława Jarmołowicz Szczecin
Powierzchnie zaczesane wiatrem. 
Równoległość w naturze

Wyróżnienie 117 Karolina Kania Cieszyn Fraktalnej spirali początek

Wyróżnienie STF 441 Katarzyna Grządka Szczecin Sinusoida drogowa

Wyróżnienie STF 89 Barbara Biskup Kielce Prostolinijność

W dniu 4.11.2012 r. komisja w składzie: prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski (Instytut Matematyki US, Polskie To-
warzystwo Matematyczne), prof. dr hab. Maciej Tanaś (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Jerzy Ko-
łodziejczyk (Polskie Towarzystwo Matematyczne), Tomasz Seidler (Szczecińskie Towarzystwo Fotograiczne) i dr 
Małgorzata Makiewicz (Instytut Matematyki US, Polskie Towarzystwo Matematyczne) wyłoniła następujących 
laureatów:
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W grupie młodzieży

Miejsce Nr fotograii Imię i nazwisko Miasto Tytuł pracy

I 1223 Marcin Migut Szczecin-Załom Paraboleum

II 982 Jakub Gaczyński Witnica Przekątna

III 190 Hanna Laskowska Toruń Geometryczne wariacje

Wyróżnienie 1140 Klaudia Derek Koszalin Torus mechaniczny

Wyróżnienie 930 Dominika Sulejewska Grabowo Ośmiokąty foremne

Wyróżnienie 709 Nastazja Kurek Mierzyn Kąt ostry

Wyróżnienie 698 Kinga Trzeciak Szczecin
Punkty należące do 
prostej

Wyróżnienie 520 Laura Ślusarz Koszalin
Matematyka w 
przedmiotach

Wyróżnienie 423 Szymon Kawecki Kalisz Pomorski Tęczowe łamane

Wyróżnienie 171 Adrianna Sitko Pyrzyce
Sikorka na 
przeciwprostokątnej

Wyróżnienie 660 Piotr Durbajło Gryice Zanurzenie zbioru

Wyróżnienie 164
Aleksandra 
Grzeszczak

Pyrzyce Zbiór uporządkowany

Wyróżnienie 65 Kinga Kielan Worowo
Jednokładność 
graniastosłupów

Wyróżnienie STF 1090 Marta Falińska Szczecin Koła trzy

Wyróżnienie STF 1082 Magda Mlazga Koszalin Powtarzalność okręgów

Ponadto jury wyłoniło 12 prac, którym przyznano nominację do kalendarza „Matematyka w obiektywie – 
2014”. Są to prace:

Miesiąc Nr fotograii Imię i nazwisko Miasto Tytuł pracy

592 Marcin Ślęczka Szczecin Nieskończoność

358 Mirosława Jarmołowicz Szczecin Powierzchnie zaczesane 
wiatrem. Równoległość w 
naturze

544 Konrad Lewandowski Kalisz Pomorski Pajęczyna trójkątów

638 Magdalena Ciesielska Promnice Czyż matematyka nie jest 
piękna?

117 Karolina Kania Cieszyn Fraktalnej spirali początek

709 Nastazja Kurek Mierzyn Kąt ostry 

105 Olgierd Różycki Szczecin Chaos deterministyczny

110 Małgorzata Wasinkiewicz Luboń Parabole plenności

660 Piotr Durbajło Gryice Zanurzenie zbioru

1029 Eva Skrzypkova Gdańsk Idzie Euklides wąwozem 
zamyślony... 

598 Małgorzata Kempa Szczecin Rośnie czy maleje?

688 Antoni Cuper Pyrzyce Piękna! Jak matematyka

Zapraszamy wszystkich sympatyków do udziału w kolejnej – V edycji konkursu „Matematyka w obiektywie”, która 
zyska charakter międzynarodowy. 

przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konkursu „Matematyka w obiektywie”
dr Małgorzata Makiewicz
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Uczeń gimnazjum w Pyrzycach fotograię zorzy polarnej widzianej u swojej cioci w Skandynawii zaopatrzył komentarzem: 
piękna – jak matematyka. Jego praca została wyróżniona nominacją do kalendarza Matematyka w obiektywie 2014.

Najmłodsza wśród wyróżnionych – 9-letnia Nastazja Kurek z Mierzyna, zainteresowana załamaniem światła w kroplach 
fontanny, za pomocą łuków tęczy pokazała kąt ostry. 

NASZ PATRONAT
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Laureatka pierwszego miejsca w grupie dorosłych, studentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego Małgo-
rzata Kempa przedstawiła metaforę zbioru pustego – wolną ławeczkę jako miejsce dla wędrującego turysty w alpejskiej 
przestrzeni zimowej. 

Wyróżniona praca mieszkanki Cieszyna studiującej etnologię i antropologię społeczną na École des hautes études en 
sciences sociales w Paryżu, zatytułowana Fraktalnej drogi początek, przedstawia futurystyczne drzewa zaprojektowane 
i wykonane w Singapurze.

NASZ PATRONAT
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Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra 

hab. Edwarda Włodarczyka, dra Wojciecha Drożdża – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Pre-

zydenta Miasta Szczecin. 

Konkurs ma charakter otwarty, a za udział w nim uczestnicy nie wnoszą opłat. 

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do suk-

cesu projektu: pracownikom Biura Promocji i Informacji US, przedstawicielom Polskiego Towarzystwa Matema-

tycznego, Szczecińskiego Towarzystwa Fotograicznego, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Fundacji im. prof. J. 

Stelmacha „Eureka”, kina „Helios”, Centrum Handlowego „Kaskada”, irmy Zibi Casio w Warszawie, Getin Noble Bank 

SA, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, wydawnictw: Nowa Era, Pazdro, WSiP, Helion oraz drukarni Zapol 

w Szczecinie. 

Szczególne podziękowania kierujemy do mecenasa sztuki Stanisława Pazganowa z Warszawy, który od ubie-

głego roku wspiera laureatów konkursu „Matematyka w obiektywie”. 

Marcin Migut z Zespołu Szkół 
Elektryczno-Elektronicznych 
w Szczecinie wygrał konkurs 
w grupie młodzieży fotogra-
ią ukazującą konstrukcję 
stalową opartą na krzywych 
stopnia drugiego. Jego praca 
pt. Paraboleum przedstawia 
nowoczesną rzeźbę, która od 
niedawna zdobi nadodrzań-
ski bulwar w Szczecinie. 
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