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JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. 

Edward Włodarczyk, w którego dorobku nauko-

wym znajduje się wiele publikacji na temat Pomorza, 

wielokrotnie wspominał w swoich wystąpieniach, 

także jubileuszowych, o ważnym zadaniu uczelni, ja-

kim jest prowadzenie badań nad regionem.

Tę misję, zapoczątkowaną – jeszcze w czasach 

sprzed powołania naszej Alma Mater – przez uczo-

nych starszego pokolenia, jak choćby przez profeso-

rów Gerarda Labudę czy Władysława Filipowiaka, 

kontynuują młodsi badacze, dla których Pomorze stało 

się ich małą ojczyzną, postrzeganą w jej wielowieko-

wej i wielokulturowej historii (dr hab. Agnieszka Szu-

darek, prof. US, s. 19; dr hab. Dariusz K. Chojecki, s. 21; 

dr Tomasz Ślepowroński, s. 26). W czasach, w których 

dochodzi do znacznego przedeiniowania pojęć, także 

takich jak patriotyzm, dr Paweł Migdalski (s. 30) podej-

muje próbę upowszechnienia swych badań regional-

nych, wzmacniając naszą lokalną tożsamość.

Zachodzące dynamicznie na Pomorzu Zachodnim 

powojenne zmiany społeczne i polityczne, które na-

brały w ostatnich miesiącach intensywności, znajdują 

potwierdzenie w tekście socjologa prof. dra hab. Leszka 

Gołdyki. Pierwotnie był to wykład inaugurujący rok 

akademicki na Wydziale Humanistycznym, jednak 

bieżące wydarzenia spowodowały jego rozszerzenie.

Jak piękna i bogata oraz zmienna klimatycznie jest 

ziemia pomorska przekonują nas w swoich artykułach 

m.in.: prof. dr hab. Agnieszka Popiela (s. 8), prof. dr hab. 

Ryszard Borówka (s. 4), prof. dr hab. Czesław Koźmiń-

ski, prof. dr hab. inż. Bożena Michalska (s. 12) oraz dr 

Tomasz Duda (s. 16).

W kończącym rok 2015 numerze naszego kwar-

talnika nie brakuje skłaniających do releksji podsu-

mowań, m.in. na temat prowadzonych projektów oraz 

jubileuszy jednostek uniwersyteckich, budowanych 

od trzech dekad przez kolejne pokolenia pracowników 

uczelni.

Tematem następnego „Przeglądu Uniwersyteckie-

go” będzie reprezentujący wartości humanistyczne 

olimpizm, idea szlachetnej rywalizacji sportowej. u

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przegląd
Uniwersytecki”
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Okiem geografa i geologa  
– jak zmieniało się środowisko przyrodnicze regionu zachodniopomorskiego

prof. dr hab.
Ryszard Borówka
kierownik

Zakład Geologii
i Paleogeograii 
Wydział Nauk o Ziemi US

Podróżując i podziwiając piękno przyrody naszego regionu, rzadko zastanawiamy  
się nad tym, jak zmieniał się on w przeszłości, jak wyglądał kilkaset lat temu, gdy władali 
nim pierwsi książęta z dynastii Graitów. Czym się charakteryzował jeszcze wcześniej, 
kiedy był zasiedlany przez ludność różnych kultur archeologicznych,  
czy – wreszcie – na przestrzeni ostatnich kilkunastu tysiącleci?

Odpowiedzi na te pytania, ważne nie tylko ze wzglę-

dów poznawczych, lecz umożliwiające również 

prognozowanie przyszłych zmian w środowisku przy-

rodniczym, są przedmiotem badań geografów i geo-

logów zajmujących się przede wszystkim badaniami 

paleogeograicznymi, opartymi na wnikliwej analizie 

pokryw różnorodnych osadów złożonych np. na dnie 

Morza Bałtyckiego, Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szcze-

cińskiego, ale także w dolinach rzecznych, jeziorach 

oraz na równinach bagiennych Pomorza Zachodniego.

Proile takich osadów są niezwykle cennym, na-

turalnym archiwum danych o dawnym środowisku 

i z tego powodu są szczegółowo badane przez grono 

różnych specjalistów, wykorzystujących metody pale-

obotaniczne, paleozoologiczne, geochemiczne i szereg 

innych. Na ich podstawie można zrekonstruować mo-

ment kształtowania się obecnej rzeźby terenu Pomo-

rza po ustąpieniu ostatniego lądolodu, co miało miejsce 

około 16 000-17 000 lat temu. Można określić, jak zmie-

niał się zasięg Bałtyku podczas ostatnich kilkunastu 

tysięcy lat i jaki miało to wpływ na przyrodę naszego 

regionu, a zarazem na środowisko życia naszych pale-

olitycznych przodków.

Badania proili osadów jeziornych i bagiennych  

są szczególnie przydatne, gdyż pozwalają na rekon-

strukcję lokalnych i regionalnych zmian warunków 

klimatycznych, a także przemian ekosystemów lą-

dowych, rozwijających się nie tylko pod wpływem 

sił przyrody, ale także wskutek stopniowo rosnącego 

wpływu działalności człowieka, szczególnie od okre-

su neolitycznego, kiedy to zostało zapoczątkowane na 

większą skalę rolnicze wykorzystanie ziemi.

HISTORIA BADAń
Geologiczno-paleogeograiczne badania naszego regio-

nu zostały zapoczątkowane już na przełomie XIX i XX 

wieku przez badaczy niemieckich, którzy opracowali 

wówczas pierwsze wielkoskalowe mapy geologiczne, 

prezentujące zróżnicowanie powierzchniowej budo-

wy geologicznej, a także pierwsze syntezy przedsta-

wiające rozwój krajobrazu naszego regionu.

Po II wojnie światowej prace te były kontynuowa-

ne przez badaczy polskich z Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, a następnie – od początku lat 

siedemdziesiątych – przez pracowników szczecińskie-

go oddziału Instytutu Geologicznego z siedzibą główną 

w Warszawie.

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych w ten nurt 

badań paleogeograicznych włączyli się geolodzy 

i geografowie z Instytutu Nauk o Morzu Uniwersytetu 

Szczecińskiego, a zwłaszcza zespoły badawcze z Zakła-

du Geologii i Paleogeograii, Zakładu Geomorfologii 

Morskiej, Zakładu Paleooceanologii oraz Zakładu Geo-

logii Morza.

Dzisiaj, dzięki szeroko zakrojonym pracom pa-

leogeograicznym, prowadzonym przez te zespoły, 

TEMAT NUMERU4
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TEMAT NUMERU

a także inne placówki badawcze, uzyskano 

dość wiarygodny obraz historii przemian 

krajobrazu Pomorza Zachodniego, począw-

szy od ustąpienia z tego obszaru ostatniego 

lądolodu skandynawskiego1.

SCHYŁEK EPOKI LODOWCOWEJ
Wielkie masy lodu lodowcowego zaczęły 

napływać z obszaru Skandynawii około  

24 000-22 000 lat temu, rozpoczynając 

ostatni epizod glacjalny na Pomorzu Za-

chodnim2. Północna część Polski została 

wówczas przykryta grubą, kilkusetmetro-

wą pokrywą lodową, która nie tylko znisz-

czyła istniejące tu wcześniej ekosystemy 

lądowe, ale doprowadziła również do zna-

czącego przeobrażenia rzeźby terenu oraz 

powierzchniowej budowy geologicznej.

Panujące wówczas surowe warunki 

klimatyczne spowodowały, że na terenie 

Pomorza Zachodniego pokrywa lodowa 

utrzymywała się przez około siedem, może 

osiem tysiącleci. Podczas wytapiania się tej 

pokrywy przed czołem lądolodu formo-

wały się miejscami pasma wzgórz moren 

czołowych. Wyznaczały one etapy pano-

wania bardziej surowych warunków kli-

matycznych, a zarazem dłuższego postoju 

krawędzi lądolodu.

Takie pasma moren czołowych wystę-

pują zarówno w południowej części nasze-

go regionu, np. w okolicach Morynia, My-

śliborza i Barlinka, jak i na północy, np. na 

wyspie Wolin. Zwykle na południowym 

przedpolu tych moren występują rozległe 

równiny piaszczysto-żwirowe, tzw. rów-

niny sandrowe, powstające wskutek aku-

mulacyjnej działalności licznych strumieni 

i rzek zasilanych przez topniejący lód.

Rzeźba terenu Pomorza była również 

formowana przez wody rzek płynących 

w jaskiniach lodowych i naturalnych tu-

nelach podlodowcowych. Te rwące rzeki 

erodowały często głębokie doliny podlo-

dowcowe, czyli tzw. rynny subglacjalne, 

których ślady zachowały się do dzisiaj, 

między innymi w postaci wąskich i wy-

dłużonych jezior rynnowych, licznie wy-

stępujących na niemal całym obszarze Po-

morza Zachodniego.

W trakcie recesji lądolodu na jego 

przedpolu pozostawały ogromne bloki 

i bryły lodu, konserwujące rozmaite obni-

żenia terenu, a zwłaszcza głęboko wcięte 

rynny glacjalne. Jeśli zostały one przykry-

te osadami lodowcowymi, izolującymi je od 

bezpośredniego promieniowania słonecz-

nego, to w formie lodu gruntowego mogły 

przetrwać aż do momentu wyraźnego 

ocieplenia klimatu oraz zaniku wiecznej 

zmarzliny, tj. do około dziesiątego tysiącle-

cia przed naszą erą.

Po wytopieniu się lądolodu na naszym 

obszarze panowały warunki klimatu 

tundrowego, okresowo bardzo zimnego 

i suchego. W tym czasie na równinach 

piaszczystych formowały się pola wy-

dmowe. Ich wyraźne ślady występują 

przede wszystkim na Nizinie Szczecińskiej  

– na Równinach Wkrzańskiej i Goleniow-

skiej. Bardziej zielono było jedynie w doli-

nach rzecznych, a zwłaszcza na rozległym 

dnie doliny Odry oraz obszarze dzisiej-

szego Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Po-

morskiej, wówczas terenów lądowych. 

Te podmokłe tereny porastała roślinność 

bagienna, a także zbiorowiska roślin tun-

drowych oraz rzadkie zagajniki brzozowe. 

Takie ekosystemy przyciągały rozmaite 

zwierzęta, w tym również wielkie ssaki. 

Nic więc dziwnego, że właśnie w dolinie 

Odry znajdowane są od czasu do czasu 

szczątki mamutów, np. w okolicy Cedyni3.

ROZWÓJ JEZIOR, PUSZCZ I BAGIEN
Począwszy od dziesiątego tysiąclecia p.n.e. 

klimat na obszarze Pomorza Zachodniego, 

jak i całej Europy, zaczął się wyraźnie ocie-

plać. Nastąpiła szybka degradacja zmarz-

liny i wytopienie brył lodu zagrzebanych 

w osadach polodowcowych. W efekcie po-

wstały liczne jeziora i obszary podmokłe, 

a także wiele drobnych zagłębień tereno-

wych i tzw. oczek polodowcowych.

Ocieplenie klimatu spowodowało tak-

że szybką ekspansję zbiorowisk leśnych 

Informacje o ewolucji środowiska naturalnego Pomorza 
Zachodniego były zdobywane między innymi dzięki pracom 
wiertniczym prowadzonym na dnie Zalewu Szczecińskiego 

Fot. Artur Skowronek
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na cały obszar Pomorza. Już około 10 000- 

-11 000 lat temu, na jałowych glebach 

dawnych pustyń piaszczystych, zajmują-

cych Równiny Goleniowską i Wkrzańską, 

rozwinęły się bory sosnowe, natomiast  

na terenach wysoczyzn, zbudowanych 

z glin morenowych, dominowały lasy 

mieszane, początkowo sosnowo-dębowe, 

ze stopniowo wzrastającym udziałem 

bardziej wymagających gatunków drzew, 

takich jak lipa, jesion i klon. Na obszarach 

podmokłych utrzymywały się natomiast 

zbiorowiska roślinności bagiennej.

Taki typ ekosystemów leśnych i tor-

fowiskowych występował na Pomorzu 

Zachodnim do okresu neolitycznego, tj.  

do około czwartego tysiąclecia p.n.e.

O ile do tego czasu krajobraz central-

nej części Pomorza Zachodniego nie ulegał 

większym zmianom, o tyle jego północ-

ne rubieże, sięgające początkowo aż po 

Bornholm, stopniowo się kurczyły. Było 

to w głównej mierze związane ze stopnio-

wym wzrostem poziomu oceanu świato-

wego wskutek szybkiego wytapiania się 

lądolodów w Skandynawii oraz w Amery-

ce Północnej.

Dość gwałtowny napływ wód mor-

skich na nisko położone tereny lądowe 

dzisiejszej Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu 

Szczecińskiego miał miejsce około 7500 

lat temu4. Utworzyła się wówczas tzw. Za-

toka Szczecińska, wrzynająca się głęboko 

w ówczesny ląd, sięgając w dolinie Odry aż 

po obszar dzisiejszego Szczecina. W krót-

kim czasie skurczył się bardzo obszar 

ówczesnego Pomorza Zachodniego, a jed-

nocześnie na wielką skalę rozwinęły się 

procesy niszczące brzeg morski. Niszcząca 

działalność fal, a zwłaszcza intensywne 

podcinanie klifów na Wolinie i Uznamie, 

a w efekcie dostarczanie ogromnych ilo-

ści piasku na obszar podwodnych równin, 

spowodowała stosunkowo szybkie nara-

stanie dwóch mierzei: jednej ku zachodowi 

od strony Wolina, a drugiej ku południo-

wemu wschodowi od strony Uznamu. 

W ten sposób dawna Zatoka Szczecińska 

została w ciągu około dwóch tysiącleci 

niemal zupełnie odizolowana od Bałty-

ku i przekształciła się w słonawo-wodną  

lagunę – dzisiejszy Zalew Szczeciński.

ROSNąCA ANTROPOPRESJA
Ekosystemy lądowe Pomorza Zachodniego 

nie ulegały większym przekształceniom  

do początku neolitu. Wcześniej przebywa-

ły tu niezbyt liczne grupy ludności pale-

olitycznej i mezolitycznej, których ślady  

są spotykane w wielu miejscach, najczęściej 

w postaci krzemiennych lub kościanych 

narzędzi. Ludność ta polowała na zwierzęta 

leśne oraz zajmowała się zbieractwem i ry-

bołówstwem, co nie powodowało zauwa-

żalnych zmian w środowisku. Obszarem 

ich penetracji było całe Pomorze Zachodnie, 

łącznie z terenami dzisiejszej Zatoki Pomor-

skiej i Zalewu Szczecińskiego.

Sytuacja zmieniła się dopiero w neo-

licie wraz z napływem grup ludności rol-

niczej, zajmującej się hodowlą zwierząt 

i uprawą ziemi. Z badań paleobotanicz-

nych wynika, że od tego czasu zaczęły 

się kurczyć obszary leśne na rzecz pól 

uprawnych. Szczególnie szybko proces ten 

zachodził wówczas, gdy zaczęto stosować 

gospodarkę polegającą na wypalenisko-

wo-przerzutowym sposobie uprawy zie-

mi. Doszło wówczas do wylesienia znacz-

nych areałów, szczególnie w sąsiedztwie 

Przykłady skomplikowanej budowy geologicznej wolińskiej moreny czołowej. Analiza osadów budujących tę formę morenową pozwoliła na określenie wpływu ostatniego lądolodu na krajobraz 
wyspy Wolin. Na kliie wolińskim można znaleźć charakterystyczne struktury fałdowe i uskokowe, świadczące o ogromnej dynamice procesów glacjalnych

Fot. Ryszard K. Borówka
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większych dolin rzecznych oraz na nie-

których terenach wydmowych, gdzie wy-

stępowały lekkie gleby piaszczyste. Wy-

palanie lasów na wydmach oraz szybkie 

wyjałowienie gleb powodowało niekiedy 

uruchomienie procesów przemieszczania 

piasku przez wiatr. Śladem tego zjawiska 

są liczne poziomy gleb kopalnych, którym 

często towarzyszą stanowiska archeolo-

giczne.

Leśne ekosystemy rozwinięte na wy-

soczyznach morenowych pozostawały 

przez wieki poza zasięgiem gospodarki rol-

niczej. Zasobne, lecz ciężkie gleby gliniaste 

były bowiem zbyt trudne do uprawy. Do-

piero od początku naszej ery, a szczególnie 

podczas ostatniego tysiąclecia, nastąpiły 

tutaj daleko idące zmiany krajobrazu, po-

legające na niemal całkowitym wylesieniu 

wysoczyzn i ich zamiany na pola upraw-

ne. Od tego czasu zmieniły się również 

preferencje osadnicze. Początkowo wsie 

i osady ludzkie były zakładane głównie 

wzdłuż dolin rzecznych lub nad jeziorami, 

a w okresie późniejszym lokowano je rów-

nież na wysoczyznach.

Średniowieczny rozwój rolnictwa na 

mało urodzajnych, piaszczystych glebach 

sandrowych spowodował powstanie roz-

ległych pustaci. Były to obszary całkowicie 

wyjałowione i porzucone przez ludność rol-

niczą. Z czasem zostały zajęte przez zarośla 

mało wymagających roślin pionierskich, 

takich jak jałowiec, żarnowiec, sosna oraz 

brzoza. Na dawnych mapach Pomorza ob-

szary zaznaczano przede wszystkim w do-

linie Drawy. W czasach pruskich zostały 

one zalesione i stanowią do dzisiaj rozległe 

tereny borów sosnowych, których część 

obejmuje Drawieński Park Narodowy.

W ostatnich stuleciach zdegradowa-

no również wiele ekosystemów bagien-

nych, wykazujących regulujący wpływ 

na kształtowanie się warunków hydro-

logicznych w danym regionie. Zatrzymu-

ją bowiem wodę w okresach nadwyżek 

opadów atmosferycznych, a powoli oddają 

ją podczas suszy. XIX i XX-wieczna melio-

racja takich terenów znacząco zmniejszyła 

ich hydrologiczną rolę, co w efekcie spo-

wodowało większą częstotliwość powodzi, 

a także okresowe pojawianie się bardzo ni-

skich stanów wody w rzekach.

Podtopienia wokół Zalewu Szczeciń-

skiego i w Dolinie Dolnej Odry są natomiast 

związane z innym czynnikiem, a miano-

wicie wlewami wód morskich do Zalewu 

Szczecińskiego w okresach sztormowych 

spiętrzeń wód w Zatoce Pomorskiej. Roz-

miary i częstotliwość tych zdarzeń wzro-

sła jednak dopiero po wybudowaniu Ka-

nału Piastowskiego (Kaiserfahrt) w latach  

1874-80. Od tego czasu mogą być do za-

lewu wtłaczane znacznie większe ilości 

wody.

* * *

Rekonstruowana przez geologów i geogra-

fów historia rozwoju środowiska naszej 

planety uświadamia nam, że w przyrodzie 

nie ma nic stałego. Krajobraz ulega ciągłym 

przemianom uwarunkowanym różnymi 

czynnikami, spośród których działalność 

człowieka staje się w czasach dzisiejszych 

najbardziej znacząca, gdyż w krótkim cza-

sie wpływa istotnie na cały ekosystem 

ziemski. u

1 R.K. Borówka, Budowa geologiczna i rozwój rzeźby Pomorza 
Zachodniego. [w:] Środowisko Przyrodnicze Wybrzeży Zato-

ki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego, red. R.K. Borówka,  
S. Musielak, Oicyna in Plus, Szczecin 2005.

2 K. Rotnicki, R.K. Borówka, The last cold period in the Gardno-
-Łeba Coastal Plain. Journal of Coastal Research, Special 
Issue 22, 1995.

3 A. Piotrowski, Znalezisko szczątków mamuta w Bielinku. 
Przegląd Geologiczny, 47/5, 1999.

4 R.K. Borówka, A. Osadczuk, A. Witkowski, B. Wawrzyniak-
-Wydrowska, T. Duda, Late Glacial and Holocene deposi-
tional history in the eastern part of the Szczecin Lagoon (Great 
Lagoon) basin – NW Poland. Quaternary International 130, 
2005.

Artefakty archeologiczne znalezione przez dr Kamilę Mianowicz i dra Artura Skowronka w osadach wydobytych na początku 
XX wieku z dna Zalewu Szczecińskiego. Artefakty te świadczą o intensywnej działalności gospodarczej człowieka na terenach 
zalanych tysiące lat temu, na przełomie mezolitu i neolitu przez wody Zalewu Szczecińskiego 
Fot. Kamila Mianowicz i Artur Skowronek
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prof. dr hab.
Agnieszka Popiela 
Katedra Botaniki
i Ochrony Przyrody
 Wydział Biologii US

Flora Pomorza Zachodniego 
– historia i obecny stan badań 

Prace badawcze nad rozpoznaniem lory naczyniowej naszego regionu rozpoczęły  
się na przełomie XVIII i XIX wieku – trwają do dziś. Pomimo ponad dwustu lat badań nie 
mamy pełnego rozpoznania co do liczby gatunków występujących na tym terenie, znamy 
tylko przybliżoną ich liczbę. 

HISTORIA BADAń BOTANICZNYCH  
NA POMORZU ZACHODNIM

Pisząc „lora”, mam na myśli rośliny naczyniowe: 

widłaki, paprotniki i rośliny kwiatowe, które roz-

przestrzeniają się na obszarze Pomorza Zachodniego 

spontanicznie, a więc gatunki rodzime i obce zadomo-

wione.

Do roku 1939 na Pomorzu Zachodnim prace ba-

dawcze prowadzili botanicy niemieccy, nie tylko pro-

fesjonaliści, ale także pasjonaci natury – nauczyciele, 

farmaceuci, lekarze, duchowni. W przedwojennej li-

teraturze przyrodniczej, wydawanej najczęściej w po-

staci lokalnych periodyków, można spotkać wykazy 

stanowisk wielu gatunków, a także opisy całych wy-

cieczek przyrodniczych.

Nie sposób wymienić pełnej listy nazwisk, przywo-

łam więc tylko niektóre postaci. Jednym z pierwszych 

badaczy lory naczyniowej Pomorza był Christian 

Ehrenfried von Weigel (1748-1831), doktor medycyny, 

który pochodził ze Stralsundu, a pracował jako profe-

sor botaniki i chemii na Uniwersytecie w Greifswal-

dzie. W 1769 roku opublikował dzieło Flora Pomerano-

-Rugica, w którym zestawił, zgodnie z nowoczesnym 

wówczas systemem Linneusza, dziko rosnące rośliny 

Pomorza Przedniego, Pomorza Szwedzkiego i Rugii, 

w sumie 835 gatunków. W 1773 roku ukazało się uzu-

pełnienie tego tomu, w którym autor podał kolejne 133 

taksony.

Bardzo ważną postacią był Friedrich Wilhelm 

Gottlieb Theophil Rostkovius (1770-1848), pochodzą-

cy ze Szczecina i cieszący się dużym uznaniem lekarz,  

ale także botanik. Razem z Wilhelmem Ludwigiem 

Ewaldem Schmidtem opublikowali w 1824 roku tom 

Flora Sedinensis, w którym wymienili wiele nowych 

stanowisk gatunków z okolic Szczecina.

Pasjonatem lory Pomorza był także George Gott-

hilf Jacob Homann (1774-1851) – teolog i pastor z Budo-

wa (Budow). Wydał on pierwsze tego typu trzytomowe 

dzieło pod rozbudowanym tytułem Flora Pomorza lub 

opisy roślin Pomorza Przedniego i Tylnego, zarówno ro-

dzimych, jak i powszechnie występujących pod gołym 

niebiem: charakterystyka ich użycia dla lecznictwa, leśnic-

twa i rolnictwa, produkcji farb i in., inny z nich pożytek 

lub szkodliwość („Flora von Pommern oder Beschreibung 

der in Vor- und Hinterpommern sowohl einheimischen 

als auch unter freiem Himmel leicht fortkommenden 

Gewächse; nebst Bezeichnung ihres Gebrauches für die 

Arzenei, Forst – und Landwirtschaft, Gärtnerei, Färberei 

u. s. w., ihres etnwanigen Nutzens oder Schadens”), 1828, 

1830, 1835.

Jest to pierwsze opracowanie botaniczne pisane nie 

po łacinie, ale w języku niemieckim, co było niezwykłe 

w tamtych czasach. Homann wykazał, że Pomorze jest 

obszarem bogatym i cennym lorystycznie.

Trzeba też wspomnieć zapamiętałego badacza lory 

wyspy Wolin – Carla Lucasa, nauczyciela ze wsi War-
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nowo (Warnow). W roku 1860 opublikował 

nie tylko wykaz 887 gatunków występują-

cych na wyspie, ale także przygotował jej 

pełną charakterystykę izjograiczną.

Warto nadmienić, że kolejne pełne 

opracowanie lorystyczne wyspy Wolin 

ukazało się dopiero po ponad stu latach, 

w 1966 r. (Hanna Piotrowska); od tej pory 

nikt się tego zadania na nowo nie podjął.

Ze względu na istniejące materiały po-

równawcze (Lucas 1860, Piotrowska 1966) 

ponowne wykonanie lory naczyniowej 

Wolina stanowiłoby podstawę interesu-

jących analiz na temat zmian roślinności 

tego terenu na przestrzeni ponad 150 lat. 

Dla niewielu innych regionów na Pomorzu 

Zachodnim możliwe jest wykonanie takich 

analiz – z powodu braku wcześniejszych 

kompleksowych badań.

Bardzo ważną rolę w poznaniu lory 

naszego regionu odegrał dyrektor sekcji bo-

tanicznej Muzeum Przyrodniczego Miasta 

Szczecin – Ernst Holzfuss (1868-1943); poza 

prowadzeniem szeroko zakrojonych badań 

botanicznych był także wydawcą perio-

dyku o tematyce przyrodniczej „Abhan-

dlungen und Berichte der Pommerschen 

Naturforschenden Gesellschaft” (później 

tytuł zmieniono na „Dohrniana”).

Z autorów tego okresu należy wymie-

nić jeszcze Heinricha Wilhelma Libberta 

(1892-1945), nauczyciela z Lipian (Lippehne), 

znakomitego lorystę i wybitnego itosocjo-

loga, działającego na Pojezierzu Myślibor-

skim, a którego prace do dzisiaj są często 

cytowane i dyskutowane.

W ciągu ostatnich lat lora Pojezie-

rza Myśliborskiego jest badana ponow-

nie przez doktorantów Katedry Botaniki 

i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii US, 

a materiały Libberta są podstawą do po-

równań i analiz. Spośród gatunków przez 

niego notowanych obecnie ponad stu tak-

sonów nie odnaleziono, a kolejnych kilka-

dziesiąt traci swoje stanowiska. Najwięk-

sze straty nastąpiły wśród gatunków łąk 

zmiennowilgotnych, ciepłych muraw, wód 

i borów sosnowych. Jest to zapewne zwią-

zane ze zmianą sposobu użytkowania łąk 

i pastwisk, a także ze zmianami stosunków 

wodnych, sukcesją oraz eutroizacją sie-

dlisk suchych muraw, piaszczysk i zarośli.

BADANIA BOTANICZNE  
NA POMORZU ZACHODNIM 
PO ROKU 1945
Po 1945 roku badania lorystyczne na Po-

morzu Zachodnim prowadzili badacze 

z byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie, 

spośród których należy wyróżnić Janinę 

i Mieczysława Jasnowskich i ich współpra-

cowników. Naukowcy ci interesowali się 

głównie lorą naczyniową i briolorą torfo-

wisk, ale opisali także bardzo wiele innych 

obiektów, które obecnie są zabezpieczane 

różnymi formami ochrony powierzchnio-

wej.

Również inni botanicy (głównie z Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu) interesowali się zachodnią czę-

ścią Pomorza i publikowali kompleksowe 

opracowania. Są to między innymi: wspo-

mniana wyżej Hanna Piotrowska (lora 

wyspy Wolin), a także Waldemar Żu-

kowski (lora okolic Szczecinka) i Florian 

Celiński (Puszcza Bukowa)1. Problemy 

geobotaniczne terenu Pomorza Zachod-

niego zostały też przedstawione i dysku-

towane w wybitnym dziele mistrza wy-

żej wymienionych badaczy – Zygmunta 

Czubińskiego: Zagadnienia geobotaniczne 

Pomorza (1950). Praca ta, pomimo upływu 

lat, nadal należy do najważniejszych dzieł 

o lorze naszego regionu, które są często 

i obicie cytowane.

Powstanie Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, a jednocześnie Wydziału Biologii 

(w 1985 roku; od tego czasu wydział funk-

cjonował pod kilkoma nazwami) spowo-

dowało powołanie dwóch jednostek bota-

nicznych, kierowanych przez profesorów 

naszego Uniwersytetu – śp. prof. dra hab. 

Tadeusza Głazka i śp. prof. dra hab. Maria-

na Ciaciurę. Od tego czasu na Pomorzu Za-

chodnim przybywa obszarów komplek-

sowo opracowanych pod względem lory 

naczyniowej.

Obecnie na wydziale realizowane są 

dwa duże projekty, mające na celu pozna-

nie stosunków itogeograicznych tej czę-

ści Polski – Atlas Rozmieszczenia Roślin 

Naczyniowych i Grzybów ZARRiG i Her-

barium Stetinensis. Pierwszy z nich to baza 

stanowisk współczesnych i historycznych 

oraz system generowania map rozmiesz-

czenia dla wszystkich gatunków wystę-

pujących w północno-zachodniej Polsce 

(obecnie około 800 000 rekordów); drugi 

– kolekcja okazów zielnikowych roślin, 

obecnie występujących na Pomorzu, two-

rzona w celu prowadzenia różnego rodzaju 

badań (stan dzisiejszy: około 15 000 arku-

szy przygotowanych i udostępnionych, 

15 000 czeka na opracowanie).

OBCY PRZYBYSZE WśRÓD FLORY 
POMORZA
Jednym z podstawowych problemów ba-

dań itogeograicznych jest określenie tzw. 

indygenatu (z łac. indigena – krajowiec, 

tubylec; krajowy, swojski), a mianowicie 

dyskusja, które taksony są rodzime i wy-

Niecierpek pomarańczowy (Impatiens capensis) na Pomorzu 
Zachodnim znany od lat 80. XX w.

Fot. Grzegorz Grzejszczak
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stępowały na naszym terenie naturalnie 

przed przybyciem i działalnością człowie-

ka, a których obecność jest związana z po-

stępującą antropopresją. Zanim pojawił się 

człowiek, północno-zachodnia Polska po-

kryta była puszczą leśną z rozległymi ob-

szarami bagien i moczarów rozciągającymi 

się głównie w dolinie Odry i innych rzek 

oraz na płaskich działach wodnych. Tyl-

ko gdzieniegdzie występowały niewielkie 

bezdrzewne płaty roślinności piaskowej 

(np. na ruchomych wydmach), czy łąko-

wej (nad rzekami). Przemiany antropoge-

niczne, począwszy od młodszego mezolitu, 

doprowadziły do powstania krajobrazu 

kulturowego, w którym mogły osiedlać się 

nowe gatunki pochodzące z innych obsza-

rów geograicznych.

W zależności od pochodzenia, dzielimy 

gatunki na rodzime (spontaneoity) i obce 

(antropoity), a wśród obcych na tzw. ar-

cheoity, tj. gatunki przybyłe na dany teren 

w czasach prehistorycznych i wczesnohi-

storycznych, występujące wyłącznie na 

siedliskach zmienionych przez człowieka 

i kenoity – gatunki przybyłe po tym okre-

sie. Zwykle za graniczną datę przyjmuje 

się początek ery nowożytnej (przełom 

XV i XVI wieku) lub konkretnie rok 1492  

– odkrycie Ameryki, które zapoczątkowało 

wymianę gatunków między Starym i No-

wym Światem.

Najbardziej wiarygodnym sposobem 

ustalenia pochodzenia danego gatunku 

jest studiowanie dawnej literatury bota-

nicznej i okazów zielnikowych, co na Po-

morzu Zachodnim pozwala na cofnięcie się 

o około 200 lat. Mniej wiarygodne, ale za to 

sięgające w bardziej odległą przeszłość, są 

źródła archiwalne: opisy i plany gospodar-

cze, mapy topograiczne, ryciny.

Dla okresów dawniejszych (średnio-

wiecze, czasy wczesnohistoryczne i przed-

historyczne) należy prowadzić analizy 

palinologiczne (badanie jakościowe i ilo-

ściowe pyłku w osadach) lub paleobota-

niczne (badania makroszczątków: subfo-

sylnych szczątków nasion, owoców, liści, 

płaty darni itp.). W stosunku do pewnych 

gatunków takie badania rozwiązały pro-

blem ich pochodzenia, w stosunku do in-

nych – są postawione hipotezy, a historia 

jeszcze innych nadal stanowi tajemnicę.

Wiele roślin powszechnie kojarzonych 

z krajobrazem Polski w rzeczywistości to 

przybysze z dawnych czasów (archeoity). 

We lorze naczyniowej Pomorza Zachod-

niego liczba ich waha się między 8 a 14% 

w zależności od regionu (dla wielu nie ma 

danych). Do archeoitów należą np. liczne 

gatunki chwastów, których nasiona znale-

ziono w wykopaliskach archeologicznych. 

Zostały one zawleczone przypadkowo 

przez ludzi i zwierzęta albo też rozprze-

strzeniły się samorzutnie, np. za pomocą 

wiatru czy wody.

Wśród gatunków powszechnie zna-

nych można w tej grupie wymienić cha-

bra bławatka (Centaurea cyanus), który 

występuje głównie w uprawach zbożo-

wych, a także w otoczeniu młynów i szla-

ków kolejowych. Pochodzi on z północnej 

części terenu basenu Morza Śródziemne-

go, na Pomorzu stwierdzony w spektrach 

pyłkowych neolitu, a częściej notowany 

od wczesnego średniowiecza.

Innymi dawnymi przybyszami są mak 

polny (Papaver rhoeas), takson pochodzenia 

śródziemnomorsko-irano-turańskiego (ro-

śnie tam na półpustyniach i w murawach 

stepowych), który pojawił się na naszym 

terenie w neolicie, a także kąkol polny 

(Agrostemma githago), roślina śródziemno-

morska, która na tym obszarze straciła już 

swoje stanowiska naturalne (znajdowane 

kopalne ziarna pyłku i nasiona są zawsze 

związane z kulturami rolnymi człowieka), 

a w Europie Środkowej znana od początku 

neolitu, wyłącznie na siedliskach synan-

tropijnych.

Wymienione wyżej gatunki zostały 

zapewne przypadkowo zawleczone przez 

pierwszych osadników z materiałem siew-

nym pochodzącym z południa Europy, 

a dziś ze względu na stosowanie herbicy-

dów są już coraz rzadsze.

Inny archeoit – rumianek pospo-

lity (Chamomilla recutita) – pochodzi ze 

wschodniej części basenu Morza Śród-

ziemnego. Pierwotny zasięg tego arche-

oitu został prawdopodobnie antropoge-

nicznie poszerzony na północ, ponieważ 

jest to, ceniona od starożytności, roślina 

lecznicza. Pospolita roślina występująca 

wzdłuż przydroży i na miedzach – cyko-

ria podróżnik (Cichorium intybus) – to ga-

tunek pochodzenia śródziemnomorsko-

irano-turańskiego, a jej najstarsze znane 

stanowiska w Polsce pochodzą z okresu 

rzymskiego.

KSENORFITY POMORZA
Gatunki przybyłe na teren Europy Środko-

wej w okresie nowożytnym (kenoity) rów-

nież odgrywają ważną rolę na Pomorzu 

Zachodnim, w poszczególnych regionach 

stanowią one od 6 do 15%. Do pospolitych 

kenoitów Pomorza Zachodniego należą 

m.in.: dąb czerwony (Quercus rubra) i ro-

binia grochodrzew (Robinia pseudoacacia), 

popularnie, choć nieprawidłowo, zwana 

akacją; gatunki północnoamerykańskie, 

Dąb omszony (Quercus pubescens) na jedynym w Polsce stano-

wisku w Bielinku nad Odrą w okolicach Cedyni
Fot. Agnieszka Popiela
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w XIX w. wprowadzone przez leśników  

na Pomorze w celu sprawdzenia ich przy-

datności do produkcji drewna; rozprze-

strzeniły się samoistnie, obecnie uważane 

są w naszym regionie za inwazyjne.

Z Ameryki pochodzi też słonecznik bul-

wiasty, topinambur (Helianthus tuberosus), 

który obecnie intensywnie rozprzestrzenia 

się w północno-zachodniej Polsce. W ostat-

nich latach gatunek ten przykuwa uwagę 

naukowców jako roślina użytkowa o po-

tencjalnie dużym znaczeniu w produkcji 

biomasy, rozprzestrzeniająca się z upraw.

Azjatyckie pochodzenie (prawdopo-

dobnie Chiny i Indie) ma tatarak zwyczaj-

ny (Acorus calamus), który dostał się do Eu-

ropy Środkowej za pośrednictwem Turków 

(pierwsze notowanie: 1613 r.), a na początku 

XVII w. całkowicie się zadomowił. Nie-

cierpek drobnolistny (Impatiens parvilora) 

opanował całe Pomorze Zachodnie, głów-

nie lasy i zadrzewienia. Jest to gatunek 

wschodnioazjatycki, który „uciekł” z ogro-

dów botanicznych w Genewie i Dreźnie 

w 1837 r. i rozpowszechnił się w Europie, 

najpierw zajmował tylko siedliska sztucz-

ne (ogrody, parki miejskie), a potem pojawił 

się w lasach, w miejscach zaburzonych 

przez człowieka, następnie na dobre zado-

mowił się w żyznych i wilgotnych drzewo-

stanach. Jest to historia typowa dla etapów 

zadamawiania się roślin obcych: najpierw 

są uprawiane, potem przejściowo dziczeją 

na siedliskach antropogenicznych, a potem 

całkowicie zadomawiają się w siedliskach 

naturalnych.

NIEBEZPIECZNY GATUNEK 
INWAZYJNY NA POMORZU 
ZACHODNIM
Na szczególną uwagę zasługują rośliny 

inwazyjne, które są niebezpieczne dla 

człowieka. Takim gatunkiem jest barszcz 

Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi) – 

kontakt z jego liśćmi powoduje bolesne 

oparzenia. Pochodzi z rejonu Kaukazu. We 

wschodniej części Pomorza Zachodniego 

został wprowadzony do uprawy jako ro-

ślina pastewna w latach 70. XX wieku. Po 

pewnym okresie uprawy były porzucane 

ze względu na zagrożenie dla zdrowia, na-

tomiast przybysz zaczął się rozprzestrze-

niać spontanicznie. Jest to agresywna 

roślina inwazyjna, niezwykle trudna do 

zwalczenia, występująca obecnie na całym 

obszarze Pomorza Zachodniego.

FLORA NACZYNIOWA POMORZA 
ZACHODNIEGO NA TLE FLORY 
POLSKI
Flora naczyniowa Pomorza Zachodnie-

go ma pewne cechy charakterystyczne 

w stosunku do lory Polski. W odniesieniu 

do gatunków obcych tylko na tym terenie 

występuje niecierpek pomarańczowy 

(Impatiens capensis). Jest to roślina pocho-

dzenia północnoamerykańskiego, zanoto-

wana po raz pierwszy w Polsce na brze-

gach Zalewu Szczecińskiego w okolicach 

Trzebieży w 1987 roku. Prawdopodobnie 

jej nasiona dostały się na wody zalewu 

w wodach balastowych. Obecnie rozprze-

strzeniła się wokół tego akwenu. Ciekawe 

będzie jej spotkanie z blisko spokrewnio-

nym, rodzimym gatunkiem niecierpka 

(Impatiens noli-tangere), który w Europie 

zajmuje takie same siedliska jak niecier-

pek pomarańczowy w Ameryce Północ-

nej. Możliwe, że w jego wyniku powsta-

nie mieszaniec, którego skala ekologiczna 

może być zupełnie inna niż rodziców.

Wśród innych gatunków obcych war-

to zwrócić uwagę na sałatę tatarską (Lactu-

ca tatarica) – gatunek azjatycki, pochodzący  

ze słonych siedlisk na stepach. W na-

szym regionie występuje ona na jedynych 

w Polsce stanowiskach naturalnych, roz-

przestrzenia się na nadmorskiej wydmie 

inicjalnej od zachodu wzdłuż wybrzeża 

morskiego.

Na wybrzeżach Morza Bałtyckiego 

pierwsze stanowisko sałaty tatarskiej od-

notowane zostało na Rugii, przypuszcza 

się, że za zawleczenie odpowiedzialny jest 

ptak – pustynnik zwyczajny (Syrrhaptes 

paradoxus), który na przełomie XIX i XX w. 

okresowo pojawiał się w Europie.

Spośród roślin rodzimych jedynie w re-

gionie Pomorza Zachodniego występuje na 

stanowiskach naturalnych babka pierza-

sta (Plantago coronopus), gatunek słonolub-

ny, rosnący na zalewanych wodą morską 

łąkach w okolicy Świnoujścia. Interesują-

ce jest również jedyne w Polsce stanowi-

sko dębu omszonego (Quercus pubescens), 

w Bielinku nad Odrą koło Cedyni. To gatu-

nek śródziemnomorski, którego indygenat 

jest dotąd nieznany.

PERSPEKTYWA BADAWCZA
W wyniku prac prowadzonych od ponad 

200 lat na terenie Pomorza Zachodnie-

go można stwierdzić, że na tym obszarze 

występuje ponad 1250 gatunków roślin 

naczyniowych. Liczba ta na pewno będzie 

się zmieniała ze względu na stopień roz-

poznania terenu, wkraczanie gatunków 

obcych i inwazyjnych, a także postępy 

w taksonomii roślin i idące za tym zmiany 

w ujęciach systematycznych. Na tle kraju 

lora naszego regionu jest relatywnie słabo 

zbadana. Po części jest to związane z nie-

dostatecznym rozpoznaniem terenowym 

i brakiem wystarczającej liczby specjali-

stów, ale także brakiem tradycji prowa-

dzenia badań podstawowych w zakresie 

biologii, które podjęte zostały dopiero po 

powstaniu Uniwersytetu Szczecińskie-

go. Pomorze Zachodnie charakteryzuje 

się relatywnie dobrze zachowaną szatą 

roślinną i dużą różnorodnością siedlisk, 

stąd poznanie i analiza lory naczyniowej 

są ważne nie tylko dla rozwoju nauk pod-

stawowych, tj. taksonomii i itogeograii, 

ale ma również znaczenie praktyczne dla  

zachowania bioróżnorodności regionu. u

Źródła:
Popiela A., Łysko A., Sotek Z., Ziarnek K. Preliminary results 

of studies on the distribution of invasive alien vascular plant 
species occurring in semi-natural and natural habitats in NW 
Poland. Biodiv. Res. Conserv., 2015; 37: 21-35.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając A., Zając M., Urbisz Al., 
Danielewicz W., Hołdyński Cz., Rośliny obcego pocho-
dzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 
inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
Warszawa 2012.

Ziarnek M., Badacze szaty roślinnej Pomorza sprzed roku 1945. 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny & Loni-
cera, Szczecin 2012.

1 Hanna Piotrowska (1925-2015), Florian Celiński (1924- 

-2001).
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Zmienność klimatu 
w województwie 
zachodniopomorskim

Śledząc prognozy pogody dla całej Polski, wielokrotnie możemy zauważyć, że region 
Pomorza Zachodniego wyróżnia się spośród innych. Przybysze z innych województw 
twierdzą, że „u was ciągle wieje”, a baropaci narzekają na ciągłe zmiany ciśnienia.  
Te potoczne obserwacje mają swoje uzasadnienie w badaniach naukowych.

prof. dr hab. 
Czesław Koźmiński
Katedra Turystyki

i Rekreacji 

Wydział Nauk o Ziemi US

prof. dr hab. inż. 
Bożena Michalska
Katedra Meteorologii  

i Kształtowania Terenów 
Zieleni
Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie 

Podstawową cechą klimatu Polski, zwłaszcza Po-

morza Zachodniego, jest duża zmienność pogody 

z doby na dobę, a nawet w ciągu doby, co szczególnie 

daje się zaobserwować w półroczu chłodnym.

W województwie zachodniopomorskim, w po-

równaniu z innymi obszarami kraju, częściej notuje 

się przemieszczanie niżów barycznych, szczególnie ich 

centrów, którym towarzyszy duża kontrastowość i dy-

namika pogody, objawiająca się znacznymi wahania-

mi ciśnienia atmosferycznego, zmianami temperatury 

powietrza, zachmurzenia, wielkości opadów, prędko-

ści wiatrów i atmosferycznego pola elektrycznego.

SKOKI CIśNIENIA
Wymienione zmiany nasilają się w drugiej połowie 

jesieni, zimą i wczesną wiosną, stanowiąc dużą uciąż-

liwość dla osób z różnymi schorzeniami, jak np.: astma 

oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, 

padaczka, choroby reumatyczne, co potwierdza anali-

za częstości wezwań Zespołów Ratownictwa Medycz-

nego w powiecie stargardzkim. Podczas szybko prze-

mieszczającego się głębokiego niżu częstość wezwań 

karetek do chorych wzrastała kilkakrotnie w porów-

naniu z okresami z ustabilizowaną pogodą.

Nasz organizm reaguje nie tyle na średnie warto-

ści poszczególnych elementów meteorologicznych, co 

na ich gwałtowne zmiany o dużej amplitudzie. Z tych 

względów osoby starsze, chore lub po świeżo przeby-

tych chorobach reagują już na zmiany ciśnienia powy-

żej 8 hPa z doby na dobę, a większość ludzi na zmiany 

powyżej 12 hPa.

Na Pomorzu Zachodnim udział międzydobowych 

>8 hPa zmian ciśnienia atmosferycznego w ogólnej 

liczbie dni okresu chłodnego (X-III) wynosi od 23 do 

25%, a największe zmiany przekraczały w zimie nawet 

30 hPa. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest wystę-

powanie zmian ciśnienia atmosferycznego powyżej 

8 hPa z doby na dobę przez kilka kolejnych dni, pod-

czas których notowane są na przemian wzrosty i spad-

ki ciśnienia, przy czym te ostatnie są bardziej groźne.

USŁONECZNIENIE
Drugim czynnikiem charakteryzującym się dużą 

czasową zmiennością w ciągu roku jest usłonecz-

nienie, które, jak wynika z rys. 1, w okresie od maja 

do sierpnia może wynosić w ciągu dnia tylko około 

dwóch godzin w jakimś roku, a w innym – nawet po-

nad dwanaście. Jako dzienne minimum dla człowieka 

przyjmuje się co najmniej cztery godziny ze słońcem, 

które przeciętnie notuje się w rejonie Koszalina od 

trzeciej dekady marca do trzeciej dekady września, 

a w Szczecinie od pierwszej kwietnia do drugiej wrze-

śnia. Największy niedobór usłonecznienia odczuwa 

się od końca listopada do początku stycznia, kiedy to 
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w środkowo-wschodniej części wojewódz-

twa notuje się przeciętnie poniżej jednej 

godziny dziennie, a w streie wybrzeża 

nieco dłużej – powyżej jednej godziny.

W latach 1981-2010 występuje wzrost 

liczby godzin ze słońcem w większości 

miesięcy, a zwłaszcza w maju, mimo zna-

czących wahań obserwowanych z roku na 

rok. Średnie roczne sumy usłonecznienia 

rzeczywistego wynoszą od poniżej 1500 

godzin w środkowo-wschodniej części wo-

jewództwa do ponad 1600 w streie wy-

brzeża, za wyjątkiem rejonu Darłowa. Tak 

duże usłonecznienie na wybrzeżu, wyróż-

niające się w skali kraju, stwarza korzyst-

ne warunki do rekreacji w okresie letnim, 

w tym zwłaszcza do helioterapii.

ZMIENNE TEMPERATURY
Kolejnym elementem klimatu, wykazują-

cym dużą czasową i przestrzenną zmien-

ność na obszarze województwa, jest tem-

peratura powietrza, która – obok opadów 

atmosferycznych – jest głównym czynni-

kiem charakteryzującym warunki klima-

tyczne danego regionu.

Najchłodniejszym miesiącem jest sty-

czeń, w którym średnia temperatura wy-

nosi od około -0,5oC w streie wybrzeża 

do około -2,0oC na Pojezierzu Drawskim, 

a w wyższych partiach wzniesień moreny 

czołowej, np. na Wysoczyźnie Polanow-

skiej nawet około -2,5oC.

Zbliżony do południkowego przebieg 

izoterm w styczniu odzwierciedla dominu-

jący, ocieplający wpływ oceanicznych mas 

powietrza. W zależności od napływającej 

masy powietrza i układów barycznych, 

średnia miesięczna temperatura powietrza 

w styczniu może wynosić od -10,0oC do oko-

ło 5,0oC, a ekstremalne dobowe wartości  

od -35,0oC do 14,0oC. W najcieplejszym 

miesiącu, w lipcu, średnie wartości tem-

peratury kształtują się od około 16,5oC 

w wyższych partiach wzniesień Pojezierza 

Drawskiego do około 18,0oC w południo-

wo-zachodniej części województwa (Dęb-

no, Cedynia).

Maksima dobowe temperatury powie-

trza w lipcu osiągają nawet 38oC, głównie 

w południowej części województwa. Prze-

strzenne zróżnicowanie średniej rocznej 

temperatury powietrza w województwie 

jest niewielkie: wynosi poniżej 7,5oC na 

Pojezierzu Drawskim i ponad 8,5oC wzdłuż 

doliny Odry. Dominujący wpływ Oceanu 

Atlantyckiego i Bałtyku bardzo wyraźnie 

zaznacza się w przestrzennym rozkładzie 

średnich dat początku zimy (t
p
<0,0oC), do-

chodzącym do czterech tygodni – przed 12 

grudnia w południowo-wschodniej części 
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województwa i po 9 stycznia wzdłuż wy-

brzeża od Świnoujścia po Kołobrzeg (rys. 2).

Również bardzo duże przestrzenne 

zróżnicowanie (około trzy tygodnie) za-

chodzi w średnich datach początku lata 

(t
p
>15,0oC): najwcześniej – przed 2 czerwca 

wzdłuż doliny Odry (od rzeki Myśla po Wi-

duchową), a najpóźniej w rejonie Darłowa – 

po 24 czerwca. Zwraca uwagę fakt wystę-

powania dużego gradientu analizowanych 

terminów w streie wybrzeża – od 14 do 24 

czerwca (rys. 3).

Dla organizmu człowieka istotne jest 

występowanie w półroczu ciepłym tempe-

ratury maksymalnej w przedziałach kom-

fortu: 18-23oC i dyskomfortu <16o i >25oC. 

W świetle rys. 4 w kwietniu dominują dni 

(ponad 60%) z temperaturą poniżej 16oC, 

zwłaszcza w streie wybrzeża, które jeszcze 

w maju wynoszą od 30 do 50%. Począwszy 

od czerwca do sierpnia, udział dni komfor-

towych wynosi około 50%, z temperaturą 

ponad 25oC – około 20%, a w środkowo-za-

chodniej części województwa nawet 30%.

OCIEPLENIE KLIMATU
Na Pomorzu Zachodnim, podobnie jak 

w Europie, występuje wyraźne ocieple-

nie klimatu, szczególnie w dekadzie 1981-

-2010. Według rys. 5 po roku 1987 notuje 

się w poszczególnych latach dodatnie (od 

0,3o do 1,7oC) odchylenia średniej rocznej 

obszarowej temperatury powietrza w wo-

jewództwie zachodniopomorskim od war-

tości z wielolecia 1971-2000. W przeszłości 

tak duży wzrost temperatury miał miejsce 

w ciągu tysięcy lat.

W województwie zachodniopomor-

skim sumy opadów wykazują dużą zmien-

ność przestrzenną i czasową z miesiąca na 

miesiąc i z roku na rok, co powoduje okre-

sowe niezrównoważenie regionalnych i lo-

kalnych klimatycznych i glebowych bilan-

sów wodnych.

Stosunkowo sucha wiosna, zwłaszcza 

w streie wybrzeża i w południowej części 

województwa, zmienna wielkość opadów 

w lecie oraz wilgotna jesień i zmienny 

czas trwania pokrywy śnieżnej powodują 

zagrożenie plantacji roślin uprawnych za-

równo ze strony niedoborów, jak i nadmia-

rów opadów.

W latach 1981-2010 często występo-

wały letnie susze atmosferyczne, szczegól-

nie w południowej części województwa, 

wyrządzając znaczne szkody w zbożach 

jarych i roślinach okopowych. Zwykle są 

one generowane przez małe pozimowe za-

pasy wody w glebie, posuszne wiosny i nie-

dostateczne sumy opadów w lecie.

Jak wynika z rys. 6, roczne sumy opa-

dów kształtują się średnio od około 500 mm 

w rejonie jeziora Miedwie do około 800 mm 

na Pojezierzu Bytowskim. Najniższe sumy 

opadów występują w lutym: przeciętnie  

30-40 mm, a najwyższe w lipcu: 60-110 mm. 

Na obszarze od Zalewu Szczecińskiego po 

dolinę Regi ma miejsce duży gradient sum 

opadów – średnio rocznie ponad 100 mm, 

podobnie duży gradient występuje mię-

dzy północno-zachodnią a południowo-

wschodnią częścią wzniesień moreny czoło-

wej. W ujęciu wieloletnim miesięczne sumy 

opadów, poza marcem, nie wykazują staty-

stycznie istotnego trendu wzrostu, co przy 

postępującym ociepleniu będzie skutkować 

niekorzystnym bilansem wodnym gleby.
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Rys. 4. Procentowy udział dni charakterystycznych z maksy-

malną dobową temperaturą powietrza w stosunku do ogólnej 
liczby dni w okresie kwiecień-wrzesień. Lata 1986-2013

Rys. 5. Odchylenie średniej rocznej obszarowej temperatury powietrza w województwie zachodniopomorskim z lat 
1951-2014 od średniej z wielolecia 1971-2000
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DLACZEGO CIąGLE WIEJE WIATR?
Pomorze Zachodnie, w porównaniu z in-

nymi – poza górami – obszarami kraju, wy-

różnia się zwiększoną prędkością wiatru, 

głównie na wybrzeżu, gdzie w godzinach 

okołopołudniowych średnia prędkość 

wynosi od 4 do 5 m·s-1, a maksymalna do 

22 m·s-1, zaś w centralnej części wojewódz-

twa 16-17 m·s-1. W ciągu roku przeważają 

wiatry z kierunku południowo-zachod-

niego i zachodniego. Najlepsze warunki 

do pozyskiwania energii z wiatru panują 

w streie wybrzeża Bałtyku i wokół Zale-

wu Szczecińskiego, a następnie na wznie-

sieniach moreny czołowej i lokalnych 

wzgórzach.

KRAINY KLIMATYCZNE 
I PROGNOZY
Uwzględniając atmosferyczne warunki 

energetyczne, cieplne i wilgotnościowe 

oraz izjograiczne terenu, wydzielono 

w województwie zachodniopomorskim 

dziesięć krain klimatycznych: I – Zalewu 

Szczecińskiego, II – Trzebiatowską, III –  

Kołobrzesko-Darłowską, IV – Koszalińską,  

V – Nowogardzko-Gryicką, VI – Pyrzycko-

Rys. 6 Rys. 7

Goleniowską, VII – Drawsko-Szczecinecką, 

VIII – Wałecką, IX – Myśliborską, X – Doli-

ny Dolnej Odry (rys. 7).

Województwo zachodniopomorskie 

wyróżnia się na klimatycznej mapie Pol-

ski zwiększoną zmiennością pogody na-

wet z dnia na dzień, zwłaszcza w półroczu 

chłodnym, stanowiąc dużą uciążliwość dla 

meteoropatów oraz osób starszych i cho-

rych. Zmienny czas zalegania pokrywy 

śnieżnej i jej grubości powoduje okresowe 

zmniejszanie się pozimowych zasobów 

wody w glebie, głównie w jej wierzchniej 

warstwie. Postępująca zabudowa tysięcy 

hektarów nieużytków rolnych, pól upraw-

nych, łąk i lasów zmienia dotychczasowy 

regionalny i lokalny obieg energii i materii, 

co skutkuje między innymi przyspieszo-

nym powierzchniowym odpływem wody, 

wzrostem parowania oraz częstości burz 

atmosferycznych i okresowymi podtopie-

niami.

Dodatni trend temperatury powietrza, 

wynikający zarówno z antropogenicznych, 

jak i naturalnych przyczyn, będzie powo-

dował z jednej strony korzystne zmiany, 

np. wydłużenie okresu wegetacji roślin 

i zmiany struktury gatunków upraw oraz 

sezonu turystycznego, a z drugiej strony: 

zmiany niekorzystne, jak np. wzrost czę-

stości i ekstremalności szkodliwych zja-

wisk atmosferycznych (ulewne deszcze, 

sztormy, susze glebowe i hydrologiczne, 

fale upałów). W efekcie wzrastać będą na-

kłady inansowe na przeciwdziałanie tym 

zjawiskom i usuwanie spowodowanych 

przez nie szkód w gospodarce. u

Śródtytuły i lead pochodzą od redakcji.

Rysunki 1, 2, 3, 6 i 7 zaczerpnięto z monograii pt. Klimat 
województwa zachodniopomorskiego autorów: C. Koźmiński,  
B. Michalska i M. Czarnecka, 2012, PPH ZAPOL Szczecin. 
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Pomorze Zachodnie. Z jednej strony region peryferyjny, który większości Polaków kojarzy 
się z wypoczynkiem nad morzem i tranzytem do coraz częściej odwiedzanej Skandynawii; 
z drugiej natomiast – to część historycznego Księstwa Pomorskiego, będącego w wiekach 
XII-XVII autonomiczną jednostką o charakterze państwowym, niezwykle skomplikowanej 
historii, bogatym dziedzictwie kulturowym i jednym z najpiękniej uformowanych 
krajobrazów polodowcowych w skali całego kraju. To region ciągle odkrywany, którego 
piękno i atrakcyjność turystyczną od wielu lat badają pracownicy Katedry Turystyki 
i Rekreacji Wydziału Nauk o Ziemi US.

Kul-turyściPomorza Zachodniego

dr Tomasz Duda 
Katedra Turystyki  

i Rekreacji

Wydział Nauk o Ziemi US

Region Pomorza Zachodniego jest obszarem, na 

którym zdecydowanie dominuje turystyka wy-

poczynkowa i rekreacyjna. Sprzyjają temu bogate 

walory przyrodnicze terenu oraz odpowiednie zago-

spodarowanie turystyczne w postaci bazy noclegowej 

i gastronomicznej, zwłaszcza w rejonie wybrzeża Mo-

rza Bałtyckiego.

Ciągle niewykorzystane pozostają jednak walory 

historyczno-kulturowe regionu, związane z ciekawą 

i bogatą przeszłością oraz szeroko pojętą kulturą po-

morską. Wiele miejscowości, położonych nieco z dala 

od pasa wybrzeża, pomimo licznych obiektów zabyt-

kowych oraz interesujących muzeów, wciąż pozostaje 

w fazie eksploracji. Od kilku lat prowadzone są jednak 

prace nad aktywizacją tych części regionu, zmierza-

jące do przywrócenia im atrakcyjności turystycznej. 

Podobnie jak w innych krajach europejskich (m.in. 

w Niemczech, Francji, Hiszpanii i krajach Skandyna-

wii), także na Pomorzu coraz częściej zainteresowa-

niem turystów cieszą się elementy dziedzictwa kultu-

rowego regionu, takie jak: architektura, legendy, życie 

interesujących i nietuzinkowych postaci, tradycje reli-

gijne i wiara czy powoli rozwijająca się kuchnia regio-

nalna. Wszystko to składa się na unikatowy krajobraz 

Pomorza, kształtowany latami przez zamieszkujące 

ten region społeczeństwa.

POMORZE NA MAPIE TURYSTYKI 
KULTUROWEJ POLSKI
Od kilku lat badaniem krajobrazu kulturowego oraz 

rozwoju turystyki przyrodniczej i kulturowej na Pomo-

rzu Zachodnim zajmuje się zespół Katedry Turystyki 

i Rekreacji (Wydział Nauk o Ziemi US). Pierwsze sukce-

sy, i to zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodo-

wej, są widoczne. Region nie jest już postrzegany jako 

biała plama na mapie europejskiej turystyki kulturowej, 

a Uniwersytet Szczeciński dołączył do grupy zaledwie 

kilku ośrodków zajmujących się tą tematyką naukowo.

Badania ruchu turystycznego, szczegółowe in-

wentaryzacje oraz waloryzacje zasobów dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego regionu stanowią pod-

waliny tworzonego właśnie pierwszego w Polsce atla-

su potencjału turystyczno-kulturowego regionu.

Wiele elementów turystyki kulturowej badanych 

jest po obu stronach Odry. Trudno wyobrazić sobie 

bowiem poznanie regionu i analizę jego atrakcyjności 

bez pełnej znajomości całego obszaru dawnego Pomo-

rza, czyli ziem wchodzących niegdyś w skład Księstwa 

Pomorskiego pod władaniem dynastii Gryitów, dziś 

położonych po obu stronach polsko-niemieckiej grani-

cy. Turystyka przygraniczna stanowi aktualnie jeden 

z najważniejszych (poza wypoczynkiem nadmorskim) 

segmentów ruchu turystycznego naszego regionu. 

Poza turystyką kulturową rozwija się tu m.in. tury-

styka rowerowa, piesza, kajakowa (uprawiana na te-

renach nadodrzańskich rozlewisk), jak również tury-

styka wypoczynkowa oraz uzdrowiskowa, zwłaszcza 

w pasie nadmorskim (Świnoujście, Międzyzdroje).

TURYSTYKA NA SZLAKACH KULTUROWYCH
W kształtowaniu przestrzeni turystycznej Pomorza 

Zachodniego szczególną rolę odgrywają tematycz-
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ne szlaki kulturowe. Do najważniejszych 

należą oznakowane już i częściowo przy-

stosowane do ruchu turystycznego: Eu-

ropejski Szlak Gotyku Ceglanego, Szlak 

Latarni Morskich czy Pomorska Droga 

św. Jakuba. Coraz bardziej rozpoznawalny 

staje się Szlak Cysterski, który obejmuje 

dawne opactwa zakonne (zarówno mę-

skie, jak i żeńskie). Stanowią one dziś jedne 

z najcenniejszych obiektów historycznych 

Pomorza (Kołbacz, Bierzwnik, Bukowo 

Morskie, Cedynia). Przy odpowiedniej po-

lityce promocyjnej i czytelnym oznako-

waniu obiektów szlak ten z powodzeniem 

stałby się motorem napędowym ruchu 

turystycznego, zwłaszcza w południowej 

części regionu.

Wielkie nadzieje wiązane są z rozwo-

jem turystyki kulturowej Pomorza Za-

chodniego, z planami utworzenia Szlaku 

Militarnego Pomorza (związanego z dzia-

łaniami realizowanymi podczas II wojny 

światowej) oraz Szlaku Hanzeatyckiego, 

który byłby kontynuacją istniejącego już 

tego typu szlaku po stronie niemieckiej.

Do najbardziej popularnych i niezwy-

kle lubianych form spędzania wolnego cza-

su podczas podróży należy smakowanie 

i poznawanie oryginalnych potraw, cha-

rakterystycznych dla danego regionu. Na 

Pomorzu mamy do czynienia ze swoistym 

konglomeratem kultur, wynikającym ze 

zmian ludnościowych po II wojnie świato-

wej. W związku z powyższym trudno tu 

szukać regionalnej kuchni w rozumieniu 

takim, jak ma to miejsce np. na sąsiednich 

Kaszubach. Jest ona raczej zlepkiem róż-

norodnych praktyk przyrządzania potraw 

oraz receptur, które przybyły na te ziemie 

wraz z osiedlającymi się tu ludźmi. Nie-

mniej jednak prowadzone są w Katedrze 

Turystyki i Rekreacji prace mające na celu 

stworzenie przy wykorzystaniu zareje-

strowanych oryginalnych produktów re-

gionalnych pierwszego na Pomorzu kuli-

narnego szlaku turystycznego.

Z POMORZA DO SANTIAGO  
DE COMPOSTELA
W ostatnich latach na terenie całej Euro-

py prowadzone są prace rewitalizacyjne 

dawnych, często wczesnośredniowiecz-

nych szlaków pielgrzymich, które współ-

cześnie dostosowywane są również do po-

trzeb turystycznych. Ich odtwarzaniem 

zajęły się nie tylko organizacje kościelne, 

ale również duże jednostki samorządowe, 

stowarzyszenia, lokalne organizacje tury-

styczne oraz ośrodki naukowe.
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Naukowcy z Katedry Turystyki i Re-

kreacji wspólnie, m.in. ze swoimi kole-

gami z Uniwersytetu Ernsta Moritza 

Arndta w Greifswaldzie (Niemcy) oraz 

pracownikami Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Zachodniopomorskie-

go, brali udział w projekcie rewitalizacji, 

wyznaczenia przebiegu i oznakowania 

Pomorskiej Drogi św. Jakuba – średnio-

wiecznej trasy pielgrzymiej prowadzą-

cej m.in. z Pomorza do hiszpańskiego 

miasta Santiago de Compostela. Wiedzie 

ona z terenów Litwy, przez fragment 

województwa warmińsko-mazurskiego, 

a następnie dawnymi średniowieczny-

mi traktami przez Gdańsk, Lębork, Łebę, 

Słupsk, Darłowo, Bukowo Morskie, Górę 

Chełmską, Kołobrzeg, Kamień Pomorski 

i Wolin do Greifswaldu i Rostocka, gdzie 

łączy się z niemiecką Via Baltica i dalej 

prowadzi w kierunku Francji i Hiszpanii. 

Dodatkowo poprowadzona została odno-

ga z Wolina do Szczecina.

WSPÓŁPRACA, PROJEKTY I PLANY 
NA PRZYSZŁOść
Warto podkreślić, że badania ruchu tury-

stycznego prowadzone przez zespół Kate-

dry Turystyki i Rekreacji mają przełożenie 

praktyczne. Dzięki doświadczeniu oraz 

zastosowaniu nowatorskich i sprawdzo-

nych metod, wyniki tej pracy dostrzega-

ne i wykorzystywane są przez naukowe 

ośrodki krajowe i zagraniczne, jak również 

jednostki samorządu terytorialnego oraz 

organizacje (np. PTTK).

Realizując swoje zainteresowania ba-

dawcze, zespół opracował m.in. Strategię 

Rozwoju Turystyki dla powiatu gryiń-

skiego, przygotował analizę ruchu tu-

rystycznego w nadmorskich obszarach 

Natura 2000, brał udział w kreowaniu 

produktów turystyki edukacyjnej w par-

kach krajobrazowych Pomorza Zachod-

niego, współpracował i współpracuje przy 

kilku międzynarodowych projektach na-

ukowych turystyki kulturowej, uzdrowi-

skowej i edukacyjnej, m.in. z Facultad de 

Turismo Universitat de Girona (Hiszpania), 

International Religious Tourism and Pilgri-

mage Organisation, Zespołem Parków Kra-

jobrazowych Województwa Zachodniopo-

morskiego. Pokłosiem są liczne publikacje, 

w tym unikatowe w skali kraju opraco-

wanie Kanon krajoznawczy województwa 

zachodniopomorskiego1 (trzecia tego typu 

pozycja w Polsce).

Turystyka kulturowa na Pomorzu 

to jednak wciąż temat słabo rozpoznany. 

Pomimo pierwszych sukcesów badacze 

spotykają się z wieloma problemami, z któ-

rych część wynika m.in. z nieutożsamiania 

się mieszkańców z regionem.

Niemniej jednak praca ta stanowi 

wyzwanie, a wyniki przynoszą ogrom-

ną satysfakcję. Marzeniem pracowników 

Katedry Turystyki i Rekreacji WNoZ US 

jest opracowanie sieci kulturowych szla-

ków tematycznych (na wzór tych, które 

powstały m.in. na Dolnym Śląsku), które 

ukazywałyby bogate dziedzictwo Pomo-

rza i przyczyniłyby się do rozwoju nowych 

form turystyki w regionie. u

1 Kanon krajoznawczy województwa zachodniopomorskiego 

pod red. M. Dudy, T. Dudy i R. Śledzińskiego, AFR dudo-

wie.pl, Szczecin 2014.

Świnoujście – Stawa Młyny przy ujściu Świny do Morza 
Bałtyckiego 
Zatoń Dolna – widok na rozlewiska doliny Odry i zabytkowy 
kościółek wiejski
Fot. Tomasz Duda
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Nieobecność historii kobiet w monograiach 
omawiających dzieje Pomorza przed rokiem 1945 nie 
oznacza bynajmniej, iż badania na ten temat nie są 
prowadzone. Można śmiało powiedzieć, że w ostatnich 
latach uchylone zostały drzwi, pozwalające spojrzeć  
na ten nieznany dotąd aspekt historii społecznej regionu.

Terra incognita,
czyli przywracanie pamięci 
o dawnych mieszkankach Pomorza

dr hab. Agnieszka
Szudarek, prof. US 

Instytut Historii 
i Stosunków 

Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny US

Rosa Vogelstein, Johanna Schweitzer, Elizabeth 

Albrecht czy Wally Krobiell to kobiety żyjące na 

przełomie XIX i XX wieku, które zasługują na mia-

no pierwszych szczecińskich emancypantek. Próżno 

jednak szukać o nich informacji w pracach poświę-

conych historii Szczecina. Nie znajdziemy też charak-

terystyki działalności organizacji zakładanych przez 

zwolenniczki niemieckiego ruchu kobiecego zarówno 

w monograiach dziejów innych miast pomorskich, jak 

i całej prowincji Pomorze, rozpatrywanej w granicach 

sprzed 1945 roku, a więc obejmującej również tereny 

znajdujące się po zachodniej stronie Odry.

Zagadnienie to znalazło się także poza realizowa-

nym w Polsce programem badań mających na celu 

„przywracanie” kobiet do historii, którego wyniki 

prezentowane są m.in. w serii publikacji pod redak-

cją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. Milczy na 

ten temat również historiograia niemiecka, znacznie 

bardziej zaawansowana w studiach nad rozwojem 

rodzimego ruchu kobiecego, co może dziwić, gdyż Po-

morze było przecież w naturalnym zasięgu jego od-

działywania.

Obserwowane w ostatnich latach wśród profe-

sjonalnych historyków mniejsze zainteresowanie 

analizowaniem różnych aspektów przeszłości tego 

regionu, związanych z wiekiem XIX i epokami wcze-

śniejszymi, nie oznacza bynajmniej dalszych zanie-

dbań w zakresie problematyki feminologicznej. Naj-

nowsze projekty badawcze realizowane w ramach 

Zakładu Studiów Społecznych i Gospodarczych In-

stytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Uniwersytetu Szczecińskiego nie wychodzą jednak 

poza wczesne stadium analiz o charakterze kompen-

sacyjnym.
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CO JUŻ UDAŁO SIę USTALIć?
Ich wyniki są bardzo obiecujące, pozwalają 

bowiem przypuszczać, iż skomplikowana 

przeszłość polityczna Pomorza odcisnę-

ła również swoje piętno na życiu kobiet 

należących do poszczególnych stanów 

i warstw społecznych. Do takiego wniosku 

skłaniają przeprowadzone już badania na 

temat sytuacji samotnych szlachcianek, 

zamieszkałych w prowincji pomorskiej 

w XIX wieku1. Częściowy partykularyzm 

prawny i pewna odmienność obyczajowa 

tego terytorium ukazały różnice w ich sta-

tusie i rolach społecznych w porównaniu 

do kobiet należących również do pierw-

szego stanu w państwie, ale pochodzących 

z zachodnich prowincji Prus, czy szerzej: 

Niemiec. Może to stanowić punkt wyjścia 

do pogłębionych analiz, uwzględniających 

jako narzędzie badawcze kategorię płci 

kulturowej, również w kontekście elemen-

tów budujących tożsamość tych kobiet jako 

pomorskich szlachcianek.

ODRęBNOśCI CIąG DALSZY
Jak się okazuje, owa differentia speciica 

dotyczy nie tylko sytuacji szlachcianek, 

ale także widoczna jest w odniesieniu do 

innych aspektów historii kobiet na Po-

morzu. W przekonaniu tym umacniają 

pierwsze – nie w pełni jeszcze opubliko-

wane – rezultaty studiów nad mieszczań-

skim ruchem kobiecym rozwijającym się 

na tym obszarze w końcu XIX i na po-

czątku XX wieku2. Co prawda do tej pory 

rozpoznana została pod tym względem 

tylko sytuacja w Szczecinie, największym 

mieście prowincji, ale mimo to uzyskane 

wyniki badań pozwalają już na nakreśle-

nie charakteru działań emancypacyjnych 

kobiet, wywodzących się z pomorskiego 

mieszczaństwa.

TRUDNE POCZąTKI MIESZCZAń-
SKIEGO RUCHU KOBIECEGO
Okazuje się, że w latach dziewięćdziesią-

tych XIX wieku, kiedy to niemiecki ruch 

kobiecy, korzystając z liberalizacji polity-

ki wewnętrznej w państwie, zyskiwał 

coraz większą popularność, mieszkanki 

Szczecina – i, jak się wydaje, także innych 

miast prowincji – nie były zainteresowa-

ne podejmowaniem jakiekolwiek aktyw-

ności o tym charakterze.

Co więcej, inicjatorką powołania 

w mieście organizacji realizującej program 

umiarkowanego skrzydła mieszczańskiego 

ruchu kobiecego nie była rodowita szcze-

cinianka, lecz osiadła w grodzie nad Odrą 

wraz z rodziną w latach osiemdziesiątych 

XIX wieku Rosa Vogelstein. To właśnie jej 

determinacji należy zawdzięczać zainicjo-

wanie w stolicy prowincji działań na rzecz 

emancypacji kobiet. Po nieudanej próbie 

założenia stowarzyszenia wpisującego się 

programowo w mieszczański ruch kobiecy, 

wspierając się autorytetem Emmy Stern-

berg, miejscowej organizatorki akcji dobro-

czynnych, postawiła sobie za cel uświa-

domienie szczeciniankom konieczności 

zaangażowania się w działalność na rzecz 

poprawy sytuacji kobiet.

Droga do jego osiągnięcia miała wieść 

m.in. poprzez ich dokształcanie i mobi-

lizowanie do większego udzielania się 

w przestrzeni publicznej. Zadania te zo-

stały powierzone powołanemu właśnie 

w tym celu Szczecińskiemu Stowarzysze-

niu Kobiet (Stettiner Frauenverein). Dziesię-

cioletnia praca uświadamiająca przyniosła 

z czasem oczekiwane rezultaty. Potwier-

dzeniem sukcesu był wybór Szczecina na 

miejsce ogólnokrajowego zjazdu członkiń 

najbardziej znaczącej organizacji miesz-

czańskiego ruchu kobiecego, tj. Powszech-

nego Niemieckiego Stowarzyszenia Kobiet 

(Allgemeiner Deutscher Frauenverein).

Kiedy z tej perspektywy spojrzy się 

na sytuację w innych miastach pomor-

skich, to wydaje się, że zabrakło w nich 

aktywistek pokroju Rosy Vogelstein. Na 

obecnym etapie badań trudno stwierdzić, 

jakie ostatecznie czynniki zaważyły na 

tym, że program mieszczańskiego ruchu 

kobiecego – chociaż nie szermował rady-

kalnymi ówcześnie hasłami, takimi jak 

na przykład prawa wyborcze – spotykał 

się na Pomorzu z tak słabym zaintereso-

waniem.

Oczywiście, zdając sobie sprawę z pe-

ryferyjności tej prowincji, można próbo-

wać określać przyczyny tego stanu rzeczy. 

Problem ten wymaga jednak szczegóło-

wych badań z uwzględnieniem podejścia 

interdyscyplinarnego, zwłaszcza antropo-

logicznego.

Jednak to, na ile uda się odpowiedzieć 

na to pytanie badawcze, zależy w dużej 

mierze od źródeł. Ich stan w odniesieniu do 

niemal wszystkich problemów zawartych 

w historii kobiet na Pomorzu, nie napawa 

optymizmem – szczątkowe, rozproszone, 

w znakomitej większości pisane neogoty-

kiem i jednorodne w swoim charakterze, 

wymagają żmudnych analiz i… pasji, któ-

ra pomoże badaczowi przetrwać chwile 

zwątpienia. u

1 A. Chlebowska, „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione. Samot-

ne szlachcianki w Prusach w latach 1815-1914 na przykładzie 
prowincji Pomorze, Szczecin 2012.

2 Zob. m.in.: Eadem, Stowarzyszenia kobiece w Szczecinie w XIX 
i na początku XX wieku, [w:] Szczecin – codzienność miasta i jego 
mieszkańców, red. K. Rembacka, Szczecin 2012, s. 113-135. 

Próbka pisma neogotyckiego
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Po jakie informacje sięgamy, by zapoznać się z jakimś interesującym zagadnieniem 
w wymiarze, powiedzmy: masowym – by szybko, syntetycznie i bez większych problemów 
wyrobić sobie na jego temat zdanie lub uzyskać konkretną wiedzę? 

Przestrzeń w liczbach.
Odkrywanie Pomorza Zachodniego

dr hab. Dariusz K. Chojecki
Instytut Historii 

i Stosunków 
Międzynarodowych 

Wydział Humanistyczny US

Do wyboru mamy trzy rodzaje danych przygoto-

wanych w formie: a) zestawień tabelarycznych, 

b) opracowań tekstowych, c) przeglądowych koloro-

wych map tematycznych. Myślę, że większość z nas 

zaznaczyłaby „c”.

Piszący te słowa z pewnością należy do ich grupy, 

także dlatego, że jest współautorem publikacji Demo-

graia – społeczeństwo – gospodarka. Atlas gmin Po-

morza Zachodniego w 1939 roku (Dariusz K. Chojecki, 

Edward Włodarczyk, współpraca: Andrzej Giza), która 

wkrótce ma się ukazać staraniem Wydawnictwa Na-

ukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Stanowi ona 

kontynuację Topodemograicznego atlasu gmin i obsza-

rów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku1 uho-

norowanego nagrodą naukową i dydaktyczną oraz 

wyróżnieniami wydawniczymi2.

Czy nowe sprosta staremu? Sądzimy, że tak, choć 

wszystko jest w rękach czytelników i recenzentów. 

Jakie szykują się zatem zmiany? Po pierwsze, wykra-

czamy jeszcze bardziej poza obszar dzisiejszego woje-

wództwa zachodniopomorskiego, zahaczając o tereny 

północnej Wielkopolski, północno-zachodniej Ziemi 

Lubuskiej (dla osób obeznanych z historią: obejmujące 

część dawnej Nowej Marchii); nie zapominamy o są-

siednim niemieckim Przedpomorzu (Vorpommern) 

i zachodniej części województwa pomorskiego, ma-

jąc też w pamięci, że i jego fragment należał kiedyś  

do władztwa Gryitów.

Innymi słowy, poszerzamy nasz przestrzenny 

krąg zainteresowań, nie tylko z własnej woli, lecz rów-

nież za sprawą zmian administracyjnych, które były 

wynikiem decyzji zatwierdzonych przez Hermanna 

Göringa. Brzmi to dość tajemniczo. Prawda? Śpieszę 

więc z wyjaśnieniem.

Otóż w październiku 1938 roku została zlikwi-

dowana dla jednych „rewizjonistyczna”, dla drugich 

„krwawiąca” prowincja Marchia Graniczna Poznań-

skie-Prusy Zachodnie (Grenzmark Posen-Westpreußen), 

osobliwy twór administracyjny, będący wyrazem 

niezgody Niemiec na „krzywdzące” postanowienia 

traktatu wersalskiego, związane z odrodzeniem Rze-

czypospolitej. Z pewnością decyzja ta nie była wyra-

zem pacyistycznego nastawienia kanclerza III Rzeszy 

do Polski, bo po prostu wypływała z rachunku eko-

nomicznego. Tak oto Pomorze Zachodnie rozszerzyło 

swe granice, by objąć w posiadanie obszar rozciągający  

się pomiędzy Stralsundem (Strzałów), Lęborkiem (Lau-

enburg) i Krzyżem (Kreuz an der Ostbahn), liczący sobie 

38,4 tys. km2, niewiele mniej niż współczesna Holan-

dia czy Szwajcaria.

ADMINISTRACJA I WOJSKO
Z tego krótkiego wprowadzenia wynika, że warto 

się zająć ukazaniem zmian administracyjnych, a sko-

ro jest mowa o 1939 roku, pamiętnym ze względu na 

wydarzenia wrześniowe, to i rozlokowaniem sił We-
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graicznej (określonych zmian o trwałym 

charakterze w oczekiwanym dalszym 

przeciętnym trwaniu życia i dzietności). To 

wszystko powinny odzwierciedlić przygo-

towane mapy tematyczne.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA 
I GOSPODARSTW
Truizmem jest stwierdzenie, że żeby żyć, 

trzeba mieć jakieś źródło utrzymania. Jed-

nakże właśnie ten aspekt egzystencji skła-

nia do zwrócenia bacznej uwagi na struk-

turę zatrudnienia w głównych działach 

gospodarki narodowej, gdyż dzięki temu 

można zobaczyć oblicze regionu – jakże 

agrarne – i pewne wyspy uprzemysłowie-

nia; mało tego, można poddać krytyce pro-

pagandę nazistowską, ukazującą w blasku 

chwały różnego rodzaju inwestycje prze-

mysłowe, często o charakterze militar-

nym. Czy rzeczywiście słowa zostały prze-

kute w czyny? Niech i na to pytanie dadzą 

odpowiedź mapy tematyczne. Z pewno-

ścią ich przekaz w dziedzinie gospodarki 

nie powinien zasadniczo odbiegać od tego, 

co niegdyś powiedział prof. Bogdan Do-

pierała o Pomorzu Zachodnim, że był to 

wielki folwark junkierski, ostoja kadrowa 

państwa pruskiego. Wypowiedź ta stano-

wi pewnego rodzaju zachętę do ukazania 

stosunków agrarnych oraz prześledzenia 

stratyikacji społecznej w kontekście po-

zycji w zawodzie.

Pora kończyć, gdyż o mapach nie na-

leży specjalnie mówić, trzeba je po prostu 

oglądać, by odkrywać to, co jest zaklęte 

w świecie pozornie suchych liczb. Nie pozo-

staje nic innego, jak zaprosić w najbliższym 

czasie do ich lektury, by móc poszerzyć 

swoją wiedzę o miejscu, w którym przyszło 

nam żyć, o jego genius loci. u

Dariusz K. Chojecki i Edward Włodarczyk przy współpra-
cy Andrzeja Gizy, Demograia – społeczeństwo – gospodarka. 
Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku (Atlas histo-
ryczny Pomorza Zachodniego, t. II)

Śródtytuły pochodzą od redakcji.

1 Topodemograiczny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza 
Zachodniego w 1871 roku (=Atlas Historyczny Pomorza 
Zachodniego, t. 1), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, opracowanie naukowe: Dariusz K. Chojec-

ki, Edward Włodarczyk; redakcja kartograiczna: Andrzej 
Giza, Paweł Terefenko, Szczecin 2012.

2 Publikacja otrzymała: nagrodę Ministra Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego w kategorii osiągnięć dydaktycznych, War-

szawa, 13 listopada 2013; Nobla Zachodniopomorskiego 
za 2012 rok w dziedzinie nauk humanistycznych, Szczecin, 
9 czerwca 2013; wyróżnienie specjalne za opracowanie 
edytorskie w konkursie na najlepszą książkę akademicką 
w roku 2012 podczas XVI Poznańskich Dni Książki Na-

ukowej, Poznań, 10-12.10.2012; wyróżnienie specjalne 
w konkursie na najtrafniejszą szatę edytorską podczas XIX 
Wrocławskich Targów Książki Naukowej, Wrocław, 20-22 
marca 2013.

hrmachtu i innych formacji wojskowych 

na interesującym nas obszarze, który miał 

stać się bazą wypadową w ataku na Polskę. 

Zakończenie II wojny światowej przyniosło 

ze sobą nowy ład geopolityczny; jego skut-

ki nie ominęły też Pomorza Zachodniego, 

przeciętego nową granicą państwową. Dla 

strony polskiej powrót „prastarych ziem 

piastowskich do macierzy” stanowił nie 

lada wyzwanie, szczególnie pod względem 

ich zagospodarowania i zasiedlenia.

Dlaczego o tym wspominam? Dlate-

go, że w wielu opracowaniach wyniki 

ostatniego przedwojennego niemieckiego 

powszechnego spisu z maja 1939 roku sta-

nowią swoisty punkt odniesień dla doko-

nań polskich. Już sam ten fakt uzasadnia 

potrzebę zwizualizowania różnorodnych 

danych dla 2700 gmin, przekształcenia 

suchych tabel statystycznych w barwne 

obrazy sztuki kartograicznej, czego do tej 

pory jeszcze nie uczyniono w takiej skali, 

zarówno po stronie niemieckiej, jak i pol-

skiej, w odniesieniu do rzeczonego spisu. 

Aby odbiór map tematycznych (wydanych 

w wersji papierowej i elektronicznej) stał 

się lepszy, powstała książeczka, która – po-

dobnie jak w poprzednim tomie – wpro-

wadzi czytelnika w świat poruszanych za-

gadnień. A jest ich niemało: prawie 40 map 

w skali 1:500 000.

PROCESY DEMOGRAFICZNE
O administracji i wojsku była już mowa, 

o demograii – jeszcze nie. Dodajmy, że to 

właśnie ona była, by użyć przenośni, pię-

tą achillesową regionu, czułym punktem 

ze względu na wyludnianie się obsza-

rów wiejskich, które nazywano ucieczką 

z rolnictwa (Landlucht) bądź ucieczką  

ze wschodu (Ostlucht). Procesom tym, ma-

jącym podłoże ekonomiczne, towarzyszył 

wzrost nastrojów ksenofobicznych, szcze-

gólnie wobec Polaków, którzy szli na tak 

zwane pomry (o saksach raczej wiemy), by 

na majątkach Pomorza Zachodniego zaro-

bić na chleb. Wspomniane procesy migra-

cyjne, kształtowane także przez nakręcaną 

przez nazistów koniunkturę gospodarczą, 

rzutowały istotnie na rozwój urbanizacyj-

ny, poziom feminizacji i strukturę wieko-

wą ludności, której zróżnicowanie prze-

strzenne było ponadto skutkiem różnego 

zaawansowania w modernizacji demo-

22

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 10-12 / 2015



TEMAT NUMERU

Sympozjum „Literatura na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1945–2015. Książki siedemdziesięciolecia” 
(8 grudnia 2015 roku) wpisało się nie tylko w szereg 
rocznicowych wydarzeń o wymiarze lokalnym, 
jak siedemdziesięciolecie Polskiego Radia Szczecin 
czy trzydziestolecie szczecińskiej polonistyki 
uniwersyteckiej, ale nadało dynamiki nowym 
wyzwaniom naukowym.

Wspólnie o kanonie literatury
na Pomorzu Zachodnim

dr Sławomir Iwasiów
adiunkt

Zakład Mediów 
i Komunikowania

Instytut Polonistyki 
i Kulturoznawstwa

Wydział Filologiczny US

Ideą sympozjum, zorganizowanego przez Instytut 

Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz Zachodnio-

pomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, było 

przede wszystkim przedstawienie wybranych przez 

referentów książek z siedemdziesięcioletniej historii 

piśmiennictwa na Pomorzu Zachodnim – tytułów nie-

przypadkowych, ale uporządkowanych według klu-

cza genologicznego. Omawiano na przykład: powieść, 

książkę dla młodzieży, tomik poezji, syntezę literaturo-

znawczą, pamiętnik. Dr hab. Jerzy Madejski, prof. US 

– pomysłodawca i współorganizator przedsięwzięcia, 

zwrócił uwagę, że są to ważne gatunki z punktu wi-

dzenia rozwoju regionalnego życia literackiego.

Dr Bogdan Balicki (Instytut Polonistyki i Kultu-

roznawstwa US), podejmując zagadnienie szczeciń-

skiego reportażu, zaprezentował sylwetkę i dorobek 

Jana Papugi, marynarza, pisarza, jednego z pionie-

rów zjawiska, które można nazwać „marynistyczną 

literaturą szczecińską”. Legendarny marynista – opie-

rając się na doświadczeniach żeglarskich i licznych 

przygodach z dalekomorskich wypraw – pisał prozę 

balansującą na granicy autentyzmu i niemal automa-

tycznego zapisu. Gdyby stosować kryteria formalne, 

trudno byłoby Papugę uznać za autora wybitnego, 

natomiast trzeba wziąć pod uwagę regionalny cha-

rakter jego pisarstwa.

Drugi referent, dr Paweł Wolski (IPiK US), miał 

za zadanie przybliżenie książki dla młodzieży. Litera-

turoznawca – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 

naukowymi i sportowymi – omówił Nokaut nie koń-

czy walki Ryszarda Liskowackiego, historię młodego 

człowieka, którego życiowym celem jest osiągnięcie 

sukcesu na ringu bokserskim.

Podczas sympozjum zostały również przedsta-

wione książki reprezentatywne dla innych gatunków 

piśmiennictwa. Dr Piotr Krupiński (IPiK US) wygłosił 
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referat na temat zbioru szkiców krytycz-

noliterackich Mirosława Lalaka pod ty-

tułem Niepokojąca reszta, dr Magdalena 

Krause mówiła o dramacie Krzysztofa 

Bizia Porozmawiajmy o życiu i śmierci, a dr 

Eryk Krasucki (Instytut Historii i Stosun-

ków Międzynarodowych US) o powieści 

Dariusza Bitnera Kfazimodo.

śLADAMI PROFESORA KUŹMY
Wśród analiz książek literackich i towa-

rzyszących im prezentacji sylwetek au-

torek i autorów zachodniopomorskich, 

znalazło się także nieco miejsca na re-

leksję o pracy naukowej szczecińskich 

literaturoznawców. Duchowym patro-

nem sympozjum był z pewnością Pro-

fesor Erazm Kuźma (1926–2014), twórca 

szczecińskiej tradycji literaturoznawczej, 

mistrz wielu pokoleń nauczycieli akade-

mickich i szkolnych, znawca literatury 

regionu, autor takich książek jak: Pisarze 

Pomorza Zachodniego. Informator z 1967 

roku (z Marią Kowalewską) czy Literatura 

na Pomorzu Zachodnim do końca XX wie-

ku. Przewodnik encyklopedyczny z 2005 

roku (z Ingą Iwasiów). Idea Kuźmy, jaką 

było rozwijanie akademickiego namysłu 

nad literaturą regionalną, w jakiejś mie-

rze dzisiaj zanika – w środowisku uni-

wersyteckim brakuje wspólnej narracji 

(polonistów, historyków, regionalistów 

itd.) o literaturze na Pomorzu Zachod-

nim. Czy dzisiaj powinniśmy zatem, idąc 

śladami Kuźmy, odnawiać namysł nad 

regionalizmem?

Celem debatujących badaczy było 

wskazanie, jakie tematy, wątki i motywy 

tworzą literaturę szczecińską i, szerzej, 

zachodniopomorską. W różnych regio-

nach – choćby w sąsiadującym z nami 

województwie lubuskim, gdzie na Uni-

wersytecie Zielonogórskim działa Pra-

cownia Badań nad Literaturą Regionalną 

– są prowadzone badania w ramach „no-

wego regionalizmu”, nurtu humanistyki, 

który posługuje się narzędziami anali-

tycznymi etnopoetyki, geopoetyki czy 

geograii kulturowej.

Dlatego przed środowiskiem na-

ukowym związanym z Uniwersytetem 

Szczecińskim stoi dzisiaj zadanie nie tyl-

ko opracowania kanonu literatury zwią-

zanej z województwem, miejscowością 

czy miastem, ale także odnowienia re-

leksji nad historią literatury na Pomorzu 

Zachodnim. To nie tylko problem tego,  

co badać w ramach releksji nad regiona-

lizmem, ale także pytanie o deinicje: re-

gionu, społeczności lokalnej, tożsamości.

SZCZECIńSKA (NIE)TOŻSAMOść
Z problematyką szczecińskiej tożsamo-

ści mierzyli się naukowcy biorący udział 

w obradach sympozjum. Joanna Bierej-

szyk-Kubiak (doktorantka na Wydziale 

Filologicznym US), literaturoznawczyni 

i psycholożka, zaprezentowała tom po-

etycki – książkę Anny Frajlich pod ty-

tułem Łodzią jest i jest przystanią, autorki 

szczególnej, związanej ze Szczecinem, 

choć mieszkającej od wielu lat na emigra-

cji w Stanach Zjednoczonych. Referentka 

odnotowała zatem, że to nie tyle Anna 

Frajlich jest częścią kultury Szczecina, co 

kultura Szczecina włącza Annę Frajlich 

w swoje ramy. Dlatego, między innymi, 

do nurtu kultury lokalnej i regionalnej 

można by przypisywać autorki i auto-

rów, którzy niekoniecznie mieszkają 

w Szczecinie i na obszarze województwa 

zachodniopomorskiego, ale na przykład 

wydają tu książki czy interesują się tym 

obszarem kulturowym – jak Jan Muse-

kamp, niemiecki historyk znany polskim 

czytelnikom z rozprawy Między Stetti-

nem a Szczecinem. Metamorfozy miasta 

1945–2005.

Głównym pojęciem w twórczości 

wspomnianej Anny Frajlich – choć także 

kategorią, która raz po raz powraca 

w tekstach szczecińskich i zachodniopo-

morskich autorów – jest tożsamość. Na ile 

obecnie potrzebujemy dyskusji na temat 

szczecińskiej tożsamości? Czy jest ona 

cechą dystynktywną literatury regio-

nu? Czy dzięki niej zachodniopomorski 

kanon literacki różni się, powiedzmy, od 

kanonu pomorskiego, śląskiego czy ma-

zowieckiego?

Uczestniczący w sympozjum badacze 

zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia 

interdyscyplinarnego zespołu, który 

mógłby zajmować się odnawianiem kano-

nu literatury lokalnej i regionalnej. Pro-

fesor Inga Iwasiów podkreśliła podczas 

dyskusji: „Powinniśmy, między innymi, 

podjąć próbę rekonstrukcji kalendarium 

działalności literackich stowarzyszeń 

w regionie. Niektóre zdarzenia nadal po-

winny być badane, jak choćby postawa 

członków ZLP w czasie stanu wojennego 

i historia powstania dwóch związków 

pisarskich w latach 90. Mam wrażenie,  

że obecnie pamięć o tego rodzaju niuan-

sach historii zachodniopomorskiej kultu-

ry powoli zanika. Jeżeli po tym sympo-

zjum powstanie książka – a takie mamy 

założenie – to jej celem będzie zarysowa-

nie najważniejszych wątków regionalne-

go życia literackiego po 1945 roku aż do 

dzisiaj”.

Organizatorzy zamierzają wydać 

tom, w którym zostaną omówione także 

inne książki z najnowszej historii lite-

ratury szczecińskiej i zachodniopomor-

skiej. Będzie można w nim znaleźć teksty 

poświęcone twórczości między innymi: 

Joanny Kulmowej, Heleny Raszki, Britty 

Wuttke, Moniki Szwai, Brygidy Helbig, 

Edwarda Balcerzana, Artura Daniela Li-

skowackiego. u
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Skarbnica wiedzy o Pomorzu
Encyklopedia Pomorza Zachodniego pomeranica.pl to projekt Książnicy Pomorskiej 
i Fundacji sedina.pl, realizowany wspólnie od 2013 roku, mający na celu udostępnianie, 
promocję i upowszechnianie wiedzy o regionie z wykorzystaniem współczesnych mediów. 

Sylwia Wesołowska 
koordynatorka projektu

Dział Pomorzoznawczy
Książnica Pomorska

Encyklopedia powstaje dzięki wsparciu inanso-

wemu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszał-

kowskiego i jest efektem wyjątkowego połączenia 

wieloletniego doświadczenia Książnicy Pomorskiej 

w zakresie zarządzania informacją z trwającą od 2004 

roku, pionierską na skalę krajową, działalnością Fun-

dacji sedina.pl na rzecz budowy tożsamości lokalnej 

z wykorzystaniem Internetu.

Projekt powstał na bazie doświadczeń Fundacji 

zdobytych przy tworzeniu początkowo Portalu Mi-

łośników Dawnego Szczecina, a od roku 2011 w pełni 

funkcjonalnego serwisu: Internetowej Encyklopedii 

Szczecina. W roku 2012 przedstawiciele Książnicy 

Pomorskiej i Zachodniopomorskiego Urzędu Mar-

szałkowskiego wyszli z inicjatywą przekształcenia 

miejskiego serwisu encyklopedycznego w projekt 

regionalny, obejmujący obszar województwa zachod-

niopomorskiego, a docelowo Pomorza Zachodniego 

w jego historycznych granicach.

NOWE STANDARDY REDAKCYJNE
W roku 2013 oicjalnie uruchomiono multimedialną 

Encyklopedię Pomorza Zachodniego pomeranica.pl,  

która w założeniu jest projektem długotermino-

wym, ukierunkowanym na sukcesywne włączanie 

(udostępnianie) kolejnych obszarów danych, deter-

minowanych tematycznie i/lub geograicznie. Jako 

internetowy zbiór haseł opisujących ludzi, miejsca, or-

ganizacje, zabytki, dzieła i wydarzenia związane z wo-

jewództwem zachodniopomorskim wyposażona jest 

w wieloaspektową, złożoną wyszukiwarkę, pozwala-

jącą m.in. zawęzić zakres wyszukiwania do kryteriów 

geograicznych, podmiotowych czy przedmiotowych.

W ramach projektu wypracowano standardy 

redakcyjne dla haseł wprowadzanych do encyklope-

dii, dzięki czemu te nowe mają obecnie odpowiednią, 

poprawną naukowo formę, natomiast pozostałe już 

funkcjonujące, poddawane są weryikacji i standary-

zacji; wszystkie hasła wyposażane są w bibliograię, 

przypisy oraz graikę. Ich opracowaniem zajmuje się 

zespół autorów związanych z zachodniopomorskimi 

uczelniami wyższymi oraz instytucjami kultury i na-

uki. Obecnie Encyklopedia zawiera 6792 hasła, z któ-

rych blisko 2200 to te nowe i zweryikowane.

RADA NAUKOWA
Nad merytoryczną poprawnością opracowań czuwają 

członkowie powołanej w roku 2015 Rady Naukowej 

Encyklopedii Pomorza Zachodniego – przedstawiciele 

Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwo-

wego w Szczecinie: przewodniczący Rady Naukowej 

prof. dr hab. Radosław Gaziński (Instytut Historii i Sto-

sunków Międzynarodowych US; dyrektor Biblioteki 

Głównej US; redaktor naczelny Wydawnictwa Na-

ukowego Uniwersytetu Szczecińskiego), dr hab. Agata 

Zawiszewska, prof. US (Instytut Polonistyki i Kulturo-

znawstwa US), dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US 

(Instytut Politologii i Europeistyki US), dr hab. Paweł 

Gut (Archiwum Państwowe w Szczecinie), dr Kami-

la Mianowicz (Instytut Nauk o Morzu US), dr Artur 

Skowronek (Instytut Nauk o Morzu US).

Rada Naukowa współpracuje ściśle z redakcją 

Encyklopedii Pomorza Zachodniego w zakresie wy-

znaczania kierunków rozwoju, utrzymania wypra-

cowanych standardów i rozwiązań merytorycznych 

i technicznych, co pozwala mieć nadzieję, że wspólnie 

uda się stworzyć stabilne, ciekawe i wiarygodne źró-

dło informacji regionalnej. u
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Jaką przeszłość Pomorza
pamięta się w Greifswaldzie? 

W 2013 roku w „Przeglądzie Uniwersyteckim” ukazał się artykuł, w którym zostało 
zaprezentowane Muzeum Pomorza (Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie/Gryii1. 
Autorzy skupili się na przygotowywanej wystawie dotyczącej dziejów Pomorza po roku 
1945, mniej miejsca poświęcając narracji historycznej, która już jest prezentowana  
w tej placówce, swoistym miejscu pamięci o przeszłości tej nadodrzańskiej i nadbałtyckiej 
krainy, sięgającej od ujścia Reknicy na zachodzie, po ziemię lęborsko-bytowską na wschodzie.

dr Tomasz Ślepowroński 
Instytut Historii i Stosun-

ków Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny US

Teren Pomorza w ciągu wieków był miejscem 

przenikania się różnych kultur, ludów, religii, 

wyznań, wpływów gospodarczych, miejscem ry-

walizacji oraz współpracy państw i narodów. Mając 

to na uwadze, trzeba ocenić skalę trudności próby 

utrwalenia i zaprezentowania różnorodnej przeszło-

ści tej krainy. Przed tym wyzwaniem stanęli w koń-

cu XX wieku pomysłodawcy idei powstania Muzeum 

Pomorza – placówki pomyślanej jako miejsce pamięci 

o historii całego tego obszaru, ukazanej w jego wielo-

wiekowym trwaniu, w sposób uwzględniający wkład 

różnych ludów w jego dzieje. W zamierzeniach jej 

twórców instytucja ta miałaby odwzorowywać śla-

dy tego dziedzictwa, dostrzegalne zarówno w spu-

ściźnie materialnej regionu, jak i w zbiorowej pamię-

ci jego mieszkańców, przede wszystkim tych, którzy 

zamieszkują jego niemiecką część, będąc w dużej 

części Pomorzanami „z dziada pradziada”. Polscy 

Pomorzanie, wyłączając społeczność kaszubską, 

cały czas jeszcze pozostają na etapie poznawania 

i oswajania śladów przeszłości zamieszkiwanej 

przez nich od roku 1945 krainy. Dopiero współcze-

śnie rozszerzają lokalną pamięć historyczną na nie-

słowiańskie, bo także duńskie i szwedzkie, dzieje 

regionu. Przeszłość polskiego Pomorza znajdzie się 

w planowanej ekspozycji poświęconej dziejom XX-

wiecznym.

PAMIęć WIEKÓW śREDNICH
Otwarta w początkach XXI wieku2 ekspozycja stała 

stanowi podróż przez 14 000 lat historii oraz prehi-

storii ziemi pomorskiej, prezentowana na szeroko za-

rysowanym tle przemian fauny i lory, zmian klima-

tycznych, pojawienia się człowieka, funkcjonowania 

pierwszych cywilizacji i wielkich wędrówek ludów. 

Oczywiście ten fragment wystawy nie ma ugrunto-

wania w lokalnej pamięci historycznej, ale uzupełnia 

ją o fakty dotyczące historii naturalnej, co ułatwia 

zwiedzającym zdobycie wiedzy na temat procesów 

prowadzących do powstania znanego im ukształtowa-

nia geograicznego i specyicznego krajobrazu regionu. 

Ekspozycja ta zawiera również objaśnienia dotyczące 

bogatych znalezisk z przebadanych stanowisk arche-

ologicznych.

Natomiast elementy tożsamości lokalnej dostrzec 

można już w części poświęconej epoce średniowiecz-

nej. Co istotne – dawne pomorskie podania są na tere-

nach niemieckich opowiadane do dziś. Zwiedzający 

mogą wziąć udział w swoistym plebiscycie. Wrzucając 

pieniążek do wybranego pojemnika, dokonują wyboru 

najbliższej im propozycji lokalizacji legendarnej Wine-

ty. W powszechnej świadomości Polaków jest nią mia-

sto Wolin, jednak w historiograii niemieckiej o to mia-

no rywalizują jeszcze, położone na zachodnich kresach 

Pomorza, Barth i uznamskie Pennemünde i Koserow.
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Zasadnicza narracja poświęcona śre-

dniowiecznym dziejom Pomorza wiedzie 

zwiedzających niejako trzema wątkami, 

które dotyczą miast i życia miejskiego, 

chrześcijaństwa oraz jego wpływu na kul-

turę regionu, historii politycznej Księstwa 

Pomorskiego i dynastii Gryitów.

Opowieść jest prowadzona z pomor-

skiego punktu widzenia. Jeżeli prezento-

wana jest rywalizacja militarna, to autorzy 

tej części wystawy, Heiko Wartenberg i Ste-

fan Fassbinder, dokonują tego z perspekty-

wy autochtonów i dziejopisarzy przeszłości 

własnej krainy. Z tego powodu np. rywali-

zacja polsko-niemiecko-duńska o panowa-

nie nad ujściem Odry jest postrzegana jako 

rezultat pojawienia się wpływów obcych.

Historia rodzima to dzieje rodu Gryi-

tów i jego zmaganie się z procesem rozbi-

cia dzielnicowego oraz kolejne próby jed-

noczenia budowanego przez nich od XII 

wieku księstwa. Podkreślane są słowiań-

skie korzenie dynastii, a także wpływ, jaki 

miała kolonizacja na prawie niemieckim 

na przemiany etniczne księstwa i samego 

rodu panującego.

Wystawa uwydatnia szeroki wpływ 

chrześcijaństwa na wszechstronny cywili-

zacyjny rozwój Pomorza. Miejsce Kościoła 

katolickiego jest zaprezentowane w jego 

wymiarze powszechnym, bez uwypukla-

nia działalności Bolesława Krzywouste-

go, którego inicjatywy chrystianizacyjne  

są traktowane na równi z podobnie poli-

tycznie inspirowanymi misyjnymi wysił-

kami władców Danii. W tym kontekście 

ważne miejsce ma także scena obrazująca 

zagładę Arkony i wyrugowanie tradycji 

pogańskiej, ukazująca nieodwracalność za-

chodzących przemian.

Część tę kończy okres reformacji, 

a uwaga widza skupiana jest na – mocno 

do dziś obecnej w miejscowej świadomo-

ści – osobie pomorskiego reformatora, Jana 

Bugenhagena (1485-1558). Tradycyjna pol-

ska narracja historyczna inaczej rozkłada 

akcenty dotyczące problemów religijnych, 

skupiając się na impulsach chrystianiza-

cyjnych wychodzących wobec Pomorzan 

z państwa Polan. Odmiennie też dobierani 

są sztandarowi bohaterowie miejscowego 

Kościoła, których symbolizuje osoba św. 

Ottona z Bambergu, misjonarza będącego 

na służbie Bolesława Krzywoustego. Moż-

na uznać więc, iż nasze spojrzenie na dzieje 

religijne Pomorza charakteryzuje się dale-

ko idącym polonocentryzmem.

CZASY NOWOŻYTNE – WIEK 
POMORSKIEJ CHWAŁY
Ekspozycja poświęcona epoce nowożyt-

nej to swoisty panteon chwały Księstwa 

Pomorskiego, dotyczący najwspanialszego 

okresu istnienia państwa, począwszy od 

jego zjednoczenia, dokonanego przez Bo-

gusława X, a skończywszy na wymarciu 

dynastii i podziale Pomorza.

Na wystawie w efektowny i dopra-

cowany sposób prezentowane są dowody 

jego świetności, udokumentowane m.in. na 

niezwykłym dziele kartograicznym tam-

tych czasów, czyli Wielkiej Mapie Księstwa 

Pomorskiego autorstwa Eilharda Lubinusa. 

Drugim znaczącym osiągnięciem było 

założenie w Gryii uniwersytetu w 1456 

roku, jedynej uczelni wyższej Pomorza.

Największym i najcenniejszym ekspo-

natem jest tzw. Opona Croya, czyli szes-

nastowieczna tkanina, powstała na zamó-

wienie księcia Filipa I w Szczecinie i pod 

koniec XVII w. przekazana Uniwersyteto-

wi w Gryii. Ten jeden z najwybitniejszych 

przykładów tapiserii z motywami religij-

nymi nazywany jest także kobiercem re-

formacji (Reformationsteppich), podkreśla 

bowiem silne związki Księstwa z Rzeszą 

Niemiecką. Dzieło to symbolicznie kończy 

proces przemiany etnicznej ziem Gryitów 

i odejścia od tradycji słowiańskiej. Jej re-

likty są jednak zachowane do dziś – w na-

zwach miejscowych, nazwiskach, legen-

dach; jednak pamięć historyczna kolejnych 

epok kształtowała się już pod wpływem 

nowych prądów.

Odmienne dla powszechnej polskiej 

świadomości historycznej jest to, że jeże-

li wspomniane wczesnośredniowieczne 

zmagania o Pomorze są ukazane przez 

pryzmat naporu obcych sił, to deslawizacja 

Gryitów i stapianie się Księstwa z orga-

nizmem cesarstwa przyjmowane są jako 

proces naturalny, w pełni akceptowany 

we współczesnej pamięci historycznej nie-

mieckich Pomorzan.

TRZY KORONY I CZARNY ORZEŁ
Do tej pory prezentowany na ekspozycji 

spójny obraz krainy pomorskiej funkcjo-

nującej w ramach jednego obszaru pań-

stwowego ulega w części poświęconej XVII 

wiekowi rozszczepieniu poprzez zestawie-

nie ze sobą równoległych narracji poświę-

conych dwóm częściom Pomorza: szwedz-

kiej i brandenbursko-pruskiej. Rozdział ten 

jest konsekwencją faktów historycznych, 

wymarcia dynastii Gryitów i podziału 

Księstwa w wyniku pokoju westfalskie-

go, kończącego wyniszczającą całą ówcze-

sną Europę wojnę trzydziestoletnią. Jest 

ona prezentowana w wymiarze apokalip-

tycznego zła prowadzącego do katastrofy 

kwitnącego do tej pory państwa. Niczym 

demon zniszczenia przetacza się ona przez 

pomorskie miasta i wioski, a jej ilustracją, 

odzwierciedlającą zbiorową pamięć, jest 

autentyczna, jeszcze do niedawna znana 

każdemu niemieckiemu dziecku przejmu-

jąca kołysanka: Pommerland ist abgebrannt 

(Pomorze jest wypalone).

W narracji wystawy odnoszącej do 

czasów po roku 1648 Szwedzi i Prusacy 

w podobny sposób są uznawani za równo-

prawnych i prawowitych dziedziców zie-

mi pomorskiej. To także odbiega od obrazu 

prezentowanego w tradycyjnej polskiej 

historiograii.

Na wystawie czasy szwedzkie zosta-

ły zaprezentowane z dużą nutą nostalgii, 

gdyż ten okres, trwający prawie 200 lat, 

jest bardzo pozytywnie postrzegany w pa-

mięci historycznej niemieckich Pomorzan. 

W żartobliwie podsumowującej ten okres 

prezentacji, zatytułowanej: Co pozostało po 

Szwedach? podkreśla się: ówczesną metry-
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kę połączenia promowego Stralsund-Ystad 

oraz ujawnianą w XVIII w. niechęć do 

przyjmowania przez pomorskich armato-

rów bandery pruskiej, szerzej nieznanej 

w europejskiej żegludze i nieoicjalną no-

menklaturę Pomorza Przedniego przezy-

wanego Südschweden (Szwecja południo-

wa). Skalę związków ze Skandynawami ma 

obrazować rysunek, na którym uwidocz-

niono mieszkańców Rugii i wyspy Hidden-

see dyskutujących po upadku III Rzeszy 

i NRD (w 1945 i 1990 r.) o możliwym powro-

cie do macierzy, czyli pod opiekę władców 

pieczętujących się trzema koronami.

Ten wątek pamięci historycznej jest 

całkowicie obcy polskim mieszkańcom Po-

morza. Jeżeli współcześnie na wschód od 

Odry próbujemy budować naszą regional-

ną tożsamość, opierając się na elementach 

lokalnej historii to w świadomości spo-

łecznej związki z północą nie występują 

i raczej nie wystąpią. Nakłada się chyba na 

to polska narracja historyczna, upatrująca 

w Szwedach doby potopu jedynie groźne-

go najeźdźcę. Analogicznie w powszech-

nym odbiorze ich obecność na Pomorzu 

jest utożsamiana z obcą okupacją, a włada-

nie Szczecinem – miało charakter jedynie 

przejściowy. Nie dostrzega się jednak, iż 

trwało ono aż 86 lat, czyli ciągle więcej niż 

pozostawanie miasta we współczesnych 

granicach Polski.

Równolegle na wystawie prezentowa-

ne są losy zaodrzańskiego Pomorza Tylnego 

(Hinterpommern), należącego od 1648 roku 

do państwa Hohenzollernów. Ich rządy, na 

tym peryferyjnym w stosunku do dziel-

nicy szwedzkiej obszarze (m.in. bez Szcze-

cina), są także pokazywane w narracji, 

która przynajmniej częściowo nie jest zna-

na współczesnym polskim Pomorzanom. 

Zaprezentowany został sukces kolonizacji 

fryderycjańskiej, znacząco rozszerzający 

obszar zamieszkały regionu, który w zasa-

dzie odpowiada współczesnej występującej 

siatce osiedli. Skala postępu cywilizacyjne-

go na Pomorzu jest skonfrontowana z pro-

cesem militaryzacji państwa pruskiego, 

który wraz z obejmowaniem przez nie ko-

lejnych ziem dawnego Księstwa Gryitów, 

stał się charakterystycznym zjawiskiem 

także i na tym terenie. W tle, przesadnie 

pompatycznie, pobrzmiewają nuty wojsko-

wego marsza, co – wydaje się – może uka-

zywać pewien dystans autorów wystawy 

do tego procesu.

MIęDZY SZWEDZKIM 
SENTYMENTEM, 
PARTYKULARYZMEM LOKALNYM 
A PRUSKIM PATRIOTYZMEM
Początek XIX wieku to czas, kiedy w spo-

łeczeństwie Pomorza walczą ze sobą dwie 

przeciwstawne tendencje: pomorski party-

kularyzm i pruski patriotyzm, który osta-

tecznie zdobywa serca i umysły mieszkań-

ców regionu. Na wystawie tę przemianę 

lokalnej świadomości symbolizują ówcze-

śni bohaterowie Prus i Niemiec związani 

z Pomorzem, m.in. Ernst Moritz Arndt czy 

Ferdinand von Schill, którego maska po-

śmiertna jest elementem ekspozycji. Siła 

oddziaływania ich legendy i mit wojny na-

rodowowyzwoleńczej przeciwko Francji 

spowodowały, że po 1815 roku wraz z obję-

ciem całej krainy przez Prusy, Pomorzanie 

akceptują przemiany terytorialne. Minio-

ne bezpowrotnie panowanie szwedzkich 

królów wywołuje jedynie sentyment i – 

tak, jak to widzimy na wystawie – wspo-

mnienia te nie odgrywają później żadnej 

roli w życiu politycznym prowincji.

WIEK ŻELAZA, STALI I ŁEZ
Pamięć o XIX-wiecznym Pomorzu prezen-

towana jest na wystawie w postaci synte-

zy świata tradycyjnego i nowoczesności. 

Ta ostatnia w sposób rewolucyjny zdobyła 

świadomość mieszkańców i zmieniła kra-

jobraz prowincji, której dotychczasowy ob-

raz zbudowany został dzięki wyekspono-

waniu typowych elementów miejscowej 

gospodarki, opartej głównie na rolnictwie. 

Zwiedzający może się zapoznać zarówno 

z bogactwem zwyczajów i kultury wiej-

skiej, jak i z tradycyjną strukturą rolną 

prowincji z dominującą w niej wielką wła-

snością junkierską.

Elementem łączącym stare i nowe jest 

prezentacja poświęcona pomorskim kup-

com i armatorom. Stanowili oni zawsze 

istotną część miejscowej gospodarki, jed-

nak w XIX wieku, wraz z wejściem Cesar-

stwa Niemieckiego do światowej rywaliza-

cji o kolonie, otrzymali szersze możliwości 

działania. Obrazuje to swoisty gabinet oso-

bliwości (Wunderkammer) wypełniony za-

morskimi pamiątkami przywożonymi ze 

wszystkich kontynentów. Te kontrower-

syjne dziś dowody imperialnych ambicji 

państwa i jego obywateli dobrze odtwa-

rzają świadomość sprzed 150 lat i poczucie 

utożsamiania się z sukcesami świeżo zjed-

noczonego państwa niemieckiego.

Ta tendencja jest widoczna także 

w części poświęconej rozwojowi przemy-

słu morskiego i transportu na Pomorzu, 

zmieniającego szczególnie urbanistyczny 

kształt i społeczno-gospodarczy charakter 

Szczecina. Egzempliikacją nowoczesności 

jest pokaźnych rozmiarów zdjęcie szcze-

cińskich Hakenterrasse (Wałów Chrobre-

go) z początków ostatniego stulecia, pre-

zentujące wielkomiejską naturę stolicy 

prowincji w momencie jego największej 

prosperity. Przez małe wizjery, niczym 

w fotoplastykonie, na zbliżeniu możemy 

zobaczyć widokówki, idyllicznie portre-

tujące sztandarowe miejsca ówczesnego 

Szczecina. Obok tej fotograii ustawiono 

miniaturowy oryginalny odlew pomnika 

Sediny, stojący nieruchomo, niczym mil-

czący patron i gwarant ówczesnego sukce-

su stolicy prowincji.

Dzięki tym eksponatom powstaje zbiór 

wizerunków, symboli, mitów i faktów 

funkcjonujących we współczesnej pamięci 

historycznej, dotyczącej okresu przełomu 

wieków. Co ciekawe – podobnie w mocno 

wyidealizowany sposób jest postrzega-

ne Pomorze, a zwłaszcza Szczecin, przez 

współczesnych polskich miłośników lokal-

nej historii, sytuujących jego złoty okres 

w początkach XX wieku.
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Widz nie pozostaje jednak na długo 

w tym idyllicznym świecie. Przechodząc 

do kolejnych sal, odnajduje fakty odkry-

wające skazy na tak zaprezentowanym 

wizerunku. Jednym z nich są obszernie 

pokazane masowe migracje Pomorzan za 

ocean, które można poznać nie tylko przez 

pryzmat wielkich liczb, ale także dzięki 

narracji zindywidualizowanej, opisującej 

losy pojedynczych osób. Patrząc na graiki 

i dokumenty z epoki, dostrzega się rozpacz 

tych, którzy z przyczyn ekonomicznych 

na zawsze opuszczają swoją małą ojczyznę. 

W polskiej świadomości nie funkcjonują 

prezentowane na wystawie przykłady 

kultywowania przez kolejne pokolenia 

emigrantów tradycji pomorskich w ich no-

wych ojczyznach – w Brazylii i USA.

Sukces gospodarczy Pomorza czasu 

rewolucji przemysłowej jest także kontra-

stowany z elementami ideologii military-

stycznej, imperialnej i nacjonalistycznej, 

których wpływom byli też poddani Pomo-

rzanie przełomu XIX i XX w. Dowodem jest 

powszechnie wówczas występujący kult 

munduru, który na wystawie został przed-

stawiony krytycznie. Mieszane uczucia 

budzą zdjęcia szkolenia wojskowego ma-

lutkich marynarzy, jak i zabawki dziecięce 

służące zabawie w wojnę.

Przypomina się również osobę uro-

dzonego w Kulicach (Külz) k. Nowogardu 

Ottona von Bismarcka, twórcy zjednoczo-

nych krwią i żelazem Niemiec. Wydaje 

się, że bez tego fragmentu ekspozycji nie 

udałoby się dobrze wyjaśnić zaangażo-

wania ówczesnych Pomorzan, obywateli 

Niemiec, w dwie wojny światowe, któ-

rych konsekwencje zasadniczo zmieniły 

krajobraz materialny, społeczny i etnicz-

ny Pomorza.

Głęboka identyikacja z państwem, 

silnie rozwinięty patriotyzm, silne ten-

dencje militarystyczne nie pozostały bez 

wpływu na ponadprzeciętne poparcie, 

jakie w okresie Republiki Weimarskiej 

zdobywały tu partie nacjonalistyczne, 

a później NSDAP, co zostanie zaprezento-

wane w ostatniej części wystawy, obecnie 

przygotowywanej przez pracowników 

muzeum.

Przewrotnie w te zagadnienia wprowa-

dza ostatnia sala dotychczasowej ekspozy-

cji, poświęcona ewolucji, jaką przeszły wsie 

rybackie pomorskiego wybrzeża, stając się 

u progu XX w. słynnymi w całej Europie 

cesarskimi kurortami (m.in. Heringsdorf, 

Świnoujście, Międzyzdroje). Symboliczne 

są białe kolory ścian i gablot, prezentujące 

kiczowate widoki nadmorskich promenad 

i pomostów, harmonia barw oraz bez-

troska zachowań ludzkich, odczuwalny 

wręcz klimat słonecznych wakacji, potę-

gowany fragmentami ilmów z muzyką 

typową dla letniej kanikuły. Obraz piękny 

i zarazem nieco fałszywy, ukrywający mię-

dzynarodowe napięcia końca belle époque.  

To obraz mający przypominać świat, któ-

ry runął w 1914 roku wraz z początkiem 

wojny światowej. Ekspozycja ostatniej sali 

to antyteza okresu grozy, chaosu i zagłady, 

totalnego przewartościowania moralne-

go, który nie skończył się ani w 1918, ani 

w 1945 roku i w którym Pomorzanom dane 

było żyć przez niemal cały wiek XX.

Należy stwierdzić, że ekspozycja hi-

storyczna Muzeum Pomorza to udana 

próba oddania świadomości historycznej 

mieszkańców regionu, o czym świad-

czy brak krytycznych głosów po stronie 

niemieckiej, które mogłyby pojawić się 

po otwarciu. Zwiedzający może dokonać 

rekonstrukcji procesu ewolucji tej świa-

domości. Przygotowywana obecnie część 

wystawy historycznej dotyczącej XX 

wieku stanowić będzie ciekawe, a być 

może dla niektórych kontrowersyjne do-

pełnienie historii podzielonego dziś grani-

cą polsko-niemiecką Pomorza. Ważne, że 

ekspozycja powstanie z uwzględnieniem 

doświadczeń kolejnych pokoleń mieszka-

jących po obu stronach Odry. Jej polscy 

i niemiecccy autorzy mają ambicje, by sta-

ła się dzięki temu ekspozycją uwzględnia-

jącą różne pamięci i różne wątki dziejów 

Pomorza. u

1 M. Gębala, A. Hoja, T. Ślepowroński, Muzeum Pomorza jako 
wyzwanie, „Przegląd Uniwersytecki” 2013, nr 4-6, s. 77-78.

2 W roku 2000 otwarto galerię malarstwa, w 2005 – pierw-

szą część ekspozycji poświęconej Landesgeschichte, nato-

miast w 2009 – część drugą.

Fragment ekspozycji w Muzeum Pomorza
(Pommersches Landesmuseum) w Greifswaldzie/Gryii

Fot. Tomasz Ślepowroński

29

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 10-12 / 2015



O trudnej miłości do małej ojczyzny – Pomorza Zachodniego z drem Pawłem Migdalskim 
(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US) rozmawia Elżbieta B. Nowak, 
redaktorka naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”.

„Bez tej miłościmożna żyć”…?*

dr Paweł Migdalski
Instytut
Historii i Stosunków
Międzynarodowych 
Wydział Humanistyczny US

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przegląd
Uniwersytecki”

Trzy lata temu na łamach „Przeglądu Uniwersy-

teckiego” ukazał się Pański tekst o znaczącym 

tytule: Jestem Pomorzaninem1; była to deklaracja  

i – jak wynika z treści tego tekstu – osobiste i nauko-

we zobowiązanie.

Nigdy nie przestałem czuć się Pomorzaninem. Urodzi-

łem i wychowałem się w Szczecinie. Całe historycz-

ne Pomorze – od Dębogóry (Damgarten) po Lębork 

(Lauenburg) – zawsze będzie moją pierwszą ojczyzną, 

„małą ojczyzną”. Od dziecka poznawałem jej prze-

szłość, krajobraz kulturowy, architekturę, przyrodę. 

One wszystkie mnie ukonstytuowały jako człowieka 

i badacza. Pisaniu tego artykułu towarzyszyła głę-

boka releksja, tekst ten stał się niejako inspiracją do 

dalszych przemyśleń nad tożsamością pomorską, któ-

ra stanowi dla mnie wyzwanie dydaktyczne oraz na-

ukowe jako zagadnienie badawcze. Moje przemyśle-

nia i postulaty wyraziłem w kilku innych artykułach 

i podczas dyskusji redakcyjnej „Przeglądu Uniwersy-

teckiego” na temat regionalizmu. Ta moja aktywność 

spotkała się ze zdecydowanie żywym zainteresowa-

niem. Jestem zapraszany na różne spotkania z miesz-

kańcami regionu właśnie po to, by o tym zagadnieniu 

dyskutować; mam na myśli między innymi między-

narodową rocznicową konferencję w Koszalinie („750 

lat Koszalina. Przestrzeń – Człowiek – Dokument”,  

16-17 października 2014) czy wykłady gościnne 

w Stargardzie, Barlinku, Myśliborzu, Dębnie, Go-

rzowie, a nawet daleko poza Pomorzem w Fundacji 

„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Czy te spotkania to efekt zwiększonego w ostatnich 

latach zainteresowania mieszkańców swoją małą oj-

czyną?

I tak, i nie, bo czasem to zainteresowanie trzeba wzbu-

dzić, np. zaproponować konkretny temat. Nie spotka-

łem się jednak nigdy z odmową czy stwierdzeniem, że 

temat jest nieciekawy. Wiele mówi się obecnie o tzw. 

transferze wiedzy, odnosząc ten proces do nauk ści-

słych. Ale przecież zwłaszcza na nas, humanistach, 

spoczywa obowiązek udostępniania w przystępny 

sposób wyników naszych badań, a nie tylko publiko-

wanie artykułów w niskonakładowych i niszowych 

czasopismach. Za swoje zadanie akademika uznaję za-

ciekawianie mieszkańców ich regionem.

Czy czas zweryikował Pańskie zamierzenia nauko-

we i poszukiwania?

Te ostatnie cztery lata (2012-2015) okazały się dla mnie 

jako badacza i inicjatora różnych przedsięwzięć oraz 

edukacji regionalnej bardzo pracowite. Byłem orga-

nizatorem lub współorganizatorem kilkunastu wy-

darzeń: paneli dyskusyjnych, konferencji, koncertów, 
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wykładów, wydawcą ponad dziesięciu 

książek, o udziale w konferencjach i wy-

kładach gościnnych nie wspominając. Tak 

intensywna działalność pomogła mi uści-

ślić plany naukowe i rozbudować przemy-

ślenia tożsamościowe – są one zresztą kom-

plementarne wobec siebie.

Zapewne ma Pan swoich mistrzów i men-

torów.

Bardzo cenię moich mistrzów i często daję 

temu wyraz. Pierwszymi moimi przewod-

nikami byli i są moi rodzice, zwłaszcza oj-

ciec, który obwoził mnie po kościółkach, 

dworkach i zameczkach pomorskich. Od 

tej familijnej turystyki wszystko się zaczę-

ło. Później przyszły przewodniki Czesława 

Piskorskiego, pierwsze popularnonaukowe 

i naukowe książki profesorów: Gerarda 

Labudy, Tadeusza Białeckiego, Władysła-

wa Filipowiaka, redakcje Kazimierza Ko-

złowskiego. Prace te ukazywały w dużej 

mierze polskie wątki dziejów tego regionu, 

walki o Wolin, Cedynię, Siekierki. Na nich 

się wychowywałem, jednak cały czas czu-

łem, że chcę wiedzieć więcej, wejść głębiej 

w szczegóły i to całego okresu dziejów.  

Już wówczas – w szkole podstawowej – za-

cząłem pisać do szulady pierwsze histo-

rie pomorskie, rysować mapy posiadłości 

rodów rycerskich. Na studiach historycz-

nych na US zetknąłem się z wieloma oso-

bami znanymi mi dotychczas jedynie jako 

autorzy moich lektur.

Z mistrzów, którym zawdzięczam 

najwięcej, chciałbym wymienić prof. 

Edwarda Rymara, którego hiperszczegó-

łowe wykłady z dziejów średniowiecza 

pochłonęły mnie do reszty, a zwłaszcza 

mojego promotora prof. Jana M. Piskor-

skiego, który nauczył mnie przekrojo-

wego, syntetycznego sposobu patrzenia  

na źródła i przeszłość. Obydwaj – każdy 

na swój sposób – przedstawiali dzieje, tak-

że Pomorza, opierając się na źródłach i ich 

analizie. Ukazywali anachroniczność i za-

leżność od bieżącej polityki wielu wątków 

z dziejów oraz oderwanie ich od podsta-

wy źródłowej. Rozprawiali się w ten spo-

sób z licznymi, niekiedy zafałszowanymi, 

narracjami o przeszłości. Prof. Jan M. Pi-

skorski na drugim roku studiów zapropo-

nował mi przejście na ich indywidualny 

tok, po czym pokierował moim dalszym 

rozwojem naukowym. Od tej pory blisko 

ze sobą współpracujemy. Wówczas też na 

drugim roku studiów zacząłem prowadzić 

pierwsze badania źródłowe, wówczas 

jeszcze mediewistyczne.

Spośród osób spoza US, które rów-

nież wpłynęły na moją formację nauko-

wą oraz bardzo mi pomogły na różnych 

etapach rozwoju, chciałbym wymienić 

z wdzięcznością profesorów: Witolda Mo-

lika z Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu, Christiana Lübke dawniej 

z Uniwersytetu w Greifswaldzie, obecnie 

z Geisteswissenschaftliche Zentrum Ge-

schichte und Kultur Ostmitteleuropas 

(GWZO) w Lipsku oraz obchodzącego nie-

dawno, bo 18 grudnia 2015 roku, 65. uro-

dziny Jensa E. Olesena – również z Gre-

ifswaldu, a także profesora Stanisława 

Rosika z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jaki jest obecne status naukowców regio-

nalistów?

Można zadać sobie przede wszystkim py-

tanie, czy jest dla nas miejsce na akade-

miach? Jeśli zanalizujemy w Polsce rozwój 

katedr uniwersyteckich o takim charak-

terze, ale też po sąsiedzku w Niemczech, to 

otrzymamy jedną odpowiedź: nie. Dlatego 

rozróżniłbym badania regionalne, któ-

rych jest coraz mniej, od krajoznawczych 

(niem. Landeskunde), opartych na wyła-

wianiu z dziejów pojedynczych ciekawo-

stek, przeżywających obecnie renesans, 

o czym świadczy m.in. popularność prac 

Marka Łuczaka czy Michała Rembasa. 

Pierwsze powinny umieszczać opisy-

wane procesy na tle szerokim – najlepiej 

powszechnym, te drugie zaś skupiają się 

wyłącznie na przedstawieniu faktograii 

dotyczącej konkretnego miejsca. Zatem 

badając przeszłość Pomorza na szerszym 

tle, musimy mówić o historii europejskiej 

– powszechnej, a nie tylko lokalnej, regio-

nalnej lub ojczystej.

Co obecnie jest przedmiotem Pana ba-

dań?

W najnowszych badaniach poddaję ana-

lizie proces oswajania krajobrazu histo-

rycznego Pomorza Zachodniego przez 

przybyłych nań po drugiej wojnie świato-

wej Polaków i sytuuję je na tle podobnych 

procesów, które dokonały się lub dokonują 

w innych regionach świata, jak np. w kra-

jach postkolonialnych. Próbuję poddać 

badaniom odgórne i oddolne mechanizmy 

budowania polskiej tożsamości tego regio-

nu, zamieszkiwanego przed 1945 r. w więk-

szości przez Niemców. Analizuję liczne 

tradycje wynalezione (inventing traditions 

– za Erykiem J. Hobsbawmem i Terencem 

O. Rangerem), między innymi mity, legen-

dy, nazwy miejscowe, izjograiczne, urba-

nonimy, a także propagujące je nośniki 

pamięci (termin za Marcinem Kulą): prasę, 

literaturę, oddziałujące na odbiorcę maso-

wego materiały turystyczne, jak tablice 

informacyjne, przewodniki, broszury, nie 

wspominając o dziesiątkach tysięcy doku-

mentów archiwalnych. Śledzenie procesu 

konstruowania i przekształcania poszcze-

gólnych wątków sprawia mi niesamowitą 

satysfakcję, tym bardziej, że sam jestem 

wychowany jeszcze w tej narracji kultu-

rowej.

Czyli dokonuje Pan niejako demitologiza-

cji szeroko rozumianej przeszłości powo-

jennego Pomorza Zachodniego?

Częściowo tak, ale wychodzi mi to niejako 

przy okazji podczas prowadzenia badań 

nad mitologizacją, a ułatwia mi to przy-

gotowanie mediewistyczne, które jest za-

sługą moich naukowych mistrzów. Moim 

zadaniem jednak nie jest dekonstrukcja 
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narosłych przez lata narracji, ale ich ba-

danie. Co ciekawe, na jednej z konferencji 

w Kulicach2 pewien warszawski publicy-

sta zarzucił mi niszczenie polskości Pomo-

rza. Jednak poddawanie analizie pomor-

skich tradycji wynalezionych, czasem już 

nawet dziś zapomnianych lub wypartych 

ze świadomości mieszkańców, a nierzadko 

też obnażanie braku podstawy źródłowej 

i odsłonięcie etapów powstawania i propa-

gowania kolejnych mitów, jak o bitwie pod 

Cedynią czy piastowskim Wolinie – we-

dług mnie – wcale nie osłabia ani polsko-

ści mojej małej ojczyzny, ani tym bardziej 

mojej miłości do niej. Poznawanie mecha-

nizmów kreowania polskości Pomorza 

zbliża mnie do tego regionu, gdyż pozna-

ję go lepiej, także w kontekście nie tylko 

dawnej, ale i obecnej propagandy i polityki 

historycznej. Dzięki tej wiedzy moje uczu-

cie staje się czyste, bo mała ojczyzna dzięki 

tym – nieraz trudnym – rozpoznaniom po-

zbawiona jest ideologicznej otoczki, którą 

obrastała przez dziesiątki lat.

Co więcej – po wieloletnim zajmowaniu 

się samą historiograią, im więcej prowadzę 

badań terenowych i dogłębnych kwerend 

archiwalnych, tym bardziej wzrasta mój 

głód badawczy i rodzą się nowe pomysły 

na kolejne projekty naukowe, studenckie, 

wydawnicze. Ostatnio takimi inspirują-

cymi podróżami były dla mnie wyprawy 

przez dawne, sięgające Güstrow w Me-

klemburgii, tereny Pomorza Zaodrzań-

skiego ze słowiańską, mityczną Rugią na 

czele. Robiąc te plany i formułując swoje 

postulaty badawcze, pamiętam o tym, co 

głosi napis umieszczony na frontonie bu-

dynku rektoratu US: Non scholae, sed vitae 

discimus (łac. – „Nie uczymy się dla szkoły, 

ale dla życia”).

Jakie napotyka Pan problemy badawcze?

Przede wszystkim problemem jest różny 

stan zachowania źródeł w archiwach. 

Co ciekawe, w wielu zespołach różnych 

szczebli administracji po prostu brakuje 

materiałów dotyczących szeroko pojętej 

kultury. Wiele instytucji nie ma nie tylko 

uporządkowanych akt, ale w ogóle ich nie 

posiada lub nie chce udostępnić. Na szczę-

ście są to nieliczne wyjątki.

Za problem merytoryczny, który 

wiąże się z wcześniej wspomnianą kwe-

stią tożsamości, uznałbym ten związany 

z określeniem południowej granicy Po-

morza w kontekście moich badań, czyli 

odnoszenia dawnej przeszłości do czasów 

Polski Ludowej, częściowo do dnia dzisiej-

szego. Przez wieki Pomorze sąsiadowało tu 

z Nową Marchią. Ich wspólne granice (od 

XIII wieku do 1945 roku) nie pokrywają 

się ani z granicami województwa szcze-

cińskiego i koszalińskiego (przed i po 1975 

roku), ani z granicą województwa zachod-

niopomorskiego (po roku 1999). Po drugiej 

wojnie światowej nazwę „Nowa Marchia” 

i odpowiadający jej region wymazano 

z atlasów i urzędowego nazewnictwa. 

Wzdłuż dolnej Warty i Noteci zaczęto 

za to propagować lubuskość (vide: Dębno 

Lubuskie), wielkopolskość (vide: Gorzów 

Wielkopolski), krajeńskość (vide: Strzelce 

Krajeńskie). Mimo że opisywane przeze 

mnie procesy oswajania Pomorza po dru-

giej wojnie światowej opierały się na gra-

nicach administracyjnych ówczesnych 

województw (szczecińskiego, koszaliń-

skiego, słupskiego), to jednak z uwagi, 

że pierwotnie (w X-XII wieku) ziemie 

nowomarchijskie, sięgające na południu 

Pradoliny Eberswaldzko-Toruńskiej, były 

pomorskie, często podkreślano także tam 

pomorskość (vide: Nowogródek Pomorski, 

Kalisz Pomorski) i nawiązywano do dzie-

jów dawnego Pomorza, jak na przykład 

w Santoku czy Cedyni, a także odwoły-

wano się na samym Pomorzu do wątków 

związanych z tamtymi ziemiami, jak na 

przykład do obozu jenieckiego w Wolden-

bergu (Dobiegniewie).

Dziś duża część dawnej Nowej Marchii 

(z Cedynią, Chojną, Dębnem, Myśliborzem, 

Lipianami, Barlinkiem, Choszcznem) na-

leży do Pomorza. Jednak widoczna tamże 

jest inna kultura materialna, m.in. archi-

tektura, która odpowiada bardziej pół-

nocnym regionom istniejącego od 1999 

roku województwa lubuskiego – jednost-

ki administracyjnej, która zresztą skupia 

w sobie wiele historycznych ziem należą-

cych wcześniej do Łużyc, Brandenburgii, 

a wcześniej ziemi lubuskiej, Wielkopolski, 

Śląska.

Wydawać by się mogło, że dziś, po 

siedemdziesięciu latach polskiej obecno-

ści, dawne podziały administracyjne nie  

są istotne, jednak wprawne oko zauważy, 

że nadal istnieją tu niewidoczne na ma-

pach, ale uchwytne w świadomości spo-

łeczeństwa tzw. granice fantomowe jako 

pozostałości istniejących tu przez setki 

lat limesów, takich jak między Gryinem 

a Chojną, choć oba miasta leżą dziś nie 

tylko w jednym województwie, ale też 

powiecie.

Jak wygląda zainteresowanie badaniami 

regionalnymi ze strony studentów?

Bardzo różnie. Generalnie wśród studen-

tów niewidoczna jest jakaś nadzwyczajna 

pasja do poznawania dziejów ziemi, z któ-

rej się wywodzą; dominują raczej tematy 

modne, jak terroryzm, sytuacja na Dalekim 

czy Bliskim Wschodzie, choć i tak bardzo 

powierzchownie traktowane. Czasami jed-

nak udaje się zaintrygować zagadnieniem, 

wskazując pewne sensacyjne lub proble-

mowe wątki; tak też staram się urozmaicać 

wykłady, by nie powielały dostępnej lite-

ratury. Pewnym zainteresowaniem cieszą 

się też niewielkie projekty studenckie. Są 

one jednak najczęściej inicjowane przez 

pracowników i doktorantów Instytutu 

Historii i Stosunków Międzynarodowych 

US, a nie przez samych studentów. Mimo 

to działania takie umożliwiają im poznanie 

tajników pracy badawczej w terenie. Nie-

stety, stopień zainteresowania studentów 

badaniami regionalnymi jest wypadkową 

zainteresowania młodych ludzi przedmio-

tami uniwersyteckimi, zwłaszcza humani-

stycznymi.

Wypada zatem życzyć całej społeczności 

akademickiej i mieszkańcom Pomorza Za-

chodniego pasji i wytrwałości w pozna-

waniu swojej małej ojczyzny, a Panu dal-

szych owocnych badań i sukcesów w ich 

popularyzacji. u

* Wisława Szymborska, Gawęda o ziemi ojczystej.
1 „Przegląd Uniwersytecki” 2012, nr 1-3, s. 18-19.
2 W poszukiwaniu nieznanej historii regionu środkowej i dol-

nej Odry, Akademia Europejska, Kulice, 3-5 października 
2008 r.
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Pogranicze polsko-niemieckie 

w ujęciu socjologicznym

Uaktualniona i uzupełniona wersja wykładu 
wygłoszonego 13 października 2015 roku podczas 
inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale 
Humanistycznym US

prof. dr hab. 
Leszek Gołdyka 

Instytut Socjologii
Wydział Humanistyczny US

Podczas przerwy w obradach październikowej 

konferencji, zorganizowanej przez prof. Jolan-

tę Miluskę z Instytutu Psychologii US, poświęconej 

psychologii społeczno-kulturowego pogranicza, kilku 

uczestniczących w niej studentów zadało mi pyta-

nie dotyczące nagłośnionej przez media październi-

kowej demonstracji „Stop islamizacji”. Jak donosiła 

lokalna prasa, 3 października 2015 roku w Zielonej 

Górze kilkuset głównie młodych osób uczestniczyło 

w „marszu nienawiści, rasizmu i ludzkiej głupoty”. 

„Narodowcy, wszechpolacy, działacze partii KORWiN 

i kibice miejscowego Falubazu. (…) Race i petardy po-

leciały w stronę bawiących się na placu dzieci”1 .

Studenci zapytali, dlaczego ci, których ojcowie  

i/lub dziadowie znaleźli się po II wojnie światowej 

na Ziemiach Zachodnich, w przeważającej mierze 

nie z własnej woli, lecz w efekcie decyzji i działań 

mocarstw przymusowo przesiedleni, deportowani, 

repatriowani wbrew rodzinnym historiom, zapomi-

nając o narracjach ojców i dziadów, wykonują wobec 

uciekinierów, także przecież oiar „wielkiej” polityki, 

nienawistne gesty i wykrzykują obraźliwe słowa?

Faktów skłaniających do releksji jest więcej, 

oto kilka z nich: w listopadzie 2015 roku w centrum 

Szczecina został pobity, uznany przez napastników 

za Syryjczyka, muzyk z zespołu Raggafaya; radni 

Zielonej Góry zdecydowali, iż miasto nie przyjmie ani 

jednej rodziny, w zamian postanowili przyjmującym 

uchodźców Niemcom wysłać łóżka i śpiwory; pre-

zydent Szczecina zadeklarował na potrzeby ucieki-

nierów dwadzieścia mieszkań komunalnych; cztery 

z osiemdziesięciu jeden lubuskich gmin i dziesięć ze 

stu czternastu zachodniopomorskich zadeklarowało 

gotowość przyjęcia garstki (lubuskie gminy ogółem 

17 osób).

Gdyby pytającym studentom znane były podane 

wyżej fakty, prawdopodobnie konsekwentnie py-

taliby dalej: dlaczego potomkowie przymusowych 

przesiedleńców (radni) zadecydowali, że Zielona 

Góra, miasto ponad stutysięczne, nie obejmie opie-

ką ani jednej rodziny, dlaczego prezydent Szczecina 

warunkowo zadeklarował dwadzieścia mieszkań, 

dlaczego łącznie ze stu dziewięćdziesięciu pięciu za-

chodniopomorskich i lubuskich gmin czternaście za-

deklarowało bardzo ograniczoną pomoc? Są to gminy 

i miejscowości biedne, ale czy aż tak bardzo? Czy to 

faktycznie kwestia braku pieniędzy? Czy, dysponując 

odpowiednio większymi środkami, zdecydowałyby 

się na przyjęcie nie garstki, lecz wielu uchodźców?

PRÓBA DIAGNOZY
Warto wobec tych i innych faktów, świadczących 

o negatywnej postawie wobec etnicznie i/lub religij-

nie „innych”, zadać pytanie podstawowe: czy będzie 
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więcej takich przejawów na pograniczu 

polsko-niemieckim? W jaki sposób jego 

właściwości socjalizacyjne mogą przyczy-

nić się do ich aktywizowania?

Warto uruchomić w tych rozważa-

niach różne konteksty, także historycz-

ne, bowiem podobne i jeszcze gorsze (we 

współczesnej ocenie) zdarzenia były i są 

obserwowane w innych układach społecz-

nych. Ale ta konstatacja nie wszystko wy-

jaśnia. Powołując się na nie, ukazując ich 

jeszcze bardziej negatywny wymiar i od-

dalenie, nie zinterpretujemy odpowiednio 

dzisiejszych faktów, możemy je co najwy-

żej relatywizująco usprawiedliwiać.

Zjawiska społeczne mają oczywiście 

wiele przyczyn, nie można zatem sądzić, 

że właściwości socjalizacyjne zachodniego 

pogranicza Polski są jedynym źródłem po-

staw nacjonalistycznych czy ksenofobicz-

nych jakiejś części, bo nie wszystkich, jego 

mieszkańców. Warunkują je także proce-

sy makrospołeczne. Wiele uwarunkowań 

prowadzić może do jednego skutku, jedno 

– do skutków wielu.

Zbigniew Kurcz zauważył, że kiedy 

w grudniu 2007 roku elity polskie i nie-

mieckie fetowały wejście Polski do strefy 

Schengen i zniesienie kontroli granicz-

nej, to mieszkańcy pogranicza polsko- 

-niemieckiego przyjęli je z zadowoleniem, 

natomiast mieszkańcy pogranicza nie-

miecko-polskiego odebrali jako zagrożenie 

i „prawdziwego boomu doświadczyły ir-

my instalujące kamery, alarmy, kraty, trud-

ne do złamania systemy antywłamaniowe 

i ogrodzenia” (Kurcz 2011).

Jedno wydarzenie – zniesienie kon-

troli granicznej i trzy bardzo różne efekty: 

euforia polityków (elit), i tak różne reakcje 

mieszkańców obu pograniczy.

Spostrzeżenie Zbigniewa Kurcza do-

tyczące reakcji sąsiadów wzmacniają wy-

niki przeprowadzonego przez socjologów 

niemieckich badania panelowego, opu-

blikowane w 2011 roku (Seipel, Rippl, Bo-

ehnke 2011). Pokazują, że Niemcy zinter-

pretowali rozszerzenie Unii Europejskiej 

jako zagrażającą im zmianę społeczną. 

Efektem jest narastanie autorytaryzmu 

oraz poczucia zagrożenia, mierzonego na 

przykład przekonaniem o malejącym zna-

czeniu własnej kultury i języka, norm oraz 

wartości, a także rosnącym wpływie ob-

cych kultur, mogących dalej wywoływać 

wśród części mieszkańców pogranicza 

niemiecko-polskiego chęć odgrodzenia się, 

tęsknotę za „twardą” granicą, za przywró-

ceniem granicznej kontroli2.

Jeśli socjologów nie zadowoli poszuki-

wanie przyczyn postaw mieszkańców po-

granicza polsko-niemieckiego w procesach 

makrospołecznych (integracja europejska) 

i megaspołecznych (globalizacja), to należy 

pytać, czy właściwości socjalizacyjne tego 

pogranicza znajdują się wśród uwarunko-

wań postaw jego mieszkańców wobec et-

nicznie i/lub religijnie „innych”; wśród uwa-

runkowań zmieniających „odmiennych” 

(„innych”), nie w „interesujących – stymulu-

jących – pomocnych – potrzebnych – przy-

jaciół”, ale w „dziwacznych – niepokojących 

– zagrażających – wrogich” (Markowska 

1998).

POGRANICZE – POTENCJALNE 
LABORATORIUM
W trakcie przerwy konferencyjnej nie 

mogłem udzielić studentom rozwiniętej 

odpowiedzi na zadane pytanie. Obie-

całem im jej próbę w inauguracyjnym 

wykładzie. Co zajmujący się socjologią 

pogranicza, zwłaszcza pogranicza polsko-

-niemieckiego, może zaliczyć do uwarun-

kowań postaw jego mieszkańców wobec 

uciekinierów? Wyniki badań z zakresu 

socjologii pogranicza, odnoszone do sku-

piających społeczną uwagę problemów 

społecznych, mogą być dobrym spraw-

dzianem ich prawomocności.

Prowadzone przez socjologów od po-

czątku lat dziewięćdziesiątych poprzed-

niego stulecia badania w miejscowościach 

położonych wzdłuż polsko-niemieckiej 

granicy, ujawniały powszechne prze-

świadczenie, że tam najwcześniej będą 

obserwowane zjawiska i procesy spo-

łeczne, które staną się, bardziej w bliższej 

niż dalszej przyszłości, udziałem całego 

społeczeństwa polskiego (szerzej zob. 

Gołdyka 2012). Miejscowości te wyda-

wały się wielu mieszkańcom pogranicza 

zachodniego ważne jako swoiste labora-

toria dokonującego się procesu wielkiej 

zmiany społeczno-ustrojowej oraz jedno-

cześnie – warunków polsko-niemieckiego 

sąsiedztwa. Polska zachodnia, jak się zaraz 

po 1989 roku wydawało, może i powinna 

być szkołą ćwiczeń transformacji oraz 

otwarcia w relacjach polsko-niemieckich, 

zdobywania doświadczeń odpowiednich 

do skali tych procesów. Oczekiwano, że 

rozwiązania sprawdzone w modelu za-

chodnioeuropejskiego kapitalizmu (tylko 

w pozytywnym wymiarze, negatywnego 

nie przewidywano) muszą traić do nasze-

go kraju poprzez miejscowości położone 

przy polsko-niemieckiej granicy.

Przekonanie to początkowo wzmacnia-

ne było tym, że z transformacyjnego otwar-

cia granic pogranicze polsko-niemieckie 

odnosiło korzyści ekonomiczne, spowodo-

wane okresem bazarowej gorączki, dzięki 

której gminy graniczne należały do najbo-

gatszych w Polsce. Było to jednak zjawisko 

przejściowe, którego kres wyznaczyło przy-

stąpienie Polski do Unii Europejskiej.

FUNDAMENTY FRUSTRACYJNEGO 
PROTESTU
Jednak te naiwne w sensie socjologicz-

nym oczekiwania nie spełniły się. Miej-

scowości pogranicza zachodniego nie sta-

ły się laboratorium przemian. Dlaczego? 

Kapitalizm w pożądanym, nowoczesnym, 

zwłaszcza gospodarczym aspekcie dotarł 

do wielkich i dużych miast centralnych 

regionów nie poprzez zachodnie granice 

i miejscowości przygraniczne, lecz – jak 

huragan – ponad nimi, zostawiając po-

wiewu negatywne odpryskowe skutki, 
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znosząc z powierzchni życia społecznego  

(po)socjalistyczne konstrukcje aksjologicz-

ne, nie oferując nowych.

Można powiedzieć, że nadzieje miesz-

kańców polskiego pogranicza zachodnie-

go na dobroczynny wpływ tak transfor-

macyjnego otwarcia, jak i odpowiedniego 

ułożenia relacji z sąsiednimi landami, prze-

kształcającymi oba pogranicza w trans-

granicze, nie spełniają się z powodów eko-

nomicznych i społecznych. Oba obszary 

– niemiecki i polski – są gospodarczo i de-

mograicznie stagnacyjnymi peryferiami.

Stąd wielu mieszkańców wschodnich 

landów manifestuje antyintegracyjne 

poglądy i emocje, eksponuje krzywdy 

wypędzenia, przybiera postawy anty-

polskie i – co ważne – poglądy radykalno-

-prawicowe.

Czy po polskiej stronie może być ina-

czej? Nie, ponieważ będą aktywizować 

się efekty peryferyjnego zapóźnienia 

i demonstrowanego przez „centrum” ich 

zapomnienia, czy wręcz lekceważenia. Te 

efekty to: poglądy antyintegracyjne, anty-

europejskie, nacjonalistyczne, prawicowe 

oraz ksenofobiczne.

Tak więc zawiedzione, a wcześniej roz-

budzone, zwłaszcza oczekiwania w sferze 

ekonomicznej, są jedną ze składowych 

fundamentu obserwowanej na pograni-

czu zachodnim Polski postawy skrajnej, 

radykalno-prawico-nacjonalistycznej. 

Fundament ten rozwija się i jednocześnie 

utwardza, czeka na wyzwalający sygnał, 

na ukierunkowanie. To także funda-

ment frustracyjnego protestu, tylko ro-

dzaj przyzwalającego sygnału przesądza 

o tym, kiedy ów protest ujawni się i prze-

ciw komu.

PRZYCZYNY I SKUTKI ANOMII
Rozbudzone i następnie zawiedzione ocze-

kiwania okazały się podłożem anomii (gr. 

A –„bez”, nomos – prawo”). To w niej, w nie-

spójności występującej wewnątrz systemu 

aksjonormatywnego także upatruję jed-

no ze źródeł negatywnej postawy wobec 

uchodźców. Osoby ją prezentujące pozba-

wione są związku z szerszymi uniwersali-

stycznymi (abstrakcyjnymi) wartościami, 

za to – związane aksjologicznie z warto-

ściami enklawowymi (Gołdyka, Machaj 

2009), „plemiennymi” własnej grupy, roz-

ciągającymi się na osi: „swoi-obcy” („my- 

-oni”). W rezultacie łatwo jest im odnaleźć 

„obcych”, czyli sprawców „faktycznych” 

i „potencjalnych” sytuacji uznanych za nie-

korzystne, wskazać sobie i innym „kozła 

oiarnego”.

Skład społeczny mieszkańców po-

granicza zachodniego nie sprzyjał i nie 

sprzyja kształtowaniu się większych, re-

latywnie spójnych i zrównoważonych ak-

sjologicznie (obywatelskich) społecznych 

całości, wręcz przeciwnie: przeszkadza 

i przeszkadzał w ich powstawaniu. Jak 

wspomniałem, struktury lokalne i budo-

wane przez nie układy społeczne mają ce-

chy enklawy społecznej i „plemienia”. To 

tłumaczy widoczny w badaniach socjolo-

gicznych brak potępienia uczynków w in-

nych systemach wartości uznawanych za 

niezgodne z prawem, moralnie naganne 

lub dwuznaczne. Ich odpowiednio „inter-

pretacyjne” wyjaśnienie obejmuje „swo-

ich”, ich lepiej się rozumie, łatwiej uspra-

wiedliwia, chętniej relatywizuje moralnie 

ich postępki. „Obcych” się obciąża, rozlicza 

i wymierza im „historyczną” sprawiedli-

wość.3

PRZYWRACANIE DZIEDZICTWA
Próbą zniwelowania enklawowego i „ple-

miennego” charakteru pogranicza zachod-

niego są działania podejmowane przez or-

ganizacje pozarządowe, konkretnie przez 

osoby świadome wielosetletniej tradycji 

tych ziem, na rzecz odtwarzania i przy-

wracania do obiegu społecznego „obcego”, 

głównie niemieckiego dziedzictwa kul-

turowego. Czy i na ile będą skuteczne? 

Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy jednak, 

że przywracanie tego dziedzictwa może 

budzić i budzi – jak to wynika z moich ob-

serwacji – niechęć i sprzeciw części miesz-

kańców zachodniego pogranicza. Kultura 

wytworzona przez dawnych niemieckich 

mieszkańców przywoływana jest bowiem 

wobec polskich mieszkańców pogranicza 

zachodniego, wiele lat indoktrynowanych 

i przekonywanych do polskości „piastow-

skich” Ziem Zachodnich. Ich świadomość 

własnego dziedzictwa kulturowego jest 

rozproszona, bowiem oni sami lub ich 

przodkowie przybyli po 1945 roku na po-

granicze z wielu zróżnicowanych kulturo-

wo terenów, nie tylko I Rzeczypospolitej. 

Zatem własne dziedzictwo odczuwane być 

może jako słabsze, może nawet jakoś gor-

sze, w dodatku może być zastąpione przez 

dorobek i tradycję niemieckich niegdyś 

mieszkańców, a teraz – sąsiadów. Należy 

zatem, jak sądzi część (bywa, że wpływo-

wych) mieszkańców pogranicza zachod-

niego, przeciwstawiać się temu procesowi. 

Niedawno mieliśmy okazję prześledzić 

skutki tej postawy, kiedy to radni z ko-

misji bezpieczeństwa, głównie siłami PiS, 

odrzucili wniosek Muzeum Narodowego 

w Szczecinie o nadanie nowemu mostowi 

w szczecińskim Porcie Jachtowym przy 

Wyspie Grodzkiej nazwy Augusta Ludwi-

ga Mosta.4

Jak można zaobserwować, przy-

wracanie do świadomości społecznej 

przedwojennego dorobku kulturowego 

współkształtuje wśród części mieszkań-

ców pogranicza zachodniego poczucie 

nieoczywistości stanu ich posiadania, 

nieprawomocności tytułu prawnego do 

nich i wyznacza negatywną postawę 

wobec wszystkiego, co „obce”, oczywiście 

w tym także niemieckie. W dużej mierze 

odpowiada również za przekonanie, że 

tak, jak zostaliśmy osiedleni, wcześniej: 

przesiedleni, repatriowani, deportowani 

i „zastąpiliśmy Niemców”, tak możemy 

zostać przez odpowiednio „uogólnionych 

obcych” również zastąpieni (wyparci). 

Działa następujący mechanizm: kto czuje 

się, nie tylko z tytułu zasiedzenia, w pełni 

prawowitym dysponentem jakiejś spo-

łecznej przestrzeni, traktuje „innych” na 
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niej pojawiających się jak „gości”, kto nie 

jest do tego przekonany, traktuje „innych” 

jak „intruzów”. Różnica między „gościem” 

a „intruzem” jest taka, jak między „po-

jawieniem się” („przybyciem”, „wizytą”) 

a „wtargnięciem” („najściem”).

Nawet osoby urodzone na ziemiach 

zachodnich po 1945 roku, dysponujące już 

konkretnymi miejscami urodzenia („oj-

czyznami prywatnymi”), z uwagi na nie-

oczywistość i problematyczność poczucia 

możliwości władania nimi, gotowe są ra-

dykalnie przeciwstawić się słowem i czy-

nem wszystkim „obcym” („intruzom”), któ-

rzy zdecydują się na nie „wtargnąć”. Ich 

pojawianie ewokuje bowiem myśli o dwu-

znaczności historycznej ziem zachodnich, 

podważa „ojczyzny prywatne”.

Także wśród przedstawicieli drugiego 

pokolenia obserwuję jako efekt przekazu 

międzypokoleniowego, co prawda mniej-

sze niż wśród pokolenia pierwszego, po-

czucie nieprawomocności dysponowania 

Ziemiami Odzyskanymi. Oba pokolenia 

łączy jedna cecha: relatywnie wyraźna 

skłonność do przypisywania takiego spo-

sobu myślenia „innym”. A to już wystar-

cza do uruchomienia wobec nich postaw 

skrajnych, deiniowania ich jako „groź-

nych” („wrogich”). Przekonanie, że nie 

„my” jesteśmy prawowitymi mieszkań-

cami tych ziem wyzwala przekonanie, 

że trzeba „im” wybić z głowy możliwość 

zawładnięcia naszymi terenami, trzeba 

wyraźnie im zademonstrować „nasze” 

władanie nimi, na przykład poprzez gło-

śny marsz czy pobicie, którym towarzy-

szą lekceważące, pełne pogardy okrzyki, 

odpalane petardy i race.

HIERARCHIE WARTOśCI
Z wielu badań socjologicznych wynika, że 

znaczna część mieszkańców zachodniego 

pogranicza odznacza się relatywnie silną 

orientacją materialistyczno-pragmatycz-

no-indywidualistyczną, że w ich hierar-

chii wartości bardzo nisko lokują się lub 

są nieobecne wartości idealne i abstrak-

cyjne. Dominuje materializm, indywidu-

alizm oraz pragmatyzm (Machaj 2005).

Ta znaczna część mieszkańców to ak-

sjologicznie ułomni, cząstkowi, niepełni, 

niekompletni z uwagi na deicyt warto-

ści idealnych i abstrakcyjnych w ich hie-

rarchii zwolennicy orientacji liberalno-

rynkowej, pojętni uczniowie edukacji do 

posocjalistycznego kapitalizmu, którzy 

szybko przyswoili sobie, niekiedy w skraj-

nej postaci, jej ideologiczny postulat przed-

siębiorczości i którzy raczej nie czynią 

przedmiotem rozważań prawomocności 

posiadania ziem zachodnich, nie są nasta-

wieni na identyikację z nimi albo w ogóle 

nie czynią tej kwestii przedmiotem osobi-

stej releksji.

Skutek kluczowy jest następujący: 

„inni” (potrzebujący pomocy) w realizacji 

wartości materialistyczno-indywiduali-

styczno-pragmatycznych przeszkadzają, 

od ich realizacji odciągają. Można ich za-

tem nie dostrzegać, można usuwać z pola 

widzenia. Oczywistej – z punktu widzenia 

osób aksjologicznie kompletnych z wy-

soko ulokowanymi w hierarchii takimi 

wartościami idealnymi jak wolność, spra-

wiedliwość, godność, równość – solidar-

ności z nimi nie czyni się przedmiotem 

hamletyzacji. Najwyżej ulokowane w ich 

hierarchii wartości materialistyczno- 

-indywidualistyczno-pragmatyczne, ode-

rwane od abstrakcyjnych, nie prowadzą 

ani do spójnej i kompletnej pozytywnej ani 

takiejż negatywnej postawy. Są zasadniczo 

praźródłem obojętności i braku empatii 

wobec „innych”, także osób potrzebują-

cych pomocy. Nawet nie tyle, że indywi-

dualistyczno-pragmatyczni materialiści 

nie chcą, oni po prostu nie są w stanie po-

myśleć o „innym”, wczuć się w jego „(nie)

dolę”, ponieważ wykracza to poza ich ak-

sjologiczny horyzont. Zwłaszcza kiedy ów 

„inny” jest dla nich „obcy”, tzn. dziwaczny 

– niepokojący– zagrażający – wrogi.

Obojętność (neutralność) z uwagi na 

brak znaku (plus lub minus) nie jest w sen-

sie socjologicznym postawą. Prowadzi do 

pasywności. Na tle obojętności i pasywno-

ści, niekiedy odczytywanych jako milczące 

społeczne przyzwolenie, szczególnie wi-

doczne są postawy nacjonalistyczno-pra-

wicowo-radykalne. Mogą być uznane (od-

czytane) jako dominujące i powszechne.

W typologicznym ujęciu postaw do-

rosłych mieszkańców pogranicza polsko-

niemieckiego można zaryzykować tezę, 

że mniej więcej w połowie to indywidu-

alistyczno-pragmatyczni materialiści, tak 

na poziomie celów, jak i środków. Posta-

wa solidarności z kimś innym niż ze sobą 

i ewentualnie z członkami najbliższej ro-

dziny – jest w ich przypadku rzadkością. 

Nie spełniły się ich nadzieje i oczekiwa-

nia sprzed lat ponad dwudziestu, jednak 

indywidualistyczno-pragmatyczno-ma-

terialistycznie deiniowana przedsiębior-

czość pozwala im na dystans wobec roz-

czarowań i redukcję poczucia związku 

z „innymi”. I przeciwstawnie, mniej więcej 

w połowie to członkowie enklaw i „ple-

mion”, tak więc można odnaleźć solidar-

ność (i jej pochodne) w ich systemach war-

tości, ale ograniczoną jednak do „swoich” 

(„naszych”), czyli ma ona wyraźnie party-

kularny charakter. To przegrani otwarcia 

i przebiegu polskiej transformacji, ich roz-

czarowanie wzmacniane jest przez poczu-

cie deprywacji materialnej.

Indywidualistyczno-pragmatyczni 

materialiści nie uczynią przedmiotem roz-

ważań prawomocności posiadania ziem 

zachodnich. Pewność drugich (członków 

enklaw i „plemion”) w tej kwestii może być 

zachwiana. Pierwsi, traktując ziemię rze-

czowo (wartość materialna, jak „działki” 

czy „grunt” pod zabudowę), mogą uznać 

ją za przedmiot korzystnej z „innymi” 

transakcji (inwestycji), nie czyniąc przed-

miotem szczególnych rozstrzygnięć tego, 

czy realizacja ich potrzeb ogranicza siłę 

ekonomiczną polskiego państwa lub czy 

współgra z interesem wspólnoty narodo-

wej. Państwo z jego regulacjami i wyma-

ganiami prawnymi może im jedynie prze-

szkadzać; im go mniej, tym lepiej.
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Dla drugich ziemia ma wartość sym-

boliczną, której trzeba bronić przed „ob-

cymi”. Dysponując określonymi wyobra-

żeniami na temat intencji „innych”, czyli 

przekonaniem o tym, że „wykupując” zie-

mię wraz z tym, co na niej posadowione, 

ubezwłasnowolnią nas, uprzedmiotowią, 

z aktorów pierwszoplanowych uczy-

nią statystów, „zdominują, czy wręcz 

zniszczą naszą kulturę”, dostosowując 

własną postawę do zbiorowych (enkla-

wo-plemiennych) wyobrażeń na temat 

wyobrażeń „innych”, potraktują ich jak 

„wrogów”.

Jeśli państwo ochroni ich grupowo 

(enklawowo-plemiennie), będzie respek-

tować ich interesy i zrealizuje potrzeby, 

to wtedy będzie przez nich zdecydowanie 

i otwarcie bronione przed „obcymi”.

Mamy do czynienia z paradoksem 

– postawą pierwszych wobec „innych” 

jest brak postawy. Uciekinierzy nie mogą 

liczyć raczej na ich efektywne wsparcie. 

Postawa drugich jest wyraźnie ukierun-

kowana. Możemy się zatem spodziewać, 

że w społecznej przestrzeni pogranicza 

zachodniego z uwagi na tło, jakim jest 

skutkująca biernością orientacja indywi-

dualistyczno-pragmatyczno-materiali-

styczna, pojawią się w mniej lub bardziej 

skrajnej odmianie zachowania i wyda-

rzenia, które zostały opisane na początku 

tekstu.

Odzwierciedleniem postaw tak pierw-

szych, jak i drugich są zachowania i dekla-

racje lubuskich oraz zachodniopomorskich 

radnych i lokalnych polityków. Wywo-

dzący się z pierwszych zadowolą się wy-

słaniem sąsiadom partii śpiworów i łóżek 

polowych, deklaracją przyjęcia garstki 

uchodźców, mając w istocie rzeczy ucie-

kinierów za „nic”. Wywodzący się z dru-

gich będą przeważnie działać przeciw ich 

przyjęciu.

PORTRET ZBIOROWY
Mieszkańcy pogranicza zachodniego 

w ważnych obiektywnych i tożsamościo-

wych aspektach są oczywiście podobni do 

siebie. Uważają się za Polaków, choć ina-

czej deiniują swój patriotyzm. Czują się 

również oddzieleni od swoich niemieckich 

sąsiadów, mimo że bez szlabanów, wyraź-

ną polityczno-administracyjno-kulturową 

granicą. Ale z uwagi na zasadniczo różne 

sposoby spostrzegania rzeczywistości nie 

są bliscy sobie. Będą w życiu codziennym 

zachowywać się identycznie, nie będą 

jednak działać wspólnie. Są obok, nie są 

razem. Mała jest zatem szansa na połącze-

nie społeczną więzią „dorobkiewiczów” 

i „pesymistów z poczuciem zagrożenia”, 

na uczynienie z nich obywateli. Tworzą 

zbiorowość terytorialną – kategorię eko-

logiczną, a nie społeczność, wspólnotę 

– szerszą kategorię społeczno-kulturową 

i ideologiczną. Ten portret zbiorowy, opar-

ty na badaniach i najnowszych analizach 

bieżącej sytuacji, to ważny element socjo-

logicznej charakterystyki pogranicza za-

chodniego jako przestrzeni socjalizacji. u
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nie kradzież, to wymierzanie historycznej sprawiedliwości.

4 „Gazeta Wyborcza”, szczeciński dodatek lokalny 
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Z wielu badań socjologicznych wynika, że znaczna część mieszkańców 
zachodniego pogranicza odznacza się relatywnie silną orientacją 
materialistyczno-pragmatyczno-indywidualistyczną, że w ich hierarchii 
wartości bardzo nisko lokują się lub są nieobecne wartości idealne 
i abstrakcyjne. Dominuje materializm, indywidualizm oraz pragmatyzm 
(Machaj 2005).
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Między dwoma brzegami. Prom Bez Granic w Gozdowicach
Na Pomorzu funkcjonują cztery terminale obsługujące żeglugę promową do krajów 
nadbałtyckich: w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Sassnitz. Nie wszyscy jednak wiedzą, 
że na Pomorzu Zachodnim, w małej miejscowości Gozdowice (koło Mieszkowic) działa 
jeszcze jedno promowe przejście graniczne. Jest to wyjątkowe miejsce i kursuje tam 
niezwykły prom.

dr Piotr Maliński
Katedra Badań nad 
Konliktami i Pokojem
Wydział Humanistyczny US

Przeprawy promowe są charakterystycznym ele-

mentem krajobrazu kulturowego Pomorza. Pro-

mami można przedostać się przez pomorskie rzeki 

i cieśniny, dopłynąć na wyspy leżące na Morzu Bałtyc-

kim, a także do Szwecji.

W zależności od typów przepraw, obsługują je róż-

ne jednostki. Najmniejsze to promy linowe, które mogą 

być poruszane siłą prądu rzeki (np. przeprawa Gniew-

-Janowo) lub sprzężone z holownikiem (prom Świbno-

-Mikoszewo).

Najpopularniejsze są jednak promy samobieżne, 

które spotkać można zarówno na wodach śródlądo-

wych, jak i morskich. Pływają w Gdańsku (na Mar-

twej Wiśle i Motławie) i Świnoujściu (na Świnie), łą-

czą też ze stałym lądem wyspę Uznam (przeprawa 

Ueckermünde-Kamminke) i Rugię (prom Glewitz-

-Stahlbrode). Największe promy morskie kursują 

przez Bałtyk do portów szwedzkich (Karlskrona, 

Nynäshamn, Trelleborg, Ystad) i na duńską wyspę 

Bornholm.

Natomiast na całym Pomorzu istnieje tylko jeden 

prom, który – pływając po rzece, obsługuje ruch gra-

niczny. To bocznokołowiec o nazwie Bez Granic.

Z KART HISTORII
Jak doszło do tego, że w nadodrzańskich Gozdowicach 

powstało pierwsze w Polsce rzeczne przejście granicz-

ne z promem samobieżnym?

Obrazki z życia Güstebiese 
na pocztówce z początku 

XX wieku. Oprócz pomnika 
upamiętniającego przeprawę 

wojsk Fryderyka II przez 
Odrę, a także rzecznego 

kąpieliska, widoczny jest też 
drewniany, dwukadłubowy 

prom na uwięzi
Fotokopia karty pocztowej 

ze zbiorów Rafała Kubicy
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Przeprawa promowa w tym miejscu 

ma swoje długie tradycje. W czasach przed 

regulacją Odry jej koryto zakręcało tu ku 

zachodowi, tworząc Wielkie Kolano (Gro-

ße Krümme) w wewnętrznej delcie rzeki. 

Bagnisty i zalewany przez coroczne powo-

dzie obszar przełomu Odry (Oderbruch) za-

mieszkiwali słowiańscy rybacy. W księdze 

katastralnej Nowej Marchii z 1337 roku za-

pisano: Gustebiss est slavica villa non habent 

agros („Gustebiss jest wsią słowiańską, nie-

posiadającą pól”). Rybacka wioska stała się 

własnością zakonu joannitów w 1446 roku. 

To właśnie w aktach zakonnych zachowa-

ły się pierwsze wzmianki o promie: w 1723 

roku odnotowano konieczność naprawy 

łodzi, a w 1724 (lub 1725) roku miejscowy 

szkutnik wyremontował ją za 90 talarów1.

W 1753 roku uruchomiono nowe ko-

ryto Odry między Güstebiese a Hohen-

saaten, które skróciło bieg rzeki o ponad 

25 kilometrów2. Pięć lat później, podczas 

wojny siedmioletniej, przeprawił się tu 

Fryderyk II ze swoim 36-tysięcznym woj-

skiem, ciągnąc na pole bitwy pod Zorndorf 

(Sarbinowo)3. W latach 1780-1820 na osu-

szonych lewobrzeżnych mokradłach roz-

wijało się osadnictwo i rolnictwo. Od 1815 

roku przez Odrę zaczął zatem kursować 

większy prom, umożliwiający przeprawę 

wozów konnych.

W 1900 roku na zachodnim brze-

gu zbudowano dom dla przewoźników 

i dzierżawcy promu, w którym z czasem 

otwarto także restaurację dla turystów 

coraz liczniej napływających z Berlina.  

Na początku lat 30. w miejscowości po-

wstało państwowe uzdrowisko, a prom 

przewoził rzesze letników i kuracjuszy na 

sanatoryjną plażę. Kursy zawieszano tylko 

podczas powodzi i w okresie zimowym, 

gdy Odra zamarzała lub płynęła nią kra.

WOJSKOWA PRZEPRAWA PRZEZ 
ODRę
Prom funkcjonował tak aż do początku 

1945 roku, kiedy to zaginął podczas działań 

wojennych – być może został ewakuowa-

ny, zniszczony lub zatopiony – jego dalsze 

losy są nieznane.

Mimo to w kwietniu tego roku prze-

prawa promowa w Güstebiese przeży-

wała okres wyjątkowej aktywności. 

W ramach operacji berlińskiej saperzy 

z 1. Armii Wojska Polskiego zabezpiecza-

li forsowanie Odry4. We wsi kursowało 

sześć promów, zbudowano także most 

pontonowy o nośności 16 ton5. Wojsko 

przekroczyło rzekę pod ostrzałem ar-

tyleryjskim przeciwnika, most i promy 

spowijała zasłona dymna. Gdy ucichły 

strzały, odrzańska przeprawa przestała 

działać na wiele, wiele lat.

OD GRANICY BEZ PROMU DO 
PROMU BEZ GRANIC
Po II wojnie światowej wieś zmieniła na-

zwę na Gozdowice. Niemieccy mieszkańcy 

opuścili swoje domy, z których większość 

została zburzona i rozebrana. W pozosta-

łych zaczynali gospodarować polscy osad-

nicy wojskowi.

Na Odrze przebiegała ściśle strzeżona 

„granica pokoju” między PRL a NRD. Po-

mimo głoszonej przez polityków przyjaź-

ni między obu krajami, pamięć minionej 

wojny i jej konsekwencji kładła się cieniem  

na wzajemnych kontaktach ich obywate-

li. Po rzece zamiast promu pływały łodzie 

z uzbrojonymi patrolami Wojsk Ochrony 

Pogranicza.

Prom Bez Granic – jedyny bocznokołowiec na Odrze
Fot. Piotr Maliński
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Dopiero przełom lat 80. i 90. przyniósł 

zmianę we wzajemnych relacjach nad-

odrzańskich społeczności. Polacy i Niemcy 

mieszkający na obu brzegach rzeki chcieli 

się poznać i odwiedzać nawzajem (pierwszą 

jaskółką ruchu granicznego na Odrze były 

nocne rejsy przemytników na pontonach 

wyładowanych kartonami papierosów). 

Przedstawiciele lokalnych władz rozpoczę-

li zatem rozmowy o wznowieniu przewo-

zów promowych, które miały się stać re-

gionalną atrakcją turystyczną, a zarazem 

szansą na transgraniczną integrację.

Okazja nadarzyła się w lipcu 2003 roku 

– to wspólnie świętowana 250. rocznica 

powstania nowego koryta Odry. Pierwszy 

od zakończenia II wojny światowej prom 

w Gozdowicach, uruchomiony przez Bun-

deswehrę, przewoził pasażerów przez rze-

kę. Sukces imprezy był tak wielki, że w rok 

później zorganizowano Święto Odrzań-

skiego Promu (Oder-Fähr-Fest), a w 2005 

roku ustanowiono aż dwa okolicznościowe 

połączenia międzybrzegowe (w kwietniu 

i wrześniu).

Na fali tych wydarzeń władze gminy 

Mieszkowice podjęły decyzję o utworzeniu 

sezonowej przeprawy promowej na Odrze. 

W ramach zadania Zagospodarowanie tury-

styczne miejscowości Gozdowice z uwzględ-

nieniem rzecznego przejścia granicznego 

opracowano trzy projekty, obejmujące bu-

dowę: terminala kontroli granicznej (wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą), promu 

oraz przystani promowej. Projekty uzy-

skały doinansowanie ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Inicjatywy Wspólnotowej IN-

TERREG III A. Całe przedsięwzięcie zostało 

nominowane w III edycji konkursu Polska 

pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich 

w kategorii: turystyka transgraniczna 

i międzynarodowa (2010).

Prom drogowy międzybrzegowy, 

zbudowany przez stocznię w Dobrzeniu 

Wielkim koło Opola, otrzymuje nazwę: 

Bez Granic. Jest to jedyny bocznokoło-

wiec pływający obecnie po Odrze. Koła 

łopatkowe (z łopatkami samonastawnymi), 

napędzane hydraulicznie, zapewniają jed-

nostce świetną manewrowość, konieczną 

podczas przybijania do przystani. Ponad 

23-metrowy prom zabiera na pokład sześć 

samochodów i dwudziestu pasażerów. 

Pływa codziennie (oprócz poniedziałków) 

w okresie od kwietnia do października.  

Co roku przewozi od kilku do kilkunastu 

tysięcy pasażerów6.

Przeprawa promowa w Gozdowicach 

stała się wizytówką regionu, wyraźnie 

rozpoznawalną po obu stronach granicy. 

Jednak nie jest jedynie ciekawostką kra-

joznawczą, lecz także przykładem udanej 

inicjatywy służącej współpracy trans-

granicznej. O jej charakterze wiele mówi 

typowa lista pasażerów: na wschodni 

brzeg przeprawiają się niemieccy tury-

ści w wieku emerytalnym (wielu z nich 

wraca do krainy swojego dzieciństwa), 

a na zachodni – polscy robotnicy sezono-

wi, pracujący w branży ogrodniczej.

Wracając do początkowego pytania: 

co sprawiło, że na przejściu granicznym 

w Gozdowicach kursuje prom? Z pewno-

ścią pragnienie podtrzymania wielowie-

kowej tradycji, a także chęć wprowadzenia 

innowacyjnych zmian i dążenie do euro-

pejskiej integracji – lecz przede wszystkim 

ludzka wyobraźnia, która też przecież nie 

ma granic7. u

1 B. Jonas, P. Herbert, Die Fähre/Prom 1723-2007, Güsteb-

ieser Loose 2007, s. 16.
2 C. Liesenberg, Regulacja Odry w rejonie Cedyni, [w:] P. Mig-

dalski (red.), Cedynia i okolice poprzez wieki, Chojna-Szczecin 
2013, s. 188.

3 W. Borchert, Güstebiese, [w:] H.-G. Bluhm, W. Plug,  
B. Regenberg, R.H. Tamm (red.), Kreis Königsberg/Neumark. 
Erinnerungen an einen ostbrandenburgischen Landkreis, Ber-

lin-Bonn, 1996, s. 280.
4 Wysiłek i oiarność polskich żołnierzy upamiętnia Po-

mnik Sapera oraz ekspozycja Muzeum Pamiątek Wojsk 
Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach 
(w ramach Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Siekierki-
-Gozdowice).

5 G.-U. Herrmann, Zabezpieczenia saperskie 1. Armii Wojska 
Polskiego przeprawy przez Odrę w kwietniu 1945 roku, [w:]  
A. Chludziński (red.), Nadodrzańskie spotkania z historią 
2014, Pruszcz Gdański 2014, s. 159-170.

6 Bilet w jedną stronę kosztuje 3 złote, przewóz roweru lub 
motocykla 6, a samochodu osobowego – 10.

7 Autor chciałby podziękować osobom, dzięki pomocy któ-

rych powstał niniejszy tekst: burmistrzowi Andrzejowi Sal-
wie i pracownikom Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, 
kapitanowi Jerzemu Fitasowi i załodze promu Bez Granic, 
dyrektorowi gozdowickiego muzeum Michałowi Dworczy-

kowi oraz Rafałowi Kubicy, właścicielowi imponującego 
zbioru dawnych kart pocztowych z regionu.

Na zachodnim brzegu rzeki, w miejscu dawnego domu 
przewoźnika promowego, wznosi się igura Viadrusa (męskiej 

personiikacji Odry), której autorem jest Ernst-Otto Denk 
Fot. Piotr Maliński
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JUBILEUSZ

30 lat Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US, obchodzący 
w roku 2015 jubileusz swego istnienia w strukturach 
Uniwersytetu Szczecińskiego, jest spadkobiercą 
chlubnych tradycji dawnego Instytutu Filologii Polskiej. 
Jego misją było nie tylko kształcenie studentów, 
prowadzenie badań naukowych, ale też tworzenie 
środowiska naukowego i kulturalnego w Szczecinie 
i regionie.

dr hab. Jolanta Ignatowicz 
-Skowrońska, prof. US

dyrektor 

Instytut Filologii Polskiej
i Kulturoznawstwa

Wydział Filologiczny US

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US, który 

w ostatnich latach poszerzył swoją ofertę dydak-

tyczną i zakres prowadzonych badań naukowych, 

kontynuuje to zadanie zarówno dzięki aktywności 

swoich pracowników i studentów, jak i działaniom in-

stytucjonalnym, często realizowanym we współpracy 

z różnymi instytucjami i organizacjami.

Przypadające na rok 2015 obchody trzydziesto-

lecia Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa US 

uświetniły dwa wydarzenia. Pierwszym z nich była 

przeprowadzona 19 października 2015 roku dyskusja 

panelowa „Po maturze”, która nawiązywała do wykła-

dów i warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjal-

nych „Przed maturą”, prowadzonych w roku szkolnym 

i akademickim 2014/2015 przez pracowników Insty-

tutu Polonistyki i Kulturoznawstwa w ramach dzia-

łającej przy Instytucie Wszechnicy Polonistycznej. Ich 

celem było przygotowanie maturzystów do egzaminu 

ustnego z języka polskiego, który tego roku miał nową 

formułę.

W dyskusji, moderowanej przez dra hab. Piotra 

Michałowskiego, prof. US, kierownika Wszechnicy 

Polonistycznej, wzięli udział nauczyciele-poloniści 

szkół Szczecina i regionu: dr Anna Kondracka z I Li-

ceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Szczecinie, mgr Joanna Kolenda z Zespołu Szkół 

41

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 10-12 / 2015



nr 1 im. Bolesława III Krzywoustego 

w Choszcznie, mgr Jolanta Folwarska 

(dyrektor szkoły) i mgr Adam Szawar-

ski (zastępca dyrektora szkoły) z Liceum 

Ogólnokształcącego im. Bolesława Chro-

brego w Gryicach. W rozmowie uczest-

niczyła też dr Anna Ciciak z Instytutu 

Polonistyki i Kulturoznawstwa, wielo-

letni doświadczony dydaktyk języka 

polskiego, kierownik Pracowni Edukacji 

Polonistycznej i Wiedzy o Kulturze, ob-

serwatorka tegorocznych matur w jed-

nym z techników. W dyskusji podjęto 

trzy ważne zagadnienia dotyczące istoty 

nowej matury. Dokonano jej wstępnej 

oceny, przeanalizowano spójność aktual-

nego programu nauczania z nowymi wy-

maganiami maturalnymi oraz sformuło-

wano oczekiwania nauczycieli języka 

polskiego wobec środowiska akademic-

kiego, szczególnie w zakresie proponowa-

nych przez uczelnie form edukacyjnych 

adresowanych do uczniów. Wymia-

na poglądów utwierdziła wszystkich 

uczestników spotkania w przekonaniu 

o konieczności rozwijania kompetencji 

językowych uczniów, a przede wszyst-

kim kształcenia umiejętności poprawne-

go i bogatego wyrażania myśli, z czym 

w trakcie nowej matury uczniowie nie 

zawsze dobrze sobie radzili.

Drugie wydarzenie, które uświetniło 

jubileusz trzydziestolecia Instytutu Poloni-

styki i Kulturoznawstwa, miało niecodzien-

ną formę, ponieważ odbyło się w siedzibie  

Polskiego Radia Szczecin. 8 grudnia 2015 

roku w Sali Koncertowej im. Jana Szyroc-

kiego zebrali się zaproszeni goście, pracow-

nicy i studenci naszego Instytutu, by po 

części oicjalnej i wspomnieniowej uczestni-

czyć w – transmitowanej przez radio – deba-

cie Polszczyzna na Pomorzu Zachodnim.

INSTYTUT WSPÓŁCZEśNIE
Jubileusz Instytutu jest znakomitą okazją, 

by przypomnieć o jego początkach i z tej 

perspektywy spojrzeć na jego dzisiejszą 

strukturę i funkcjonowanie.

Instytut Polonistyki i Kulturoznaw-

stwa (wcześniej: Instytut Filologii Polskiej) 

to jedna z najstarszych jednostek naszej 

Alma Mater, korzeniami sięga czasów 

funkcjonowania w Szczecinie najpierw 

Studium Nauczycielskiego, potem Wyż-

szej Szkoły Nauczycielskiej przekształconej 

w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, na bazie 

której w roku 1985 powstał Uniwersytet 

Szczeciński.

W początkowym okresie swojej dzia-

łalności Instytut prowadził badania w za-

kresie literaturoznawstwa i językoznaw-

stwa oraz kształcił studentów na kierunku 

ilologia polska. Dziś zatrudnia 51 pracow-

ników w 11 zakładach i pracowniach: 

w Zakładzie Historii Języka Polskiego 

(kierownik: prof. dr hab. Mirosława Biało-

skórska), Zakładzie Etnolingwistyki i Kul-

tury Języka (prof. dr hab. Ewa Kołodziejek), 

Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego 

(dr hab. Ewa Pajewska, prof. US), Zakładzie 

Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej 

(prof. dr hab. Marek Skwara), Zakładzie 

Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku 

(dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US), Za-

kładzie Literatury Polskiej XX i XXI wieku 

(prof. dr hab. Inga Iwasiów), Zakładzie Teo-

rii i Antropologii Literatury (dr hab. Piotr 

Michałowski, prof. US), Zakładzie Mediów 

i Komunikowania (dr hab. Andrzej Skren-

do, prof. US), Zakładzie Kulturoznawstwa 

i Komparatystyki (prof. dr hab. Marta 

JUBILEUSZ

Fot. Konrad Nowak
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Skwara), Pracowni Badań nad Kulturą Re-

ligijną i Dawnym Piśmiennictwem (prof. 

dr hab. Andrzej Sulikowski) i Pracowni 

Edukacji Polonistycznej i Wiedzy o Kultu-

rze (dr Anna Ciciak).

Kształcenie studentów odbywa się na 

trzech kierunkach: ilologia polska (studia 

I i II stopnia), kulturoznawstwo (studia I i II 

stopnia) oraz dziennikarstwo i komunika-

cja społeczna (studia I stopnia).

Pracownicy Instytutu prowadzą bada-

nia naukowe w zakresie literaturoznaw-

stwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, 

wiedzy o teatrze, ilozoii, historii sztu-

ki oraz nauk o mediach, czego efektem  

są zdobywane przez nich kolejne stopnie 

i tytuły naukowe oraz publikacje w postaci 

licznych monograii oraz artykułów na-

ukowych publikowanych w prestiżowych 

czasopismach i wydawnictwach zarówno 

krajowych, jak i zagranicznych.

Trzydziestoletnia działalność Instytutu 

to liczne konferencje i spotkania naukowe, 

z których część ma charakter cykliczny 

i często jest organizowana we współpracy 

z innymi instytucjami miasta czy z innymi 

ośrodkami akademickimi w kraju. W mija-

jącym roku 2015 odbyło się ich kilkanaście, 

a przywołanie ich daje wyobrażenie o róż-

norodności zainteresowań badawczych 

pracowników Instytutu: „Literatura na 

Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2015” 

(8 grudnia 2015 r., Szczecin), „Media na 

Pomorzu Zachodnim w latach 1945-2015”  

(20 listopada 2015 r., Szczecin), „Media – 

Dziennikarstwo – Muzyka” (17-18 listopada 

2015 r., Szczecin), „Autobiograie (po)granicz-

ne” (15-17 października 2015 r., Szczecin), „Ro-

mantyzm w kulturze popularnej i nowych 

mediach” (9-11 września 2015 r., Pobierowo), 

„Język literatury pięknej w perspektywie 

historycznej i współczesnej” (15-17 czerwca 

2015 r., Pobierowo), „Współczesny i dawny 

obraz mężczyzny w literaturze, języku, 

kulturze i sztuce” (10-12 czerwca 2015 r., 

Pobierowo), „Dyskursy trzeciego tysiącle-

cia” (11-12 maja 2015 r., Pobierowo), „Media 

w Europie XXI wieku” (14-15 maja 2015 r., 

Szczecin), „Czytanie… Kobieta, biblioteka, 

lektura” (23-24 kwietnia 2015 r., Szczecin), 

„Teorie – historie – interpretacje. Sympo-

zjum z okazji osiemdziesiątej dziewiątej 

rocznicy urodzin Profesora Erazma Kuź-

my” (1 kwietnia 2015 r., Szczecin) „Dni Kul-

tury Żydowskiej Adlojada «Kultura i pra-

wo»” (17-20 marca 2015 r., Szczecin), „Wielka 

wojna – ważne sprawy – zwykli ludzie”  

(26 lutego 2015 r., Szczecin).

Pracownicy Instytutu redagują cztery 

czasopisma naukowe: „Studia Językoznaw-

cze” (prof. dr hab. Mirosława Białoskórska), 

„Rocznik Komparatystyczny” (prof. dr hab. 

Marta Skwara), „Autobiograia. Literatura. 

Kultura. Media” (prof. dr hab. Inga Iwasiów 

i dr hab. Jerzy Madejski, prof. US) oraz „Me-

luzyna. Dawna Literatura i Kultura” (dr 

hab. Witold Wojtowicz i in.).

W dorobek Instytutu wpisują się rów-

nież ailiowany przy Instytucie – „Dyskurs”, 

którego redaktorem była dr hab. Danuta 

Dąbrowska, prof. US oraz redagowane przez 

prof. dr hab. Ingę Iwasiów „Pogranicza. 

Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny” 

(wydawca: Dom Kultury „Klub 13 Muz”). 

Przy Instytucie działają: Towarzystwo 

Miłośników Języka Polskiego, Towarzy-

stwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 

Wszechnica Polonistyczna oraz Telefonicz-

na i Internetowa Poradnia Językowa.

EDUKACJA W REGIONIE
Pracownicy Instytutu od lat prowadzą 

stałe działania edukacyjne – wykłady 

i warsztaty z zakresu literaturoznaw-

stwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa 

i medioznawstwa dla młodzieży szkolnej 

Szczecina i regionu (m.in. w ramach zajęć 

Wszechnicy Polonistycznej oraz wiosen-

nych wyjazdów nauczycieli akademic-

kich do szkół regionu), współpracują ze 

Szczecińskim i Gryińskim Uniwersyte-

tami Trzeciego Wieku, biorą udział w pra-

cach Komitetu Okręgowego Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego, organizują 

na terenie województwa zachodniopo-

morskiego Ogólnopolską Olimpiadę Wie-

dzy o Mediach, obchody Międzynarodo-

wego Dnia Języka Ojczystego, włączają się 

w działania Zachodniopomorskiego Festi-

walu Nauki. Instytut sprawuje patronat nad 

czterema szkołami: I Liceum Ogólnokształ-

cącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Szcze-

cinie, Zespołem Szkół nr 1 im. Bolesława 

III Krzywoustego w Choszcznie, Liceum 

Ogólnokształcącym im. Bolesława Chro-

brego w Gryicach oraz Gimnazjum nr 2  

im. ks. J. Twardowskiego w Goleniowie.

MŁODZI ADEPCI NAUKI
Studenci poszerzają swoją wiedzę, aktyw-

nie uczestnicząc w pracach sześciu kół 

JUBILEUSZ

Obchody jubileuszu trzydziestolecia Instytutu Polonistyki 
i Kulturoznawstwa (9.12.2015) w Polskim Radiu Szczecin. 

Od lewej: JM Rektor US prof. Edward Włodarczyk; Lech 
Karwowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie; 

Bożena Winiarska, wicedyrektorka Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie; prof. dr hab. Inga Iwasiów (Instytut Polonistyki 

i Kulturoznawstwa US) 
Fot. Konrad Nowak
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naukowych: Młodych Językoznawców 

(opiekun: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek), 

Literatury i Kultury XIX wieku (opiekun: 

dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US), Mło-

dych Kulturoznawców (dr hab. Barbara 

Ochendowska-Grzelak), Młodych Literatu-

roznawców (prof. dr hab. Andrzej Sulikow-

ski), Kole Naukowym „Stopklatka” (mgr 

Mirosław Salski), Kole Naukowym Public 

Relations „PR 2.0” (dr Krzysztof Flasiński).

Młodzi adepci nauki organizują spo-

tkania i konferencje studenckie, których 

plonem są liczne wartościowe publikacje. 

Studenci Koła Młodych Językoznawców 

od 2010 roku wydają pismo „Wyjątek”. 

Dotychczas ukazało się pięć numerów, 

w przygotowaniu znajduje się kolejny.

Ten niebywały rozwój i aktywność In-

stytutu to zasługa samych pracowników, 

którzy prowadzą badania naukowe, reali-

zują granty i staże naukowe, zdobywają ko-

lejne stopnie i tytuły naukowe, aktywnie 

uczestniczą w pracach organizacyjnych na 

rzecz Instytutu i Wydziału oraz włączają 

się w działania edukacyjno-kulturalne na 

rzecz miasta i regionu. To również efekt 

mądrego i sprawnego zarządzania Instytu-

tem. Przypomnijmy, że w latach uniwersy-

teckich jego dyrektorami byli: prof. dr hab. 

Jerzy Jarowiecki, prof. dr hab. Erazm Kuź-

ma, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, prof. dr 

hab. Mirosława Białoskórska, dr hab. Piotr 

Urbański, prof. US (obecnie: prof. UAM) 

i prof. dr hab. Inga Iwasiów.

PODZIęKOWANIA  
DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Uroczystości jubileuszowe stały się rów-

nież okazją do podziękowania wszystkim, 

którzy wspierali rozwój i działalność In-

stytutu. Miałam przyjemność skierować 

słowa wdzięczności do władz rektorskich 

i dziekańskich, które przez lata z życzli-

wością i zrozumieniem odnosiły się do 

potrzeb i inicjatyw pracowników naszej 

jednostki.

Instytut, prowadząc swoją działalność 

naukową i edukacyjną, wynikającą z misji 

Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału 

Filologicznego, współpracuje od wielu lat 

z różnymi instytucjami miasta i regionu. 

Słowa szczególnych podziękowań zostały 

skierowane do dra Adama Rudawskiego  

– prezesa Polskiego Radia Szczecin, Lucja-

na Bąbolewskiego – dyrektora Książnicy 

Pomorskiej, Lecha Karwowskiego – dy-

rektora Muzeum Narodowego w Szczeci-

nie oraz Urszuli Pańki – dyrektor Zachod-

niopomorskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli.

GŁOSY Z PRZESZŁOśCI
Podczas krótkiej jubileuszowej prezentacji 

przedstawione zostały fragmenty archi-

walnych nagrań Polskiego Radia Szczecin 

wypowiedzi kilku wybitnych postaci In-

stytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa, 

osób, których dzisiaj nie ma już wśród nas: 

Profesora Erazma Kuźmy – nestora szcze-

cińskiej polonistyki, dla wielu z nas na-

uczyciela i mistrza; Profesor Zoii Wójcic-

kiej – znawczyni literatury romantyzmu, 

czy szerzej – epoki romantyzmu; Profesora 

Bolesława Hadaczka – prekursora badań 

kresoznawczych i wybitnego historiogra-

fa literatury kresowej. Mogliśmy usłyszeć 

również wypowiedź znanej poetki szcze-

cińskiej Heleny Raszki – pisarki zaprzy-

jaźnionej z Instytutem i z Radiem, która 

ze względu na stan zdrowia nie mogła 

wziąć udziału w uroczystości. Na koniec 

spotkania z „głosami z radiowego archi-

wum” zaprezentowane zostały fragmenty 

dwu reportaży: Włodzimierza Kaczmarka 

Wartości z 1973 roku oraz Aliny Głowac-

kiej i Alicji Maciejowskiej Nadzieja. Rzecz 

o mierzyńskich rybaczkach z 1969 roku – to 

utwory radiowe utrzymane w konwencji 

tzw. polskiej szkoły reportażu, początkami 

sięgającej drugiej połowy lat 50., a rozwija-

jącej się w latach 60. i 70.

Prezentacje radiowych nagrań z prze-

szłości pozwoliły nam wspomnieć tych, 

których wprawdzie nie ma już wśród nas, 

ale są w naszej serdecznej pamięci. Oni 

budowali fundamenty naszego Instytutu 

i dzięki ich pracy i oiarności możemy cie-

szyć się dzisiejszym świętem i wyznaczać 

sobie nowe zadania na przyszłość.

POLSZCZYZNA NA POMORZU 

ZACHODNIM

Uroczystości trzydziestolecia Instytutu Po-

lonistyki i Kulturoznawstwa US zwieńczy-

ła rozmowa na temat Polszczyzny na Pomo-

rzu Zachodnim, którą poprowadziły: prof. 

dr hab. Ewa Kołodziejek – językoznawczy-

ni z Uniwersytetu Szczecińskiego i Agata 

Rokicka – dziennikarka Polskiego Radia 

Szczecin, a wzięli w niej udział: pisarz Ar-

tur Daniel Liskowacki, Krystyna Maksy-

mowicz – aktorka Teatru Współczesnego 

w Szczecinie, Artur Cembik – dyrektor 

Zespołu Szkół w Kołbaczu, Adam Zieliński, 

czyli raper Łona. W tak zróżnicowanym 

gronie próbowano dociec, czy nasza polsz-

czyzna ma obecnie cechy regionalne. Pod-

stawą i uzupełnieniem rozważań były od-

tworzone z taśm archiwalnych fragmenty 

wywiadów z językoznawcami badającymi 

w przeszłości język ludności osiedlającej się 

po wojnie na Pomorzu Zachodnim: prof. 

Janiną Węgier, drem Remisławem Wójci-

kiem i mgrem Stanisławem Dąbrowskim. 

Konstatacje dotyczące historii zachodnio-

pomorskiej polszczyzny i procesów inte-

gracji językowej uzupełnione zostały przez 

barwne niekiedy przykłady zaczerpnięte 

z języka młodego pokolenia. Uczestnicy 

rozmowy wyrazili również swe obawy 

dotyczące jakości języka używanego dziś 

przez mieszkańców Szczecina.

Wydarzenia towarzyszące obchodom 

jubileuszu trzydziestolecia Instytutu Po-

lonistyki i Kulturoznawstwa US przypo-

mniały nam o jego pięknych, sięgających 

w odległą przeszłość, tradycjach i o doko-

naniach, które pozwalają z nadzieją patrzeć 

w przyszłość. Dziękując Pracownikom 

i Studentom za ich dotychczasowe zaan-

gażowanie w rozwój Instytutu, życzyłam 

wszystkim, by przeżywane wspólnie pod-

niosłe chwile dodały nam energii i entuzja-

zmu na kolejne lata. u
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30 lat germanistyki
na Pomorzu Zachodnim

Jeszcze nie wybrzmiały echa majowego jubileuszu Uniwersytetu Szczecińskiego, 
a już mamy następną okrągłą rocznicę. W dniach 6-7 października 2015 roku Instytut 
Filologii Germańskiej uroczyście obchodził jubileusz trzydziestolecia swojej działalności. 

dr hab. Magdalena
Lisiecka-Czop

Instytut Filologii 
Gemańskiej 

Wydział Filologiczny US

Choć właściwie początki germanistyki w Szczecinie 

to rok 1983, kiedy to docentowi Karolowi Kocze-

mu powierzono zadanie utworzenia Zakładu Filologii 

Germańskiej, jeszcze w strukturach Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej.

Nie było łatwo przekonać ówczesnych decyden-

tów, że germanistyka w Szczecinie to nie germanizacja 

i że taki kierunek studiów jest na Pomorzu Zachodnim 

potrzebny nie tylko do budowania dobrych relacji 

z zachodnim sąsiadem. Po długich staraniach docent 

Koczy otrzymał wreszcie zgodę władz centralnych 

oraz wojewódzkich i w pierwszym roku działalności 

Uniwersytetu Szczecińskiego przyjęto 20 osób na i-

lologię germańską. Dla porównania w bieżącym roku 

naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stop-

nia, stacjonarnych i niestacjonarnych rozpoczęło 265 

studentów germanistyki.

OD „KOLARZA” DO DOMU MARYNARZA
Początkowo, w latach 1985-87, zajęcia odbywały się 

w dwóch pomieszczeniach wynajmowanych w Hote-

lu Kolarskim przy ul. Wojska Polskiego 244/246, na-

stępnie przez wiele lat szczecińscy germaniści zajmo-

wali zabytkowy budynek przy ul. Rycerskiej 3, obok 

Zamku Książąt Pomorskich. Przez studentów i wykła-

dowców nazywany był on „stajnią”, gdyż kiedyś znaj-

dowały się w nim boksy dla koni, magazyn obroku 

i ujeżdżalnia książęca. Od listopada 2014 roku Instytut 

Filologii Germańskiej zajmuje część budynku dawnego 

Domu Marynarza przy ul. Malczewskiego 10-12, który 

dzielimy z Akademickim Centrum Kultury US i... ze 

szkołą karate.

STRUKTURA INSTYTUTU I KSZTAŁCENIE 
STUDENTÓW
Dziś szczecińska germanistyka to prężny instytut, na 

który składa się sześć zakładów naukowych i jedna 

pracownia. Od roku 1988 wydawane jest czasopismo 

naukowe „Colloquia Germanica Stetinensia”, które na 

liście B czasopism ocenianych przez MNiSW ma obec-

nie 7 punktów.

W Instytucie studenci uczą się na studiach I, II i III 

stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Do wy-

boru mają specjalizacje: nauczycielską, translatorską 

i – poszukiwaną na rynku pracy – specjalność: język 

niemiecki w gospodarce i biznesie. Działają studia po-

dyplomowe w zakresie korespondencji handlowej.

W roku akademickim 2015/16 powstał nowy kie-

runek – ilologia germańska z dodatkowym językiem 

obcym, realizowany w trybie popołudniowym. Cie-

szył się on ogromnym zainteresowaniem wśród kan-

dydatów (nabór na pierwszy rok rozszerzono z 30 do 

123 osób, a mimo to nie przyjęto wszystkich chętnych), 

zwłaszcza, że opracowany program studiów zakłada 

intensywny trening językowy od podstaw w zakresie 

dwóch języków obcych (niemieckiego i drugiego języ-

ka do wyboru) oraz przedmiotów ilologicznych.

POMORZE I NIE TYLKO 
– NAUKOWE OBSZARY BADAń
Germanistyka w Szczecinie, stolicy Pomorza Zachod-

niego, to również silny ośrodek badań nad specyiką 

regionu, znajdującego się na styku kultur.

Literatura regionalna Pomorza Zachodniego, 

w tym literatura wspomnieniowa dotycząca ucieczki 

i wypędzenia, jest wiodącym obszarem badawczym 

Zakładu Współczesnej Literatury Niemieckojęzycznej 

(m.in. badania dr hab. Eweliny Kamińskiej-Ossowskiej, 

prof. US i dr Ewy Hendryk), natomiast Pomorzem jako 

pograniczem kulturowym i obszarem transkulturo-

wym zajmuje się Zakład Literaturoznawstwa Porów-

nawczego (pod kierownictwem dr hab. Katarzyny 

Krasoń, prof. US). Warto wymienić choćby publikacje 

dra Andrzeja Talarczyka na temat pochodzącego z Po-
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morza pisarza Uwego Johnsona i książkę 

Stettin/Szczecin. Dokumente und Erinne-

rungen/Dokumenty i wspomnienia (1994), 

czy badania nad związkami literatury 

i kultury na Pomorzu Zachodnim dra Bar-

tosza Wójcika.

Spektrum zainteresowań szczeciń-

skich literaturoznawców obejmuje jednak 

nie tylko literaturę Pomorza, ale również 

innych regionów Niemiec, Austrii i Szwaj-

carii (Zakład Literatury i Kultury Krajów 

Niemieckojęzycznych, kierowany przez dr 

hab. Dorotę Sośnicką, prof. US), a także za-

gadnienia teoretyczne.

JEDNOSTKI JęZYKOZNAWCZE
Kontakty językowe to obszary badawcze 

zakładów językoznawczych – warto choć-

by wspomnieć o badaniach porównaw-

czych w zakresie gramatyki umysłu na 

podstawie języka niemieckiego, polskiego, 

ale również rosyjskiego, hebrajskiego i ji-

dysz, prowadzonych przez Zakład Lingwi-

styki Komputerowej pod kierunkiem dra 

hab. Pawła Mecnera, prof. US.

Pozostałe jednostki językoznawcze: 

Zakład Języka Niemieckiego (kier. prof. dr 

hab. Ryszard Lipczuk), Zakład Lingwisty-

ki Stosowanej (kier. dr hab. Jolanta Ma-

zurkiewicz-Sokołowska, prof. US) oraz 

Pracownia Przekładoznawstwa Ogólne-

go i Specjalistycznego (kier. dr hab. Piotr 

Sulikowski, prof. US) realizują tematykę 

badawczą głównie z zakresu językoznaw-

stwa stosowanego: leksykologii, leksy-

kograii i frazeologii polsko-niemieckiej, 

akwizycji i przetwarzania języka z per-

spektywy psycholingwistycznej, kogni-

tywno-lingwistycznej i glottodydaktycz-

nej, a także translatoryki.

MŁODZI BADACZE
Prężnie działa Koło Naukowe Germani-

stów. Niegdyś, jeszcze za czasów docenta 

Koczego, tradycją było nadawanie „stu-

denckiego Nobla”. Wyróżnienie to Koło 

Naukowe przyznawało jednemu z pisarzy 

nominowanych do nagrody Nobla przez 

Akademię Szwedzką w Sztokholmie, a któ-

rzy tej nagrody nie otrzymali. Uhonoro-

wany został w ten sposób między innymi 

Günter Grass, któremu statuetkę w imieniu 

studentów w roku 1989 osobiście wręczy-

ła obecna dyrektorka Instytutu Filologii 

Germańskiej, Jolanta Mazurkiewicz-Soko-

łowska. Od roku 2012 kołem naukowym 

opiekuje się dr Bartosz Wójcik. Studenci 

podejmują różnorakie działania związane 

z badaniem polsko-niemieckich relacji na 

Pomorzu, np. zajmują się historią pograni-

cza, spotykają się z niemieckimi studenta-

mi i zdobywają cenne doświadczenia na 

praktykach tłumaczeniowych.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICą 
I śRODOWISKIEM LOKALNYM
Dynamicznie rozwija się współpraca mię-

dzynarodowa z uczelniami partnerskimi, 

jak również instytucjami z krajów niemiec-

kojęzycznych, wspierającymi naszą dzia-

łalność – m.in. Ambasadą RFN, Niemiecką 

Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD), 

Instytutem Goethego, Akademią Bałtycką 

(wcześniej Ostsee-Akademie), Austriackim 

Forum Kultury czy Fundacją Pro Helvetia. 

Szczególne miejsce zajmuje ścisła koope-

racja z naszymi niemieckimi partnerami 

w programie Erasmus – Uniwersytetem 

Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, 

Uniwersytetem w Rostocku i Uniwersyte-

tem Lipskim.

Spotkanie jubileuszowe
Fot. Krzysztof Wasielewski
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Owocem tej współpracy są wykłady 

gościnne, zarówno germanistów niemiec-

kich w Szczecinie, jak i szczecińskich na 

uniwersytetach partnerskich, a także wy-

jazdy studentów, wspólne projekty badaw-

cze i wspólnie organizowane konferencje 

w Szczecinie i w Pobierowie, jak choćby 

sześć konferencji językoznawczych z cyklu 

„Kommunikation für Europa”.

Konferencje na temat literatur regio-

nalnych organizowane są od roku 2000 

w kooperacji z partnerami z Niemiec 

i Skandynawii. Regularnie odbywają się 

spotkania autorskie i warsztaty z pisarzami 

z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Mamy dobre 

kontakty z Ilse Sarecką – niegdyś legen-

dą szczecińskiego szkolnictwa, a obecnie 

pisarką i poetką, od wielu lat mieszkającą 

w Ueckermünde. Staraniem dr Ewy Hen-

dryk w latach 2012 i 2014 ukazały się dwa 

tomiki jej wierszy w tłumaczeniu na język 

polski przez studentów i pracowników IFG.

Aktualnie pracuje w Instytucie dwoje 

profesorów wizytujących z Niemiec – prof. 

Hannelore Scholz-Lübbering (Uniwersy-

tet Humboldtów w Berlinie) i prof. Wer-

ner Westphal (Uniwersytet Greifswaldz-

ki) oraz lektorka DAAD, mgr Carolina Ott.

Przy Instytucie działa również licencjo-

nowane Centrum Egzaminacyjne TestDaF 

– przeprowadzające egzamin państwowy 

dla cudzoziemców chcących podjąć studia 

w Niemczech.

Instytut aktywnie współpracuje m.in. 

z Książnicą Pomorską i Działem Edukacji 

Artystycznej Zamku Książąt Pomorskich, 

a także szkołami patronackimi – w szko-

łach, naszym Instytucie i Książnicy odby-

wają się warsztaty, zajęcia, prelekcje dla 

uczniów organizowane przez pracowni-

ków i studentów, Dni Poezji, spotkania 

z gośćmi, wystawy oraz programy arty-

styczne.

śWIęTUJEMY 30-LECIE 
SPOGLąDAJąC W PRZYSZŁOść
Nie brak więc powodów, aby na germa-

nistyce świętować i wspominać. Paździer-

nikowy jubileusz 30-lecia IFG uświetnili 

swoją obecnością JM Rektor US, prof. dr 

hab. Edward Włodarczyk i dziekan Wy-

działu Filologicznego, prof. dr hab. Ewa 

Komorowska. Licznie stawili się absolwen-

ci – wśród nich Norbert Obrycki (obec-

nie poseł na Sejm RP), Barbara Szomborg 

(Jaroszek) – zastępca dyrektora Departa-

mentu Emisyjno-Skarbcowego NBP oraz 

Bolesław Cieślik (naczelnik Wydziału 

Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie 

Sprawiedliwości, członek Państwowej 

Komisji Egzaminacyjnej). Nie zabrakło by-

łych pracowników Instytutu i lektorów 

DAAD.

Niestety, nestor szczecińskiej germani-

styki, docent Karol Koczy, nie doczekał ju-

bileuszu 30-lecia swojego ukochanego In-

stytutu – był jednak obecny symbolicznie. 

Jego imię – w obecności rodziny i władz 

uczelni – uroczyście nadano sali wykłado-

wej w nowej siedzibie IFG.

W programie jubileuszu znalazł się 

panel wspomnieniowy z udziałem byłych 

DYREKTORZY SZCZECIńSKIEJ GERMANISTYKI:

doc. dr Karol Koczy – dyrektor Zakładu, Katedry, a następnie Instytutu FG 

w latach 1983-1992

dr hab. Augustyn Mańczyk, prof. US – lata 1992-1993

prof. dr hab. Ryszard Lipczuk  – lata 1993-97 i 2005-12

dr hab. Paweł Mecner, prof. US – lata 1997-2005

dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US – dyrektorka IFG 

od roku 2012

i obecnych pracowników, studentów i lek-

torów DAAD, występy artystyczne stu-

dentów germanistyki, ale też warsztaty dla 

uczniów szkół patronackich.

Sięgamy więc pamięcią wstecz, ale 

i spoglądamy z nadzieją w przyszłość, 

stawiając sobie za zadanie dalszy rozwój 

naukowy, popularyzowanie wiedzy o ję-

zyku niemieckim i kulturze krajów nie-

mieckojęzycznych.

Zamierzamy także kontynuować dzia-

łania ukierunkowane na zmotywowanie 

adeptów germanistyki do studiowania na 

Uniwersytecie Szczecińskim i takiego ich 

kształcenia, które umożliwi absolwentom 

znalezienie satysfakcjonującej pracy w re-

gionie, w Polsce i innych krajach Unii Eu-

ropejskiej. u

Więcej informacji na temat historii Instytutu Filologii Ger-
mańskiej na stronie www:
http://www.wf.usz.edu.pl/historia-instytutu

Uczestnicy uroczystości jubileuszowych trzydziestolecia 
germanistyki

Fot. Krzysztof Wasielewski
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25 latInstytutu Nauk o Morzu
23 października 2015 roku w Sali Senatu US zgromadziło się wielu gości 
i pracowników uczelni, by uczcić 25 lat istnienia wyjątkowego, bo tworzonego 
od podstaw, Instytutu Nauk o Morzu.

JUBILEUSZ

Julia Poświatowska
rzeczniczka US

Jubileuszowa konferencja „25 lat Instytutu Nauk 

o Morzu w Uniwersytecie Szczecińskim” organi-

zowana pod patronatem Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego – Olgierda Geblewicza, Woje-

wody Zachodniopomorskiego – Marka Tałasiewicza, 

Prezydenta Miasta Szczecin – Piotra Krzystka oraz 

JM Rektora US − prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka 

podsumowała dorobek naukowców, którzy zbudowali 

podwaliny znaczącej jednostki uczelnianej, prowadzą-

cej badania ważne nie tylko dla naszego regionu.

Instytut Nauk o Morzu został uruchomiony 

w 1990 roku, a od września 2008 współtworzy Wy-

dział Nauk o Ziemi US. Jednostka legitymuje się 

znacznym dorobkiem naukowym. Badania prowa-

dzone w zakładach obejmują praktycznie wszystkie 

podstawowe dyscypliny geograiczne (geograię i-

zyczną, społeczno-ekonomiczną i regionalną). Wio-

dącymi kierunkami naukowymi Instytutu są studia 

dotyczące środowiska geograicznego morskiej strefy 

brzegowej oraz obszarów przybrzeżnych.

W strukturze INoM funkcjonują obecnie zakła-

dy: Geomorfologii Morskiej, Geologii i Paleogeograii, 

Geologii Morza, Hydrograii i Gospodarki Wodnej, 

Klimatologii i Meteorologii Morskiej, Oceanograii 

Fizycznej, Paleooceanologii, Teledetekcji i Kartograii 

Morskiej oraz Pracownia Hydrologii Morskiej Strefy 

Brzegowej.

— Instytut Nauk o Morzu US obejmuje zasięgiem 

swojego działania nie tylko obszar województwa za-

chodniopomorskiego, ale też, ze względu na swoją spe-

cyikę naukową i dydaktyczną (geograia morza), różne 

części Oceanu Światowego, w szczególności znaczną 

część południowego Bałtyku i całe polskie wybrzeże. 

Rozwój Instytutu leży w żywotnym interesie miesz-

kańców całego polskiego wybrzeża, stanowiącego 

znaczną część naszego kraju. Za rozwojem tym prze-

mawia także dogodne położenie geograiczne, umożli-

wiające szerokie kontakty międzynarodowe z ośrod-

kami zarówno w basenie Morza Bałtyckiego, jak i całej 

Europy Zachodniej – wyjaśnia prof. dr hab. Stanisław 

Musielak, dyrektor Instytutu Nauk o Morzu.

Podczas sesji jubileuszowej prof. dr hab. Stanisław 

Musielak wygłosił wykład pt. Rozwój i znaczenie Insty-

tutu Nauk o Morzu US w skali lokalnej, krajowej i mię-

dzynarodowej, bogato ilustrowany infograiką oraz 

pamiątkowymi fotograiami przywołującymi ważne 

momenty z historii oraz obrazującymi wysiłek zarów-

no naukowców, jak i wszystkich pracowników tej jed-

nostki. Odbyła się również sesja posterowa „Historia, 

działalność i dorobek Instytutu Nauk o Morzu”. Uro-

czystości jubileuszowe zakończyły się zwiedzaniem 

pracowni i laboratoriów Instytutu.

Zainteresowani rozwojem tej jednostki sięgnąć 

mogą do tomu 25 lat Instytutu Nauk o Morzu Uniwer-

sytetu Szczecińskiego (1990-2015) pod redakcją Stani-

sława Musielaka i Anny Cedro, wydanego przez Książ-

nicę Pomorską (Szczecin, 2015) i naszą uczelnię. u

Konferencja jubileuszowa. Przemawia prof. dr hab. Stanisław Musielak, 
dyrektor Instytutu Nauk o Morzu
Fot. Jerzy Giedrys
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Akademicki jubileusz
w Gorzowie Wielkopolskim

Jedną z misji realizowanych przez szczecińskie uczelnie 
było tworzenie zamiejscowych ośrodków akademickich. 
Przykładem tej działalności jest ich pięćdziesięcioletnia 
obecność w Gorzowie Wielkopolskim.

dr inż. Marian Gołębiowski
kierownik 

Biblioteka Ekonomiczna
Wydział Nauk 

Ekonomicznych
i Zarządzania US

Przywołaniu i utrwaleniu tej tradycji służyła sesja 

okolicznościowa „50 lat działalności szczecińskiego 

ośrodka akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim”. 

W mieście tym pięć dekad temu rozpoczął funkcjono-

wanie Punkt Konsultacyjny Politechniki Szczecińskiej, 

którego kontynuatorem był od 1985 roku Punkt Kon-

sultacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego spadko-

biercą jest od 2011 roku Zamiejscowy Wydział Spo-

łeczno-Ekonomiczny US w Gorzowie Wlkp. Dziekan 

wydziału, prof. dr hab. Jerzy Dudziński 11 grudnia 

2015 roku zaprosił do auli członków Rady Wydziału, 

jego pracowników i gości, a wśród nich młodzież go-

rzowskich szkół średnich z nauczycielami.

Dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorektor US 

ds. kształcenia, rozpoczynając sesję, poinformował 

o współczesnym funkcjonowaniu i nakreślił per-

spektywę rozwoju ZWSE US w Gorzowie Wlkp., 

w którego struktury został włączony w bieżącym 

roku – przeniesiony z Jarocina – Zamiejscowy Wy-

dział Administracji.

Dr hab. inż. Andrzej Wieczorek, prodziekan ds. roz-

woju Wydziału Technologiii Inżynierii Chemicznej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-

nego w Szczecinie, przypomniał zgromadzonym o za-

ocznych studiach na Wydziale Chemicznym w PK PS 

w Gorzowie Wlkp., prowadzonych w latach 1965-1985 

przez poprzedniczkę ZUT – Politechnikę Szczecińską.

Wykład okolicznościowy: 50 lat szczecińskiego 

ośrodka akademickiego w Gorzowie Wielkopolskim 

przedstawił piszący te słowa.

Trudno jest zrekonstruować w pełni dzieje tego 

ośrodka. Zgromadzone w archiwach dane są niekom-

pletne, a ludzka pamięć – zawodna. W wykładzie uję-

to zatem najważniejsze fakty, które udało się ustalić.

DZIAŁALNOść SZCZECIńSKIEGO OśRODKA 
AKADEMICKIEGO W GORZOWIE 
WIELKOPOLSKIM
Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 

w nowo utworzonym PK PS odbyła się 4 września 

1965 roku. Zaoczne studia chemiczne rozpoczęło wte-

dy 33 pracowników Gorzowskich Zakładów Włókien 

Sztucznych (później ZWCh „Stilon”), a także Gorzow-

skich Zakładów Przemysłu Jedwabniczego (później 

ZPJ „Silwana”) i „Biowetu”.

W 1966 roku rozpoczęto także zajęcia na Wydziale 

Budowy Maszyn PS, a w latach 1969-2007 działał Wy-

dział Budownictwa i Architektury PS.

Wyższą edukację ekonomiczną rozpoczęto 

w PK PS w 1966 roku na kierunkach: ekonomiki prze-

mysłu i ekonomiki transportu. Proces dydaktyczny 

był realizowany przez Wydział Inżynieryjno-Ekono-

miczny Transportu PS. W 1985 roku, po utworzeniu 

US, studia ekonomiczne odbywały się w Gorzowie 
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Wlkp. na Wydziale Ekonomicznym, a od 

1997 roku – na Wydziale Nauk Ekonomicz-

nych i Zarządzania. Od 2011 roku są one 

kontynuowane na ZWSE.

W 2016 roku przypadnie zatem nie tyl-

ko 70-lecie wyższej edukacji ekonomicznej 

na Pomorzu Zachodnim, ale także jej pięć-

dziesięciolecie w Gorzowie Wlkp.

W PK US prowadzono głównie eko-

nomiczne siedmiosemestralne zaoczne 

studia zawodowe (przez kilka lat wieczo-

rowe i dzienne) i trzysemestralne zaoczne 

uzupełniające studia magisterskie, a także 

podyplomowe. Dane dotyczące kształce-

nia w latach 1994-1998 zostały zawarte 

w tabeli 1.

Nie jest znana liczba absolwentów ani 

PS, ani US w gorzowskim ośrodku akade-

mickim. Najnowsze opracowania Archi-

wum US obejmują na razie tylko lata 1997-

2008. Dane te przedstawiono w tabeli 2.

W PK US funkcjonowały także: Wy-

dział Humanistyczny US (ilologia polska 

– trzyletnie zaoczne studia zawodowe, 

pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika 

opiekuńczo-wychowawcza – trzyletnie 

zaoczne studia zawodowe oraz trzyletnie 

uzupełniające zaoczne studia magisterskie) 

oraz Wydział Prawa i Administracji US.

Ze względu na wycinkowy charak-

ter dane przedstawione w tabelach nie 

określają w pełni liczby studentów ani 

absolwentów w PS i US w gorzowskim 

ośrodku akademickim. Pozwalają jed-

nak stwierdzić, że – dzięki zamiejscowej 

obecności obu uczelni – wykształcono 

w nich tysiące magistrów, inżynierów 

i licencjatów różnych kierunków i specjal-

ności. u

Tabela 1. Liczba studentów na WE w PK US w Gorzowie Wlkp. w latach 1994-1998 

według form i kierunków studiów

Lp. forma i kierunek studiów

liczba studentów

rok akademicki

1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

1.
studia dzienne 

kierunek: ekonomia 100 199 291 299

2. 

studia zaoczne 

kierunek: zarządzanie 
i marketing

kierunek: ekonomia

320

–

325

110 

385

230

388

412

3. 
studia wieczorowe

kierunek: ekonomia – 53 216 498

4. uzupełniające studia 
magisterskie – – – 165

razem 420 687 1122 1762

Źródło: opracowanie własne na podstawie Z. Głodek, Sprawozdanie z działalności PK US w Gorzowie Wlkp. (za lata 1994-1998)

Tabela 2. Absolwenci WNEiZ w PK US w Gorzowie Wlkp. w latach 1997-2008 według

kierunków i form studiów

kierunek i poziom studiów

liczba studentów

formy studiów

łącznie dzienne wieczorowe zaoczne 

ekonomia

zawodowe 1312 354 340 618

uzupełniające 
magisterskie

939 939

inanse i bankowość

zawodowe 356 79 277

uzupełniające 
magisterskie

1612 1612

inanse i rachunkowość
uzupełniające 
magisterskie

143 143

informatyka i ekonometria
uzupełniające 
magisterskie

96 96

zarządzanie

uzupełniające 
magisterskie

283 283

zarządzanie i marketing

zawodowe 766 90 676

magisterskie 1776 1776

ogółem 7283 354 509 6420

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z archiwum US
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Profesor Hubert Bronk– uczony, organizator, dydaktyk, kolega
Na jubileusz 50-lecia pracyw szkolnictwie wyższym

JUBILEUSZ

prof. dr hab.
Elżbieta Załoga

kierownik

Katedra Systemów
i Polityki Transportowej

Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US

prof. dr hab.
Józef Stanilewicz

Katedra Historii Społeczno-
-Ekonomicznej i Gospodarki 

Przestrzennej

Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US 

Jubileusze są zawsze wyjątkową okazją do oceny 

dokonań i zasług Jubilata, tym bardziej, że w na-

szym wypadku jest nim czołowy przedstawiciel 

szczecińskiego środowiska naukowego, człowiek wy-

bitnie zasłużony dla rozwoju nauki i dydaktyki w Po-

litechnice Szczecińskiej, Uniwersytecie Szczecińskim, 

Akademii Morskiej w Szczecinie oraz kilku wyższych 

szkół zawodowych w regionie.

Przypomnienie, że Profesor dr hab. inż. Hubert 

Bronk jest współtwórcą szczecińskiej szkoły trans-

portowej tworzonej przez kadrę naukową Akademii 

Handlowej (1946–1950), Wyższej Szkoły Ekonomicz-

nej (1950–1955), Politechniki Szczecińskiej (1955–1985) 

a następnie Uniwersytetu Szczecińskiego, to podkre-

ślenie tylko jednego, jakże jednak ważnego aspektu 

jego dokonań, na które nakładały się wyjątkowe suk-

cesy organizacyjne związane z rozwojem kierowa-

nych przez Profesora: katedry, instytutu, Uniwersy-

tetu Szczecińskiego i wreszcie dwóch wyższych szkół 

zawodowych, którym rektor Hubert Bronk zapew-

nił poziom naukowy potwierdzony wysoką pozycją 

w rankingach polskich uczelni.

Biorąc pod uwagę inne wybitne osiągnięcia Pro-

fesora Huberta Bronka, a także cechy jego charakte-

ru należy stwierdzić, że jest to postać nietuzinkowa, 

trudna do jednoznacznego zaszuladkowania. Być 

może wyniósł ten charakter z rodzinnych Kaszub, 

krainy ludzi twardych i konsekwentnych w dzia-

łaniu. W wypadku Profesora pod maską surowego 

i niekiedy, jak trzeba, szorstkiego w obejściu Kaszuba 

kryje się wrażliwy humanista o romantycznym uspo-

sobieniu, koneser muzyki poważnej, miłośnik przy-

rody, człowiek o nienagannej kindersztubie. Godzi 

się zaznaczyć, że z inicjatywy Profesora w Szczecinie 

powołano do życia koło Stowarzyszenia Pomorsko-

Kaszubskiego. Profesor nie kryje dumy z rodowego 

herbu, którym kaszubska rodzina von Bronk szczyci 

się od 1561 roku.

Po skończeniu szkoły średniej w Gdyni w 1958 

roku Jubilat rozpoczął studia na Wydziale Inży-

nieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki 

Szczecińskiej, podczas których ukształtowały się jego 

zainteresowania naukowe związane z transportem 

samochodowym. Po rocznym stażu pracy w Jaworz-

nicko-Mikołowskim Przedsiębiorstwie Spedycyjno-

Transportowym dołączył do grona młodych pracow-

ników nauki w macierzystej uczelni, traiając pod 

opiekę doskonałych mistrzów w osobach profesorów: 

Jerzego Wolszczana, Mariana Madeyskiego i Przemy-

sława Małka.

Młody asystent wyróżniający się szczególnymi 

cechami umysłu i pasją naukową szybko wspinał się 

po szczeblach kariery naukowej, zostając z czasem 

Mistrzem i liderem szczecińskiej szkoły transporto-

wej. Umacniał swoją pozycję poprzez wyjątkową ak-

tywność m.in. w licznych oryginalnych publikacjach, 
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wyróżniających się odwagą i niezależno-

ścią w formułowaniu poglądów. Zaintere-

sowania naukowe, oscylujące początkowo 

wokół problemów mikroekonomicznych 

związanych z transportem, Profesor 

rozszerzył o problematykę infrastruktu-

ry, urynkowienia oraz liberalizowania 

polskiego transportu, międzynarodowej 

współpracy transportowej itd., przed-

stawiając funkcjonowanie transportu 

w szerokim ujęciu interdyscyplinarnym. 

Nic dziwnego, że imponująca bibliograia 

publikacji Profesora została uzupełniona 

pozycjami dotyczącymi między innymi 

funkcjonowania cykli ekonomicznych, 

doktryn ekonomicznych, podstaw gospo-

darki rynkowej, przemian ekonomiczno- 

-społecznych w Polsce w procesie dosto-

sowawczym do gospodarki rynkowej, 

procesu akcesyjnego Polski do Unii Euro-

pejskiej itd. W dorobku publicystycznym 

Profesora Huberta Bronka nie zabrakło 

także odważnych artykułów dotyczących 

zreformowania polskiego szkolnictwa 

wyższego.

Należy dodać, że narodziny Wydzia-

łu Transportu i Łączności, jego rozwój 

naukowy i kadrowy oraz organizacyjny 

były w dużym stopniu dziełem Profesora 

Huberta Bronka, któremu za zgodą Senatu 

Uniwersytetu Szczecińskiego z 31 marca 

1990 roku rektor powierzył funkcję dzie-

kana – organizatora nowego wydziału. 

Warunkiem rozwoju Wydziału było uzy-

skanie pełnych praw akademickich.

O ile Wydział spełniał formalne wy-

mogi konieczne do nadawania stopnia 

doktora, o tyle należało usilnie zabiegać 

o uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego. Dziekan Hubert 

Bronk musiał do swojej idei – traktowa-

nej przez wielu sceptyków, i to nawet na 

własnej uczelni, jako profesorskie idee ixe 

– przekonywać czołowych przedstawi-

cieli kół opiniotwórczych polskich nauk 

ekonomicznych i oicjalnych gremiów 

kierujących polską nauką i szkolnictwem 

wyższym. Z tym większą radością przy-

jęto na wydziale i uczelni postanowienie 

Centralnej Komisji ds. Tytułów Nauko-

wych i Stopni Naukowych z marca 1992 

roku przyznające Wydziałowi Transportu 

i Łączności uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora habilitowa-

nego nauk ekonomicznych w zakresie 

ekonomia.

Osiągnięcia organizacyjne związa-

ne z tworzeniem nowego wydziału oraz 

z jego szybkim awansem w hierarchii 

akademickiej, będące w dużym stopniu 

osobistą zasługą Profesora Huberta Bron-

ka sprawiły, że Senat uczelni wybrał go 

w 1993 roku na rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego. W ciągu dwóch kadencji 

rektorskich Profesor Hubert Bronk prze-

kształcił niewielki uniwersytet, działa-

jący w niezwykle trudnych warunkach 

lokalowych, w prężnie rozwijającą się 

uczelnię, podwajając jej bazę materialną.

Nie do przecenienia były również suk-

cesy Profesora Huberta Bronka związane 

z rozwojem i kierowaniem Wyższą Szkołą 

Zawodową „Collegium Balticum” w Szcze-

cinie (2001–2005) a następnie Wyższą 

Szkołą Zawodową „Stargardinum” w Star-

gardzie Szczecińskim (2006–2008), której 

był zresztą organizatorem.

W nurt szczecińskiej szkoły trans-

portowej Jubilat włączył się w 1965 

roku, w rok po ukończeniu studiów na 

Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 

Transportu Politechniki Szczecińskiej. 

Miał dobrych mistrzów i sam stał się 

Mistrzem. Umacniał dorobek własnego 

ośrodka naukowego przez swoją wyjąt-

kową aktywność, wyrażoną w licznych, 

oryginalnych publikacjach, wzorcowej 

dydaktyce, ośmiu promocjach doktor-

skich, projektach naukowo-badawczych, 

pracach eksperckich, recenzjach doktor-

skich, opiniach dorobku, organizowaniu 

krajowych i międzynarodowych konfe-

rencji transportowych. Szczególne uzna-

nie budzi zaangażowanie Profesora we 

współpracę naukową z zachodnioeuropej-

skimi, wiodącymi ośrodkami akademic-

Jubilatowi, prof. drowi hab. inż. Hubertowi Bronkowi gratu-

lacje składa prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dziekan Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług US
Fot. Jerzy Giedrys
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kimi w rozwoju teorii transportu. W la-

tach 1974–1984 Profesor głosił wykłady 

w Dreźnie, Bonn i Wismarze, a w następ-

nych latach utrwalał więzi z instytutami 

transportu także w wielu innych krajach, 

m.in. Austrii, Belgii Rosji, Chorwacji, Japo-

nii, Czechach i Słowacji. Jest jednym z nie-

wielu polskich ekonomistów transportu 

znanych i uznanych za granicą. Wniósł 

również wkład w rozwój niemieckich 

ośrodków akademickich, pełniąc opiekę 

naukową nad habilitantem dr Herma-

nem Witte z Fachhochschule Osnabrück, 

późniejszym doktorem habilitowanym 

Uniwersytetu Szczecińskiego, promu-

jąc trzykrotnie na stopień doktora nauk 

ekonomicznych, publikując swój dorobek 

naukowy w tych ośrodkach i uczestni-

cząc w badaniach w ramach niemiecko- 

-polskich projektów badawczych DAAD. 

Pan Profesor promuje także za granicą ka-

drę macierzystego wydziału, włączając ją 

we wszelkie formy prowadzonej i rozwija-

nej współpracy (wspólne publikacje, semi-

naria naukowe, staże naukowe). W ramach 

umowy o współpracy Wydziału Zarządza-

nia i Ekonomiki Usług z Hochschule Osna-

brück Profesor przygotowywał ofertę 

uzupełniających studiów magisterskich na 

specjalności transportowej dla absolwen-

tów tej niemieckiej uczelni, a ostatnio był 

inicjatorem i głównym moderatorem mię-

dzynarodowego seminarium naukowego 

na temat „Nachhaltigkeit, oekonomische 

Gleichgewichte und Wertschoepfung”, któ-

re odbyło się w Lingen w maju 2014 roku. 

Efektem seminarium jest wydana w Ar-

gentynie monograia z udziałem dziewię-

ciu pracowników naukowych US.

Silna pozycja Profesora w gronie euro-

pejskich ekonomistów transportu pozwa-

la na występowanie w roli inicjatora wie-

lu ważnych przedsięwzięć. Przykładem 

jest Europejska Platforma Towarzystw 

Naukowych Transportu (The European 

Platform of Transport Sciences – EPTS), 

grupująca 10 państw i wnosząca wkład 

w rozwój ekonomiki transportu poprzez 

odbywające się corocznie (od 2002 r.) 

w poszczególnych państwach członkow-

skich europejskie kongresy transportowe 

(The European Transport Congress EPTS).

Profesor Hubert Bronk zjednuje ludzi 

swoją wiedzą i silną osobowością. Jest sta-

nowczy w działaniu. To dzięki Jego upo-

rowi i, można nawet powiedzieć – patrio-

tyzmowi, w Szczecinie odbył się w 2003 

roku II Europejski Kongres Transportowy 

EPTS, mimo że zgłaszano propozycje in-

nych stolic europejskich. Premier landu 

Brandenburgia – Manfred Stolpe (doktor 

honorowy Uniwersytetu Szczecińskiego), 

który w 2002 roku objął tekę ministra 

transportu w rządzie niemieckim osta-

tecznie zadecydował o lokalizacji Kongre-

su w Szczecinie, a organizację przyjął na 

siebie Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług US, we współpracy z SGH w War-

szawie. Było to bardzo ważne wydarzenie 

w przededniu wejścia Polski do Unii Eu-

ropejskiej. Bardzo pozytywny oddźwięk 

Kongresu umocnił pozycję Jubilata w śro-

dowisku europejskim, czego przykładem 

jest zaproszenie do komitetu naukowego 

kolejnych kongresów, udziału w panelach 

czy też powierzanie prowadzenia głów-

nych sesji kongresu (Salzburg 2005).

Profesor Hubert Bronk jest wybit-

nym ekonomistą transportu. Rozwojowi 

tej dyscypliny naukowej podporządko-

wał wszystkie płaszczyzny swojej ak-

tywności: organizacyjnej, dydaktycznej 

i naukowo-badawczej. W wieku 35 lat 

rozpoczął sprawowanie funkcji kierow-

niczej w uczelni, gdy w 1975 roku powie-

rzono mu stanowisko zastępcy dyrektora, 

a w latach 1981–1984 dyrektora Instytutu 

Ekonomiki Transportu Politechniki Szcze-

cińskiej. W latach 2000–2001 kierował 

Instytutem Transportu i Logistyki – jed-

nostką organizacyjną WZiEU US, którą 

współtworzył z myślą umacniania spe-

cjalności transportowej w nowej struktu-

rze kierunkowej Wydziału. Był to okres 

bardzo dynamicznej pracy – koncepcyj-

nej i organizacyjnej. Jubilat zintegrował 

środowisko „transportowców”, zainau-

gurował posiedzenia Rady Instytutu 

i ogólne zebrania pracowników ITL. Na 

zebraniach naukowych podjęto ponow-

nie debatę nad najważniejszymi proble-

mami współczesnego transportu oraz 

dyskusje nad przygotowywanymi pra-

cami doktorskimi i habilitacyjnymi z za-

kresu transportu, także spoza środowiska 

szczecińskiego. Wiele miejsca poświęcano 

dydaktyce, unowocześnianiu programu 

specjalności transportowej i logistycznej, 

współpracy z praktyką. Naturalna była 

troska o rozwój naukowy kadry oraz po-

mocy dydaktycznych dla studentów.

Profesor był przez wiele lat redakto-

rem zeszytów naukowych „Europa Regio-

num”. Stwarzał w t en sposób naukowcom 

z Wydziału i innych ośrodków, także za-

granicznych, szansę prezentowania wy-

ników ich badań.

Podstawową jednostką organizacyj-

ną pracy twórczej uczelni jest katedra. 

Profesor Hubert Bronk w 1985 roku objął 

Katedrę Transportu Samochodowego na 

Seminarium naukowe „Konkurencja i kooperacja w transporcie 
samochodowym” (30.11. 2015), zorganizowane na Wydziale 

Zarządzania i Ekonomiki Usług US w Szczecinie dla uczczenia 
pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dra 

hab. inż. Huberta Bronka 
Fot. Jerzy Giedrys
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Wydziale Transportu i Łączności US i kie-

rował nią do czasu przejścia na emerytu-

rę w 2005 roku. Zawsze otoczony był gro-

nem oddanych mu współpracowników. 

Z biegiem lat stawali się Jego przyjaciół-

mi, nauczycielami czerpiącymi najlepsze 

wzory od swojego Mistrza. W katedrze 

Profesora powstawały monograie i pod-

ręczniki: Zarządzanie przedsiębiorstwem 

transportu samochodowego (PS 1985), Ra-

chunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie 

transportu samochodowego (PS 1985), 

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 

transportu samochodowego (WKiŁ 1987), 

Podstawy techniki i eksploatacji w trans-

porcie samochodowym (WKiŁ 1978, 1983, 

1988), Programowanie rozwoju transportu 

samochodowego w Polsce (PS 1988), Spe-

dycja w międzynarodowym transporcie 

samochodowym (US 1992), Relacje trans-

port – środowisko naturalne oraz wpływ 

transportu na życie człowieka (US 2001), 

rozdział w publikacji Współczesna eko-

nomika usług (PWN 2005) i wiele innych, 

cennych publikacji wymienionych w od-

rębnym wykazie tej publikacji. Połącze-

nie wiedzy inżynierskiej z ekonomiczną 

w tych publikacjach zapewniało im bar-

dzo szerokie kręgi odbiorców.

Od 2013 roku Profesor Hubert Bronk 

jest członkiem Katedry Systemów i Polity-

ki Transportowej macierzystego wydzia-

łu, wzmacniając ją swoim autorytetem 

naukowym, wyjątkową osobowością, 

godną naśladowania pracą dydaktyczną 

oraz twórczym zapałem. Profesor inicjuje 

nowe aktywności katedry, skłania do ze-

brań naukowych, wskazuje obszary semi-

nariów naukowych, rozwija współpracę 

zagraniczną i przygotowuje oczekiwany 

przez polskie ośrodki akademickie pod-

ręcznik do ekonomiki transportu samo-

chodowego. Profesor jest wymagającym 

dydaktykiem, ale przyjaźnie nastawio-

nym do studentów. Podkreśla ich rolę 

w procesie kształcenia.

Głos Profesora Huberta Bronka waży 

na opiniach i decyzjach Rady Wydziału. 

Cieszy się szerokim uznaniem praktyki 

gospodarczej, której służy swoją wiedzą 

i doświadczeniem. Współpraca z Profe-

sorem Hubertem Bronkiem nobilituje. 

Profesor wniósł szczególne zasługi do 

promocji Uniwersytetu Szczecińskiego 

i osób, które uczestniczyły we wzmac-

nianiu rangi uczelni w kraju i za granicą. 

To za kadencji Rektora Huberta Bronka 

zaszczytny tytuł doktora honorowego 

Uniwersytetu Szczecińskiego nadano 

prof. Władysławowi Górskiemu (1993 r.), 

prof. Alfredowi Wielopolskiemu (1995 

r.), dr Manfredowi Stolpe (1996 r.), prof. 

Waldemarowi Grzywaczowi (1996 r.), 

prof. Józefowi Rutkowskiemu (1996 r.), 

prof. Lesławowi Swatlerowi (1996 r.), prof. 

Leszkowi Balcerowiczowi (1998 r.) oraz 

prof. Andrzejowi Piskozubowi (1999 r.).

Osobowość Jubilata jest niezwykła. 

Oparta jest ona na takich cechach cha-

rakteru jak: otwartość, życzliwość, rze-

czowość, elegancja, obiektywizm i kon-

sekwencja. Wszelkie spotkania naukowe 

i środowiskowe z udziałem Profesora są 

na najwyższym poziomie merytorycz-

nym i zawsze o wysokich wartościach hu-

manistycznych.

Panu Profesorowi dziękujemy za Jego 

wkład w nasz indywidualny rozwój, roz-

wój macierzystego wydziału, Uniwersy-

tetu Szczecińskiego oraz szczecińskiego 

ośrodka akademickiego. Życzymy Panu 

Profesorowi zdrowia i satysfakcji z osią-

gniętego dorobku oraz dalszego uczestnic-

twa w umacnianiu rangi Uniwersytetu 

Szczecińskiego w kraju i za granicą. u

Przedruk z: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-

go”, nr 869. Problemy transportu i logistyki nr 29, 2015
Doi: 10.18276/ptl.2015.29-03

30 listopada 2015 roku na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US w Szczecinie odbyło się mię-
dzynarodowe seminarium naukowe „Konkurencja 
i kooperacja w transporcie samochodowym” zorga-
nizowane przez pracowników Katedry Systemów 
i Polityki Transportowej Wydziału Zarządzania i Eko-
nomiki Usług US wraz z członkami Zarządu Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie 
dla uczczenia pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dy-
daktycznej prof. dra hab. inż. Huberta Bronka w roku 
jubileuszu trzydziestolecia Uniwersytetu Szczeciń-
skiego.

Konferencja została objęta patronatem honorowym 
JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra 
hab. Edwarda Włodarczyka.

Szacowny Jubilat – prof. dr hab. inż. Hubert Bronk
i JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Fot. Jerzy Giedrys
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Jubileuszowa wystawa
w Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Szczecińskiego 

Trzydziestolecie istnienia Biblioteki Głównej US stało się okazją do przygotowania ciekawej 
ekspozycji zatytułowanej „Nostalgia, czyli wystawa przedmiotów codziennego użytku 
w pracy bibliotekarza lat osiemdziesiątych” (5–30 października 2015 roku). 

Magdalena Radoń 
Oddział Informacji 

Naukowej
Biblioteka Główna US

Pomysłodawczynią wystawy była Marta Sztark- 

-Żurek (Oddział Informacji Naukowej BG US). 

Większość eksponatów pozyskana została od pracow-

ników bibliotek wydziałowych i BG, resztę wypoży-

czono z bibliotek Archiwum Państwowego w Szczeci-

nie i Muzeum Narodowego w Szczecinie.

6 października 2015 roku na parterze BG US na-

stąpiło uroczyste otwarcie wystawy, która przenio-

sła zwiedzających o ponad trzy dekady w przeszłość 

i obrazowała częściowo historię jednej z najstarszych 

jednostek naszej uczelni, np. portrety trzech kolejnych 

dyrektorów BG US: mgr Ewy Gos (1985-1991), mgr Jo-

lanty Goc (1991-2004) i prof. dra hab. Radosława Ga-

zińskiego (od 2004) na tle zabytkowej już lagi US. Pod 

nimi znalazło się stanowisko pracy bibliotekarza lat 

osiemdziesiątych, czyli krzesło przy biurku z maszyną 

do pisania, telefonem tarczowym i lampką. Zgroma-

dzono łącznie cztery marki maszyn, ówcześnie pod-

stawowych narzędzi pracy: ADDO, ŁUCZNIK, ORGA 

PRIVAT oraz Mockba.

W gablotach znalazły się przybory biurowe  

(tj. ostrzałka do żyletek, drewniane linijki, kolekcja 

dziurkaczy i pieczątek, lubryka graitowa, czyli ro-

dzaj kredki wykonanej ze sprasowanej, barwionej 

kredy) oraz typowe akcesoria biblioteczne (np. karty 

biblioteczne, metalowe koniki do kartotek). Z rzeczy 

powszechnie używanych w latach osiemdziesiątych 

przez bibliotekarzy należy wymienić: fartuch, kufajkę, 

wózek do transportu książek oraz drukarkę Oki. Ze 

sprzętu audio znalazły się: gramofon i radiomagneto-

fon Kasprzak, a z materiałów audiowizualnych: pły-

ty analogowe, kasety magnetofonowe oraz dyskietki 

3,5” i 5,25”. Ponadto ściany zostały ozdobione obra-

zami z gabinetu dyrektorskiego (m.in. portretem Ju-

liusza Słowackiego), tablicami informacyjnymi, gon-

giem oraz godłem Polski z czasów PRL. W gablotach 

umieszczono także artykuły z gazet o naszej uczelni 

oraz czarno-białe fotograie z początku lat 80., kiedy 

powstawał Uniwersytet Szczeciński, a wraz z nim Bi-

blioteka Główna, która rozpoczęła swoją działalność 

w wyniku połączenia Biblioteki Głównej Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej oraz Biblioteki Ekonomicznej 

Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki 

Szczecińskiej1.

Wystawę przychodzili oglądać zarówno studenci, 

jak i uczniowie, a także ludzie starsi, aby przenieść się 

myślami do ubiegłego wieku i powspominać dawne 

czasy. Chwalili samą ideę powstania ekspozycji oraz 

podziwiali eksponaty, które – mimo upływu ponad  

30 lat – nadal są w dobrym stanie.

„Nostalgia...” początkowo miała trwać od 5 do 15 

października 2015 roku, jednak ze względu na duże 

zainteresowanie (sesje zdjęciowe, wycieczki) została 

przedłużona do końca października 2015 r. u

1 Więcej informacji na ten temat zostało zawartych w tomie Sieć biblio-

teczna Uniwersytetu Szczecińskiego w trzydziestoleciu (1985-2015) pod red. 
Mirosławy Różyckiej, a także w artykule Mirosławy Różyckiej Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Szczecińskiego („Forum Bibliotek Medycznych”, 
2013, nr 2, s. 518).
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Fot. Urszula Gonakowska
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Profesor Pasquale Policastro doktorem honoris causa
30 października 2015 roku dr hab. Pasquale Policastro, prof. US, pracownik Wydziału 
Prawa i Administracji, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu „1 Deciembre 1918” 
w Albie Iulii (Rumunia).

Julia Poświatowska
rzeczniczka US

Doktorat wręczył JM prof. Daniel Breaz, a laudatio 

zostało wygłoszone przez prof. Ioana Ganfale-

ana, dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych 

Uniwersytetu „1 Deciembre 1918”. Słowa dołączone do 

laudacji wygłosili: Prof. Dr. Dres. h.c., Rainer Arnold 

(Regensburg), prof. zw. dr hab. dr h.c. multi Bogusław 

Banaszak, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Zielonogórskiego.

Tytuł lectio magistrali nowo wyróżnionego dokto-

ra honoris causa brzmiał: Prawo Biosfery: obowiązki 

narodów i dobro wspólne. Wykład został wygłoszony 

w języku rumuńskim. W uroczystości uczestniczyli 

Warszawa, 20 października 2015 r. 

Pan 

Prof. dr hab. Edward WŁODARCZYK

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

Magniicencjo, Szanowny Panie Rektorze, 

mam przyjemność poinformować, iż uhonorowałam Pana Profesora 

indywidualną nagrodą ministra I stopnia za osiągnięcia organizacyjne 

podejmowane na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademic-

kim 2014/2015.

Niniejszym przekazuję na ręce Pana Rektora moje najserdeczniejsze 

gratulacje oraz załączony dyplom jako dowód uznania dla Pana pracy. 

Proszę także przyjąć życzenia wytrwałości w realizacji kolejnych pla-

nów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Wyrażam nadzieję, iż nagroda wyzwoli energię do podejmowania 

nie mniej niż dotąd efektywnych wyzwań i działań organizacyjnych 

związanych z pełnieniem funkcji Rektora. 

Z wyrazami głębokiego szacunku

Lena Kolarska-Bobińska

liczni przedstawiciele nauki rumuńskiej, polskiej, nie-

mieckiej, włoskiej oraz mołdawskiej.

Podczas ceremonii nadania tytułu doktora honoris 

causa wyświetlono ilm dokumentalny Wielka Zielo-

na Ściana: Afryka – Afryce, który zdobył Angel Peace 

Award, najbardziej prestiżową nagrodę w ramach 13. 

edycji Angel Film Awards – Międzynarodowego Festi-

walu Filmowego w Monaco. Obraz wyreżyserowała 

Małgorzata Frymus (dziennikarka Radia Szczecin), 

zdjęcia zrobił Łukasz Nyks, opiekę naukową sprawo-

wał prof. Pasquale Policastro, który jest również ini-

cjatorem powstania dokumentu.

NAGRODY, WYRóżNIENIA, NOMINACJE56
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Film opowiada o projekcie Wspólnoty 

Państw Sahelu i Sahary, wspieranej przez 

Unię Afrykańską. Z Dakaru do Dżibuti, na 

pasie szerokości 15 km i długości 7100 km 

sadzone są drzewa, które mają stworzyć 

nowe lasy Afryki, powstrzymując tym 

samym rozprzestrzenianie się pustyni. To 

opowieść o młodych Afrykanach, którzy 

poświęcają swoje wakacje, by pustynnieją-

cą ziemię zamieniać w las. Dzięki temu, po 

10 latach, po posadzeniu milionów drzew, 

widać zmiany − na zagrożonym terenie 

rozwija się obecnie hodowla bydła oraz rol-

nictwo. u

Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US, 

nowym dyrektorem Oddziału IPN 

w Szczecinie

Z dniem 1 stycznia 2016 roku funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
w Szczecinie obejmie dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US – pracownik Instytutu 
Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego US.

Profesor Kowalczyk został 

dyrektorem Oddziału IPN 

w Szczecinie w wyniku postę-

powania konkursowego, które 

odbyło się w listopadzie 2015 

roku i uzyskał nominację pre-

zesa IPN, dra Łukasza Kamiń-

skiego.

Krzysztof Kowalczyk jest profesorem Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, od 20 lat związanym z uczelnią, obecnie z Zakładem Teorii 

Polityki i Komunikacji Społecznej. W 2002 roku w Instytucie Hi-

storii US obronił rozprawę doktorską pt. Polityka władz państwo-

wych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach 

1945-1956. W 2013 roku Rada Wydziału Politologii i Stosunków 

Międzynarodowych UMK w Toruniu, na podstawie rozprawy 

Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego 

w latach 1989-2011 i dorobku naukowego, nadała mu tytuł doktora 

habilitowanego w dyscyplinie: nauka o polityce.

Profesor Kowalczyk jest członkiem rady naukowej Encyklo-

pedii Pomorza Zachodniego oraz Zarządu Głównego Polskiego To-

warzystwa Nauk Politycznych. Jego zainteresowania badawcze 

obejmują: polski system partyjny, marketing polityczny, kościoły 

i związki wyznaniowe, społeczeństwo obywatelskie, historię PRL, 

strategie bezpieczeństwa RP. Jest autorem i współautorem pięciu 

monograii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. u
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Dr hab. Pasquale Policastro, prof. US, doktor honoris causa Uniwersytetu „1 Deciembre 1918”; trzeci od lewej
Fot. Ziarul Unirea
http://www.ziare.com/alba-iulia/stiri-actualitate/foto-video-prof-univ-dr-pasquale-policastro-doctor-honoris-causa-al-u-

niversitatii-1-decembrie-1918-din-alba-iulia-5772232
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Nagroda za polsko-niemiecką współpracę naukową
Corocznie w ramach festiwalu polenmARkT w Greifswaldzie przyznawana jest nagroda za 
najbardziej efektywną polsko-niemiecką współpracę w dziedzinie nauki. 19 listopada 2015 
roku otrzymali ją prof. dr hab. Ewa Komorowska (Uniwersytet Szczeciński)  
i Prof. Dr. Dr. h.c. Harry Walter (Uniwersytet w Greifswaldzie). 

dr Katarzyna
Kondzioła-Pich
Instytut Filologii 
Słowiańskiej 
Wydział Filologiczny US

Naukowcy otrzymali ją za efekty pracy polsko- 

-niemieckiego zespołu badawczego, w skład które-

go weszli studenci i pracownicy naukowi Instytutu Fi-

lologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 

Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie.

W imieniu zespołu nagrodę odebrali główni lau-

reaci, kierownicy naukowi projektu, prof. dr hab. Ewa 

Komorowska (Wydział Filologiczny US) oraz Prof. Dr. 

Dr. h.c. Harry Walter (Uniwersytet w Greifswaldzie). 

Wyróżnienie to zostało 

przyznane za Niemiecko-

polski słownik skrzydlatych 

słów, czyli w 80 skrzydlatych 

słów dookoła świata. Deut-

sch-polnisches Wörterbuch 

der gelügelten Worte. In 80 

gelügelten Worte um die Welt  

(H. Walter, E. Komorowska,  

A. Krzanowska i zespół, 

Szczecin-Greifswald 2015), 

efekt współpracy naukowej, 

trwającej od października 

2014 do czerwca 2015 roku. 

W opracowywaniu haseł 

czynny udział brali studen-

ci grup seminaryjnych oraz 

doktoranci, którzy wraz 

z opiekunami naukowymi 

stali się pełnoprawnymi autorami książki. Do pracy 

leksykograicznej włączono ośmioro młodych na-

ukowców.

PRACA W MIęDZYNARODOWYM ZESPOLE
Nagrodzony słownik nie jest jedyną publikacją, będącą 

wynikiem wspólnych starań i wysiłków naukowych 

opisywanego zespołu. W 2010 roku w ramach reali-

zacji pierwszego polsko-niemieckiego projektu został 

wydany Niemiecko-polski słownik 

frazeologii biblijnej z komentarzem 

historyczno-etymologicznym („Deut-

sch-polnisches Wörterbuch bibli-

scher Phraseologismen mit historia-

ch-etymologischen Kommentaren”), 

który w listopadzie 2011 roku na 

międzynarodowym kongresie lek-

sykograicznym w Magnitogorsku 

został uznany za najlepszy w Eu-

ropie słownik tego typu. Praca nad 

nim stanowiła rzetelną podstawę 

dalszych działań naukowych, m.in. 

nagrodzonej podczas polenmARkT 

publikacji.

Jak objaśniają Autorzy: „Tytuł 

Słownika nawiązuje do powieści 

Juliusza Verne’a W 80 dni dookoła 

świata, co symbolizuje międzyna-
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rodowy charakter zebranego materiału. 

Hasła zamieszczone w Słowniku «obie-

gły świat» i zakorzeniły się w wielu ję-

zykach i kulturach. Niekiedy przybrały 

one również nowe znaczenia, dalekie od 

pierwotnego, a mimo to ich semantyka 

jest dla wszystkich czytelna.”1 Zebrany 

materiał ukazuje, jak bliskie kulturowo 

są sobie języki polski i niemiecki oraz  

– jak wiele łączy je z innymi językami 

europejskimi.

Układ całego słownika przemyślany 

został w taki sposób, aby wykazać te po-

dobieństwa. Praca autorów polegała na 

rzetelnym wyborze haseł, które w słow-

niku prezentowane są w języku niemiec-

kim. Następnie należało starannie dobrać 

polskie ekwiwalenty oraz sporządzić eks-

plikacje semantyczne. Oprócz tego każde 

hasło posiada szeroki komentarz językowy, 

uwzględniający aspekty kulturowe, folklo-

rystyczne i ogólnoeuropejskie. Przedsta-

wiono także konteksty występowania 

omawianych frazeologizmów oraz zapre-

zentowano ich odpowiedniki w innych 

językach słowiańskich, germańskich i ro-

mańskich.

Jak się okazuje, skrzydlate słowa, które 

„obleciwszy” świat, „umościły sobie gniaz-

da” w wielu europejskich językach, często 

pamiętają czasy starożytne i właśnie tam 

mają swoje źródła, np. Geld stink nicht („Pie-

niądze nie śmierdzą”) czy den Rubikon über-

schreiten („przekroczyć Rubikon”).

Znamy także i takie, które narodziły 

się dopiero w XX wieku i zdobyły wielką 

popularność, o czym świadczy ich duża 

frekwencja w prasie, literaturze i komuni-

kacji codziennej. Często używane są w ory-

ginalnej wersji, tj. w języku, w którym po-

wstały, np. I have a dream (spotykany także 

w niemieckiej wersji językowej Ich habe 

einen Traum), czy Big brother is watching you 

(w Polsce popularność zdobyło powiedze-

nie Wielki Brat patrzy, w Niemczech wy-

stępuje w wersji „mieszanej”: Big Brother ist 

überall/verfolgt dich).

Wykazanie tych wszystkich podo-

bieństw i różnic oraz przeanalizowanie 

całego materiału pod kątem kontekstów 

występowania wymagało wielu miesięcy 

dokładnej, żmudnej i intensywnej pracy 

zarówno całego zespołu, jak i każdego ba-

dacza oddzielnie. Praca przebiegała we-

dług ustalonego wcześniej planu, zgodnie 

z którym każdy z autorów opracowywał 

przydzieloną mu partię materiału, a na-

stępnie wyniki konfrontowano i ujed-

nolicano podczas regularnych spotkań 

całej polsko-niemieckiej grupy, najczęściej 

w formie seminariów językoznawczych, 

odbywających się na zmianę w Niemczech 

i w Polsce. Organizowano je w takich ter-

minach, aby uczestnicy projektu wynieśli 

z nich również inne kulturowe i naukowe 

korzyści.

Cykl spotkań w Greifswaldzie zaplano-

wano na czas tradycyjnych jarmarków bo-

żonarodzeniowych (Weihnachtsmarkt). Jak 

się jednak okazało, studenci szybko nacie-

szyli się jego atrakcjami i woleli większość 

czasu poświęcić pracy nad słownikiem. 

Dlatego też spotkanie w Polsce zaplanowa-

no na czas konferencji „Świat Słowian w ję-

zyku i kulturze”, odbywającej się cyklicznie 

wiosną w Pobierowie. Podczas niej młodzi 

naukowcy mogli zaprezentować cząstko-

we wyniki swoich badań na wystąpie-

niach konferencyjnych, a jeden z trzech 

dni obrad poświęcili na wspólne warsztaty 

leksykograiczne.

Współpraca między oboma uniwer-

sytetami jest niezwykle cenna, dlatego 

będzie kontynuowana. Podczas wielu dni 

wspólnych spotkań i twórczej pracy na-

ukowej udało się wypracować przyjęte 

przez wszystkich zasady działania, czego 

efekty zostały docenione przez organizato-

rów tegorocznego polenmARkT. Zespół ma 

już w planach kolejny projekt naukowy, 

a jego rezultatami, mamy nadzieję, będzie-

my mogli niedługo podzielić się z czytelni-

kami „Przeglądu Uniwersyteckiego”. u

1 H. Walter, E. Komorowska, A. Krzanowska i zespół, Nie-

miecko-polski słownik skrzydlatych słów, czyli w 80 skrzydla-

tych słów dookoła świata. Deutsch-polnisches Wörterbuch 
der gelügelten Worte. In 80 gelügelten Worte um die Welt, 
Szczecin-Greifswald 2015, s. 3.
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Prof. Dr. Dr. h.c. Harry Walter (Uniwersytet w Greifswaldzie) 
i prof. dr hab. Ewa Komorowska (Uniwersytet Szczeciński) po 

otrzymaniu nagrody podczas festiwalu polenmARkT  
w Greifswaldzie (19.11.2015) 

Fot. Joanna Misiukajtis
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Nagroda Teofrasta za najlepszą książkę 

psychologiczną

Złote Skrzydła 2015 dla dra Mikołaja Rylskiego

Dr Beata Bugajska oraz dr Celina Timoszyk-Tomczak, obie z Wydziału Humanistycznego 
US, zostały laureatkami tegorocznej Nagrody Teofrasta, przyznawanej przez redakcję 
magazynu „Charaktery” za najlepsze książki psychologiczne. 

Dr Mikołaj Rylski (Wydział Prawa i Administracji US) otrzymał główną nagrodę w 8. edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Dziennika Gazety Prawnej” Złote Skrzydła 2015 za najlepszą 
książkę specjalistyczną z zakresu prawa pracy spośród autorów do 35. roku życia.

Julia Poświatowska
rzeczniczka US

Nagrodę w kategorii: najlepsza książka popularno- 

-naukowa autorki zdobyły za publikację Podróż 

w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014).

— Poznawać coś, żeby wiedzieć, to za mało. Zasto-

sowanie tej wiedzy to coś niezwykle cennego. A ta 

książka to propozycja konkretnych działań wspo-

magających rozwój osób starszych – mówił podczas 

uroczystości dr hab. Jerzy Halicki (Uniwersytet w Bia-

łymstoku).

Nagrodę Teofrasta za najlepszą książkę nauko-

wą (Temperament w pierwszym roku życia) otrzymał  

dr hab. Wojciech Dragan. Nagrodę Specjalną – Teo-

frasta Superstar otrzymał prof. Jan Strelau, wybitny 

badacz i twórca Regulacyjnej Teorii Temperamentu. 

W plebiscycie czytelników zwyciężyła książka Mate-

usza Grzesiaka Success and Change.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. 

Jerzy Duszyński, prezes PAN. Natomiast partnerami 

organizatorów są: Wydział Psychologii UW, Wyż-

sza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Le-

ipa Polska, Quad Graphics.

Ogłoszenie zwycięzców siódmej edycji nagrody 

odbyło się 15 października 2015 roku w Bibliotece Uni-

wersyteckiej w Warszawie. u

Fot. Wojciech Górski, „Dziennik Gazeta Prawna”

Celem konkursu jest promowanie młodych, zdolnych osób, 

którym „Dziennik Gazeta Prawna” chce pomóc w rozwinięciu 

skrzydeł oraz realizacji ambicji zawodowych i naukowych.

Ocenie poddane zostały prace wydane w 2014 i 2015 roku, na-

pisane przez osoby mające nie więcej niż 35 lat. Publikacje musiały 

wyróżniać się jakością, nowatorskim ujęciem tematu oraz podej-

ściem edytorskim.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, oceniano książki 

w czterech kategoriach: prawo administracyjne, podatkowe, pra-

cy i ubezpieczeń oraz gospodarcze.

Większość zgłoszonych do konkursu trzydziestu prac stano-

wiły już wydane, a niedawno obronione rozprawy doktorskie. 

Przyznano cztery nagrody i trzy wyróżnienia. Jak podkreślają or-

ganizatorzy, nagrodzone książki reprezentowały wysoki poziom 

merytoryczny. Praca ukazała się nakładem wydawnictwa BECK. 

Doktor Rylski wcześniej, w listopadzie 2015 roku, został lau-

reatem (II nagroda) ogólnopolskiego konkursu organizowanego 

przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą pracę dok-

torską z zakresu prawa pracy i polityki społecznej za dystertację 

Weksel między stronami stosunku pracy (promotor – dr hab. Michał 

Skąpski, prof. US), która została obroniona z wyróżnieniem przed 

Radą Wydziału WPiA US. Recenzentami w przewodzie byli prof. 

Arkadiusz Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński) i prof. Piotr Mach-

nikowski (Uniwersytet Wrocławski). Recenzentem natomiast 

w konkursie był prof. Ludwik Florek, kierownik Katedry Prawa 

Pracy (Uniwersytet Warszawski), przewodniczący Komisji Kody-

ikacyjnej Prawa Pracy. u
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Nagroda „Pomerania Nostra” 2015 – laudacja

prof. dr hab. n. med.
Leszek Domański

Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie

Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Dostojni Uczestnicy dzisiejszej uroczy-

stości,

Szanowny Laureacie,

Nagroda „Pomerania Nostra” została utworzona, 

aby w sposób szczególny uhonorować osoby za-

służone dla Pomorza i dla Euroregionu.

Mija właśnie 10 lat od czasu, kiedy wybitny polski 

mąż stanu Profesor Krzysztof Skubiszewski odbierał 

tę nagrodę w Greifswaldzie. 25 lat temu, 14 listopada 

1990 roku, Prof. Skubiszewski jako minister spraw 

zagranicznych, wraz z Hansem-Dietrichem Gensche-

rem, podpisał układ graniczny między Polską a Niem-

cami. Gwarantował on uznanie przez RFN granicy na 

Odrze i Nysie.

Jakże zmieniły się czasy, granice na Odrze i Ny-

sie stały się tylko wspomnieniem. Jakże zmieniło się 

nasze myślenie, ono mogło się jedynie zmienić dzięki 

ludziom, których działanie na rzecz budowania wspól-

nej europejskiej przyszłości było wyższe ponad lęki, 

obawy i uprzedzenia po obu stronach Odry.

Zjednoczona i wolna od granic obecna Europa 

jest najcenniejszym osiągnięciem i cudem naszych 

czasów. Mimo że w 2015 roku mówimy o kryzysie 

Europy, to nasze spotkanie tutaj jest dowodem na to, 

że kryzys to tylko pojęcie i chwila, a my dalej chcemy 

ze sobą współpracować i obok siebie żyć, biesiadować 

i wymieniać się doświadczeniami. Właśnie nadszedł 

czas, w którym Polacy i Niemcy przestali absorbować 

sobą i swoją trudną historią Europę i zaczęli wspólnie 

działać na rzecz idei wspólnoty europejskiej, dla do-

bra lokalnych środowisk.

Do takiego działania potrzebujemy wizjonerów 

i osobowości potraiące kształtować własne środo-

wisko swoją kompetencją i charyzmą. Potrzeba nam 

wizjonerów, którzy mają przed oczami obraz wspól-

nej Europy i uparcie oraz z fascynacją dążą do jego 

realizacji.

Do takich wizjonerów budujących i realizujących 

obraz wspólnej i wspólnotowej Europy swoją codzien-

ną pracą, kompetencją i niezwykłą skromnością nale-

ży osoba Profesora Hostena.

Gdy Profesor Skubiszewski podpisywał układ gra-

niczny, Dr. Hosten zdobywał i poszerzał swoją wiedzę 

w dziedzinie radiologii. Na jego fascynację naukami 

przyrodniczymi i techniką, jak stwierdził w jednym 

z wywiadów dla Anne-Katrin Hennig, wpłynęło słyn-

ne zdanie, które wypowiedział dowódca misji Apollo, 

Neil Armstrong, 21 lipca 1969 roku: Jeden mały krok dla 

człowieka, wielki skok dla ludzkości.

W czasie studiów medycznych na Freie Universi-

tät Berlin idzie takimi małymi krokami i fascynuje się 

radiologią, a fascynacja ta zostaje wzmocniona dostę-

pem do wówczas pierwszego tomografu rezonansu 

magnetycznego w Berlinie Zachodnim. Daje to zaczyn 

do pogłębiania wiedzy dotyczącej obrazowania meto-

dą rezonansu magnetycznego i zainteresowania no-

woczesną radiologią.

Jako młody lekarz Dr Hosten współpracuje z Pro-

fesorem Michaelem Försterem, okulistą, który kieruje 

pacjentów z guzami oka i sprawia, że Dr. Hosten staje 

się specjalistą w dziedzinie obrazowania oka, a swoją 

wiedzą i doświadczeniem dzieli się w opublikowanym 

w 1995 roku podręczniku Auge und Orbita.

Osobami, które również miały ogromny wpływ 

na rozwój Dr Hostena, byli nobliści z dziedziny izjolo-

gii, wynalazca rezonansu magnetycznego: Paul Chri-

stian Lauterbur i wynalazca tomograii komputero-

wej: Sir Godfrey Newbold Hounsield. Obu Dr Hosten 

spotkał na początku swojej drogi medycznej podczas 

Laureat nagrody „Pomerania Nostra” 2015, Prof. Dr. Norbert Hosten
Fot. Kilian Dorner, Universität Greifswald
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konferencji naukowych i – jak twierdzi 

–„swoją osobliwą aurą ukierunkowali go 

i utwierdzili w przeświadczeniu, że można 

coś trwałego stworzyć na rzecz medycyny 

i dobra pacjentów”.

Gdy 12 maja 2000 roku Joschka Fischer 

na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie 

rozpoczął debatę nad przyszłym kształtem 

Unii Europejskiej, wówczas dr Hosten, już 

jako profesor Uniwersytetu Humboldta, 

zastanawiał się może nad swoim przy-

szłym zadaniem koordynowania śmiałego 

projektu, jakim jest Telemedycyna w Euro-

regionie. Zadanie to realizuje już jako dy-

rektor Instytutu Radiologii Diagnostycznej 

i Neuroradiologii w Greifswaldzie.

Śmiała myśl stworzenia transgranicz-

nej zintegrowanej sieci przesyłu informacji 

medycznej pomiędzy szpitalami na obsza-

rze Meklemburgii-Przedpomorza i Pomo-

rza Zachodniego była wówczas ogromnym 

wyzwaniem. Sama sieć wpisywała się 

w mapę, którą historycy nazwali mapą Lu-

binusa.1

Co do kompetencji, fachowości i cha-

ryzmy Profesora Hostena nikt nie ma 

wątpliwości. Nie zostaje się Prezydentem 

Niemieckiego Towarzystwa Radiologicz-

nego z przypadku. Profesor Hosten jest 

rozpoznawalny nie tylko jako znawca 

zagadnień radiologii, fascynat rezonansu 

magnetycznego, autor podręczników, ale 

jako człowiek potraiący krzewić idee uni-

wersyteckie, a przede wszystkim przenosić 

ich ducha tam, dokąd docierać powinny: do 

każdego lekarza w każdym szpitalu i każ-

dym miejscu, czyli – co najważniejsze – do 

każdego pacjenta. To ogromna wartość. 

A czyni On to z niezwykłą skromnością.

To ważne i wzniosłe słowa. Ale właśnie 

takie zaangażowanie w projekty europej-

skie jak „Telemedycyna” pozwala z marzeń 

wykuwać realną wizję. Może to słowa 

o marzycielu, a może o wizjonerze. Wizjo-

ner musi swoją myślą zarażać, zjednywać 

i wciągać ludzi w jej realia, pokazywać 

drogę. Jedną z dróg zjednywania sobie lu-

dzi jest droga organicznej pracy, zaanga-

żowania, fascynacji i skromności. Zatem 

popatrzmy, jak wizja wspólnego działania 

niemiecko-polskiego w Euroregionie stała 

się rzeczywistością. Popatrzmy, na czym 

polega telemedycyna.

(prezentacja ilmu)

Szanowni Państwo,

ten krótki ilm dał nam wyobrażenie 

o wartości tego projektu. Dał nam wyobra-

żenie o wysiłku, jaki trzeba było włożyć, 

aby projekt działał w praktyce. Dał nam 

wyobrażenie o człowieku, który to w cało-

ści ogarnął.

Dlatego też rola laudatora dzisiejszej 

uroczystości jest dla mnie szczególnym za-

szczytem.

Pana Profesora Hostena poznałem 

podczas wizyty prezydenta Niemiec, Jo-

achima Gauka, na Uniwersytecie w Gre-

ifswaldzie. Wówczas Profesor Hosten 

przedstawiał możliwości systemu prze-

kazu międzyszpitalnego w czasie rzeczy-

wistym. Na wizji były szpitale niemiec-

kie i polskie. Profesor Hosten prowadził 

to spotkanie i robił to z jemu przypisaną 

skromnością, ale w jego oczach widziałem 

fascynację. I wiem, że wtedy nie myślał, 

że wpisuje się w rolę wizjonera wspólnej 

idei; idei Europy bez granic, wizjonera bu-

downiczych wspólnych małych ojczyzn, 

do jakich zaliczać możemy Euroregion Po-

merania.

NAGRODY, WYRóżNIENIA, NOMINACJE

Wręczenie nagrody „Pomerania Nostra”, od lewej: Piotr Krzystek, prezydent Miasta Szczecin; prof. dr hab. Edward Włodarczyk,  
JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego; Dr. Arthur König, nadburmistrz Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Miasta Greifswald; 
Dr. Wolfgang Flieger, kanclerz Uniwersytetu w Greiswaldzie; laureat, Prof. Dr. Norbert Hosten; Tomasz Kowalczyk, 
redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”
Fot. Franziska Vopel, Universität Greifswald
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Vielen Dank, Herr Professor Hosten. Ich gratuliere Ihnen 

herzlich! u

Z materiałów Urzędu Miasta Szczecin

1 Eilhard Lubinus (właśc. Eilert Lübben) – matematyk i kartograf niemiecki, w latach 1610-18 

na zamówienie księcia szczecińskiego Filipa II stworzył mapę Księstwa Pomorskiego po-

łączoną z drzewem genealogicznym książąt pomorskich. W tę mapę wpisuje się dzisiejsza 
rzeczywistość.

NAGRODA „POMERANIA NOSTRA”
Fundatorami nagrody „Pomerania Nostra” są dwa pomorskie uniwer-

sytety: najstarszy – Greifswaldzki, ufundowany w 1456 r., i najmłodszy 

– Szczeciński, powołany w 1985 r., dwie redakcje gazet codziennych – 

„Kuriera Szczecińskiego” (Szczecin) i „Nordkuriera” (Neubrandenburg) 

oraz Miasta Szczecin i Miasta Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Gre-

ifswald.

Nagroda „Pomerania Nostra” jest wręczana na przemian w Gre-

ifswaldzie albo innym mieście pomorskim wskazanym przez Uniwer-

sytet Greifswaldzki oraz w Szczecinie albo innym mieście pomorskim 

wskazanym przez Uniwersytet Szczeciński. Uroczystość wręczania 

nagrody odbywa się co dwa lata.

Tworząc polsko-niemiecką Nagrodę „Pomerania Nostra”, honoru-

jemy osoby szczególnie zasłużone dla Pomorza Zachodniego i Pomorza 

Przedniego w jednej z dziedzin: sztuce, nauce, polityce, gospodarce. Fun-

datorzy nagrody powołują czteroosobową Kapitułę Nagrody, w skład 

której wchodzą: rektorzy Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu 

im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, redaktorzy naczelni „Ku-

riera Szczecińskiego” i „Nordkuriera”, prezydent Miasta Szczecin i nad-

burmistrz Miasta Uniwersyteckiego i Hanzeatyckiego Greifswald.

Pierwszym laureatem Nagrody „Pomerania Nostra”, przyznanej 

19 października 2003 roku, został prof. mult. h.c. Berthold Beitz, uczo-

ny, kawaler medalu „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, mecenas 

Uniwersytetu w Greifswaldzie, fundator stypendiów dla studentów 

polskich i niemieckich.

Kolejna kapituła nagrody jednogłośnie postanowiła uhonorować 

profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, byłego ministra spraw zagra-

nicznych Polski, który w roku 1990 wraz z Hansem-Dietrichem Gen-

scherem podpisał układ między Polską a Niemcami, gwarantujący 

uznanie przez RFN granicy na Odrze i Nysie. Negocjował także zawarty  

w roku 1991 traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy. Wręczenie nagrody odbyło się 22 października 2005 roku.

30 listopada 2007 roku po raz trzeci Nagrodę „Pomerania Nostra” 

przyznano najwyższej klasy przyrodnikom, prof. Janinie Jasnowskiej 

oraz prof. Michaelowi Succowowi za działalność naukową w dziedzinie 

geobotaniki oraz ochrony środowiska naturalnego Pomorza, szczegól-

nie prac mających na celu utworzenie Międzynarodowego Parku Doli-

ny Dolnej Odry, wspólnego osiągnięcia zespołu polskich i niemieckich 

naukowców, przyrodników, władz lokalnych i państwowych.

W roku 2009 laureatem nagrody został prof. Władysław Filipo-

wiak, archeolog, historyk, emerytowany dyrektor Muzeum Narodo-

wego w Szczecinie i profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, niestru-

dzony badacz archeologii i historii Pomorza, autor licznych prac z tych 

dziedzin, inicjator współpracy i wymiany zabytków archeologicznych 

z muzeami niemieckimi z Pomorza Przedniego.

Piąty laureat to Stowarzyszenie pollenmARkT, działające w Gre-

ifswaldzie. 28 października 2011 roku nagrodę przyznano działaczom 

Stowarzyszenia, którzy reprezentując różne dziedziny: ludzie kultury, 

pedagodzy, tłumacze, dziennikarze, od 1998 roku organizują corocznie 

w tym mieście Polskie Dni Kultury pollenmARkT. Dni, powstałe jako 

inicjatywa studencka, są obecnie jedną z najciekawszych imprez pro-

mujących kulturę polską w Niemczech.

22 listopada 2013 roku nagrodę otrzymał prof. Eugeniusz Kus, dy-

rygent, pedagog, pracownik Katedry Dyrygentury Chóralnej Akademii 

Sztuki w Szczecinie, wieloletni dyrektor Zamku Książąt Pomorskich 

w Szczecinie, do roku 2005 prowadził Chór Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, a także Zespół Wokalistów i Instrumentalistów Camerata Nova. 

Prof. Kus to czołowa postać szczecińskiego i pomorskiego życia kultural-

nego, jeden z głównych moderatorów regionalnej współpracy polsko- 

-niemieckiej, zwłaszcza między Pomorzem Zachodnim a Meklembur-

gią-Pomorzem Przednim i Brandenburgią.

Kapituła Nagrody zdecydowała jednogłośnie o przyznaniu Nagrody 

„Pomerania Nostra” 2015 profesorowi nauk medycznych Norbertowi 

Hostenowi (Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie), 

specjaliście w dziedzinie radiologii w klinice Uniwersytetu Greifswaldz-

kiego, który we współpracy z naukowcami Pomorskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Szczecinie i przy wsparciu inansowym z programu 

Unii Europejskiej INTERREG IVA realizował projekt Telemedycyna 

w Euroregionie Pomerania. Dzięki nowoczesnym technologiom moż-

liwe jest przeprowadzanie zdalnych konsultacji i diagnozowania 

trudnych przypadków chorobowych przez wybitnych specjalistów, 

a ponadto projekt zapewnia chorym zamieszkującym słabo zaludnione 

tereny wiejskie w regionie Pomorza Przedniego, północnej Branden-

burgii i województwa zachodniopomorskiego dostęp do świadczeń me-

dycznych na najwyższym poziomie.

Nagroda „Pomerania Nostra” 2015 została wręczona Laureatowi  

29 października 2015 roku w sali kameralnej Filharmonii im. M. Kar-

łowicza w Szczecinie przez fundatorów: Piotra Krzystka, prezydenta 

Miasta Szczecin, Dr. Arthura Königa, nadburmistrza Uniwersyteckie-

go i Hanzeatyckiego Miasta Greifswald, JM Rektora US prof. dra hab. 

Edwarda Włodarczyka, Tomasza Kowalczyka, redaktora naczelnego 

„Kuriera Szczecińskiego” oraz Dr. Wolfganga Fliegera, kanclerza, wy-

stępującego w imieniu Prof. Johanny Eleonory Weber, rektor Uniwer-

sytetu w Greiswaldzie.

Laureaci otrzymują statuetkę, której autorem jest artysta plastyk 

Marian Preiss. Finansowy wymiar nagrody to 3000 euro. Na sumę tę 

składają się w równym stopniu wszyscy fundatorzy (w roku 2015 wy-

cofał się „Norrdkurier”). Prof. Dr. Norbert Hosten przekazał swoją na-

grodę stowarzyszeniu Lebendiges Brüssow, przy którym działa polsko-

-niemiecki chór Horyzont.

E.B.N.

NAGRODY, WYRóżNIENIA, NOMINACJE

Profesor Hosten jest nie tylko skromnym i cichym człowie-

kiem, jak postrzegają go najbliżsi w jego otoczeniu, ale również 

siedzący na tej sali moi przyjaciele z Greifswaldu. Profesor Hosten 

jest wizjonerem, który stawia czoło wyzwaniom nowoczesnego 

świata medycyny.

Ja jako absolwent niemieckiego uniwersytetu, a obecnie 

dziekan Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

przypisuję sobie prawo stwierdzenia, że dzięki takim osobom 

współczesna i przyszła medycyna po obu stronach Odry pozostaje 

w dobrych i kompetentnych rękach.
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WYKAZ DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH 
PROMOWANYCH 3 GRUDNIA 2015 ROKU NA UNIWERSYTECIE SZCZECIńSKIM

DOKTORZY HABILITOWANI   WYDZIAŁ

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz   WNEiZ

dr hab. Iwona Bąk     WNEiZ

dr hab. Christian Lis    WNEiZ

dr hab. Anna Sierosławska    WB

dr hab. Grzegorz Chojnacki    WT

dr hab. Barbara Rodziewicz    WF

dr hab. Barbara Komenda-Earle   WF

DOKTORZY   WYDZIAŁ PROMOTORZY

dr Dominik Zawadzki  WNoZ  prof. dr hab. Ryszard Kotliński 

dr Jacek Rudewicz   WNoZ  prof. dr hab. Marek Dutkowski

dr Agnieszka Tylkowska  WB  prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk

dr Danuta Cembrowska-Lech  WB  prof. dr hab. Jan Kępczyński

dr Dawid Zyskowski  WB  dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

dr Małgorzata Janukowicz  WB  dr hab. Zoia Sotek, prof. US

dr Katarzyna Kazojć  WNEiZ  dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

dr Roman Tylżanowski  WNEiZ  dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

dr Marek Siwkowski  WNEiZ  dr hab. Józef Frąś, prof. PP

dr Hubert Pachciarek   WNEiZ  dr hab. Alberto Lozano Platonoff, prof. US

dr Salam Hassan Mhesn Al-augby WNEiZ  dr hab. Kesra Nermend, prof. US

dr Małgorzata Gwiazdowska  WH  prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

dr Andrzej Hoehle   WH  dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. US

dr Aleksandra Szulc  WH  dr hab. Jaromir Brejdak , prof. US

dr Sylwia Gwardys-Szczęsna  WH  dr hab. Anna Murawska, prof. US

dr Urszula Zarosa   WH  dr hab. Mirosław Rutkowski, prof. US

dr Łukasz Viet Ho Thanh  WH  dr hab. Jarosław Piątek, prof. US

dr Grzegorz Janiszewski  WH  dr hab. Lucjan Meissner, prof. WSSM Łódź

dr Kinga Kowalczyk-Purol  WH  dr hab. Wiesław Dyk, prof. US

dr Adam Łukasik   WH  prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński

dr Krystian Pietrzak   WZiEU  prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

dr Oliwia Pietrzak   WZiEU  prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

dr Emilia Kuciaba   WZiEU  prof. dr hab. Elżbieta Załoga

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

dr Magdalena Pawlenia  WZiEU  prof. dr hab. Grażyna Rosa

dr Ewa Szafraniec-Siluta  WZiEU  dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

dr Maria Konopka   WZiEU  dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

dr Ireneusz Skłodowski  WZiEU  dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGW

dr Monika Pettersen-Sobczyk  WZiEU  prof. dr hab. Stanisław Flejterski

dr Hanna Soroka-Potrzebna  WZiEU  prof. dr hab. Aurelia Bielawska

dr Marta Musiał   WZiEU  dr hab. Beata Świecka, prof. US

dr Wojciech Bożek   WPiA  prof. dr hab. Zbigniew Oiarski

dr Ewa Kowalewska  WPiA  prof. dr hab. Zbigniew Oiarski

dr Monika Szewczyk  WPiA  prof. dr hab. Marek Górski

dr Aleksandra Klich  WPiA  dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak WPiA  dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US

dr Mohammed Subhi Khalaf  WPiA  dr hab. Pasquale Policastro, prof. US

dr Moshtaq Talib Wahaib  WPiA  dr hab. Pasquale Policastro, prof. US

dr Monika Olkowska  WF  dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

dr Magdalena Kobus  WF  dr hab. Ewa Pajewska, prof. US

dr Adriana Goldman  WF  prof. dr hab. Olga Molchanova
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TYTUŁY

prof. dr hab. Leszek Ryszard Gołdyka, WH, 17.02.2015

prof. dr hab. Barbara Kromolicka, WH, 2.04.2015

prof. dr hab. Wiesław Andrukowicz, WH, 16.06.2015

prof. dr hab. Grażyna Rosa, WZiEU, 16.06.2015

prof. dr hab. Małgorzata Stramska, WNoZ, 11.06.2015

prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski, WM-F, 28.07.2015

prof. dr hab. Edward Jan Sienkiewicz, WT, 30.09.2015

HABILITACJE

dr hab. Helena Więcław, WB, 15.01.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Barbara Ochendowska-Grzelak, WF, 19.01.2015, Uniwersytet 

Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Monika Talarczyk-Gubała, WF, 25.03.2015, Uniwersytet Jagiel-

loński w Krakowie

dr hab. Anna Kapuścińska, WF, 23.09.2015, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Barbara Rodziewicz, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Barbara Komenda-Earle, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

dr hab. Karol Polcyn, WH, 17.03.2015, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Krzysztof Guzikowski, WH, 21.05.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

dr hab. Agnieszka Gut, WH, 11.06.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Adriana Schetz, WH, 23.06.2015, Uniwersytet Mikoła Koper-

nika w Toruniu

dr hab. Krzysztof Saja, WH, 23.09.2015, Katolicki Uniwersytet Lubel-

ski

dr hab. Marzenna Giedrojć, WH, 23.11.2015, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Marek Sawczuk, WKFiPZ, 11.02.2015, Akademia Wychowania 

Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

dr hab. Jolanta Kondratowicz-Pozorska, WZiEU, 5.03.2015, Uniwersy-

tet Szczeciński

dr hab. Agnieszka Majewska, WNEiZ, 9.03.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

dr hab. Stanisław Hońko, WNEiZ, 9.03.2015, Uniwersytet Szczeciński

Według stanu na dzień 21.12.2015 roku
Joanna Kopańska, Dział Nauki US

DOKTORZY   WYDZIAŁ PROMOTORZY

dr Barbara Kownacka  WF  prof. dr hab. Inga Iwasiów

dr Katarzyna Kausa  WF  prof. dr hab. Ryszard Lipczuk

dr Paulina Cioroch   WF  dr hab. Ewelina Kamińska, prof. US

dr Anna Klimek   WF  dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prof. US

dr Alicja Gąszczyk   WF  dr hab. Werner Westphal, prof. US

dr Anna Szyntor-Bykowska   WF  dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

dr Katarzyna Ochmańska  WF  dr hab. Paweł Mecner, prof. US

dr Paweł Gąsowski  WF  dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US

dr Damian Romaniak  WF  prof. dr hab. Marta Skwara

dr Lars Martin   WM-F  prof. dr hab. Zbigniew Czerski

dr hab. Christian Lis, WNEiZ, 19.11.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, WNEiZ, 10.12.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

dr hab. ks. Grzegorz Chojnacki, WT, 24.09.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

DOKTORATY

dr Marta Roksana Brzezińska, WPiA, 9.01.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

dr Wojciech Bożek, WPiA, 25.06.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Ewa Kowalewska, WPiA, 22.09.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak, WPiA, 22.10.2015, Uniwersytet 

Szczeciński

dr Karolina Beyer, WNEiZ, 29.01.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Michał Grudziński, WNEiZ, 5.03.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Katarzyna Kazojć, WNEiZ, 18.06.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Roman Tylżanowski, WNEiZ, 18.06.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Hubert Pachciarek, WNEiZ, 5.11.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Adam Lulek, WZiEU, 3.02.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Konrad Kochański, WZiEU, 18.03.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Katarzyna Orin, WZiEU, 25.06.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Emilia Kuciaba, WZiEU, 1.07.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Hanna Soroka-Potrzebna, WZiEU, 12.11.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

dr Monika Pettersen-Sobczyk, WZiEU, 5.11.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

dr Marta Musiał, WZiEU, 5.11.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Robert Bartłomiejski, WH, 28.01.2015, Uniwersytet Wrocławski

dr Sylwia Gwardys-Szczęsna, WH, 2.07.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Adriana Goldman, WF, 17.09.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Alicja Gąszczyk, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Katarzyna Ochmańska, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Anna Szyntor-Bykowska, WF, 15.10.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Małgorzata Flejszman, WF, 10.12.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Danuta Cembrowska-Lech, WB, 28.09.2015, Uniwersytet Szcze-

ciński

dr Jacek Rudewicz, WNoZ, 24.06.2015, Uniwersytet Szczeciński

dr Dominik Zawadzki, WNoZ, 9.07.2015, Uniwersytet Szczeciński

WYKAZ PRACOWNIKÓW US, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ NAUKOWY
ORAZ STOPNIE NAUKOWE W 2015 ROKU

cd.  wykazu
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UMOWY

Rachunkowość i inanse
– współpraca nauki z biznesem

Współpraca międzyuczelniana

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania US oraz Sebastian Goschorski, dyrektor zarządzający w Grupie 
Doradczo-Księgowej Poncyljusz i Radź  podpisali 16 listopada 2015 roku umowę 
o współpracy naukowo-dydaktycznej. 

1 grudnia 2015 roku JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk podpisał list 
intencyjny dotyczący podjęcia współpracy między Uniwersytetem Szczecińskim a 
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym.

Julia Poświatowska
rzeczniczka US

Grupa Doradczo-Księgowa Poncyljusz i Radź od 

wielu lat przyjmuje studentów WNEiZ na prakty-

ki i staże. Podpisana umowa poszerza zakres dotych-

czasowej współpracy m.in. o konsultacje naukowe 

i wspólne aplikowanie o środki z projektów badaw-

czych, co będzie inspiracją badań ukierunkowanych 

na rozwiązywanie problemów praktyki gospodarczej. 

Grupa Doradczo-Księgowa Poncyljusz i Radź będzie 

ponadto opiniować zmiany programu kształcenia na 

kierunku inanse i rachunkowość.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział 

również: prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz − dyrektor 

Instytutu Rachunkowości, prof. dr hab. Waldemar Gos 

− prorektor ds. inansów i rozwoju US, Joanna Sikor-

ska − HR Business Partner Grupy Doradczo-Księgowej 

oraz dr hab. Stanisław Hońko (Instytut Rachunkowo-

ści WNEiZ US) − prezes Stowarzyszenia Księgowych 

w Polsce (Oddział Okręgowy w Szczecinie). u

Uwzględniając możliwości wysoko wykwaliikowanej ka-

dry obu uczelni i pozostający w ich zasobach nowoczesny 

warsztat badawczy oraz sprzęt medyczny, a także chęć podjęcia 

wspólnych przedsięwzięć naukowych przez dr hab. n. med. Ewę 

Sobolewską, prof. PUM, kierownik Katedry Protetyki i Stomato-

logii Zachowawczej i dr hab. Agnieszkę Samochowiec z Zakładu 

Psychologii Klinicznej i Psychoproilaktyki US, w ramach projek-

tu Cechy osobowości i poziomu inteligencji studentów stomatologii  

a ich gotowość do podjęcia pracy zawodowej reprezentanci uczel-

ni podpisali listy intencyjny, otwierający drogę do prowadzenia 

wspólnych badań naukowych i rozwojowych.

Wcześniej, 16 listopada 2015 roku, list intencyjny został sy-

gnowany przez JM Rektora PUM prof. dra hab. n. med. Andrzeja 

Ciechanowicza. u

Podpisanie umowy; od lewej: Sebastian Goschorski, Joanna Sikorska, 
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, dziekan WNEiZ US
Fot. Stanisław Hońko
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Podczas konferencji „Rozwój prawa i polityki ochrony środowiska” (Pogorzelica  
5-8 września 2015 roku), w której brali udział zarówno teoretycy, jak i praktycy z Polski, 
Czech i Słowacji, doszło do ważnej diagnozy oraz sformułowania wniosków de lege lata  

i de lege ferenda.

Wspólnie o ochronie 
środowiska w Europie 

dr hab. Anna Barczak
Katedra Prawa Ochrony 

Środowiska 
Wydział Prawa 

i Administracji US

Organizatorzy konferencji: pracownicy Katedry 

Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa 

i Administracji US i Zakładu Prawa Ochrony Środo-

wiska Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz członko-

wie wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Prawa 

Ochrony Środowiska zaprosili blisko sześćdziesięciu 

uczestników z trzech krajów i postawili sobie za cel 

ukazanie procesu kształtowania się oraz kierunków 

rozwoju ustawodawstwa i doktryny prawa ochrony 

środowiska, utrwalenie dotychczasowego dorobku 

doktryny prawa w trzech krajach w połączeniu ze 

wskazaniem perspektyw badań i dyskusji naukowej 

nad poruszanymi w czasie konferencji problemami.

Ważnym aspektem tego spotkania było uczest-

nictwo gości honorowych: Sławomira Kucala, przed-

stawiciela dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Szczecinie oraz Pawła Gzyla, nadle-

śniczego (Gryice).

Prof. zw. dr hab. Marek Górski, kierownik Kate-

dry Prawa Ochrony Środowiska WPiA US, witając 

grono profesorskie, przedstawicieli władz, gości i in-

nych uczestników konferencji, podziękował członkom 

Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego 

za nieoceniony wkład merytoryczny i organizacyjny 

w przygotowanie konferencji. Podkreślił, że jej pro-

gram został podzielony na cztery sesje, umożliwiające 

spojrzenie na prawo ochrony środowiska z różnych 

perspektyw badawczych. Sesje te obejmowały na-

stępujące zagadnienia: Nauka i rozwój prawa ochrony 

środowiska; Zagadnienia organizacyjne ochrony środo-

wiska; Polityka ochrony środowiska; Prawo materialne 

ochrony środowiska.

WAŻNE KWESTIE, NIE TYLKO PRAWNE
Trzydzieści wygłoszonych referatów umożliwiło włą-

czenie się większości uczestników do ciekawych dys-

kusji naukowych, toczonych na temat podniesionych 

w nich problemach.

Wnioski de lege lata i de lege ferenda, zaproponowa-

ne przez prelegentów, były bardzo interesujące i orygi-

Uczestnicy konferencji
Fot. Marek Górski
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nalne, a niekiedy kontrowersyjne, o czym 

świadczyły burzliwe rozmowy zarówno 

podczas czterech sesji, jak i w kuluarach.

Na przykład prof. zw. dr hab. Bartosz 

Rakoczy (Katedra Prawa Ochrony Śro-

dowiska, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toru-

niu) zauważył, że chociaż problematyka 

własności wód została już przedyskuto-

wana w wystarczający sposób, to jednak 

można odczuwać niedosyt co do stanu 

badań nad Prawem wodnym, który nie 

jest zadowalający. Są bowiem zagadnie-

nia przeanalizowane w miarę dogłębnie 

i kompleksowo, ale są również obszary, nad 

którymi dotychczas nikt się bliżej, poza 

opracowaniami komentarzowymi, nie po-

chylał, np. problematyka ochrony wód, za-

gadnienia i problemy urządzeń wodnych, 

pozwoleń (w tym pozwolenia wodnopraw-

nego), jak i wreszcie: zagadnień odpowie-

dzialności w Prawie wodnym. Kwestie  

te są dostrzegane w piśmiennictwie, nie 

jako samodzielne problemy, ale jako wyci-

nek szerszych zagadnień. Brakuje również 

opracowań o charakterze teoretycznym, 

których koncepcja Prawa wodnego, jego 

aksjologia i wizja w przyszłości stanowiły-

by centrum zainteresowań badaczy.

Na uwagę zasługują też konkluzje  

dra hab. Adama Habudy (Zakład Prawa 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu, In-

stytut Nauk Prawnych PAN), według któ-

rego usprawiedliwione jest traktowanie 

prawa środowiska jako terminu szerszego, 

natomiast termin „prawo ochrony środo-

wiska” powinien być zakresowo węższy.

Dr Barbara Kowalczyk (Zakład Prawa 

Ochrony Środowiska i Administracyjnego 

Prawa Porównawczego, Instytutu Nauk 

Administracyjnych, Wydział Prawa, Ad-

ministracji i Ekonomii, Uniwersytet Wro-

cławski) i dr Marta Woźniak (Katedra Po-

stępowania Administracyjnego i Procedur 

Środowiskowych, Wydział Prawa i Admi-

nistracji, Uniwersytet Opolski) przedsta-

wiły najważniejsze cechy organizacji ad-

ministracji ochrony środowiska, tj.: a) jego 

międzynarodowy i europejski charakter; 

b) wpisywanie się w tradycyjne podziały 

administracji publicznej (centralna i te-

renowa, rządowa i samorządowa, ogólna 

i specjalna); c) funkcjonowanie w ramach 

terytorialnego podziału zasadniczego, na 

podziałach specjalnych, bądź w ramach 

podziałów geograiczno-ekologicznych; 

d) występowanie specyicznych konigu-

racji organizacyjnych; e) występowanie 

organów w ścisłym znaczeniu, organów 

administrujących, pomocniczych, insty-

tucji ochrony środowiska; f) obecność 

społecznych podmiotów ochrony środo-

wiska.

KOMPROMISOWE ROZWIąZANIA
Warte odnotowania są też uwagi poczy-

nione przez prof. zw. dr hab. Janinę Cie-

chanowicz (Katedra Prawa Gospodarczego 

Publicznego i Ochrony Środowiska, Wy-

dział Prawa i Administracji, Uniwersytet 

Gdański), która zauważyła, że międzyna-

rodowe prawo ochrony środowiska stało  

się w ciągu ostatnich czterdziestu lat 

jednym z najbardziej dynamicznie roz-

wijających się działów prawa między-

narodowego publicznego, regulującym 

w skali globalnej współczesne problemy 

sozologiczne1, w tym szczególnie: ekolo-

giczne. Międzynarodowe prawo ochrony 

środowiska korzysta z prawa międzyna-

rodowego publicznego, jego zasad, źródeł 

i instytucji.

Umownie uważa się, że międzynaro-

dowe prawo ochrony środowiska obejmuje 

swoim zasięgiem nie tylko normy mające 

na celu regulację zanieczyszczeń i innych 

szkodliwych działań wobec środowiska, 

lecz także wszelkie przepisy, których celem 

jest zapobieżenie, zmniejszenie lub prze-

ciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska. 

Zadaniem tego działu prawa jest tworzenie 

kompromisowych rozwiązań, łączących 

podstawową dla prawa międzynarodowe-

go zasadę suwerenności państw z koniecz-

nością korzystania ze wspólnego dobra, 

jakim jest środowisko oraz z koniecznością 

rozwoju społeczno-gospodarczego.

Podczas dyskusji prowadzonych 

w trakcie czwartej sesji postawiono po-

stulat, aby prawników zajmujących się 

ochroną środowiska określać terminem 

„environmentaliści”.

Obrady kończącej się konferencji ob-

itowały nie tylko w częste słowa kryty-

ki licznych nowelizacji prawa ochrony 

środowiska na Starym Kontynencie oraz 

poprawności implementacji tych regulacji 

prawnych w całej Unii Europejskiej, ale też 

w rozliczne postulaty zarówno pod adre-

sem stanowiących prawo, jak i je stosują-

cych.

Owocem konferencji będzie oczekiwa-

na, nie tylko w środowisku prawniczym, 

monograia naukowa Prawo i polityka 

ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, 

pod red. Adrianny Ogonowskiej i piszącej 

te słowa. Druk planowany jest w Wydaw-

nictwie Naukowym Uniwersytetu Szcze-

cińskiego na przełomie zimy i wiosny 2016 

roku. u

1 Sozologia – nauka zajmująca się problemami ochrony 
przyrody i jej zasobów i zapewnienia trwałości ich użyt-

kowania (z gr.), Słownik języka polskiego (R-Z), PWN, War-

szawa 1998, s. 259.

Rada Naukowa konferencji: prof. zw. dr hab. Marek Górski (Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki (Zakład Prawa Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 
(Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwer-
sytet Gdański), śp. prof. dr hab. Halina Lisicka (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Wrocławski), prof. dr hab. Grzegorz Dobrowolski (Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska, Wydział 
Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr hab. Adam Habuda (Zakład Prawa Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, Instytut Nauk Prawnych PAN) oraz dr hab. Anna Barczak (Katedra Prawa Ochrony 
Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński).

Nad XVI międzynarodową (polsko-czesko-słowacką) konferencją naukową „Rozwój prawa i polityki ochrony śro-
dowiska” patronat honorowy objęli: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Miasto 
Szczecin, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Patronat medialny: „Prawo i Środowisko”. 

KONFERENCJE68

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 10-12 / 2015



KONFERENCJE

Dwadzieścia lat badańnad aktywnością ruchową 
Od dwóch dekad naukowcy i praktycy przedstawiają 
swoje badania i doświadczenia na konferencji 
„Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” 
współorganizowanej przez pracowników Wydziału 
Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US.

dr hab. Danuta 
Umiastowska, prof. US

 
pomysłodawczyni 

i organizatorka konferencji 

Wydział Kultury Fizycznej 
i Promocji Zdrowia US

Konferencja naukowa „Aktywność ruchowa 

ludzi w różnym wieku” zorganizowana przez 

pracowników ówczesnego Zakładu Metodyki Wy-

chowania Fizycznego Instytutu Kultury Fizycznej 

i członków reaktywowanego wówczas Oddziału 

Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego 

Kultury Fizycznej odbyła się po raz pierwszy 7 grud-

nia 1995 roku.

Przez ostatnich dwadzieścia lat uczestnikami na-

szych spotkań byli przedstawiciele wielu uczelni pol-

skich i zagranicznych oraz środowiska szkolnego woje-

wództwa zachodniopomorskiego, którzy przedstawili 

łącznie 1275 wystąpień z referatami i doniesieniami 

z badań oraz posterami. Opublikowano 978 artykułów 

w czasopiśmie „Aktywność ruchowa ludzi w różnym 

wieku”1, które od czterech lat ukazuje się on-line w for-

mie kwartalnika oraz wydawane jest w formie tomu 

zawierającego publikacje z całego roku.

Obrady prowadzone są w następujących sekcjach 

tematycznych, w których omawiane są: aktywność 

ruchowa dzieci i młodzieży, zawodników, studentów, 

dorosłych, seniorów oraz izjologiczne i morfologiczne, 

a także pedagogiczne i psychologiczne podstawy ak-

tywności ruchowej.

Corocznie odbywa się sesja posterowa, podczas któ-

rej uczestnicy w trzyminutowym wystąpieniu przed-

stawiają najważniejsze fakty zawarte na plakacie.

Od sześciu lat w ramach kolejnych edycji konfe-

rencji proponujemy jej uczestnikom warsztaty rucho-

we, podczas których dotychczas uczono się żonglowa-

nia, ćwiczeń z przyborami lexi-bar, gymstick, stepami, 

itbolami oraz przyborami niekonwencjonalnymi (np. 

siatkówka z ręcznikiem i balonami, itness z kijami do 

aikido, ćwiczenia z zośką itp.).

Od trzeciej edycji konferencji sesja plenarna odby-

wa się w Szczecinie, a potem wyjeżdżamy poza obszar 
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miasta. Początkowo obrady toczyły się 

w Brzózkach koło Trzebieży nad Zalewem 

Szczecińskim, a od kilku lat miejscem ob-

rad jest Małkocin, gdzie mieści się Zespół 

Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Szcze-

cińskiego.

Od sześciu lat konferencja odbywa się 

pod auspicjami International Association 

of Sport Kinetics (IASK). Każdego roku jej 

prezydent, prof. dr hab. Włodzimierz Sta-

rosta wraz z zespołem oceniającym przy-

znaje dyplomy uznania dla najlepszych 

młodych naukowców, których doceniono 

ze względu na wyróżniającą się problema-

tykę ich doniesień oraz formę ich przedsta-

wienia.

Od wielu lat partnerem konferencji 

jest Grupa Kapitałowa Powszechnego Za-

kładu Ubezpieczeń SA w Szczecinie, a od 

tego roku mamy drugiego partnera: Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych (Departament 

Prewencji i Rehabilitacji w Warszawie).

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA
Podczas XX jubileuszowej konferencji na-

ukowej „Aktywność ruchowa ludzi w róż-

nym wieku” (3-4 grudnia 2015 roku), któ-

ra odbyła się w sali audiowizualnej nowo 

otwartego Centrum Badań Strukturalno-

-Funkcjonalnych Człowieka US przy uli-

cy Narutowicza w Szczecinie, przyznano 

wyróżnienie Przyjaciela Konferencji na-

stępującym osobom, które przyczyniły się 

do jej rozwoju: prof. drowi hab. Andrzejowi 

Pawłuckiemu (Akademia Wychowania Fi-

zycznego we Wrocławiu), prof. drowi hab. 

Włodzimierzowi Staroście (Instytut Sportu 

w Warszawie), prof. drowi hab. Zbigniewo-

wi Szotowi (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 

w Łodzi), drowi hab. Tadeuszowi Rynkie-

wiczowi, prof. UWM (Uniwersytet War-

mińsko-Mazurski w Olsztynie), drowi hab. 

Ryszardowi Asienkiewiczowi, prof. UZ 

i drowi hab. Józefowi Tatarczukowi, prof. 

UZ (Uniwersytet Zielonogórski), doc. drowi 

Anatolijemu Gierasiewiczowi (Państwowy 

Uniwersytet w Brześciu), drowi Arkadiu-

szowi Wołoszynowi (Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielko-

polskim), drowi Piotrowi Zarzyckiemu 

(Akademia Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu) oraz drowi Piotrowi Żurkowi 

(Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej 

w Gorzowie Wielkopolskim Akademii 

Wychowania Fizycznego w Poznaniu).

Uroczystość otwarcia konferencji 

uświetnił swoim występem zespół kame-

ralny Trio „La Rocha” prowadzony przez 

Dariusza Koronczewskiego z programem 

opartym na utworach muzycznych, któ-

rych tytuły były powiązane z różnymi od-

mianami ruchu (marsz, bieg, skok, taniec 

itp.).

Tradycyjnie już druga część konferen-

cji odbywała się poza Szczecinem, czyli 

w Małkocinie, gdzie wygłoszono 49 refera-

tów i doniesień.

Wyróżnienia dla młodych naukow-

ców odebrali w tym roku z rąk prezy-

denta IASK, prof. dra hab. Włodzimierza 

Starosty: dr Anna Bezulska (Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie 

Wielkopolskim), dr Joanna Ratajczak (Uni-

wersytet Szczeciński), mgr Wioletta Szcze-

panik (Szkoła Pływania „Wodne Hobby” 

w Szczecinie), mgr Marta Choptiany (Uni-

wersytet Zielonogórski), mgr Katarzyna 

Sobczak (Akademia Wychowania Fizycz-

nego im. Eugeniusza Piaseckiego w Pozna-

niu) oraz mgr Patryk Czermak (Akademia 

Wychowania Fizycznego we Wrocławiu).

Przez dwadzieścia lat podczas konfe-

rencji szukamy odpowiedzi na pytanie, 

czy aktywność ruchowa jest sposobem  

na życie, czy środkiem do życia? Według 

nas – należy uczynić wszystko, by całoży-

ciowa aktywność ruchowa nie była jedynie 

tematem rozważań naukowców publikują-

cych wyniki swoich badań w rozlicznych 

periodykach. Każdy powinien znaleźć od-

powiedź na pytanie, czy inwestowanie we 

własne zdrowie, samopoczucie i pełną mo-

bilizację do pracy opiera się na ruchu jako 

środku do życia, czy na ruchu jako sposobie 

na życie? u

1 Pozycja iguruje na liście czasopism punktowanych Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest indeksowana w In-

dex Copernicus i bazie Argo.

W kolejnych dwudziestu konferencjach uczestniczyli naukowcy z: Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, 

Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzo-

wie Wielkopolskim i ilii warszawskiego AWF w Białej Podlaskiej, Uniwersytetów Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Gdańskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego, Rzeszowskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Zielonogórskie-

go, Uniwersytetów Medycznych w Katowicach, Poznaniu i Szczecinie, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 

w Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Koninie, Legnicy, Lesznie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 

Wyższych Szkół Oicerskich w Poznaniu i we Wrocławiu, Instytutu Sportu w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej w Łodzi oraz zagranicznych – z Austrii: Pädagogische Hochschule z Wiednia, z Białorusi: Uniwersytet im. 

A.S. Puszkina w Brześciu i Uniwersytet Janki Kupały w Grodnie, z Litwy: Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija 

w Wilnie, z Łotwy: Uniwersytet w Daugavpils, Akademia Policyjna i Akademia Wychowania Fizycznego w Rydze, 

z Niemiec – Deutsche Sporthochschule w Kolonii. 
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Zwieńczenie projektu 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI  

– Lider przyszłości (2009-2015)

Uniwersytet Szczeciński z końcem roku zamyka 
sześcioletni projekt wart prawie 10 mln zł, którego 
celem było wspieranie działań Akademickiego Biura 
Karier US. 

Julia Poświatowska
rzeczniczka US

Podczas konferencji podsumowującej projekt, która 

odbyła się 7 grudnia 2015 roku w Centrum Trans-

feru Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service  

Inter-Lab przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 

Usług US, kilkudziesięciu pracodawców współpracują-

cych z Uniwersytetem Szczecińskim odebrało statuet-

ki będące podziękowaniem za wieloletnią, efektywną 

współpracę z uczelnią.

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszło-

ści to projekt wspierający funkcjonowanie ABK 

US, Wydziału Biologii, Wydziału Matematyczno- 

-Fizycznego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania US . Realizowany był w latach 2009-

2015 w ramach poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie 

potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Opera-

cyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wartość projektu 

to około 10 mln zł, z czego około milion został wydany 

na sprzęt do pomieszczeń dydaktycznych, kompute-

rowych i laboratoriów.

US jako największa uczelnia na Pomorzu Zachod-

nim dynamicznie poszerza potencjał dydaktyczny 

i technologiczny poszczególnych jednostek i wydzia-

łów. Zaplanowane w ramach projektu działania mia-

ły na celu także uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej. 

Inwestycja w nowoczesny sprzęt i dodatkowe zajęcia 

wyrównawcze przyczyniły się do podniesienia atrak-

cyjności kierunków studiów objętych wsparciem. 

Dzięki znacznej pomocy udzielonej ABK US studenci 

i absolwenci szybciej odnajdą się na europejskim ryn-

ku pracy, obejmując stanowiska zgodnie ze swoim wy-

kształceniem.

INFORMATORIUM ABK US
W ramach projektu utworzono Informatorium ABK 

US, przede wszystkim zaś sinansowano płatne 3- 

i 6- miesięczne staże oraz atrakcyjne praktyki dla 

studentów, zorganizowano bezpłatne warsztaty, pra-

wie czterdzieści wykładów otwartych, do których 

wygłoszenia zaproszono wybitnych naukowców 

z Polski i zagranicy, zapewniono doradztwo zawodo-

we oparte na testach osobowości oraz indywidualne 

doradztwo personalne, a także zorganizowano liczne 

spotkania z pracodawcami.

Uruchomione Informatorium ABK US to centrum 

wiedzy, w którym studenci mogą samodzielnie korzy-

stać ze zgromadzonych w nim materiałów dotyczą-

cych szeroko rozumianego rynku pracy. Jest to miejsce, 

w którym znajdą czasopisma branżowe, niemal 500 

publikacji na temat kariery, ekonomii oraz związanych 

m.in. z kształtowaniem umiejętności behawioralnych, 

analitycznych i przedsiębiorczych, a także książki 

o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, konkurencyjności, 

marketingu, prowadzeniu własnej działalności oraz te-

sty osobowościowe. Księgozbiór Informatorium ciągle 

powiększa się o nowe pozycje. Studenci dowiedzą się 

także, jak poprawnie napisać CV, przygotować się do 
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rozmowy kwaliikacyjnej, poszerzą swoją 

wiedzę o przedsiębiorczości. Informato-

rium to także literatura, która może pomóc 

napisać studentom pracę licencjacką czy 

magisterską. Ze zbiorów bibliotecznych 

zakupionych w ramach projektu może ko-

rzystać każdy student i absolwent naszego 

uniwersytetu.

EFEKTY PROJEKTU
Realizacja projektu wpłynęła na podnie-

sienie jakości kształcenia na pięciu kierun-

kach studiów, m.in. poprzez pokazanie stu-

dentom praktycznego zastosowania nauki, 

przez co w skali mikro uczelnia przyczynia 

się do budowania konkurencyjnej gospo-

darki opartej na wiedzy. Na doposażenie 

laboratoriów, pomieszczeń dydaktycznych 

i komputerowych został wydany milion 

złotych, co pozwoliło dostosować ofertę 

kształcenia do wyzwań współczesności, 

zgodnie z europejskimi i światowymi stan-

dardami.

Celem projektu było udoskonalenie ja-

kości świadczonych usług edukacyjnych 

przez naszą uczelnię oraz dostosowanie 

kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwa-

runkowań gospodarczych − po sześciu la-

tach realizacji tego przedsięwzięcia wyraź-

nie widać, że cel ten udało się zrealizować.

Studenci i absolwenci skorzystali ze 

szkoleń podnoszących wskazane przez pra-

codawców niezbędne w pracy zawodowej 

kompetencje interpersonalne. Priorytetem 

było sinansowanie staży i praktyk realizo-

wanych w głównej mierze na regionalnym 

i lokalnym rynku pracy, co przyczyniło się 

do nawiązania ścisłej, długotrwałej i wielo-

wymiarowej współpracy z pracodawcami.

W projekcie uczestniczyło 3800 osób, 

55% biorących w nim udział studentów 

znalazło zatrudnienie po stażach, 261 pra-

codawców nawiązało współpracę z ABK 

US podczas realizacji staży i praktyk, od-

było się 510 godzin warsztatów na 28 te-

matów związanych z rozwijaniem kom-

petencji zawodowych, zrealizowano 126 

270 godzin staży – te liczby mówią same za 

siebie. u
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Centrum Badań Strukturalno- 

-Funkcjonalnych Człowieka otwarte
Odnowiony budynek, a w nim cztery laboratoria oraz zaplecze sanitarne i techniczne  
– to Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Uniwersytetu 
Szczecińskiego, uroczyście otwarte 27 listopada 2015 roku przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza i JM Rektora US 
prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka. 

Najnowocześniejszy tego typu obiekt w Polsce i jeden z naj-

nowocześniejszych w Europie mieści się w zaadaptowanym 

zabytkowym budynku przy ul. Narutowicza 17C.

Inwestycja, która rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku, 

zrealizowała założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ na lata 2007-

2013 „Gospodarka – Innowacje – Technologie”. Od momentu podpi-

sania umowy na wsparcie z funduszy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007-2013 wystarczyło siedemnaście miesięcy, aby zakończyć 

to uczelniane przedsięwzięcie.

Centrum, które funkcjonuje przy Wydziale Kultury Fizycz-

nej i Promocji Zdrowia US, to doskonale wyposażona jednostka, 

prowadząca badania naukowe z zakresu kultury izycznej, sportu 

i medycyny sportowej. W jego skład wchodzą cztery laboratoria: 

genetyki, biochemii, izjologii i kinezjologii.

Koszt całkowity realizacji projektu wyniósł 10,8 miliona zło-

tych, z czego 6,8 miliona to doinansowanie unijne. Nowa infra-

struktura umożliwia prowadzenie badań naukowych na rzecz 

gospodarki, wypracowywanie nowych rozwiązań technologicz-

nych dla zastosowania genetyki w sporcie, badania na materiale 

biologicznym i chemicznym oraz badania z człowiekiem (np. wy-

siłkowe), a także wzmocnienie powiązań pomiędzy Uniwersyte-

tem Szczecińskim a przedsiębiorstwami. Inwestycja służyć będzie 

także ugruntowaniu pozycji uczelni jako partnera w międzyna-

rodowych projektach naukowo-badawczych.

Powstanie Centrum jest pokłosiem badań realizowanych 

przez zespół naukowców pod kierunkiem dra hab. Pawła Cięsz-

czyka, prof. US, które dotyczą genów kodujących białka kolageno-

we. Naukowcy z US realizują ten projekt w kooperacji z czołowy-

mi ośrodkami naukowymi zajmującymi się tą tematyką, między 

innymi z RPA, Australii czy USA. Wyniki prowadzonych badań 

znajdą szerokie zastosowanie przede wszystkim w medycynie 

i traumatologii, ale także w przemyśle farmaceutycznym, a nawet 

obuwniczym. u

Otwarcie Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka US. Od lewej: Olgierd Ge-

blewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, JM Rektor US prof. dr hab. Edward 
Włodarczyk, dr hab. Jerzy Eider, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,  

dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US 
Fot. Jerzy Giedrys
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Finisz projektu Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
Premiera ilmu Nauka jest w naszej naturze (16 grudnia 
2015 roku) w Teatrze Małym w Szczecinie to zapowiedź 
iniszu projektu Budowa i wyposażenie Centrum 
Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Nasza uczelnia pod koniec 2014 roku otrzymała doinansowa-

nie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację 

projektu Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno-Badaw-

czego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, warte-

go ponad 25 milionów złotych. Prezentowany ilm przybliża ideę 

Centrum, jego infrastrukturę i wyposażenie oraz przedstawia 

badania, które będą prowadzone przez naukowców i studen-

tów kierunków przyrodniczych z Wydziału Nauk o Ziemi oraz 

Wydziału Biologii w obiekcie Centrum mającym powierzchnię 

5476,80 m² (gmach przy ul. Tarczyńskiego). W budynku, który 

będzie pełnić funkcję dydaktyczną i badawczą, powstaną cztery 

laboratoria: genetyki organizmów jednokomórkowych, biologii 

morza, sedymentologiczne oraz laboratorium hydrochemiczne, 

a także dziesięć pracowni: geochronologii, kartograii geolo-

gicznej, mikroskopowa (biologia), paleobiologiczna, komputero-

wa, mikroskopowa (geologia), geologii złóż, geologii regionalnej 

i stratygraii, geologii inżynierskiej i geotechniki oraz mikrosko-

pii luorescencyjnej. u

Na stronie internetowej www.geocentrum.usz.edu.pl oprócz informacji na temat projektu 
znajduje się również ilm Nauka jest w naszej naturze.

Projekt inansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013.
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IMPAKT – nowe wyzwanie 
W roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Szczeciński przystąpił do projektu 
IMPAKT (International Mobility Programme for Academic and Knowledge Transfer), 
realizowanego w ramach prestiżowego Programu Erasmus Mundus Akcja 2 (Projekty 
Partnerskie) i inansowanego przez Komisję Europejską. Jest to na naszej uczelni pierwsze 
przedsięwzięcie tego typu.  

Aurelia Mayer
koordynatorka projektu

IMPAKT na US

W rundzie selekcyjnej 2014, w której IMPAKT 

otrzymał doinansowanie, tylko dziesięć uczel-

ni z Polski znalazło się w zwycięskich konsorcjach, 

w tym tylko jedna uczelnia z naszego województwa. 

W skali Europy do realizacji zaakceptowano dwadzie-

ścia siedem projektów.

W skład zespołu realizującego IMPAKT wchodzi 

dwadzieścia instytucji (osiem z Europy oraz dwanaście 

z Azji, a także tzw. partnerzy stowarzyszeni) i w jego 

ramach zaplanowano 215 mobilności, tj. wymian ka-

dry oraz studentów.

Program Erasmus Mundus ma na celu promocję 

europejskiego szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie 

możliwości rozwoju kariery zarówno studentów, jak 

i naukowców w kraju pochodzenia. Doświadczenie 

międzynarodowe ma wpłynąć na zwiększenie ich 

konkurencyjności na własnym rynku. Program zaka-

zuje praktyk typu brain drain i zawiera mechanizmy 

im zapobiegające. Zakłada również zrównoważony 

rozwój szkolnictwa wyższego w krajach trzecich po-

przez wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucja-

mi z Azji Wschodniej i Europy. Sposobem osiągnięcia 

tych celów jest między innymi organizacja mobilności 

pracowników i studentów, która będzie przebiegała 

dwukierunkowo: beneicjenci z Azji będą mogli od-

być studia częściowe lub pobyty naukowo-badawcze 

w Europie, tak samo jak mieszkańcy Starego Konty-

nentu na uczelniach azjatyckich. Uczestnicy projektu 

otrzymują stypendia w wysokości od 1000 do 2500 

euro. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są 

koszty biletów lotniczych, ubezpieczenia oraz uzyska-

nia wizy.

W dniach 12-13 października 2015 roku odbyło 

się jedno z trzech zaplanowanych w ramach projektu 

spotkań członków konsorcjum (organizowane przez 

Dział Spraw Międzynarodowych US), którzy w Szcze-

Uczestnicy spotkania
Fot. Jerzy Giedrys
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cinie podsumowali dotychczasową jego realizację oraz opracowali 

plan na kolejne lata współpracy. Podczas jednej z sesji, otwartej, 

zainteresowani uczestnictwem pracownicy i studenci mogli uzy-

skać niezbędne informacje w rozmowie z przedstawicielami kon-

sorcjum.

Organizacja tego ważnego spotkania wzmocniła pozytywny 

wizerunek naszej uczelni wśród jej nowych partnerów, co przy-

nieść może efekty w postaci kolejnych projektów sprzyjających 

umiędzynarodowieniu naszej działalności naukowej.

Spotkanie to także okazja do promocji nie tylko US, ale rów-

nież naszego miasta, które nasi goście mieli okazję zwiedzić pod-

czas wycieczki z przewodnikiem. u

Lista partnerów:
University of Rouen, Francja•	
University of Savannakhet, Laos•	
Institute of Finance, Mongolia•	
Foreign Language University, Yangon, Birma•	
University of the Philippines, Los Baños•	
University of the Philippines, Diliman•	
University Rovira i Virgili, Hiszpania•	
University of Kelaniya, Sri Lanka•	
University of Porto, Portugalia•	
Ghent University, Belgia•	
National University of Mongolia•	
University of Rome La Sapienza, Włochy•	
National University of Management, Kambodza•	
National Economics University, Wietnam•	
Institute of Finance, Mongolia•	

Link do strony projektu: http://www.impakt-asia.eu/

Młodzi ekonomiści na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług US 

Jak zarządzać czasem? Czy unia walutowa to słuszne rozwiązanie? Jak zdyskontować 
budowę Stadionu Narodowego? Na te, i szereg innych pytań z dziedziny inansów, 
zarządzania i ekonomii odpowiedzi szukali od października do grudnia 2015 roku  
studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD).

EUD realizowany był po raz trzeci na Wydziale Za-

rządzania i Ekonomiki Usług US we współpracy 

z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Eko-

nomicznych przy SGH w Warszawie pod patronatem 

Narodowego Banku Polskiego.

Kolejna edycja to ponownie sześć czwartków na 

uczelni: wykłady, warsztaty oraz ciekawe wystąpie-

nia i prezentacje wyników burzliwej pracy zespołów 

odbywającej się pod czujnym okiem wolontariuszy. 

W projekcie udział wzięło 150 osób, w tym ponad  

30 rodziców.

EUD SIę ROZWIJA
Ta edycja wniosła kilka nowości. Bardzo cenimy bez-

pośrednią współpracę z rodzicami, jednak rozwijamy 

również model kooperacji ze szkołami ze Szczecina 

i okolicy. Jako dobrą praktykę w tym zakresie można 

uznać udział w projekcie uczniów SP nr 3 z Goleniowa 

i zaangażowanie dyrekcji tejże placówki w promocję 

inicjatywy edukacji ekonomicznej wśród dzieci.

Planujemy również nawiązanie współpracy 

z ośrodkami zza zachodniej granicy, tak więc zachod-

niopomorski EUD będzie miał jako jedyny w kraju wy-

miar transgraniczny.

W wiosennej edycji, w marcu 2016 roku, zamie-

rzamy rozwinąć program wolontariatu, włączając do 

naszego grona licealistów. Do projektu zapraszamy 

również nauczycieli lokalnych placówek, dla których 

zorganizujemy cykl szkoleń. Dzięki tym działaniom 

program edukacji ekonomicznej obejmie szerokie gro-

no osób w różnym wieku, a taka międzypokoleniowa 

współpraca integruje i uczy nie tylko ekonomii.

Niektórych studentów zgłębianie zagadnień eko-

nomicznych wciągnęło na tyle, że po zdobyciu wszyst-

kich dotychczasowych dyplomów ukończenia EUD, 

deklarują również udział w IV edycji programu. Tych, 

dr Małgorzata
Skweres-Kuchta

koordynatorka lokalna EUD 

w Szczecinie

Katedra Organizacji 

i Zarządzania 
Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US
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którzy opuścili już mury szkoły podsta-

wowej, zaprosiliśmy w tym roku do odby-

wającego się równolegle innowacyjnego 

projektu Akademii Młodego Ekonomisty 

(AME), adresowanego do uczniów gimna-

zjum. Idea podobna, ale tematy trudniejsze, 

wyzwania większe i, jak wynika z naszych 

doświadczeń, także inna, bardziej dorosła 

atmosfera.

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH
80 studentów EUD i 40 studentów AME 

tradycyjnie już zmierzyło się podczas 

ostatniego spotkania (10 grudnia 2015 r.) 

z Wielkim Testem Wiedzy Ekonomicznej, 

przy czym walka o podium była bardzo 

wyrównana. Po emocjonującej dogrywce 

tytuł Głównego Ekonomisty EUD zdobyli 

uczniowie szczecińskich szkół podstawo-

wych: Krzysztof Śledź (SP nr 48), Aleksan-

der Gozdowski (SP nr 68) i Adam Glinkow-

ski (SP nr 56). Ponieważ test nie należał do 

najłatwiejszych, wszystkim studentom 

gratulujemy osiągnięcia wyjątkowo do-

brych rezultatów.

Nagrodę i tytuł Głównego Ekonomisty 

AME wywalczył Krzysztof Andrulonis 

z Publicznego Gimnazjum w Przecławiu, 

a zrobił to w mistrzowskim stylu, zdobywa-

jąc maksymalną liczbę punktów z testu, co 

napawa nas, organizatorów, wielką dumą.

Z testem zmierzyli się również rodzice. 

Poziom był tak wyrównany, że byliśmy 

zmuszeni głównego zwycięzcę wyłonić 

w drodze losowania i tak Piotr Jędrusik 

zdobył nagrodę dziekana WZiEU US.

Coraz większą markę zyskuje nagroda 

studentów przyznawana wykładowcom 

i trenerom, którzy najbardziej zapadli im 

w pamięć dzięki ciekawie prowadzonym 

zajęciom. Tytuł „Kudłaty wymiata”, tym 

razem nadany przez studentów AME, po 

raz kolejny zdobyła prof. dr hab. Grażyna 

Rosa (Katedra Marketingu WZiEU US).

Wśród EUDowiczów opinią wyjątko-

wego wykładowcy cieszył się dr hab. Prze-

mysław Pluskota (Katedra Bankowości 

i Finansów Porównawczych WZiEU US). 

Rodzice natomiast wspólny język znaleź-

li z Jolantą Ziontkowską, reprezentującą 

Akademię Rozwoju i Wizerunku Osobi-

stego.

KIERUNEK: WOLONTARIAT
Projekt promocji wiedzy ekonomicznej 

wśród dzieci i młodzieży to przedsięwzię-

cie wymagające szczególnego sposobu 

pracy, głównie ze względu na bardzo wy-

magającego odbiorcę, który precyzyjnie 

weryikuje i odważnie wyraża swoje opi-

nie na wszystkie tematy – od jakości zajęć 

począwszy, na organizacji spotkań skoń-

czywszy. Dlatego szczególnie doceniamy 

zaangażowanie zespołu, w tym trenerów 

i wielu wolontariuszy, nie tylko studentów, 

ale również pracowników naukowych 

i administracyjnych Wydziału. Wśród nich 

Katarzynę Pawlik – autorkę zdjęć oraz Łu-

kasza Pawlaka – twórcę ilmów. Oni sami 

są najmniej widoczni, ale dzięki ich pracy 

studenci, rodzice, wykładowcy i organiza-

torzy mogą zachować wspomnienia, które 

w przypadku tej inicjatywy są często prze-

zabawne. Można je odnaleźć na stronach 

internetowych projektów: www.uniwer-

sytet-dzieciecy.pl oraz www.gimversity.pl

Idea uniwersytetów dziecięcych roz-

wija się prężnie. Nasz wydział reprezentuje 

Szczecin w ogólnopolskim Stowarzyszeniu 

Uniwersytetów Dziecięcych, które po-

wstało 26 maja 2015 roku w Warszawie, 

a jego rolą jest tworzenie sieci współpracy 

oraz dzielenie się swoimi doświadczenia-

mi. Pierwszy z projektów będzie dotyczył 

rozwoju idei wolontariatu. u

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Fot. Katarzyna Pawlik 
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PROJEKTY

Muzyka języka włoskiego

W trzecim tygodniu października co roku w Katedrze 
Italianistyki Wydziału Teologicznego US organizowany 
jest Tydzień Języka Włoskiego na Świecie. To oczekiwane 
wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę 
miłośników kultury włoskiej.

Urszula Gnyś
 

asystentka 

 Katedra Italianistyki 
Wydział Teologiczny US 

Tydzień Języka Włoskiego na Świecie, który w tym 

roku miał swoją XV edycję, został zapoczątko-

wany w 2001 roku jako efekt współpracy pomiędzy 

włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Aka-

demią Della Crusca, instytucją powołaną, by dbać 

o czystość i poprawność języka Dantego. Tydzień an-

gażuje pracowników nie tylko włoskich instytucji pro-

mocji kultury, ale także ambasad i konsulatów, a jego 

założeniem jest propagowanie języka i kultury tego 

kraju na świecie zarówno z punktu widzenia klasycz-

nego, jak i współczesnego.

Migracja Włochów już w XIX wieku spowodowa-

ła, że prawie dwa razy więcej obywateli pochodzenia 

włoskiego mieszka poza granicami swojego kraju niż 

tych przebywających na terenie Półwyspu Apeniń-

skiego. To, co natomiast może ich łączyć, bez względu 

na odległość mierzoną w kilometrach, to – będąca 

często powodem do dumy – przynależność do kultury 

i języka.

Pasjonaci zachwycający się dziedzictwem Bel Pa-

ese, chcący zgłębić jego kulturę, czy też cudzoziem-

cy pochłonięci rutyną, zanurzeni w kulturze kraju, 

w którym żyją, być może nie zawsze mają możliwość 

otaczania się tym, co włoskie, dla niektórych rodzime, 

być może nawet pozbawieni są możliwości poznania 

i zgłębienia własnych korzeni.

Temu właśnie służy Tydzień Włoski, by choć przez 

jeden tydzień w roku przybliżyć i poczuć w każdym 

zakątku świata atmosferę słonecznej Italii. To czas 

przepełniony dźwiękami, smakami, obrazami, zapa-

chami.

Każdego roku pracownicy Katedry Italianistyki 

przygotowując Tydzień Języka Włoskiego na Świecie, 

korzystają z dorobku różnych dziedzin sztuki, nawet 

kulinarnej. Przyczyniają się tym samym do wzboga-

cenia wymiany kulturowej pomiędzy szczecinianami 

i Włochami – zaproszonymi przez nas gośćmi i tymi 

mieszkającymi w naszym mieście. Wszyscy mają szan-

sę zgłębienia wiedzy na temat obyczajowości i tradycji 

włoskiej, która jest wyjątkowo różnorodna i bogata.

JęZYK WŁOSKI I MUZYKA, CZYLI 
NIESŁYCHANE WSPÓŁGRANIE
Tydzień Języka Włoskiego na Świecie (19-24 paździer-

nika 2015 roku) już po raz dziewiąty organizowany 

przez Katedrę Italianistyki, upłynął zgodnie z tego-

rocznym tematem przewodnim: Język włoski w mu-

zyce, muzyka w języku włoskim. Stanowił on wspólny 

mianownik, łącząc wszystkie przygotowane impre-

zy: koncerty, wystawę fotograii, projekcję ilmową, 

przedstawienia, wykłady oraz spotkania z artysta-

mi. Dodatkowo w tegorocznej edycji miał za zadanie 

podkreślić bliski związek między językiem a językiem 

muzyki, ich wspólne cechy: melodyjność, intonację, 

brzmienia. Melodyjność języka włoskiego jest zauwa-

żalna nawet przez laików, ale jest to też jeden z feno-
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menów, którym zajmuje się fonetyka aku-

styczna i audytywna. To nie kwestia tylko 

subiektywnego wrażenia, ale także takich 

obiektywnych faktów jak istnienie tzw. 

accento mobile, czyli ruchomego akcentu, 

który w wyrazach włoskich pada na ostat-

nią, przedostatnią, na trzecią, czwartą, 

a nawet na piątą sylabę od końca, powodu-

jąc rozmaite i nieprzewidywalne brzmie-

nia. Gdy do tego dołożymy bogatą intona-

cję przy zmianie modulacji głosu, efektem 

może być wręcz kompozycja, którą można 

przedstawić za pomocą nut jako zapis me-

lodyczny na pięciolinii. Nadmienię tylko, 

że w zapisie nutowym wszelkie określenia 

wykonawcze, dynamiczne, ekspresyjne, 

agogiczne są tradycyjnie zapisywane w ję-

zyku włoskim.

BOGATY PROGRAM
Nasze coroczne święto rozpoczęliśmy za-

tem w poniedziałek 19 października 2015 

roku recytacją Studi sullo stile di Bach – Stu-

dium nad stylem Bacha, Piera Paolo Pasoli-

niego w wykonaniu Roberta Gioffré, (tłu-

maczenie tekstu: Anna Staruch, Urszula 

Gnyś) przy akompaniamencie gitarowym 

Luigiego Attademo. To premierowe wyko-

nanie koncertu gitarowego i dzieła Bacha 

w nowej interpretacji zostało zaprezento-

wane w szczecińskim Klubie 13 Muz.

Drugiego dnia w godzinach porannych 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 

w Szczecinie odbył się inał konkursów: 

muzycznego i plastycznego „Musicaliamo”1, 

w którym brali udział ucznioiwe szkół 

ponadgimnazjalnych, a wieczorem – dla 

starszej publiczności impreza karaoke Ży-

cie jak w San Remo w Rocker Clubie. Kolej-

nego dnia w Auli Wydziału Teologicznego 

wykład zatytułowany L’architettura per la 

musica na temat wpływu architektury na 

muzykę wygłosił Rudi Fontana, architekt 

mieszkający od 2008 roku w Szczecinie.

Czwartego dnia Dyskusyjny Klub Fil-

mowy Koła Naukowego „Italicus” zaprosił 

do Starej Rzeźni zakochanych w kinemato-

graii włoskiej i jej ścieżkach dźwiękowych, 

na projekcję ilmu 1900: Człowiek legenda, 

nagrodzonego Oscarem reżysera Giuseppe 

Tornatore z muzyką samego Ennio Mor-

ricone. Kolejny dzień upłynął również 

w Starej Rzeźni, gdzie odbył się najpierw 

wernisaż Con l’isola dentro (Z wyspą w środ-

ku) sycylijskiego fotografa Charleya Fazio, 

a tuż po nim nastąpiła degustacja włoskich 

win i typowych produktów z regionu Apu-

lia, pokaz gotowania oraz konkurs kulinar-

ny dla szczecińskich restauratorów.

XV Tydzień Języka Włoskiego w Szcze-

cinie zakończył się w Starej Rzeźni koncer-

tem muzyki ludowej zespołu Radicanto 

z Bari, który w swoim repertuarze bazuje 

na lokalnej tradycji muzycznej południo-

wych Włoch, podanej w nowoczesnych 

aranżacjach.

CAŁY SZCZECIN MÓWI 

PO WŁOSKU

Warto wspomnieć, że coraz więcej dzieci 

w miejskich przedszkolach i młodzieży 

w szkołach bierze udział w stworzonym 

przez Katedrę Italianistyki programie Cały 

Szczecin mówi po włosku. Jego absolwenci 

często kontynuują naukę języka, podejmu-

jąc studia licencjackie w Katedrze Italiani-

styki. Ich inałem jest jedyny taki w Polsce 

podwójny dyplom Uniwersytetu Szczeciń-

skiego oraz Università degli Studi w Bari.

Dzięki inicjatywie Katedry Italiani-

styki zostały podpisane listy intencyjne 

ze szczecińskimi szkołami muzycznymi, 

w których wyrażono chęć współpracy po-

między instytucjami. Od roku 2013 język 

włoski został wprowadzony jako jeden 

z przedmiotów w Zespole Szkół Muzycz-

nych im. F. Nowowiejskiego oraz w Ogól-

nokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia 

im. prof. M. Jasińskiego w Szczecinie. Od 

trzech lat jest przedmiotem obowiązko-

wym dla wokalistów-studentów Wydzia-

łu Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki 

w Szczecinie.

Pojawienie się języka włoskiego w tego 

typu szkołach to naturalna konsekwencja 

wszechobecności tego języka w świe-

cie muzycznym, zarówno w literaturze 

wokalnej, ponieważ znaczna większość 

utworów oraz tekstów jest autorstwa 

właśnie kompozytorów włoskich, jak 

i w samych oznaczeniach wykonawczych 

zapisanych w nutach czy partyturach – to 

środowiskowy język międzynarodowy.

Pracownicy Katedry Italianistyki 

w pełni angażują się w organizację Tygo-

dnia Języka Włoskiego na Świecie, stara-

ją się również promować włoską kulturę 

również w ciągu całego roku akademickie-

go, bez specjalnych okazji. Na przestrzeni 

ostatnich kilku lat zaproponowaliśmy 

szczecińskiej publiczności szereg wyda-

rzeń, takich jak wernisaże oraz koncerty 

wybitnych artystów, wśród których warto 

wymienić kilku, jak chociażby Nicolò Sa-

mori, którego genialne prace po wystawie 

w Trafostacji Sztuki w styczniu 2015 roku 

reprezentowały Italię na Biennale w We-

necji. Inną znakomitością był Mauro Maur 

– przyjaciel Felliniego i Morricone, legen-

darny trębacz, którego kunszt i brzmienie 

można usłyszeć na ponad 100 ilmowych 

ścieżkach dźwiękowych włoskiego kina. 

Rozpoczęły się już przygotowania do przy-

szłorocznego Tygodnia Języka Włoskiego 

na Świecie, który połączony zostanie z uro-

czystościami obchodów jubileuszu dzie-

sięciolecia istnienia Katedry Italianistyki 

w Szczecinie. u

1 Lista nagrodzonych znajduje się na stronie  
http://www.zso4.szczecin.pl/

Tydzień Włoski na US organizowany przez Ka-

tedrę Italianistyki objęty jest patronatem Prezy-

denta Republiki Włoskiej oraz Ambasady Wło-

skiej w Warszawie i realizowany dzięki wsparciu 

inansowemu Miasta Szczecin, we współpracy 

z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie, 

Fundacją Nikolaos z Bari i Consorzio Apulia, Cen-

trum Kultury Euroregionu Pomerania Stara Rzeź-

na, Klubem 13 Muz, Rocker Club.
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dr hab. Małgorzata 
Makiewicz, prof. US

przewodnicząca jury 
i komitetu organizacyjnego 

konkursu 

Instytut Matematyki 
Wydział

Matematyczno-Fizyczny US

Matematyka w obiektywie po raz szósty
Autorzy ponad ośmiu tysięcy prac fotograicznych 
nadesłanych z całego świata ukazali piękno, 
użyteczność, powszechność królowej nauk 
w VI edycji konkursu „Matematyka w obiektywie”. 

Pomysł zorganizowania konkursu fotograicznego 

zrodził się na jednej z ogólnopolskich konferencji 

naukowych z cyklu „Matematyka – nasza niedostrze-

galna kultura” podczas poszukiwania odpowiedzi na 

pytanie Allena L. Hammonda: Czy matematyka jest 

nam istotnie odległa, czy tylko nie umiemy nawiązać z nią 

łączności...?1 Konkurs okazał się dobrym sposobem na 

przybliżenie i niejako odczarowanie tej dziedziny na-

uki uznawanej przez wielu za trudną i hermetyczną.

W ciągu sześciu lat konkurs „Matematyka w obiek-

tywie” zyskał wymiar międzynarodowy. Jego przy-

gotowywanie skupiło wysiłki przedstawicieli nauki, 

sztuki i oświaty, którzy wspólnie zbudowali podstawy 

projektu naukowo-dydaktycznego. Jego rezultatami 

są nie tylko działania popularyzujące Królową Nauk: 

wystawy, warsztaty, publikacje, ale również wyniki 

badań pedagogicznych prowadzonych w obszarze 

edukacji matematycznej.

Opracowana w toku sześcioletniej historii projektu 

metoda dydaktyczna rozwija wiedzę i kulturę matema-

tyczną młodzieży gimnazjalnej. Fotoedukacja pobudza 

bowiem aktywność i sprawność poznawczą uczniów, 

pozwala im dostrzegać strukturę świata, wzbogaca 

język. Jak wykazały badania eksperymentalne, pro-

wadzone w Instytucie Matematyki US, zastosowanie 

metody pozytywnie wpływa na samodzielne konstru-

owanie wiedzy poprzez rozwój wyobraźni, twórczości 

własnej i elegancji matematycznego myślenia.

REKORDOWA EDYCJA SZÓSTA
Liczba zgłoszeń w VI edycji, a było ich aż 8147, prze-

wyższyła sumę prac nadesłanych w pięciu poprzed-

nich latach. Takiego wzrostu popularności w roku 

2015 nie zakładali organizatorzy z Zakładu Dydakty-

ki Matematyki Instytutu Matematyki WMF US oraz 

kół naukowych: Młodych Dydaktyków Matematyki 

i Koła Kultury Matematycznej US.

Wzrost liczby prac jest rezultatem wyjątkowej 

pracy zespołu organizatorów, jurorów oraz partne-

rów konkursu. Uzyskane patronaty i pomoc insty-

tucji kultury (Muzeum Narodowego w Szczecinie, 

Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie czy 

Szczecińskiego Towarzystwa Fotograicznego i in-

nych) pozwoliły na zorganizowanie kilkudziesię-

ciu wystaw, warsztatów i prezentacji. Wiele z nich 

odbyło się poza naszym regionem i krajem. Urząd 

Miasta Szczecin udostępnił organizatorom najwięk-
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szy w Szczecinie ekran LED oraz ekrany 

w środkach komunikacji miejskiej. Film 

reklamowy z pracami dotychczasowych 

laureatów „Matematyki w obiektywie” 

prezentowany był przez miesiąc w szcze-

cińskich kinach Helios.

Pracę jurorów, akcję reklamową oraz 

funkcjonowanie systemu zgłoszeniowego 

otoczyło fachową opieką Uczelniane Cen-

trum Informatyczne. Po raz pierwszy w VI 

edycji prowadzono akcję reklamową na 

Facebooku.

Po wielogodzinnych obradach jury 

w składzie: dr hab. Andrzej Dąbrow-

ski, prof. US (Polskie Towarzystwo 

Matematyczne, Instytut Matematyki 

WMF US), dr hab. Maciej Tanaś, prof. 

APS (Akademia Pedagogiki Specjalnej 

im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, 

Naukowa i Akademicka Sieć Kompute-

rowa), dr hab. Małgorzata Makiewicz, 

prof. US (Polskie Towarzystwo Matema-

tyczne, Zakład Dydaktyki Matematyki 

IM WMF US), mgr Jerzy Kołodziejczyk 

(Polskie Towarzystwo Matematyczne, 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryicach), 

mgr inż. Tomasz Seidler (Szczecińskie 

Towarzystwo Fotograiczne), 22 listopa-

da 2015 roku wyłoniło ośmiu laureatów 

w grupie młodzieżowej: Jakuba Hand-

szuha (Międzyrzecz), Julię Popławską-

-Latałę (Warszawa), Bartosza Aniołę 

(Szczecin), Tomasza Grewendę (Ruda 

Śląska), a spośród dorosłych: Franciszka 

Kluczyńskiego (Łódź), Jakuba Przyby-

łę (Złocieniec), Mirosławę Jarmołowicz 

(Szczecin) i Katarzynę Szczęsną (Wro-

cław). Pełna lista prac wyróżnionych, 

nominowanych do kalendarza i do wy-

staw znajduje się na stronie interneto-

wej: www.mwo.usz.edu.pl

Tegoroczne prace wyróżniały się 

wyjątkowo wysokim poziomem arty-

stycznym i poznawczym. Autorskie opi-

sy i komentarze daleko wykraczały poza 

matematykę szkolną, np. prace przedsta-

wiające artaktory, homeomorizmy czy 

zmienne losowe.

Na półkach w fabryce klinkieru ustawiono słoiczki z pierwiastkami barwników. Ustawiono je w pewnym systemie. Prostym, nieskom-

plikowanym, mającym sens i znaczenie dla pracowników fabryki: słoiczek, przerwa, przerwa, słoiczek, słoiczek, słoiczek itd. Nie można 
nic przestawić, bo zmieni się sens, nie można nic przesunąć, bo to już nie będzie to samo, nie można nic zamienić, bo system straci 
logikę. Nie należy ingerować w coś, co już jest ustawione według pewnego systemu – systemu binarnego pierwiastków.
Katarzyna Grządka (Szczecin), System binarny pierwiastków

Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Ruch obrotowy Ziemi powoduje, że, patrząc na bezchmur-

ne nocne niebo, można doświadczyć powolnej zmiany 
położenia gwiazd względem obserwatora. Ta zmiana po-

łożenia nie wpływa jednak na zmianę odległości między 
gwiazdami. Obrót ciał niebieskich jest zatem przykładem 
izometrii nieboskłonu. Punktem stałym tej izometrii jest 
oczywiście Gwiazda Polarna.
Łukasz Wojtas (Limanowa), Punkt stały obrotu 
Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Matema-

tycznego
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Bartosz Anioła (Szczecin, SP nr 46, lat 12), Dyfuzja prostej

III miejsce w grupie młodzieżowej

Franciszek Kluczyński (Łódź), Ulica Parzysta

I miejsce w grupie dorosłych

Nowością tegorocznej edycji była na-

groda Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego prof. dra hab. Wacława 

Marzantowicza z Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu za fotograię 

zaopatrzoną w najciekawszy opis mate-

matyczny. Uzyskali ją: Katarzyna Grząd-

ka (Szczecin) za pracę System binarny pier-

wiastków oraz Łukasz Wojtas (Limanowa) 

we współpracy z doktorantem Wydziału 

Matematyki Stosowanej Politechniki Ślą-

skiej: Bartłomiejem Pawlikiem za Punkt 

stały obrotu.

FINAŁ VI EDYCJI
1 grudnia 2015 roku w Sali Senatu Uniwer-

sytetu Szczecińskiego odbyła się uroczy-

stość podsumowania szóstej edycji kon-

kursu oraz wernisaż prac laureatów i osób 

wyróżnionych.

Odczytano wyrażające uznanie listy 

Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika 

Praw Dziecka oraz prezesa Fundacji XX. 

Czartoryskich, adresowane do JM Rektora 

US, prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka 

oraz do przewodniczącej projektu.

W imieniu władz zabrał głos dr hab. 

Jacek Styszyński, prof. US, prorektor ds. 

kształcenia, który wyraził zadowolenie 

z rozwoju projektu oraz pogratulował do-

brego pomysłu na popularyzację matema-

tyki, a także promocję naszej uczelni.

Wśród tegorocznych nagrodzonych 

znalazły się osoby spoza naszego regionu, 

a nawet z zagranicy, wśród nich są także: 

Deniz Nourizadeh (Oslo, Norwegia), Do-

minik Harrold (Pekin, Chiny), Liudmyla 

Gryzun (Charków, Ukraina), Ewa Kawalec 

(Leeds, Wielka Brytania). Organizatorów 

ucieszyła obecność wyróżnionej i podwój-

nie nominowanej do wystaw Justyny 

Czosnyki, która na uroczystość do Szczeci-

na przybyła aż z Rieti (Włochy).

Dyplomy i cenne nagrody rzeczowe 

o wartości przekraczającej 10 000 zł, ufun-

dowane przez Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego, Zachodniopo-

morską Kurator Oświaty, Fundację mBan-
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Mirosława Jarmołowicz (Szczecin), Metryka górskiej wspinaczki – którą drogą dojść na szczyt
III miejsce w grupie dorosłych

Julia Popławska-Latała (Warszawa), Sushistyczne

II miejsce w grupie młodzieżowej

ku oraz partnerów konkursu, wręczyli:  

dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, Kry-

styna Milewska, kierownik Działu Edu-

kacji Muzeum Narodowego w Szczecinie, 

Tomasz Seidler, prezes Szczecińskiego 

Towarzystwa Fotograicznego i pisząca 

te słowa. Iwona Rydzykowska, dyrektor 

Wydziału Wspierania Edukacji Zachod-

niopomorskiego Kuratorium Oświaty 

wręczyła wszystkim laureatom i wy-

różnionym w grupie młodzieżowej oraz 

wszystkim ambasadorom „Matematyki 

w obiektywie” dyplomy Ministra Eduka-

cji Narodowej.

Tradycyjnie uroczystości towarzyszył 

koncert w wykonaniu artystów z Akade-

mii Sztuki w Szczecinie. W tym roku byli 

to: Miriam Kozak i Michał Wiśniewski, 

którzy pod kierunkiem prof. dr hab. Kor-

neli Arwicz-Sienickiej przygotowali pro-

gram muzyczny na skrzypce i akordeon.

Naukową część uroczystego spotkania 

wypełnił wykład prof. dra hab. Andreasa 

Guskosa z tej samej uczelni na temat in-

terdyscyplinarności w procesie twórczym 

oraz działań artystycznych na pograniczu 

nauki, sztuki i technologii.

Patronom, partnerom, sponsorom, 

jurorom i ambasadorom „Matematyki 

w obiektywie” składam serdeczne podzię-

kowania za dotychczasową współpracę 

i zapraszam do jej kontynuowania w roku 

2016. Wszystkim uczestnikom życzę kolej-

nych udanych przygód poznawczych oraz 

artystycznych.

1 A. L. Hammond, Matematyka - nasza niedostrzegalna kultura 

[w:] L.A. Steen (red.), Matematyka współczesna. Dwanaście 
esejów, przekł. J. Łukaszewicz, WNT, Warszawa 1983.
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Justyna Czosnyka (Rieti, Włochy), y=f(x) 

Wyróżnienie w grupie dorosłych

Jolanta Szymczak (Szczecin), Symetria natury

Wyróżnienie w grupie dorosłych

PATRONI KONKURSU:

Obok corocznego mecenatu JM Rektora 

Uniwersytetu Szczecińskiego konkurs 

w roku 2015 został wyróżniony patro-

natami honorowymi: Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  

Ministra Edukacji Narodowej, Rzecz-

nika Praw Dziecka, Marszałka Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego, 

Prezydenta Miasta Szczecin, Zachod-

niopomorskiego Kuratora Oświaty 

i Prezesa Fundacji XX. Czartoryskich.

PARTNERZY „MATEMATYKI 

W OBIEKTYWIE”:

Polskie Towarzystwo Matematyczne, 

Szczecińskie Towarzystwo Fotogra-

iczne, Akademia Pedagogiki Specjal-

nej im. M. Grzegorzewskiej w Warsza-

wie, Akademia Sztuki w Szczecinie, 

Muzeum Narodowe w Szczecinie, Fil-

harmonia im. M. Karłowicza w Szcze-

cinie, Fundacja mBanku, Fundacja 

im. prof. Jerzego Stelmacha; wydaw-

nictwa: OW K. Pazdro, Nowa Era, He-

lion, WSiP, Totem, Zapol; Radio RMF 

MAXX, Infoludek, Kino Helios; irmy: 

Casio, CSV, Galeria Kaskada; restaura-

cje: Mała Tumska, Sphinx, Pizza Hut, 

Burger King; sklepy: Sigma Pro-Cen-

trum, Saturn, Super Pharm.
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prof. dr hab. 
Waldemar Gos
prorektor ds. inansów 
i rozwoju US

Projekty uniwersyteckie,
czyli powody do dumy i troski

W 2015 roku zakończono trzy wielkie projekty 
inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w tej kadencji oraz 
kilka, które zainicjowano w latach 2010-2011, co oznacza 
niespotykaną dotychczas w historii Uniwersytetu 
Szczecińskiego intensywność prac rozwojowych. 

Projektami tymi są głównie:

Centrum Badań Funkcjonalno-Strukturalnych 1. 

Człowieka (Wydział Kultury Fizycznej i Promo-

cji Zdrowia US).

Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego 2. 

(kampus przy al. Piastów).

Budowa i wyposażenie Centrum Dydaktyczno- 3. 

-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, (Wydział Nauk o Ziemi 

i Wydział Biologii US).

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wie-4. 

dzy i Innowacji dla Sektora Usług (Wydział Za-

rządzania i Ekonomiki Usług US).

Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii 5. 

(Wydział Biologii US).

eLBRUS – Laboratoria Badawczo-Rozwojowe US 6. 

(Wydział Matematyczno-Fizyczny US).

Szczegółowa charakterystyka większości wymie-

nionych projektów była już omawiania w „Przeglądzie 

Uniwersyteckim”. Sukces tych projektów potwierdza-

ją nowo powstałe reprezentacyjne budynki i ich wy-

posażenie.

Jednak największą wartością powinno być osią-

ganie celów projektu i wykonywanie wskaźników 

rezultatu. W związku z tym należy odpowiedzieć na 

pytanie: jak utrzymać tzw. trwałość tych projektów 

w założonej, co najmniej pięcioletniej, perspektywie? 

Odpowiedzi na to pytanie powinni udzielić przede 

wszystkim dziekani i kierownicy projektów, gdyż to 

oni są odpowiedzialni za ich prowadzenie w okresie 

jego trwałości – znają najlepiej projekt oraz rekomen-

dowali w nim założenia dotyczące wskaźników rezul-

tatu, generowania dochodu, kwaliikowalności podat-

ku od towarów i usług.

DOCHODY PROJEKTU
Określenie zasad utrzymania projektów w okresie ich 

trwałości wymaga również odpowiedzi na następują-

ce ważne pytania szczegółowe:

Czy projekt może generować przychody?1. 

Jakie są ponoszone koszty związanie z utrzyma-2. 

niem projektu?

Czy projekt może generować dochody?3. 

Należy podkreślić, że wszystkie zakończone pro-

jekty Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymały do-

inansowanie ze środków europejskich w ramach 

różnych programów w perspektywie 2007-2013. 

W związku z tym odpowiedź na postawione pytania 

musi być rozpatrywana z uwzględnieniem regulacji 

prawnych jej dotyczących.

Uniwersytet Szczeciński jest organizacją badawczą, 

czyli jednostką prowadzącą badania i upowszechnia-

jącą wiedzę1 i jako taka organizacja może wykonywać 

działalność gospodarczą i niegospodarczą (tabela 1).

Wykonywanie określonej działalności w ramach 

projektów US może prowadzić do powstania dochodu. 
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Zgodnie z art. 55 rozporządzenia Rady (WE)  

nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 roku usta-

nawiającego przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego, Europejskiego Funduszu Społecz-

nego oraz Funduszu Spójności, zwanego 

dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 

1083/2006”, projekty generujące dochód 

są to „wszystkie projekty współinanso-

wane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego lub z Funduszu Spójności, 

których całkowity koszt przekracza 1 mln 

euro, obejmujące inwestycję w infrastruk-

turę, korzystanie z której podlega opłatom 

ponoszonym bezpośrednio przez korzysta-

jącego oraz wszystkie projekty, w których 

wystąpiła sprzedaż gruntu lub budynków 

lub dzierżawa gruntu lub najem budyn-

ków lub wszystkie inne odpłatne świad-

czenie usług, dla których wartość bieżąca 

przychodów przewyższa wartość bieżącą 

kosztów operacyjnych”.

Dodatkowo w rozporządzeniu Rady 

(WE) nr 1083/2006 wskazuje się, że projek-

tami niegenerującymi dochodów są:

a. projekty, które podlegają pomocy pu-

blicznej (art. 87 TWE),

b. projekty, których wsparcie jest zwią-

zane z instrumentami inżynierii i-

nansowej.

Beneicjenci wszystkich projektów, 

których wartość przekracza 1 mln euro, są 

zobowiązani w okresie zachowania trwa-

łości projektu (zazwyczaj w ciągu pięciu lat) 

do informowania instytucji inansującej 

o przychodach i kosztach operacyjnych 

związanych z projektem w przekroju źró-

deł inansowania (tabela 2, tabela 3). Może 

to też rodzić obowiązek zwrotu dochodu.

Jak można zauważyć, dochód kształ-

tują przychody i koszty operacyjne. Pod 

pojęciem przychodu rozumie się wpływy 

środków pieniężnych z bezpośrednich 

wpłat dokonanych przez użytkowników 

za towary lub usługi zapewniające przez 

daną operację, na przykład opłaty pono-

szone przez użytkowników za użytkowa-

nie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę 

gruntu lub budynków lub opłaty za usługi. 

Tabela 1. Charakterystyka działalności gospodarczej i niegospodarczej prowadzonej 

przez organizację badawczą 

Działalność niegospodarcza Działalność gospodarcza

Działalność zasadnicza:

a. edukacja publiczna w ramach krajowego syste-

mu szkolnictwa wyższego, inansowana głównie 

lub wyłącznie przez państwo i nadzorowana 

przez państwo,

b. niezależna działalność badawczo-rozwojowa 

(także we współpracy z przedsiębiorcami przy 

zachowaniu odpowiednich warunków),

c. szerokie rozpowszechnienie wyników badań na 

zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, 

np. poprzez dydaktykę, otwarte bazy danych, 

otwarte oprogramowanie i publikacje.

Transfer wiedzy, jeżeli:  

a. jest prowadzony przez organizację prowadzą-

cą badania lub infrastrukturę badawczą albo 

wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub 

w imieniu innych podmiotów tego typu,

b. wszystkie dochody są reinwestowane w działal-

ność podstawową. 

a. badania na zlecenie,

b. usługi badawcze,

c. wynajem infrastruktury,

d. edukacja poza publicznym systemem (studia 

podyplomowe, kursy, szkolenia na zamówie-

nie).

Źródło: Organizacja badawcza i infrastruktura badawcza w świetle przepisów o pomocy publicznej, Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju, www.poir.gov.pl, dostęp w dniu 29.11.2015. 

Przychodów nie stanowią dotacje ope-

racyjne lub refundacje ulg ustawowych. 

Oczywiście, przychody należy rejestrować 

w podziale na źródła pochodzenia, prze-

strzegając zasad ich dokumentacji zgodnie 

z ustawą o rachunkowości.

Natomiast przez koszty operacyjne ro-

zumie się koszty eksploatacji i utrzymania 

(np. wynagrodzenia, zużycie materiałów, 

zużycie energii), koszty administracyjne 

i ogólne, te związane ze sprzedażą i dys-

trybucją produktów projektu. Należy pod-

kreślić, że wymienione koszty muszą być 

w danym okresie wydatkami. W związku 

z tym nie zalicza się do nich kosztów amor-

tyzacji lub rezerw tworzonych w ciężar 

Tabela 2. Wyliczenie dochodu uzyskanego w projekcie

kolejne lata objęte 

monitoringiem 
przychody 

koszty

operacyjne 

stopa dyskon-

towa
zdyskontowane 

przychody

zdyskontowane 

koszty

1 2 3 4 5 6

1. rok realizacji 
projektu

2. rok realizacji 
projektu

3. rok zachowania 
trwałości projektu

4. rok zachowania 
trwałości projektu

5. rok zachowania 
trwałości projektu

6. rok zachowania 
trwałości projektu

7. rok zachowania 
trwałości projektu

 razem 

Dochód = kol. 5 i kol. 6. 

Źródło: Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, www.ncbir.gov.pl, dostęp w dniu 12.12.2015. 
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kosztów. Dodatkowo kosztów operacyj-

nych nie stanowią koszty inansowania, 

np. odsetki od kredytów.

Warto podkreślić, że zakres kosztów 

operacyjnych zmienia się od celów anali-

zy, w której są one uwzględniane. Przykła-

dowo, na potrzeby wyliczenia wskaźnika 

luki inansowej2 do kosztów operacyjnych 

zalicza się również nakłady odtworze-

niowe.3 Podobnie jak przychody, kosz-

ty muszą być dokumentowane zgodnie 

z zasadami rachunkowości. Problemem 

może być przypisanie do projektu kosz-

tów, które dotyczą całej działalności be-

neicjenta, na przykład kosztów mediów 

lub administracyjnych. W tym wypadku 

należy je rozliczyć według miarodajnych 

zasad podziału, przykładowo w proporcji 

do kosztów płac.

Procedura ustalania dochodu podlega-

jącego zwrotowi jest następująca:

1. Kwota doinansowania projektu.

2. Koszty:

a) kwaliikowalne projektu,

b) niekwaliikowane projektu,

c) koszty operacyjne.

3. Udział doinansowania w łącznych 

kosztach projektu (1:2 x 100%).

4. Wartość dochodu należnego do 

zwrotu = dochód wygenerowany 

w ramach projektu x udział doinan-

sowania w łącznych kosztach pro-

jektu.

Należy podkreślić, że zwrotowi podle-

ga kwota dochodu ustalana narastająco od 

początku projektu, co ilustruje tabela 4.

PROJEKTY GENERUJąCE DOCHODY 
W UJęCIU WYTYCZNYCH 
REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 
LATA 2007-2013
Do podstawowych zasad dotyczących 

ustalania i raportowania dochodu należy 

zaliczyć:4

W okresie realizacji projektu bene-1. 

icjent raportuje wygenerowany 

dochód, nieuwzględniony na etapie 

ubiegania się o środki, w trakcie skła-

dania wniosków o płatność, w okre-

sie trwałości projektu, zgodnie z za-

pisami umowy o doinansowanie.

Beneicjent jest zobowiązany pro-2. 

wadzić wyodrębnioną księgowość 

dla projektu, a szczególnie oddzielną 

księgowość dla przychodów i kosz-

tów operacyjnych projektu.

Monitoring w okresie trwałości do-3. 

tyczy projektów:

a. których wartość całkowita na 

dzień zakończenia realizacji pro-

jektu przekracza 1 mln euro,

b. nie objętych pomocą publiczną5,

c. w których występuje dochód,

d. nie są projektami, w których wy-

stępuje rekompensata.

Pozwala to wyróżnić dwa typy projek-

tów, czyli takie, które założyły na etapie 

aplikacji wystąpienie dochodu i szacowały 

lukę inansową oraz projekty, które nie za-

łożyły wystąpienia przychodu w projekcie 

lub wykazały, iż przychody będą niższe niż 

koszty operacyjne. Wszystkie projekty re-

alizowane przez Uniwersytet Szczeciński 

należą do typu drugiego.

Dla projektów realizowanych przez 4. 

US dochód wygenerowany w okre-

sie pięciu lat od zakończenia projektu 

jest corocznie odliczany od wydat-

ków kwaliikowalnych i zwracany 

do Instytucji Zarządzającej. Szczegól-

ną uwagę należy zwrócić na fakt, iż 

Tabela 3. Wyliczenie dochodu uzyskanego w projekcie

Kolejne lata objęte 
projektem

Przychody

Koszty projektu

Poziom
doinansowania

Stopa
dyskontowa

Zdyskontowane 
przychody

(kol. 2 x kol. 7)

Zdyskontowane 
koszty

(kol. 3 x kol. 7)
Wkład 
własny

Koszty 
niekwalii-

kowalne 

Koszty 
operacyjne

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Okres realizacji projektu

1

2

Okres po zakończeniu realizacji projektu

1

2

3

Razem x

Dochód = kol. 8 – kol. 9. 
Źródło: Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, www.ncbir.gov.
pl, dostęp w dniu 12.12.2015. 
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projekt może stać się generującym 

dochód po przekazaniu go do zarzą-

dzania operatorowi (podmiotowi in-

nemu niż beneicjent).

Oprócz przychodów operacyjnych 5. 

mogą wystąpić w projekcie przycho-

dy incydentalne6, np. kary umow-

ne, kwota zatrzymanego wadium, 

środki uzyskane z gwarancji inan-

sowych wynikających z umowy za-

wartej z wykonawcą. W przypadku 

wystąpienia dochodów incydental-

nych w trakcie realizacji projektów 

lub po jego zakończeniu beneicjent 

jest zobowiązany do ujawnienia do-

chodu oraz rzetelnego, niebudzącego 

wątpliwości udokumentowania jego 

wysokości. Obowiązek ten spoczy-

wa na beneicjencie zarówno na eta-

pie realizacji projektu, jak i w okresie 

jego trwałości.

Wszystkie dochody incydentalne 6. 

osiągnięte z inwestycji powinny być 

wykorzystane przez beneicjenta do 

pokrycia części kosztów inwestycyj-

nych projektu. Czynność ta ma na 

celu zapobiegnięcie nadmiernemu i-

nansowaniu danej kategorii wydat-

ków. Uznaje się bowiem, że dochód 

incydentalny stanowi dodatkowe 

źródło inansowania projektu.

ZADANIA KIEROWNIKÓW 
PROJEKTÓW
Podsumowując przedstawione treści, moż-

na stwierdzić, że projekty inwestycyjne 

są powodem do dumy władz rektorskich, 

dziekańskich, kierowników projektów. 

Jednak, mimo zakończenia inwestycji, 

należy je utrzymać w określonym czasie, 

co nie jest łatwe i stanowi znaczne wy-

zwanie, bowiem wymaga wielu dalszych 

przemyślanych i dobrze zaplanowanych 

działań. Każdy kierownik projektu powi-

nien przede wszystkim:

Opracować regulamin korzystania 1. 

z infrastruktury projektu.

Osiągać wskaźniki rezultatu projektu.2. 

Prowadzić taką działalność gospodar-3. 

czą wynikającą z celów projektu, która 

nie powoduje obowiązku obłożenia po-

datkiem od towarów i usług, co wyni-

ka ze złożonych oświadczeń w zakresie 

kwaliikowalności tego podatku.

Właściwie dokumentować i opisywać 4. 

przychody i koszty operacyjne związa-

ne z projektem, co pozwoli prowadzić 

księgowanie projektu i ustalać dochód.

Sporządzać niezbędne sprawozdania.5. 

Oczywistym jest, że do tych niezbęd-

nych działań osób bezpośrednio odpowie-

dzialnych powinni włączyć się także na-

ukowcy oraz pracownicy wydziałów, na 

których powstały te ważne dla rozwoju na-

szej uczelni projekty inwestycyjne, przede 

wszystkim dające szansę na prowadzenie 

nowoczesnych badań w dobrych warun-

kach lokalowych oraz na satysfakcjonującą 

obie strony współpracę z tzw. otoczeniem.

Przed całą społecznością akademicką 

stoi zatem kolejne wyzwanie, nie tylko or-

ganizacyjne, bowiem realizacja projektów 

pozwoli także na zweryikowanie poten-

cjału naukowego naszej uczelni. u

1 Organizacja badawcza i infrastruktura badawcza w świe-

tle przepisów o pomocy publicznej, Ministerstwo In-

frastruktury i Rozwoju, www.poir.gov.pl, dostęp w dniu 
29.11.2015.

2 Wskaźnik luki w inansowaniu – ta część zdyskontowanych 
nakładów inwestycyjnych na realizację projektu, która nie 
jest pokryta sumą zdyskontowanych dochodów projektu.

3 Nakłady odtworzeniowe stanowią nakłady o charakterze 
inwestycyjnym w fazie operacyjnej projektu, dotyczące 
niezbędnego odtworzenia tych elementów projektu, któ-

rych okres użytkowania jest krótszy niż okres przyjęty 
w analizie.

4 Wytyczne dotyczące monitorowania luki inansowej 
w projektach generujących dochód w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Zachod-

niopomorskiego na lata 2007-2013, www.rpo2007-2013.
wzp.pl/download/index/biblioteka/14839, dostęp w dniu 
13.12.2015.

5 Deinicja pomocy publicznej wynika bezpośrednio z zapi-
sów art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Euro-

pejskiej oraz orzecznictwa Komisji Europejskiej i Sądów 
Unii Europejskiej. Wskazują one, iż pomocą publiczną jest 
wszelka pomoc, która łącznie spełnia następujące prze-

słanki:
1) beneicjentem wsparcia jest przedsiębiorca w rozumie-

niu funkcjonalnym;
2) jest udzielona za pośrednictwem lub ze źródeł państwo-

wych w jakiejkolwiek formie;
3) stanowi korzyść dla beneicjenta oraz jest selektywna;
4) zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez 

sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom;
5) oraz wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwa-

mi członkowskimi Unii Europejskiej.
6 Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projek-

tach współinansowanych w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2007-2013, www.rpo2007-2013.wzp.pl/downlo-

ad/index/biblioteka/14838, dostęp w dniu 13.12.2015.

Tabela 4. Tabela monitorująca dochód uzyskany w ramach projektu 

Nazwa beneicjenta 

Numer projektu 

Tytuł projektu

Data zakończenia realizacji projektu

Wartość wydatków niekwaliikowalnych

Wartość wydatków kwaliikowalnych

Wartość doinansowania 

Przychody wygenerowane w Projekcie według 
źródeł finansowania

koszty związane z realizacją i funkcjonowaniem 
Projektu

Źródła przychodu Wartość w zł Kategorie kosztów Wartość w zł

… …

… …

Razem Razem 

Różnica między 
przychodami 
a kosztami – uzyskany 
dochód na dzień …

Źródło: Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, www.ncbir.gov.pl, dostęp w dniu 12.12.2015. 
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Kampania 
promocyjna

Szczecińskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Morska, Pomorski 
Uniwersytet Medyczny oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
przeprowadziły wspólnie w roku 2015 największą na przestrzeni kilku ostatnich lat 
targową kampanię promocyjną w Polsce. Nasz uczelnia obecna była na dwudziestu 
siedmiu imprezach targowych o proilu edukacyjnym.

Bezpośrednia promocja oferty edukacyjnej Uni-

wersytetu Szczecińskiego odbywa się dwutorowo: 

podczas spotkań z młodzieżą z klas maturalnych, pro-

wadzonych w ich szkołach, głównie na obszarze woje-

wództwa zachodniopomorskiego (pochodzi z niego ok. 

75% studentów US) oraz na targach edukacyjnych, na 

których obecni są również kandydaci z innych woje-

wództw.

W pierwszych miesiącach roku dominują targi 

szkolne. Doradcy zawodowi i pedagodzy szkolni, bo 

to oni są najczęściej organizatorami takich imprez 

w swoich placówkach, starają się swoim podopiecz-

nym stworzyć okazję do spotkań z przedstawiciela-

mi uczelni jeszcze w momencie, kiedy młodzi ludzie 

mogą dokonać zmiany w przedmiotach matural-

nych, w przypadku gdyby te, już wybrane, okazały 

się niezbyt fortunnie wybrane, by dostać się na wy-

marzony kierunek.

Targowych imprez szkolnych z każdym rokiem 

jest coraz więcej, niektóre z nich, jak chociażby te 

przygotowywane w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie, 

wpisane są już na stałe w kalendarz uczelni wyższych 

w regionie. Z czasem zmienia się ich charakter i te orga-

nizowane w najprężniej działających ośrodkach eduka-

cyjnych przejmują powoli rolę imprez powiatowych.

Targi powiatowe to najliczniejsza grupa imprez 

edukacyjnych, wśród nich są te komercyjne i te orga-

Aneta Szeremeta 
Biuro Promocji 
i Informacji US

PROMOCJA

Kampania promocyjna. 
Natalia Seweryn, studentka 
Wydziału Nauk o Ziemi US 

Fot. archiwum
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Lista imprez targowych, w których brał udział Uniwersytet Szczeciński w 2015 roku:

17 lutego, Zespół Szkół nr 1, Choszczno

19 lutego, Słupskie Targi Edukacyjne dla Maturzystów

26 lutego, V Targi edukacyjne, Świdwin

3-4 marca, Targi Edukacyjne „Absolwent”, Gorzów Wlkp.

10-11 marca, Targi Edukacyjne „Absolwent”, Zielona Góra

13 marca, IX Targi Edukacyjne „Przyszłość 2015”, Bytów

18 marca, VI Targi Pracy i Edukacji, Drawsko Pomorskie

20-22 marca, Targi Edukacyjne, Poznań

25-26 marca, XXII Targi Ofert Edukacji Akademickiej „Promocja Edukacyjna 2015”, Toruń

27 marca, III Targi Edukacyjne, Białogard

30-31 marca, Targi „Akademia 2015”, Gdańsk

8 kwietnia, Targi Edukacji i Pracy, Pyrzyce

9 kwietnia, Dni Kariery, Skwierzyna

15 kwietnia, XI Powiatowe Targi Edukacyjne „Akademus”, Chojnice

28 kwietnia, VII Powiatowe Targi Edukacyjne, Gryice

7-8 września, Szczeciński Salon Maturzystów

14-15 września, Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów

21-22 września, Poznański Salon Maturzystów

24-25 września, Gdański Salon Maturzystów

28-29 września, Wrocławski Salon Maturzystów

20 października, Targi Edukacji i Pracy „Edukacja – Praca – Kariera”, Kostrzyn nad Odrą

21 października, Targi Edukacji i Pracy, Żagań

18 listopada, Targi Edukacji i Pracy, Kołobrzeg

19 listopada, Targi Edukacji i Pracy, Słubice

3 grudnia, Targi edukacyjne „EDU DAY” 2015, Koszalin

10 grudnia, Mikołajkowe Targi Edukacji, Turystyki i Pracy, Gorzów Wlkp.

15 grudnia, I Sulęcińskie Targi Edukacji i Pracy

Pełna informacja o zrealizowanych i planowanych wyjazdach targowych, a także o zrealizowa-

nych i planowanych wyjazdach do szkół, dostępna jest na stronie internetowej: 

www.bpii.usz.edu.pl w zakładce: „Promocja bezpośrednia”.

nizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Uniwer-

sytet Szczeciński uczestniczy głównie w tych, które 

odbywają się w powiatach województw ościennych: 

pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Osobną grupę imprez targowych stanowi Salon 

Maturzystów, czyli największa w kraju edukacyjna 

kampania informacyjna, odbywająca się we wrze-

śniu w miastach wojewódzkich i we współpracy 

z uczelniami wyższymi. Jest to kampania szczególna 

dla US z trzech powodów; po pierwsze – to najwięk-

sza impreza w naszym regionie, dająca szansę na 

spotkanie z ponad połową uczniów, którzy w danym 

roku zdają maturę, po drugie – nasz uniwersytet jest 

współgospodarzem szczecińskiej edycji wydarzenia, 

po trzecie – kampania targowa we wrześniu stano-

wi zawsze początek wszystkich bezpośrednich dzia-

łań promocyjnych w danym roku akademickim.  

Te zakończą się dopiero w maju kolejnego roku, kie-

dy kandydaci na studia będą już zmagać się z egza-

minem dojrzałości. u

PROMOCJA / SPORT

Brydżowe reminiscencje 2015
Kolejne lata poświęcone promocji brydża – nie tylko akademickiego – upewniają mnie,  
że ta gra, wymagająca przede wszystkim uruchomienia szarych komórek, jest dobra  
na wszystko. To antidotum na nudę i swoisty katalizator życia towarzyskiego.

dr hab. Jacek Batóg, prof. US
prodziekan

ds. kształcenia i rozwoju
Wydział Nauk 

Ekonomicznych
i Zarządzania US

 Sekcja Brydżowa AZS US

Okres zimowy to czas, w którym większość or-

ganizmów zapada w sen lub przyjmuje inną 

formę przetrwania. My również stajemy się bar-

dziej oszczędni w planowaniu nowych aktywności, 

a krótkie dni nie nastrajają zbyt optymistycznie.

Jest to też jednak pora, w której z różnych po-

wodów, w tym okresu świątecznego, mamy trochę 

więcej wolnego czasu. Możemy go spędzić w miłym 

towarzystwie, oddając się ciekawym rozrywkom, 

w tym również umysłowym i nie mam tu na myśli 

poszukiwania pilota do telewizora.

PIęKNY I POŻYTECZNY
Jedną z form spędzania wolnego czasu może być za-

proszenie znajomych lub udanie się na cotygodniowy 

turniej i rozegranie kilku lub nawet kilkunastu party-

jek brydża. Ta gra, jak żadna inna, którą znam, pozwa-

la w krótkim czasie połączyć odpoczynek, rozrywkę, 

rozmowy o wszystkim i o niczym oraz dostarczyć 

niesamowitych doznań związanych z bezpośrednią 

rywalizacją. Jej dodatkowym atutem w porównaniu 

do wielu innych gier towarzyskich i sportowych jest 

szybko pojawiająca się nowa zagadka, którą można 

rozwiązać wspólnie z partnerem za pomocą logicznego 
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myślenia i umiejętnej współpracy. Nie do 

przecenienia jest również fakt, że podczas 

gry w brydża można często zmieniać part-

nerów i nawet małżonek lub małżonka nie 

mają nic przeciwko temu.

Piękno tej gry doceni każdy, kto cho-

ciaż raz zetknął się z nią w pełnym wy-

miarze. Mam na myśli posługiwanie się 

chociaż podstawowymi regułami licytacji, 

rozgrywki i obrony, uzupełnione inteli-

gentnym oraz wyrozumiałym partnerem 

(czy tacy w ogóle istnieją?).

W dzisiejszym świecie pełnym pośpie-

chu, powierzchowności oraz nastawienia 

na odniesienie sukcesu za wszelką cenę 

niełatwo jest jednak wygospodarować 

kilka wolnych godzin i namówić co naj-

mniej cztery osoby do spędzenia wspól-

nie czasu na impasowaniu, przebijaniu 

czy graniu na tzw. przymus lub manewr 

diabelski.

Kolejnym utrudnieniem są same re-

guły gry w brydża, które, co prawda, nie 

są bardzo skomplikowane, ale – w porów-

naniu do zasad gry w piłkę nożną czy ko-

szykówkę, zrozumiałych po dziesięciu mi-

nutach – na pewno dużo mniej czytelne dla 

początkujących. Rozwiązaniem tego ostat-

niego utrudnienia może być skorzystanie 

z pomocy osób, które posiadają w tym za-

kresie odpowiednią wiedzę.

To był właśnie jeden z głównych powo-

dów powstania, a tak naprawdę reaktywo-

wania w 2008 roku Sekcji Brydżowej AZS 

US. Przez ostatnie siedem lat w każdą środę, 

często nawet podczas wakacji, na Wydzia-

le Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US 

odbywają się wykłady, zajęcia praktyczne 

oraz turnieje dla osób, które chcą się bry-

dża nauczyć lub poprawić posiadane umie-

jętności. Przez te wszystkie lata zmieniali 

się wykładowcy (obecnie zajęcia prowadzą: 

mgr Paweł Stężała, pracownik SWFiS US 

oraz autor niniejszego tekstu), a liczba słu-

chaczy i członków Sekcji przekroczyła za-

pewne 250 osób.

Wielu uczestników tych spotkań bierze 

udział w lokalnych i regionalnych turnie-

jach brydża sportowego organizowanych 

przez Zachodniopomorski Związek Brydża 

Sportowego oraz uczestniczy w rozgryw-

kach ligowych. Co ciekawe, w zajęciach 

Sekcji mogą brać udział nie tylko osoby 

związane ze środowiskiem akademickim, 

ale również te bez powiązań ze szczeciń-

skimi uczelniami. Pozwala to w praktyce 

realizować misję naszego uniwersytetu 

zapisaną w strategii jego rozwoju, według 

której nasza uczelnia ma między inny-

mi uczestniczyć w życiu miasta i regionu 

oraz inspirować do rozwoju osobistego ich 

mieszkańców.

NIETYPOWA PROMOCJA
Rok 2015 jest pierwszym, w którym upo-

wszechnianie wiedzy o brydżu zyskało 

w naszym województwie szerszy wymiar. 

W październiku zorganizowane zostały 

dni Zapunktuj w brydżu w Galerii Kaskada; 

podczas których zachodniopomorscy bry-

dżyści nie tylko rywalizowali w sobotnim 

turnieju par dla zaproszonych gości (I miej-

sce zajął gen. Jerzy Stańczyk, grając w parze 

z autorem tego tekstu) oraz w niedzielnych 

III Mistrzostwach ZZBS Par Mikstowych 

Open województwa zachodniopomorskie-

go (zwyciężyła para Anna Maduzia – Mar-

cin Dobrowolski ze Szczecinka, reprezen-

tująca aktualnie pierwszoligową drużynę 

AZS UW), ale także przygotowali wiele 

innych atrakcji, w tym krótkie wykłady 

o historii brydża i zasadach tej gry, konkur-

sy z nagrodami i miniturnieje z udziałem 

publiczności.

Jednak największą atrakcją „handlo-

wych” spotkań z brydżem była transmi-

sja na żywo z ostatnich momentów ina-

łu Mistrzostw Świata odbywającego się 

w indyjskim mieście Chennai. Finał ten 

trwał trzy dni, a zakwaliikowały się do 

niego – po dwutygodniowych zmaganiach 

kilkudziesięciu reprezentacji narodowych  

– drużyny Polski i Szwecji. Po pasjonującej 

walce, w której lider zmieniał się kilku-

krotnie, polscy zawodnicy (wśród których 

występował dziewiętnastoletni Michał 

Klukowski) w ostatnich pięciu rozdaniach 

przechylili szalę zwycięstwa na swoją 

stronę i po raz pierwszy w historii zdobyli 

najważniejsze trofeum brydżowe, tzw. Pu-

char Bermuda Bowl. Z mojej perspektywy 

najważniejszym efektem tego wydarzenia 

było dołączenie nowych członków Sekcji, 

którzy pojawili się na naszych zajęciach 

w następnym tygodniu.

Jak co roku Sekcja była organizatorem 

dwóch imprez brydżowych: w czerwcu  

VII Wielomeczu Brydżowego o Puchar 

Dziekana WNEiZ US (w gronie dwuna-

stu zaproszonych drużyn zwycięstwo 

odniósł team AMATOR), a w listopadzie  

VIII Otwartego Turnieju Brydżowego o Pu-

char Rektora US (I miejsce zajęła para An-

drzej Filas – Jerzy Derol).

Ten drugi turniej staje się wizytówką 

akademickiego brydża. W 2015 roku go-

ściliśmy na naszej uczelni 140 osób, a ho-

norowy patronat nad imprezą, podobnie 

jak w poprzednich latach, objął marszałek 

województwa zachodniopomorskiego.

Wspaniała atmosfera, nietypowa for-

muła kojarzenia par oraz ciekawe nagro-

dy przyciągają co roku nowych uczestni-

ków. Część z nich zaledwie zna podstawy 

brydża, ale wszyscy się doskonale bawią 

i w ten sposób realizowana jest główna 

idea tego wydarzenia, czyli łączenie dwóch 

środowisk brydżowych: amatorów i profe-

sjonalistów. Jeżeli jeszcze dodam, że III i IV 

lokatę zajęły pary z udziałem członków 

Sekcji (Bartka Muszyńskiego – studenta 

ZUT oraz Pawła Stężały), a rywalizację 

w kategorii Najlepszy Pracownik Akade-

micki po siedmiu latach przerwy wygrał 

autor tego tekstu, to należy, z punktu wi-

dzenia Sekcji AZS US, uznać tegoroczny 

turniej za bardzo udany.

Zapunktuj w brydżu w Galerii Kaskada
Fot. Barbara Batóg
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KOLEJNE ZWYCIęSTWA
W kwietniu 2015 roku z inicjatywy Pawła 

Stężały zorganizowane zostały po dłuższej 

przerwie kolejne Akademickie Mistrzo-

stwa Województwa Zachodniopomor-

skiego w Brydżu Sportowym. W ramach 

Mistrzostw rozegrane zostały dwa tur-

nieje: na punkty meczowe oraz na zapis 

maksymalny. Zwycięstwo naszej uczelni 

zapewniły dwie pary: Wojciech Kaśków 

(WPiA oraz WNEiZ) z Marcinem Dziem-

borem (WF), wygrywając pierwszy turniej 

oraz wykładowcy Sekcji, zajmując pierw-

sze miejsce w drugim turnieju.

Jeżeli dodatkowo wspomnimy o kolej-

nym, już trzecim w okresie ostatnich czte-

rech lat, Brydżowo-Golfowym Mistrzo-

stwie Polski zdobytym podczas rywalizacji 

w Klubie Golfowym Binowo Park przez 

członków Sekcji AZS US: szczecińskiego 

przedsiębiorcę Marka Migacza i ponownie 

autora tego tekstu, to myślę, że możemy 

z optymizmem spojrzeć na kolejne wyzwa-

nia, wśród których najważniejsze, z punk-

tu widzenia uczelni, będą Akademickie 

Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym 

rozgrywane tym razem w Łodzi, a nie 

w niewątpliwie gościnnych, ale dość odle-

głych Wilkasach koło Giżycka.

Tak jak w życiu zawodowym i osobi-

stym, tak i w organizowaniu akademic-

kiego życia brydżowego potrzebne są wy-

trwałość i wsparcie życzliwych osób, czego 

sobie i wszystkim innym osobom zakocha-

nym w brydżu życzę. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US

Wyróżnienia odebrali medaliści i medalistki na-

stępujących dyscyplin:

futsal kobiet (Gdańsk, 5-8 marca 2015),•	
pływanie (Warszawa, 27-29 marca 2015),•	
tenis ziemny kobiet (Łódź, 11-14 czerwca 2015),•	
karate WKF (Wrocław, 25-26 kwietnia 2015),•	
piłka nożna mężczyzn (Leszno, 7-10 czerwca •	
2015),

piłka ręczna mężczyzn (Warszawa, 18-21 •	
czerwca 2015),

kolarstwo górskie kobiet (Jelenia Góra, 29-31 •	
maja 2015).

Podczas spotkania uhonorowany został również 

Piotr Szumiło, pracownik Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu US, Mistrz Świata Karate Shoto-

kan w kumite drużynowym (3-4 października 2015, 

Bielsko-Biała) oraz brązowy medalista Mistrzostw 

Polski (Toruń, 7 listopada 2015).

Podczas uroczystości wyświetlone zostały prezen-

tacje multimedialne przedstawiające skład zwycię-

skich drużyn oraz przebieg zawodów. u

Spotkanie z medalistami 

Akademickich Mistrzostw Polski 
JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk wręczył nagrody i wyróżnienia 
medalistom Akademickich Mistrzostw Polski podczas uroczystego spotkania, które
odbyło się 19 listopada 2015 roku w Sali Senatu US.

JM Rektor US prof. dr hab. 
Edward Włodarczyk prezen-

tuje dyplom przyznany Uni-
wersytetowi Szczecińskiemu 
23 października 2015 roku 
podczas Gali Sportu Akade-

mickiego w Łodzi za zajęcie 
IV miejsca w klasyikacji 
medalowej Akademickich 
Mistrzostw Polski 2015
Fot. Jerzy Giedrys
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Z kart historii Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab.
Ryszard Borówka
dziekan 

Wydział Nauk o Ziemi US

Historię naszego uniwersytetu tworzyło i tworzy wiele osób zaangażowanych w jego 
rozwój i pełnych pasji badawczych. O dokonanie trudnego wyboru i przywołanie 
niektórych z nich poprosiliśmy troje aktualnie urzędujących dziekanów US.

W związku z jubileuszem trzydziestolecia Uniwersyte-

tu Szczecińskiego oraz dwudziestopięciolecia Instytutu 

Nauk o Morzu, działającym obecnie na Wydziale Nauk 

o Ziemi, chciałbym przedstawić sylwetki profesorów, 

którzy nie tylko tworzyli ten Instytut, ale zainicjowa-

li nowe kierunki badań naukowych, niejednokrotnie 

unikatowych w skali naszego kraju. Mój wybór jest 

zapewne subiektywny, ale przede wszystkim nie jest 

kompletny. Jednakże ramy „Przeglądu Uniwersytec-

kiego” są ograniczone i w chwili obecnej chciałbym 

wyróżnić te osoby, które są pierwszym pokoleniem 

naszych profesorów i w sposób szczególny przyczyniły 

się do rozwoju Instytutu Nauk o Morzu, stale pomnaża-

jąc jego osiągnięcia oraz dorobek naukowy.

Prof. dr hab. Stanisław Musie-

lak jest twórcą Instytutu Nauk 

o Morzu US. Pochodzi z Gdyni, 

gdzie ukończył studia geogra-

iczne (1966), a następnie pra-

cował na Uniwersytecie Gdań-

skim. W zakresie geomorfologii 

brzegu morskiego współpraco-

wał ze znakomitymi uczonymi 

z Uniwersytetu Moskiewskiego 

– profesorem O. K Leontjewem i W.P. Zenkowiczem. 

Na tym uniwersytecie uzyskał też stopnie doktora 

(1974) i doktora habilitowanego (1978).

Z naszą uczelnią związał się w roku 1989, kiedy 

ówczesny Rektor prof. dr hab. Kazimierz Jaskot powie-

rzył Mu misję utworzenia nowej jednostki naukowej 

– Instytutu Oceanologii i Ochrony Morza, przemiano-

wanej wkrótce na Instytut Nauk o Morzu, który zaczął 

funkcjonować w ramach Wydziału Biologii i Nauk 

o Morzu US, a od 1992 – Wydziału Nauk Przyrodni-

czych US. Profesor Musielak z wielkim zaangażowa-

niem i pasją zaczął stopniowo rozwijać ten instytut, 

między innymi zapraszając do współpracy geografów, 

geologów i oceanologów z innych ośrodków akademic-

kich – Uniwersytetów: Gdańskiego, Łódzkiego i Uni-

wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także 

z wyższych szkół szczecińskich: Akademii Rolniczej, 

Politechniki Szczecińskiej oraz Akademii Morskiej.

Od 1990 roku, z trzyletnią przerwą w latach 1996-

1999, pełnił funkcję dyrektora INoM. Na Uniwersyte-

cie Szczecińskim był również dziekanem Wydziału 

Biologii i Nauk o Morzu (1990-1992), a następnie dzie-

kanem Wydziału Nauk Przyrodniczych (1992-1996). 

W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora US  

ds. rozwoju i współpracy z zagranicą. Od momentu 

podjęcia pracy na naszej uczelni jest również kierow-

nikiem Zakładu Geomorfologii Morskiej.

Mimo dużych obciążeń organizacyjnych Profesor 

Musielak dbał o rozwój międzynarodowej współpracy 

nowo utworzonej placówki, zwłaszcza z instytutami 

i uczelniami zajmującymi się problematyką morską. 

Stwarzał również dogodne warunki rozwoju dla kolej-

nych, nowo tworzonych zespołów badawczych, dzia-

łających w ramach Instytutu Nauk o Morzu.

Profesor jest od roku 1990 bardzo aktywnym 

członkiem Komitetu Badań Morza PAN, pełniąc w la-

tach 2004-2010 funkcję wiceprzewodniczącego tego 

komitetu. Obecnie jest także członkiem Komitetu 

Nauk Geograicznych PAN.
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Przez wiele lat (2001-2010) pełnił funkcję wiceprzewodniczą-

cego Komitetu Głównego Olimpiady Geograicznej i Olimpiady 

Nautologicznej. Za działalność na polu rozwoju i popularyzacji 

nautologii został wyróżniony godnością Członka Honorowego 

Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (2008) oraz odznaczony 

przez Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej krzyżem Pro Mari 

Nostra (2010). Był też współzałożycielem Stowarzyszenia „Euro-

pejska Unia Ochrony Wybrzeża-Polska” (EUCC-PL), w której w la-

tach 1996-2008 pełnił funkcję prezesa zarządu.

Profesor Stanisław Musielak jest niewątpliwie jednym z naj-

znakomitszych specjalistów z zakresu geomorfologii strefy brze-

gowej mórz i oceanów. Problemem tym interesuje się nie tylko 

od strony naukowej, ale także utylitarnej, zajmując się, między 

innymi, zagadnieniem ochrony brzegów, zagrożonych obecnie 

procesami wzmożonej erozji, postępującej zarówno wskutek na-

turalnych zmian dynamiki morza, jak i w efekcie postępującej 

działalności inwestycyjnej w streie brzegowej. W tym zakresie 

współpracuje, między innymi, z Urzędem Morskim i władzami 

samorządowymi gmin nadmorskich.

Dorobek naukowy profesora obejmuje około 250 publikacji, 

w tym pięć książek. Wiele z tych prac stale funkcjonuje w obiegu 

naukowym, gdyż stanowią one niejednokrotnie opracowania pio-

nierskie w polskiej literaturze naukowej, dotyczące geomorfologii 

i morfodynamiki strefy brzegowej mórz bezpływowych.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furmańczyk 

jest w Instytucie Nauk o Morzu twórcą 

zespołu naukowego zajmującego się te-

ledetekcyjną analizą środowiska geogra-

icznego, opartą w znacznej mierze na 

interpretacji zdjęć lotniczych i obrazów 

satelitarnych.

Profesor urodził się w Warszawie, 

gdzie ukończył studia na Wydziale Geo-

dezji i Kartograii Politechniki War-

szawskiej (1967), a następnie przez dłuższy czas pracował na 

Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Geologii i Kartograii 

(w Instytucie Geograii).

Profesor związał się z Uniwersytetem Szczecińskim w 1985 

roku, podejmując się organizacji pracowni, a następnie Zakładu 

Teledetekcji i Kartograii Morskiej w Instytucie Nauk o Morzu. 

W roku 1995 był stypendystą Fundacji Fulbrighta i przebywał 

przez sześć miesięcy w USA, a w roku 1999 na stypendium DAAD 

w Kilonii. Pracując w Szczecinie, uzyskał stopień naukowy dok-

tora habilitowanego nauk o Ziemi nadany przez Radę Wydziału 

Nauk Geograicznych i Geologicznych UAM w Poznaniu (1995). 

Tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi otrzymał w 2012 roku, na 

wniosek Rady WNoZ US.

Zainteresowania i osiągnięcia badawcze Profesora Furmań-

czyka koncentrowały się od początku wokół zagadnień fotogra-

metrii i fotointerpretacji, ukierunkowanej na problematykę Bał-

tyku i jego strefy brzegowej. Wraz z pojawieniem się możliwości 

pozyskiwania obrazów satelitarnych rozszerzył te zainteresowa-

nia o teledetekcję satelitarną. Profesor brał także udział w ekspe-

dycyjnych badaniach polarnych na Antarktydzie oraz w Afga-

nistanie, gdzie wykorzystywał swoje doświadczenie w zakresie 

analizy wielospektralnych zdjęć lotniczych.

Odrębnym kierunkiem Jego zainteresowań badawczych 

w ostatnich latach są nowe zagadnienia związane z monitorin-

giem strefy brzegowej mórz, jej modelowaniem oraz zintegro-

wanym zarządzaniem obszarami przybrzeżnymi. W zakresie 

uprawianej dyscypliny naukowej Profesor należy niewątpliwie 

do grona prekursorów wdrażania metod cyfrowych w badania 

geograiczne, przyczyniając się tym samym do rozwoju tak waż-

nej obecnie specjalności, jaką jest geoinformatyka.

Bardzo mocną stroną działalności naukowej i organizacyjnej 

Profesora Furmańczyka jest współpraca międzynarodowa, której 

szczególnym ukoronowaniem było powierzenie Mu zorganizowa-

nia w 2011 roku w Szczecinie XI Międzynarodowego Sympozjum 

Brzegowego 11-th International Coastal Symposium (ICS 2011), 

spotkania naukowego na skalę globalną – największego w tej dzie-

dzinie wydarzenia w Polsce, organizowanego po raz trzeci w Eu-

ropie, a po raz pierwszy w krajach Europy Środkowej i Wschod-

niej. Wzięło w nim udział ponad 500 uczestników z całego świata, 

a jego pokłosiem jest wydanie dwóch obszernych tomów „Journal 

of Coastal Research”, czasopisma najwyżej punktowanego na liście 

iladelijskiej w zakresie badań morskiej strefy brzegowej. Profesor 

od roku 2000 wchodzi w skład Associate Editors tego periodyku.

Ponadto zespół naukowy kierowany przez Profesora uczest-

niczy w wielu międzynarodowych projektach badawczych, 

w niektórych kierował sekcjami polskich wykonawców: BASYS, 

EUROSION, MESSINA, ENCORA, MICORE. Aktualnie nadzoruje 

pracę zespołu realizującego zadania w wielkim projekcie badaw-

czym SatBałtyk, inansowanym ze środków Programu Operacyj-

nego Innowacyjna Gospodarka.

Profesor utrzymuje aktywną współpracę z wieloma ośrodka-

mi europejskimi (Kilonia, Greifswald, Southampton, Aberdeen, 

Delft, Siena, Messina, Barcelona, Cadiz, Faro, Porto, Lisbona) oraz 

z USA (Gainesville FL). Był ponadto wykładowcą w międzynaro-

dowych szkołach letnich: ZZOP w Portugalii (2003-2004), IMARA 

oraz MIRAME we Włoszech (2010-2014) oraz na studiach doty-

czących: Water river and coastal management w programie Era-

smus Mundus w Portugali (2004-2006).

Dorobek naukowy Profesora Furmańczyka obejmuje ponad 

200 publikacji, wśród których niemal połowa została wydana 

w języku angielskim, między innymi w renomowanych czasopi-
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smach międzynarodowych. Jest również redaktorem serii wy-

dawniczej Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi 

w Polsce – stan obecny i perspektywy, której od roku 2005 ukazało 

się pięć tomów.

Prof. dr hab. Józef Girjatowicz stworzył 

w Instytucie Nauk o Morzu zespół zajmu-

jący się problematyką hydrologiczną oraz 

gospodarką wodną. Profesor jest synem 

Ziemi Pomorskiej. Studia geograiczne od-

był na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 

UAM w Poznaniu (1965-70), gdzie zaintere-

sował się szczególnie problematyką hydro-

logiczną. Po odbyciu studiów doktoranc-

kich na Uniwersytecie Warszawskim oraz 

dodatkowych studiów magisterskich na 

Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii 

Rolniczej w Szczecinie rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na 

tym Wydziale – w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Morskiej.

Z Uniwersytetem Szczecińskim Profesor związał się w 1993 

roku, po uzyskaniu habilitacji. Zaczął organizować Zakład Oce-

anograii Fizycznej w działającym wówczas od niedawna Insty-

tucie Nauk o Morzu. Od 1997 roku do chwili obecnej kieruje Za-

kładem Hydrograii i Gospodarki Wodnej tegoż instytutu, gdzie 

prowadzone są również prace badawcze z zakresu meteorologii 

morskiej. W roku 2004 uzyskał tytuł profesora nauk o Ziemi, 

a w roku 2006 został powołany na stanowisko profesora zwyczaj-

nego US.

Profesor Girjatowicz wypromował ponad dwustu magistran-

tów i dwóch doktorów. Jest autorem ponad 160 prac naukowych, 

dotyczących głównie zjawisk i procesów lodowych na południo-

wym wybrzeżu Bałtyku. Prace te publikował, między innymi, 

w renomowanych, międzynarodowych czasopismach nauko-

wych, takich jak: „International Journal of Climatology”, „Inter-

national Journal of Limnology”, „Journal of Coastal Research”, 

„Estuarine Coastal and Shelf Science”, „Journal of Cold Regions 

Engineering” czy „Oceanological and Hydrobiological Studies”. 

Ważnym przedsięwzięciem naukowym Profesora było również 

opracowanie pierwszego Atlasu zlodzenia wód polskiego wybrzeża 

Bałtyku. W ostatnich latach zajął się również zagadnieniami z za-

kresu geoturystyki i geograii turyzmu, a zwłaszcza turystyczno- 

-rekreacyjnymi walorami hydrosfery.

Za swoje osiągnięcia naukowe Profesor został odznaczony 

Gryfem Pomorskim, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej. Ponadto uzyskiwał również liczne nagrody, 

przyznawane między innymi przez dyrektora Instytutu Meteoro-

logii i Gospodarki Wodnej, ministrów Urzędu Gospodarki Mor-

skiej i Transportu, Żeglugi i Łączności, wojewody szczecińskiego, 

rektorów Akademii Rolniczej i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Pol-

skiego Towarzystwa Geoizycznego, Polskiego Towarzystwa Geo-

graicznego oraz Royal Meteorological Society.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku był w strukturach niele-

galnych przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego „Solidar-

ność” na Wydziale Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności 

AR w Szczecinie. W oazie rodzin jest animatorem Kościoła Domo-

wego w Kościele Rzymskokatolickim.

Prof. dr hab. Andrzej Witkowski jest na 

Uniwersytecie Szczecińskim twórcą zna-

komitej szkoły diatomologicznej, zajmują-

cej się morfologią, taksonomią, ewolucją, 

ekologią oraz biogeograią okrzemek, mi-

kroskopijnych organizmów roślinnych, 

występujących powszechnie w wodach 

morskich i śródlądowych.

Profesor jest absolwentem geologii Uni-

wersytetu Warszawskiego (1979). Począt-

kowo swoją pracę naukową związał z Za-

kładem Geologii Morza w Instytucie Oceanograii Uniwersytetu 

Gdańskiego. Naukowe zainteresowanie okrzemkami zapoczątko-

wała jego praca badawcza nad genezą mat glonowych, rozwijają-

cych się na dnie Zatoki Puckiej, a następnie późniejszy kontakt ze 

znakomitym znawcą okrzemek, Prof. Horstem Lange-Bertalotem 

z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem. Dłuższy pobyt na tej 

uczelni w ramach stypendium Humboldta (1995/1996) zapocząt-

kował trwającą do dzisiaj współpracę naukową. Dzięki niej Pro-

fesorowie Witkowski i Lange-Bertalot podjęli szeroko zakrojone 

badania taksonomiczne i biogeograiczne okrzemek morskich. 

Efektem tej współpracy było opracowanie dwóch obszernych 

monograii, które ukazały się w serii Iconographica Diatomologica 

(1996, 2000).

Profesor Witkowski związał się z naszym uniwersytetem 

i Instytutem Nauk o Morzu w 1996 roku. Objął kierownictwo Za-

kładu Paleooceanologii i zainicjował rozwój badań diatomologicz-

nych. Jednocześnie zadbał o wielostronną współpracę naukową 

z partnerami z najznakomitszych placówek badawczych różnych 

krajów świata, począwszy od najbliższych sąsiadów z Niemiec, 

Szwecji i Rosji, a skończywszy na badaczach pracujących w USA, 

Australii, Chinach, RPA, Urugwaju itp.

Ze swoimi doktorantami podjął prace badawcze zmierzające 

między innymi do określenia wpływu zmian warunków klima-

tycznych na cyrkulację wód oceanicznych w kilku kluczowych 

obszarach świata, a szczególnie u wybrzeży Grenlandii oraz 

Afryki Południowej. Jednocześnie prowadzi badania, które mają 

przyczynić się do rozpoznania biogeograicznego zasięgu różnych 

taksonów okrzemek morskich. Na ich marginesie Profesor od-

krył i opisał kilkaset gatunków i kilkadziesiąt rodzajów okrzemek 

nowych dla nauki, z których część uzyskała nazwy gatunkowe 

związane z przyjaciółmi Profesora, w tym również osobami pra-

cującymi na US.

W Laboratorium Diatomologicznym, zorganizowanym przez 

Profesora, stale pracują badacze i doktoranci z różnych krajów 

świata, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Urugwaju, 

Chorwacji, Rosji, Turcji, Ukrainy, Chin itp. Dzieje się tak dlatego, 

że w Zakładzie Paleooceanologii znajduje się olbrzymia, stale uzu-

pełniana kolekcja preparatów mikroskopowych z okrzemkami 

morskimi, licząca dzisiaj około 23 000 sztuk.
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Unikatowa na cały świat jest funkcjonująca na WNoZ w Za-

kładzie Paleooceanologii hodowla okrzemek z morskiej strefy lito-

ralnej, w której hodowanych jest obecnie ok. 1400 szczepów tych 

mikroorganizmów z praktycznie całego świata, włącznie z An-

tarktydą. Warto podkreślić, że doktoranci Profesora Witkowskie-

go pracują obecnie nie tylko w polskich placówkach naukowych, 

ale również w Stanach Zjednoczonych (dr Anna Wąchnicka), 

Grenlandii (dr Diana Krawczyk) i Chorwacji (dr Ana Car).

Z inicjatywy Profesora podejmowane są coraz ambitniejsze 

problemy badawcze z zakresu diatomologii, w tym również na-

ukowe programy aplikacyjne, zmierzające między innymi do 

wykorzystania tych mikroorganizmów roślinnych jako przyszło-

ściowego źródła biopaliw. W tym zakresie zespół kierowany przez 

Profesora podjął wspólny projekt badawczy z irmą PKN Orlen, 

który jest już realizowany w murach WNoZ US.

Profesor Witkowski jest autorem i współautorem 194 publi-

kacji, w tym 138 prac, które ukazały się w czasopismach o zasięgu 

ogólnopolskim i międzynarodowym oraz redaktorem wielotomo-

wej serii monograicznej Diatom Monographs w wydawnictwie 

Koeltz Sci. Koenigstein. Osiągnięcia naukowe i szeroko zakrojona 

współpraca międzynarodowa Profesora są bardzo wysoko oce-

niane w kręgach diatomologów, o czym świadczy fakt, że w 2004 

roku powierzono mu organizację światowego kongresu Interna-

tional Society for Diatom Research, a także funkcji wiceprezydenta 

(2004-2006) oraz prezydenta (2006-2008) tego stowarzyszenia.

W roku 2010 prof. Andrzej Witkowski wszedł w skład Polskiej 

Akademii Nauk i jest członkiem korespondentem Wydziału III, je-

dynym członkiem PAN pracującym w placówkach naukowych 

regionu zachodniopomorskiego. Profesor był dwukrotnie wyróż-

niony Zachodniopomorskim Noblem, ostatnio w 2015 roku wraz 

z zespołem młodych pracowników nauki.

Prof. dr hab. Ryszard A. Kotliński jest 

w gronie pracowników Instytutu Nauk 

o Morzu i Wydziału Nauk o Ziemi prekur-

sorem badań złóż surowców mineralnych, 

występujących na dnie mórz i oceanów. 

Studia geologiczne ukończył na Uniwer-

sytecie Wrocławskim (1971), a następnie 

podjął pracę w Oddziale Geologii Morza 

Państwowego Instytutu Geologicznego 

w Sopocie (1972-1987). Ze Szczecinem zwią-

zał się od momentu powołania na stanowi-

sko Głównego Geologa w International Joint Organization – IOM 

(1988), a następnie na dyrektora generalnego INTEROCEANME-

TAL (1992-2011). Kierując tą irmą, wspierał w różny sposób Insty-

tut Nauk o Morzu US, z którym następnie związał się w 2004.

Realizowane pod kierunkiem Profesora zadania badawcze 

zmierzały do wytypowania i rozpoznania geologicznego perspek-

tywicznego obszaru złożowego konkrecji polimetalicznych w stre-

ie Clarion-Clipperton na Pacyiku. Przeprowadzone badania wy-

kazały we wskazanym polu konkrecjonośnym występowanie 

złóż konkrecji o wysokich zawartościach metali krytycznych 

(Mn, Cu, Ni, Co, Mo, V i REE). Ponadto badania geologiczne dna 

Pacyiku umożliwiły zebranie unikatowych danych źródłowych 

o stylu budowy geologicznej oraz skali i zasięgu procesów geody-

namicznych w północno-wschodniej części tego oceanu. W latach 

1996-2011 Profesor aktywnie uczestniczył w pracach Internatio-

nal SeaBed Authority (ISA), w tym między innymi jako członek 

Komisji Prawno-Technicznej ISA (1996-2001), Prezydent Zgroma-

dzenia (2008) i ekspert ds. opracowania modelu geologicznego złóż 

konkrecji polimetalicznych CCFZ na Pacyiku (2003-2010).

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi uzy-

skał w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie 

(2000), a pracując na naszej uczelni otrzymał tytuł naukowy pro-

fesora nauk o Ziemi (2011) w zakresie oceanologii i geologii morza, 

na wniosek Wydziału Geograii i Oceanograii UG.

Wyniki prowadzonych badań prezentował na licznych semi-

nariach i kongresach, a także w publikacjach o zasięgu międzyna-

rodowym oraz wydawnictwach książkowych, w kraju i zagranicą 

(Chiny, Rosja, Jamajka, USA, Japonia, Korea).

Od czasu podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej w Instytu-

cie Nauk o Morzu domeną aktywności naukowej Profesora są 

badania zmierzające do rozpoznania odrębności strukturalnych 

i przekształceń oceanów w powiązaniu z ewolucją Geosystemu. 

Synteza regionalnych danych i materiałów źródłowych umożli-

wiła rozpoznanie przekształceń litosfery, w tym fazowej ewolu-

cji oceanów, w cyklach geodynamicznych Wilsona, co 800 Ma 

w okresach; 1,85 Ga, 1,05 Ga i 0,25 Ga. Rozpoznane zależności i zda-

rzenia wskazują, że oceany stanowią odrębne – heterogeniczne 

jednostki strukturalne o znaczeniu planetarnym oraz są ważnym 

potencjalnym źródłem pozyskiwania złóż kopalin wielu deicy-

towych surowców użytecznych. Jednym z ważnych osiągnięć 

w tym zakresie jest także opracowanie szeregu map, między in-

nymi Mapy geodynamicznej oceanów oraz Mapy metalogenicznej 

oceanu światowego.

W Zakładzie Geologii Morza, którego jest kierownikiem (od 

2005), powstała pod Jego kierunkiem pierwsza praca doktorska 

z zakresu oceanograii, obroniona na WNoZ US w 2015 roku, a do-

tycząca rozmieszczenia i właściwości geochemicznych złóż metali 

ziem rzadkich na dnie Pacyiku w rejonie Clarion-Clipperton.

Łączna liczba opublikowanych prac wynosi 196, w tym  

16 książek i monograii. Profesor był promotorem czterech prac 

doktorskich (trzy zakończone) oraz 45 prac magisterskich i 23 

prac licencjackich. Za działalność organizacyjną i naukową odzna-

czony został wieloma wysokimi odznaczeniami państwowymi, 

regionalnymi oraz zagranicznymi, a także resortowymi, w tym 

nagrodą Ministra Środowiska „Geologia 2007”.

Od roku 2003 jest członkiem zagranicznym Narodowej 

Akademii Nauk Ukrainy, członkiem Komitetów Naukowych 

PAN oraz wielu organizacji i stowarzyszeń w kraju i zagranicą. 

Na podkreślenie zasługuje przeszło dwudziestoletnia aktyw-

ność społeczna Profesora w Rotary International (Rotary Club 

Szczecin). u
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konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, publi-

kując prace naukowe, a zwieńczeniem tej działalności 

była rozprawa habilitacyjna obroniona na Uniwersy-

tecie Wileńskim w 1995 roku.

Mój pierwszy osobisty kontakt z Profesorem miał 

miejsce w październiku 1975 roku, kiedy zostałem 

przez Niego zatrudniony na stanowisku asystenta 

w byłym Wydziale Wychowania Fizycznego Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej. Od tego momentu nasze relacje 

były bardzo bliskie, ponieważ Profesor otoczył mnie 

opieką naukową, podejmując się funkcji promotora 

mojej pracy doktorskiej, obronionej w roku 1981 na 

Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Profesor jest niezwykłym człowiekiem, któremu wie-

le zawdzięczam. Zawsze znajdował czas na konsultacje 

naukowe, służył swoją wiedzą i doświadczeniem; ra-

zem uczestniczyliśmy w wielu konferencjach nauko-

wych w kraju i zagranicą, m.in. w Soii. Przez wiele lat 

miałem możliwość obserwowania i podziwiania Jego 

wspaniałych zdolności organizacyjnych, które stały 

się dla mnie niezwykle cenne wtedy, kiedy sam obją-

łem funkcje kierownicze (dyrektora IKF, prodziekana 

WNP US ds. IKF, a od 2011 roku nowo utworzonego 

Wydziału KFiPZ).

Profesor Tadeusz Mieczkowski, mimo odejścia na 

emeryturę w roku 1998, nie zrezygnował z kontaktu 

z uczelnią. Niestety, w ostatnim okresie z powodu cho-

roby zostały one bardzo mocno ograniczone.

Od redakcji: Dr hab. Tadeusz Mieczkowski, prof. US  

zmarł 31 grudnia 2015 r. w Szczecinie. Cześć Jego pa-

mięci.

śp. dr hab. Henryk Laskiewicz, 

prof. US (1929-2013) – związał 

się ze Szczecinem w 1981 roku, 

rozpoczynając pracę na ówcze-

snym Wydziale Wychowania 

Fizycznego Wyższej Szkoły Pe-

dagogicznej. Był jednym z sa-

modzielnych pracowników na-

uki, który znacząco przyczynił 

się do wzmocnienia kadrowego 

Rozpatrując aktualne miejsce i znaczenie Wydziału 

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia w strukturze 

Uniwersytetu Szczecińskiego, należałoby odnieść się 

do genezy byłego Instytutu Kultury Fizycznej, do jego 

sukcesów i porażek. Nie można przy tym zapomnieć 

o ludziach, którzy włożyli wiele pracy i wysiłku w jego 

utworzenie, istnienie i rozwój. Spośród tego grona 

chciałbym wyróżnić: dra hab. Tadeusza Mieczkow-

skiego, prof. US, śp. dra hab. prof. US Henryka Laskie-

wicza oraz prof. zw. dra hab. n. med. Mariana Sygita.

Dr hab. Tadeusz Mieczkow-

ski, prof. US (ur. 5 marca 1928 

roku w Wilnie) na początku 

lat 50. XX wieku stał się inicja-

torem działań, zmierzających 

do utworzenia w Szczecinie 

jednostki kształcącej kadry na 

potrzeby kultury izycznej. Naj-

pierw jako nauczyciel Techni-

kum Wychowania Fizycznego 

(1952-1961), potem Studium Na-

uczycielskiego I i II stopnia w (1957-1968), a następnie 

Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1968-1973) i Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej (1973-1985), stworzył podstawy 

do powołania w 1985 roku samodzielnego Instytutu 

Kultury Fizycznej w strukturach nowo powstałego 

Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesor Tadeusz Mieczkowski, pokonując wiele 

trudności i przeciwności losu, wykazał się szczególny-

mi zdolnościami organizacyjnymi, przez wiele lat peł-

niąc funkcję kierownika Studium, dziekana Wydziału 

i ostatecznie: dyrektora Instytutu. Dzięki Jego dzia-

łaniom, polegającym na zaangażowaniu kilku samo-

dzielnych pracowników nauki, znaczącemu wzmoc-

nieniu uległa kadra naukowo-dydaktyczna wyżej 

wymienionych, kierowanych przez Niego jednostek. 

Zdołał także zmobilizować wielu młodych pracowni-

ków do rozwoju naukowego, czego efektem były uzy-

skane stopnie naukowe doktora nauk o (wychowaniu 

izycznym) kulturze izycznej.

Sam również podnosił własne kwaliikacje zawo-

dowe i naukowe, organizując i uczestnicząc w licznych 

dr hab. Jerzy Eider, prof. US 

dziekan

Wydział Kultury Fizycznej  
i Promocjai Zdrowia US
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Wydziału. Zarówno na Wydziale, jak również później w Insty-

tucie Kultury Fizycznej prowadził zajęcia dydaktyczne związa-

ne przede wszystkim z historią kultury izycznej oraz semina-

ria magisterskie. Dzięki temu miał praktycznie nieograniczone 

możliwości promowania Pomorza Zachodniego, wprowadzając 

historię regionalną do problematyki prowadzonego przez siebie 

seminarium magisterskiego. Swoje własne zainteresowania na-

ukowo-badawcze także skierował w stronę zagadnień związa-

nych z historią regionu. W ten sposób istotnie przyczynił się do 

rozwoju szeroko pojętej humanistyki.

Był postacią powszechnie rozpoznawalną na Uniwersytecie 

Szczecińskim, m.in. dlatego, że uczestnicząc we wszelkich uroczy-

stościach uniwersyteckich, ilmował je kamerą VHS. Do dnia dzi-

siejszego w zbiorach, które Profesor pozostawił po sobie, znajdują 

się kasety video, stanowiące niezwykłą rejestrację dziejów uczelni. 

Bardzo często też prezentował swoje uzdolnienia muzyczne, grając 

na instrumentach klawiszowych lub harmonijce.

Profesor bardzo mocno angażował się w działalność historycz-

ną na rzecz uczelni, miasta, regionu w zakresie kultury izycznej; 

zgromadził ogromną liczbę różnego rodzaju publikacji, dokumen-

tów i pamiątek, tworząc w swoim gabinecie swoiste archiwum 

życia miasta i uczelni.

Mimo oicjalnego odejścia na emeryturę w roku 2002, Profe-

sor nadal każdego dnia przychodził do pracy, która była dla Niego 

nie uciążliwym obowiązkiem, ale pasją życia.

Pierwszy raz spotkałem prof. Laskiewicza w 1981 roku. Był 

pierwszą osobą, która złożyła mi gratulacje po obronie dyser-

tacji doktorskiej na AWF w Warszawie. Później przez ponad 

30 lat pracowaliśmy razem w Szczecinie – najpierw w Wyższej 

Szkole Pedagogicznej, następnie w Instytucie Kultury Fizycznej 

i – w ostatnich latach przed Jego śmiercią – na Wydziale KFiPZ. 

Był bardzo skromnym człowiekiem, pełnym szacunku dla 

wartości. Zawsze można było na Niego liczyć, zwłaszcza w przy-

gotowaniu i opracowaniu dokumentacji związanej z historią 

Uczelni.

Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit 

– w 1993 roku będąc już profesorem ty-

tularnym w Pomorskiej Akademii Me-

dycznej w Szczecinie (jedyny profesor 

medycyny, specjalista zdrowia publicz-

nego na Pomorzu Zachodnim), przeszedł 

do Instytutu Kultury Fizycznej US, ratu-

jąc go z powodu braku dostatecznej licz-

by samodzielnych pracowników nauki. 

Do decyzji przejścia Profesora przyczy-

nili się ówczesny Rektor US, prof. Tadeusz Wierzbicki i prof. 

Janusz Faryś.
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Profesor Sygit został dyrektorem Instytutu, przyczyniając 

się do dalszego rozwoju tej jednostki oraz zatrudnienia kolejnych 

samodzielnych pracowników nauki. Mimo wielu problemów In-

stytut zdołał nieprzerwanie utrzymać studia magisterskie.

W krótkim czasie Profesor podjął próbę uzyskania praw dok-

toryzowania, stworzył studia podyplomowe oraz nowy kierunek 

studiów – zdrowie publiczne – który spotkał się z wielkim zain-

teresowaniem ówczesnych maturzystów. Ta popularność kierun-

ku trwa do dzisiaj. Początkowo były to jedynie studia pierwszego 

stopnia, a obecnie funkcjonują także studia drugiego stopnia. Pro-

fesor pełnił następujące odpowiedzialne funkcje: dyrektora IKF 

od 1993 do 1997 roku i od 2000 do 2003 roku; prodziekana IKF od 

1994 roku do 1997 roku; prodziekana Wydziału Nauk Przyrodni-

czych od 2003 do 2009 roku; kierownika Zakładu Wychowania 

Zdrowotnego od 1993 i nadal.

Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit wniósł wielki wkład 

w rozwój IKF US, przyczyniając się do utworzenia na jego bazie 

Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Jest autorem 

znanego i cenionego podręcznika Zdrowie publiczne, z którego ko-

rzystają studenci w całym kraju oraz lekarze specjalizujący się ze 

zdrowia publicznego. Jest autorem wielu skryptów i monograii, 

w tym kilku we współautorstwie z córką: dr hab. Katarzyną Sy-

git, prof. US, specjalistką zdrowia publicznego.

Prof. Marian Sygit wykazał wielkie zdolności organizacyjne 

oraz potraił przekonać pracowników do podejmowania badań 

naukowych, które są prowadzone z dużym powodzeniem, wielo-

ma sukcesami i rozwijane nieustannie do dnia dzisiejszego.

Osiągnięcia Profesora – człowieka o wielkiej skromności 

i uczciwości – są olbrzymie. Nie sposób przedstawić wszystkich. 

Uczniowie Profesora: doktoranci, magistrzy i sympatycy proble-

matyki zdrowia publicznego znają Profesora z wielkiej życzliwo-

ści, dociekliwości, szacunku (nawet do Jego wrogów) nie tylko 

w Szczecinie, ale i poza jego granicami.

Byłem zawsze blisko Profesora: czy to jako zastępca dyrektora, 

czy później już jako dyrektor IKF, kiedy Profesor był prodziekanem 

Wydziału. Był i nadal jest dla mnie wzorem pracowitości, syste-

matyczności i uczciwości. Swoją pracą na rzecz IKF oraz WKFiPZ 

doprowadził do powstania Wydziału w aktualnym kształcie, któ-

ry 21 grudnia 2015 roku otrzymał uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora nauk o kulturze izycznej. Cieszy się 

uznaniem społeczności akademickiej i władz uczelni. u
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Po otrzymaniu zaproszenia przez Panią Redaktor Na-

czelną do wytypowania dwóch do trzech osób, które 

odegrały znaczącą rolę w dotychczasowym rozwoju 

Uniwersytetu w pierwszej chwili pomyślałem, że jest 

to kolejna standardowa akcja pisania „laurek” z okazji 

30-lecia naszej Alma Mater. Potem przyszła następna 

releksja, że z pewnością jest wiele osób spośród kadry 

naukowej, które mają zasługi na polu naukowym, dy-

daktycznym i organizacyjnym, tyle, że były one i będą 

wielokrotnie wymieniane przy różnych okazjach. 

Praca naukowa ma taką specyikę, że dzieła mistrzów 

chwalą, a nie słowa – a tym bardziej – słowa skromne-

go dziekana WMF. Chociaż jestem rodowitym szczeci-

nianinem, mój rozwój naukowy przebiegał poza Uni-

wersytetem Szczecińskim, co sprawia (poza powodem 

wymienionym wyżej), że nie wypada mi pisać o moich 

mentorach naukowych, którzy są spoza Uczelni. 

Postanowiłem zatem na-

pisać o osobie, której zasługi 

dla rozwoju Uniwersytetu są, 

moim zdaniem, nie do przece-

nienia, a której praca często jest 

niedoceniana, żeby użyć tylko 

łagodnego określenia. Chodzi 

mi o Kanclerza Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Pana Eugeniu-

sza Kisiela. Pana Kanclerza 

miałem okazję bliżej poznać juz ponad 7 lat temu, gdy 

objąłem funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-

-Fizycznego. Pierwsze spotkanie było bardzo oicjal-

ne i badawcze. Myślę, że Pan Kanclerz spodziewał się 

z mojej strony próśb o wsparcie Wydziału i to takich, 

których nie mógłby poprzeć. Już w czasie tych pierw-

szych spotkań służbowych zauważyłem, że jest to oso-

ba o rozległej wiedzy ekonomicznej i prawniczej, my-

śląca i potraiąca jasno wyrażać swoje zdanie. Pisząc 

„swoje zdanie”, mam na myśli szczerą i nie „zawoalo-

waną” opinię na dany temat. Takich osób w przestrze-

ni publicznej bardzo brakuje, wobec tego już sam ten 

fakt miał dużo dobrych konsekwencji dla działalności 

Uniwersytetu. W trudnych przecież dla szkolnictwa 

wyższego czasach to Pan Kanclerz potraił kierować 

inansami Uczelni w taki sposób, że dzisiaj Uniwersy-

tet jest w lepszej kondycji inansowej, niż wiele innych 

Uczelni w kraju.

W czasach, kiedy projekty europejskie zdomino-

wały myślenie o przyszłości i wielokrotnie słyszało 

się „pobożne życzenia” (oraz kompletny brak troski 

o tzw. wkład własny, czy też co będzie po zakończe-

niu projektu), to Pan Kanclerz był „głosem rozsądku” 

i niewzruszenie strzegł „płynności inansowej”, „ko-

niecznych rezerw” itd. Widziałem Go wielokrotnie 

z wielką cierpliwością wyjaśniającego co jest możliwe 

z punktu widzenia inansowego, a co nie. Tu podkre-

śliłbym zwłaszcza cierpliwość i profesjonalizm, gdyż 

niejednokrotnie emocje (a co za tym idzie i język dys-

kusji oponentów) przekraczały tzw. normę dobrego 

wychowania. Chciałbym tutaj dodać, że profesjona-

lizm Pana Kanclerza przejawia się również w tym, że 

w rozmowie nigdy nie miesza spraw zawodowych 

z jakimikolwiek innymi tematami i dowiedzieć się od 

Niego można tylko tyle, ile dla „uszu” na danym stano-

wisku (w moim przypadku dziekana) jest konieczne 

do dobrego funkcjonowania. Ta cecha Pana Kanclerza 

również jest bardzo istotna. Jasny podział kompetencji 

jest kluczem do dobrego zarządzania Uczelnią. Waż-

nym jest, żeby każda osoba, a w szczególności pełniąca 

funkcje kierownicze w Uczelni, posiadała etykę zawo-

dową, której nie da się ująć w regulaminach, zarządze-

niach, etc. Niezwykle ważne jest również rozumienie 

swojej roli oraz pewnej koniecznej hierarchii, która nie 

wprowadza zbędnego chaosu. A Pan Kanclerz niewąt-

pliwie to wszystko rozumie i w ten sposób działa dla 

dobra wspólnego. 

Na koniec chciałbym przeprosić Pana Kanclerza za 

ten tekst, który – jak Go znam – może wcale mu się nie 

spodobać. Ale skoro poproszono mnie o wskazanie oso-

by, której wkład w rozwój Uniwersytetu uważam za 

niezwykle istotny, to nie było już wyjścia jak sformu-

łować szczerą opinię. Myślę również, że jeżeli na Uni-

wersytecie Szczecińskim będzie pracować, na różnych 

stanowiskach, więcej takich wspaniałych ludzi (a dla-

czego nie?) to następne 30-lecie, 50-lecie Uniwersytetu 

będzie powodem do dumy dla naszych następców. u

dr hab. Piotr Krasoń, 
prof. US
dziekan 

Wydział
Matematyczno-Fizyczny US
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Warto wiedzieć

prof. dr hab.  
Wiesław Deptuła

kierownik

Katedra Mikrobiologii
Wydział Biologii US

WOKóŁ UCZELNI

Wprawdzie wiele razy pisałem o (bez)skuteczno-1. 

ści oceny bibliometrycznej w nauce, ale warto po-

dać do przemyśleń garść informacji. Otóż w opar-

ciu o bazę danych Scopus za lata 1996-2014 polska 

nauka pod względem twórczości patentowej (mie-

rzonej stosunkiem nakładów na naukę do liczby 

uzyskanych patentów) stoi na piątym miejscu. 

Pod względem liczby prac opublikowanych we 

wszystkich dziedzinach naukowych zajmuje dzie-

więtnaste miejsce, w Europie Wschodniej – drugie 

po Rosji, jako że większość dziedzin klasyikuje się 

między trzynastym a dwudziestym pierwszym 

miejscem (choć nauki weterynaryjne zajmują  

10. miejsce). Pod względem wskaźników jakościo-

wych (indeks-współczynnik Hirscha, IH) Polska 

zajmuje dwudzieste czwarte miejsce w świecie 

(IH – 371), a w Europie Wschodniej miejsce drugie 

po Rosji (IH – 390). Przypomnijmy, że w nakładach 

na naukę Polska zajmuje przedostatnie miejsce 

wśród krajów należących do UE, czyli w rankin-

gu aktywności naukowej polscy uczeni klasyi-

kują się proporcjonalnie powyżej niskiego pozio-

mu inansowania badań. Jeszcze gorzej wygląda 

sprawa z inansowaniem szkolnictwa wyższego, 

gdyż w przeliczeniu na studenta Polska zajmuje 

ostatnie miejsce w Europie. Wniosek jest taki, że 

polska nauka przy bardzo słabych nakładach na 

naukę i szkolnictwo wyższe, radzi sobie całkiem 

dobrze. Warto dodać, że nakłady na zbrojenia 

mamy jedne z najwyższych, bo zajmujemy drugie 

miejsce wśród krajów UE zaraz po Francji.

Według prof. Włodzimierza Korohordy („Pau-2. 

za” 306/2015, s. 1) obecnie w Polsce pojawiła się 

duża grupa odnoszących sukcesy pracowników 

nauki, których głównym celem przestało być roz-

wiązywanie problemów badawczych, a stało się 

zdobywanie i gromadzenie punktów w rankin-

gach oraz pozyskiwanie grantów i funduszy na 

badania. Profesor pisze, że bibliometryczna ocena 

wręcz zastępuje ocenę merytoryczną, choć była 

ona pomyślana przy jej wprowadzaniu tylko jako 

jej uzupełnienie. Potwierdzam tę opinię – nauko-

metria, chociażby w naukach biologicznych przy 

postępowaniu w sprawie uzyskiwania habilitacji 

nie oddaje w pełni rzeczywistych dokonań. Uwa-

żam, że ocena bibliometryczna nie zastąpi oceny 

jakościowej per review, ponieważ wartości IH i in-

dex citation nie odzwierciedlają stanu dorobku 

naukowego.

W dniach 9-10 grudnia 2015 roku w siedzibie Pol-3. 

skiej Akademii Umiejętności odbyła się konferen-

cja naukowa z okazji 200 lat powstania Krakow-

skiego Towarzystwa Naukowego, powołanego  

24 lipca 1815 roku jako instytucja nie tylko o za-

sięgu lokalnym. Warto też podać, że liczące 158 

lat Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jest 

najstarszym działającym w sposób ciągły tego 

typu towarzystwem w Polsce, jako że ukonsty-

tuowało się 13 lutego 1857 roku. Obecnie liczy 

ponad 1000 członków skupionych w siedmiu 

Wydziałach i działających w trzydziestu trzech 

komisjach przedmiotowych i włącza się w działa-

nia popularyzatorskie, np. w Noc Muzeów. Pierw-

szym prezesem tego Towarzystwa był wielki pol-

ski ilozof Augustyn Cieszkowski, a jego następcą 

– Tytus Działyński, twórca biblioteki w Kurniku. 

Piękną kartę posiada założone 17 stycznia 1875 

roku we Lwowie Polskie Towarzystwo Przy-

rodników im. Kopernika. W tym roku obchodzi 

140-lecie powstania. Towarzystwo to nadal pro-

wadzi w Poznaniu intensywną działalność, jako 

że wydaje czasopismo „Kosmos” (od roku 1876) 

i popularno-naukowy „Wszechświat” (od 1882). 

Z informacji MNiSW wynika, że w roku 2016 

nie będzie ono inansowało obu wydawnictw. To 

niepokojąca wiadomość, ponieważ dotyczy także 
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innych niszowych, ale ważnych, pol-

skich czasopism. Dla mnie jest to de-

cyzja niezrozumiała, ponieważ szkoda 

dorobku tych wydawnictw, które peł-

niły ważną rolę w promocji nauki.

5 listopada 2015 roku w siedzibie 4. 

SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-

społecznego w Warszawie odbyła się 

konferencja o mentoringu i coachingu 

w nauce, która miała za zadanie m.in. 

omówienie narzędzi wspomagających 

rozwój kariery i kompetencji naukow-

ców, szczególnie młodych. Ważne jest 

bowiem znalezienie równowagi mię-

dzy postawą nadmiernej skromności 

a koniecznością promowania wyni-

ków swoich badań oraz umiejętne bu-

dowanie ścieżki naukowej.

Nagrodę Nobla z zakresu biologii 5. 

i medycyny w 2015 roku przyznano 

trzem naukowcom, którzy przyczy-

nili się do lepszego leczenia chorób 

pasożytniczych, m.in. malarii. Są to: 

Amerykanin William C. Campbell, 

Japończyk Satoshi Ômura i Chinka 

Tu Youyou. Nagrodę Nobla w dzie-

dzinie chemii uzyskali: Szwed Tomas 

Lindahl, Amerykanin Paul Modrich 

i Turek Aziz Sancar. Laureaci ci, mimo 

że jest to nominalnie nagroda w dzie-

dzinie chemii, uzyskali ją za odkrycie 

po dwudziestu latach badań mechani-

zmów naprawy naszego DNA, a więc 

za osiągnięcia związane z ludzkim 

życiem i zdrowiem. Każda pojedyncza 

komórka naszego ciała dzieląc się, robi 

przy składaniu w niej nowego DNA 

średnio około 120 tys. błędów, a mimo 

to nasze DNA zostaje niezmienne 

dzięki wspaniałemu systemowi na-

prawczemu, procesowi, którego doko-

nują specyiczne białka. Ich odkrycie 

dało trzem wspaniałym badaczom ten 

piękny laur.

MNiSW podsumowując swoje działa-6. 

nia za lata 2007-2015, podało, że na-

kłady na naukę w 2008 roku wynio-

sły 3,94 mld, a w roku 2016 wynosić 

będą 7,44 mld, zaś wydatki na szkol-

nictwo wyższe w 2008 roku wynosiły 

8,99 mld, a w roku 2016 wynosić będą 

15,8 mld zł.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 7. 

przyznała swoje nagrody, zwane pol-

skim Noblem. Nie przyznano jej w za-

kresie nauk o życiu i Ziemi, w innych 

dziedzinach otrzymali je: prof. Stani-

sław Penczek z Centrum Badań Mo-

lekularnych i Makromolekularnych 

PAN w Łodzi (nauki chemiczne), prof. 

Kazimierz Rzążewski z Centrum Fi-

zyki Teoretycznej PAN w Warszawie 

(nauki matematyczno-izyczne i inży-

nierskie), prof. Jerzy Jedlicki z Instytu-

tu Historii PAN w Warszawie (nauki 

humanistyczne i społeczne) – za fun-

damentalne studia nad fenomenem 

inteligencji jako warstwy społecznej 

i jej rolą w procesach modernizacji 

w Europie Środkowo-Wschodniej (za 

trzytomowe dzieło pt. Dzieje inteligen-

cji polskiej do roku 1918; Warszawa 

2008; wydanie angielskie: The Histo-

ry of the Polish Intelligentsia until 1918, 

Frankfurt n/M 2014). Profesor m.in. 

pisze o inteligencji tak: „Klasa, która 

nie umie się wyzbyć archaicznego 

przekonania, że obowiązki społeczne 

nie są te same z zarabianiem pieniędzy 

i że są zachowania, które przynoszą 

wstyd to klasa bynajmniej niewolna 

od słabości i pomyłek, dająca się cza-

sem uwieść groźnej utopii, ale mająca 

jednak wbudowany homeostat samo-

krytyczny”. My, pracownicy naukowi, 

powinniśmy codziennie o tych waż-

nych rozpoznaniach pamiętać.

FNP rozdzieliła ponad dwa miliony  8. 

zł dla zwycięzców programu Mistrz 

pomiędzy: prof. Wojciecha Bałusa 

(Wydział Historyczny UJ), prof. Bar-

tosza Brożka (Wydział Prawa i Admi-

nistracji UJ), dra hab. Adama Chuder-

skiego (Wydział Filozoiczny UJ), prof. 

Piotra Gutowskiego (Wydział Filozoii 

KUL), prof. Marka Kwieka (Wydział 

Nauk Społecznych UAM w Poznaniu), 

dra hab. Stanisława Wiecha, prof. UJK 

(Wydział Humanistyczny UJK w Kiel-

cach) i dra hab. Bogdana Żurawskie-

go, prof. PAN (Instytut Kultur Śród-

ziemnomorskich i Orientalnych PAN 

w Warszawie).

Warto wiedzieć, że całkowity budżet 9. 

Narodowego Centrum Nauki w 2016 

roku wyniesie 1 mld 25 mln zł, tj. oko-

ło 10% większy niż w roku 2015, co 

ma służyć zwiększeniu liczby projek-

tów oraz wzrostowi współczynnika 

sukcesu z 16% do 20%. Według GUS 

całkowite nakłady na działalność ba-

dawczą i rozwojową w Polsce wzro-

sły w 2014 roku o 12,1% i wyniosły 

ponad 16 mld zł. Instytucja ta podała, 

że udział nakładów na tę działalność 

w PKB wynosi 0,94%.

W październiku 2015 roku zosta-10. 

ły także rozdane Nagrody MNiSW 

(http://www.nauka.gov.pl/aktualno-

sci-ministerstwo/tegoroczne-nagro-

dy-ministra-rozdane.html). Wśród 

wyróżnionych znalazł się JM Rektor 

US prof. dr hab. Edward Włodarczyk, 

uhonorowany indywidualną Nagrodą 

Ministra I stopnia za osiągnięcia orga-

nizacyjne podejmowane na rzecz US.

W rankingu osiągnięć sportowych 11. 

szkół wyższych za rok 2014/2015 (do-

tyczy 156 jednostek) studenci US bio-

rący udział w Akademickich Mistrzo-

stwach Polski, organizowanych przez 

Akademicki Związek Sportowy zajęli 

czwarte miejsce pod względem liczby 

zdobytych medali po Akademii Wy-

chowania Fizycznego w Krakowie, 

Uniwersytecie Koźmińskiego w War-

szawie i Politechnice Łódzkiej. u
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O uczciwości akademickiej z prof. drem hab. Markiem Górskim, prorektorem  
ds. współpracy zagranicznej US (Wydział Prawa i Administracji US) rozmawia  
Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”.

Granice przyzwoitości

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przegląd
Uniwersytecki”

prof. dr hab.
Marek Górski

prorektor ds. współpracy 
zagranicznej 

Wydział Prawa
i Administracji US

Podczas październikowego spotkania członków 

Komisji ds. etyki w nauce działającej przy Polskiej 

Akademii Nauk pod kierownictwem prof. Andrze-

ja Zolla ze szczecińskimi i koszalińskimi rektorami 

szkół wyższych dyskutowano o nagannych i szko-

dliwych dla środowiska akademickiego praktyk. Czy 

polskie prawo jest wobec nich bezradne?

Zależy wobec jakich, bo są tego rodzaju czyny, których 

istotę można łatwo określić i ustalić, na czym ona pole-

ga. Można sprawdzić, czy czyn został popełniony i go 

spenalizować, czyli określić warunki niepopełnienia 

lub popełnienia tego czynu i jego konsekwencje. Jest 

jednak szereg takich czynów, które można deinio-

wać tylko w kategoriach etycznych, bo prawnie nie 

da się ich uregulować – są bowiem trudno wychwy-

tywane (np. działanie tzw. spółdzielni profesorskich). 

Trudno w tym przypadku udowodnić, że koledzy się 

faktycznie porozumieli i cytują się wzajemnie w celu 

podwyższenia punktacji, bo być może tylko interesują 

się swoimi badaniami, wymieniają w związku z tym 

poglądy, czy polemizują ze sobą. Można te umowy oce-

niać negatywnie w kategoriach etycznych. Trudności 

pojawiają się nawet przy wdrażaniu postępowania 

dyscyplinarnego, ponieważ w przypadku „spółdziel-

ni” wytyczenie granic między tym, co dozwolone, 

a tym, co nie, przy pomocy prawa jest niemożliwe. 

Trudno wyznaczyć granicę, nie wiadomo, czy dziesięć 

cytowań jest jeszcze dopuszczalne, a czy piętnaste lub 

dwudzieste w tym samym układzie naukowym staje 

się już karalne.

Jak ocenia Pan wewnętrzne przepisy uczelni doty-

czące powstawania plagiatów, autoplagiatów i sze-

roko rozumianej nieuczciwości akademickiej? Czy 

są one wystarczająco skuteczne wobec niepokojącej 

skali tego zjawiska?

Nie da się tego chyba jednoznacznie stwierdzić, bo, jeśli 

chodzi o nasze wewnętrzne przepisy, to, z formalnego 

punktu widzenia, działają – choćby systemy anty-

plagiatowe stosowane w odniesieniu do studentów. 

Według mnie mają one raczej charakter prewencyjny 

i być może skłaniają do zastanowienia, czy warto „ko-

piować i wklejać”, a jeśli już – to nie dosłownie, bo to jest 

łatwe do wychwycenia. Nie sądzę, by mogły one sku-

tecznie zapobiegać tym złym praktykom, ponieważ to 

bardziej opiera się na sumieniu niż na sankcjach „kar-

nych”. Ktoś, kto chce oszukać, zawsze znajdzie furtkę, 

szczególnie, kiedy nie ma świadomości, że należy za-

chowywać się przyzwoicie. Ale: gdyby wszyscy chcieli 

zachowywać się przyzwoicie, to wtedy prawo karne 

nie byłoby w ogóle potrzebne. A jest ono stosowane 

w przypadkach, kiedy granice przyzwoitości są wy-

raźnie i znacznie przekraczane. W stanach pośrednich 

nie da się prawnie tego sankcjonować. Choć to może 
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Spotkanie Komisji ds. etyki 
w nauce z rektorami szcze-

cińskich i koszalińskich uczel-
ni, Sala Senatu, Uniwersytet 
Szczeciński (20.10.2015)
Fot. Jerzy Giedrys
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za dużo powiedziane, ale to jednak przepis, 

który jest tylko po to, by był, a nie da się go 

wyegzekwować, stwarza sytuację gorszą 

niż ta, w której przepisów w ogóle nie ma.

Czy te obecnie funkcjonujące przepisy 

prawne są wystarczające wobec narasta-

jącej skali zjawiska, którą można już chy-

ba określić mianem plagi?

Według mnie – są wystarczające. Między 

innymi dlatego, że na tę plagę można pa-

trzeć z różnych punktów widzenia. Są 

dwa czynniki, które powodują, że mó-

wimy o pladze. Warto zauważyć: jest 

znacznie szersze grono osób, które może 

popełniać czyny tego typu, więc staty-

stycznie to inaczej wygląda. Narasta skala 

zjawiska. Druga kwestia: obecnie o wiele 

łatwiej się zorientować, że ktoś popełnił 

czyn karalny, ponieważ większość prac 

jest publikowana w Internecie, co ułatwia 

odnalezienie „zapożyczeń” – inaczej niż 

w czasach, w których dorobek naukowy 

dostępny był w formie papierowej i tylko 

w bibliotekach.

Czy ten system, który w tej chwili obo-

wiązuje, nie skłania, nie prowokuje  do 

łamania zasad etycznych i przepisów 

prawa?

Obecne regulacje związane z klasyikowa-

niem osób i instytucji – kiedy to kładzie się 

nacisk na ściśle liczbowe parametry – skła-

niają (czy ułatwiają) popełnianie czynów 

nagannych z punktu widzenia etyki i pra-

wa. Jeśli kładzie się nacisk na ściśle licz-

bowe i wymierne parametry, to ci, którzy 

chcą utrzymać pracę (np. przy weryikacji 

związanej z okresami zatrudnienia, a to 

jest zwykle główna – poza względami am-

bicjonalnymi – motywacja działań), o ile 

nie są w stanie zachowywać się i działać, 

zgodnie z przepisami prawa, będą szukać 

dróg obejścia i uzyskania satysfakcjonu-

jącej oceny, często niezgodnej z rzeczywi-

stym stanem dorobku naukowego. Aneg-

dotycznie rzecz ujmując: cytowalność 

można sobie stosunkowo łatwo zapewnić, 

pisząc rzeczy kontrowersyjne, czy – po 

prostu – głupoty, co zazwyczaj wywołuje 

sprzeciw środowiska i zapewnia cytowa-

nia. Oczywiście – jest to działalność ryzy-

kowna z punktu widzenia postrzegania 

takiego naukowca jako godnego swojej 

funkcji, czego na szczęście nie można 

określić liczbowo. u
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CZŁONKOWIE KOMISJI DO SPRAW ETYKI W NAUCE 

Kadencja 2015-2018:

I.  Przewodniczący  Zastępca Przewodniczącego

 Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prof. dr hab. Maciej W. Grabski

 

III. Członkowie:

 Prof. dr hab. Osman Achmatowicz

 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski

 Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty

 Prof. dr hab. Piotr Węgleński

 Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

KOMISJA DS. ETYKI W NAUCE 

Komisja do spraw etyki w nauce, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.):

a) wyraża opinie w sprawach dotyczących naruszeń zasad etyki w nauce przez pracowni-

ka uczelni, jednostki naukowej Akademii oraz instytutu badawczego, w szczególności 

w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne;

b)  z własnej inicjatywy może kierować sprawy dotyczące naruszeń zasad etyki w nauce 

przez pracowników uczelni, jednostki naukowej Akademii oraz instytutu badawczego, 

do właściwych komisji dyscyplinarnych z zaleceniem przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego;

c)  prowadzi działalność mającą na celu upowszechnianie standardów rzetelności badań 

naukowych;

d)  opracowuje kodeks etyki pracownika naukowego.

JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk i prof. dr hab. 
Andrzej Zoll, przewodniczący Komisji ds. etyki w nauce
Fot. Jerzy Giedrys
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TOP 500 Innovators, czyli dziewięć 

tygodni w Cambridge i Oksfordzie

Jednym z ważniejszych wyzwań, przed którymi stoją dziś polskie uczelnie, jest  
ich włączenie się w proces tworzenia innowacyjnych technologii dla gospodarki i życia 
codziennego. Naukowcy powinni zmienić swój sposób myślenia, uwzględniając potrzeby 
społeczne, o czym przekonałem się podczas szkoleń na uniwersytetach w Cambridge 
i Oksfordzie.

Rafał Igielski
asystent

Katedra Biotechnologii 
Roślin

Wydział Biologii US

Realizowany od 2012 roku przez MNiSW program 

TOP 500 Innovators miał na celu wyszkolić na-

ukowców oraz pracowników uczelnianych centrów 

transferu technologii, nauczyć, jak współpracować 

z irmami i skutecznie komercjalizować powstające 

w zaciszu laboratoriów wyniki prac badawczych.

Podczas czterech lat trwania tego projektu prze-

szkolono pięćset osób w najlepszych ośrodkach akade-

mickich na świecie – w Stanford, Berkeley i Cambridge, 

gdzie przez dziewięć tygodni brali udział w intensyw-

nych szkoleniach, prowadzonych przez najlepszych 

specjalistów z zakresu biznesu, komercjalizacji i zarzą-

dzania wynikami badań.

STU OSIEMDZIESIęCIU SZCZęśLIWCÓW
O konkursie TOP 500 Innovators dowiedziałem się 

z newslettera rozsyłanego przez Regionalne Centrum 

Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) w Szczeci-

nie – przy okazji zachęcam wszystkich do zapoznania 

się z działalnością tej instytucji.

Przełom maja i czerwca 2015 roku obitował w tak 

wiele moich zobowiązań naukowych, że właściwie 

nie powinienem aplikować w konkursie. Jednak chęć 

zdobywania wiedzy i doświadczeń wzięły górę nad 

chłodną kalkulacją. Wątpiłem, czy mam szansę na 

wygranie rywalizacji z naukowcami z najlepszych 

polskich uczelni, okazało się, że warto jednak próbo-

wać i wierzyć w swoje możliwości.

Procedura konkursowa składała się z dwóch eta-

pów. W pierwszym należało wysłać do organizatorów 

drogą elektroniczną dokumentację konkursową. Na tej 

podstawie odbywała się kwaliikacja do drugiego eta-

pu, czyli rozmowy w siedzibie MNiSW, podczas której 

odpowiadałem na pytania ekspertów, między innymi 

z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W obu etapach starałem się przedstawić moje za-

angażowanie w liczne projekty badawcze i rozwojo-

we, ich potencjał komercjalizacyjny oraz uczestnictwo 

WOKóŁ UCZELNI

w szkoleniach o charakterze biznesowym. Jeśli cho-

dzi o moje predyspozycje, wskazałem zaangażowanie 

w realizowane zadania i postawę dążenia do zmienia-

nia otaczającej rzeczywistości, stanowiące gwarancję 

tego, że zdobyta wiedza nie zostanie zmarnowana.

W czerwcu z radością i niedowierzaniem zobaczy-

łem swoje nazwisko wśród stu osiemdziesięciu szczę-

śliwców, którzy zostali zakwaliikowani do udziału 

w ostatniej, jak się okazało, edycji programu TOP 500 

Innovators. Niebawem dowiedziałem się, że moje szko-

lenia rozpoczną się 25 lipca 2015 roku i odbędę je na 

dwóch najlepszych w Europie uczelniach: na uniwer-

sytetach w Cambridge i Oxsfordzie (Wielka Brytania).

NOWA MISJA UNIWERSYTETÓW
Uniwersytet w Cambridge w corocznych rankingach 

plasuje się wśród pięciu najlepszych uczelni na świe-

cie. Niekwestionowana wysoka pozycja wyraża się 

w imponujących liczbach 91 noblistów, 18,5 tysiąca 

studentów, 9,5 tysiąca pracowników i przychodach na 

poziomie 1,5 miliarda funtów.

Niewątpliwie jednym z najistotniejszych elemen-

tów wpływających na wysoką pozycję Uniwersytetu 

w Cambridge jest jego misja, którą wszyscy pracowni-

cy starają się wypełniać, a jest nią kształcenie studen-

tów i prowadzenie badań naukowych na najwyższym 

międzynarodowym poziomie.

Pojawia się jednak pytanie, gdzie jest miejsce na 

komercjalizację i korzyści ekonomiczne, płynące z wy-

jątkowych pomysłów naukowych?

Podczas zajęć powtarzano nam, że naukowcy po-

winni skupiać się na badaniach naukowych i “bujać 

w obłokach” (blue sky research), bo tylko najbardziej 

ambitne projekty mają szansę być zauważone, a ich 

rezultaty mogą zmieniać świat.

Jeszcze niewiele ponad 30 lat temu angażowanie 

się naukowców w biznes nie było akceptowane przez 

władze uczelni. Jednak obecnie obowiązuje inna kon-
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cepcja funkcjonowania szkoły wyższej, 

wsparta rozwiązaniami rządowymi i sto-

sownymi regulacjami prawnymi. Przede 

wszystkim został zbudowany innowa-

cyjny ekosystem, w którego skład – poza 

uczelnią – wchodzą jednostki wspierające 

naukowców w procesie tworzenia irm 

(często wywodzących się z uczelni) oraz 

potężna sieć stowarzyszeń i organizacji, 

takich jak Cambridge Network, zrzeszają-

cych przedstawicieli biznesu i nauki.

Przykładem takiej współpracy jest 

należąca do Uniwersytetu spółka celowa 

Cambridge Enterprise, zatrudniająca kil-

kadziesiąt osób, które pomagają naukow-

com komercjalizować wyniki ich badań, 

ale także zarządzają wszystkimi patentami 

opracowanymi na uczelni, odpowiadają za 

ich wycenę oraz za sprzedaż licencji.

Podobną rolę pełni na Uniwersytecie 

Oxsfordzkim spółka ISIS Innovation, na-

grodzona w 2014 roku w kategorii naj-

lepszego na świecie centrum transferu 

technologii.

Pracownicy z tych dwóch jednostek 

oraz inni wybitni specjaliści uczyli nas, jak 

zbudować na uczelni innowacyjny system 

wspierający naukowców oraz jak skutecz-

nie czerpać zyski inansowe z prowadzo-

nych badań naukowych.

OD WYNALAZKU
DO KOMERCYJNEGO SUKCESU
Podczas codziennych szkoleń, trwających 

po osiem godzin, poznaliśmy tajniki sukce-

su uniwersytetów w Cambridge i Oxsfor-

dzie w procesach komercjalizacji.

Okazało się, że obecnie w Polsce zacho-

dzą procesy, które na brytyjskich uczel-

niach odbyły się kilkadziesiąt lub kilkana-

ście lat temu, co umożliwia nam nie tylko 

czerpanie z doświadczeń i dobrych prak-

tyk, ale także unikanie błędów popełnio-

nych w przeszłości.

Zajęcia dotyczyły wielu zagadnień, 

między innymi badania potencjału ko-

mercjalizacyjnego wynalazku (technology 

evaluation, technology roadmapping), sposo-

bu jego ochrony intelektualnej (intelectual 

property management), czy pozyskiwania 

funduszy inwestycyjnych (inancial mana-

gement and access to inance).

Rozwijano w nas również tak zwane 

kompetencje miękkie, czyli umiejętności 

prezentacji technologii inwestorom (pit-

ching skills, communication skills, negotiation 

skills) oraz pracy w zespole (i-Teams). Celem 

pracy tych zespołów, składających się z na-

ukowców reprezentujących różne dzie-

dziny, było zbadanie potencjału komercja-

lizacyjnego oraz przygotowanie strategii 

komercjalizacji technologii, które opisywa-

liśmy we wnioskach konkursowych.

Wybrano zaledwie sześć najlepszych 

projektów, stworzonych między innymi 

na krakowskiej AGH, Uniwersytecie Me-

dycznym we Wrocławiu i w Instytucie 

Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Prze-

konaliśmy się, jak trudno jest przejść drogę 

od wynalazku do komercyjnego sukcesu, 

dysponując interesującymi i chronionymi 

patentami wynalazków przygotowanych 

na polskich uczelniach.

Najwięcej problemów sprawiły przede 

wszystkim kwestie związane z ochroną 

patentową, obowiązującą jedynie na te-

rytorium Polski oraz niską dojrzałością 

technologii (Technology Readiness Level, 

TRL). Właśnie ten ostatni parametr określa 

etap rozwoju technologii, czyli jak daleko 

jest ona od momentu wdrożenia. Wartość 

5, w dziewięciostopniowej skali oceny, jest 

minimalną wartością akceptowaną przez 

potencjalnego inwestora i świadczy o tym, 

że dokonano walidacji technologii w środo-

wisku zbliżonym do rzeczywistego, czyli 

poza laboratorium.

Wykładowcy wielokrotnie powta-

rzali nam podczas zajęć, że badania na-

ukowe powinny być społecznie użytecz-

ne dzięki udostępnianiu ich wyników, 

np. w postaci nowych rozwiązań wdra-

żanych w przemyśle.

Obecnie jestem przekonany, że najważ-

niejsza jest zmiana sposobu myślenia z czy-

sto naukowego na takie, któremu towarzy-

szy także myślenie probiznesowe. Dlatego 

staram się patrzeć na każdy element mojej 

pracy naukowej pod kątem możliwości 

skomercjalizowania wyników badań. 

Mam jednak świadomość, że to nie cel sam 

w sobie, ale efekt prowadzenia najwyższej 

klasy badań naukowych.

Ważnym efektem uczestnictwa w pro-

gramie są nawiązane znajomości, nie tylko 

z naukowcami i wykładowcami z Wielkiej 

Brytanii, ale także z uczestnikami TOP 500 

Innovators. Wielokrotnie w trakcie warsz-

tatów przekonaliśmy się, że dotarcie do od-

powiednich osób jest jednym z nieodzow-

nych gwarantów sukcesu.

ROZWIąZANIA NAUKOWE 
W INNOWACYJNEJ GOSPODARCE
Opierając się na raportach dotyczących 

innowacyjności światowych gospodarek 

(Global Innovation Index 2015), możemy 

stwierdzić, że nasz kraj zajmuje dwudzieste 

piąte miejsce na świecie, dla porównania 

Wielka Brytania znajduje się na dziesią-

tym, a Niemcy na trzecim miejscu.

Należy jednak wspomnieć, że wiele 

polskich miast, między innymi Kraków 

i Wrocław, skutecznie rozpoczęło budowa-

nie innowacyjnych ekosystemów, w któ-

rych kluczowe role odgrywają uczelnie, 

parki naukowo-technologiczne i liczne 

inicjatywy probiznesowe, w tym akcelera-

tory biznesu. Pozostaje więc mieć nadzieję, 

że te działania przełożą się w niedalekiej 

przyszłości na poprawę innowacyjności 

polskiej gospodarki.

Prawie wszystkie uczelnie posiada-

ją własne centra transferu technologii 

(CTT) lub spółki celowe. Jako wzór moż-

na przywołać uruchomione w 1999 roku, 

a należące do Zachodniopomorskiego Uni-

wersytetu Technologicznego, Regionalne 

Centrum Innowacji i Transferu Technolo-

gii oraz spółka Jagiellońskie Centrum In-

nowacji, funkcjonująca na Uniwersytecie 

Jagiellońskim.

Niestety, na Uniwersytecie Szcze-

cińskim nie ma CTT, podobnie jak zasad 
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i cennika wykorzystania aparatury i po-

mieszczeń w celach komercyjnych oraz 

podstawowych dokumentów, takich jak: 

regulaminy zarządzania prawami au-

torskimi, pokrewnymi, własności oraz 

opracowanych procedur komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac roz-

wojowych.

W mojej ocenie koniecznym jest zaan-

gażowanie władz uczelni w wykorzystanie 

potencjału tych naukowców, którzy wyka-

zują prorynkowe nastawienie i popieranie 

ich działań przynoszących zyski z pracy 

badawczej.

Zadania te realizują zazwyczaj pra-

cownicy uczelnianych centrów transferu 

technologii lub spółek celowych, badając 

potencjał komercjalizacyjny tworzonych 

technologii oraz pomagając w procedurach 

formalnych, towarzyszących ochronie pa-

tentowej i sprzedaży licencji.

Budowa innowacyjnego ekosystemu 

na uczelni wymaga aktywnego udziału 

naukowców, dzięki czemu możliwa będzie 

poprawa niskiej efektywności transferu 

wiedzy mierzonej liczbą patentów, umów 

licencyjnych, czy badań zleconych przez 

irmy.

Najlepszym sposobem na zmianę spo-

sobu myślenia jest uczestnictwo w szkole-

niach, takich jak TOP 500 Innovators, za-

tem zachęcam wszystkich do aplikowania 

w konkursach i angażowania się w liczne 

działania, podnoszące kompetencje nauko-

we, a także biznesowe, które dają szansę na 

realizację prospołecznych i prorynkowych 

projektów. u

Praktycy zarządzania 
projektami

W tym roku mija pięć lat od powołania Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej 
International Project Management Association Polska, skupiającej przedstawicieli biznesu 
oraz nauki, których połączyła wspólna pasja zarządzania projektami i których głód wiedzy 
w tej dziedzinie wciąż jest niezaspokojony.

dr Rafał Szymański
zastępca przewodniczącej 

Zachodniopomorskiej 
Grupy Regionalnej

International Project Mana-

gement Association Polska 

Katedra Efektywności 
Innowacji

Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US

Przykładem może być działalność stowarzyszenia 

Zachodniopomorskiej Grupy Regionalnej Interna-

tional Project Management Association Polska, które 

jest częścią międzynarodowej organizacji non-proit 

International Project Management Association®, z sie-

dzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

działającej nieprzerwanie od 1964 roku, zrzeszającej 

i certyikującej Project Managerów.

IPMA Polska realizuje procesy certyikacji me-

nadżerów projektów, jest organizatorem i obejmuje 

swoim patronatem konferencje, seminaria, warsztaty 

i szkolenia. Przede wszystkim jednak zrzesza swych 

członków w grupach regionalnych i w organizacji 

young crew, skupiającej studentów i młodych adeptów 

sztuki zarządzania projektami. IPMA Polska wydaje 

także publikacje z tej dziedziny, tłumaczone z orygina-

łów lub przygotowuje własne.

Jednak największą siłą stowarzyszenia jest to, że 

działa również regionalnie. Członkowie jedenastu grup 

rozlokowanych w większości województw w Polsce, 

rozpoznając uwarunkowania i potrzeby lokalne, do-

stosowują do nich swą aktywność. Misją IPMA Polska 

jest umożliwienie wymiany doświadczeń, udzielanie 

wsparcia osobom i organizacjom zainteresowanym 

zarządzaniem projektami.

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA 
REGIONALNA
Zachodniopomorska Grupa Regionalna IPMA Polska 

aktywnie promuje na terenie swojego działania zarzą-

dzanie projektami wśród organizacji i grup interesu. 

Wiodącą rolę odgrywa w niej Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług US, który jest nie tylko członkiem 

instytucjonalnym, ale wywodzi się z niego największa 

liczba członków oraz jej przewodnicząca: dr Joanna 

Rzempała i jej zastępca, piszący te słowa.

Wśród pozostałych członków ZGR IPMA Polska 

najliczniej reprezentowani są przedstawiciele środo-

wisk biznesowych, w tym przede wszystkim mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw, ale również du-

żych irm z regionu. Dzięki takiemu składowi człon-

kowskiemu możliwa jest ścisła współpraca środowisk 

naukowych z biznesem, która stanowi podstawę dzia-

łania ZGR, co przekłada się nie tylko na korzyści dla 

irm, ale również dla studentów, którzy już podczas 

studiów mają kontakt z przedsiębiorcami.
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NAUKA W SŁUŻBIE 
PRZEDSIęBIORCZOśCI
Ścisła współpraca osób stowarzyszonych 

w ramach ZGR IPMA Polska umożliwiła 

prowadzenie od 2009 roku wspólnych 

projektów przedsiębiorców i przedsta-

wicieli nauki, często doinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej i budżetu 

państwa, jak np. ten realizowany przez 

pracowników WZiEU US Bon na innowa-

cje, który cieszy się sporym zainteresowa-

niem.

Wysoko wykwaliikowana kadra na-

ukowa WZiEU przeprowadza wdrożenia 

rozwiązań dla biznesu. Przy współpracy 

z praktykami skupionymi wokół Zachod-

niopomorskiej Grupy Regionalnej IPMA 

Polska pracownicy są gotowi do realiza-

cji nawet najbardziej skomplikowanych 

zadań, również takich, które wymagają 

wiedzy inżynierskiej. Przykładem mogą 

być projekty: Wprowadzenie interaktywnej 

animacji systemu inteligentnego domu symu-

lującej działanie instalacji elektrycznej oraz 

sterowanie nią z panelu dotykowego LCD 

oraz System hurtowej sprzedaży on-line jako 

innowacyjne narzędzie multiplikacji efektów 

procesu sprzedaży.

Dotychczas z usług Wydziału skorzy-

stało około trzydziestu przedsiębiorstw 

z województw: zachodniopomorskiego, 

lubuskiego i pomorskiego. Ich projekty 

zostały rozliczone i uzyskały pełną akcep-

tację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-

biorczości – instytucji wdrażającej Bon na 

innowacje.

„PROJECT MANAGMENT
EDUKACJA 2015”
Zachodniopomorska Grupa Regionalna 

IPMA Polska przyczynia się do rozwoju 

modelu uniwersytetu trzeciej generacji, 

o której między innymi pisała    w „Przeglą-

dzie Uniwersyteckim”1 Wioleta Samitow-

ska – zastępca dyrektora Akademickiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości US. ZGR była 

bowiem, obok między innymi Szkoły Głów-

nej Handlowej i IPMA Polska, głównym 

organizatorem seminarium „Project Ma-

nagement Edukacja 2015”, którego podsta-

wowym celem jest zaprezentowanie przez 

jego uczestników różnych podejść do budo-

wania kompetencji w zakresie zarządzania 

projektami na etapie edukacji akademic-

kiej i kształcenia ustawicznego. Ponieważ 

w tym szkoleniu uczestniczą również prak-

tycy, wywodzący się zarówno z biznesu, 

jak i uczelni wyższych, pozwala to na lepsze 

przygotowanie ich absolwentów do zmie-

niających się wymagań rynku pracy.

W tegorocznej edycji seminarium 

jednym z głównych tematów była ocena 

pierwszych rezultatów programu certy-

ikacji IPMA-Student oraz dyskusja nad 

jego rozwojem. Podczas spotkania zostały 

też wręczone nagrody w konkursie „Pro-

ject Master” na najlepszą pracę dyplomo-

wą z zakresu zarządzania projektami oraz 

certyikaty IPMA-Student dla studentów, 

którzy w 2015 roku najlepiej zdali egzami-

ny z zakresu zarządzania projektami. Trzy 

pierwsze miejsca zajęły studentki WZiEU 

US: Joanna Czak, Katarzyna Warcholak 

i Anna Jurzysta.

IPMA Polska, jako jedna z nielicznych 

na świecie, wydaje certyikaty kompe-

tencji z zakresu zarządzania projektami, 

również na poziomie akademickim. Cer-

tyikacja tradycyjnie realizowana jest też 

na wyższych poziomach. Stowarzyszenie 

IPMA Polska podpisało umowę z IPMA do-

tyczącą walidacji programów kwaliikacji 

i kompetencji oraz prowadzi wielopozio-

mowy program certyikacji w zarządzaniu 

projektami, od 2002 roku wydając global-

nie uznawane certyikaty IPMA.

DOBRE RELACJE NAUKI 
Z BIZNESEM
Przygotowanie do certyikacji może być re-

alizowane nie tylko przez kursy organizo-

wane przez Zachodniopomorską Grupę Re-

gionalną IPMA Polska, ale również dzięki 

szerokiej gamie studiów podyplomowych 

na WZiEU US. Do tych, które w sposób 

szczególny kładą nacisk na przygotowanie 

do sprawnego zarządzania projektami, na-

leżą z pewnością: menadżer projektów i za-

rządzanie projektami europejskimi.

Zachodniopomorska Grupa Regionalna 

IPMA Polska wciąż się rozwija: organizuje 

spotkania praktyków, wspomaga przed-

siębiorców i studentów w rozwiązywaniu 

problemów, które napotykają przy realiza-

cji projektów. Dobre relacje wszystkich jej 

członków, nie tylko menadżerów i prakty-

ków zarządzania, ale również osób mają-

cych po raz pierwszy kontakt z projektami, 

pozwalają optymistycznie prognozować 

przyszłość rozwoju tej organizacji w woje-

wództwie zachodniopomorskim. u

1 „Przegląd Uniwersytecki” 2015, nr 7-9.

Tegoroczne seminarium „Project Management Edukacja 

2015”; od lewej: dr Joanna Rzempała – menadżer programu 
IPMA-Student, członek zarządu IPMA Polska, wykładow-

ca (Uniwersytet Szczeciński); prof. dr hab. Michał Trocki 
– przewodniczący kapituły konkursowej IPMA-Student 
(kierownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej 
Handlowej); dr inż. Bogumił Dałkowski – asesor komisji akre-

dytacyjnej IPMA-Student (Politechnika Wrocławska); 
dr Rafał Szymański – zastępca przewodniczącej Zachodnio-

pomorskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska (Uniwersytet 
Szczeciński) 
Fot. Hanna Soroka-Potrzebna
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VARIA

Kryzysowe nawrócenie
19 listopada 2015 roku profesor Andrzej Szahaj 
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) wygłosił 
w ramach cyklu „Szczecin Humanistyczny” otwarty 
wykład, poświęcony relacji między liberalizmem 
a neoliberalizmem i kryzysem późnego kapitalizmu. 

dr Oskar Szwabowski
Instytut Pedagogiki 

Wydział Humanistyczny US

Podjęcie wspomnianej problematyki okazało się 

wciąż społecznie istotne, gromadząc w Sali Se-

natu Wydziału Humanistycznego US zróżnicowaną 

publiczność i prowokując późniejszą, gorącą dyskusję. 

Ze względu na charakter spotkań wykład profesora 

wprowadzał raczej we wspominanie zagadnienia, niż 

podejmował subtelne analizy bardziej szczegółowych 

kwestii. Można powiedzieć, że prof. Andrzej Szahaj 

dokonał prezentacji doktryny lewicowego liberali-

zmu bez poddawania własnych założeń krytycznej 

releksji. W tym sensie byłaby to kolejna manifestacja 

formułującego się powoli środowiska prospołecznych 

liberałów.

WRAŻLIWOść NA SPOŁECZNE PROBLEMY?
Andrzej Szahaj, podobnie jak Andrzej Walicki czy Ri-

chard Rorty, podejmuje krytykę neoliberalizmu z per-

spektywy liberalnej, opowiadając się za kapitalizmem 

wrażliwym na społeczne potrzeby, który raczej byłby 

siłą tworzącą niż destrukcyjną pogonią za zyskiem. 

Stanowiska Szahaja czy Walickiego sprzeciwiają się 

rynkowemu fundamentalizmowi oraz skrajnemu 

indywidualizmowi, promując postawy komunitary-

styczne i broniąc podstaw etycznych, bez których ka-

pitalizm staje się zorganizowaną organizacją przestęp-

czą. Kapitalizm drobnego druku Szahaja i Od projektu 

komunistycznego do neoliberalnej utopii Walickiego nie 

tylko podejmują wspomnianą powyżej krytykę, ale 

również próbują odzyskać liberalizm, sprzeciwiając się 

utożsamieniu go z neoliberalizmem i korporacyjnym 

kapitalizmem.

Głos Szahaja sytuuje się wciąż na marginesie po-

litycznego czy publicznego dyskursu. Wprawdzie 

kryzys neoliberalizmu stworzył zapotrzebowanie na 

alternatywne narracje, jednak w Polsce wciąż są one 

marginalizowane lub stygmatyzowane za pomocą 

wywodzących się z okresu stalinowskiego strategii 

dyskursywnych. W tym kontekście wypowiedzi Sza-

haja czy Walickiego wspierają wrażliwość i releksję 

konstruującą się w opozycji do neoliberalnego dogma-

tu. Pojawia się jednak problem, na ile prospołeczny li-

beralizm Szahaja stanowi alternatywę dla istniejącego 

porządku społecznego, a na ile przyczynia się do bloko-

wania antykryzysowej polityki i teorii społecznej?

LIBERAŁOWIE, JESZCZE JEDEN WYSIŁEK, 
JEśLI CHCECIE SIę STAć LEWICOWI
Podczas dyskusji, która odbyła się po wykładzie, dr hab. 

Jerzy Kochan, prof. US (Instytut Filozoii US) zwrócił 

uwagę na strukturalne powiązania liberalizmu z neo-

liberalizmem, sugerując, że prospołeczny liberalizm 

stanowi jedynie mistyikację wyzwolenia, jednocze-

śnie wspierając destrukcyjne moce kapitalizmu.

Podzielam wątpliwości prof. Kochana. Uważam,  

że brak krytycznej releksji dotyczącej założeń spra-

wia, że przekształca się on w dogmatyzm, który staje 

się bezradny wobec realnego kryzysu kapitalizmu. 

Przykładowo, postulowanie powrotu do (neo)keynesi-

zmu wypiera kilka kwestii. Po pierwsze, że neolibera-

lizm jest odpowiedzią na ekonomiczną niewydolność 

wspomnianego modelu; po drugie, że obecny model 

nie jest jedynie politycznie ustanowionym porząd-
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kiem społecznym, a tym samym po trzecie, 

nie bierze pod uwagę kosztów powrotu do 

fordystowskiego ładu produkcyjnego.

Brak analizy możliwości propono-

wanych rozwiązań sprawia, że postulaty 

Szahaja stają się ładnie brzmiącymi fraze-

sami, a etyczna argumentacja – jałową mo-

ralistyką. Nie oznacza to, że prospołeczny 

liberalizm jest stanowiskiem nie do utrzy-

mania, a raczej wskazuje na konieczność 

pogłębienia własnych założeń i rzetelnej 

analizy założenia, że inny kapitalizm jest 

możliwy. u

Profesor Andrzej Szahaj urodził się w 1958 roku w Bydgoszczy. Jest profesorem zwy-

czajnym w Instytucie Filozoii UMK w Toruniu, dziekanem Wydziału Humanistycznego 

UMK, członkiem Komitetu Nauk Filozoicznych PAN i Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Profesor jest autorem m.in. następujących książek: Krytyka, emancypacja, dialog. Jürgen 

Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej (Warszawa 1990), Ironia 

i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm (Wro-

cław 1996), Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska” 

(Warszawa 2000), Postmodernizm w kulturze współczesnej (Bydgoszcz 2003), Zniewalająca 

moc kultury. Artykuły i szkice z ilozoii kultury, poznania i polityki (Toruń 2004), E pluri-

bus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Kraków 2004), Filozoia polityki (razem z Markiem  

N. Jakubowskim, Warszawa 2005), Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej (Warszawa 2008), Relatywizm i fundamen-

talizm (oraz inne szkice z ilozoii kultury i polityki) (Toruń 2008), O interpretacji (Kraków 2014), Kapitalizm drobnego 

druku (Warszawa 2014).

Profesor Szahaj był także stażystą uniwersytetów w Oksfordzie, Cambridge (dwukrotnie), Leeds, St. Andrews 

oraz University of Virginia (Charlottesville), University of California (Berkeley), Stanford University, Bellagio Rock-

efeller Center (Bellagio), The Netherlands Institute for Advanced Sciences in the Humanities and Social Science 

(Wassenaar). Stypendysta fundacji Fulbrighta, Mellona, Rockefellera, Kościuszkowskiej oraz American Council of 

Learned Societies. Wygłaszał wykłady oraz brał czynny udział w konferencjach w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, 

Indiach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Chorwacji, Portugalii, Danii, Turcji, Francji, Hiszpanii, Norwegii, Fin-

landii, Włoszech, Egipcie, Izraelu, na Malcie. Zajmuje się głównie współczesną ilozoią polityki, ilozoią kultury oraz 

teorią interpretacji. Jest wielbicielem przyrody, podróży i jazzu. 

VARIA

Historia kobiet to popularna obecnie problematyka badawcza, która stała się modelowym 
przykładem ścierania się tradycyjnego i nowego – radykalnego podejścia do uprawiania 
nauki.

Na rozdrożu.
Kilka uwag o różnych perspektywach 
w badaniach nad dziejami kobiet w Polsce

dr hab. Agnieszka 
Szudarek, prof. US
Instytut Historii 
i Stosunków 
Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny US

Historia dawno już przestała być nauką zajmującą 

się tylko dziejami państw, narodów i wybitnych 

jednostek. Za sprawą francuskiej szkoły „Annales” do-

minująca we wcześniejszej historiograii sfera polityki 

zeszła na dalszy plan. Historia zdarzeniowa musiała 

ustąpić miejsca szerszemu spojrzeniu uwzględniają-

cemu całokształt życia społecznego. Dziś odpowiedź 

na pytanie: Wie es eigentlich gewesen?, sformułowane 

w pierwszej połowie XIX wieku przez jednego z ojców 

niemieckiej nauki historycznej Leopolda von Ranke, 

deiniujące podstawowy cel dociekań w tej dyscypli-

nie, musi uwzględniać również dorobek z zakresu hi-

storii kobiet.

Początki tego kierunku badań związane są z jednej 

strony z rozszerzaniem zainteresowań historii spo-

łecznej, z drugiej zaś z postulatami środowiska dzia-

łaczek związanych z tzw. drugą falą feminizmu. Z ich 

perspektywy badanie historii kobiet miało na celu 

nie tylko zgłębienie przeszłości tej marginalizowanej 

grupy i wydobycie z niepamięci losów pierwszych 

przywódczyń ruchu, ale także szukanie przyczyn nie-

równości kobiet i mężczyzn, a następnie podjęcie sku-

tecznych działań na rzecz zmiany tej sytuacji (aspekt 

poznawczy i praktyczny). W ten sposób historia kobiet 

uzyskała perspektywę feministyczną.
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VARIA

ZBęDNY BALAST?
Dla niektórych badaczy okazała się ona 

bardzo twórcza, ale większość historyków 

wiernych zasadom tradycyjnej historio-

graii postrzegało ją jako zbędny balast. 

O ile zachodnia nauka historyczna wraz 

z narodzinami nowoczesnej humanistyki 

i akceptacją dla wpisania historii kobiet 

w szerszą perspektywę gender studies upo-

rała się z tą trudnością, o tyle w Polsce stosu-

nek profesjonalnych historyków do badań 

nad dziejami kobiet wciąż nie jest jedno-

znaczny. Dystans wobec tej problematyki 

wynika z obciążenia „piętnem feminizmu” 

oraz trudności z „oswojeniem” płci kulturo-

wej (gender) jako jednej z kategorii analizy, 

traktowanej przez historiograię zachod-

nioeuropejską na równi z innymi, takimi 

jak wiek czy pochodzenie społeczne.

MIęDZY OBIEKTYWNYM 

A SUBIEKTYWNYM PODEJśCIEM DO 

PRZESZŁOśCI

Przyczyny tej sytuacji są złożone i w dużej 

mierze wiążą się z oporami wobec przyjęcia 

zasad sformułowanej na Zachodzie w dru-

giej połowie XX wieku krytyki nauki upra-

wianej według wypracowanych jeszcze 

w Oświeceniu reguł. Sytuacja ta nie może 

dziwić, gdyż dla historyków przyłączenie 

się do zwolenników postmodernistycznej 

koncepcji badań oznaczałoby odejście od 

racjonalizmu i obiektywizmu w dążeniu 

do ustalenia uniwersalnej prawdy o prze-

szłości, a więc zasad, które umożliwiły 

uznanie historii za naukę. Z drugiej strony 

jednak owa przeszłość przestała być już 

wyłącznie domeną historyków i znalazła 

się również w perspektywie zaintereso-

wań przedstawicieli innych nauk humani-

stycznych i społecznych, posługujących się 

często odmienną, bo postmodernistyczną 

koncepcją prowadzenia badań. Ich osią-

gnięcia, wpisane w ramy tzw. nowej histo-

rii kulturowej, mimo powszechnej akcep-

tacji dla postulatu interdyscyplinarności 

badań, tylko w niewielkim stopniu wpły-

nęły na warsztat naukowców spod znaku 

Klio. Dla dziejów kobiet ma to o tyle istotne 

znaczenie, że – jak zauważyła Dobrochna 

Kałwa1 – znajdują się one zarówno w pro-

gramie badawczym historiograii tradycyj-

nej, jak i rozwijającej się równolegle femini-

stycznej humanistyki historycznej.

HISTORIA KOBIET – UJęCIE 
KOMPENSACYJNE
Ta pierwsza zakłada, że przy zachowaniu 

poprawności metodologicznej możliwe jest 

obiektywne poznanie przeszłości. „Kla-

sycy” traktują więc badanie przeszłości 

kobiet w kategoriach kompensacyjnych. 

Oznacza to, że stawiają sobie za cel „uobec-

nienie” kobiet w historii poprzez ponowne 

odczytanie znanych już źródeł historycz-

nych oraz wyszukanie nowych tak, by, za-

dając im inne pytania badawcze, uzupełnić 

wiedzę o przeszłości faktami związanymi 

z dziejami tej płci, dotąd marginalizowanej 

lub pomijanej jako obiekt badań. Dystan-

sują się przy tym od feminizmu, w którym 

cele poznawcze splatają się z postulatami 

konkretnych zmian.

Podejście to jest nie do przyjęcia dla 

badaczy związanych z tzw. nową humani-

styką. Według nich wskazana wyżej droga 

wiedzie, co prawda, do uszczegółowienia 

wiedzy o przeszłości, ale zasady jej interpre-

tacji nie ulegają zmianie. Owa interpretacja 

bowiem bazuje na esencjalnym podejściu 

do miejsca kobiet w procesie historycz-

nym, a więc takim, które tłumaczy ich pa-

triarchalne podporządkowanie rzekomym 

posiadaniem przez nie cech określanych 

mianem „kobiecej natury”, uniemożliwia-

jących równe traktowanie obu płci.

PŁEć KULTUROWA JAKO 
KATEGORIA ANALIZY 
HISTORYCZNEJ
Nowa metodologia badania dziejów ko-

biet – według zwolenników relatywizmu 

poznawczego – powinna wiązać się z wy-

zwoleniem od postrzegania przeszłości 

poprzez normy czy wartości narzucane 

przez określone historycznie uwarunko-

wania kulturowe. W tym kontekście przy-

datnym narzędziem badawczym miałaby 

się stać kategoria płci kulturowej (gender) 

jako konstrukcji społecznej określającej 

relacje między kobietami a mężczyznami 

w danym okresie historycznym. Tworzą 

ją – najprościej rzecz ujmując – zmieniające 

się w czasie przekonania, sądy, stereotypy 

przypisujące obu płciom określone, akcep-

towane powszechnie zachowania, role czy 

zadania społeczno-kulturowe, mające się 

wpisywać w obowiązujący w danej epoce 

wzorzec „kobiecości” lub „męskości”.

Uwzględnienie kategorii gender w ba-

daniach według zwolenników nowej 

humanistyki historycznej pozwala na 

uświadomienie sobie, że żyjemy w świecie 

zorientowanym płciowo, w którym obo-

wiązujące hierarchie i wiążący się z nimi 

system dominacji zbudowane zostały na 

uprzywilejowanej pozycji mężczyzn. Po-

dejście to oznacza więc, że przeszłość jest 

konstrukcją lub interpretacją, a wyniki 

badań stanowią jedną z możliwych wer-

sji opowieści o minionych wydarzeniach, 

w tym przypadku wersję wykreowaną 

przez męski punkt widzenia. Idąc dalej: 

twierdzą, że nie ma jednej prawdy histo-

rycznej, gdyż to, co uważane jest za praw-

dę, stanowi pochodną reguł tworzących 

określony porządek społeczno-kulturowy.

ALTERNATYWNA HISTORIA 
KOBIET
Ta wizja przeszłości oznacza więc reinter-

pretację dotychczasowych wyników ba-

dań historycznych, a co za tym idzie: także 

„odzyskanie” historii kobiet. Cel ten ma być 

zrealizowany nie tylko poprzez wskazanie 

roli obu płci w dziejach, ich wzajemnych 

relacji oraz uwikłania w złożone społecz-

no-polityczne i kulturowe uwarunkowa-

nia. Upodmiotowienie kobiet w ramach 

tzw. historii alternatywnej czy też insurek-

cyjnej powinno łączyć się również z takim 

budowaniem narracji o przeszłości, które 

uwzględniałoby punkt widzenia i do-

świadczenia kobiet. Odwołując się do funk-
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cjonującej w języku angielskim gry słów, 

history (historia) rozumiana jako HIS-story 

(JEGO historia), tj. dzieje pisane z męskiego 

punktu widzenia, miałaby zostać zastąpio-

na przez HER-story (JEJ historia), czyli uję-

cie przeszłości z perspektywy kobiecej.

HISTORIA CZY HISTORIE KOBIET?
Odmienne założenia metodologiczne no-

wej humanistyki historycznej (subiekty-

wizm i względność prawdy), jak i historii 

tradycyjnej opartej na pozytywistycznej 

koncepcji nauki (obiektywizm i uniwersa-

lizm) utrwalają dwutorowość badań nad 

historią kobiet. O ile ta pierwsza od dawna 

wykorzystywała dorobek historiograii, 

reinterpretując go według nowych zasad, 

o tyle ta druga – z obawy przed kwestio-

nowaniem swojej naukowości – przez 

długi czas dystansowała się od postulatów 

uwzględnienia innego spojrzenia na dzie-

je kobiet.

Zauważyć można jednak, że tocząca 

się debata metodologiczna przynosi stop-

niowe włączanie do analiz historycznych 

niektórych elementów postmodernistycz-

nego spojrzenia na dzieje kobiet, takich jak 

kontekstualizacja, posługiwanie się kate-

gorią płci kulturowej, odejście od podmiotu 

zbiorowego „kobiety” jako „grupy natural-

nej” przy deiniowaniu obiektu badań, czy 

eksponowanie kobiecego doświadczenia 

i tym samym uwzględnianie perspektywy 

„her-storycznej”.

Zainteresowanie problematyką fe-

minologiczną skłania jednak niektórych, 

zwłaszcza młodych naukowców do tego, 

aby na marginesie innych projektów ba-

dawczych podejmować tematy związane 

mniej lub bardziej z dziejami kobiet. Uzna-

jąc kobiety za oczywisty obiekt analiz, sta-

rają się oni włączyć w tzw. kompensacyjne 

podejście do historii tej płci. Nieświadomi 

różnych perspektyw badawczych, zazwy-

czaj powielają schematyczne interpretacje, 

co nie służy budowaniu pomostu łączącego 

oba nurty badań nad przeszłością kobiet. u

1 Zob.: D. Kałwa, Historia kobiet – kilka uwag metodologicz-

nych, [w:] Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej 
syntezy, red. K.A. Makowskiego, Poznań 2014, s. 13-28.

W polskim społeczeństwie coraz powszechniejsza i coraz bardziej akceptowana staje  
się postawa nacjonalistyczna. Demokracja, rozumiana jako typ mentalności, sposób 
patrzenia na świat, społeczeństwo i jego problemy, okazała się zbyt słabo zakorzeniona, 
by nacjonalizm zmarginalizować. Na taki stan rzeczy wpływ miało kilka aspektów polskiej 
kultury.

Przebudzony
nacjonalizm

Filip Przytulski
doktorant

Wydział Humanistyczny US

Reakcja polskiego społeczeństwa na kryzys uchodź-

ców z uderzającą jaskrawością ujawniła podatność 

na propagandę nienawiści i strachu, apokaliptyczne 

wizje, argumenty irracjonalne i wewnętrznie sprzecz-

ne. Polacy, którzy zarzucają innym narodowościom 

brak solidarności, w większości odmawiają tej solidar-

ności uciekającym z piekła niezwykle krwawej wojny 

domowej.

Naród wyznający religię głoszącą miłość bliź-

niego nie chce przyjąć wyganianych, głosząc przy-

wiązanie do swojej tradycji, obawia się, że kilka 

tysięcy „obcych” mu tę tradycję odbierze. Jednocze-

śnie polskie społeczeństwo objawiło swoje nacjona-

listyczne, ksenofobiczne i zwyczajnie rasistowskie 

oblicze.

Jeszcze niedawno nie wyobrażano sobie, żeby 

po wstąpieniu do Unii Europejskiej mogły zaistnieć 

warunki społeczne do rozwoju nacjonalizmu, zbyt 

archaicznego jak na gusta swobodnie podróżujących 

do Berlina i Londynu obywateli. Tymczasem pod ko-

niec roku 2015 w przestrzeni publicznej funkcjonują 

ugrupowania ufundowane na ideologii radykalnego 

nacjonalizmu, a kilku ich przedstawicieli, otwarcie 

pragnących uszeregować i „umundurować” obroń-
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ców narodu, zasiadło w sejmie. Narodowe 

atawizmy zostały nobilitowane, poszuki-

wania kozłów oiarnych trwają w najlep-

sze, oskarżenia o zdradę, dehumanizujący 

„hejt” jest codziennością, czyjeś pochodze-

nie etniczne okazuje się dyskredytującym 

go argumentem, coraz częściej padają argu-

menty z rezerwuaru mitologii antysemic-

kiej. Nacjonalizm przeżywa renesans. Co 

się stało?

ZAGUBIENI NACJONALIśCI?
O członkach ruchów nacjonalistycznych 

mówi się niekiedy, że są zagubieni, że 

zbłądzili. Według mnie to protekcjonalne 

spojrzenie ojca na krnąbrnego syna, który 

– przy odpowiednim wychowaniu – zmie-

ni się, ociera się o naiwność. Nacjonaliści 

mają swoje autorytety, swoich bohaterów, 

idee, wartości, swoją wizję Polski i świata. 

Dla nich to rzecznicy demokracji liberal-

nej są zagubieni; co gorsza, świadomie 

lub nieświadomie stanowią obóz zdrady 

narodowej na usługach „obcych” – Niem-

ców, Żydów, Brukseli. Przyjaciel Czesława 

Miłosza – Henryk Dembiński – powie-

dział1 o Polakach, że to anima naturaliter 

endeciana, dusza z natury endecka – a więc 

może ekspansja ideologii nacjonalistycz-

nej to tylko naturalny powrót narodu do 

właściwej sobie formy i treści istnienia? 

Mentalność ksenofobiczna objawia się 

nie tylko wśród niewielkiej jeszcze grupy 

zadeklarowanych nacjonalistów – jak ze 

zdziwieniem skonstatował dziennikarz 

Grzegorz Szymaniak, że rozwiązanie kwe-

stii uchodźców za pomocą uruchomienia 

komór gazowych w Auschwitz-Birkenau 

proponowali nie żadni frustraci, tylko tzw. 

porządni obywatele, dobrze sytuowani 

ojcowie i matki rodzin, zamieszczający na 

co dzień na Facebooku rozczulające zdjęcia 

ze swoimi pociechami. Nacjonaliści czerpią 

z długiej i zakorzenionej w Polsce tradycji, 

która nie została moralnie rozliczona – lek-

ceważenie przez prokuraturę i sądy prze-

stępstw o charakterze rasistowskim też 

o czymś świadczy2.

RACHITYCZNA DEMOKRACJA
Z perspektywy czasu widać, że próby za-

stąpienia tradycji nacjonalistycznej innym 

systemem wartości były podejmowane 

połowicznie i niewystarczająco. Wynikało 

to z niechęci środowisk prodemokratycz-

nych do naruszenia tradycyjnego schema-

tu pojęć, mitów, tabu, braku determinacji 

do propagowania wartości demokracji li-

beralnej. W przeciwieństwie do autoryta-

ryzmu demokracja liberalna nie dostarcza 

ostatecznego porządku aksjologicznego 

i skłania do indywidualnego poszukiwa-

nia odpowiedzi na ostateczne pytania, 

jednak po 1989 roku nie stworzono argu-

mentacji ukazującej indywidualność tych 

poszukiwań jako wartość pozytywną, nie 

uznano różnorodności światopoglądów 

i postaw za rzecz naturalną i pożądaną. 

Straszący naród przez dziesięciolecia wi-

zjami spisku „obcych”, nowymi zaborami 

i wynarodowieniem katoliccy kapłani, 

publicyści obozu narodowego, propagan-

dziści Polski Ludowej, politycy różnej ma-

ści po roku 1989 zaszeptali przeświadcze-

nie, że do wspólnoty można należeć tylko 

w ramach pewnego światopoglądowego 

paradygmatu. I to przynosi efekty – od-

rębność jednostki miała ograniczać się do 

robienia kariery i dostarczania sobie roz-

rywek, źle widziana intelektualna czy mo-

ralna samodzielność ukazywana była jako 

kontrowersja i wykroczenie poza ściśle 

określone normy. O niewielkiej estymie 

do wartości demokratycznych świadczą 

badania CBOS, w których 40% ankieto-

wanych wyraziło opinię, że autorytaryzm 

może być lepszy niż demokracja3.

RELIGIJNOść MADE IN POLAND

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy po-

nosi także Kościół, któremu oddano sferę 

moralności. Religijność made in Poland 

kształtuje przekonania o własnej wyższo-

ści i prawie do piętnowania innych, zaś 

lekcje religii służą zaspokojeniu psycholo-

gicznej dominacji instytucji, przyzwyczaja-

niu do liturgii.

W swoim nauczaniu Kościół ogranicza 

się do piętnowania grzechów związanych 

z cielesnością i nakazu posłuszeństwa wo-

bec autorytetów, nie potępiając publicznie 

przemocy izycznej czy werbalnej, nie czy-

ni także przeszkód kapłanom łączącym 

wiarę z nacjonalizmem.

ZREDUKOWANY KANON
W historii nadal obowiązują pewne tematy 

tabu, których naruszenie nie jest postrze-

gane jako poszukiwanie prawdy i efekt 

analiz, ale skandal i atak na tożsamość na-

rodu. Wątki z sakralizowanej historii na-

rodu – rozwój ugrupowań faszystowskich  

w II Rzeczpospolitej, jej nieformalny alians 

z III Rzeszą, antysemityzm i jego petryika-

cja przez wielu duchownych i polityków 

– nigdy nie zostały zaakceptowane przez 

opinię publiczną. Kwestionowanie sakra-

lizowanej wersji historii, opowiedzianej 

w konwencji dychotomicznego podziału 

na bohaterski naród oiar i podejrzanych 

„obcych”, jest uznawane za profanację. Mo-

del patriotyzmu, skupiony na obronie jed-

nej prawdy, poczucie niewinności i samo-

zadowolenia w pewnych okolicznościach 

mógł przekształcić się w nacjonalizm – i tak 

się stało.

Kultury demokracji, wartości humani-

stycznych nie uczą także szkoły, przygoto-

wujące do życia bardziej w intelektualnym 

kolektywie niż do krytycznego myślenia. 

Co więcej, decydenci uznali, że nowej Pol-

sce nie są potrzebni humaniści, a posiada-

jący praktyczne umiejętności technokraci, 

więc w imię pragmatyki zredukowano 

kanon lektur do fragmentów, na lekcjach 

historii poznaje się nie rozmaite możliwo-

ści ujęć, a daty, przy czym rzadko dociera 

się z programem poza okres II wojny świa-

towej. Edukacja ma być miła i bezstresowa, 

już nawet akademicy pogodzili się z praw-

dą, że żeby zostać magistrem, nie trzeba 

czytać książek. Licea i uczelnie opuszczają 

ignoranci, nie dysponujący intelektualny-

mi narzędziami obrony wobec nacjonali-

stycznej demagogii. Jeśli kogoś nie nauczo-
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no wyjaśniać wydarzeń za pomocą analizy 

procesów społecznych, siłą rzeczy staje się 

podatny na teorie spiskowe, narodową mi-

tologię i stereotypy.

DEGRADACJA ETOSU
Agresywna roszczeniowość nacjonalizmu 

była możliwa dzięki degradacji etosu inte-

ligencji i jej faktycznej rezygnacji ze swojej 

dotychczasowej roli odpowiedzialnych za 

sprawy publiczne depozytariusza intelek-

tualnych i etycznych wartości. Zatroskani, 

by w krytyce coraz śmielszych poczynań 

Mrożkowego Edka nikogo nie urazić, nie-

pewni, czy to już faszyzm, czy jeszcze nie, 

przedstawiciele inteligencji, nawet kie-

dy występowali przeciw negatywnym 

zjawiskom w życiu publicznym, robili to 

niepewnie, śmiesznie, zapewniając o swo-

im szacunku dla „tradycyjnych wartości”, 

czymkolwiek by one były. Profesorowie 

uniwersyteccy, poza kilkoma wyjątkami, 

nie kwapią się do udziału w debacie pu-

blicznej – wystarczy przypomnieć milcze-

nie historyków, kiedy polityk o darwinow-

skiej wizji społeczeństwa mówił, że Hitler 

nic nie wiedział o Holocauście. Zamknięci 

w wieży z kości słoniowej nie zauważyli, że 

podłożono pod nią ogień. Za marginalizację 

inteligencji odpowiadają także media sku-

pione na korporacji tandetnej rozrywki, 

wydarzenia życia publicznego ukazujące 

przez pryzmat awantury okładających się 

hasłami i pomówieniami polityków.

Orędownicy ideologii nacjonalistycz-

nej zawsze odwołują się do pozytywnych 

wartości, mamią wizją jedności moralno-

-politycznej, utopii zorganizowanej przez 

dyktat i wykluczenie. Systemy represyjne 

nigdy nie rodzą się z dnia na dzień, rozwi-

jają się stopniowo, kiedy wątki ich ideolo-

gii zyskują akceptację szerokich kręgów 

społecznych. Jesteśmy świadkami takiego 

procesu i należy mu przeciwdziałać, jeśli 

nie chcemy doświadczyć tego, czego do-

świadczył pastor Martin Niemöller, któ-

ry – jak przyznawał – nie poczuwał się do 

solidarności z komunistami, Żydami czy 

homoseksualistami, więc nie protestował, 

kiedy naziści przyszli ich aresztować i nie 

było komu protestować, kiedy przyszli po 

niego. u

1 Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków, 1991, s. 40.
2 M. Głowiński, O trzech orzeczeniach prokuratorskich, [w:] 

Przestępstwa z nienawiści w Polsce na podstawie badań akt 
sądowych. Raport 2011/2012, s. 21-22; A. Gliszczyńska-
Grabis, Analiza wybranych interwencji prawnych „Otwartej 
Rzeczpospolitej”, [w:] tamże, s. 23-28; Interwencje prawne 
i obywatelskie. Raport 2011/2012, Warszawa 2013.

3 http://wyborcza.pl/1,75478,19293503,czy-niedemokra-

tyczne-rzady-moga-byc-lepsze-40-procent-odpowiada.
html

Pomorze
Kaja Cykalewicz
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Nowości
Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego 

opracowała Magdalena Szarmach Wydawnictwo Naukowe US

Natalia Maksymowicz-Maciata
GAZDA CZY PON? 
PORTRET GÓRALI PODHALAŃSKICH NA PRZEŁOMIE 
XX I XXI WIEKU

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7241-925-5
oprawa miękka ze skrzydełkami, format 165/235, 
s. 229
cena 49,00 zł

Książka Natalii Maksymowicz-Maciaty to niezwy-

kle interesujące, intrygujące, niebanalne i, co ważne, 

rzetelnie przygotowane opracowanie. Dzisiaj wielu 

mieszkańców Podhala świetnie odnajduje się w roli 

pana czy pani, nie tracąc nic ze swej góralskości. 

Spotykamy wśród nich przedsiębiorców, urzędni-

ków, nauczycieli, pracowników naukowych, którzy 

jednocześnie silnie identyikują się z kulturą swych 

przodków. Kochają swój góralski świat, odnajdując 

w nim coś bardzo ważnego – odrobinę radości, po-

czucie wspólnotowej więzi i zakorzenienia. O tym 

doświadczeniu bycia panem i góralem, o urokach 

i perypetiach wynikających z pańsko-góralskich 

klimatów, Autorka pisze z pasją i antropologicznym 

zacięciem. Gorąco polecam i zachęcam do lektury 

panów i góroli, tyk z bliska i z daleka.

Andrzej Skupień

Prezes Związku Podhalan w Polsce

Joanna Dudzińska-Nowak
METODY OCHRONY ZACHODNIEGO 
WYBRZEŻA POLSKI I ICH WPŁYW NA 
ZMIANY BRZEGU W LATACH 1938-2011
wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7241-993-4
oprawa miękka, format B5, s. 171
cena 35,00 zł

Podstawę przedstawionej w monograii analizy 

stanowią kartometryczne opracowania zdjęć lot-

niczych umożliwiające jednolitą, całościową ocenę 

wpływu budowli ochronnych na zmiany brzegu 

na obszarze zachodniego wybrzeża Polski. Głów-

nym wynikiem opracowania jest dobrze udoku-

mentowana historia i stan aktualny budowli hy-

drotechnicznych i zabiegów ochronnych mających 

zapobiegać niszczeniu brzegu. Uzyskane rezultaty 

zmuszają do myślenia i stawiania pytań co do celo-

wości i skuteczności podejmowanych działań. Wy-

raźnie zostało wykazane, że za optymalną metodę 

działań ochronnych należy uznać sztuczne zasilanie 

rumowiska strefy brzegowej. Monograia ta ma za-

sadnicze znaczenie dla całości wszelkich rozważań 

i zastosowań związanych z ochroną brzegów – tak 

na omawianym obszarze, jak i na brzegach innych 

akwenów. Jestem przekonany, że praca będzie po-

wszechnie stosowana i cytowana jako ważne osią-

gnięcie metodyczne, aplikacyjne i regionalne.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Rudowskiego

Ewa Kołodziejek
CZŁOWIEK I ŚWIAT W JĘZYKU 
SUBKULTUR

wydanie II zmienione, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7241-977-4
oprawa miękka, format B5, s. 320
cena 35,00 zł

Niniejsza książka jest drugą edycją rozprawy wyda-

nej po raz pierwszy w 2005 r., w której przedmiotem 

releksji badawczej były współcześnie funkcjonujące 

subkultury: subkultura środowiska przestępczego, 

żołnierskiej fali, kibiców piłkarskich, hip-hopu oraz 

studentów. Jest jednak wydaniem poszerzonym, 

włączyłam bowiem w jej obręb rozdział poświęcony 

subkulturze marynarskiej, będący syntetycznym 

opracowaniem mojej książki z 1994 r. zatytułowanej 

Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury 

marynarskiej. Do poszerzenia wydania skłoniły 

mnie dwa powody. Pierwszy to życzliwe przyjęcie 

przez Czytelników monograii Człowiek i świat w ję-

zyku subkultur, która – mimo trzykrotnego dodruku 

– całkowicie się wyprzedała. Drugi to niedostępność 

monograii poświęconej subkulturze marynarskiej, 

choć jest ona polecana jako lektura w programach 

językoznawczych przedmiotów szkolnych i akade-

mickich. 

Fragment wstępu
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• Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, ZN nr 864, Efekty funkcjonowania 
audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej,  t. 2, red. K. Winiarska, s. 488, cena 50,00 zł
• Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 38, ZN nr 865, Marketing 
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących 
w otoczeniu, red. G. Rosa, A. Smalec, s. 294, cena 38,00 zł
• Problemy Transportu i Logistyki nr 29, ZN nr 869, Konkurencja i kooperacja w transporcie 
samochodowym. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora 
Huberta Bronka, red. E. Załoga, opr. twarda, s. 441,  cena 50,00 zł
• Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 39, ZN nr 866, Marketing 
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa 
z otoczeniem, red. G. Rosa, A. Smalec, s. 276, cena 36,00 zł
• Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 40, ZN nr 867, Marketing 
przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej 
i społecznej, red. A. Smalec, s. 299, cena 36,00 zł
• Service Management vol. 15, ZN 872, red. A. Panasiuk, s. 86, cena 5,50 zł
• Studia Administracyjne nr 6, ZN nr 845, red. M. Suchanek, K. Sroka, W. Sieciński,  
s. 266, cena 21,00 zł
• Studia Informatica nr 36, ZN nr 863, Zastosowania informatyki w gospodarce oraz 
społeczeństwie informacyjnym, red. A. Szewczyk, G. Wojarnik s. 192, cena 26,00 zł
• Studia i Prace WNEiZ nr 40, ZN nr 856, Problemy współczesnej ekonomii, t. 1,  
red. B. Kryk, D. Miłaszewicz, s. 330, cena 36,00 zł
• Studia i Prace WNEiZ nr 42, ZN nr 868, Metody ilościowe w ekonomii, t. 2, red. B. Kryk, 
B. Skubiak, s. 274, cena 38,00 zł
 

CZASOPISMA

• Central European Journal of Sport Science and Medicine vol. 10 nr 2/2015, red. 
J. Eider, s. 116, cena 16,00 zł 
• Europa Regionum t. XXI, red. B. Mickiewicz, W. Downar, s. 226, cena 12,00 zł 
• Europa Regionum t. XXII, red. B. Mickiewicz, W. Downar, s. 304, cena 12,00 zł 
• Nowa Krytyka nr 34/2015, red. J. Kochan, s. 265, cena 32,00 zł 
• Opuscula Sociologica nr 2/2015, red. L. Gołdyka, s. 88, cena 6,50 zł 
• Pedagogika Szkoły Wyższej nr 2/2014, red. A. Murawska, s. 218, cena 32,00 zł

Różycka M. (red.), Sieć biblioteczna Uniwersytetu Szczecińskiego w trzydziestoleciu 
(1985–2015), opr. twarda, s. 232
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Krzysztof Guzikowski
OBCE RYCERSTWO NA POMORZU ZACHODNIM  
DO POCZĄTKU XIV WIEKU

wydanie II, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7972-023-1
oprawa miękka, format B5, s. 381
cena 45,00 zł
Rycerstwo związane z dworami Gryitów wywierało bodaj największy wpływ 

na książąt i ich decyzje polityczne. Ilu rycerzy przybyło, jakie było tempo na-

pływu, co wiemy o ich losach w dawnych ojczyznach, jak szybko zdominowali 

liczebnie dwory Gryitów, co wnieśli w zakresie organizacji dworów, obyczajów 

i szeroko rozumianej kultury dworskiej, jaką zajęli pozycję w społeczeństwie 

zachodniopomorskim? To tylko kilka pytań i zadań badawczych frapujących 

Autora niniejszej publikacji.

MONOGRAFIE

• Dudzińska-Nowak J., Metody ochrony zachodniego wybrzeża Polski i ich wpływ na 
zmiany brzegu w latach 1938–2011, s. 171, cena 35,00 zł
• Guzikowski K., Obce rycerstwo na Pomorzu Zachodnim do początku XIV wieku, 
wydanie II, s. 381, cena 45,00 zł
• Jazukiewicz I. (red.), Męstwo i długomyślność jako sprawności moralne 
w wychowaniu, s. 236, cena 29,00 zł
• Jazukiewicz I. (red.), Teoretyczny i praktyczny wymiar sprawności moralnych 
w wychowaniu, s. 274, cena 29,00 zł
• Kołodziejek E., Człowiek i świat w języku subkultur, wydanie II zmienione, s. 320, 
cena 35,00 zł
• Komorowska-Pudło M., Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec 
seksualności, s. 422, cena 48, 00 zł
• Łapott J., Dogonowie z Mali. Społeczność tradycyjna w procesie zmian, wydanie II,  
s. 539, cena 55,00 zł
• Maksymowicz-Maciata N., Gazda czy Pon? Portret górali podhalańskich  
na przełomie XX i XXI wieku, opr. miękka ze skrzydełkami, s. 229, cena 49,00 zł 
• Koźmiński C., Michalska B., Szczepanowska E., Górnik K., Marks R., Turystyka 
zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, s. 251, cena 28,00 zł

ZESZYTY NAUKOWE

• Acta Iuris Stetinensis 11, ZN 870, red. M. Andrzejewski, s. 154, cena 18,00 zł
• Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, ZN nr 864, Opodatkowanie 
przedsiębiorstw,  t. 1, red. J. Iwin-Garzyńska, s. 276, cena 35,00 zł

116

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 10-12 / 2015



lipiec • sierpień • wrzesień

PismoUniwersytetuSzczecińskiego

PRZEGLĄD  UNIWERSYTECKI


