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30-LECIE UNIWERSYTETU SZCZECIńSKIGO

Na początku roku jubileuszowego z JM Rektorem 
prof. dr. hab. Edwardem Włodarczykiem o dorobku naszej 
trzydziestoletniej uczelni i współczesnych powinnościach 
nie tylko Uniwersytetu Szczecińskiego rozmawia 
Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu 
Uniwersyteckiego” 

JM Rektor
prof. dr hab. Edward 
Włodarczyk

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przeglądu
Uniwersyteckiego”

Prof. dr hab. Tadeusz wierzbicki, rektor uS w la-

tach 1989-93, z perspektywy lat określił dla po-

wstałego w 1984 roku, a inicjującego działalność 

w 1985 roku uniwersytetu Szczecińskiego jako jego 

główne zadanie: „nasycenie Pomorza Zachodniego 

kadrą wysoce wykwaliikowaną i oddaną Polsce”1. 

w jakim zakresie to założenie udało się przez 30 lat 

zrealizować?

Próbując odpowiedzieć na to pytanie, trzeba byłoby 

wrócić do dyskusji, jaka toczyła się od 1982 roku o po-

trzebie powstania uniwersytetu w Szczecinie. Pokazy-

wano wtedy na mapie wybrzeże południowego Bał-

tyku i na niej stolica Pomorza Zachodniego stanowiła 

białą plamę. Istniały już wtedy bowiem uniwersytety 

w Królewcu, Gdańsku, Greifswaldzie i Rostocku, a nie 

było go w Szczecinie. Taka sytuacja z punktu widzenia 

geopolityki nie była widać możliwa do zaakceptowa-

nia.

Dziś moglibyśmy na pewno zgodzić się z pierwszym 

przesłaniem, rzeczywiście – przede wszystkim po to po-

wstawał uniwersytet, by „nasycić Pomorze Zachodnie 

wysoko wykwaliikowaną kadrą”, ale już intensywność 

owego nasycenia w odniesieniu do różnych dyscyplin 

naukowych była i pozostaje zróżnicowana. Niektóre 

z nich budowano niemal od podstaw, inne zaś bazowa-

ły na dorobku osiągniętym w innych placówkach na-

ukowych stolicy Pomorza Zachodniego.

Natomiast owo „oddanie Polsce” po roku 1990 

mocno się zdezaktualizowało, sugeruje ono bowiem 

rolę polityczną uniwersytetu, od której uniwersytet 

musi być jak najdalej. Niewątpliwie powinien być 

przede wszystkim otwarty i przygotowany do dialogu. 

Przypomina mi się w tym miejscu jedna z prac o Insty-

tucie Bałtyckim, placówce naukowej i propagandowej, 

która powstała w okresie dwudziestolecia międzywo-

jennego. Jego główne zadanie polegało na ukazywa-

niu polskiego prawa do dostępu do Bałtyku. Tytuł tej 

monograii brzmiał: W służbie narodu i nauki, czyli dla 

jej autora interes narodowy okazał się ważniejszy od 

nauki.

Powtórzę jeszcze raz, że współczesny uniwersytet 

powinien być przede wszystkim otwarty, a jego kadra, 

jeśli ma promować polskość, to poprzez podkreślanie 

znaczenia polskiej nauki w zjednoczonej Europie, wte-

dy będzie oddana Polsce i będzie ją promowała. Tak 

bym w tej chwili interpretował słowa prof. Wierzbic-

kiego.

Jako historyk zapewne wie Pan najlepiej, że 30 lat 

funkcjonowania uczelni to niewiele – zarówno 

w perspektywie istnienia innych uczelni w kraju, jak 

i powojennej historii Szczecina. Jednak dla trzech– 

-czterech generacji mieszkańców istnienie uS sta-

ło się oczywistością – jako szansa na zdobycie wy-

kształcenia i jako miejsce inspiracji intelektualnych 

Sapere aude!
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i potencjalnej współpracy. w jaki sposób 

ocenia Pan ten proces wrastania uczelni 

w lokalną społeczność?

Rzeczywiście powinniśmy dyskutować 

o skutkach procesu wrastania uczelni 

w miasto i region, ale trzeba też pamiętać 

o wszystkich uwarunkowaniach. Zgadzam 

się z tezą, że uniwersytet potrzebuje czasu, 

aby podnieść swój prestiż i dobrze funk-

cjonować na mapie naukowej kraju. Jeśli 

jednak budujemy uczelnię na surowym 

korzeniu, to albo importujemy nań na-

ukowców z zewnątrz i wtedy rzeczywiście 

dosyć szybko można zbudować dosyć silny 

ośrodek akademicki, albo decydujemy się 

na pracę organiczną. W pierwszym przy-

padku na to trzeba też pieniędzy. Przypo-

mnijmy, że na początku istnienia US nie 

mieliśmy tak dogodnej sytuacji, uczelnia 

powstawała głównie przy wykorzystaniu 

potencjału lokalnego – Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej, która miała dość krótką 

tradycję, i Wydziału Ekonomicznego, któ-

ry miał dłuższą tradycję, ale zainicjowaną 

najpierw w murach Akademii Handlowej, 

a potem Politechniki Szczecińskiej. Poten-

cjał intelektualny nie był za wielki. Dzisiaj, 

po 30 latach funkcjonowania uniwersyte-

tu, fakt, że z dziesięciu wydziałów naszej 

uczelni funkcjonujących w Szczecinie 

osiem posiada pełne prawa akademickie, 

obrazuje znaczące osiągnięcia w sferze na-

ukowej. Oczywiście poszczególne jednost-

ki uniwersytetu w różny sposób dochodzi-

ły do swojej rangi w świecie akademickim, 

ale jednak całkiem zadowalający pułap 

naukowy został osiągnięty. Perspektywa 

rozwojowa jest duża, o czym świadczą 

liczne awanse naukowe, chociażby liczba 

profesur i habilitacji w ostatnim roku aka-

demickim.

Pamiętam okres sprawowania funkcji 

rektora przez prof. Huberta Bronka, który 

marzył o tym, by uniwersytet był zaliczo-

ny do uczelni wyższych pierwszej katego-

rii. Trzeba było wtedy spełnić dwa warun-

ki, pierwszy – 60 profesorów tytularnych, 

drugi – połowa wydziałów winna mieć peł-

ne prawa akademickie. I to się udało. Przy 

okazji ciekawostka. Otóż profesorem sześć-

dziesiątym pierwszym, dzięki któremu ten 

próg został przekroczony, był Waldemar 

Tarczyński. późniejszy rektor US. Stało się 

to po 15 latach istnienia US. Dziś mamy 120 

profesorów tytularnych i zagrożenia ran-

gi uniwersytetu nie ma. Czasami lokalnie 

próbuje się podważać prestiż US, i znów cie-

kawe jest to, że uczelnia lepiej postrzegana 

jest poza Szczecinem i województwem niż 

we własnym mieście. Krytykom US odpo-

wiedziałbym parafrazując myśl Czesława 

Miłosza o „ironicznej lojalności”, kiedy pisał 

on: „psioczmy, ale róbmy swoje, bo w istnie-

jącej rzeczywistości to, co robimy, może nie 

jest doskonałe, ale więcej zrobić się nie da”. 

I to należałoby odnieść też po trosze do at-

mosfery, jaką wokół uniwersytetu próbują 

tworzyć lokalne media. Może nie było ide-

alnych rozwiązań, ale te rozwiązania, które 

się pojawiły i je zrealizowano, pozwalały 

rozwijać ideę uniwersytetu. A dalsza per-

spektywa rozwojowa jest duża.

w swym przemówieniu inaugurującym 

rok akademicki 2014/15 powiedział Pan, 

że wkraczamy w „kolejny trudny rok ko-

lejnych reform szkolnictwa wyższego”.

Powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem 

wtedy, że żadna dziedzina w Polsce nie jest 

tak często reformowana jak szkolnictwo 

wyższe, co poświadczają na przestrzeni 

kilku ostatnich lat kolejne zmiany ustawy. 

Temu trendowi towarzyszy ponadto prze-

konanie, że uczelnie zaradzą wysokiemu 

bezrobociu i polepszą sytuację ekonomicz-

ną. Są to też – oczywiście – nasze zadania, 

ale pamiętajmy, że musimy mieć prognozy 

rozwoju gospodarczego i społecznego kraju 

i możemy się do nich dostosowywać. Jeśli 

ich nie ma – działamy po omacku. Pomimo 

to dążymy do otwierania nowych, ponoć 

prorynkowych kierunków. Obawiam się, 

że niedługo będziemy mieli do czynienia 

z sytuacją, w której uczelnia będzie po-

siadała pełne naukowe uprawnienia aka-

demickie w określonej dziedzinie nauki, 

ale nikogo ta dziedzina nauki nie będzie 

interesowała jako kierunek studiów. To 

zwłaszcza w naukach humanistycznych 

zaczyna być zjawiskiem niebezpiecznym 

– kiedy kwestionuje się sens kształcenia 

polonistów, politologów, historyków czy 

ilozofów. Należałoby w funkcjonowa-

niu szkolnictwa wyższego połączyć dwie 

rzeczy: wysoką jakość nauki z wysoką ja-

kością kształcenia i zwolnić tempo z twór-

czością pozornie innowacyjną, jeśli chodzi 

o powoływanie nowych kierunków.

Siła uniwersytetu Szczecińskiego zdaje 

się cały czas opierać na wspomnianych 

już przez Pana dwóch kolumnach, które 

 Inauguracja pierwszego roku akademickiego 1985/86

na Uniwersytecie Szczecińskim

Fot. Jerzy Giedrys
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stanowiły o jego fundamencie, czyli na-

ukach ekonomicznych i humanistycz-

nych. Jak, według Pana Rektora, powi-

nien kształtować się proil naszej uczelni, 

kiedy weźmie się pod uwagę coraz dalej 

idące próby modelowania działalności 

szkół wyższych i wpływania na ich auto-

nomię naukową?

Zacznijmy od tego, że na US, w odróżnie-

niu od paru innych uniwersytetów w Pol-

sce, nie będziemy powoływać nowych 

jednostek typu Wydział Medyczny i kie-

runków, które są z powodzeniem prowa-

dzone na innych uczelniach, np. chemia 

na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym. W paru dyscyplinach 

naukowych rzeczywiście odgrywamy 

rolę wiodącą, są to humanistyka i nauki 

społeczne, łącznie z naukami prawnymi. 

Pojawia się też nowa inicjatywa, trwają 

bowiem wstępne rozmowy na temat pro-

wadzenia niektórych kierunków wspól-

nie – czy to z Uniwersytetem Medycznym, 

czy Technologicznym. Po co w Szczecinie 

kształcić na trzech odrębnych biotech-

nologiach w każdej uczelni po kilkunastu 

studentów zamiast na jednym wspólnym 

kierunku kilkudziesięciu z wykorzysta-

niem kadry z trzech uczelni? Propozycji 

jest kilka i nieśmiało zaczynamy o tym roz-

mawiać w gronie rektorów.

Jeszcze niedawno kandydaci wybierali 

studia, w których specjalizowały się kon-

kretne uniwersytety. czy na naszej uczel-

ni są kierunki, dla których warto przyje-

chać do Szczecina?

Uważam, że warto studiować u nas kierun-

ki ekonomiczne, także kierunki humani-

styczne, zwłaszcza te, które proponują spe-

cjalizację w problematyce skandynawskiej 

czy bałtyckiej. Od lat Wydział Prawa i Ad-

ministracji cieszy się dużym zainteresowa-

niem kandydatów na studia. Oryginalnym 

kierunkiem staje się geologia morza na 

Wydziale Nauk o Ziemi, który to kierunek 

został zbudowany w naszym mieście od 

podstaw. Popularnością zaczęła się cieszyć 

mikrobiologia na Wydziale Biologii. Zacho-

wujemy swoją specyikę, ale trzeba zadać 

sobie pytanie, czy jest ona wystarczająco 

widoczna na zewnątrz.

czy łatwo jest zarządzać uniwersytetem, 

który ma tak wiele wydziałów i kierun-

ków?

Aby dobrze zarządzać uniwersytetem, 

trzeba ciągle pamiętać o interesie całej 

uczelni, a nie poszczególnych jego jedno-

stek. Dlatego jestem przeciwnikiem po-

wielania tego samego kierunku studiów 

na kilku wydziałach. Takie praktyki miały 

miejsce podczas tzw. boomu edukacyjne-

go. Teraz próbujemy to zmienić, jeśli już 

– to jeden kierunek prowadzony przez 

kilka wydziałów. Spojrzenie z perspek-

tywy całej uczelni pokazuje, że nawet te 

mało atrakcyjne, mało rentowne kierun-

ki studiów trzeba utrzymać i przetrwać 

ten trudny okres. Nie poszliśmy wzorem 

jednego z uniwersytetów, który zlikwido-

wał ilozoię, ale tak zmodyikowaliśmy 

program studiów, że niebawem ilozoia 

może otrzymać pełne prawa akademickie. 

W paru dziedzinach zachowujemy się ela-

stycznie i racjonalnie.

wielokrotnie dawał Pan wyraz swemu 

przekonaniu, że uniwersytet powinien 

zachować swą dawną rolę – wbrew po-

wszechnej tendencji, która stawia uczel-

nie wyższe w roli instytucji oferującej 

„usługi dla ludności”. w dyskursie pu-

blicznym nie pojawiają się już nawet tak 

ważne niegdyś określenia, jak etos. co 

prawda uczelnie są odgórnie obligowane 

do sformułowania misji, ale chyba to nie 

to samo?

Sam dostrzegam coraz większy rozziew 

między deklaracjami dotyczącymi etosu 

uniwersyteckiego a rzeczywistością. Misja 

zawsze istniała i nadal istnieje. Stoję na sta-

nowisku, że uniwersytet powinien dawać 

gruntowne wykształcenie. Dobrze wy-

edukowany ilolog, socjolog, politolog czy 

historyk łatwiej znajdzie pracę niż ktoś, kto 

studiował kierunek ze specjalnością „ma-

nager łańcucha dostaw” lub „marketing 

polityczny”. To nie ta droga. Rynek, a wła-

ściwie ci, którzy decydują o zatrudnieniu, 

szuka obecnie osób z bardzo wąską specjal-

nością. To jest rozwiązanie dobre na chwi-

lę, ale nie na dłuższą metę. W ten sposób 

rzeczywiście przyczynimy się do upadku 

idei uniwersytetu czy uniwersytetu jako 

pewnej instytucji, produkując na przykład 

specjalistów historii wojskowości, której 

absolwent będzie znawcą od lewego strze-

mienia na Górnych Kujawach z II połowy 

XVII wieku.

Rozwój uS był dynamiczny i jego dorobek 

jest niepodważalny, bo mierzalny i wi-

doczny. Powstają nowe idee, jest promie-

niującym, nie tylko na tzw. otoczenie go-

spodarcze, miejscem inspiracji, ponieważ 

wielu z pracowników uS nie ogranicza się 

wyłącznie do działalności stricte nauko-

wej i dydaktycznej.

Potrzeba współpracy ze środowiskami po-

zaakademickimi istnieje na naszej uczelni. 

Aby jednak ten potencjał został wykorzy-

stany, potrzebne są wyraźnie sygnalizo-

wane potrzeby. Wydaje mi się, że obecnie 

trzeba się bardzo mocno wsłuchiwać, żeby 

takie sygnały wyłapać. Ale są dobre przy-

kłady, np. byliśmy zapraszani do rozmów 

o Gazoporcie w Świnoujściu. Okazało się, 

że są przy tej inwestycji potrzebni nie tylko 

biolodzy i geolodzy i specjaliści od wybrze-

ża morskiego, ale że inwestycja ta stwarza 

także problemy natury społecznej. Ponadto 

sadzę, że zmieniające się Pomorze w pew-

nym momencie przestanie być postrzega-

ne jako obszar wielkich przemysłów (może 

poza Policami), ale zaistnieje jako region 

świadczący wysoko wykwaliikowane 

usługi i obszar atrakcyjny turystycznie. To 

są dziedziny wiedzy i gospodarki, w któ-

rych zaistnieć może owocna wymiana 

między teorią a praktyką. Uniwersytet 

jest potrzebny do oceny, ale również pro-

gnozowania i rozwiązywania problemów 

społecznych Pomorza – np. bezrobocia, 

patologii społecznych czy wyalienowania 

obszarów postpegeerowskich. Nie roz-

wiążemy tych problemów, tym powinny 

zająć się odpowiednie władze i służby, ale 

możemy wskazać im kierunki rozwiązania 

palących problemów. Ważne jest zainte-

resowanie obu stron, a także promowanie 

naszych osiągnięć, także przy współpracy 

życzliwych mass mediów, których repre-

zentanci będą chętni do dostrzeżenia osią-

gnięć naszych naukowców, doktorantów 

czy studentów, a nie tylko wyszukiwania 

negatywów i ich rozdmuchiwania Co waż-

ne, w ostatnich latach dokonał się przełom 

w kontaktach z Urzędem Marszałkow-
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skim, w tym szczególnie z Wydziałem 

Projektów Europejskich, czy z Urzędem 

Miasta; uniwersytet jest postrzegany jako 

partner, z którym można konsultować róż-

ne problemy.

Powiedział Pan o nowej perspektywie, 

która się kształtuje, warto do tego chyba 

dodać korzystne położenie Szczecina, choć 

dla niektórych funkcjonuje on nadal jako 

„miasto na krańcach mapy”.

Do Szczecina jedzie się z konieczności, cho-

ciaż mamy bliżej do Berlina, który może 

uchodzić za jedną ze stolic zjednoczonej 

Europy, niż do Warszawy. Centrum nigdy 

nie rozumiało pograniczy. I potem mamy 

takie relacje czy wręcz rewelacje prasowe, 

jak Ujście Odry: jedyna polska kolonia Zie-

mowita Szczerka2 w ubiegłorocznej sierp-

niowej „Polityce”. Część elit w Polsce myśli 

kategoriami Kongresówki. Zachód (Polski) 

nie jest do końca zrozumiany w Warsza-

wie. Według mojej oceny politykami, któ-

rzy to widzieli i doceniali wagę polskiej 

obecności w tym miejscu, byli Krzysztof 

Skubiszewski i Tadeusz Mazowiecki. Jako 

żyjąca na Pomorzu Zachodnim od 1945 

roku wciąż niejednorodna społeczność 

zastaliśmy tutaj dziedzictwo kulturowe 

innych nacji, które powoli adaptowaliśmy. 

Dokonaliśmy tego dla naszego narodowe-

go dobra, będąc jednocześnie świadomi 

tego dziedzictwa. Czy dlatego jesteśmy bar-

barzyńcami i kolonizatorami, jak postrzega 

to centrum Polski?

Jakie zatem nowe zadania widzi Pan dla 

uniwersytetu funkcjonującego na pogra-

niczu – nie tylko w dosłownym sensie, ale 

także – na pograniczu kultur i narodów, 

które zamieszkiwały przez wieki Pomo-

rze?

Wielkim zadaniem US jest pokazywanie 

społeczeństwu polskiemu, że to nie jest gor-

sza część naszego kraju, czyli Polska B. I po-

kazywanie polskiemu społeczeństwu, że 

mosty w kierunku integracji europejskiej 

wiodą między innymi przez Szczecin i Po-

morze Zachodnie, bo my już wiemy, jak się 

odnosić do dziedzictwa kulturowego, które 

jest wspólną własnością wielu narodów 

i tradycji. Rolą uniwersytetu było i pozo-

staje poznanie tego dziedzictwa i otwarcie 

się na szerokie postrzeganie jego głęboko 

europejskiego wymiaru, kształtowanego 

przez wieki.

uniwersytet to instytucja, o której kształ-

cie decydują przede wszystkim wybitne 

jednostki, mentorzy i organizatorzy. Kto, 

według Pana, przyczynił się w znaczącym 

stopniu do rozwoju uczelni?

Nie we wszystkich dyscyplinach czuję się 

tu kompetentny, jeśli chodzi o całościo-

wą ocenę dorobku poszczególnych osób, 

ale warto powiedzieć o kilku osiągnię-

ciach, typowo szczecińskich. Pierwszy to 

prof. Erazm Kuźma i jego szkoła literatu-

roznawstwa i krytyki literackiej. Drugi 

profesor, który dawał Szczecinowi szanse 

podkreślenia swojej specyiki, to Ludwik 

Janiszewski i jego socjologia morska, pod-

jęta tak na serio tylko przez jego współpra-

cownika, profesora Roberta Woźniaka. 

Niestety nie mają oni dzisiaj swoich konty-

nuatorów. Dla prof. Stanisława Musielaka 

nasz Wydział Nauk o Ziemi to jego opus 

magnum łącznie z uzyskaniem pełnych 

praw akademickich. Profesor zostawia 

swoją szkołę, z której wyszli prof. Andrzej 

Witkowski i prof. Kazimierz Furmańczyk. 

A oni mają kolejnych uczniów. Szczecińska 

szkoła ekonomii była budowana w spo-

sób specyiczny, począwszy od Akademii 

Handlowej, poprzez Politechnikę Szczeciń-

ską. Funkcjonowali w jej ramach nie tylko 

ekonomiści, ale też prawnicy. Na trwałe do 

annałów nauki szczecińskiej zapisali się 

między innymi Leon Babiński, Władysław 

Górski, Alfred Wielopolski – pracujący na 

pograniczu kilku dyscyplin naukowych, 

a potem Tadeusz Waśniewski i Tadeusz 

Wierzbicki. Ważna rola przypadła tak-

że szczecińskiej ekonometrii i statystyce 

stworzonej przez profesora Józefa Hozera. 

Jednego ojca szczecińskiej szkoły ekono-

micznej trudno ustalić, ale pewnie nie moż-

na pominąć nazwisk profesorów Lesława 

Swatlera, Józefa Rutkowskiego i innych. 

O szczecińskim środowisku historycznym 

trudno powiedzieć, że miało jednego twór-

cę. Zasługą profesora Henryka Lesińskiego 

było zespolenie tego środowiska, najpierw 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej, później 

na US. Pozostawiał swoim kolegom dużą 

swobodę badań, miał pewien ogląd funk-

cjonowania tego środowiska, zaczerpnięty 

od prof. Gerarda Labudy. Chyba jesteśmy 

w pewnym sensie emanacją Poznania z za-

chowaniem różnorodności obszarów ba-

dawczych tamtejszych naukowców.

Jako motto swej kadencji wybrał Pan 

Rektor sentencję Horacego „Sapere aude!” 

(„Miej odwagę posługiwać się swoją mą-

drością”). w liście, z którego pochodzi ta 

zachęta, znajduje się również inna – do 

poświęcenia się nauce i cnocie. Mam na-

dzieję, że przywołanie tych coraz mniej 

cenionych współcześnie wartości będzie 

najlepszym podsumowaniem naszej roz-
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mowy o tradycji i powinności uniwersy-

tetu – nawet tak młodego jak nasza szcze-

cińska uczelnia.

Dodałbym jeszcze, że zachęcam wszyst-

kich – nie tylko członków społeczności 

akademickiej – do obrania takiej drogi, do 

której zachęcał Horacy, a która, w co głę-

boko wierzę, pozwala na zdobycie wiedzy 

pozwalającej rozumieć otaczają nas rzeczy-

wistość i na podejmowanie samodzielnych 

i mądrych decyzji życiowych. Także takich, 

które służyć będą nie tylko osobistemu roz-

wojowi, ale również dobru wspólnemu – 

naszej małej pomorskiej ojczyźnie, Polsce 

i zjednoczonej Europie. u

1 Wypowiedź prof. dra hab. Tadeusza Wierzbickiego pochodzi 
z ilmu 25 lat Uniwersytet Szczeciński, Biuro Promocji i Infor-

macji US, 2010
2 http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle

/1588843,1,ziemowit-szczerek-na-pomorzu-zachodnim.
read
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licZBA STudeNTów 

STudeNci ogóŁeM

STAcJoNARNe NieSTAcJoNARNe

studia i stopnia
studenci 7535 849

 studenci cudzoziemcy 45 5

studia ii stopnia
studenci 3862 1596

 studenci cudzoziemcy 23 2

studia jednolite magisterskie
studenci 1778 616

 studenci cudzoziemcy 18 1

studia iii stopnia
doktoranci 393 103

doktoranci cudzoziemcy 12 4

studia podyplomowe
słuchacze 1127

słuchacze cudzoziemcy 4

ogóŁeM

PEłNOZATRUD.
Z PEłNOZATRUD. ZATRUDNIENI

W PODST. MIEJSCU PRACy

1132 1123

p
ro

fe
so

r

zwyczajny 80 80

nadzwyczajny 208 203

w tym z tytułem prof. 24 24

w tym ze st. dr hab. 184 179

w tym ze stopniem dr  – –

wizytujący 3 3

w tym ze stopniem dr 1 1

adiunkt

adiunkt 502 498

w tym ze stopniem dr hab. 73 72

asystent

asystent 193 193

w tym ze stopniem dr 49 49

Według GUS S12 za rok 2014, stan z 31.12 2014 r.

Uniwersytet w liczbach
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Z kart historii Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Waldemar Gos
prorektor

ds. inansów i rozwoju

Prof. zw. dra hab. Kazimierza 

Sawickiego (ur. 1926) znam od 

30 lat, czyli od początku istnie-

nia Uniwersytetu Szczecińskie-

go. W latach 1970-1985 był kie-

rownikiem Zakładu i Katedry 

Rachunkowości Politechniki 

Szczecińskiej, do 1995 r. pełnił 

analogiczną funkcję w Kate-

drze Rachunkowości na US. Bez 

wątpliwości można stwierdzić, że Profesor jest twór-

cą szczecińskiej szkoły rachunkowości. Tytuł doktora 

honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał 

w 2006 r. w uznaniu jego wkładu w dziedzinę rachun-

ku kosztów, pionierskie opracowania na temat sto-

sowania polityki bilansowej w warunkach polskich, 

a także za współudział w tworzeniu norm zawodo-

wych dla biegłych rewidentów oraz szeroką działal-

ność naukową, dydaktyczną i edytorską. Profesor Sa-

wicki jest nie tylko naukowcem, ale również typowym 

praktykiem rachunkowości, zajmującym od wielu lat 

jedno z czołowych miejsc w kraju. Można stwierdzić, 

że zarówno teoretycy, jak i praktycy rachunkowości 

w Polsce doskonale znają Pana Profesora. 

Jako ciekawostkę można podać fakt, że aktualnie 

w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Eko-

nomicznych i Zarządzania pracują cztery pokolenia 

samodzielnych pracowników nauki. Prof. K. Sawicki 

był promotorem rozprawy doktorskiej prof. dr hab. 

Teresy Kiziukiewicz, której miałem zaszczyt być dok-

torantem, a następnie promotorem dysertacji dra hab. 

Stanisława Hońko.

Prof. zw. dr hab. Tadeusz wierz-

bicki (ur. 1929) – to pierwszy de-

mokratycznie wybrany w 1989 

r. rektor Uniwersytetu Szcze-

cińskiego. Od jesieni 1980 do 

wiosny 1982 był „solidarnościo-

wym” prorektorem Politech-

niki Szczecińskiej, a w latach 

1985-1989 dyrektorem Insty-

tutu Cybernetyki Ekonomicz-

nej i Informatyki na Wydziale Ekonomicznym nowo 

utworzonego Uniwersytetu Szczecińskiego, następnie 

Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. To oczywi-

ście jedna z wielu funkcji Profesora, który w 2006 r. 

otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 

Szczecińskiego w uznaniu za wdrożenie na Pomorzu 

Zachodnim wielu nowatorskich projektów informa-

tycznych, za bogaty dorobek naukowo-dydaktyczny, 

a w szczególności za wypromowanie wysoko kwali-

ikowanej kadry naukowej oraz za redakcję naukową 

publikacji w dziedzinie informatyki ekonomicznej. 

Prof. Wierzbicki jest twórcą szczecińskiej szkoły infor-

matyki ekonomicznej, ośrodka prekursorskiego i lide-

ra wśród innych ośrodków w Polsce. 

Chciałbym podkreślić wspaniałą postawę Profeso-

ra, który darzy wszystkich wielkim szacunkiem i wy-

jątkową życzliwością. Zawsze dbał o dobrą atmosferę, 

nie tylko na uczelni, i nie stawiał nigdy barier w relacji 

nauczyciel – uczeń. u

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 w tym numerze aktualnie urzędujących prorektorów 
US. Cykl będzie kontynuowany. 
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dr hab. Jacek Styszyński, 
prof. US
prorektor

ds. kształcenia

nistracji UAM. Z naszą uczelnią jest związany od 1986 

r., od 2002 r. pracuje na pierwszym etacie na Wydziale 

Prawa i Administracji US, kierując obecnie Katedrą 

Tworzenia i Wykładni Prawa. 

Prof. M. Zieliński jest jednym z najwybitniejszych 

polskich teoretyków, twórcą szkoły wykładni pra-

wa. Jego dorobek jest powszechnie doceniany, także 

przez praktyków, czego wyrazem jest m.in. współpra-

ca z Trybunałem Konstytucyjnym. Został członkiem 

Komitetu Nauk Prawnych PAN (1993), prezydium 

Rady Języka Polskiego (1999), Zespołu do spraw Przy-

gotowania Ostatecznej Redakcji Projektu Konstytucji 

(1996-1997), Rady Legislacyjnej (1994-1998). Był rów-

nież redaktorem naczelnym „Ruchu Prawniczego, 

Ekonomicznego i Socjologicznego”, wszedł w skład 

redakcji „Studiów Prawniczych”, „Medycznej Wo-

kandy” i „Archiwum Filozoii Prawa i Filozoii Spo-

łecznej”.

Społeczność akademicka Uniwersytetu łódzkiego 

w 2012 r. uhonorowała profesora Zielińskiego tytułem 

doktora honoris causa. 

Prof. M. Zieliński był także zawsze zaangażowany 

w sprawy uczelni i Wydziału Prawa i Administracji, 

który wspiera swym autorytetem naukowym i oso-

bistym. u

Spośród wielu znaczących osób, z którymi zetknąłem 

się w czasie powstawania uniwersytetu, a potem 

w uniwersytecie Szczecińskim, dr hab. prof. uS Józef 

Kopeć (1923-2006) oraz dr Jan Budziński (ur. 1937) za-

pisali się w mojej pamięci jako osoby, które w znacz-

ny sposób zaważyły na jego rozwoju.

dr hab. prof. uS Józef Kopeć 

(1923-2006) to twórca i opie-

kun duchowy grupy szczeciń-

skich matematyków – kolejno 

w Wyższej Szkole Nauczyciel-

skiej, Wyższej Szkole Pedago-

gicznej, a potem na Uniwersy-

tecie Szczecińskim. Dziekan 

Wydziału Matematyczno- 

-Przyrodniczego WSN (1972) 

i WSP w latach 1973-1980 oraz rektor WSP w latach 

1981-1982. Przez wiele lat kierownik Zakładu Mate-

matyki Stosowanej. W latach 1992-1994 dyrektor In-

stytutu Matematyki US. Był człowiekiem o szerokich 

zainteresowaniach, autorem wielu prac z dziedziny 

analizy matematycznej i matematyki stosowanej. 

Współpracował naukowo z izykami, a pracowników 

wydziału traktował jak jedną rodzinę. Jako przewod-

niczący NSZZ „Solidarność” WSP po wprowadzeniu 

stanu wojennego był represjonowany za swoją dzia-

łalność związkową. Znany ze swojej bezkompromiso-

wej postawy wobec ówczesnych komunistycznych 

władz, stanowił dla studentów i pracowników WSP 

i US niewątpliwy autorytet moralny. Co istotne – był 

jedną z osób, które rozpoczęły działania na rzecz utwo-

rzenia uniwersytetu w Szczecinie.

Zmarły niedawno prof. wła-

dysław górski (1917-2015) 

był absolwentem prawa Uni-

wersytetu Poznańskiego, zna-

nym przede wszystkim jako 

twórca i specjalista prawa 

transportowego. Jego dorobek 

naukowy w tej dziedzinie jest 

uznawany w skali światowej, 

opublikował kilkaset pozycji 

naukowych. Ze środowiskami naukowymi Szczeci-

na związał się już w 1946 r., kiedy to podjął pracę na 

Akademii Handlowej; gdzie w latach 1953-1956 pełnił 

funkcję dziekana Wydziału Transportu. Co ważne 

przy okazji naszych jubileuszowych obchodów, w la-

tach 1982-1985 był wiceprzewodniczącym Komitetu 

ds. Powołania Uniwersytetu w Szczecinie. W uzna-

niu zasług Profesora Senat US nadał mu tytuł doktora 

honoris causa w 1993 r. 

Prof. W. Górski był także wzorem patrioty, uczest-

nikiem walk na wielu frontach II wojny światowej, 

w tym brał udział w szturmie na Monte Cassino. Swoje 

wspomnienia opublikował w kilku poczytnych opra-

cowaniach wspomnieniowych. 

Prof. Maciej Zieliński (ur. 1940) 

jest absolwentem Uniwersyte-

tu Adama Mickiewicza w Po-

znaniu, ze Szczecinem związał 

się w 1963 r., rozpoczynając za-

jęcia dydaktyczne w ówcześnie 

funkcjonującym w naszym 

mieście Punkcie Konsultacyj-

nym Wydziału Prawa i Admi-

prof. dr hab. Marek 
Górski
prorektor

ds. nauki i współpracy 
międzynarodowej
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30-LECIE UNIWERSYTETU SZCZECIńSKIEGO

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1997) i jestem z tego 

dumny. Zdobyta wiedza, umiejętności oraz przekazywane przez wykładowców i mentorów wartości 

ukształtowały w znacznym stopniu moje życie zawodowe i osobiste. Moje i dziesiątek tysięcy młodych ludzi, 

którzy na przestrzeni ostatnich 30 lat ukończyli Uniwersytet Szczeciński. 

Wyrażam wielki szacunek dla dokonań i wkładu uczelni w życie naukowe i społeczno-gospodarcze na-

szego miasta. Karty jej już trzydziestoletniej historii są pełne osiągnięć, a wśród nich dominuje misja budo-

wania w Szczecinie silnego zaplecza intelektualnego, trwałych tradycji i gruntu pod nowe przedsięwzięcia. 

To także działania wychodzące naprzeciw wyzwaniom nowoczesnego szkolnictwa wyższego na miarę XXI 

wieku i kreowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta jako ośrodka akademickiego.

Co najistotniejsze, Uniwersytet Szczeciński nie tylko kształci studentów i doskonali ich umiejętności po-

trzebne w przyszłej pracy zawodowej oraz działalności społecznej i obywatelskiej, uczelnia to przede wszyst-

kim ludzie – często wybitni naukowcy, ale też społecznicy i organizatorzy, którzy wcielając w życie akade-

mickie ideały, są autorytetami nie tylko dla młodzieży.

W roku 2015, który jest rokiem jubileuszowym, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy 

swą ciężką i wytrwałą pracą na przestrzeni trzydziestu lat działalności Uniwersytetu Szczecińskiego przy-

czynili się do jego rozwoju i prestiżu. Za ten trud oraz pasję działania jako prezydent miasta i absolwent z ca-

łego serca dziękuję. u

Piotr Krzystek
prezydent

Miasta Szczecin
absolwent Wydziału 

Prawa i Administracji US

dr Jan Budziński (ur. 1937) – wieloletni kie-

rownik Zakładu (od 1975), a potem Katedry 

Fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej. 

W latach 1981-1984 p.o. dziekana Wydziału 

Matematyczno-Przyrodniczego. Po powsta-

niu Uniwersytetu Szczecińskiego pełnił 

funkcję kierownika Katedry Fizyki w la-

tach 1996-1999 i z-cy dyrektora Instytutu 

Fizyki US (2002-2005). Stworzył podwaliny 

Instytutu Fizyki US, budując i rozwijając jego bazę dydaktyczną 

i naukową. Zainteresowania naukowe doktora to chemia kwan-

towa i informatyka, w szczególności zastosowanie orbitali Slatera 

w obliczeniach wielocentrowych całek molekularnych. Cytowa-

ny szeroko w światowej literaturze dotyczącej obliczeń kwanto-

wych dla molekuł. Był znakomitym programistą i dbał o rozwój 

informatyczny wydziału. Wyróżniał się również swoją postawą: 

był bowiem jako współpracownik bezkonliktowy, jako człowiek 

– zawsze gotowy do współpracy i pomocy. u

Uniwersytet w mieście
i regionie

Uniwersytet Szczeciński to uczelnia mocno związana, nie tylko dzięki swej nazwie, 
z miastem, w którym ma siedzibę – o czym zapewnia nas Piotr Krzystek, prezydent, 
absolwent US.
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Problemy rozwoju nadodrzańskich miast
Rzeki i miasta to pary nierozłączne: Loara z Paryżem, Londyn z Tamizą, Rzym 
z Tybrem, Kraków i Warszawa z Wisłą. Ale także Odra z Ostrawą, Opolem, 
Wrocławiem, Frankfurtem/Słubicami, Szczecinem i dwudziestką innych. Dalszy 
rozwój tych miast, które z Odrą związane są na dobre i na złe, wymaga rozwiązania 
licznych, niestety poważnych i skomplikowanych problemów. 

prof. dr hab. 
Marek Dutkowski 

Katedra Badań Miast  
i Regionów

Wydział 

Nauk o Ziemi US

Rzeki były najpierw, a miasta dopiero potem – po-

jawiły się w miejscach dogodnych dla brodów lub 

przystani, u zbiegu rzek, w zwężeniach umożliwiają-

cych budowę mostów lub w miejscach trudno dostęp-

nych, za to zdatnych do obrony – w zakolach, na bagni-

skach i wzgórzach.

Od początku cywilizacji, a większość z nich po-

wstała nad wielkimi rzekami (Nilem, Tygrysem i Eu-

fratem, Huang He, Jangcy, Indusem), rzeki łączyły 

i dzieliły plemiona, ludy, państwa i narody. Miasta 

nadrzeczne korzystały z dostępu do wód służących 

różnorodnym, często sprzecznym celom: jako źródło 

wody pitnej, odbiornik ścieków i odpadów, jako droga 

wodna i rubież obronna, jako łowisko i kopalnia mate-

riałów budowlanych, jako źródło energii, jako miejsce 

kultu, zabaw i wypoczynku. Ale rzeki to także żywioł 

– nieobliczalny i groźny. Ich wezbrane wody niosą 

zniszczenia i śmierć. Tak było i jest, niezależnie od po-

stępu wiedzy i technologii.

PRZeSZŁość MiAST NAdodRZAńSKicH, 
KTóRA JeST wyZwANieM
Po 1945 r. terytorium Polski znalazło się głównie w do-

rzeczach dwóch wielkich rzek: Wisły (54%) i Odry 

(34%). W mityczną przeszłość odeszły rzeki kresowe: 

Niemen, Dniestr, Dniepr i pomniejsze. Matką rzek 

polskich jest niewątpliwie Wisła. Odra i miasta nad-

odrzańskie mają długie dzieje, ale pisane w języku 

niemieckim. Historia sprawiła, że Polska odrzańska 

(zachodnia) i Polska wiślańska (centralna i wschodnia) 

to dwie różne Polski.

Nie zmieniła tego ani PRL-owska urawniłowka, ani 

szokowa transformacja ustrojowa, ani wyrównawcza 

polityka regionalna UE. Wisła pozostaje największą 

nieuregulowaną, miejscami wręcz „dziką”, europejską 

rzeką. Odra została uregulowana w XIX wieku, a czę-

ściowo wcześniej, i stanowiła istotny element śródlą-

dowych dróg transportowych tej części kontynentu 

europejskiego.

Miasta nadodrzańskie, chronione przed powodzia-

mi systemem zbiorników wodnych umieszczonych  

na sudeckich dopływach, wałami i niezabudowanymi 

(niestety do czasu) obszarami zalewowymi, korzystały 

z dostępu do znakomicie utrzymanej i żeglownej drogi 

wodnej. Zbudowano porty, przystanie, stocznie, nad-

rzeczne bulwary, a także mosty (we Wrocławiu około 

stu!). Byli związani z rzeką ludzie, instytucje, przedsię-

biorstwa, technologia i kultura. Kultura rzeki – umie-

jętność wykorzystania jej zasobów i walorów, obrony 

przed jej kaprysami – ale przede wszystkim świado-

mość potrzeby powiązania życia miasta z rzeką.

NAdodRZAńSKA KulTuRA, KTóReJ 
BRAKuJe
Tej kultury życia nad i z rzeką nie posiadali polscy 

osadnicy po 1945 r. Nie mogli jej posiadać, gdyż 
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tam, skąd przybyli, rzek nie było, albo 

były niewielkie, albo były dzikie i wro-

gie, co uznawano za stan normalny. No-

siciele tej kultury – Niemcy odrzańscy 

– zginęli, uciekli albo zostali wysiedleni. 

Polakom przybyłym nad Odrę nie było 

od kogo się uczyć utrzymania torów 

wodnych, żeglugi śródlądowej, mieszka-

nia nad rzeką i obrony przed żywiołem 

rzecznym.

Tej nadodrzańskiej kultury w polskich 

miastach nad Odrą ciągle brakuje. Wystar-

czy wspomnieć, jak wielu, być może nawet 

rozsądnych i pełnych dobrej woli, szczeci-

nian wyszydza „odrzańską” wizję miasta 

zawartą w haśle Floating Garden Szczecin 

(por. np. http://nonsensopedia.wikia.com/

wiki/Floating_Garden). I to jest problem 

pierwszy.

NAdodRZAńSKA PRZyRodA, 
KTóRA wyMAgA ocHRoNy
Zaniedbywana przez dziesięciolecia Odra, 

a także jej tereny nadrzeczne, od których 

miasta „odwróciły się”, stopniowo traciły 

walory eksploatacyjne, a nawet popadały 

w ruinę. Wraz z forsowną i wrogą przy-

rodzie PRL-owską industrializacją nad-

odrzańskich miast, już wcześniej silnie 

uprzemysłowionych, dramatycznie wzra-

stało zanieczyszczenie wód Odry. Dopiero 

od 1989 r. w wyniku przyjęcia ambitnych 

celów, wielkich wysiłków organizacyj-

nych i sporych nakładów inwestycyjnych, 

stan wód systematycznie poprawia się, 

choć nadal nie jest w pełni zadowalający. 

Znacznie mniej inwestowano w utrzyma-

nie żeglowności rzeki. W efekcie Odra nie 

spełnia kryteriów drogi wodnej III klasy 

(co najmniej 2 m głębokości i 4 m prze-

świtu pod mostami), a w ostatnich latach 

przewozy towarowe na Odrze praktycz-

nie ustały. Jedynym pozytywnym (nie 

dla wszystkich) aspektem „deregulacji” 

Odry jest objęcie dziesięciu obszarów 

w jej dolinie różnymi formami ochrony 

środowiska i krajobrazu. Taka sytuacja 

stanowi jednak obiektywną przesłankę 

aktualnych i przyszłych konliktów na 

tle zagospodarowania Odry i jej brzegów, 

a szczególnie dotyczy to Szczecina, gdyż 

całe ujście Odry objęte jest obszarem NA-

TURA 2000. I to jest problem drugi.

PolSKo-NieMiecKA wSPóŁPRAcA, 
KTóRA JeST NieZBędNA
Po 1945 r. Odra wraz z Nysą łużycką stały 

się rzekami granicznymi pomiędzy Polską 
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i Niemcami. W PRL-owskiej i NRD-owskiej 

propagandzie była to wprawdzie granica 

pokoju, ale nikt nie miał wątpliwości, że 

główną funkcją pionierów i ich potomków 

jest trzymanie „straży nad Odrą”. Rzeka 

miała chronić Ziemie Odzyskane przed 

rewanżyzmem i rewizjonizmem niemiec-

kim. Faktem jest, że RFN aż do 1989 r. de 

facto nie uznawała tej granicy.

Przez długie powojenne lata nie-

pewność bytowania Polaków nad Odrą 

(a w Szczecinie zwłaszcza) hamowała 

wszelkie, nieliczne zresztą, inicjatywy 

i programy służące właściwej konserwa-

cji i niezbędnej modernizacji odrzańskiej 

drogi wodnej, rozwoju żeglugi śródlądo-

wej i ochrony przeciwpowodziowej. Re-

nesans Odry i przywrócenie jej dawnego 

znaczenia wymaga ścisłej polsko-niemiec-

kiej współpracy. Mimo licznych deklaracji 

politycznych, unijnego wsparcia, a nawet 

nacisku, międzyrządowych programów 

oraz obywatelskich inicjatyw (np. Nowa 

Amerika: http://www.nowa-amerika.net/

index.php/pl/), codzienna praktyka współ-

pracy nadodrzańskiej ciągle odbiega od eu-

ropejskich standardów, czego przykładem 

są choćby „nieprzezwyciężalne” trudności 

we współpracy Frankfurtu nad Odrą ze 

Słubicami. I to jest problem trzeci.

PoMySŁy NA odRę, KTóRe Ze 
SoBĄ KoNKuRuJĄ
Istnieje wiele, niestety konkurencyjnych, 

pomysłów na Odrę i na miejsce Odry w ży-

ciu nadodrzańskich miast. Nie wchodząc 

w szczegóły, można je podzielić na trzy 

wizje: Odry Ujarzmionej, Odry Swobodnej 

i Odry Przyjaznej.

Najsilniejsza, najgłośniejsza i najbar-

dziej ekspansywna jest koalicja instytucji, 

przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, 

irm doradczych i osób związanych z go-

spodarką wodną, budownictwem wod-

nym i transportem śródlądowym. Ich 

wizja to Odra Ujarzmiona – Odrzańska 

Droga Wodna stanowiąca część Między-

narodowej Drogi Wodnej E30 łączącej 

Morze Bałtyckie z Bratysławą nad Duna-

jem (potencjalnie) – w pełni uregulowana, 

a miejscami skanalizowana (co najmniej III 

klasy, a najlepiej nawet międzynarodowej 

IV klasy), zaopatrzona w liczne zbiorniki 

retencyjne, szczelne i wysokie wały prze-

ciwpowodziowe oraz inne budowle hy-

drotechniczne. Rzeka wyposażona w licz-

ne porty śródlądowe stanowiące węzły 

multimodalne oraz służąca przewozom do 

kilkunastu milionów ton towarów rocznie 

(aktualnie drogami śródlądowymi Polski 

przewozi się ok. 5 mln ton).

Odra Ujarzmiona powinna przynieść 

miastom nadodrzańskim liczne korzyści 

gospodarcze – przyciągnąć inwestorów, 

zwiększyć liczbę miejsc pracy i ożywić lo-

kalną koniunkturę. Podstawowa wada tej 

wizji to gigantyczne, nieraz nierealne pro-

jekty inżynieryjne (np. korytarz wodny 

Odra – Dunaj – łaba (http://www.d-o-l.cz/

index.php/pl), ogromne koszty inwestycyj-

ne oraz liczne kolizje z obszarami ochrony 

środowiska i krajobrazu.

Otwarte pozostaje też pytanie o popyt 

na przewozy drogą wodną w korytarzu 

transportowym ROUTE65, wyposażonym 

w linie kolejowe towarowe, linie pasażer-

skie wysokich prędkości oraz autostrady 

i drogi szybkiego ruchu. Dla Szczecina re-

alizacja tej wizji oznaczałaby powstanie 

wielkiego portu śródlądowego połączone-

go z morzem oraz europejskimi drogami 

wodnymi kanałem Odra – Hawela.

Zwolennicy Odry Swobodnej nie są tak 

silni ani zorganizowani, ale sprzyja im sy-

tuacja i rosnąca świadomość ekologiczna 

społeczeństwa. Odra powinna wprawdzie 

służyć celom gospodarczym, ale bez naru-

szania jej walorów naturalnych. Najważ-

niejsze jest przywrócenie wysokiej jakości 

wody w Odrze jako podstawy życia ludzi 

i prawidłowego funkcjonowania ekosys-

temów wodnych i nadwodnych. Nowe 

korzyści gospodarcze to połowy i hodowla 

ryb i skorupiaków (np. raków), gospodarka 

hodowlana na nadrzecznych łąkach i pa-

stwiskach, eksploatacja trzciny, proekolo-

giczna turystyka i rekreacja itp. Ochrona 

przeciwpowodziowa powinna bazować  

na metodach „miękkich” – zalesianiu dorze-

czy, tworzeniu wolnych od trwałej zabu-

dowy obszarów zalewowych, elastycznym 

dostosowaniu rytmu życia mieszkańców 

do naturalnego rytmu rzeki. Dla Szczecina 

realizacja tej wizji oznaczałaby zachowa-

nie naturalnego charakteru rzeki i staran-

ną uprawę „pływającego ogrodu”.

Odra Przyjazna dopiero oczekuje  

na swoich lobbystów. Według tej wizji 

rzeka powinna służyć przede wszyst-

kim zaspokajaniu codziennych potrzeb 

ludzi, skupionych głównie w miastach 

nadodrzańskich: mieszkaniowych, wypo-

czynkowych, rekreacyjnych, transporto-

wych. To rzeka służąca miastu, dostępna, 

oswojona. Można mieszkać nad nią i na 

niej (www.domynawodzie.pl), kąpać się, 

skakać z mostu, dojeżdżać do pracy tram-

wajem wodnym lub własną motorówką, 

zwiedzać miasto z pokładu stateczku, 

pływać kajakiem, a nawet serfować na 

desce, ścigać się smoczą łodzią, wędkować 

z łódki lub nabrzeża, spacerować do nocy 

nadrzecznymi bulwarami i podziwiać pa-

rady żaglowców. Dla Szczecina realizacja 

tej wizji oznaczałaby powrót śródmieścia 

nad Odrę, budowę waterfrontów i rene-

sans nadrzecznej kultury.

Jak już wspomniano wyżej, żadna 

z tych wizji nie powinna zdominować my-

ślenia o Odrze i nadodrzańskich miastach. 

Konieczny jest dialog, porzucenie ideologii 

i poszukiwanie rozwiązań realnych, moż-

liwych do przyjęcia dla wszystkich i naj-

mniej szkodliwych dla otoczenia i następ-

nych pokoleń. W obowiązującym żargonie 

naukowym oznacza to poszukiwanie wizji 

Odry Zrównoważonej. I to jest problem 

czwarty i najważniejszy. u
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dr hab. 
Michał Pluciński 
Katedra

Gospodarki Światowej
i Transportu Morskiego
Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług US

Uniwersytet Szczeciński
jako platforma rzetelnej 
debaty nad żeglownością 
rzeki odry

Kwestia żeglowności Odry to ważny temat, skupiający uwagę wielu środowisk. Ich 
reprezentanci spotkali się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US, na debacie 
Odrzańska Droga Wodna, aby w szerokim gronie przedyskutować najbardziej palące  
i niekiedy kontrowersyjne problemy. 

Debata publiczna nad istotnym problemem prak-

tycznym, jakim niewątpliwie jest sprawność in-

frastruktury transportowej i jej dostosowanie do ak-

tualnych tendencji oraz wymogów rynkowych, może, 

a nawet powinna się odbywać w murach uczelni 

wyższej. Nie dlatego, żeby sprowadzać ją do teoretycz-

nej dyskusji wyłącznie w gronie naukowców, ale aby 

stworzyć właściwe warunki dla debaty wszystkich 

interesariuszy.

Jako cele debaty publicznej pt. Odrzańska Droga 

Wodna, zorganizowanej przez Radę Interesantów 

Portu Szczecin i Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług US (7 listopada 2014 r.), prowadzonej przez 

Sebastiana Sahajdaka i odbywającej się w Sali Rady 

Wydziału WZiEU US, wchodzącej w skład SERVICE 

INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji 

dla Sektora Usług (ul. Cukrowa w Szczecinie)1, wy-

znaczono2:

promocję żeglugi śródlądowej jako ważnego kom-•	
ponentu nowoczesnego transportu w Unii Euro-

pejskiej,

dyskusję nt. miejsca Odrzańskiej Drogi Wodnej •	
(ODW) w europejskim systemie dróg wodnych,

prezentację stanowisk i opinii związanych z mo-•	
dernizacją infrastruktury ODW, Kanału Śląskiego 

oraz projektem kanału Odra – Dunaj – łaba,

dyskusję na temat gospodarczego użytkowania •	
rzeki oraz ważnych dla ODW regulacji prawnych, 

w tym perspektyw rozwojowych miast nad-

odrzańskich,

prezentację wyników rejsu badawczego „Odziera-•	
my Odrę z mitów”.

Co istotne, do udziału w dyskusji zaproszono za-

równo praktyków, jak i teoretyków, m.in. Stowarzy-

szenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg 

Wodnych „Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” 
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– organizatorów rejsu „Odzieramy Odrę 

z mitów”. Nasze zaproszenie przyjęli rów-

nież: przedstawiciele Komisji Europejskiej, 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

RP, Rady Promocji ds. żeglugi śródlądo-

wej przy Ministrze IiR, Urzędów Żeglugi 

Śródlądowej w Szczecinie i Wrocławiu, 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-

nej w Szczecinie, samorządów lokalnych 

i regionalnych.

Środowisko naukowe reprezentowali 

pracownicy naszej uczelni, Zachodniopo-

morskiego Uniwersytetu Technologiczne-

go, Akademii Morskiej oraz Uniwersytetu 

Gdańskiego. Wśród praktyków znaleźli się 

natomiast przedstawiciele Związku Pol-

skich Armatorów Śródlądowych, przed-

siębiorstw wchodzących w skład grupy 

kapitałowej OT Logistics, spedytorzy, 

przeładowcy portowi oraz goście z Czech 

zainteresowani planami połączenia Odry 

z Dunajem. Nie zabrakło również przed-

stawicieli organizacji działających na rzecz 

rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, poli-

tyków, dziennikarzy oraz studentów.

gŁówNe oBSZARy dySKuSJi 
w RAMAcH deBATy „odRZAńSKA 
dRogA wodNA”
Na strukturę debaty składały się trzy pa-

nele:

Prezentacja wyników rejsu badawcze-1. 

go pn. „Odzieramy Odrę z mitów”.

Infrastruktura Odrzańskiej Drogi 2. 

Wodnej.

Gospodarka i prawo.3. 

Każda z części została poprzedzona 

krótkim ilmem wprowadzającym w te-

matykę dyskusji, przygotowanym przez 

Sebastiana Sahajdaka i Marka Muchę3.

Najwięcej uwagi w trakcie debaty po-

święcono szeroko prezentowanym przez 

media wynikom rejsu „Odzieramy Odrę 

z mitów” (24.09 – 1.10.2014 r.), który zo-

stał zainicjowany przez „Radę Kapitanów” 

w ramach projektu pn. „Odra nasza”. Trasa 

wiodła z zespołu portowego Szczecin – Świ-

noujście do portu śródlądowego w Koźlu.

Rejs miał odpowiedzieć na pytanie, jaki 

jest faktyczny stan infrastruktury Odrzań-

skiej Drogi Wodnej, szczególnie w odnie-

sieniu do współczesnych wyzwań związa-

nych z rozwojem konteneryzacji, stąd też 

na barce wykorzystywanej w trakcie rejsu 

zostały ułożone w dwóch warstwach kon-

tenery. Jednostka została dodatkowo do-

ciążona balastem wodnym, symulującym 

ciężar ładunku.

Rozpoczynając dyskusję w panelu 

pierwszym debaty, dyrektor RZGW Szcze-

cin, a jednocześnie pracownik naukowy 

Wydziału Budownictwa ZUT, dr Andrzej 

Kreft, bardzo krytycznie ocenił wyniki ba-

dań przeprowadzonych w trakcie trwania 

rejsu „Odzieramy Odrę z mitów”. Wskazał 

m.in. na nieprzypadkowy (korzystny) ter-

min ich przeprowadzenia (brak porówny-

walnych warunków dla żeglugi w innych 

okresach roku) oraz błędnie formułowane 

wnioski dotyczące faktycznych głębokości 

poszczególnych odcinków ODW.

Uczestnicy debaty na podstawie relacji 

z przeprowadzonego rejsu sformułowali 

również wnioski o znaczeniu praktycz-

nym, wśród których należy wymienić 

konieczność wprowadzenia nowoczesnej 

sygnalizacji aktualnych stanów wody na 

poszczególnych odcinkach ODW, mają-

cych wpływ na wielkość prześwitów pio-

nowych pod poszczególnymi mostami. Jak 

podkreślili uczestnicy debaty „Odrzańska 

Droga Wodna”, rejs sprowokował również 

rozproszone środowisko ludzi związanych 

z tematyką odrzańską do wspólnej dysku-

sji nad istotnymi problemami rozwoju tej 

gałęzi transportu.

W drugiej części debaty dyskutowano 

m.in. o wąskich gardłach w infrastruktu-

rze transportowej, do jakich w przypadku 

transportu wodnego śródlądowego w uj-

ściowym odcinku Odry należy zaliczyć 

m.in. most kolejowy w Podjuchach (proble-

my ze skomplikowanym i długotrwałym 

otwieraniem dla żeglugi przęsła zwodzone-

go). W temacie tym wypowiadał się m.in. 

przedstawiciel PKP PLK, spółki odpowie-

dzialnej za utrzymanie i rozwój infrastruk-

tury kolejowej, zapowiadając przeprowa-

dzenie działań mających na celu poprawę 

istniejącej dotychczas sytuacji.

W panelu dotyczącym gospodarki 

i prawa podnoszono kwestie m.in. niewy-

korzystania potencjału portów odrzań-

skich, np. portu w Koźlu, co spowodowane 

jest przede wszystkim brakiem stabilnych 

parametrów dla żeglugi na większości 

odcinków ODW. Taka sytuacja znacząco 

utrudnia prowadzenie wielu form aktyw-

ności gospodarczej, wykorzystujących bez-

pośredni dostęp do wody (m.in. działalności 

stoczniowej), a w konsekwencji przyczynia 

się do spadku znaczenia rzeki w rozwoju 

społeczno-gospodarczym miejscowości 

i regionów, przez które przebiega ODW.

iNTegRuJĄcA RolA 
uNiweRSyTeTu
Debata odrzańska nie jest pierwszym 

przykładem tworzenia przez środowisko 

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

warunków do owocnej, bo wewnątrzśro-

dowiskowej i międzyśrodowiskowej, dys-

kusji nad istotnymi problemami polskiego 

systemu transportowego4.

A jest o czym dyskutować. Do tej pory 

bowiem rząd RP nie ratyikował konwen-

cji AGN o głównych śródlądowych dro-

gach wodnych, uciekając w ten sposób  

od działań zapewniających polskim odcin-

kom międzynarodowych dróg wodnych 

odpowiednie parametry eksploatacyjne. 

Nie zawarto również polsko-niemieckiej 

umowy dotyczącej utrzymania prac mo-

dernizacyjnych na Odrze granicznej, któ-

ra regulowałaby zasady współpracy na 

tym odcinku rzeki, przez który przebiega 

granica państwowa. Dyskusyjne są zapi-

sy projektu nowej ustawy Prawo wodne 

i planowane w niej zmiany, m.in. organi-

zacyjne, polegające na przeniesieniu Urzę-

dów Żeglugi Śródlądowej z Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju do Ministerstwa 

Środowiska. Dyskutować trzeba też o in-

westycjach niezbędnych do zapewnienia 
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ODW gwarantowanych parametrów III, 

a docelowo IV (na wybranych odcinkach 

V) klasy żeglugowej, o planach połączenia 

Odry z Dunajem oraz o rozwoju kadr dla 

żeglugi śródlądowej.

Niezwykle istotna wydaje się również 

integracja rozproszonego środowiska, tych 

wszystkich osób, które do tej pory niejako 

osobno zajmują się od strony praktycznej 

i naukowej żeglugą śródlądową.

Uwzględniając argumenty przeciwni-

ków planów doprowadzenia infrastruk-

tury ODW do parametrów międzynaro-

dowych dróg żeglugowych (IV i V klasa), 

wyzwaniem na najbliższą przyszłość wy-

daje się przeprowadzenie rzetelnych ba-

dań popytu na usługi tej gałęzi transportu, 

przeprowadzonych z uwzględnieniem za-

równo etapu przejściowego (III klasa), jak 

i docelowego (IV i V klasa). 

Wyniki tych badań odpowiedzą na py-

tanie, czy użeglugowienie Odry przyczyni 

się również do poprawy konkurencyjności 

portów morskich w Szczecinie i Świnouj-

ściu, które dzięki temu uzyskałyby real-

ną możliwość obsługi swoich ładunków 

w układzie północ – południe przez trzecią, 

obok transportu kolejowego i samochodo-

wego, gałąź transportu. u

1 SERVICE INTER-LAB to nowoczesny ośrodek wsparcia 
innowacyjności przedsiębiorstw, którego celem jest wie-

loaspektowy i wielokierunkowy transfer wiedzy pomiędzy 
nauką i biznesem.

2 Opracowanie Sebastian Sahajdak. 
3 Zapis z prowadzonych dyskusji został opublikowany w In-

ternecie w czterech częściach pod adresami: 
www.youtube.com/watch?v=_zJwdyRa_Hs, 

www.youtube.com/watch?v=kCcmHVR0O0c, 
www.youtube.com/watch?v=YkDMauObzzQ, 
www.youtube.com/watch?v=3pXkRcT3VFM.

4 Wydział był współorganizatorem podobnego spotkania, 
zorganizowanego 13 lutego 2011 r., którego tematyka do-

tyczyła wysokości stawki podatku VAT za usługi portowe, 
niezgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami oraz do-

świadczeniami innych krajów podwyższonej w Polsce z 0% 
do 23%. Spotkanie było częścią projektu „Uniwersytetu 
Solidarności”, za którego cel obrano wspieranie współpracy 
pomiędzy pracodawcami, pracownikami, związkami zawo-

dowymi oraz środowiskiem akademickim. Ważny element 
pomyślnie zakończonej batalii o „0% VAT na usługi portowe” 
stanowiło właśnie spotkanie na Uniwersytecie Szczecińskim, 
w ramach którego naukowcy wraz z przedstawicielami śro-

dowiska portowego (w tym szeroką reprezentacją dokerów 
portowych), przy udziale zachodniopomorskich polityków 
i mediów, prezentowali konsekwencje dla gospodarki i sfery 
społecznej utrzymania niekorzystnych regulacji. 

Debata publiczna Odrzańska Droga Wodna (sala rady WZiEU US, Szczecin, 7.11.2014 r.)

Fot. Agnieszka Roszkowska, własność – Rada Interesantów Portu Szczecin 
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Możliwości rozwoju turystyki
wodnej na rzece Odrze
na obszarze województwa 
zachodniopomorskiego 

Jaki wpływ ma Odra na rozwój aktywności wodnej regionu 
zachodniopomorskiego? Co wyróżnia Szczecin i okolice spośród innych miast 
wodnych kraju? 

dr Barbara Lewczuk 
Katedra 

Geograii Społecznej
i Organizacji Przestrzeni

Wydział Nauk o Ziemi US

Jeśli rozważać mamy możliwości rozwoju turystyki 

wodnej, warto uświadomić sobie, że województwo 

zachodniopomorskie znajduje się na drugim miejscu 

w Polsce, tuż za warmińsko-mazurskim, pod względem 

wielkości areału zajmowanego przez obszary wodne. 

Wody powierzchniowe i morskie wody wewnętrzne 

zajmują łącznie 5,7% powierzchni województwa (śred-

nia krajowa wynosi 2,6%).

Główną rzeką regionu jest Odra, jedna z dwóch 

największych rzek w Polsce. Na terenie wojewódz-

twa na odcinku o długości 186,6 km graniczy ona od 

zachodu z Republiką Federalną Niemiec. Na północy 

uchodzi do Roztoki Odrzańskiej, tworząc w swoim del-

towym ujściu akwen Zalew Szczeciński, ograniczony 

od Bałtyku wyspami Uznam i Wolin oraz trzema cie-

śninami: Pianą, Dziwną i Świną.

Odra ma w granicach województwa kilka bezpo-

średnich dopływów, które same w sobie stanowią tra-

sy kajakowe. Ponadto wiele z nich łączy się ze sobą za 

pomocą różnorakich zbiorników wodnych, stwarza-

jąc dogodne warunki dla turystycznego użytkowania 

szlaków wodnych.

Przykładem może być jezioro Dąbie, unikatowy 

w skali kraju system wodny, który ze względu na swo-

ją wielkość, położenie i status prawny jest doskonałym 

zbiornikiem do uprawiania różnorodnych dyscyplin 

związanych z wykorzystaniem akwenów śródlądo-

wych. Jego wyjątkowość wynika również z faktu, że 

ze względu na swoje położenie na granicy wód mor-

skich i śródlądowych jest jedynym jeziorem w Polsce 

dostępnym dla statków pełnomorskich.

Również stolica województwa – Szczecin, za 

sprawą obszaru wody, która stanowi jedną czwartą 

powierzchni miasta, oraz przepływającej przez niego 

rzeki Odry – może być określana mianem miasta wod-

nego.

PeReŁKi PRZyRody i ARcHiTeKTuRy
Rzeka Odra w jej dolnym, ujściowym odcinku na dłu-

gości około 100 km od miejscowości Cedynia do Roz-

toki Odrzańskiej i dalej Morza Bałtyckiego przyjmuje 

wyjątkowy i unikatowy w skali kraju charakter. De-

cyduje o tym przede wszystkim obitość bogactwa na-

turalnego i zróżnicowane przyrodniczo obszary.

Ukształtowanie terenu jest wyjątkowo urozma-

icone: tereny równinne – pola, łąki, wrzosowiska, tor-

fowiska i moczary. Wybrzeże Zalewu Szczecińskiego 

przyjmuje różne formy krajobrazu: płaskie, klifowe 

i deltowe. Dodatkowym elementem pejzażu są wznie-

sienia – punkty widokowe, które górują nad długimi 

ciągami wysokich wybrzeży morenowych, często po-

rośniętych lasami bukowymi.

Najbardziej osobliwą formą charakterystyczną 

dla ujściowego odcinka Odry na Zalewie Szczecińskim 

TEMAT NUMERU 19

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 1-3 / 2015



są wyspy delty wstecznej Świny – ewene-

ment w skali wybrzeży Europy. Kilkadzie-

siąt wysp tworzy krainę wodnych zakąt-

ków, labirynt kanałów i pływające ogrody. 

W krajobraz akwenu wkomponowane są 

elementy pochodzenia antropogenicznego, 

na przykład wyspa Chełminek – powstała 

z sukcesywnie wydobywanego materiału 

podczas pogłębiania toru wodnego Szcze-

cin – Świnoujście, czy też wzgórza fosfogip-

sów w rejonie Polic.

Potwierdzeniem uznania tych wyjąt-

kowych walorów jest wyróżnienie obsza-

ru ujściowego Odry w latach 1993/1994 

przez międzynarodową organizację Natur-

freunde Internationale za najpiękniejszy 

krajobraz na świecie.

Zaczynające się na wysokości Widu-

chowej Międzyodrze, również na wysoko-

ści Szczecina, dzieli miasto na dwie części 

leżące między ramionami Odry Wschod-

niej i Zachodniej. Powstałe tu wyspy, po-

przecinane siecią kanałów, rozlewisk i sta-

rorzeczy, stanowią największe w Europie 

Środkowej torfowisko niskie. Żeglujący 

turyści mają dużą szansę na obserwację, 

niemalże w samym centrum miasta, sie-

dlisk kormoranów, czapli siwych, a także 

ptaków drapieżnych, m.in. orłów.

łączna powierzchnia obszarów two-

rzących krajowy system obszarów chronio-

nych wynosi około 20% ogólnej powierzch-

ni województwa zachodniopomorskiego1.

Nie tylko bogactwo przyrody stano-

wi o potencjale turystycznym, bowiem 

w Zachodniopomorskiem występują 

również tereny mocno zurbanizowa-

ne i zagospodarowane przez człowieka. 

Wiele jest tu miejsc o walorach kultu-

ralno-historycznych, np. plenerowe 

pozostałości budownictwa i architektu-

ry przedwojennej, muzea ze zbiorami 

geologiczno-prehistorycznymi, historią 

współczesną i rękodziełem. Bogata jest 

oferta sezonowych, plenerowych im-

prez turystycznych. Dla poszukiwaczy 

skarbów, perełek architektury i techni-

ki, nierozwikłanych zagadek z czasów  

II wojny światowej niewątpliwą atrak-

cją będzie odnalezienie chociażby: ka-

dłuba statku betonowca „Ulrich Finster-

walde” na jeziorze Dąbie w Szczecinie2, 

wieży Bismarcka z 1899 r. w Szczecinie, 

ruin wieży Quistorpa z 1900 r., kolejo-

wego mostu zwodzonego nad Regalicą 

(Odrą Wschodnią) z 1877 r., jedynego 

czynnego obecnie obiektu tego typu 

w Polsce i Europie, zabudowań z czasów 

XIX-wiecznej przemysłowej świetności 

Szczecina – na ul. Kolumba, tzw. szcze-

cińskiej Wenecji.

odRZAńSKie (wodNe) 
KRAJowe „NAJ”
Niezaprzeczalnym atutem regionu są 

akweny o zróżnicowanej specyice, 

jak jezioro Dąbie, Międzyodrze, Zalew 

Szczeciński i Kamieński, powiązane ści-

śle z funkcjonowaniem rzeki Odry jako 

Ilustracja: Sonia Mikołajczyk
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transgranicznego szlaku towarowego 

i turystycznego, które są atrakcyjnym ob-

szarem turystycznych destynacji i aktyw-

ności wodnych. Przypomnijmy, że Zalew 

Szczeciński jest największym zbiornikiem 

wodnym w Polsce, co więcej, objęty jest 

odmiennym statusem prawnym – jego 

transgraniczne położenie sprawia, że po 

stronie polskiej i niemieckiej obowiązują 

odrębne i odmienne przepisy i regulacje 

dotyczące m.in. jednostek pływających.

Według niemieckiego prawa Zalew 

Szczeciński leży w całości na terenie wód 

śródlądowych, natomiast według polskie-

go – w całości znajduje się w granicach 

wewnętrznych wód morskich, co umoż-

liwia uprawianie zróżnicowanych form 

aktywności wodnej: żegluga promowa 

pasażerska, promowa towarowa, tury-

styka żeglarska, turystyka motorowodna, 

turystyka kajakowa, windsuring, kitesur-

ing itd. Zdywersyikowane uregulowania 

prawne stwarzają możliwość poruszania 

się po kanale żeglugowym Odry aż do 

Szczecina jednostek pływających o skraj-

nie różnych gabarytach, czego w takim 

nasileniu i zróżnicowaniu nie zobaczymy 

w żadnej innej części kraju. Są to m.in. 

statki pasażerskie, towarowe, barki, statki 

białej loty, wodoloty i mniejsze, jak jachty 

żaglowe, motorowe, skutery wodne czy ło-

dzie rybackie.

Położenie Odry na granicy dwóch 

państw sprawia, że rzeka włączona jest 

w system międzynarodowych dróg wod-

nych. Ze Szczecina można dopłynąć rze-

kami i kanałami do większości dużych 

europejskich miast, a żegluga na Morze 

Bałtyckie Odrą z Berlina przez Szczecin jest 

krótsza niż niemieckimi kanałami, wiodąc 

przez Rostock.

Mimo że wzdłuż Odry rozciąga się 

granica państwowa, to teren i naturalny 

krajobraz regionu zapewniają wygodny 

i łatwy sposób nawigacji po drogach wod-

nych. Obszar ten ma urozmaicone warunki  

nautyczne – unikatowe w skali kraju połą-

czenie wód morskich i śródlądowych, które 

wraz z budową i ukształtowaniem zbiorni-

ków tworzą idealne warunki żeglarskie dla 

osób o różnym poziomie doświadczenia. 

Żeglarze mają możliwość nawiązywania 

międzynarodowych kontaktów z osobami 

pochodzącymi z obszaru całego Euroregio-

nu Pomerania, co niewątpliwie skutkuje 

funkcjonowaniem w różnych obszarach 

kulturowych.

Unikatowym zabiegiem w skali kraju 

jest dywersyikacja akwenów wodnych 

znajdujących się w granicach województwa 

zachodniopomorskiego, które dzielą się na:

Wewnętrzne wody morskie, do któ-1. 

rych według polskiego prawa zalicza 

się: część Jeziora Nowowarpieńskiego 

i część Zalewu Szczecińskiego wraz 

ze Świną i Dziwną oraz Zalewem Ka-

mieńskim, znajdującymi się na wschód 

od granicy państwowej między Rze-

cząpospolitą Polską a Republiką Fede-

ralną Niemiec, oraz rzekę Odrę pomię-

dzy Zalewem Szczecińskim a wodami 

portu Szczecin3.

Wody śródlądowe; w zapisach za-2. 

mkniętego katalogu zalicza się do nich: 

Odrę Wschodnią, która przechodzi od 

przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Rega-

licę, Odrę Zachodnią, Przekop Parnicki 

i rzekę Parnicę do jeziora Dąbie oraz 

jezioro Dąbie do granicy z morskimi 

wodami wewnętrznymi.

odRA – MAgNeS dlA AKTywNości 
TuRySTycZNeJ NA wodZie
Wymienione atuty regionu znakomicie 

sprzyjają rozwojowi turystyki wodnej, 

sportów wodnych oraz wodnego ruchu 

turystycznego na Odrze i w bezpośrednim 

jej sąsiedztwie. Szczecin, jako miasto por-

towe z możliwością podejmowania przy 

reprezentacyjnych nabrzeżach w centrum 

miasta statków i okrętów o dużym zanu-

rzeniu, z roku na rok staje się miejscem 

coraz bardziej atrakcyjnym do organizacji 

regat i zlotów żaglowców o zasięgu mię-

dzynarodowym, np. cyklicznego już The 

Tall Ships Races.

Animatorem i gospodarzem życia 

żeglarskiego w regionie jest Zachodnio-

pomorski Okręgowy Związek Żeglarski 

(ZOZŻ), który co roku przygotowuje około 

50 imprez regatowych dla zawodowców 

i adeptów żeglarstwa, m.in.: Unity Line 

yacht Race, Etapowe Regaty Turystyczne, 

Damskie Regaty o Bukiet Jeziora Dąbie, 

a także wyścigi smoczych łodzi na Odrze 

na odcinku między mostem Długim a Tra-

są Zamkową w centrum miasta.

Na omawianym odcinku Odry znaj-

duje się 26 przystani jachtowych, z czego 

w samym Szczecinie jest ich 10, z tego osiem 

zlokalizowanych na południowym brzegu 

jeziora Dąbie, w zacisznym odosobnieniu 

od centrum miasta, w otoczeniu zieleni, 

dziesiątków dziewiczych wysp poprzeci-

nanych równie niezwykłymi kanałami 

oraz dwie w nadodrzańskich dzielnicach 

– przy Wałach Chrobrego i na Gocławiu. 

Dysponują one łącznie ponad 1700 miej-

scami postojowymi dla łodzi żaglowych 

i motorowych, z czego dla gości zarezerwo-

wano ich ponad 750.

Funkcjonuje również 11 agencji umoż-

liwiających czarter sprzętu do rekreacji na 

wodzie, w tym jachtów, motorówek, ale 

i kajaków oraz desek windsuringowych. 

Szukający wrażeń mogą wypożyczyć 

narty wodne i doskonalić umiejętności 

w szkółkach.

Ozdobą miasta stają się coraz częściej 

wizytujące je statki wycieczkowe, w 2009 

roku było ich kilka, w 2010 roku kilka-

naście: m.in. „Braemar”, „Seven Seas Voy-

ager”, „Black Watch”, „Delphin Voyager”, 

„Alexander von Humboldt” czy „Silver 

Cloud”.

Z roku na rok zauważalny jest również 

rozwój infrastruktury zwiększającej atrak-

cyjność terenów wzdłuż Odry, a także 

wzrost liczby nadodrzańskich, masowych, 

cyklicznych imprez turystycznych, m.in. 

Dni Morza – Sail Szczecin wraz ze zlotem 

najstarszych jednostek pływających – old-

timerów, Dni Odry, których inałem jest 

Flis Odrzański, integrujący mieszkańców 
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miast Polski całej trasy spływu od Wrocła-

wia do Szczecina, Piknik nad Odrą, Triath-

lon Szczecin z częścią pływacką w Odrze, 

kajakowe spacerki po Odrze i zaułkach 

jeziora Dąbie, gry miejskie, m.in. w rejonie 

rzeki Regalicy, wodny rajd na orientację 

„Hydrozagadka” po Międzyodrzu organi-

zowany w Gryinie.

W trakcie realizacji są inwestycje od-

słaniające najbardziej atrakcyjne i repre-

zentacyjne tereny nadwodne regionu, 

które w efekcie mają zadziałać jak magnes, 

skupiając jak największą liczbę miesz-

kańców i przyjezdnych, m.in. „Prome-

nada z widokiem na Odrę – przebudowa 

szczecińskich bulwarów”, budowa: portu 

jachtowego w centrum Szczecina między 

Wyspą Grodzką a Wałami Chrobrego, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

„Euroregionalne Centrum Edukacji Wod-

nej i Żeglarskiej” przy ul. Przestrzennej 

nad jeziorem Dąbie; obecnie cztery (Wy-

drnik, Głębia, Orły, Kwadrat), a docelowo 

osiem wodnych zakątków na wyspach 

odrzańskich kanałów i jeziorze Dąbie, 

infrastruktura sieci portów i przystani 

jachtowych w Szczecinie, w rejonie Zale-

wu Szczecińskiego i na wybrzeżu Morza 

Bałtyckiego.

Dla osób spędzających czas wolny 

w mniej ekstremalny sposób, na mniej 

ruchliwych odcinkach Odry i Regalicy, za-

gospodarowane są plaże, np. Dziewoklicz, 

a także kąpieliska na jeziorze Dąbie, np. 

miejskie w Dąbiu i na Czarnych łąkach 

oraz nad Zalewem Szczecińskim, np. Nowe 

Warpno, Stepnica, Trzebież.

PodSuMowANie
Odra wraz z sąsiadującymi akwenami 

posiada najbardziej korzystne i zróżnico-

wane warunki do uprawiania sportów 

wodnych, jakich pozazdrościć może nieje-

den region w kraju i za granicą. Zarówno 

mieszkańcy, jak i odwiedzający mają do 

dyspozycji szeroki wachlarz atrakcji zwią-

zanych z możliwością spędzenia czasu nad 

wodą w sposób czynny i bierny.

Oczywiście można byłoby wymienić nie-

jeden słaby punkt organizacji i sposobu 

promocji tych aktywności wśród docelo-

wych odbiorców, niemniej jednak warto 

skupić uwagę na pozytywnych aspektach 

działań, jak coroczna rozbudowa, poprawa 

i powiększanie zaplecza sportowo-rekre-

acyjnego.

Przykładem może być aktualnie trwa-

jąca realizacja projektów rozwojowych 

turystyki wodnej, w tym żeglarskiej, na 

terenie województwa, np. transgraniczny 

projekt Berlin – Szczecin – Bałtyk4, który 

funkcjonuje jako produkt turystyczny, 

stworzony przez Grupę Partnerską po-

wstałą w 2006 r. w ramach programu 

„Turystyka Wspólna Sprawa”. Na trasie 

wodnej Berlin – Szczecin – Bałtyk organi-

zowane są imprezy rekreacyjno-sportowe 

i wydarzenia kulturalne realizowane na 

wodzie oraz lądzie. Kalendarz różnorod-

nych wydarzeń, nie tylko cyklicznych, 

dostępny jest na stronie internetowej pro-

jektu.

Celem Grupy Partnerskiej jest inte-

gracja, kojarzenie i współpraca między 

polskimi i niemieckimi gminami, powia-

tami, landami, a także ich mieszkańcami, 

którzy mają własne propozycje i pomysły 

dotyczące współpracy regionalnej i trans-

granicznej, np. tworzenie kolejnych pro-

duktów turystycznych (np. „Międzyodrze 

– labirynty Doliny Dolnej Odry”)5.

Kolejnym przykładem jest projekt 

„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – 

sieć portów turystycznych Pomorza Za-

chodniego”, którego realizatorzy (stowa-

rzyszenia, gminy i miasta – na których 

terenie mają być realizowane inwestycje) 

wykorzystują środki pochodzące z fundu-

szy europejskich. Ich celem jest rozbudowa 

i modernizacja infrastruktury istniejących 

portów i przystani jachtowych od Szcze-

cina do Darłowa, a także powiększenie jej 

o nowe lokalizacje, w odległości między 

sobą nie większej niż kilka godzin bez-

piecznej żeglugi.

Rzeczywistość pokazuje, że grono two-

rzonych projektów związanych z turysty-

ką wodną nie zawsze osiąga zamierzony 

na początku cel. Przeprowadzony w latach 

2010-2012 sondaż wśród docelowych, 

również międzynarodowych odbiorców 

tych programów, na bazie którego po-

wstała moja praca doktorska, wskazuje, 

że najbardziej traionymi projektami są te, 

których efekty są namacalnie widoczne 

i rozpoznawalne w przestrzeni, identyi-

kowane chociażby przez jednolite logo, jak 

w przypadku Zachodniopomorskiego Szla-

ku Żeglarskiego. u

1 Według Biura Konserwacji Przyrody Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ustawą z dnia 16 kwiet-

nia 2004 r. o ochronie przyrody, http://www.wzp.pl/srodo-

wisko/formy_ochrony_przyrody/formy_ochrony_przyrody.
htm.

2 http://okretywojenne.pl/pefu/html/pl_wyborcza1.htm.
3 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rze-

czypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DzU nr 32, 
poz. 131, z 1994 r. nr 27, poz. 96, z 1995 r. nr 7, poz. 31 i nr 
47, poz. 243, z 1996 r. nr 34, poz. 145, z 1997 r. nr 111, poz. 
726, z 1999 r. nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. nr 120, poz. 1268 
i nr 122, poz. 1321).

4 http://www.berlin-szczecin-baltyk.pl/.
5 http://www.edenpolska.pl/pl/destynacje-2010/miedzy-

odrze-labirynty-doliny-dolnej-odry/.

Wyremontowana przez CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. 

Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni; od 20 marca 2015 r. 
jest siedzibą irmy oraz ogólnodostępnym centrum 
społeczno-kulturalno-biznesowym 

Fot. Marek Hołowacz
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Szczeciński sportna Odrze
Wydaje się, że szczeciński sport na Odrze wymaga 
jeszcze wielu starań, by nasza rzeka była w pełni 
wykorzystywana przez zawodników zawodowych  
i amatorów.

dr Krzysztof Krupecki
Wydział Kultury Fizycznej 

i Promocji Zdrowia US

We wspomnieniach przedwojennych mieszkań-

ców Szczecina, w literaturze i publikacjach 

prasowych z tego okresu dotyczących sportu wioślar-

skiego można spotkać określenia: „Stettin – Paradies 

für Sportruderer”, „Stettin – Deutschland Ruderdora-

do”. Zdaniem wielu ówcześnie żadne miasto w Niem-

czech nie oferowało tak wszechstronnych możliwości 

uprawiania sportów wodnych, a w szczególności wio-

ślarstwa, jak Szczecin.

Jego naturalne warunki wodne nie uległy zmianie, 

jednakże pozycja tej dyscypliny w polityce sportowej 

miasta, a przede wszystkim – baza sportowa, różni się 

zasadniczo od tej przedwojennej1.

PioNieRSKie lATA
Wioślarstwo w Szczecinie zaczęło się rozwijać na ba-

zie uczniowskich klubów sportowych, które powsta-

wały przy szkołach średnich. Pierwszy został założo-

ny w 1884 roku, następny w 1890 roku, a najbardziej 

istotnym wskaźnikiem popularności tej dyscypliny 

jest fakt, że w 1936 roku spośród 72 organizacji spor-

towych funkcjonujących w Szczecinie – towarzystwa 

i kluby wioślarskie stanowiły przeszło jedną czwar-

tą część stowarzyszeń, skupiając swą działalność na 

25 przystaniach sportowych. Centrum wioślarstwa 

znajdowało się na wyspie Bielawa (Bleichholm) przy 

Wyspie Grodzkiej (Schlachterwiese) – w miejscu, gdzie 

budowana jest dzisiaj szczecińska Marina.

TRudNy KoleJNy PocZĄTeK
Po II wojnie światowej szczecińskie wioślarstwo wypły-

nęło na szerokie wody Rzeczypospolitej dopiero w 1958 

roku, gdy powołano Okręgowy Związek Towarzystw 

Wioślarskich z Hieronimem Cegielskim i Teodorem Ko-

cerką na czele oraz oddano do użytku przystań wioślar-

ską AZS na wyspie Bielawa. Teodor Kocerka stan tego 

obiektu określił jednym zdaniem: „Nie ma w kraju ani 

jednej przystani tak ubogiej jak ta w Szczecinie”2, ale zo-

stał jednak trenerem i jednocześnie zawodnikiem sekcji 

wioślarskiej AZS, zdobywając pierwszy medal olim-

pijski dla szczecińskiego wioślarstwa podczas Igrzysk 

Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku.

Na wyspie działały dwa kluby – AZS i Między-

szkolny Klub Sportów Wodnych, spośród których 

do reprezentacji kraju traiło bardzo liczne grono za-

wodników uczestniczących w mistrzostwach świata 

i igrzyskach olimpijskich.

W latach 1968-1969 powstał Ośrodek Sportów 

Wodnych na odrzańskiej wyspie Przymoście zwanej 

Wenecją, gdzie działał klub Czarni, skupiający sekcję 

wioślarską i kajakową Wiskordu Szczecin.

TRANSfoRMAcJe
W czasach transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 

roku klub Czarni został zlikwidowany, a sekcja wio-

ślarska AZS przyjęła w poczet swojego klubu zawod-

ników i trenerów dawnych Czarnych i przeniosła się 
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na wyspę Wenecję, gdzie prowadzono 

treningi wspólnie z kajakarzami Wiskordu 

Szczecin.

Oprócz wioślarzy uprawiających 

sport wyczynowo na wyspie znaleźli 

też swoją przystań studenci wszystkich 

szczecińskich uczelni. Co roku biorą oni 

udział w cyklu regat rozgrywanych za-

równo dla debiutantów, jak i zaawanso-

wanych na dystansach 8 km, 4 km oraz 1 

km, zwanych ligą wioślarską. Do najwięk-

szych sukcesów wioślarzy AZS należy na 

pewno zdobycie w Pekinie w 2008 roku 

pierwszego złotego medalu olimpijskiego 

dla Szczecina przez zawodników tego klu-

bu, Marka Kolbowicza i Konrada Wasie-

lewskiego, absolwentów naszej uczelni (dr 

Marek Kolbowicz jest obecnie adiunktem 

Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji 

Zdrowia US).

Nie TylKo wiSKoRd
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku kajakarze pozyskali przystań na 

Przekopie Parnickim, niestety po paru 

latach przystań tę przekazano żegludze 

śródlądowej i sportowcy musieli ją opuścić, 

przenosząc się do Żydowiec, na przystań 

oddaną im do użytku przy Zakładach Che-

micznych „Wiskord”.

Spośród zawodników Wiskordu naj-

większe sukcesy odnieśli Daniel Jędraszko 

(student WKFiPZ US) i Paweł Baraszkiewicz, 

zdobywając dla tego klubu medale na mi-

strzostwach świata w latach 1998 i 1999, ale 

(niestety) swój największy sukces, srebrny 

medal olimpijski w Sydney w 2000 roku, zdo-

byli już dla KS Posnania.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych po-

wstało Szczecińskie Towarzystwo Wioślar-

skie, skupiające w swych szeregach wete-

ranów wioślarstwa, tj. zawodników, którzy 

zakończyli uprawianie tej dyscypliny na 

poziomie wyczynowym, a chcieliby amator-

sko kontynuować swoją przygodę sportową. 

Klub ten od początku swojego istnienia odno-

sił znaczące sukcesy na mistrzostwach świata 

i igrzyskach olimpijskich w kategorii Masters, 

zdobywając medale złote, srebrne i brązowe 

zarówno w konkurencji dwójek, jak i czwó-

rek wioślarskich. W górze rzeki Odry, na 

Dziewokliczu, działa klub kajakowy PTTK, 

skupiający amatorów wodnych wędrówek, 

którzy organizują spływy i wycieczki po Mię-

dzyodrzu.

cZy SPoRT wRAcA NA odRę?
W ostatnich latach dzięki zmieniającej się 

polityce władz miasta następuje zbliżenie 

Szczecina do Odry, czego świadectwem 

jest organizacja już po raz trzeci Finału 

Wielkich Żaglowców, Tall Ship Races – 

pierwsza w 2007 roku, następnie w 2013 

i już przyznana organizacja w 2017 roku 

– oraz wielu imprez masowych dla miesz-

kańców podczas Dni Odry, Dni Morza itp., 

w których biorą udział przedstawiciele 

klubów żeglarskich, wioślarskich, kajako-

wych, motorowodnych, a ostatnio nawet 

pływackich czy też triatlonistów.

Cieszy nas taka aktywność na naszej 

rzece, ponieważ na całym świecie miasta 

leżące nad akwenami nie tylko czerpią 

zyski ekonomiczne ze swego położenia, 

ale przede wszystkim umożliwiają swoim 

mieszkańcom korzystanie z przyjemności 

obcowania z naturalnym wodnym środo-

wiskiem i uprawiania sportów z nim zwią-

zanych. u

1 M. Łyskawa, Z dziejów wioślarstwa polskiego, 2005.
2 Tamże.

Na pierwszym planie – Marek Kolbowicz, czterokrotny mistrz 

świata, mistrz olimpijski z IO w Pekinie w wioślarstwie 

Fot. archiwum
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Chociaż w Szczecinie pojawiają się dość chaotyczne próby powrotu miasta 
nad rzekę, to wciąż nie bardzo wiadomo, co można zrobić z samą Odrą – jak ją 
wykorzystać do celów innych niż transport i żegluga. Póki co wiedzą to kajakarze, 
nadodrzańscy wędkarze i pływający w Odrze mieszkańcy północnych dzielnic 
miasta. 

dr Maciej Kowalewski

Instytut Socjologii
Wydział

Humanistyczny US

Miasto, rzeka, kąpiel

odZySKiwANie PRZeSZŁości
łowienie ryb, podobnie pływanie – to praktyki, 

w których rzeka jest elementem oczywistym, natu-

ralnym, chociaż kojarzącym się z minionymi epokami. 

W przedwojennym Szczecinie istniało pięć kąpielisk 

na Odrze, wyposażonych w pełną infrastrukturę, taką 

jak: tory pływackie, wieże do skoków, plaże, boiska do 

gier zespołowych, toalety. Ale już w 1930 roku część 

z nich zamknięto z powodu zanieczyszczeń powodo-

wanych przez przepływające statki1.

W warunkach powojennych kąpiel stawała się 

jeszcze bardziej niebezpieczna, bo do naturalnych 

trudności związanych z pływaniem w rzece (zmien-

ność nurtu, niepewność dna, wiry itd.) dołączyły nie 

tylko ekstremalne zanieczyszczenia, ale także sporo 

niebezpiecznego militarnego złomu na dnie. A jednak 

w Odrze wciąż pływano – sam pamiętam wyprawę 

z rodzicami na szczeciński Gocław, w trakcie której od-

ważniejsze ode mnie dzieci forsowały rzekę. Co wię-

cej, kąpiących się w Odrze, mniej więcej w tym samym 

miejscu, widziałem jeszcze w zeszłym roku. Dzikie ką-

pieliska znaleźć można też na Wyspie Puckiej.

RZeKA żywi, RZeKA cHŁodZi
Bezpieczeństwo i kontrola są obsesją mieszczan, nie 

wszyscy jednak poddają się cywilizacyjnym nawykom 

– we współczesnych metropoliach (zwłaszcza w naszej 

części Europy) są ludzie, którzy żyją poza bezpieczną 

cywilizacją. Nie dają się oswoić, łowią parkowe karpie, 

zjadają miejskie łabędzie, koczują w trudno ukrytych 

przestrzeniach, palą ogniska, szukają wody, walczą 

o przetrwanie.

Kiedy myślimy o „miejskich dzikich”, przychodzą 

nam na myśl zwykle bezdomni, ale nie tylko oni potra-

ią obywać się bez mieszczańskiego gorsetu i komfortu. 

Młodzi ludzie, „dzicy z naszej ulicy”, jak pisała w swojej 

monograii pod takim właśnie tytułem prof. Barbara 

Fatyga, przecierają szlaki dzikich kąpielisk, wyprze-

dzają dorosłych w ucieczce nad wodę nieoswojoną. Są 

wszędzie: nad miejskimi stawami, gliniankami, rzeka-

mi, nawet na terenach poprzemysłowych, nieważne, 

że woda jest brudna, głęboka, niebezpieczna. Trzeba 

do niej wejść. A pójście nad rzekę to wyprawa po przy-

godę i tajemnicę. Kąpiel jest niebezpieczna, natura jest 

dzika. Pływanie w Odrze, której wody długo jeszcze 

nie będą spełniać norm czystości, w środku Szczecina, 

to szaleństwo2.

loKAlNość, KoNTRolowANA 
TRANSgReSJA
Regularność pływania w rzekach i innych niebez-

piecznych miejskich akwenach musi być wskaźni-

kiem jakichś istotnych zjawisk. Klasycy socjologii 

miasta powiedzieliby, że takie szaleńcze pływanie jest 

airmacją kultury ekscesu, kultury wspólnej – jak pi-

sali w 1942 roku Clifford Shaw i Henry McKay – kla-
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som niższym i młodzieży. Niebezpieczne 

popisy, upijanie się na umór, hazard, za-

kłady, zjadanie szklanek, przebieganie tuż 

przed pędzącym pociągiem, otwieranie 

piwa zębami – to nie „zwykła głupota”, ale 

wyzwania rzucone wartościom miejskiej 

klasy średniej, takim jak: zdrowy styl życia, 

racjonalność, oszczędność czy grzeczność. 

Eksces jest próbą twardości, egzaminem 

przynależności do grupy. W przypadku ką-

pieli w Odrze jest luksusem, na który mogą 

pozwolić sobie tylko mieszkańcy „stąd” (lub 

zdesperowani turyści). Regularna kąpiel 

młodych ludzi w Odrze jest też demonstra-

cją przynależności do dzielnicy i jej kultury. 

Relacja pomiędzy zakazanymi inicjacjami 

a lokalną tożsamością zawsze jest bardzo 

silna – pływanie wpław w Odrze to rodzaj 

certyikatu dla najodważniejszych miesz-

kańców lokalnej wspólnoty.

Inne tropy interpretacyjne podpowia-

dają nam badacze tych zachowań miesz-

kańców miast, które wychodzą poza re-

gularność, mieszczańską zwykłość. W tym 

znaczeniu praktyki odrzańskich pływa-

ków i wędkarzy podobne są do ćwiczeń 

deskorolkarzy, opisanych przez socjologa 

Iaina Bordena. Miejska jazda na desce jest 

według niego performatywną krytyką re-

guł przestrzeni, formą kontestacji, w której 

miasto jest na nowo konstruowane. Sprze-

ciw związkowców „Solidarności” wobec 

deskorolkarzy jeżdżących po pochyłym 

dachu nieotwartego jeszcze Muzeum Prze-

łomów w Szczecinie to tylko jeden z dowo-

dów na uniwersalność tez Bordena. Jeśli 

podążalibyśmy tropami podsuwanymi 

przez ten nurt badań, to powiedzieliby-

śmy, że pływanie w Odrze jest praktyką 

konstruowania rzeki jako miejsca istotne-

go społecznie i kulturowo. Rozpaczliwym 

przypominaniem o związkach miasta 

i rzeki.

PŁywANie w MieJSKieJ RZece 
JAKo ATRAKcJA TuRySTycZNA
Woda w rzece jest brudna i niebezpiecz-

na. Ale pragnienie kąpieli w gorący dzień 

pozostaje. Bardzo znanym przykładem re-

alizacji tego pragnienia jest zlokalizowane 

w dawnym porcie kąpielisko Copenhagen 

Harbour, latem oblegane przez rzesze chcą-

cych skorzystać ze wspaniałej infrastruk-

tury sportowej. W Berlinie od 2004 roku 

funkcjonuje zacumowany na Szprewie 

(niedaleko Warschauer Strasse) zbiornik 

kąpielowy Badeschiff Arena, który stał się 

inspiracją dla wciąż budowanego basenu 

w kształcie znaku +, który pływał będzie  

po East River w Nowym Jorku. Nasi za-

chodni sąsiedzi mocno pracują nad powro-

tem do czasów z początku wieku, kiedy 

w Berlinie działało kilkadziesiąt rzecznych 

kąpielisk. W tej chwili moją wyobraźnię 

rozpala inny tamtejszy projekt – prze-

kształcenia jednego z bocznych kanałów 

żeglugowych w pobliżu Wyspy Muzeów 

w olbrzymi akwen pływacki. Rekordowo 

długi (ok. 8 km) basen będzie wyposażony 

w naturalne iltry oczyszczające wodę.

Miasta przybliżają się z powrotem  

do rzeki, nie tylko pięknymi bulwarami czy 

dzielnicami zlokalizowanymi wzdłuż linii 

wody. Jeszcze dziesięć lat temu pomysł, 

żeby na brzegu usypywać piach i tworzyć 

plażę z leżakami nad Odrą wydawał się co 

najmniej egzotyczny, dzisiaj jest – w sezo-

nie – już czymś oczywistym, może nawet 

trochę przebrzmiałym. Pływanie w/po 

Odrze będzie jeszcze modne – kąpiel w rze-

ce stanie się pociągającą atrakcją, obowiąz-

kowym punktem dla chcących imponować 

rówieśnikom. Jak opalanie się na Jasnych 

Błoniach, jak wieczorna wędrówka po lo-

kalach na deptaku Bogusława. Jak spacer 

po nadodrzańskich bulwarach.

Brakuje mi miejsc tych dzikich obozo-

wisk i kąpieli, może chociaż jakieś dwie, 

trzy miejscówki, bo na razie mamy tylko 

Gocław.

1 Zob. M. Łyskawa, Kąpieliska miejskie (hasło), w: Encyklopedia 
Szczecina, t. 1. A-O, red. Tadeusz Białecki, ZHPZ IH US, Szcze-

cin 1999.
2 „Wobec wyraźnie zaznaczającej się stałej poprawy jakości 

wód odrzańskich napływających do miasta szczególnie 
widoczne jest drastyczne pogorszenie jakości wód Odry 
Zachodniej w centrum miasta. Wody w tym rejonie są w wy-

sokim stopniu obciążone związkami organicznymi i bioge-

nicznymi oraz silnie skażone pod względem sanitarnym”, 
http://www.szczecin.pl/raport2002/srodowisko/stan.htm.

Kapiel w Odrze

Fot. Sebastian Kołodziejczak
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Ostoja Natura 2000 –
obszar Specjalnej ochrony
„dolina dolnej odry”, 
czyli rozważania nie tylko na temat ekologii

Kiedy na początku lat 90. ubiegłego wieku dołączyłem do niewielkiej ekipy 
zachodniopomorskich ornitologów skupionych przy Szczecińskiej Stacji Ornitologicznej, 
nie do końca zdawałem sobie sprawę, jak brzemienna w różnorodne skutki będzie to 
decyzja. 

dr hab. Dariusz 
Wysocki, prof. US 

kierownik Katedry 

Zoologii Kręgowców
i Antropologii

prodziekan ds. nauki 
Wydział Biologii US

Grupka entuzjastów (w tym trzy osoby na etatach 

PAN) miała jeden samochód (trabanta) i całe Pomo-

rze Zachodnie do zbadania. W starszych i silniejszych 

ośrodkach akademickich pracujący na uniwersyte-

tach profesjonalni ornitolodzy skupiali wokół siebie 

silny ruch amatorski. W Szczecinie poza pracownika-

mi PAN było nas tylko kilka osób, co powodowało, że 

w porównaniu do Wielkopolski, Dolnego Śląska czy 

też Mazowsza – Pomorze Zachodnie w dużym stopniu 

było białą plamą na ornitologicznej mapie kraju.

Oczywiście lokalnie mieliśmy dobrą wiedzę na 

temat ptaków – m.in. Ińskiego Parku Krajobrazowego 

(dzięki Magdzie i Maciejowi Traczom) czy też Szcze-

cińskiego Parku Krajobrazowego (dzięki Grażynie Do-

mian). Jerzemu Noskiewiczowi, twórcy Szczecińskiej 

Stacji Ornitologicznej „Świdwie”, i Markowi Kalisiń-

skiemu zawdzięczaliśmy dobrą znajomość Puszczy 

Wkrzańskiej oraz mieliśmy całkiem dobrze zinwen-

taryzowanego bielika w dużej części regionu, ale było 

nas zbyt mało, aby działalność ciągle poszerzać.

MiędZyodRZe
Urok Międzyodrza będącego najważniejszą i najcie-

kawszą częścią Doliny Dolnej Odry, kusił i obiecywał 

tak wiele, że w krótkim czasie stało się ono jednym 

z najważniejszych kierunków naszej naukowej pene-

tracji. Jego niedostępność z jednej strony zapewniała 

święty spokój zwierzętom, z drugiej strony – brak re-

gulacji poziomu wody i związanego z tym użytkowa-

nia rolniczego spowodował gwałtowny spadek ogrom-

nego bogactwa awifauny1, opisywanego w latach 20.  

XX wieku przez Paula Robiena2.

Jeszcze na początku lat 90. miałem przyjemność 

obserwowania ostatnich sów błotnych; w ostatnich 

latach ptaki te lęgną się już nieregularnie, podczas gdy 

Robien w swojej publikacji z 1928 r. opisuje, że w czasie 

wycieczki parostatkiem ze Szczecina do Gartz obser-

wował 14 par tej sowy.

Jeszcze gorzej jest w przypadku wodniczki, która 

według niemieckich ornitologów (Hubner 1908) na po-

czątku XX w. była na Międzyodrzu równie liczna jak 

rokitniczka. Dzisiaj wodniczka całkowicie wyginęła 

na tym obszarze i jak się wydaje, ten sam los czeka całą 

populację zachodnioeuropejską, która mimo dużego 

wysiłku międzynarodowego zespołu badaczy szybko 

wymiera zarówno na terenie Niemiec, jak i w zachod-

niej Polsce.

Naturalna sukcesja trzciny spowodowała zmiany 

siedliska i całkowite wycofanie się rycyka, derkacza 

i dudka oraz silny spadek liczebności kszyka, czajki 

i krwawodzioba.

W tym samym czasie na Międzyodrzu nastąpił 

zdecydowany wzrost liczebności drapieżników obcego 

pochodzenia, przede wszystkim norki amerykańskiej 

i jenota, dla których tereny podmokłe są naturalnymi 

miejscami występowania. Efektem tego był drastycz-
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ny spadek liczebności np. łyski i perkoza 

dwuczubego (o 70-80% w ciągu 10 lat).

Ornitolodzy skupieni wokół Zachod-

niopomorskiego Towarzystwa Przyrodni-

czego z siedzibą na Wydziale Biologii US, 

będąc świadomi dramatycznej sytuacji 

większości gatunków ptaków, w 2008 r.  

podjęli się sporządzenia planu ochro-

ny obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej 

Odry”.

świAdoMość eKologicZNA 
Nie TylKo decydeNTów
Przystępując do pracy, wiedziałem, że nie 

wszystko da się uratować, ale po przejściu 

całej procedury ustaleń z władzami gmin 

i innymi interesariuszami zewnętrznymi 

mam wątpliwości, czy uda się uratować 

cokolwiek. Oczywiście są gatunki, któ-

re radzą sobie dobrze w zmieniającej się 

rzeczywistości, np. żuraw, ale większość 

zagrożonych wciąż bardzo szybko zmniej-

sza swoją liczebność. Ogromna presja na 

zabudowę najcenniejszych fragmentów 

Doliny Odry i całkowity brak zrozumie-

nia dla potrzeb ochrony przyrody ze stro-

ny decydentów nie pozwala nawet na 

umiarkowany optymizm. Jestem w stanie 

zrozumieć postawę lokalnych władz, pro-

mujących rozwój przemysłu w najpięk-

niejszych i najcenniejszych z przyrod-

niczego punktu widzenia fragmentach 

ostoi, bo czasem stają przed niełatwymi 

dylematami natury ekonomicznej i wy-

daje im się, że ochrona przyrody jest 

mniej ważna od dobrostanu człowieka, 

ale w dłuższej perspektywie czasu takie 

działania zawsze obracają się przeciwko 

człowiekowi. Zniszczyć coś unikatowego 

jest bardzo łatwo, natomiast odtworzenie 

tego jest zwykle niemożliwe.

Świadomość ekologiczna decydentów 

nawet w dużych miastach jest znikoma, 

tutaj też można usłyszeć, że fundamenta-

lizm ekologów jest jednym z największych 

hamulców rozwoju aglomeracji czy regio-

nu. W małych miejscowościach jest jeszcze 

gorzej3.

KoMu SZKodZi śRuT oŁowiANy?
Nawet wprowadzenie tak oczywistych 

zapisów do planu ochrony Doliny Dolnej 

Odry jak zakaz używania śrutu ołowia-

nego najsilniej oprotestowali myśliwi, 

mimo że to oni najbardziej narażeni są na 

ołowicę. Badania przeprowadzone w An-

glii i w parku narodowym „Ujście Warty” 

wykazały bowiem, że lęgowe kaczki i gęsi 

(w mniejszym zakresie również osobni-

ki przelotne) mają ciężką postać ołowicy 

i w zasadzie ich spożywanie powinno być 

zabronione. Nic nie daje tłumaczenie my-

śliwym, że jeżeli śrut dostanie się na dno 

płytkich zbiorników wodnych, to jest bar-

dzo prawdopodobne, że zostanie połknięty 

przez kaczkę lub gęś4, roztarty w żołądku 

ołów przeniknie do krwi i narządów we-

wnętrznych ptaków, a oni i ich rodziny 

po spożyciu zatrutej dziczyzny w pierw-

szej kolejności będą narażeni na ołowicę 

i liczne powikłania związane z zatruciem 

ołowiem. Pomijam fakt, że postrzelone gęsi 

zjadane są przez np. dziki, których mię-

so chce uchodzić za produkt ekologiczny 

o wysokiej wartości zdrowotnej.

Z ochroniarskiego obowiązku muszę 

wspomnieć, że postrzelone i zatrute oło-

wiem kaczki i gęsi są łatwym łupem dla 

bielików, kań i innych ptaków drapieżnych 

czy też padlinożernych, przez co wprowa-

dzany przez myśliwych do środowiska 

ołów powoduje drastyczne zmiany w sta-

nie zdrowotnym całego ekosystemu.

Najnowsze badania przeprowadzone 

na kosach w parku Żeromskiego w Szcze-

cinie wykazały, że średni poziom ołowiu 

w piórach tego gatunku łączy się z mniej-

szą liczbą pozostawianego potomstwa 

i z mniejszą przeżywalnością ptaków. Je-

żeli podobne zjawisko występuje również 

u ptaków szponiastych, to żywotność popu-

lacji bielika czy też kani rudej, dla których 

Dolina Dolnej Odry jest ważnym miejscem 

rozrodu w skali kraju, jest w dłuższej per-

spektywie zagrożona.

ZByT wiele HAŁASu?
Wiele osób uważa (również niektórzy bio-

lodzy), że wymieranie jest zjawiskiem natu-

ralnym i że człowiek jest ważniejszy od żaby, 

kwiatka czy ptaszka. Rozwój ekonomiczny 

i związany z nim wzrost konsumpcji, po-

prawa jakości życia społeczności – to hasła 

gwarantujące sukces wyborczy rządzącym 

nami politykom, a ochrona środowiska 

w zasadzie nigdy nie pojawia się w spotach 

wyborczych. Krótkowzroczność polityków 

być może wynika z przekonania że jakoś  

to będzie, coś przecież wymyślimy.

W dyskusjach z osobami przekona-

nymi, że wokół ochrony przyrody robi się 

zbyt dużo hałasu, często pada argument, 

że w roku 1898 zwołano w Nowym Jorku 

światową konferencję poświęconą pro-

blemowi odchodów końskich w miastach, 

gdyż prognozy naukowców mówiły o tym, 

że w latach 30. XX w. sięgną one drugiego 

piętra ulic Manhattanu. Jak wiemy, dwa-

dzieścia lat później, z chwilą uruchomienia 

produkcji stosunkowo taniego samochodu 

Widuchowa

Fot. Dariusz Wysocki
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(Forda T), problem rozwiązał się sam i dzi-

siaj ze zdumieniem czytamy o problemach 

ekologów sprzed zaledwie 120 lat.

JedNość Z PRZyRodĄ
Jednak dzisiejsza sytuacja jest odmienna. 

Rzeczywiście od momentu pojawienia się 

życia na Ziemi jedne organizmy powsta-

wały, a inne ginęły, ale nigdy tempo wy-

mierania nie było tak szybkie jak teraz5. 

Można dyskutować, czy misterna sieć 

wzajemnych powiązań wszystkich orga-

nizmów w przyrodzie może funkcjonować 

po usunięciu z niej 10 czy też 90% gatun-

ków, ale na podstawie dzisiejszej wiedzy 

można uznać za pewnik, że im system jest 

prostszy (tj. mniej organizmów go tworzy), 

tym jest mniej stabilny i bardziej wrażliwy 

na zaburzenia. Czy to się nam podoba, czy 

też nie, stanowimy jedność z całą otacza-

jącą nas przyrodą, co więcej – ona bez nas 

doskonale sobie poradzi, my bez niej nie.

Oczywiście możemy mówić, że jakoś to 

będzie, że coś wymyślimy, ale ja nie jestem 

w tym względzie naiwnym optymistą. Po-

lityk, który będzie prowadził kampanię wy-

borczą pod hasłem „Lepiej być niż mieć” nie 

ma szans na wygraną. Może też i dlatego, że 

w polskich szkołach na wszystkich pozio-

mach uczymy głównie skuteczności, nato-

miast kwestia dobrostanu nie pojawia się 

wcale, stąd też młodzież nie ma pojęcia, jak 

postępować, aby być szczęśliwym w dłuż-

szej perspektywie czasu. Absolwenci w do-

rosłym życiu są bardzo skuteczni w rozwią-

zywaniu problemów swoich pracodawców, 

często będąc zupełnie bezradnymi wobec 

swoich problemów w życiu osobistym.

Innej przyczyny tego stanu rzeczy upa-

truję w zmianach kulturowych, a przede 

wszystkim w rozpadzie więzi rodzinnych. 

Wśród rodziców częste są dziś dwie posta-

wy. Pierwsza – rekompensowanie braku 

czasu dla dziecka zakupem dóbr material-

nych (sprzęt, ubrania), druga – każda chwila 

dziecka musi być wypełniona „sensowną” 

aktywnością (angielski, basen, fortepian 

itp., itd.). W obu przypadkach nie dajemy 

tego, czego ono najbardziej od nas potrze-

buje – tj. naszej miłości, uwagi i czasu.

Rozpadowi więzi rodzinnych łączą-

cemu się ze zwiększoną ilością zaburzeń 

psychicznych towarzyszą dodatkowo ne-

gatywne zmiany w naszych organizmach. 

To, co jemy, czym oddychamy oraz jakiego 

koloru pigułki połykamy w czasie dysko-

tek, bezpośrednio przekłada się na funkcjo-

nowanie naszego organizmu. Jeżeli źle się 

dzieje w otaczającym nas środowisku, jeże-

li nie szanujemy własnego ciała, to zwykle 

w pierwszej kolejności zaburzenia dotyka-

ją procesu rozmnażania się. Anegdotycznie 

rzecz ujmując, jeszcze w latach 80. XX wie-

ku nieplanowane ciąże były jedynym pro-

blemem z posiadaniem potomstwa, z jakim 

spotykał się statystyczny Kowalski czy też 

Kowalska, natomiast obecnie ponad 20% 

par jest bezpłodnych i znacznie większa 

część dzieci niż kiedyś rodzi się z różnymi 

zaburzeniami rozwojowymi.

doliNA dolNeJ odRy, cZyli 
PRoBleMy SKuPioNe JAK 
w SocZewce
Dolina Dolnej Odry jest tylko małym frag-

mentem otaczającej nas przyrody. Dzieje 

się tam źle, ale w innych miejscach woje-

wództwa jest jeszcze gorzej, szczególnie 

w sąsiedztwie dużych miast.

Moim zdaniem szczytem absurdu jest 

wydanie zezwolenia na budowę domu po-

środku polany (600 m od granicy zabudo-

wań wsi Węgornik, leżącej w odległości 10 

km od Szczecina) w obszarze Natura 2000 

Jezioro Świdwie. Takich przykładów jest 

więcej, ponieważ niektórzy nie widzą róż-

nicy między wysypiskiem śmieci i lasem. 

Dla takich osób nie ma nic niestosownego 

w postawieniu drewnianego wychodka 

w miejscu kultu i nie mieści im się w gło-

wie, że dla wielu osób obdarzonych wrażli-

wością na piękno przyrody dom pośrodku 

polany świdwiańskiej jest właśnie takim 

wychodkiem w świątyni przyrody. Co gor-

sza, te zabudowania to nie tylko problem 

natury estetycznej, ale kolejny fragment 

skradziony naturze, która w założeniu, 

przynajmniej na obszarach Natura 2000, 

miała być najważniejsza.

Czy możemy powstrzymać te zniszcze-

nia dokonywane w otaczającej nas przy-

rodzie? Mam nadzieję, że tak, ale żeby to 

było możliwe, konieczne jest wychowanie 

świadomego społeczeństwa, które nie bę-

dzie utożsamiało szczęścia z ilością i jako-

ścią posiadanych przedmiotów. Społeczeń-

stwa, które będzie świadome, że poczucie 

szczęścia uzależnione od okoliczności lub 

osób trzecich jest tylko namiastką szczę-

ścia, jakie można odnaleźć w sobie.

Nie będzie to proste, bo żadna rewolu-

cja nie jest prosta. Jak przekonać nastolat-

ka, by zamiast grać na komputerze, poje-

chał na Międzyodrze i zobaczył zlot 17 000 

żurawi czy też na Kostrzyneckie Rozlewi-

sko, aby zobaczyć 40 000 gęsi? Kto tego nie 

widział, nie jest w stanie zrozumieć, czym 

jest taki widok i jak trwały ślad zostawia 

w pamięci. Jeżeli wrażliwości na piękno 

przyrody nie przekażą rodzice, to szansa 

nawet najlepszych i najbardziej zaangażo-

wanych nauczycieli jest niewielka.

Nie twierdzę, że kontakt z dziką przyro-

dą jest jedyną drogą do prawdziwej harmo-

nii i mądrości, ale jestem pewny, że wraż-

liwość na piękno otaczającego nas świata, 

że szacunek dla niego ułatwia dokonanie 

zmian w swoich priorytetach i sposobie 

myślenia. Te zmiany to jedyna rewolucja, 

jakiej potrzebujemy my, nasze małe ojczy-

zny i nasza globalna wioska. u

1 Awifauna (łac. avis – ptak + fauna – n. łac.) – zool. ogół ptaków 
na danym terenie lub w określonym okresie życia Ziemi.

2 Paul Robien – urodzony w 1882 r. w Bobolicach (woj. po-

morskie) niemiecki ornitolog i pacyista, zabity przez Rosjan 
w 1945 r.

3 Pozwolę sobie przytoczyć nieco zmienioną wypowiedź jed-

nego z moich rozmówców na spotkaniu w jednej z gmin: „Ta 
wasza ekologia nie jest dobra, wczorajszej nocy dziki zjadły 
mi wszystkie truskawki”.

4 Ptaki te muszą połykać kamyki ułatwiające rozcieranie po-

bieranego pokarmu i w miejscach dużych koncentracji, np. na 
noclegowiskach, połykają wszystko, co przypomina kamyk.

5 Według raportu Międzynarodowej Unii na Rzecz Ochrony 
Przyrody (IUCN) zagrożone jest 21 proc. znanych gatun-

ków ssaków, 30 proc. płazów, 12 proc. ptaków oraz 70 proc. 
gatunków roślin. Według wyliczeń IUCN obecne tempo 
wymierania gatunków jest nawet tysiąc razy szybsze, niż wy-

nosi tempo naturalne. 

Padalec zwyczajny

Fot. Dariusz Wysocki
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prof. dr hab. Józef 
Domagała 
kierownik Katedry 

Zoologii Ogólnej
Wydział Biologii US

Ujściowy odcinek Odry obejmujący Odrę Wschodnią 
i Zachodnią od Widuchowej do jeziora Dąbie, w tym 
Międzyodrze, to w większości teren Natury 2000, 
Parku Krajobrazowego i jego otuliny, bardzo cenny 
przyrodniczo.

odra – obszar cenny przyrodniczo 

Na Odrze Wschodniej powyżej Gryina znajduje 

się elektrownia z ośmioma turbinami o mocy 

1600 MW, które na zasadzie wymiany ciepła są po-

średnio chłodzone wodą z Odry. W efekcie pobierana 

woda jest podgrzewana o kilka stopni i następnie zrzu-

cana do tzw. kanału ciepłego. Po czterech kilometrach 

od zrzutu wody kanału uchodzą do Odry Wschodniej, 

podwyższając lokalnie jej temperaturę o kilka stopni, 

by po kilku kilometrach poniżej odzyskiwać poziom 

temperaturowy sprzed poboru wód do elektrowni.

Zespół Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czar-

nowie chciał wiedzieć, jaki ma to wpływ na ekosystem 

wód poniżej zrzutu wód ciepłych. Podobnie brzmiał 

temat dużego grantu1 zamawianego, którego benei-

cjentem był Zespół Katedry Zoologii Ogólnej Wydzia-

łu Biologii US.

PioNieRSKie BAdANiA
Naszym zadaniem była ocena wpływu tego lokalnego 

wzrostu temperatury na populacje i gatunki zwierząt 

bytujących w bezpośrednim zasięgu wód podgrza-

nych. Badania realizowali w latach 2009-2014 pracow-

nicy Katedry Zoologii Ogólnej oraz doktoranci i osoby 

dopraszane. Pionierskim działaniem było dokonanie 

szczegółowych badań ekologicznych i izjologicznych 

ryb i małży tego rejonu, z wykorzystaniem technik 

biologii eksperymentalnej i molekularnej, w trzech 

zróżnicowanych temperaturowo środowiskach.

W cyklu wieloletnim przeprowadzono badania 

ito- i zooplanktonu, zoobentosu, w tym małży oraz 

ichtiofauny, na tle szczegółowej analizy chemicznej 

i izycznej środowiska wód.

W badaniach histologicznych opisano stan roz-

woju gonad w cyklu rocznym najważniejszych ga-

tunków ryb dolnej Odry oraz gatunków obcych 

na tle struktury ich populacji. Wykazano wielkość 

zmian cyklów życiowych w różnych warunkach śro-

dowiskowych.

Corbicula luminea i C  luminalis

Fot. Józef Domagała 
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Wody samego kanału ciepłego stanowią 

odrębny problem. Podgrzanie wód w streie 

umiarkowanej wywołuje u organizmów 

wodnych przyspieszenie wzrostu i rozwoju 

i przesunięcie izjologicznych faz rozwoju 

na wcześniejszy okres. Powoduje również 

wydłużenie sezonu wegetacyjnego.

Jak wynika z badań, niektóre gatunki 

ryb, bardziej ciepłolubne, zaadaptowały 

się do tych wód, przebywają stale, a na-

wet rozmnażają się. Inne wchodzą do nich 

okresowo, zwłaszcza w zimie. Jednakże 

wiosną i latem opuszczają kanał, przecho-

dząc do ulubionych biotopów. Ekologicz-

na plastyczność w odniesieniu do procesu 

rozmnażania przejawia się u ryb w wielu 

kierunkach i różnych strukturalnych po-

ziomach organizacji. Ma wyraźny cha-

rakter ekologicznego dostosowywania się 

do wahań warunków bytowania i bardzo 

rozszerza adaptacyjną zdolność osobniczą 

i populacyjną, stając się dodatkowym me-

chanizmem ilogenetycznych adaptacji 

w ontogenezie.

To właśnie m.in. takie mechanizmy 

pozwalają rybom zachować zgodność doj-

rzewania i rozrodu w sezonie rozrodczym 

z niestabilnymi warunkami środowisko-

wymi. Wody kanału ciepłego oddziałują 

na zwierzęta wodne, w samym kanale, jak 

i w Odrze poniżej zrzutu wód ciepłych, co 

widać w pewnej zmienności rozwoju go-

nad ryb. Jednakże ryby posiadają zdolno-

ści adaptacyjne w rozwoju gonad w postaci 

skracania lub wydłużania poszczególnych 

stadiów rozwoju, co pozwala im na „utra-

ienie” w porę rozrodu nawet przy pewnej 

zmienności przygotowania gonad. A więc 

wszystkie gatunki ryb dobrze sobie radzą 

w środowisku częściowo niestabilnym.

Nowe gATuNKi MAŁży i SKuTKi 
ogRZANiA wód odRy
Podczas szczegółowych badań w kanale 

ciepłym znaleziono nowe dla Polski gatun-

ki małży chińskich – Corbicula luminea 

i Corbicula luminalis, jak i regionu – Ano-

donta woodiana. Poprzez ocenę stopnia 

penetracji przez te gatunki małży z kanału 

ciepłego wód Międzyodrza i samej Odry 

określono ich wpływ na te wody.

Obce dla malakofauny Polski małże 

wykazywały szereg cech związanych z re-

produkcją, które mogą sprzyjać wzrostowi 

liczebności ich populacji na nowym tere-

nie. Gatunki obce doskonale wykorzystują 

możliwości temperaturowe wód kanału 

ciepłego, adaptując się do tych niestabil-

nych warunków, choć różne gatunki wy-

korzystują różne strategie kolonizacyjne 

obcych obszarów wód słodkich i przejścio-

wych. Ich całoroczna gotowość do rozrodu 

sprawia, że mogą rozmnażać się częściej niż 

przedstawiciele rodzimej fauny. Natomiast 

rodzime gatunki nie zyskują przewagi, by-

tując w wodach o temperaturze na granicy 

ich możliwości adaptacyjnych. Skutkiem 

jest pewne obniżenie ich aktywności roz-

rodczej.

Obecne oddziaływanie wód zrzuto-

wych kanału ciepłego nie powoduje zmian 

w strukturze jakościowej i ilościowej or-

ganizmów żyjących w Odrze i mieści się 

w zakresie zdolności przystosowawczych 

organizmów do zmiennych warunków 

środowiskowych.

Przypuszcza się jednak, że w przypad-

ku wzrostu temperatury środowiska zwie-

rzęta ujścia Odry będą reagować zarówno 

zmianami zachowań, jak i różnym przy-

stosowaniem do środowiska w okresie naj-

ważniejszych etapów życia, w tym okresie 

rozrodu. Niektóre obce gatunki mają szan-

sę ogromnej ekspansji, natomiast niektóre 

rodzime będą się wycofywać z tego zmie-

nionego środowiska.

Grant, tak jak i wszystkie poprzednie, 

został rozliczony i uzyskał bardzo wyso-

ką ocenę zamawiającego. Wyniki, prócz 

publikacji naukowych, pracy doktorskiej 

i prac dyplomowych, są wykorzystywane 

w praktyce ochrony przyrody oraz przez 

gospodarstwa rybackie. u

1 „Oddziaływanie wód kanału zrzutowego Elektrowni Dolna 
Odra o podwyższonej temperaturze na ryby i faunę bezkrę-

gową wód dolnej Odry”.

Anodonta woodiana

Fot. Józef Domagała
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Pływająca Stacja Badawcza US,
czyli odrzański nurt badań 
młodych humanistów

Wiele osób ze zdziwieniem i niedowierzaniem przyjmuje wiadomość, że 
Uniwersytet Szczeciński posiada Pływającą Stację Badawczą. Czyżby nasza 
uczelnia została armatorem statku na miarę „Nawigatora XXI”, jakim szczyci się 
Akademia Morska w Szczecinie? Nic podobnego – Pływająca Stacja Badawcza US 
to nazwa organizacji studenckiej działającej na Wydziale Humanistycznym.

dr Piotr Maliński
Katedra Etnologii

i Antropologii 

Kulturowej
Wydział 
Humanistyczny US

W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, iż 

zespół młodych badaczy trochę się zagalopo-

wał, nadając sobie miano nieco na wyrost. Jako ich 

opiekun naukowy mogę jednak stwierdzić, że wspo-

mniana nazwa dobrze oddaje proil i charakter działal-

ności grupy, a przy tym jest swoistym wyrazem ambi-

cji i aspiracji początkujących naukowców.

Stację (początkowo działającą w ramach Koła Na-

ukowego Etnologów im. M.A. Czaplickiej) założyło 

w 2013 roku kilkunastu studentów etnologii, chcą-

cych stworzyć mobilną placówkę terenową służącą 

do badań nad dziedzictwem kulturowym związanym 

z wodą. W założeniu miała być ona platformą do in-

terdyscyplinarnych przedsięwzięć, umożliwiającą 

studentom różnych kierunków realizację praktyk za-

wodowych „na wodzie”, a z czasem – być może – rów-

nież stworzenie etatów badawczych (inansowanych 

ze źródeł zewnętrznych) dla pracowników nauki.

Pomysł użycia jednostek pływających do pro-

wadzenia badań etnologicznych może się wydawać 

dość niecodzienny, jednak nie jest ani oryginalny, ani 

nowy. Świadczą o tym dokonania zarówno rodzimych 

(np. Zygmunt Gloger, Stefan Szolc-Rogoziński), jak i za-

granicznych naukowców (Katherine Routledge, Alain 

Gheerbrant i inni). Można w ten sposób uzyskać akces 

do wodnej sfery kultury, niedostępnej z lądu (np. ob-

serwować aktywność grup zawodowych pracujących 

na wodzie), a także zmienić typowy punkt widzenia 

badacza: spojrzeć na kulturę „lądową” z perspektywy 

wody.

Zalety takiej zmiany punktu widzenia ujawniają 

się zwłaszcza w badaniach nad społecznymi aspektami 

przestrzeni (podziały, klasyikacja, własność, sposoby 

użytkowania, toponimia), wykorzystujących koncep-

cję krajobrazu kulturowego. Jego wodny wariant na-

biera szczególnej głębi – gdyż obejmuje również sferę 
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podwodną. Głębiny wód, pojmowane jako 

przestrzeń kulturowa (znajdują się w niej 

wytwory kultury) i społeczna (okresowo 

przebywają w niej ludzie), są obszarem jak 

dotąd słabo poznanym z perspektywy et-

nologii.

Takie i inne releksje zainspirowały 

studentów, którzy powołali do życia Pły-

wającą Stację Badawczą US, by z powyż-

szymi zagadnieniami i zjawiskami zmie-

rzyć się w terenie. Ich inwencja, zdolności 

organizacyjne i zapał do pracy przycią-

gnęły wkrótce do Stacji studentów innych 

kierunków: archeologii, bezpieczeństwa 

wewnętrznego i pedagogiki.

„PŁywAJĄcA” Nie TylKo Z NAZwy
Jeśli organizacja studencka ma w nazwie 

słowo „pływająca”, to na usta ciśnie się py-

tanie: na czym i gdzie pływa?

Obecnie Stacja jest armatorem siedmiu 

jednostek pływających, które pozostają 

w posiadaniu jej członków lub zostały udo-

stępnione przez sponsorów. Są wśród nich 

na przykład: turystyczny jacht żaglowo-

motorowy, wojskowa 20-osobowa łódź 

desantowa czy też zwykły kajak.

Jednak lagową, a zarazem najbardziej 

niezwykłą jednostką tej lotylli jest „Kała-

marnica” – motorowa łódź robocza, zbudo-

wana metodą gospodarczą z materiałów 

odpadowych i rozbiórkowych. łódź po-

wstała w myśl hasła „zróbmy coś z niczego” 

(bez planów budowy i rysunków technicz-

nych), trudno ją przez to zaklasyikować do 

konkretnego typu. Biorąc pod uwagę ilość 

kadłubów, jest to katamaran (na pływa-

kach wypornościowych o łącznej pojem-

ności 4000 litrów), jednak ze względu na 

sposób budowy i użyte materiały można 

zaliczyć „Kałamarnicę” również do jedno-

stek typu junk raft, promujących ekologicz-

ną ideę recyklingu.

Tak czy inaczej, jest to konstrukcja 

całkowicie rozbieralna – po rozłożeniu 

wszystkie elementy można przewozić na 

przyczepie bagażowej – ułatwia to trans-

port i wodowanie na dowolnym akwenie.

Wszędzie tam, gdzie się pojawia, bu-

dzi „Kałamarnica” żywe zainteresowa-

nie wśród postronnych osób, a także jest 

przedmiotem ciekawych komentarzy, na-

wiązujących zarówno do dzieł światowe-

go malarstwa (Tratwa Meduzy Théodore’a  

Géricaulta), jak i kinematograii (Wodny 

świat Kevina Costnera). Mimo wielu kry-

tycznych opinii co do wyglądu, budowy 

i właściwości nautycznych łodzi świetnie 

nadaje się ona do prowadzenia badań na-

ukowych.

To właśnie z pokładu „Kałamarnicy” 

prof. dr hab. Ryszard K. Borówka, dzie-

kan Wydziału Nauk o Ziemi US, pobierał 

rdzenie osadów dennych o niezaburzonej 

strukturze (z przeznaczeniem do dalszych 

analiz laboratoryjnych) na Jeziorze Nowo-

warpieńskim.

To właśnie „Kałamarnicy” używa do 

prac podwodnych dr Przemysław Krajew-

ski (Katedra Archeologii IHiSM US), realizu-

jąc badania krajobrazów zatopionych Zale-

wu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej. I to 

właśnie „Kałamarnicą” studenci Wydziału 

Humanistycznego US przepłynęli ponad 

400 kilometrów, prowadząc badania w ra-

mach XIX Flisu Odrzańskiego.

eTNolodZy NA fliSie 
odRZAńSKiM
Od niespełna 20 lat odbywa się coroczny 

spływ „księżną polskich rzek”, którego ce-

lem jest promocja turystycznych i krajo-

znawczych walorów Odrzańskiej Drogi 

Wodnej, a także aktywizacja środowisk 

społecznych zainteresowanych zagospo-

darowaniem tego szlaku komunikacyjnego 

i transportowego. Flis popularyzuje rów-

nież dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe 

rzeki, przywołując zwłaszcza tradycje spła-

wu drewna na Odrze, udokumentowane 

od XIII wieku.

Pomysł zorganizowania takiego spły-

wu wypłynął przed laty od Bronisława 

Komorowskiego, ówczesnego prezesa za-

rządu Ligi Morskiej i Rzecznej, a obecnego 

prezydenta RP. Pomysł ten wcieliła w ży-

cie szczecinianka, dr Elżbieta Marszałek, 

wkładając w to niełatwe zadanie ogrom 

Tratwa lisacka na Odrze – między Frankfurtem a Słubicami

Fot. Piotr Maliński
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pracy i serca. Dzięki jej wytrwałym i kon-

sekwentnym działaniom w przedsięwzię-

cie włączyło się wiele instytucji, organiza-

cji, szkół, przedsiębiorstw, postaci z życia 

publicznego, pasjonatów, regionalistów 

i działaczy społecznych1.

Co roku tratwa, budowana przez lisa-

ków z Ulanowa, zawija (w asyście dziesiąt-

ków innych jednostek) do portów i przy-

stani odrzańskich, gdzie w ramach Dni 

Rzeki Odry celebrowane są oicjalne uro-

czystości i mają miejsce wydarzenia kultu-

ralne. Największą rangę i oprawę medialną 

ma inał spływu w Szczecinie, gdzie odby-

wa się parada całej lotylli wzdłuż Wałów 

Chrobrego.

Ponieważ Flis Odrzański ma istotne 

znaczenie społeczne oraz szeroki kontekst 

kulturowy, studenci z Pływającej Stacji 

Badawczej US powzięli zamiar przepro-

wadzenia badań naukowych nad tym fe-

nomenem. W porozumieniu i współpracy 

z organizatorami spływu sformułowany 

został zatem Studencki Program Nauko-

wo-Badawczy Flis Odrzański w perspekty-

wie badań etnologicznych. Siedmioro stu-

dentów z Katedry Etnologii i Antropologii 

Kulturowej US opracowało własne, autor-

skie projekty badawcze (w ramach prowa-

dzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych 

Konstruowanie i realizacja projektów ba-

dawczych), dotyczące społeczno-kulturo-

wej roli Flisu.

Materialne wsparcie dla młodych ba-

daczy zapewniła Komisja Koordynacyjna 

ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich 

US, przychylnie rozpatrując wniosek o do-

inansowanie kosztów wykonania zadania. 

Uzyskane środki pozwoliły realizatorom 

programu na czynny udział w spływie, 

przeprowadzenie badań, zaprezentowa-

nie ich wyników na konferencji naukowej 

oraz opublikowanie niektórych tekstów 

w tomie pokonferencyjnym2. Warto do-

dać, że Flis był nie tylko świetną okazją do 

badań terenowych, lecz także niezwykłą 

przygodą, która na długo pozostanie w pa-

mięci uczestników.

KuRS oBRANy NA BAdANiA 
NAuKowe
Warto podkreślić, że Pływająca Stacja Ba-

dawcza US prowadzi badania nie tylko na 

Odrze. Członkowie organizacji udzielali 

się również w projekcie Tradycyjne rybo-

łówstwo łodziowe w regionie zachodniopo-

morskim po 1945 roku – badania i promo-

cja, kierowanym przez dra hab. Bogdana 

Matławskiego prof. US, a inansowanym 

przez Lokalne Grupy Rybackie wojewódz-

twa zachodniopomorskiego. Studenci są 

autorami aż czterech rozdziałów w mono-

graii naukowej3 powstałej w ramach tego 

projektu. Ponadto członkowie Stacji zor-

ganizowali w ubiegłym roku na Wydziale 

Humanistycznym US Interdyscyplinarną 

Studencko-Doktorancką Konferencję Na-

ukową „Człowiek – woda – kultura”, na 

którą zgłosiło się 29 prelegentów z 11 ośrod-

ków akademickich.

W tym roku akademickim studenci 

przygotowali program naukowo-badawczy 

Wraki jako elementy krajobrazu kulturowe-

go jeziora Dąbie. Będzie on okazją do wy-

próbowania najnowszego nabytku zespołu 

– wskaźnika wielofunkcyjnego Lowrance 

HDS7 GEN2 (16-kanałowy GPS, echosonda 

szerokopasmowa, sonar boczny, możliwość 

podłączenia radaru i transpondera AIS4). 

Urządzenie tworzy niezwykle dokładne, 

wręcz fotograiczne odwzorowania pod-

wodnego świata, umożliwia dokonywanie 

pomiarów zatopionych obiektów, a także 

tworzenie map struktur dennych w czasie 

rzeczywistym.

Członkowie Stacji będą też oczywiście 

uczestniczyć w tegorocznym, jubileuszo-

wym XX Flisie Odrzańskim, w trakcie 

którego mają zamiar kontynuować swe 

dotychczasowe badania. Zakres prac na-

ukowych konsultowany jest z głównym 

koordynatorem Flisu, Krzysztofem Żarną, 

dyrektorem Wydziału Współpracy Tery-

torialnej Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. Warto 

przy okazji wspomnieć, że organizatorzy 

spływu zachęcają do wzięcia w nim udzia-

łu wszystkich wodniaków, którzy pragną 

poznać i podziwiać piękno Odry5.

W imieniu całego zespołu Pływającej 

Stacji Badawczej US chciałbym serdecz-

nie zaprosić studentów oraz pracowników 

uczelni do wspólnych badań naukowych 

nad rzecznym i morskim dziedzictwem kul-

Parada lotylli XIX Flisu Odrzańskiego w Szczecinie

Fot. Natalia Stulin
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turowym. Jesteśmy otwarci na interdyscy-

plinarną współpracę, chętnie przyjmiemy 

„na pokład” ludzi z ciekawymi pomysłami6. 

Jak głosi żeglarskie przysłowie: „Nieważne 

dokąd płyniesz – ważne z kim”. u

1 E. Marszałek, Odrzański szlak wodny, czyli szlakiem odrzańskie-

go lisu, Szczecin 2014.
2 A. Frelich, K. Kosikiewicz, Miejska zabudowa nadbrzeżna 

w krajobrazie kulturowym doliny Odry postrzegana z perspek-

tywy rzeki. Studium z zakresu antropologii wizualnej przeprowa-

dzone w trakcie Flisu Odrzańskiego 2014, [w:] A. Kosecki (red.), 
Kanał Bydgoski w systemie polskich dróg wodnych, Bydgoszcz 
2014, s. 148-154; P. Maliński, Społeczno-kulturowa rola Flisu 
Odrzańskiego w perspektywie badań etnologicznych, tamże,  
s. 136-147.

3 B. Matławski, K. Piasecki (red.), Tradycyjne rybołówstwo ło-

dziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku, Szcze-

cin 2014.
4 Automatic Identiication System to transponderowy system 

komunikacyjny zapewniający automatyczną wymianę da-

Szymon Pawlik
absolwent europeistyki
student II roku studiów 

II stopnia na kierunku 
etnologia

kierownik Pływającej Stacji 
Badawczej US

Mimo iż istotną funkcją Flisu Odrzańskiego 

jest zachowanie tradycji lisackich, to pełni 

on również rolę aktywizującą społeczności do ko-

rzystania z rzeki Odry. 

Podczas spływu ze Ścinawy do Szczecina za-

trzymywaliśmy się w licznych miastach i wsiach, 

wszędzie spotykając się z zainteresowaniem miesz-

kańców. To właśnie w miejscach oddalonych od 

głównych ośrodków miejskich widać było naj-

większe zaangażowanie ludności, dla której było 

to jedno z najważniejszych corocznych wydarzeń. 

Dzieci i dorośli mieli okazję przepłynąć poszczegól-

ne odcinki trasy na przygotowanych do tego gala-

rach. Podczas spływu do lotylli co rusz dołączały 

kolejne jednostki, by wraz z tratwą lisacką przyku-

wać uwagę zarówno po polskiej, jak i niemieckiej 

stronie Odry. Przeprowadzone wówczas badania 

pokazały, że choć Flis Odrzański odbywa się od 

wielu lat, to wciąż skrywa w sobie duży potencjał, 

zarówno kulturowy, jak i turystyczny. u

Mateusz Oziemski
absolwent etnologii

student III roku studiów 
I stopnia na kierunku 

archeologia
skarbnik Pływającej Stacji 

Badawczej US

Prowadzone przeze mnie badania były częścią 

szerszego programu naukowo-badawczego Flis 

Odrzański w perspektywie badań etnologicznych. 

Tematem, który postanowiłem poddać głębszej 

analizie, był wpływ Flisu Odrzańskiego na budo-

wanie relacji transgranicznych. W czasie spływu 

postanowiłem zastosować metodę etnologiczną: 

techniki wywiadu kwestionariuszowego oraz ob-

serwacji uczestniczącej. Dane zebrane w ten spo-

sób dały zaskakujące wyniki. 

Będąc uczestnikiem Flisu, nie zaobserwowa-

łem istotnych relacji transgranicznych, w których 

Flis odgrywałby rolę łącznikową dla społeczności 

zamieszkujących oba brzegi Odry. 

Badania etnologiczne są źródłem rzetelnych 

informacji, gdy nie kończą się na jednym sezonie 

badawczym, dlatego z wielką przyjemnością we-

zmę udział w tegorocznym, jubileuszowym XX 

Flisie Odrzańskim, by móc kontynuować autorski 

projekt. u

nych identyikacyjnych między statkami oraz stacjami brze-

gowymi.
5 Informacje o XX Flisie Odrzańskim, harmonogram spływu 

oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie interne-

towej: http://www.lisodrzanski.pl/.
6 Dane kontaktowe oraz wszelkie informacje o bieżącej 

i planowanej działalności Pływającej Stacji Badawczej US 
znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.psb.
whus.pl/.

Studenci Wydziału Humanistycznego US pośród uczestników 
spływu

Fot. Piotr Maliński
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Dziedzictwo kulturowe
Z dr hab. Beatą Halicką, prof. UAM,  kulturoznawczynią, profesorem Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum 
w Słubicach, profesorem gościnnym uniwersytetów w Calgary i Chicago, wykładowczynią 
historii kultury Europy Środkowo-Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą, o fascynującej od wieków „rzece pośrodku Europy” rozmawia 
Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”.

dr hab. Beata Halicka,
prof. UAM
Polsko-Niemiecki Instytut    
Badawczy UAM Poznań 
i EUV Frankfurt (Oder)
z siedzibą w Collegium 
Polonicum w Słubicach

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przeglądu
Uniwersyteckiego”

Pani profesor, co spowodowało, że odra zajmuje 

poczesne miejsce w Pani działalności naukowej 

i wydaje się, że jest również obiektem Pani osobistej 

fascynacji?

Wielu może odnaleźć się w moim przykładzie. Po-

chodzę z Nowej Soli, czyli wychowałam się nad Odrą. 

Jednak nie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Jedyne, 

co pamiętam, to wyprawy z rodzicami na ryby. Tak 

więc Odra nie odgrywała większej roli w moim życiu 

w okresie dzieciństwa. Wychowałam się w mieście, 

które do tej rzeki nie przywiązywało szczególnej wagi. 

Dopiero kiedy znalazłam się na uczelni we Frankfurcie 

i Słubicach, to zachwytem Odrą zaraziłam się od prof. 

Karla Schlögela, historyka Europy Wschodniej, który 

był wtedy moim szefem. Już w 1997 roku, w momen-

cie wielkiej powodzi, dostrzegł potencjał, jaki w niej 

tkwi, i to on zwrócił moją i moich kolegów i koleżanek 

uwagę na to, że jest to ważny temat badawczy – nie 

tylko rzeka jako element krajobrazu, ale także w kon-

tekście mostu między Frankfurtem a Słubicami, jak też 

w szerszym zakresie – rzeki jako krajobrazu kulturo-

wego. Kiedy okazało się, że mogę pracować przy tym 

projekcie, wiedziałam już, że będę to robić z ogrom-

nym zaangażowaniem. Stało się podobnie, jak to bywa 

w przypadku odkrywania swojej małej ojczyzny. 

Kiedy po wielu latach takiego zwyczajnego bytowa-

nia w pewnym miejscu, bez wnikania w jego historię, 

nagle dzięki jakiemuś impulsowi spostrzegamy, że jest 

to miejsce naprawdę ciekawe, że stanowi część naszej 

tożsamości. W 2005 roku zadecydowałam, że powin-

nam zająć się Odrą, nie tylko w lokalnym wymiarze, 

ale i w szerszym, i zorientowałam się, że będę mogła 

połączyć swoje osobiste zainteresowania z badaniami 

naukowymi.

Zrealizowała Pani szereg różnych projektów. waż-

nym elementem jednego z nich, realizowanego w la-

tach 2007-2012, czyli Akademii odrzańskiej, było 

wyprowadzenie naukowców i studentów z murów 

uniwersyteckich dosłownie – na rzekę. Podczas 

rejsów spotykali się państwo z mieszkańcami nad-

odrzańskich miejscowości. czy dzięki takiemu zabie-

gowi zmienia się perspektywa poznawcza?

Niewątpliwie, to jest część ilozoii, metody badawczej 

prof. Schlögela, z którego szkoły się wywodzę, czy-

li History Takes Place. Wychodząc w teren, możemy 

szukać w konkretnych miejscach śladów tej wielkiej 

historii, badać ją dużo lepiej i inaczej postrzegać. Te 

działania są inspirujące, otwierają nowe horyzonty. 

Pojawiają się pytania, które zmuszają nas do powrotu 

do książek, do ponownych poszukiwań, już w zaciszu 

biblioteki. Tą metodą realizowane są badania historii 

miast, którym towarzyszy wchodzenie w ich substan-

cję, np. podążając nieznanymi uliczkami. Nasze rejsy 
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po Odrze to przykład badań w przestrzeni 

mniej zurbanizowanej. Sam fakt porusza-

nia się na rzece to wyjątkowe doświadcze-

nie. W naszym rozpędzonym życiu rzadko 

mamy okazję do zatrzymania się i spędze-

nia czasu – paru godzin czy nawet całego 

dnia – w grupie osób o podobnych zainte-

resowaniach. Na statku, dzięki znacznie 

spowolnionemu rytmowi, wytwarza się 

specyiczna atmosfera, znakomicie udają 

się zarówno dyskusje, jak i indywidualne 

przemyślenia. Inny jest też wymiar ob-

serwacji. To obcowanie z płynącą rzeką 

i czasem nastraja nas też lepiej do spotkań 

z oczekującymi nas na brzegu reprezen-

tantami lokalnych społeczności, często 

regionalnymi aktywistami, którzy zajmu-

ją się podobną tematyką. Oprowadzając 

nas po swoich miejscowościach, dają nam 

możliwość konfrontacji różnych spojrzeń 

i doświadczeń badawczych.

Zapewne często dochodzi do weryikacji 

posiadanej wiedzy historycznej i kultu-

rowej?

Tak, często mają one wymiar także emo-

cjonalny. W rejsach brali udział, prócz 

naukowców i innych ekspertów, studenci 

polscy i niemieccy, najczęściej pochodzą-

cy spoza Frankfurtu i Słubic. Ważny jest 

rodzaju feedbacku, widzimy wyraźnie, że 

otwierają się dla nich nowe światy. Od-

krywają rzekę i tereny nadodrzańskie, 

które poza pasem granicznym zazwyczaj 

zupełnie nie są im znane. Niewymuszone 

i intensywne dyskusje podczas Akademii 

poprzedzone są przygotowaniem mery-

torycznym. Studenci otrzymują teksty do 

przeczytania, przygotowują poszczególne 

zagadnienia, które prezentują w trakcie 

rejsu. W ten sposób udaje się wzbudzić 

w nich szczere zainteresowanie tematem. 

I dlatego warto to robić – wyciągać studen-

tów z murów uczelni, pokazywać im genius 

loci i wywoływać twórcze emocje.

Kiedy weźmiemy pod uwagę ostatnie stu-

lecie, to zauważymy, że odra odgrywała 

różne role, czasami symboliczne. Przytocz-

my nazwy, jakimi była określana: „rzeka 

niemieckiego wschodu”, „piastowska 

granica”, „granica pokoju”, „linia demarka-

cyjna”, „granica «Ziem odzyskanych», czy 

«znajdujących się pod tymczasową admi-

nistracją polską»”. dziś mówi się o odrze, 

że to „rzeka w środku europy”. czy Pani 

zgodzi się z tym określeniem?

Określenia, które Pani wymieniła, stano-

wią mieszankę propagandową pochodzą-

cą z Niemiec i Polski. Kiedy zajmujemy się 

terenem przygranicznym, to nie możemy 

tego robić tylko z jednej strony, bo byłoby 

to zawężenie uniemożliwiające nam do-

strzeżenie problemów całościowo. Tak więc 

wykładając czy pisząc swoje książki, sta-

ram się zawsze brać pod uwagę argumen-

ty obu stron, a jeśli to wskazane – również 

i racje osób pozornie postronnych. Trzeba 

wiedzieć, skąd się wzięło określenie „rzeka 

niemieckiego wschodu”, i umieć wyjaśnić, 

co oznacza nazwa „Ziemie Odzyskane”, bo 

wciąż okazuje się to niezbędne do zrozu-

mienia kontekstu. Można powiedzieć, że 

są to określenia propagandowe, tak samo 

jak w mitach – znajdziemy w nich element 

prawdy. Umieszczenie ich w kontekście hi-

storycznym pozwoli zrozumieć, że potrze-

bowaliśmy mitu ziem odzyskanych, żeby 

nasi dziadkowie mogli legitymować swoją 

obecność nad Odrą, to, że mają prawo tu 

mieszkać. Z kolei niemieccy nacjonaliści, 

nie mogąc pogodzić się z utratą ziem po 

pierwszej wojnie światowej, uruchomili 

machinę propagandową, której jednym 

z ilarów był mit o Odrze jako rzece nie-

mieckiego wschodu. Jak wiemy, ta propa-

ganda doprowadziła do wybuchu kolejnej 

wojny.

czy teraz określenie „rzeka pośrodku eu-

ropy” legitymizuje naszą obecność, np. 

w Słubicach?

Czy to, co dziś mówimy o Odrze jako „rzece 

w środku Europy”, to nie jest konstrukcja? 

Mity są konstrukcją, należy jednak odpo-

wiedzieć sobie na pytanie, komu one słu-

żą, a komu szkodzą. Co nam mówi „rzeka 

pośrodku Europy”. Jak wiemy, pomysłów 

na „środek Europy” jest wiele. Jeśli się jed-

nak umówimy, że nasz środek jest tutaj, to 

myślę, że jest to określenie niekrzywdzące 

nikogo, być może neutralne…

…i poprawne politycznie?

Nasz projekt zawierał w sobie określenie 

„rzeka europejska”, być może wpisywali-

śmy się wtedy w konstrukcję tożsamości 

europejskiej. Nie dostrzegam w tym nic 

złego, tym bardziej że widzę potrzebę iden-

tyikacji z Unią Europejską. Nie można tego 

robić na siłę, czyli narzucać ludziom takiego 

Statek Akademii Odrzańskiej

Fot. M. Richter
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utożsamienia się, ale przecież jest to po pro-

stu od zarania dziejów rzeka europejska.

czym jest odra w miejscu, w którym jej 

nurt obmywa dwa miasta przygraniczne?

Specyiką rzek jest to, że z jednej strony 

dzielą, z drugiej mogą łączyć. Tylko pozor-

nie rzeka jest barierą, która dzieli krajobraz 

i tworzy części po dwóch stronach. Rzeka 

nie jest tylko korytem z wodą, ale organi-

zmem, który składa się z wielu dopływów, 

mniejszych cieków, które wszystkie razem 

tworzą rzekę. Nie jest to zatem rodzaj linii, 

która dzieli, ale większy organizm tworzą-

cy pewną całość.

w 2008 roku ukazała się pod Pani re-

dakcją książka odra–oder. Panorama 

europejskiej rzeki, która mimo upływu 

czasu nadal jest aktualna. Z prof. Karlem 

Schlögelem zaprosiliście państwo do pisa-

nia o odrze reprezentantów wielu dzie-

dzin nauki, ale także wielu środowisk. 

Mieli i chyba nadal mają oni bardzo róż-

ne zdanie, na przykład na temat regulacji 

i żeglowności czy kwestii ekologicznych. 

gdyby dziś miała Pani wydać podobny 

tom, to jak by wyglądał?

Pionierski charakter tego tomu polegał na 

interdyscyplinarności, ale takiego tematu 

nie można było inaczej zaprezentować. 

Zaprosiliśmy bardzo różne osoby, co odbiło 

się na znacznym zróżnicowaniu tekstów, 

sądzę, że sama ich redakcja nie wyglądała-

by dziś inaczej.

Zróżnicowanie merytoryczne i stylistycz-

ne stanowi walor tego tomu, oddaje barw-

ność i zróżnicowanie postaci, które Pań-

stwo zaprosiliście do współpracy. Minęło 

już 7 lat, w tym czasie realizowała Pani 

inne projekty, między innymi opubliko-

wała Pani książki Polski dziki Zachód i po 

niemiecku antologię Mój dom nad odrą 

– dotyczące migracji przymusowych i ich 

konsekwencji dla ludności zamieszkują-

cej obecnie tereny nadodrzańskie. gdzie, 

według Pani rozeznania, znajdujemy się 

obecnie, jeśli chodzi o odrę?

Powiedziałabym – niestety – kwestie sporu 

o regulację rzeki i dostosowywania jej do 

żeglugi nie są nadal rozwiązane. Na terenie 

Niemiec zostały wykonane najpotrzeb-

niejsze prace remontowe, w Polsce dopiero 

teraz prace takie mają ruszyć. Zgadzam się 

z poglądami ekologów, że pełna regula-

cja rzeki oznaczałaby zniszczenie tego, co 

w niej najcenniejsze. Nie ma ekonomicz-

nego uzasadnienia regulacji dla transportu 

towarów. Ważne jest natomiast uspraw-

nienie żeglugi pasażerskiej. To jednak nie 

rzekę należy dostosować do pływającej po 

niej jednostek, ale białą lotę do rzeki. Tu 

dobrym przykładem są statki pasażerskie 

„Zeir” i „Laguna” pływające po Środko-

wym Nadodrzu.

co jeszcze zmieniło się w ostatnich latach 

w naszym postrzeganiu Nadodrza?

Problematyka przymusowych przesiedleń 

i kwestie tożsamościowe – to były dziesięć 

lat temu tematy słabo zbadane i zajmowa-

nie się nimi wymagało pewnej odwagi, 

choć oczywiście nie byliśmy w tym pionie-

rami. Prof. Bernadetta Nitschke już w 1997 

roku opublikowała pracę habilitacyjną 

o wypędzeniu Niemców z tego terenu. 

Można jednak powiedzieć, że dopiero teraz 

w Niemczech pojawiło się zainteresowa-

nie kwestią przesiedleń Polaków, którzy 

doświadczyli bardzo różnych form przy-

musowych migracji. Dziś zamiast dwóch 

osobnych opracowań dotyczących pol-

skich i niemieckich wygnańców być może 

przygotowalibyśmy do książki o Odrze 

jeden artykuł, obejmujący to zjawisko jako 

całość – w kontekście całej Europy, ale tak-

że jako fenomen nadodrzańskiego obszaru. 

W polsko-niemieckim dialogu jesteśmy już 

dużo dalej. Kwestia, która się najbardziej 

zmieniła – jesteśmy w Schengen i choć 

nadal istnieje granica między oboma kra-

jami, to jednak obecnie mamy swobodny 

Odra w okolicach Krosna Odrzańskiego
Fot. Grzegorz Strokowski
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przepływ towarów i ludzi, nie tylko w ce-

lach ekonomicznych, ale także spędzania 

czasu wolnego – choćby wędrówki kaja-

kami czy rajdy rowerowe wzdłuż rzeki. 

A jeszcze w 2007 roku musiałam wystę-

pować o wyrażenie zgody na cumowanie 

w Niemczech w czasie rejsu w ramach 

Akademii Odrzańskiej. Te polityczne akty 

mocno wpłynęły na postrzeganie rzeki 

w kontekście jej walorów turystycznych. 

Ale także otworzyły możliwości – takie jak 

zakładanie irm i osiedlanie się po obu stro-

nach granicy, co skutkuje np. tym, że dzieci 

wysyłane są do niemieckich szkół, nowi 

mieszkańcy angażują się w lokalne inicja-

tywy i ożywiają życie społeczne. Dopiero 

teraz zaczyna kształtować się prawdziwe 

pogranicze – Polacy i Niemcy mieszkają po 

obu stronach granicy i współpracują nie 

tylko od święta i oicjalnie, ale na co dzień. 

To jest aktualnie bogaty obszar badawczy.

i dlatego realizują teraz państwo nowy 

projekt, którego głównym zadaniem będą 

badania na temat identyikacji z regionem 

dzięki transgranicznym kontaktom. czy 

odra jest tym, co mogłoby być elementem 

identyikacji i budowania tożsamości po 

dwóch stronach rzeki?

Jesteśmy w fazie przygotowawczej, służą-

cej pozyskaniu funduszy na większy in-

terdyscyplinarny projekt. Do wstępnych 

badań zaprosiliśmy różnych ekspertów. 

Pomysł projektu zrodził się z moich do-

świadczeń i badań, których rezultaty zo-

stały ujęte m.in. w monograii Polski Dziki 

Zachód, której polskie wydanie ukaże się 

jesienią w krakowskim Universitas. Nowi 

mieszańcy tych ziem potrzebowali dzie-

siątków lat, by zapuścić korzenie. Proces in-

tegracji trwa do dziś i nie zakończył się 3-4 

lata po wojnie, jak głosiła komunistyczna 

propaganda. Stąd to zagadnienie wciąż jest 

ważną częścią problematyki odrzańskiej.

Pytamy mieszkańców, czy czują się 

np. Lubuszaninami. Debaty na ten temat 

w Gorzowie czy Zielonej Górze trwają bez 

przerwy. Już sama dyskusja o utworze-

niu województwa była gorąca, ponieważ 

uważano, że powstanie sztuczny twór, po-

składany z części historycznych – Nowej 

Marchii, Śląska, Wielkopolski itd. Z moich 

ustaleń wynika, że podobnie jak w Lubu-

skiem, tak też na Pomorzu wielu mieszkań-

ców ma problem z tożsamością regionalną. 

Widzę ogromną potrzebę pracy edukacyj-

nej, żeby upowszechnić wiedzę historycz-

ną na temat regionów.

Jak ocenia Pani inicjatywy dotyczące 

odry, biorąc pod uwagę ich niemieckich 

i polskich wykonawców?

Kiedy mówimy „granica”, to jest to coś, co 

jednak dzieli. Dla wielu Niemców Odra jest 

synonimem granicy, co nie jest prawdą, bo 

górna i środkowa część Odry nie jest gra-

niczna. Lokalnie, czyli w Słubicach, może-

my się na to zamienne użycie zgodzić.

Jednak – od lat obserwuję rosnące zain-

teresowanie tym, co stało się na tym terenie 

po 1945 roku, co widać również w zainte-

resowaniu literackimi badaniami odrzań-

skimi prowadzonymi w naszym instytucie 

przez dr Martę Bąkiewicz. Jednocześnie 

obserwuję też konstatacje Niemców, że 

Odra słabo obecna jest w świadomości 

np. berlińczyków. Zainteresowanie Odrą 

jako ewentualnym celem turystycznych 

wycieczek jest małe, choćby dlatego, że 

Brandenburgia i Meklemburgia mają zna-

komicie przygotowany pod kątem sportów 

wodnych system kanałów i towarzyszącej 

im infrastruktury. Niestety, Odra nie jest 

pod tym względem jeszcze odpowiednio 

przygotowana. Po polskiej stronie podej-

muje się już różne działania i może dzięki 

nim turystyczne wykorzystanie Odry się 

usprawni. Powoli pojawiają się przewod-

niki i mapy, do tych wszystkich udogod-

nień przyzwyczajeni są niemieccy turyści. 

Tak jak do wybetonowanej i oznakowanej 

ścieżki rowerowej wzdłuż niemieckiego 

brzegu Odry. Wcale nie uważam, że po na-

szej stronie powinno to wyglądać tak samo, 

ale powinniśmy umieć sprzedać taki pro-

dukt nieco alternatywny wobec wyśrubo-

wanych standardów. Nie ma to być prze-

cież turystyka masowa, lecz skierowana do 

mniejszych grup, ceniąca sobie bliskość na-

tury i otwarta na odkrywanie dziedzictwa 

kulturowego terra transoderana.

Musimy zatem zobaczyć odrę na nowo, 

o ile to możliwe – już bez propagandowych 

określeń, oswoić w nowym wymiarze – 

transgranicznym. Jak ten proces wygląda 

na co dzień?

Przeciętny mieszkaniec polskich i nie-

mieckich terenów po obu stronach Odry 

stawia pierwsze kroki przy przekraczaniu 

tej granicy, kiedy jedzie na zakupy, idzie do 

restauracji, a przy okazji zobaczy zabytki 

i być może zainteresuje się ofertą kulturo-

wą. Ale wciąż jeszcze trzeba przełamywać 

bariery, przede wszystkim językowe. Chy-

ba z turystów najbardziej zaawansowani 

w poznawaniu nowych miejsc są rowe-

rzyści, którzy z upodobaniem korzystają 

z niemieckich ścieżek rowerowych. Ale nie 

jest to na pewno zjawisko masowe. Dlate-

go wciąż tak potrzebne są te małe oddolne 

projekty, które pozwolą nam siebie nawza-

jem lepiej poznać. u
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Pozdrowienie Środkowej Odrze
„Ziemia Lubuska”1 – w poświęconym jej przez 
Teodora Sapiehę wierszu o tym tytule – przecięta 
jest Odrą, którą autor metaforycznie nazywa 
„wstęgą niebieską” będącą immanentnym 
elementem krajobrazu tego, jak i pozostałych 
regionów na pograniczu polsko-niemieckim. 

Głęboko zakorzenione pragnienie poznania regio-

nu usytuowanego nad Środkową Odrą, będącego 

również moim Heimatem, zaspokojone zostało m.in. 

przez publikacje badaczy Europejskiego Uniwersytetu 

Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w którym od wie-

lu już lat tradycją jest eksploracja Lubuskiego. Do tych 

ważnych lektur zaliczyłabym np. takie jak Odra-Oder. 

Panorama europejskiej rzeki2 (2008), Terra Transodera-

na. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska3 (2008).

Białe plamy odkryte w dotychczasowych nauko-

wych rozpoznaniach oraz odczuwany przeze mnie 

lekki niedosyt stały się asumptem do interdyscyplinar-

nych badań w ramach projektu naukowo-badawczego 

pt. „Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego 

Nadodrza”, prowadzonych z perspektywy literackiej, 

topograicznej oraz kulturowo-historycznej, do któ-

rych włączyło się przed rokiem siedemnaście osób 

z Polski i Niemiec.

Częściowe wyniki ich badań zaprezentowane zo-

stały na międzynarodowej konferencji w listopadzie 

2014 roku, która miała charakter interdyscyplinarny, 

a wśród referentów gościli specjaliści: kulturoznawcy, 

literaturoznawcy, historycy, historycy sztuki, znawcy 

fenomenologii przestrzeni, którzy z wielu perspektyw 

odnieśli się do kulturowo-historycznej problematyki 

regionu.

Dużym zaszczytem było dla mnie jako kierowni-

ka projektu przyłączenie się wyżej wymienionych 

specjalistów, jak i zewnętrznych ekspertów, którzy 

również uczestniczyli w obradach konferencyjnych. 

A wzięli w nich udział: prof. Jan M. Piskorski (Uniwer-

sytet Szczeciński), prof. Robert Traba (Centrum Badań 

Historycznych PAN w Berlinie), prof. Aleksandra Chy-

lewska-Tölle (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy 

w Collegium Polonicum w Słubicach), dr Zbigniew 

Feliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Jan 

dr Marta Bąkiewicz
germanistka,
literaturoznawczyni
adiunkt 
w Polsko-Niemieckim 
Instytucie Badawczym 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu
i Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina
we Frankfurcie nad Odrą
z siedzibą
w Collegium Polonicum
w Słubicach
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Konferencja „Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego 
Nadodrza” (listopad 2014), Słubice.
Od lewej: prof. Hannelore Scholz-Lübbering, 
prof. Grażyna Barbara Szewczyk, dr Zbigniew Feliszewski, 
prof. Jan M. Piskorski

Fot. Adam Czerneńko

Dr Marta Bąkiewicz we Frankfurcie nad Odrą 

Fot. Marcin Sinicki

Musekamp (Europejski Uniwersytet Via-

drina we Frankfurcie nad Odrą), prof. Mag-

dalena Marszałek (Uniwersytet w Poczda-

mie).

Relacje z badań i dyskusje skupione 

były wokół kulturowych tradycji polsko-

niemieckiego pogranicza, wielokulturo-

wości regionu i związanego z tym trans-

feru kulturowego, polsko-niemieckiego 

dziedzictwa kulturowego, zagadnień kul-

turowej kontynuacji, względnie recepcji 

dziedzictwa kulturowego.

Moje postrzeganie badanej przestrze-

ni, złożonej z wielu przenikających się 

warstw dziedzictwa kulturowego, zawar-

łam w przyczynku ze znaczącym tytułem 

Palimpsest nad Środkową Odrą pomiędzy 

wczoraj a dziś. Na zadawane sobie wielo-

krotnie pytanie o charakterystyczną cechę 

badanego regionu znajduję obecnie wiele 

odpowiedzi, wśród nich znajduje się prze-

konanie o tym, że tą cechą jest historyczna 

płynność granic, która wpłynęła na ciągłą 

zmienność przynależności państwowej 

badanego regionu. Z faktem tym wiąże się 

nierozerwalnie pograniczność, m.in. ta ślą-

sko-brandenbursko-wielkopolska w okre-

sie międzywojennym oraz polsko-niemiec-

ka po 1945 roku. Ten fakt musiał wpłynąć 

na krajobraz kulturowy i jego współczesny 

kształt. To on właśnie stał się klamrą spaja-

jącą wszystkie badania w ramach projektu, 

a poszukiwania jego wielorakich egzempli-

ikacji w przestrzeni materialnej i niemate-

rialnej nad Środkową Odrą były dla mnie 

– i są nadal – intelektualną przygodą.

„Ziemia Lubuska” jest regionem o wiel-

kim potencjale. Tak jak w jednym z wier-

szy (Nad Odrą) Ernst Günther Bleisch pisze 

o tajemnicy rzeki, która utknęła na samym 

jej dnie, nietknięta, tak regiony nad Odrą 

skrywają jeszcze wiele nietkniętych tajem-

nic. Te z nich , które odkryliśmy z kolega-

mi i koleżankami, zaprezentowane zosta-

ną w tomie zbiorowym, który ukaże się 

w drugiej połowie roku. u

1 Problematyka nazewnictwa regionu była przedmiotem 
burzliwych dyskusji w trakcie konferencji, a wyniki badań 
z tą problematyką związane przedstawione zostaną w przy-

gotowywanych do druku artykułach, m.in.: Palimpsest an der 
Mittleren Oder zwischen gestern und heute (Marta Bąkiewicz), 
Vom Bistum Lebus zur Wojewodschaft Lubuskie (Beata Halicka), 
Das Kulturbild des schlesisch-brandenburgisch-großpolnischen 
Grenzlandes in der Presse im 19. und Anfang der 20. Jahrhun-

derts (Dawid Kotlarek).
2 Pod redakcją Beaty Halickiej i Karla Schlögela.
3 Publikacja wydana przez Instytut Historii Stosowanej pod 

redakcją Felixa Ackermanna, Jana Musekampa, Bernda Vo-

genbecka.
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Ryc. 1. 

Posąg Okeanosa  
(z Efezu, II w. n.e.)

w Muzeum Archeologicznym 
w Stambule

Fot. Giovanni Dall’Orto

odra jest… mężczyzną
Wedle wierzeń starożytnych ojcem wszystkich rzek był najstarszy z tytanów – 
Okeanos. Za ojcem więc personiikowano je na ogół pod postacią mężczyzny.

dr hab.
Radosław Skrycki   
Instytut Historii 
i Stosunków 
Międzynarodowych
Wydział
Humanistyczny US

Córki Okeanosa (ryc. 1) – Okeanidy uosabiały źródła 

i strumienie; rzeki zarezerwowane były dla sy-

nów. W XVI wieku, kiedy za sprawą odkrywania sta-

rożytności stworzono bogatą ikonograię odnoszącą się 

do wizerunków i opisów sprzed tysięcy lat, także rzeki 

zaczęto przedstawiać pod postacią człowieka. Był to 

z reguły leżący, półnagi, brodaty mężczyzna, trzymają-

cy w ręku wiosło (mające obrazować żeglowność rze-

ki) i opierający się na przechylonym dzbanie, z którego 

wylewała się woda – alegoria źródeł. Niekiedy postaci 

towarzyszyły inne atrybuty, jak: korona z sitowia czy 

produkty rolnicze lub przemysłowe, charakterystycz-

ne dla regionu, przez który rzeka przepływała.

Co ciekawe, w ten sposób personiikowano tylko 

rzeki europejskie, a szczególnie powszechnie – te z nie-

mieckiego obszaru kulturowego. Rzadko w tym okre-

sie zdarzają się analogie z Italii, Francji czy Rzeczypo-

spolitej.

odRA ZAcZyNA PŁyNĄć w euRoPie
Odra do europejskiej geograii traiła za sprawą Ptole-

meusza. Ten starożytny uczony stworzył w II w. n.e. 

opis znanego wówczas Grekom świata, podając kilka 

tysięcy nazw miejscowych z określeniem ich poło-

żenia. Pośród kilku ważnych rzek płynących przez 

Wielką Germanię (tak Ptolemeusz określił ziemie mię-

dzy Renem a Wisłą) był Viadrus, który renesansowi 

uczeni już w początkach XVI wieku utożsamili z Odrą. 

Od tej pory – a więc przez pół tysiąca lat – łączy się ją 

z ptolemejskim Viadrusem (a czasem też, zamiennie, 

z Guttalusem wymienionym przez Solinusa i Pliniu-

sza). Wrósł on bardzo mocno w tradycję nadodrzań-

ską, niestety tylko po niemieckiej stronie Odry. Do 

jego imienia nawiązuje uniwersytet we Frankfurcie 

(Viadrina) czy pismo wydawane w Bad Freienwalde 

(„Viadrus”). Współcześnie tradycję tę – łączenia nazwy 

Viadrus z Odrą – próbowano podważać, dając inne 

interpretacje Ptolemeusza, ale to temat na osobny ar-

tykuł…

Renesansowa, a później barokowa sztuka posługi-

wała się bogatym językiem metafor i alegorii, tworząc 

rozbudowane programy ikonograiczne, stanowiące 

niejednokrotnie złożoną historię, opowiedzianą za 

pomocą charakterystycznych znaków, postaci i scen. 

Nie inaczej było w przypadku rzek, a w ramach rzek 

– Odry.
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PeRSoNifiKAcJe odRy
Podobnie jak starożytnego Okeanosa 

przedstawiano ją prawie zawsze pod po-

stacią leżącego starca. Prawie, ponieważ 

znamy jedno przedstawienie różniące się 

od kanonu – plan Wrocławia z I połowy 

XVIII wieku – na którym „wrocławskie” 

rzeki Odra (die Oder) i Oława (die Ohlau) to 

kobiety, co uzasadnione jest użyciem żeń-

skiej formy nazwy w języku niemieckim, 

a nie – jak dotychczas – męskiej łacińskiej.

Gros przedstawień to jednak personi-

ikacje męskie. Po raz pierwszy w ten spo-

sób przedstawiono rzekę w dziele Ślązaka 

Martina Opitza, wydanym w 1625 roku. 

Wkrótce potem sięgnął do tego motywu 

Caspar Schneider w swojej (pierwszej 

w dziejach) monograii rzeki (1689; ryc. 2). 

Viadrus na frontyspisie tej książki opiera 

się o potężny dzban (źródła rzeki), trzyma 

w ręku bogato zdobione wiosło, a głowę 

ma przystrojoną koroną z wodnych roślin. 

Wokół niego baraszkują stwory rzeczne, 

obrazujące wartkość nurtu, jej dopływy 

oraz zasobność w ryby.

Piękną alegorię Śląska (jako Ateny) 

zamieścił ojciec śląskiej dyplomatyki Frie-

drich Wilhelm Sommer w 1720 roku. Na 

rycinie nr 3 widzimy pod ludzką postacią 

scharakteryzowaną geograię regionu, du-

chy gór: Sobótki (Genius Sabothi) i Sudetów 

(Genius Sudetus) oraz rzek: Odry (Viader) 

i Kwisy (Quissus). W górnej części Fama, 

dmąc w trąbę, głosi chwałę władcy Śląska, 

cesarza Karola VI, którego portret widzimy 

w medalionie. Całości sceny dopełnia czar-

ny orzeł śląski.

Prezentacje stosowane w drukach 

zwartych w niemal identycznej konwen-

cji powtarzano w kartograii. W 1710 roku 

w Norymberdze ukazała się drukiem mapa 

Śląska Johanna Baptisty Homanna. W kar-

tuszu tytułowym mężczyzna leży tyłem 

do czytelnika i spogląda na rozbudowaną 

scenę alegoryczną. Oto widzimy stojącą 

kobietę w corona muralis – stolicę Śląska 

Vratislavię, putta ciągnące bele płótna, 

z których słynął Śląsk, czy wreszcie Famę, 

dmącą w trąbę i sławiącą potęgę ekono-

miczną regionu.

Na innej mapie, przedstawiającej ka-

nał łączący systemy wodne Odry i Duna-

ju (1719), Viadrus i Danubius podają sobie 

ręce, zaś towarzysząca im symbolika: wio-

sła, sieci, łodzie żaglowe, wyraźnie wskazu-

je, jak ważne są to rzeki.

PoMoRSKie AKceNTy
Niestety, pomorskich akcentów w nowo-

żytnej ikonograii Odry znajdziemy nie-

wiele. Większość map i innych wizerun-

ków pochodzi ze Śląska, zupełnie jakby 

Ślązakom bardziej niż Pomorzanom zale-

żało na hołubieniu rzeki. Wiele z przed-

stawień śląskich jest rodzimego pocho-

dzenia; pomorskie tylko jedno – na fryzie 

Bramy Portowej w Szczecinie autorstwa 

Damarta.

Raz też w kartograii pomorskiej poja-

wia się Viadrus. Jest to mapa Matthaeusa 

Seuttera z ok. 1740 roku, której bogaty kar-

tusz tytułowy nawiązuje do zakończonej 

niedawno wojny północnej. Zdecydowanie 

jednak przeważa tu symbolika militarna – 

panoplia, a postać boga rzeki ma znaczenie 

drugorzędne. u
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Książka o tematyce 
politologicznej  z wyróżnieniem

Dr hab. Renata Podgórzańska, zastępczyni dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prezes szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa 
Nauk Politycznych, otrzymała wyróżnienie w trzeciej edycji prestiżowego Ogólnopolskiego 
Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce 
politologicznej.

Badaczka otrzymała wyróżnienie za pracę pt. Po-

lityka zagraniczna Polski wobec obszaru postjugo-

słowiańskiego. Dyplom dr hab. Renacie Podgórzańskiej 

wręczył dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dzien-

nikarstwa UAM prof. Tadeusz Wallas podczas między-

narodowej konferencji naukowej pn. Bezpieczeństwo 

Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych 

i przyszłych zagrożeń. Diagnozy i scenariusze na przy-

szłość, która odbyła się 5 lutego 2015 r. w Słubicach.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o po-

lityce i naukach związanych z tą sferą życia społecz-

nego, zainteresowanie, przede wszystkim młodych 

naukowców, badaniem życia politycznego w wymia-

rze krajowym, regionalnym oraz globalnym, a także 

nagradzanie badaczy wyróżniających się rzetelnością, 

innowacyjnością oraz troską o wysoką efektywność 

i jakość prowadzonych badań oraz zachowanie pamię-

ci o patronie nagrody, profesorze Czesławie Mojsiewi-

czu, i jego dorobku naukowym.

Organizatorem konkursu jest Oddział Poznański 

Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Partne-

rem wydarzenia natomiast jest Wydział Nauk Poli-

tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. W jury zasiedli między 

innymi: honorowa przewodnicząca – Emilia Mojsie-

wicz, przewodniczący kapituły prof. UAM dr hab. Ta-

deusz Wallas – dziekan Wydziału Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu oraz prof. dr hab. 

Roman Bäcker – prezes Polskiego Towarzystwa Nauk 

Politycznych. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US
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26 lutego 2015 dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. 
Ryszard Borówka, oraz dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego  
w Szczecinie, mgr inż. Renata Kowal-Marcinkowska, podpisali umowę dotyczącą realizacji 
współpracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.

Wydział Nauk o Ziemi patronem młodych 

techników geologów

Głównym założeniem porozumienia będzie or-

ganizowanie wspólnych przedsięwzięć nauko-

wych i dydaktycznych oraz umożliwienie uczest-

nictwa uczniom i pracownikom szkoły w zajęciach 

prowadzonych przez pracowników naukowych 

wydziału. W ramach współpracy klasie o proilu 

technik geolog przyznano patronat Wydziału Nauk 

o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie 

klasy o tym proilu będą mieli możliwość uczestnic-

twa w warsztatach geologicznych organizowanych 

w formie zajęć terenowych i laboratoryjnych.

Dodatkowo wydział przygotuje dla szkoły kolek-

cję skał, minerałów oraz okazów paleontologicznych, 

z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, udostępni 

podręczniki z zakresu geologii, górnictwa oraz geo-

graii, a także umożliwi zorganizowanym wyciecz-

kom szkolnym możliwość nieodpłatnego odwiedze-

nia Muzeum Geologicznego

dr hab. Andrzej 
Zawal, prof. US

dziekan

Wydziału Biologii

Profesor dr hab. Jolanta Tarasiuk, kierownik Katedry Biochemii wydziału Biolo-

gii uniwersytetu Szczecińskiego, decyzją profesora dra hab. Krzysztofa J. Kurzy-

dłowskiego została nominowana na członka Scientiic council programu europej-

skiego eRA.Net RuS Plus w obszarze „drug discovery for cancer, cardiovascular and 

infectious diseases” jako reprezentantka Narodowego centrum Badań i Rozwoju.

Zadaniem  Scientiic Council programu europejskiego ERA.Net RUS Plus w ścież-

ce S&T jest rozwiązanie kwestii spornych dotyczących ocen merytorycznych wnio-

sków złożonych w konkursie, podejmowanie rozstrzygających decyzji w sprawie 

ich oceny oraz ustalanie listy rankingowej dla tych ocenionych przez ekspertów 

międzynarodowych. Wyniki tych działań  w formie listy rankingowej wniosków rekomendowanych do 

doinansowania stanowią podstawę pracy Grupy Agencji Finansujących (w tym NCBiR).

Należy podkreślić, że jest to kolejne zaszczytne wyróżnienie prof. dr hab. Jolanty Tarasiuk. Jej wybitny 

dorobek naukowy oraz doświadczenie fachowe były już wielokrotnie docenione i wykorzystywane przez 

międzynarodową społeczność naukową, co potwierdzają  liczne powoływania  do gremiów eksperckich  

w najwyższej rangi europejskich programach naukowych.

Do najważniejszych z nich  zaliczyć  można: funkcję eksperta w: 6. i  7. Programie Ramowym Unii Europej-

skiej LifeSciHealth (2002-2006, 2007-2013), w Programie Horizon 2020 Unii Europejskiej (od 2014 roku) oraz  

w Programie EuroNanoMed (z rekomendacji NCBR – 2014). O olbrzymim zaangażowaniu prof. Tarasiuk i 

jej wkładzie w rozwój nauki europejskiej może świadczyć fakt, że tylko w ramach wyżej wymienionych 

programów jest autorką 148 opracowanych recenzji.

Jako  społeczność naukowa Wydziału Biologii czujemy się szczególnie dumni z osiągnięć naszej kole-

żanki. Gratulując prof. dr hab. Jolancie Tarasiuk kolejnego zaszczytnego wyróżnienia, życzymy dalszych 

sukcesów. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US
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13 marca 2015 r. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US w murach 
rektoratu zawarł porozumienie o współpracy z Zachodniopomorskim Związkiem 
Piłki Nożnej. 

Współpraca US i Zachodniopomorskiego 

Związku Piłki Nożnej

Z ramienia uczelni podpis złożyli: JM Rektor Uniwersytetu 

Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk oraz dzie-

kan Wydziału Wychowania Fizycznego i Promocji Zdrowia  

dr hab. Jerzy Eider, prof. US. ZZPN reprezentowali prezes Jan Bed-

narek oraz wiceprezes ds. organizacyjnych Waldemar Echaust.

Umowa została zawarta m.in., by rozwijać współpracę mię-

dzy uczelnią a ZZPN w zakresie: kształcenia kadr trenerskich 

zgodnie z konwencją UEFA i programami Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, kształcenia kadr sędziowskich oraz dokształcania 

licencjonowanych trenerów piłki nożnej, prowadzenia badań 

diagnostycznych dotyczących identyikacji talentów w piłce 

nożnej oraz oceny poziomu sprawności izycznej reprezentan-

tów kadry województwa i piłkarzy Gimnazjalnego Ośrodka 

Szkolenia Sportowego Młodzieży w Szczecinie, a także organi-

zowania oraz prowadzenia wspólnych szkoleń, spotkań, semi-

nariów, propagujących przedsięwzięcia w zakresie rekreacji 

i sportu dzieci oraz młodzieży.

Strategicznym celem porozumienia jest przeprowadzenie 

przez kadrę dydaktyczną US w ramach programu kształcenia 

studentów uczestniczących w specjalizacji sportowej z piłki noż-

nej, zgodnie z obowiązującymi programami kursów UEFA, zajęć 

specjalistycznych z piłki nożnej, dających studentom możliwość 

przystąpienia do egzaminu na trenera UEFA C, oraz zorganizo-

wanie i przeprowadzenie przez Zachodniopomorski Związek 

Piłki Nożnej egzaminu dyplomowego na trenera UEFA C dla 

studentów US uczestniczących w tej specjalizacji.

Dodatkowo celem umowy jest umożliwienie odbywania 

praktyk studenckich w Zachodniopomorskim Związku Piłki 

Nożnej, w szczególności w ramach prowadzonych przez zwią-

zek programów szkoleniowych, tj. Akademii Młodych Orłów, 

w zgrupowaniach oraz konsultacjach kadr wojewódzkich. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. u

Wydział zapewni również pomoc merytoryczno-organi-

zacyjną i przygotowanie kandydatów do podjęcia studiów na 

kierunkach geologia oraz geograia realizowanych przez WNoZ 

oraz pomoc naukową dla uczniów startujących w olimpiadach 

przedmiotowych, jak i zdających egzamin zawodowy w klasie 

o proilu technik geolog.

W ramach współpracy wydział na preferencyjnych warun-

kach udostępnieni również szkole zasoby dydaktyczno-labora-

toryjne Centrum Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szcze-

cińskiego oraz Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 

w Międzyzdrojach. u

Jan Bednarek prezes ZZPN i JM Rektor prof. Edward Włodarczyk
podpisują umowę o współpracy

Fot. Jerzy Giedrys
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25 lat mikrobiologii i immunologii  
w Uniwersytecie Szczecińskim

Jednymi z dziedzin, które rozwinęły się na Uniwersyteckie Szczecińskim od podstaw, są 
mikrobiologia i immunologia, których dwudziestopięciolecie powstania świętowaliśmy 
razem z naszymi licznymi współpracownikami i przyjaciółmi 23 stycznia 2015 roku w sali 
Senatu US

dr hab. Beata
Hukowska-Szematowicz

Katedra Immunologii
Wydział Biologii US

Nasze zaproszenie na ogólnopolską konferencję pt. 

Zjawiska immunologiczne i mikrobiologiczne – dia-

gnostyka mikrobiologiczna przyjęli m.in. przedstawi-

ciele Komitetu Immunologii i Komitetu Mikrobiologii 

PAN, a także Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-

stwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, co nas 

tym bardziej cieszy, że obchody dwudziestopięciolecia 

mikrobiologii i immunologii na US połączone zostały 

z czterdziestoleciem pracy zawodowej prof. dra hab. 

Wiesława Deptuły, który obchodził również 65 uro-

dziny.

Pięknym prezentem dla Jubilata, jak i całego ze-

społu immunologów, kierowanego przez prof. dra 

hab. Wiesława Deptułę, było wręczenie przez przed-

stawiciela Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej prof. dra hab. 

Janusza Marcinkiewicza, w obecności władz uczel-

ni i licznych gości, w tym z Komitetu Mikrobiologii 

i Immunologii PAN, Medalu im. Ludwika Hirszfelda 

za wybitny wkład w rozwój immunologii w Polsce, 

a w szczególności immunologii weterynaryjnej. Tym 

samym wyróżnione zostały również członkinie ze-

społu: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US, prof. dr 

hab. Michał Stosik, dr hab. Paulina Niedźwiedzka-

Rystwej, dr Małgorzata Pawlikowska-Warych, dr Jo-

anna Śliwa-Dominiak, dr Alicja Trzeciak-Ryczek oraz 

mgr Agata Kulińska, Halina Kosna, Elżbieta Molenda, 

Ewa Gieda, mgr Anna Gustaw-Kowalczyk i pisząca te 

słowa, a trzeba dodać, że jest to drugi zespół naukowy 

w Polsce uhonorowany medalem, uznawanym w ca-

łej Europie, po zespole pracującym w Centrum Zdro-

wia Dziecka.

Miłym i wzruszającym akcentem były wspo-

mnienia pracowników, którzy niezmordowanie, 

w niekiedy bardzo trudnych materialnie i lokalowo 

warunkach, prowadzili badania, coraz bardziej roz-

szerzając ich zasięg i dostosowując je do najnowszych 

światowych poszukiwań i oczekiwań ze strony śro-

dowisk biologicznych, w tym weterynaryjnych i le-

karskich.

W drugiej części konferencji wygłoszono referaty: 

o odporności a starzeniu się człowieka (prof. dr hab. 

Jacek Witkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny), 

o bioilmie bakteryjnym w kontekście układu odpor-

nościowego człowieka (prof. dr hab. Janusz Marcin-

kiewicz, UJ Collegium Medicum), a także o bakterio-

fagach – cudownych elementach natury (prof. dr hab. 

Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański), które są 

m.in. alternatywą dla chemioterapeutyków w lecze-

niu groźnych infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Prof. Wiesław Deptuła wita 
gości jubileuszowych

Fot. Jerzy Giedrys
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Podsumowaniem uroczystości 25-lecia obu jednostek oraz 

40-lecia pracy zawodowej prof. Wiesława Deptuły jest wydanie 

dwóch tomów. Pierwszy z nich to księga pamiątkowa Mikrobio-

logia i Immunologia w Uniwersytecie Szczecińskim (1988/89-2014) 

wspólnego autorstwa Wiesława Deptuły i niżej podpisanej, ob-

razująca historię oraz obecne możliwości badawcze mikrobiologii 

i immunologii na US oraz budująca portret kadry naukowej i syn-

tetyzująca jej dorobek. Miłym zaskoczeniem dla czytelnika mogą 

być zamieszczone w tomie wiersze współpracowników katedr.

Nurt wspomnieniowy został uzupełniony przez drugą książkę 

Immunologia – fakty znane i nieznane autorstwa całego obecnego 

zespołu prof. dra hab. Wiesława Deptuły, a także jego wychowan-

ków pracujących poza US, dotyczącą immunologii w aspekcie 

zdrowia, urody i dobrego samopoczucia człowieka. u

prof. dr hab.  
Wiesław Deptuła
kierownik Katedry 

Mikrobiologii
Wydział Biologii US

Panie Profesorze, w czasie obchodów jubileuszu 

Pan i Pana współpracownicy wspominaliście 

trudne początki. Można powiedzieć, że była to opo-

wieść „jak hartowała się stal…”

W 1986 roku powstał Wydział Biologii, a po trzech la-

tach zatrudniono mnie do prowadzenia przedmiotów 

mikrobiologicznych dla absolwentów kierunku biolo-

gii. Jako trzydziestosześcioletni doktor habilitowany 

wygrałem konkurs.

Małymi krokami, przy dużym szczęściu, akceptacji 

i wsparciu wielu osób – w tym także władz uczelnia-

nych i wydziałowych – rozpoczęliśmy budowę pod-

walin mikrobiologii i immunologii, także dzięki wypo-

życzeniu „na wieczne nieoddanie” sprzętu ze szpitala 

i zakładów oraz innych laboratoriów, m.in. Szpitala 

Wojewódzkiego w Gorzowie, Zakładu Higieny Wete-

rynaryjnej w Koszalinie. Staraliśmy się o środki inan-

sowe i wsparcie projektów na poziomie centralnym, 

resortowym, które przydzielali urzędnicy na zasadzie 

grantów i konkursów, a nie funkcjonował jeszcze 

Komitet Badań Naukowych. Publikacja wyników na-

szych badań ułatwiła nam staranie się o inansowa-

nie nowych inwestycji oraz zakup aparatury. Wtedy 

wybudowaliśmy wiwarium z inansów Fundacji na 

Rzecz Nauki Polskiej. Dodam, że zwierzęta przebywa-

ły w pomieszczeniach z klimatyzacją, której brakowa-

ło w laboratoriach.

25 lat to dużo czy mało w życiu jednostki uniwersy-

teckiej?

I dużo, i mało. Mimo tak krótkiego czasu działalności 

dorobiliśmy się wielu wychowanków i samodzielnych 

pracowników: jedenastu doktorów, którzy dzięki sta-

żom zagranicznym, konferencjom międzynarodowym 

(m.in. w Japonii, Brazylii, USA, Europie) oraz opanowa-

niu minimum jednego języka obcego są zdecydowanie 

lepiej przygotowani do pracy badawczej niż my u po-

czątków budowy Wydziału Biologii.

Prof. dr hab. Michał Stosik zasilił kadrę Wydziału 

Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Zielonogór-

Z prof. dr. hab. Wiesławem Deptułą, kierownikiem Katedry Mikrobiologii Wydziału  
Biologii US, rozmawia Krzysztof Trzciński, dyrektor Biura Promocji i Informacji US.

Nowe perspektywy
w mikrobiologii

Krzysztof Trzciński 
dyrektor

Biura Promocji
i Informacji US
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skim. W 2014 roku otrzymaliśmy jako ze-

spół wyróżnienie przyznane przez Polskie 

Towarzystwo Immunologii Doświadczal-

nej i Klinicznej, najważniejsze odznaczenie 

dla immunologów w Polsce – Medal im. 

Ludwika Hirszfelda. 

Jakie zmiany zaszły w samym procesie 

prowadzenia badań?

Początkowe metody, czyli immunocy-

tochemiczne, to była przede wszystkim 

umiejętność odczytywania wyników 

pod mikroskopem dobrej jakości. Obecnie 

jest inaczej, bo stosujemy specjalistyczny 

sprzęt, np. cytometr. Mieliśmy i mamy 

złote ręce w zastosowaniu tych metod 

w wirusologii i w immunologii. Przepro-

wadzamy badania na królikach, w proce-

sie tym nie ma gotowych komponentów, 

tak jak w przypadku myszy czy człowie-

ka. Dlatego musimy sami lub wspólnie 

z innymi irmami biotechnologicznymi 

współtworzyć znaczniki, przy pomocy 

których możemy określić poziom niektó-

rych ważnych dla nas substancji, a nas 

interesuje w szczególności reakcja odpor-

nościowa organizmu ssaka w wyniku za-

każenia wirusowego o przebiegu ostrym 

12-48 godzin do śmierci. Natura wytwo-

rzyła zarówno zarazki, które powodują 

śmierć w krótkim czasie, jak i mechani-

zmy obronne u makroorganizmów, któ-

re owe zarazki potraią zwalczyć. Jeszcze 

w Lublinie od 1974 roku zajmowałem się 

mechanizmami broniącymi makroorga-

nizm ssaka, które reagują w kilka godzin 

po infekcji. Pracując później w Gorzowie 

Wlkp., badałem takie mechanizmy, które 

powstają w ciągu kilku minut. W Kate-

drze Mikrobiologii i Katedrze Immunologii 

interesuje nas przebieg tego mechanizmu 

w krótkim czasie, bo wirusy mają różną 

budowę, tak że oddziaływają na organizm 

ssaka gwałtownie, szybko i wolno. Naszą 

domeną jest badanie tego procesu nie na 

poziomie molekularnym, lecz na poziomie 

zjawisk i białych ciałek krwi, na bazie re-

akcji komórki, jej zachowań i jej czynności, 

np. fagocytozy, apoptozy, autofagii.

Jakie są Państwa najbliższe plany badaw-

cze?

Liczymy, że dzięki pozyskaniu inansowa-

nia z Regionalnego Funduszu Operacyjne-

go wprowadzimy do praktyki nasze dwa 

pomysły. Dzięki poprawie jakości kontroli 

wód chcemy u ludzi i u zwierząt prowa-

dzić diagnostykę schorzeń, które są bardzo 

dokuczliwe, a w Polsce w ogóle nierozpo-

znawalne. Chodzi o występujące w wodzie 

chlamydie środowiskowe, choć także i inne 

zarazki i bakterie.

Oczywiście cały czas prowadzimy ba-

dania, dzięki którym chcemy wykazać, 

że chlamydie środowiskowe występują 

powszechnie w wodzie i w odchodach 

ptaków, co oznacza, że problem jest poważ-

ny i dotyczy zarówno dużych obszarów 

miejskich, gdzie bytują choćby gołębie, jak 

i wiejskich, gdzie ptactwa jest zdecydowa-

nie więcej.

Moim zamiarem jest to, aby w pry-

watnych dwóch, trzech laboratoriach, 

najpierw w Szczecinie, a potem w innych 

miastach, uruchomić proces badawczy 

polegający na opracowaniu znaczników, 

na bazie których będzie można prowadzić 

diagnozę. W dalszej kolejności wyniki tych 

badań należałoby szeroko upowszechnić 

w Polsce. Dzięki temu mielibyśmy szansę 

zlikwidować przypuszczalne źródło i przy-

czynę wielu schorzeń.

Jeśli jakiś zarazek występuje po-

wszechnie w przyrodzie i łatwo „wnika” do 

makroorganizmu, to zazwyczaj jest on bar-

dzo wrażliwy na działanie układu odpor-

nościowego u ssaków. Jeśli natomiast jakiś 

zarazek bardzo trudno wnika do naszego 

organizmu, to jego oporność jest większa. 

Oto przykład: wirus grypy, którym zakaże-

nia są powszechne – mamy na niego anti-

dotum pod postacią podwyższenia odpor-

ności, zaś w przypadku wirusa wścieklizny, 

którego przedostanie się do organizmu jest 

trudne, siły obronne makroorganizmów 

słabiej umieją działać, ponieważ musi wy-

stąpić zranienie na skórze – ale jego atak 

jest równoznaczny ze śmiercią.

Stąd nasze przypuszczenia, że po-

wszechność występowania chlamydii 

środowiskowych powoduje, że są one 

w miarę wrażliwe na broń, którą posiada 

człowiek, czyli substancje odpornościowe, 

które umiemy badać.

W Ministerstwie Rolnictwa apelowa-

łem o rozpoczęcie badań, które mogą do-

prowadzić do wyjaśnienia genezy wielu 

schorzeń zarówno u ludzi, jak i u zwierząt.

Które z Pana osiągnięć badawczych uwa-

ża Pan za najistotniejsze?

Sądzę, że udało mi się wprowadzić przy 

ostrych infekcjach wirusowych występu-

jących u ludzi, m.in. proces fagocytozy jako 

wskaźnik w postępowaniu diagnostycz-

nym do oceny stanu odporności. 

Udało mi się również pokazać, że w ob-

rębie chlamydii występują tzw. immuno-

typy, czyli dodatkowy podział zarazka. Na 

podstawie immunotypów wybrać można 

taki zarazek, który możemy wykorzystać 

do produkcji preparatów biologicznych, 

na przykład szczepionek. Zastosowanie 

zarazka o wysokiej immunogenności gwa-

rantuje, że powstanie wysoka odporność 

po podaniu szczepionki. To samo dotyczy 

wirusa, odpowiedzialnego za pomór kró-

lików, który jest wirusem modelowym, 

np. dla wirusów gorączek krwotocznych, 

bardzo groźnych czynników infekcyjnych 

u ludzi. 

Nie udało się nam jednak immunoty-

pów wpisać do systematyki wirusologicz-

nej. Jednak trzeba podkreślić, że klasy-

ikacja wirusów, jak i bakterii w świecie 

przebiega wolno, ponieważ trzeba wyka-

zać w tym obszarze wielką ostrożność.

Moim przełomowym odkryciem było 

wykazanie w 1988 roku, a uczyniłem to 
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W kręgu
niemieckiej historii

Książka prof. Włodzimierza Stępińskiego W kręgu niemieckiej historii. Wybór prac, 
przygotowana z okazji jubileuszu 65 urodzin autora, zawiera artykuły, recenzje  
i wypowiedzi jubilata stanowiące przekrój jego dorobku naukowego poczynając 
od 1971 roku.

dr hab. Paweł Gut 
uczeń
prof. Włodzimierza 
Stępińskiego 
pracownik Archiwum 
Państwowego
w Szczecinie

Tom, który ukazał się w grudniu 2014 roku, składa 

się z 4 części zawierających 14 tekstów obrazują-

cych naukowe pola zainteresowań autora. Uzupeł-

niają je debiut naukowy i bibliograia prac profesora 

W. Stępińskiego, a także szkic biograiczny – laudacja 

przygotowana przez prof. Edwarda Włodarczyka. 

Prof. Włodzimierz Stępiński jest wybitnym i ce-

nionym badaczem dziejów Pomorza, Prus i Niemiec 

w XIX i XX wieku, ale swą karierę naukową rozpo-

czął od badań nad najdawniejszymi dziejami Pomorza 

Zachodniego. W trakcie studiów na Uniwersytecie 

Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1968-1972, 

uczestnicząc w seminarium z dziejów średniowiecza 

prof. Gerarda Labudy, przygotował artykuł Biskup-

stwo pomorskie w Uznamiu w XII wieku, a następnie 

pracę magisterską o Kamieniu Pomorskim jako sie-

dzibie książęcej i biskupiej w XII wieku. Ta ostatnia 

praca stała się podstawą monograii Kamień Pomorski 

w XII i XIII wieku, która ukazała się w Państwowym 

Wydawnictwie Naukowym w 1975 roku. Natomiast 

wspomniany artykuł o biskupstwie w Uznamiu, opu-

blikowany w 1971 roku w „Materiałach Zachodniopo-

morskich”, rozpoczyna omawiany wybór prac prof. W. 

Stępińskiego. 

Wraz z przejściem do pracy do Zakładu Historii 

Pomorza Instytutu Historii PAN w 1975 roku zainte-

resowania badawcze W. Stępińskiego, który pozosta-

wał pod opieką prof. Bogdana Dopierały, zostały skie-

rowane na dzieje Pomorza, Prus, Niemiec, stosunków 

polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. Odtąd nieprze-

rwanie przez 40 lat prof. Stępiński poprzez rozprawy 

doktorską, habilitacyjną, profesorską związał się z tą 

tematyką, prowadząc badania z dziejów gospodar-

czych, społecznych i politycznych.

jako pierwszy w Europie, że typowa dla 

ludzi Chlamydia trachomatis zasiedla rów-

nież organizmy zwierzęce, które mogą być 

źródłem zakażenia człowieka. Wykryłem 

to w nasieniu buhaja, w tym samym okre-

sie Wintebrig w Niemczech wykazał taki 

przypadek u bydła w kale, a Rogers w An-

glii, w 1993, czyli pięć lat później – obecność 

tych chlamydii u świni.

Niezależnie od tego, że wykazałem 

nowe źródło zakażenia chlamydią u ludzi, 

udało mi się, jako jedynemu do tej pory, 

opisać, jak wygląda status immunologiczny 

u zwierzęcia zakażonego typową chlamy-

dią ludzką.

Jakie macie Pan i Pana zespół plany na 

przyszłość?

Chcemy zaadaptować w laboratoriach 

diagnostycznych metody, które zdecydo-

wanie bardziej obiektywnie będą oceniać 

środowisko wodne, oraz wprowadzić do 

powszechnej diagnostyki praktyki wykry-

wania chlamydii środowiskowych.

Myślę, że także w ciągu tego roku po-

winny pojawić się w druku nasze wyniki 

dotyczące badań nad ostrymi infekcjami 

wirusowymi, w których przybliżamy ich 

patogenezę. Badania te pozwolą nam prze-

modelować myślenie badaczy na etiologię 

chorób wywołanych przez wirusy o prze-

biegu ostrym.

Marzeniem moim, które akceptuje 

również zespół, jest to, aby nasze artykuły 

przeglądowe mogły być wykorzystane do 

podnoszenia świadomości społecznej. Choć 

dziś tego typu działalność, czyli pisanie 

prac przeglądowych (dziennikarstwo na-

ukowe), nie jest popularne, ja i mój zespół 

z tego nie zrezygnujemy i mam nadzieję, że 

spełnią się nasze marzenia. u
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HiSToRiA SPoŁecZNo- 
-PoliTycZNA
Niewielki ułamek tych badań prezentuje 

wspomniana książka. Podzielone zostały 

one na 4 części, w pierwszej, Sprawy gospo-

darczo-społeczne, znalazły się 3 artykuły 

poświęcone pruskiej drodze do kapitalizmu 

w rolnictwie, a także rozwojowi gospodar-

czemu i społecznemu na przykładzie Po-

morza w XIX wieku, m.in. na przykładzie 

działalności Ernsta G.G. Bülowa z Komoro-

wa, stosunku szlachty do rozwoju przemy-

słu, a także rozwoju Szczecina.

Z kolei w rozdziale Partie polityczne 

zamieszczone zostały opracowania do-

tyczące działalności partii politycznych 

w Szczecinie podczas Wiosny Ludów, 

a także w okresie republiki weimarskiej. 

Szczególne miejsce w książce zajmuje 

część Jednostka w historii, w której zapre-

zentowane zostały poglądy Włodzimierza 

Stępińskiego o roli człowieka w dziejach. 

Dwie z przedstawionych prac to artykuły 

dotyczące działalności nadprezydentów 

prowincji pomorskiej – Johanna Augu-

sta Sacka, oświeconego biurokraty, który 

wprowadził Pomorze Zachodnie w prze-

miany XIX wieku, a także Ernsta Senffta 

von Pilsacha, reprezentanta konserwa-

tywnych środowisk ziemiaństwa, i jego 

roli w umocnieniu dominacji szlachty 

w budowie społeczeństwa kapitalistyczne-

go na Pomorzu.

wielKie PoSTAcie XiX i XX wieKu
Dwie kolejne rozprawy to artykuły recen-

zyjne biograii postaci, które wywarły istot-

ny wpływ na dzieje XIX- i XX-wiecznych 

Niemiec. Pierwszą z nich jest recenzja 

książki Lothara Galla, Bismarck. Der weisse 

Revolutionär, w której W. Stępiński wska-

zał na zbieżne poglądy tego niemieckiego 

historyka z polską historiograią, dotyczą-

ce wielkości i znaczenia postaci Żelaznego 

Kanclerza w dziejach Niemiec, ale też jego 

roli w dziejach społeczeństwa polskiego. 

W drugiej recenzji prof. W. Stępiński od-

niósł się do pracy Christiana von Krocko-

wa, Kaiser Wilhelm II und seine Zeit. Biogra-

phie einer Epoche, ukazując niedoskonałości 

tego opracowania, zwłaszcza w zakresie 

rehabilitacji cesarza wobec niemieckiej roli 

w rywalizacji mocarstw na przełomie XIX 

i XX wieku i w I wojnie światowej.

W ostatniej części, Historia historiogra-

ii, zebrane zostały artykuły poświęcone 

czasopismom historycznym na Pomorzu 

Zachodnim w XIX i XX wieku, rozwojowi 

badań historycznych poświęconych Po-

morzu w Niemczech Zachodnich w latach 

1945-1989. Dwa kolejne artykuły dotyczą 

polskich badań nad dziejami społeczności 

żydowskiej na Pomorzu w XIX i XX wie-

ku, a także ideologii i martyrologii w histo-

riograii regionalnej oraz w edukacji spo-

łecznej na Pomorzu Zachodnim w latach 

1945-1980.

JuBileuSZowe SPoTKANie
Omówiony wybór prac Włodzimierza 

Stępińskiego przygotowany został przez 

uczniów profesora, a wydany staraniem 

Archiwum Państwowego w Szczecinie 

i Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Uroczysta prezentacja publikacji 

W kręgu niemieckiej historii odbyła się  

5 marca 2015 roku w sali Rady Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Szcze-

cińskiego. Prof. Włodzimierza Stępińskie-

go, autora pracy i jubilata, uhonorowali 

swą obecnością: JM Rektor prof. dr hab. 

Edward Włodarczyk, dr hab. Barbara 

Kromolicka, prof. US, dziekan Wydziału 

Humanistycznego US, dr hab. Adam Ma-

kowski, dyrektor Instytutu Historii i Sto-

sunków Międzynarodowych US. W spo-

tkaniu uczestniczyli licznie zaproszeni 

goście, w tym przedstawiciele placówek 

kultury i nauki ze Szczecina, Poznania, 

Wrocławia, Słupska, Gdańska, a także 

z Greifswaldu. W tracie przemówień i gra-

tulacji głos zabrali m.in. profesorowie: Wi-

told Molik z Poznania, Jan Piskorski, Ma-

rek Czapliński z Wrocławia, Udi Drechsler 

z Greifswaldu, Janusz Faryś i inni. u

JM Rektor prof. Edward Włodarczyk składa gratulacje 
jubilatowi – prof. Włodzimierzowi Stępińskiemu

Fot. Jerzy Giedrys

Prof. Włodzimierz Stępiński 

Fot. Jerzy Giedrys
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SPRAWY UCZELNI

prof. dr hab. 
Waldemar Gos
prorektor ds. inansów 
i rozwoju US

Kontrola zarządcza
– co to takiego?

Wielu pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego  
z pewnością słyszało o kontroli zarządczej, ważnym 
narzędziu wspomagającym system zarządzania 
uczelnią. Warto, by stała się narzędziem skutecznym.

Aby tak się wreszcie stało, trzeba wdrożyć w życie 

wiedzę, która przekazywana była na szkoleniach, 

egzaminach i w rozsyłanych ankietach. Niestety, w ży-

ciu naszej uczelni niewiele się dotąd w tym obszarze 

zmieniło, dlatego wydaje się celowe przypomnienie 

istoty kontroli zarządczej.

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora inan-

sów publicznych, w tym na Uniwersytecie Szczeciń-

skim, stanowi ogół działań podejmowanych dla za-

pewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy1. Zgod-

nie z ustawą o inansach publicznych celem kontroli 

zarządczej jest zapewnienie2:

zgodności działalności z przepisami prawa oraz 1. 

procedurami wewnętrznymi,

skuteczności i efektywności działania,2. 

wiarygodności sprawozdań,3. 

ochrony zasobów,4. 

przestrzegania i promowania zasad etycznego po-5. 

stępowania,

efektywności i skuteczności przepływu informa-6. 

cji,

zarządzania ryzykiem.7. 

Z powyższego wynika zatem jasno, że kontrola za-

rządcza wspiera procesy zarządzania uczelnią.

STANdARdy KoNTRoli ZARZĄdcZeJ dlA 
SeKToRA fiNANSów PuBlicZNycH
Efektywne stosowanie kontroli zarządczej w praktyce 

wymaga znajomości standardów kontroli zarządczej 

dla sektora inansów publicznych3, które:

określają podstawowe wymagania odnoszące się 1. 

do kontroli zarządczej,

mają na celu promowanie wdrożenia w sektorze 2. 

inansów publicznych spójnego i jednolitego mo-

delu kontroli zarządczej,

stanowią uporządkowany zbiór wskazówek, 3. 

które osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie 

kontroli zarządczej powinny wykorzystać do 

tworzenia, oceny i doskonalenia systemów kon-

troli zarządczej,

nie stanowią powszechnie obowiązującego źródła 4. 

prawa.

Charakterystykę standardów kontroli zarząd-

czej dla sektora finansów publicznych zawarto 

w tabeli 1.

wyZwANiA dlA ucZelNi w ZAKReSie 
KoNTRoli ZARZĄdcZeJ
Wykorzystując przepisy prawa oraz standardy kon-

troli zarządczej, uczelnia musi opracować różnorod-
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mość, a co najważniejsze przestrzeganie, ułatwia zarządzanie 

uczelnią. u

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o inansach publicznych (DzU nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 
68, ust. 1.

2 Tamże, art. 68, ust. 2.
3 Załącznik do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów 

kontroli zarządczej dla sektora inansów publicznych, Dz. Urz. MF z 2009 roku, nr 15, poz. 84. 

SPRAWY UCZELNI

ne instrukcje i systemy, tak aby decyzje były podejmowane 

w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i termino-

wy.

Przykładowe rozwiązania dla realizacji poszczególnych stan-

dardów kontroli zarządczej zawarto w tabeli 2.

Wszystkie wymienione w tabeli kodeksy, instrukcje, regu-

laminy itd. nie zastąpią zdrowego rozsądku. Jednak ich znajo-

wySZcZególNieNie cHARAKTeRySTyKA

grupa A – środowisko wewnętrzne

Przestrzeganie zasad etycznych 
Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu 
powierzonych zadań. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych. 

Kompetencje zawodowe 
Należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wy-
pełniać powierzone zadania. Proces zatrudnienia powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane 
stanowisko oraz należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników i osób zarządzających. 

Struktura organizacyjna 
Struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności po-
szczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób 
przejrzysty i spójny. Aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika. 

Delegowanie uprawnień 
Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych 
uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Przyjęcie 
delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem. 

grupa B – cele i zarządzanie ryzykiem

Misja Należy rozważyć możliwość wskazania celu istnienia jednostki w postaci krótkiego i syntetycznego opisu misji.

Określenie celów i zadań, 
monitorowania i ocena ich realizacji 

Cele i zadania należy określić jasno, w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować za pomocą wymiernych mier-
ników. W jednostce nadrzędnej lub nadzorującej należy zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zadań przez jednostki 
podległe lub nadzorowane. Zaleca się przeprowadzenie oceny realizacji celów i zadań, uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności 
i skuteczności. Należy zadbać, aby określając cele i zadania, wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpo-
średnio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. 

Identyikacja ryzyka 
Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. W przypadku istotnej zmiany warunków, 
w których funkcjonuje jednostka, należy dokonać ponownej identyikacji ryzyka. 

Analiza ryzyka 
Zidentyikowane ryzyko należy poddać analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego 
skutków. Należy również określić akceptowany poziom ryzyka. 

Reakcja na ryzyko
W stosunku do każdego istotnego ryzyka powinno się określić rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Należy podjąć 
działania w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. 

grupa c – mechanizmy kontroli 

Dokumentowanie systemu kontroli 
zarządczej 

Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników 
i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszyst-
kich osób, dla których jest ona niezbędna. 

Nadzór Należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji. 

Ciągłość działalności 
Należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki sektora inansów publicznych, wykorzystując, 
między innymi, wyniki analizy ryzyka. 

Tabela 1. charakterystyka standardów kontroli zarządczej dla sektora inansów publicznych
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STANdARd KoNTRoli ZARZĄdcZeJ PRZyKŁAd ZASToSowANiA 

Środowisko wewnętrzne – przestrzeganie wartości etycznych
opracowanie kodeksu etyki jednostki •	
szkolenia z zakresu kontroli zarządczej•	

Środowisko wewnętrzne – kompetencje zawodowe

opracowanie systemu rekrutacji pracowników •	
opracowanie ścieżki awansu pracowników •	
opracowanie rocznego planu szkoleń•	
opracowanie regulaminu premiowania•	

Środowisko wewnętrzne – struktura organizacyjna 
opracowanie zakresów czynności poszczególnych pracowników •	
opracowanie (doskonalenie) regulaminu organizacyjnego jednostki•	

Mechanizmy kontroli – ciągłość działalności 
opracowanie systemu zastępstw •	
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa informatycznego•	
opracowanie systemu ochrony danych•	

Mechanizmy kontroli – szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące 
operacji inansowych i gospodarczych 

opracowanie instrukcji obiegu dokumentów•	
dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości •	
instrukcja kasowa•	
opracowanie zakresów czynności •	
wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania operacji•	

Źródło: opracowanie na podstawie załącznika do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów 

kontroli zarządczej dla sektora inansów publicznych, Dz. Urz. MF z 2009 roku, nr 15, poz. 84.

Tabela 2. Przykłady realizacji kontroli zarządczej

Ochrona zasobów
Należy zadbać, aby dostęp do zasobów jednostki miały wyłącznie upoważnione osoby. Osobom zarządzającym i pracownikom należy powie-
rzyć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki. 

Szczegółowe mechanizmy kontroli 
dotyczące operacji inansowych 
i gospodarczych 

Powinny istnieć przynajmniej następujące mechanizmy kontroli dotyczące operacji inansowych i gospodarczych:
rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji inansowych i gospodarczych 
zatwierdzanie (autoryzacja) operacji inansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione 
podział kluczowych obowiązków
weryikacja operacji inansowych i gospodarczych przed i po realizacji.

Mechanizmy dotyczące systemów 
informatycznych 

Należy określić mechanizmy służące zabezpieczeniu danych i systemów informatycznych. 

grupa d – informacja i komunikacja 

Bieżąca informacja 
Osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do re-
alizacji zadań. 

Komunikacja wewnętrzna 
Należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki oraz w obrębie 
działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. 

Komunikacja zewnętrzna 
Należy zapewnić efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i reali-
zację zadań. 

grupa e – monitorowanie i ocena 

Monitorowanie systemu kontroli 
zarządczej 

Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyiko-
wanych problemów. 

Samoocena 
Zaleca się przeprowadzanie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki. 
Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowania. 

Audyt wewnętrzny W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie audytor wewnętrzny prowadzi obiektywną i niezależną ocenę kontroli zarządczej. 

Uzyskanie zapewnienia o stanie 
kontroli zarządczej 

Źródłem ustalania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki powinny być w szczególności wyniki: monitorowa-
nia, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli. Zaleca się coroczne potwierdzenie uzyskania powyższego zapewnienia w formie 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie K. Puchacz, Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora inansów publicznych, 

ODDK, Gdańsk 2010; A. Sulikowska, Ocena stanu wdrożenia standardów kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, 

„Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” 2012, nr 718, Uniwersytet Szczeciński, s. 133. 
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Magdalena Mikołajczak
konsultantka  

ds. studenckich  
i administracyjnych

Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych US 

Współczesny (uniwersytecki)
wymiar działań na rzecz 
studentów niepełnosprawnych

W Zachodniopomorskiem ze wszystkich ośrodków 
kształcenia na poziomie wyższym najwięcej – bo 
blisko 500 osób niepełnosprawnych – studiuje 
w Uniwersytecie Szczecińskim. Jesteśmy najprężniej 
działającą uczelnią w naszym województwie 
dostosowaną do ich potrzeb. 

Podejmując naukę na szczeblu wyższym, osoby 

niepełnosprawne realizują proces dydaktyczny 

dostosowany bezpośrednio i indywidualnie do ich 

konkretnej jednostki chorobowej. Skala i efektyw-

ność zastosowania alternatywnych form wsparcia: 

asystent osoby niepełnosprawnej, specjalne formy 

zaliczania egzaminów, wyposażenie wydziałów w od-

powiedni sprzęt, usługa transportowa oraz pomoc 

materialna powodują, że z roku na rok przybywa do 

naszego miasta coraz więcej młodych osób niepełno-

sprawnych, które zaczynają wiązać swoją przyszłość 

(edukacyjną i zawodową) ze Szczecinem. Edukując się 

w naszym mieście, mogą liczyć na pełną aktywizację 

w środowisku akademickim oraz lokalnym.

NAdRZędNA ideA iNTegRAcJi SPoŁecZNeJ
Od dziewięciu lat Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

US, ściśle współpracując z władzami uczelni i środo-

wiskiem akademickim, szerzy i wciela w czyn ideę 

integracji społecznej, możliwej dzięki zwiększaniu do-

stępności naszej Alma Mater dla osób niepełnospraw-

nych.

Z roku na rok rośnie liczba studentów zgłaszają-

cych się do Biura, którzy w większości oczekują jedy-

nie wsparcia merytorycznego w zakresie ich funkcjo-

nowania na uczelni (np. przetworzenie materiałów 

dydaktycznych dla osób niewidomych, wypożyczenie 

sprzętu dla osób z dysfunkcją słuchu).

Dzięki działalności Biura od 2013 r. są realizowane 

na naszej uczelni alternatywne formy zajęć z wycho-

wania izycznego, natomiast w październiku 2014 r. 

ruszyły lektoraty języka angielskiego dostosowane do 

potrzeb studentów z dysfunkcjami wzroku i słuchu. 

Dzięki zakupionej przez BON dla ACKJ tablicy inter- 

aktywnej mogą realizować indywidualny program 

kształcenia językowego w ramach programu studiów.
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RoSNĄce PoTRZeBy
W bieżącym roku akademickim udzie-

liliśmy ponad 300 konsultacji, w roku 

poprzednim w pierwszym semestrze od-

byliśmy ich około 250, zaś liczba asysten-

tów dydaktycznych studentów niepeł-

nosprawnych zatrudnionych przez BON 

wzrosła o 10 osób w porównaniu z rokiem 

poprzednim i wynosi 35 osób.

Znacznie powiększa się również grupa 

tych, którzy ze względu na problemy zdro-

wotne (zaburzenia, dysfunkcje) wymagają 

także wsparcia psychoterapeutycznego. To 

utwierdza nas w przekonaniu, jak słusz-

nym rozwiązaniem tego narastającego 

zjawiska było utworzenie w 2012 r. Punk-

tu Pomocy Psychologicznej US, w któ-

rym w 2014 r. z bezpłatnych konsultacji 

psychoterapeutycznych skorzystało 400 

osób, w tym nie tylko studenci z orzeczoną 

niepełnosprawnością, ale również pracow-

nicy US. Liczba ta obrazuje skalę potrzeb, 

stąd też obecnie działania BON polegają 

nie tylko na objęciu wsparciem studentów 

z chorobami psychicznymi i zaoferowaniu 

im programów szkoleniowych, ale także 

na popularyzowaniu rzetelnej wiedzy na 

temat chorób psychicznych i ich konse-

kwencji oraz przełamywaniu w środo-

wisku akademickim stereotypów z nimi 

związanych.

W przyszłości planujemy rozszerzenie 

współpracy z koordynatorem osób niepeł-

nosprawnych na Zachodniopomorskim 

Uniwersytecie Technologicznym, który 

jest zainteresowany ofertą wsparcia psy-

choterapeutycznego także dla swoich stu-

dentów, obecnie na ZUT nie działa żaden 

tego typu program.

wARTo RoZMAwiAć
W listopadzie 2014 r. BON US wraz z Fun-

dacją „Szansa dla Niewidomych” zorgani-

zował na Wydziale Biologii konferencję 

„My nie widzimy nic, a wy – czy widzicie 

nas?”, której celem było podjęcie społecznej 

debaty na temat sytuacji osób z niepełno-

sprawnością wzroku w środowisku akade-

mickim i lokalnym. Poza zdiagnozowaniem 

problemów takich jak dyskryminacja i in-

tegracja społeczna podjęto próbę wskaza-

nia kierunków zmian, jakie powinny zajść, 

by osoby ociemniałe i niedowidzące stały 

się, w postrzeganiu i opinii ogółu społe-

czeństwa, jak i samych siebie, pełnopraw-

nymi obywatelami, z zagwarantowanym 

dostępem do wszelkich dóbr i możliwości, 

z których czerpią inni.

W listopadzie i grudniu 2014 r. or-

ganizowaliśmy na terenie m. Szczecina 

i województwa turnieje meczu goalball1, 

w których brali udział nasi studenci oraz 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Nasze działania zostały dostrzeżone 

i wyróżnione podczas warszawskiej XII 

edycji konferencji „REHA for the Blind 

in Poland” (4-5 grudnia 2014 r.). BON US 

zostało laureatem konkursu „IDOL 2014” 

w kategorii „idealny urzędnik/urząd”. 

W konferencji, która miała charakter mię-

dzynarodowego spotkania osób niewido-

mych i niedowidzących, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz instytucji 

współpracujących z osobami z dysfunkcją 

wzroku, wzięli udział także nasi studenci.

TeATR AKToRA NiewidoMego
W latach 2012-2014 BON zacieśnił współ-

pracę z organizacjami zewnętrznymi o po-

dobnym proilu działalności.

Efektem jest partnerstwo z Fundacją 

„Szansa dla Niewidomych”, z którą udało 

się zrealizować w 2014 roku projekt pn. 

Teatr Ruchu w obrazie widzianym bez lu-

Urszula Moskal – tylopedagog (Instytut Pedagogiki WH US) 
na konferencji 6.11.2014 r. na WB US 

Fot. Magdalena Seredyńska
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stra – warsztaty taneczno-teatralne dla osób 

niewidomych i niedowidzących z terenu 

województwa zachodniopomorskiego. Spo-

tkał się z ogromnym uznaniem nie tylko 

rodzin i bliskich osób niepełnosprawnych, 

ale także lokalnych władz i pracowników 

szczecińskich uczelni wyższych. Sukces 

pierwszej edycji zwieńczony został wy-

stawieniem etiudy dla szerszego grona od-

biorców (ponowne prezentacje warsztato-

we zostaną wystawione w Akademickim 

Centrum Kultury w bieżącym roku).

Kontynuacją będzie również kolejna 

edycja warsztatów muzyczno-teatralnych 

pn. Teatr ruchu improwizowanego, czyli 

miejsca niedookreślone w teatrze osób nie-

pełnosprawnych.

SZKoleNiA i PRoJeKTy
Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją 

Niezależnego Życia Osób Niepełnospraw-

nych „HUSSAR” w Szczecinie mogliśmy 

wziąć udział w konferencjach promują-

cych działania społeczne i edukacyjne na 

rzecz osób niepełnosprawnych w naszym 

województwie, które odbywały się w Wy-

dziale Współpracy Społecznej UM, co za-

owocowało konsultacjami społecznymi 

z Beatą Andruszkiewicz – kierowniczką 

Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnospraw-

nych Urzędu Miasta Szczecin.

Dzięki uczestnictwu w projekcie Wy-

działu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

pn. Regionalny Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego dla Województwa Zachod-

niopomorskiego rozszerzamy także pro-

gram działań na rzecz naszych studentów, 

m.in. planujemy przeprowadzenie w 2015 

r. cyklu szkoleń dla pracowników US, np. 

dotyczących obsługi administracyjnej osób 

niepełnosprawnych z zaburzeniami psy-

chicznymi oraz organizacji warsztatów 

nt. problemów związanych z barierami 

komunikacyjno-społecznymi osób niepeł-

nosprawnych dla studentów psychologii 

i pedagogiki US.

BON pozyskuje również środki i-

nansowe na działania na rzecz studen-

tów i doktorantów niepełnosprawnych, 

poszukując nowych rozwiązań ade-

kwatnych do pojawiających się potrzeb. 

W styczniu br. przystąpiliśmy do czte-

rech konkursów projektowych organi-

zowanych przez Urząd Miasta i Marszał-

kowski oraz Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej.

Naszym priorytetowym działaniem 

jest także utrzymywanie ścisłej współpra-

cy z analogicznymi jednostkami organiza-

cyjnymi innych uczelni wyższych w Pol-

sce (głównie uniwersytetów Śląskiego 

i Warszawskiego).

Wszystkim wymienionym działaniom 

przyświeca jednak cel nadrzędny, jakim 

jest zwiększenie świadomości społeczności 

akademickiej oraz przeciwdziałanie dys-

kryminacji i wykluczeniu społecznemu 

osób niepełnosprawnych. u

1 Goalball to gra drużynowa dla osób niewidomych i słabo-

widzących, mecze rozgrywane są w absolutnej ciszy, dla 
wyrównania szans zawodników niewidomych i słabowidzą-

cych. Podczas meczu gracze mają zaklejone specjalnymi pla-

strami oczy oraz dodatkowo noszą nieprzezroczyste gogle. 
Wszystkie linie na boisku są wyklejone plastrem, pod którym 
znajduje się sznurek w celu ułatwienia poruszania się i orien-

tacji.

Mecz goalball, pomiędzy zawodnikami – Anna Karaś, 
izjoterapeutka, tylopedagog pracująca na co dzień z osobami 

niewidomymi (Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 
w Szczecinie, listopad 2014 r.) 

Fot. Magdalena Seredyńska
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prof. dr hab.
Tadeusz Szubka
Instytut Filozoii 
Wydział
Humanistyczny US

Kolorowe
jarmarki grantów 

Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce – według 

jednych dynamiczny, a według innych patolo-

giczny, doprowadził do sytuacji, w której niemożliwe 

stało się pełne inansowanie działalności badawczej 

tego sektora przez państwo.

Co więcej, uznano, że nie warto tego robić, gdyż 

poziom prac naukowych prowadzonych w wielu za-

kamarkach uczelni i szkół wyższych jest zastraszająco 

niski i szkoda na to marnować pieniędzy polskich po-

datników.

Zaczęto też naśladować, w sposób mniej lub bar-

dziej udany, system inansowania badań naukowych 

w krajach, które znajdują się pod tym względem 

w światowej czołówce. Wszystko to sprawiło, że pol-

scy uczeni znaleźli się w całkiem nowej rzeczywistości 

grantowej, która stała się dla nich swoistym „nowym 

wspaniałym światem”.

owa rzeczywistość przerodziła się wkrótce, 

dzięki połączonym siłom rozmaitych politykierów 

i słowiańskiej braci urzędniczej, często zdalnie stero-

wanej przez absurdalne unijne dyrektywy, w świat 

kolorowych grantowych jarmarków.

MAPA JARMARKów
Powstały dwa całkiem potężne stacjonarne jarmarki 

w Krakowie i Warszawie, a mianowicie Narodowe 

Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Roz-

woju, oraz sporo jarmarków doraźnych i sezonowych 

skupionych głównie wokół Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (celowo pomijam tu Fundację 

na rzecz Nauki Polskiej, która jest instytucją pozarzą-

dową i póki co ma stosunkowo niewiele jarmarczno-

biurokratycznych cech).

Te jarmarki naukowe zajmują się rozdziałem środ-

ków na badania w różnych konkursach, których jedy-

nymi powtarzającymi się cechami są: pretensjonalne 

nazewnictwo, szumne opisy oraz splątany gąszcz re-

guł i zastrzeżeń. Na najbardziej wytrwałych, którzy 

się z tym wszystkim uporają i zostaną odpowiednio 

wysoko ocenieni, czekają rozmaite, parafrazując słowa 

popularnej niegdyś piosenki, blaszane zegarki, pierza-

ste koguciki, baloniki na druciku, motyle drewniane, 

koniki bujane, cukrowe waty oraz chatki z pierników 

(które tak naprawdę okazują się często całkiem solid-

nymi chatami dla pierników – domyślności czytelni-

ków pozostawiam rozwinięcie tej politycznie niepo-

prawnej metafory).

Co decyduje o tym, że spore środki inansowe prze-

znaczone na wszystkie te konkursy i mrówcze zabiegi 

obsługujących je osób prowadzą do tak kiepskich i tan-

detnych rezultatów? Składa się na to kilka czynników, 

wśród których należy wymienić doraźność, modę, 

osobliwy imperializm i szczególnego rodzaju klientelę 

owych naukowych jarmarków.

iNfRASTRuKTuRA
Dobrze wiadomo, że infrastruktura badawcza w Pol-

sce jest kiepska. Półki biblioteczne świecą pustkami 

albo są zapełnione pożółkłymi pozycjami z czasów 

siermiężnego PRL-u, elektroniczne bazy czasopism 

i książek nawet w najlepszych polskich uczelniach są 

dostępne tylko w niewielkim stopniu, aparatura ba-

dawcza jest przestarzała, a budynki szkół wyższych 

i instytutów badawczych są niejednokrotnie ciasne 

i zaniedbane.

Radykalna poprawa tej infrastruktury wymaga 

potężnego zastrzyku stałego inansowania, a nie do-

raźnych i tymczasowych grantów, które temu czy in-

nemu badaczowi i członkom jego zespołu pozwolą na 

kilkuletni dostęp do baz publikacji elektronicznych, 

zagraniczne kwerendy biblioteczne, wyjazdy konfe-

rencyjne czy zakup nowoczesnej aparatury.

Warto też wspomnieć o palącej potrzebie stworze-

nia pełnej elektronicznej polskiej bibliograii naukowej 
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i digitalizacji zbiorów Biblioteki Narodowej, 

której żaden doraźny projekt badawczy nie 

jest w stanie zapewnić. W tym zakresie 

zasoby badawcze polskiej nauki i kultury 

mają przynajmniej pół wieku opóźnienia.

TReNdy, cool i SeXy
Jarmarki grantowe ulegają w stopniu 

znacznie większym niż stałe instytucje 

badawcze rozmaitym modom i powie-

wom poprawności politycznej. Zabiegają 

też o efektowne sukcesy za wszelką cenę 

i właściwy odbiór społeczny. Mówiąc języ-

kiem dzisiejszej młodzieży, chcą być trendy, 

sexy i cool. Powoduje to preferowanie ba-

dań – często bez patrzenia na ich rzeczywi-

stą wartość – w których deklaruje się, że są 

inter- i transdyscyplinarne, ustalają neu-

ronalne podstawy (prawie) wszystkiego, 

doprowadzają do złagodzenia konliktów 

społecznych, przyczynią się do zwiększe-

nia tolerancji w świecie i aktywizacji za-

wodowej osób starszych itp. Nikogo zatem 

nie zaskoczy, kiedy w Narodowym Progra-

mie Rozwoju Humanistyki inansowanie 

uzyska bardzo kosztowny projekt opraco-

wania wielotomowego słownika polskiej 

wielokulturowości, a Narodowe Centrum 

Nauki przeznaczy kilka milionów na mię-

dzynarodowe porównawcze badania nad 

neuronalnymi korelatami muzyki hip-hop 

i disco polo. Rzecz jasna są to przykłady 

wymyślone, lecz ich absurd nie jest mniej-

szy od wielu projektów, które faktycznie 

zyskały lub zyskają inansowanie.

iMPeRiAliZM
W procedurze oceniania wniosków ba-

dawczych niepodzielnie króluje osobliwy 

imperializm i dosyć frywolne przekracza-

nie granic. Uznano bowiem, że wszystkie 

nauki powinny się stosować do jednego 

wzorca, który w istocie rzeczy jest narzu-

cany przez tych silniejszych i liczniejszych 

(zwłaszcza w tzw. interdyscyplinarnych 

panelach oceniających, czyli w mega-

stoiskach, gdzie przy odrobinie szczęścia 

i sprytu można zaopatrzyć się w produk-

ty „wypasione”, a nie tylko w baloniki na 

druciku i cukrową watę). Częste jest też 

ocenianie wniosku badawczego z jednej 

dyscypliny przez przedstawicieli innych 

dyscyplin, w rezultacie czego z takich ocen 

wyziera zwykła ignorancja, której nie jest 

nawet w stanie zasłonić unoszący się nad 

wszystkim gryzący dym rzekomej interdy-

scyplinarności.

gRANTeRSi
Taki stan rzeczy powoduje, że kolorowe jar-

marki grantowe przyciągają szczególnego 

rodzaju klientelę. Nie składa się ona wyłącz-

nie – wbrew górnolotnym zapowiedziom 

– z najlepszych i najbardziej aktywnych 

uczonych, lecz w dużej mierze z tzw. gran-

tersów (czyli z blokersów świata akademic-

kiego). Na ogół dosyć cynicznie podchodzą 

oni do uprawiania nauki i uważają, że skoro 

rozdawane są środki na badania, to trzeba 

z nich korzystać, bez względu na przeko-

nanie o sensowności i celowości tego, co za-

mierza się zbadać. Wystarczy tylko dobrze 

zorientować się w gąszczu dyrektyw, roze-

znać się w priorytetach tych, którzy ogłosili 

konkursy, odpowiednio podrasować swój 

dotychczasowy dorobek, wcisnąć nieco 

modnego kitu w opisie projektu i w zasadzie 

można już powoli zacząć planować udział 

w konferencjach i wizyty studyjne w Uni-

wersytecie Hawajskim oraz w Uniwersy-

tecie Południowego Pacyiku (jeśli ktoś ma 

upodobanie do bardziej umiarkowanego 

klimatu, może wybrać uniwersytety połu-

dniowej części Nowej Zelandii).

iMAgiNe
Należy raczej wątpić, że nowy wspaniały 

świat grantowych jarmarków zniknie kie-

dyś z polskiego życia naukowego. Gdyby 

jednak tak się stało, to tylko najbardziej 

pomysłowym i nieustępliwym granter-

som byłoby go żal. W tej sytuacji, wzorem 

Johna Lennona, pozostaje nam tylko po-

marzyć.

Wyobraźmy sobie, że odjechały w siną 

dal hałaśliwe jarmarki grantowe i nie trze-

ba się bać, że nie spełni się warunków kon-

kursowych i nie jest się dostatecznie tren-

dy, sexy i cool.

Wyobraźmy sobie, że biblioteki uni-

wersyteckie kupują wszystkie potrzebne 

nam książki i regularnie opłacają dostęp do 

baz danych, a szkoły wyższe i instytuty ba-

dawcze dbają o wyposażenie laboratoriów.

Wyobraźmy sobie, że co kilka lat pra-

cownicy naukowo-dydaktyczni mogą 

skorzystać z płatnego rocznego urlopu na-

ukowego w celu szybszej realizacji prowa-

dzonych przez siebie badań.

Wyobraźmy sobie, że są nowe etaty 

dla osób broniących z wyróżnieniem dok-

toraty.

Być może dla ministerialnych urzęd-

ników i innych decydentów jest to nie-

poprawne marzycielstwo. Jednakże dla 

wielu osób, które naukę polską tworzą, są 

to konieczne warunki jej przetrwania i roz-

woju. u

Taki stan rzeczy powoduje, że kolorowe jarmarki 
grantowe przyciągają szczególnego rodzaju klientelę. 
Nie składa się ona wyłącznie – wbrew górnolotnym 
zapowiedziom – z najlepszych i najbardziej aktywnych 
uczonych, lecz w dużej mierze z tzw. grantersów
(czyli z blokersów świata akademickiego). 
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Od obecnego roku stu polskich studentów po III 1. 

roku studiów magisterskich oraz absolwentów 

licencjatu dzięki programowi „Studia dla wybit-

nych” będzie mogło przez dziesięć lat wyjeżdżać 

na zagraniczne elitarne studia na najbardziej pre-

stiżowe uczelnie. Na ten program ministerstwo 

przeznaczyło 336 mln (utrzymanie studenta, kosz-

ty przejazdów i ubezpieczenia łącznie ze stypen-

dium). Oznacza to, że będzie się można dostać m.in. 

do Harvard University czy Stanford University.

MNiSW w 2015 roku zwiększyło także kwotę na 2. 

badania naukowe do 690 mln, czyli o 10% w sto-

sunku do 2014, i do 905 mln całościową kwotę na 

szkolnictwo wyższe (głównie na dydaktykę), czyli 

o 6%. To dobra wiadomość, ale trzeba za Aleksan-

drem Weronem1 stwierdzić, że elitarne jednolite 

studia magisterskie w Polsce zostały zlikwidowa-

ne wraz z wprowadzeniem procesu bolońskiego. 

Autor powątpiewając w możliwość dobrego wy-

kształcenia, diagnozuje, że często tak się dzieje, 

że zarządzają urzędnicy, a nie pracownicy nauki. 

Autor stwierdza, że jeżeli chcemy być krajem inno-

wacyjnym, to powinniśmy rozwijać studia elitar-

ne w kraju, a nie masowe, jak obecnie, i postępo-

wać tak, by nasze uczelnie nie przypominały sieci 

McDonaldsa.

Polska Akademia Umiejętności w Krakowie w li-3. 

stopadzie 2014 r. zorganizowała debatę na te-

mat przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce2. 

Wśród postulatów pokonferencyjnych3 ważny 

wydaje się pomysł, by przekształcić niektóre uczel-

nie w uczelnie badawcze, ale w konkursie ogłoszo-

nym przez MNiSW, zmienić algorytm podziału 

środków stosowany w ministerstwie, lepiej przy-

gotować kandydatów na studia poprzez szkole-

nie ich na kursach, znowelizować obecną ustawę 

o szkolnictwie wyższym. Materiały z tej ostatniej 

debaty ukażą się w tomie pt. Debaty PAU.

Prof. Maciej Grabski bardzo mocno przekonuje 4. 

w swoim artykule Po raz dziesiąty o tym samym4, 

że autonomia uczonych w zakresie rozdziału i-

nansów i prowadzenia badań skończyła się wraz 

z upadkiem monarchii oświeconych i dopóki 

uczeni nie zdobędą pozycji politycznej, pozostaną 

„w swojej roli ekspertów i zrzędliwych doradców”, 

a nie partnerów, którzy decydują o inansach i ba-

daniach. Profesor podaje przykład USA, gdzie rolą 

uczonych jest nie rozdzielanie grantów, ale ustala-

nie polityki i kierunków działania w nauce.

Prof. Karol Musioł w artykule 5. Nowe zadania Uni-

wersytetu5 przybliża stan świadomości społecznej, 

którzy jego zdaniem w Polsce nie jest na tyle kry-

tyczna wobec sytuacji w szkolnictwie wyższym, 

by powstała konieczność przeprowadzenia trud-

nych reform w tym fundamentalnym elemencie 

cywilizowanego państwa. Przytacza alarmujące 

wyniki badań przeprowadzonych na 16 000 loso-

wo wybranych osobach z 10 krajów Europy i USA, 

którym postawiono 22 pytania z zakresu elemen-

tarnej wiedzy. Wyniki Polaków są druzgocące – 

połowa ankietowanych powiedziała m.in., że ato-

my są mniejsze od elektronów, a geny mają tylko 

genetycznie zmodyikowane pomidory i że anty-

biotyk będzie skuteczny przy zapaleniu wiruso-

wym. Konkludując, Profesor pyta, jak zatem moż-

na dyskutować w Polsce o energetyce jądrowej, 

o roślinach GMO czy o naszym zdrowiu. Profesor 

dodaje i to, że taki stan rzeczy wynika z faktu, że 

politycy nie podejmują działań prowadzących do 

poprawy jakości kształcenia, a władze uczelni za-

jęte są głównie problemami inansowymi i zdoby-

waniem studentów. Autor stwierdza także i to, że 

dla większości pracowników naukowych najważ-

niejszy jest „święty spokój”.

Prof. Lucjan Suchanek stwierdza6. 6, że przyczyną 

braku powstania „nowego”, co paradoksalnie po-
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legałoby na powrocie do „starego”, czyli 

do zasad akademickości, jest istniejący 

przemysł edukacyjny, a nie edukacja. 

Stwierdza, że studiowanie w „epoce 

kultury masowej” jest analogiczne 

do powstania przemysłu kulturalne-

go w miejsce kultury. Główną troską 

zarządzających uczelniami stają się 

sprawozdania, ankiety, wypełnianie 

formularzy i oceny. Często forma opi-

su przedmiotu w sylabusach staje się 

ważniejsza od wartości merytorycznej 

przekazywanej wiedzy, co znam z au-

topsji. Jestem przekonany, że studiowa-

nie mało ma wspólnego z dawnym jego 

sposobem, rozwojem ducha, edukacją 

etyczną i kształtowaniem postaw oby-

watelskich. Zdobywanie umiejętności 

jest niemożliwe bez konkretnej wiedzy, 

a to ciągle podkreślamy w sylabusach. 

Moje spostrzeżenia potwierdza wspo-

mniany prof. Lucjan Suchanek, który 

podkreśla wagę studiów w kształtowa-

niu społeczeństwa opartego na wiedzy, 

bo wykształcenie jest wartością samą 

w sobie i ono człowieka uszlachetnia. 

Dodaje, że wykształcony człowiek, 

mimo że może mieć trudności ze zna-

lezieniem pracy, jest w stanie lepiej 

rozumieć świat i jego mechanizmy. 

Profesor uznaje za fałszywy argument, 

że w Polsce mamy wystarczającą licz-

bę osób z wyższym wykształceniem, są 

wśród nich bezrobotni. Stwierdza, że 

za edukację odpowiadają rzeczywiście 

uczelnie, ale za bezrobocie, które jest 

klęską socjalną – odpowiedzialne jest 

tylko państwo.

W dyskusji dotyczącej oceny artyku-7. 

łów naukowych lub czasopism obec-

nie proponuje się7, zamiast używania 

tradycyjnego IF, wskaźnika AIS (Article 

Inluence Score). Uczestnicy dyskusji 

stwierdzają, że tenże wskaźnik nie jest 

idealny, ale jest prostszy w stosowaniu 

i także dla nauk ścisłych, technicznych 

i nauk o życiu (m.in. biologia, medycy-

na, weterynaria, rolnictwo, leśnictwo 

etc.) daje rozsądne oszacowanie presti-

żu czasopisma. Postuluje się również, 

by jak najszybciej rozbudować liczbę 

kategorii uczelni, którą obecnie stosuje 

się w KEJN. Ich większa liczba pozwo-

liłaby na większą elastyczność systemu 

ocen, a także ułatwiłaby wskazanie re-

alnych różnic między badaniami na-

ukowymi prowadzonymi w poszcze-

gólnych jednostkach badawczych.

Pierwszymi laureatami polsko-amery-8. 

kańskiej nagrody przyznawanej przez 

Fundację na Rzecz Nauki Polskiej i The 

American Association for the Advan-

cement of Science (AAAS), największe-

go na świecie stowarzyszenia nauko-

wego, zostali: prof. Mariusz Jaskólski 

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu) i dr Alexander Wlodawer 

(Narodowy Instytut Raka w USA) – na-

grodę przyznano za badania dotyczące 

białek, które przyczyniły się do opraco-

wania nowych terapii leczenia syndro-

mu AIDS i białaczek u dzieci.

Prezes Rady Ministrów uhonorował 9. 

44 uczonych i dwa zespoły naukowe, 

w tym za najlepsze rozprawy dok-

torskie i habilitacyjne. Za osiągnięcia 

naukowe, w tym za wybitny dorobek 

naukowy, wyróżniono: prof. Janusza 

Bujnickiego (Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu), prof. Lecha 

Gardockiego (Uniwersytet Warszaw-

ski), prof. Romana Kaliszana (Gdański 

Uniwersytet Medyczny), prof. Zoię 

Mitosek (Uniwersytet Warszawski), 

prof. Małgorzatę Skorupę (AGH w Kra-

kowie) i prof. Jerzego Zabczyka (Insty-

tut Matematyczny PAN). Wyróżniono 

również 10 osób za prace habilitacyjne 

i 28 osób za prace doktorskie.

MNiSW podało 4 marca 2015 r., że 10. 

nowym dyrektorem NCN został prof. 

Zbigniew Błocki (Uniwersytet Jagiel-

loński), zaś dyrektorem NCBR – po-

nownie prof. Krzysztof Kurzydłowski. 

NCN przedstawiło nowy dwunasto-

osobowy skład Rady oraz skład Komi-

sji Nauk Humanistycznych, Społecz-

nych i o Sztuce (K-1) – 7 osób, Komisji 

Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) 

– 8 osób i Komisji Nauk o Życiu (K-3) 

– 8 osób. Warto podać, że przewodni-

czącą komisji K-1 została prof. Janina 

Jóźwiak, Komisji K-2 – prof. Henryk 

Kozłowski, a Komisji K-3 – prof. Leszek 

Kaczmarek. u

1 „Pauza” 283/2015, s. 1.
2 Pierwszą konferencję na ten temat zorganizowała FNP, 

o czym wcześniej pisałem w Warto wiedzieć.
3 „Pauza” 276/2014.
4 „Pauza” 276/2014, s. 3.
5 „Pauza” 277-279/2014 s. 2-3.
6 „Pauza” 277-279/2014 s. 4-5.
7 „Pauza” 277-279/2014, s. 6.
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Project Management Training,
czyli… stawiamy na kompetencje

W 39 polskich uczelniach (21 publicznych i 18 niepublicznych) ruszają zajęcia 
przygotowujące studentów do wyzwań rynku pracy. Wśród nich, w pierwszej 
pilotażowej edycji rządowego Programu Rozwoju Kompetencji, znalazł się 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Małgorzata Smolska
Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług US

Wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki 

jest ściśle powiązany ze stopniem współpracy 

nauki i biznesu. Dlatego kolejne programy rządowe 

skierowane do uczelni wyższych w ramach środków 

unijnych na lata 2014-2015 dotyczą głównie działań 

związanych z podwyższeniem jakości ich funkcjono-

wania.

Rekomendację w ramach konkursu otrzymał 

wniosek1 zespołu Katedry Organizacji i Zarządzania 

WZiEU US, który pozyskał fundusze na realizację pro-

jektu Project Management Training2, którego głów-

nym celem jest kształtowanie kompetencji studentów 

WZiEU. Doinansowanie w wysokości prawie 0,5 mln 

PLN otrzymano w ramach pierwszego konkursu (pilo-

taż rządowego Programu Rozwoju Kompetencji) przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Prio-

rytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od stycznia do września 2015 roku 50 studentów 

ostatniego roku studiów pierwszego stopnia czterech 

kierunków studiów wydziału, uczestnicząc w 45 go-

dzinach warsztatów prowadzonych przez praktyków 

z dużym doświadczeniem biznesowym, zdobędzie 

takie kompetencje, jak: kształtowanie kompetencji 

behawioralnych, a także przedsiębiorczych, analitycz-

nych oraz związanych z zarządzaniem projektami. Tak 

przygotowany student będzie kierowany na staż, co 

pozwoli mu na zweryikowanie wiedzy i umiejętno-

ści w środowisku biznesowym. Po zakończeniu stażu 

studenci przystąpią do zewnętrznego egzaminu certy-

ikującego IPMA Student3.

Wagę tego faktu podkreśla dr Joanna Rzempa-

ła, koordynatorka projektu: „Uzyskanie certyikatu 

IPMA Student, którego zaletą jest jego obiektywność 

i rozpoznawalność w Polsce, to wzmocnienie szans 

studentów, już wkrótce absolwentów, na rynku pracy. 

Zewnętrzny certyikat potwierdzający kompetencje 

to dodatkowy atut. Warto podkreślić, iż certyikacja 

studentów może odbywać się tylko na uczelniach, któ-

rych program dydaktyczny w obszarze zarządzania 

projektami został akredytowany przez IPMA Polska. 

Oznacza to, iż zewnętrzna organizacja współpracująca 

z biznesem weryikuje, czy kompetencje, jakie kształ-

tujemy na uczelni, są istotne i poszukiwane przez pra-

codawców. WZiEU jest od marca 2014 roku akredyto-

wanym ośrodkiem kształcenia w zakresie zarządzania 

projektami, jednym z trzech takich w Polsce (dwa inne 

to Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Wydział 

Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu). Ponad 10 innych ośrodków przygoto-

wuje się do uzyskania takiej akredytacji”.

„Realizowany na naszym wydziale pilotaż Pro-

gramu Rozwoju Kompetencji może stanowić punkt 

odniesienia, jak aplikować o środki na kolejne projekty 

skierowane do studentów, głównie w ramach Progra-

mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w per-

spektywie inansowej 2014-2020” – podkreśla prof.  

dr hab. Piotr Niedzielski, dziekan WZiEU.

Dr hab. Wojciech Downar, prof. US, prodziekan 

ds. kształcenia, przewodniczący Rady Konsultacyjnej 

ds. Programów Kształcenia, podkreśla, że „realizacja 

projektu stażowego Project Management Training 

jest możliwa dzięki wsparciu przedsiębiorstw, głów-

nie tych, z którymi wydział współpracuje w ramach 

Rady Konsultacyjnej ds. Programów Kształcenia 

(ciało doradcze Kolegium Dziekańskiego). Spotkania 

te mają charakter konsultacji i dyskusji o możliwo-

ściach wsparcia studentów na rynku pracy. Więk-

szość irm z tego gremium, będących uczestnikami 
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projektu, zadeklarowała przyjęcie studentów na staż; wśród nich 

są m.in.: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, DGS Po-

land Sp. z o.o., MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, 

Grupa TOM, Morska Stocznia Remontowa Gryia SA, Transtech 

Sp. z o.o., Tieto Poland, Remech Sp. z o.o., Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, CTL Kargo Sp. z o.o.”.

O tym, że projekt jest doceniany przez irmy, świadczy wypo-

wiedź Wojciecha Kuśmirka, menedżera projektów w Grupie Azo-

ty Zakłady Chemiczne „Police” SA, członka Rady Konsultacyjnej 

ds. Programów Kształcenia: „Dzięki takim inicjatywom jak Project 

Management Training zwiększamy szansę zatrzymania w regio-

Praktyczne kształcenie
kompetencji ICT

dr Jarosław Korpysa 
adiunkt w Katedrze

Mikroekonomii

koordynator projektu 
Wydział

Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania US

Katedra Mikroekonomii wNeiZ uS realizuje 

od 1.11.2014 do 30.09.2015 projekt Praktyczne 

kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekono-

micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 

inansowany przez Narodowe Centrum Badań i Roz-

woju w ramach poddziałania Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydak-

tycznego uczelni.

Co istotne, to jeden z większych projektów, jakie 

są prowadzone w Polsce w ramach powyższego pod-

działania (i największy w obecnej edycji tego źródła 

inansowania – 2,9 mln zł), jego celem głównym jest 

wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia 

na kierunkach studiów WNEiZ US. Będzie to możliwe 

dzięki aktywnemu uczestnictwu pracodawców w po-

szczególnych działaniach projektu, którego głównym 

i jedynym beneicjentem są studenci trzeciego roku 

studiów licencjackich oraz drugiego roku studiów ma-

gisterskich następujących kierunków studiów realizo-

wanych na wydziale: ekonomia, zarządzanie, informa-

tyka i ekonometria, rachunkowość i inanse.

300 studentów weźmie udział w szkoleniu warsz-

tatowym prowadzonym przez doświadczonych prak-

tyków (w wymiarze 144 godzin), które dotyczyć będzie 

zarządzania procesowego oraz kształtowania kompe-

tencji interpersonalnych. Trenerami są osoby z długo-

letnim stażem specjalizujące w zarządzaniu zasobami 

ludzkimi, w tym pozyskiwaniu, motywowaniu oraz 

ocenianiu pracowników, a także tworzeniu i zarządza-

niu procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

Ponadto projekt przewiduje dla 200 studentów 

trzymiesięczne płatne staże (1800 zł miesięcznie) 

w przedsiębiorstwach w okresie wakacyjnym, tj. lipiec 

– wrzesień w 2015 r. Dzięki nim uczestnicy projektu 

będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie oraz re-

ferencje dla przyszłych pracodawców. Każdemu stu-

dentowi zostanie przydzielony opiekun stażu, który 

opracuje merytorycznie przebieg tej praktyki zawodo-

wej i będzie sprawował nadzór nad realizacją indywi-

dualnego programu. Lista podmiotów, które współpra-

cują z nami w ramach projektu, znajduje się na stronie: 

http://mikroekonomia.net/ict/partnerzy_ict.

Warto także dodać, że efektem projektu będą 

również stworzone w toku konsultacji z regionalnymi 

przedsiębiorcami cztery praktyczne programy kształ-

cenia zarządzania procesowego, które zostaną wdro-

żone w następnym roku akademickim na WNEiZ.

Więcej informacji: http://mikroekonomia.net/ict. u

nie najzdolniejszych absolwentów szczecińskich uczelni. Zależy 

nam na tym, aby budować młode kadry, które będą kreowały 

wartość irm w regionie”.

1 1/POKL/4.1.1/2014 V. Szkolnictwo wyższe i nauka; 1.2 Numer i nazwa Działania: 4.1. Wzmoc-

nienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kie-

runków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; 1.3 Numer i nazwa Poddzia-

łania: 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
2 Projekt realizowany będzie na WZiEU od stycznia do września 2015 r.
3 Certyikat IPMA Student jest obiektywnym i rozpoznawalnym przez pracodawców świadec-

twem posiadanych kwaliikacji początkującego Project Managera. Organizacja International 
Project Management Association (IPMA) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjo-

nalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami. Celem strategicznym 
IPMA jest wypracowanie i dzielenie się dobrymi praktykami zarządzania projektami. 
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Nowa biblioteka i centrum 
kultury w kampusie przy
al. Piastów

W niedługim czasie swe podwoje otworzy nie tylko dla studentów, ale i także 
mieszkańców Szczecina, wyremontowana biblioteka i centrum kultury, w których 
udostępnione zostanie m.in. 90 tys. woluminów zbiorów bibliotecznych.

prof. dr hab. Radosław 
Gaziński 
dyrektor Biblioteki
Głównej US

Pod koniec 2014 roku Dział Projektów Europejskich 

US pozyskał środki w wysokości 4,8 miliona zło-

tych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 

z przeznaczeniem na kapitalny remont budynku nr 3 

w kampusie przy al. Piastów w Szczecinie. Obiekt ten 

według zamierzeń miał stać się centrum kultury, a jed-

nocześnie biblioteką.

Jest to realizacja koncepcji, która powstała w 2005 

roku. Jej autorami byli: prof. Mirosław Rutkowski, ów-

czesny prorektor ds. kształcenia i spraw międzynaro-

dowych, mgr inż. Mirosława Różycka, wicedyrektor 

Biblioteki Głównej, oraz niżej podpisany. Planowano 

wówczas połączenie w jedną całość wszystkich bi-

bliotek funkcjonujących na Wydziale Filologicznym. 

Koncepcja ta została rozwinięta w 2009 roku przez 

dyrekcję Biblioteki Głównej US, kiedy to w ramach 

centralizacji sieci bibliotek naszej uczelni do plano-

wanej Biblioteki Filologicznej, obejmującej biblioteki: 

Filologiczną, Instytutu Germanistyki i Akademickiego 

Centrum Kształcenia Językowego, przyłączono tak-

że bibliotekę Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji 

Zdrowia.

Ostatecznie w 2009 roku opisywana koncepcja 

stała się możliwa do realizacji dzięki projektowi dra 

inż. architekta Mariusza Tuszyńskiego (Studio Mt97), 

który brał pod uwagę przygotowywane z wielkim za-

angażowaniem koncepcje bibliotekarzy, a zwłaszcza: 

Beaty Bekarz, kierownik Biblioteki Wydziału Kultury 

Fizycznej i Promocji Zdrowia, Pawła Dziela, kierowni-

ka Biblioteki Akademickiego Centrum Kształcenia Ję-

zykowego, oraz Jarosława Poziemskiego, informatyka.

co Się ZMieNi NA lePSZe?
Nowa planowana ówcześnie placówka miała mieć roz-

szerzone zdania kulturotwórcze, realizowane w wie-

lofunkcyjnej sali znajdującej się na parterze opisywa-

nego budynku nr 3 przy al. Piastów. Jej wyposażenie 

pozwolić miało na organizację zarówno konferencji, 

wykładów, odczytów, spotkań, prezentacji książek czy 

wystaw, jak i na uruchomienie kina studyjnego. Dla 

uczestników wydarzeń kulturalnych zaplanowano 

łącznie 90 miejsc.

Na pierwszym piętrze remontowanego obiektu za-

planowano czytelnie: ilologiczną oraz nauk o kulturze 

izycznej i promocji zdrowia. W obu użytkownicy będą 

mieli wolny dostęp do odpowiednio zabezpieczonych 

(dzięki systemowi RFID) zbiorów, a ich umeblowanie, 

stanowiące połączenie klasycznej czytelni z miejscem 

wypoczynku wyposażonym w sofy i fotele, ma two-

rzyć otoczenie maksymalnie przyjazne czytelnikom.

Na odpowiednio zaadaptowanym poddaszu 

umieszczone zostaną zbiory Akademickiego Centrum 

Kształcenia Językowego wraz z księgozbiorami British 

Council i Alliance Française. Przewidziano również 

odpowiednio wydzielone miejsce dla uczestników spo-

tkań „Reading Group” oraz kącik dziecięcy. W sumie 

we wszystkich czytelniach do dyspozycji użytkowni-

ków będzie 90 miejsc wyposażonych w 26 nettopów 

i 19 mobilnych laptopów, które będzie można w razie 

potrzeby przenieść do dowolnej sali. Oczywiście cały 

obiekt zostanie wyposażony w sieć Wi-Fi. We wszyst-

kich czytelniach w wolnym dostępie będzie umiesz-

czonych 30 tys. woluminów zbiorów bibliotecznych.

Natomiast w piwnicach obiektu zaplanowano ma-

gazyny wyposażone w regały jezdne, połączone z czy-

telniami windami towarową i osobową, co pozwoli 

na sprawny i szybki transport książek i czasopism 

z magazynów do położonych wyżej czytelni. W po-

mieszczeniach magazynowych przewidziano miejsce 

dla około 100 tys. woluminów zbiorów. W momencie 

uruchomienia biblioteki zostanie tu umieszczone 60 

tys. książek i czasopism. Oznacza to, że biblioteka bę-
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dzie dysponować poważną rezerwą maga-

zynową starczającą na długie lata.

Nowy wielofunkcyjny obiekt ma słu-

żyć nie tylko pracownikom i studentom 

US, ale całemu szczecińskiemu środowisku 

akademickiemu, jak również mieszkańcom 

regionu. Dla tych ostatnich – obok stałej 

oferty British Council i Alliance Française 

– planowane są cykle spotkań przybliżają-

cych kulturę (literatura, kino, walory przy-

rodnicze, zabytki, kuchnia itp.) krajów, któ-

rych języki w formie kierunków studiów 

są wykładane na Wydziale Filologicznym. 

Spodziewamy się, że wielkim zaintereso-

waniem cieszyć się będzie cykl pod robo-

czym tytułem Żyjmy zdrowo, prowadzony 

przez wykładowców Wydziału Kultury 

Fizycznej i Promocji Zdrowia US.

NowA HiSToRiA foRTu PRuSy
Warto przypomnieć, że poddawany obec-

nie gruntownemu remontowi obiekt sta-

nowi integralną część założenia koszaro-

wego z początku XIX wieku. Wzniesiony 

w 1907 roku mieścił w sobie zbrojownię 

(magazyn broni) obsługującą dawne ko-

szary Victoria I, składającą się pierwotnie 

z dwóch budynków żołnierskich (obiekt nr 

4, obecnie Wydział Filologiczny, i obiekt nr 

6, obecnie Wydział Kultury Fizycznej i Pro-

mocji Zdrowia), sztabu jednostki (obiekt nr 

5, obecnie dziekanat Wydziału Filologicz-

nego), sali gimnastycznej i opisywanej już 

zbrojowni.

Koszary owe powstały w miejscu 

dawnego Fortu Prusy, broniącego dostę-

pu do twierdzy szczecińskiej od strony 

południowo-zachodniej. Gwieździsty fort 

powstał w I połowie XVIII wieku i należał 

do najpotężniejszych w całej twierdzy. Po 

jej likwidacji w 1873 roku wały fortu czę-

ściowo splantowano, pozostawiając jego 

teren w gestii wojska. Armia pruska zbu-

dowała tu spore koszary mieszczące kilka 

jednostek z obszernym zapleczem magazy-

nowym. W interesujących nas koszarach 

Victoria I stacjonował elitarny 34 Pułk 

Fizylierów Królowej Wiktorii Szwedzkiej. 

Warto w tym miejscu dodać, że powstał 

w 1720 roku z dwóch innych – w których 

służyli Pomorzanie. Należał do najbardziej 

elitarnych jednostek armii pruskiej1.

MAgAZyN BRoNi – ceNTRuM 
KulTuRy i BiBlioTeKĄ
Dawny magazyn broni, a obecnie Biblio-

teka i Centrum Kultury, podobnie jak 

całe koszary, został wzniesiony z cegły 

ceramicznej w stylu neogotyckim. Jest 

obiektem jednobryłowym, przykrytym 

dwuspadowym, również ceramicznym da-

chem. Prowadzone prace remontowe nie 

spowodują głębszych zmian w rozkładzie 

pomieszczeń. Centralnie usytuowana klat-

ka schodowa wygodnie prowadzi użyt-

kownika do czytelni na pierwszym piętrze 

i na poddaszu. Obszerny hol na parterze 

pozwala łatwo dotrzeć do szatni oraz sali 

konferencyjnej. Na parterze ulokowano 

również pomieszczenia przeznaczone dla 

obsługi obiektu oraz duży węzeł sanitarny.

Ponieważ biblioteka i centrum kultury 

są położone na obszarze strefy B ochrony 

konserwatorskiej (podobnie jak całe kosza-

ry), elewacja obiektu została pieczołowicie 

odrestaurowana. We wnętrzu zachowało 

się sporo reliktów dawnego wystroju, m.in. 

granitowe schody, stalowe barierki klat-

ki schodowej oraz kolumny wspierające 

stropy. Elementy dawnego wystroju będą 

więc przenikać się z nowoczesnym wypo-

sażeniem biblioteki XXI wieku oraz mul-

timedialnego centrum kultury, tworząc 

swoisty klimat i przypominając historię 

obiektu.

Organizacja przestrzeni w budynku po-

zwoli na sprawną i dobrą obsługę wszyst-

kich użytkowników oraz polepszy komfort 

pracy bibliotekarzy. Zachowanie central-

nej klatki schodowej pozwoli na wyraźne 

podzielenie przestrzeni na tę przeznaczoną 

dla uczestników wydarzeń kulturalnych 

i tę dla czytelników i bibliotekarzy.

Ograniczone możliwości dowolnego 

kształtowania przestrzeni w budynku 

historycznym, jakim pozostaje dawna 

zbrojownia, stanowiły wyzwanie dla au-

torów koncepcji. Naszym priorytetem był 

jednak fakt, że koszary Victoria I są częścią 

krajobrazu kulturowego i składnikiem hi-

storii naszej małej ojczyzny. W Szczecinie, 

tak bardzo zniszczonym podczas II wojny 

światowej, władze konserwatorskie pilnie 

dbają o zachowane obiekty zabytkowe, 

podejmując wielki wysiłek rewitalizacji 

secesyjno-eklektycznego centrum miasta. 

Omawiany remont jest najlepszym do-

wodem na to, że Uniwersytet Szczeciński 

dostosowuje się do objętego przez miasto 

kierunku działań.

Obecnie powoli dobiegają końca prace 

budowlane, przed nami przetargi na wypo-

sażenie centrum, a następnie jego montaż. 

Wielkim wyzwaniem będą przenosiny 90 

tys. woluminów zbiorów bibliotecznych, 

stanowiących około 8% zbiorów całej sie-

ci bibliotecznej US. Nowy obiekt, współi-

nansowany ze środków Unii Europejskiej, 

otworzy swe podwoje dla wszystkich za-

interesowanych z początkiem przyszłego 

roku akademickiego. u

1 Brał czynny udział w wojnie siedmioletniej (1756-1763), 
wojnach napoleońskich (1805-1814), wojnie francusko-pru-

skiej (1870-1871) oraz w I wojnie światowej (1914-1918). 
W 1908 roku cesarz Niemiec Wilhelm II mianował jego ho-

norowym dowódcą królową szwedzką Wiktorię, żonę króla 
Szwecji Gustawa V i wnuczkę cesarza Niemiec Wilhelma 
I. Pułk został rozwiązany w 1919 roku, a w jego koszarach 
stacjonowały jednostki łączności.

Projekt „Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego” współinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
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PROJEKTY

Rowerowy Szczecin, 
akademickie rowery

Idea zrównoważonej mobilności w mieście jest coraz bardziej widoczna w Szczecinie. 
Uruchomienie w sierpniu 2014 roweru miejskiego, budowa dróg rowerowych – 
w centrum i poza nim, nowe stojaki i wiaty rowerowe są najbardziej widocznymi 
przykładami działań związanych z rozwojem i promocją innych niż samochód 
środków transportu.

Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
asystentka

Katedra Systemów
i Polityki Transportowej

Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług US

Zrównoważony rozwój to ograniczenie w trans-

porcie pasażerskim w codziennych podróżach 

wykorzystania samochodów osobowych na rzecz 

transportu publicznego, rowerów, jak również ruchu 

pieszego. Do narzędzi wdrażania idei zrównoważonej 

mobilności zaliczyć można m.in. proekologiczne środki 

transportu, np. rower.

Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju trans-

portu w miastach znajduje swoje odzwierciedlenie 

w unijnych dokumentach strategicznych (m.in. Bia-

łe i Zielone Księgi Transportu), krajowych (Strategia 

Rozwoju Transportu), jak również miejskich (plany 

transportowe i inne), w których jest mowa o ograni-

czaniu ruchu samochodowego oraz rozwoju alterna-

tywnych do motoryzacji indywidualnej sposobów 

przemieszczania się, szczególnie w obszarach miej-

skich.

W Szczecinie coraz aktywniej podejmuje się dzia-

łania w tej sferze życia społecznego, czyli uwzględnia 

się potrzeby innych niż kierowcy samochodów osobo-

wych użytkowników ruchu – przede wszystkim rowe-

rzystów i pieszych. Są one możliwe w dużym stopniu 

dzięki wsparciu inansowemu Unii Europejskiej, m.in. 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego, Programów Ramowych czy 

programu INTERREG.

RoweR MieJSKi
Ku radości wielu mieszkańców 21 sierpnia 2014 r. 

wystartował Szczeciński Rower Miejski pod nazwą 

Bike_S. Początkowo powstały 32 stacje (ograniczone 

obszarowo do śródmiejskiej części miasta), z czasem 

dodano dwie kolejne (na ul. Niemierzyńskiej – przy 

Technoparku Pomerania oraz na rondzie Uniwersy-

teckim – przy budynku Wydziału Zarządzania i Eko-

nomiki Usług). Do dyspozycji oddano ponad 300 rowe-

rów. W całym sezonie (który skończył się 30 listopada 

2014 r.) odnotowano 206 063 wypożyczenia, co daje 

2020 wypożyczeń dziennie. Obecnie trwają prace nad 

rozszerzeniem systemu oraz rozwojem wypożyczal-

ni rowerów w rejonach przygranicznych. Przykłady 

wielu miast pokazują, że użytkownikami roweru miej-

skiego są ludzie młodzi, często studenci. Nie inaczej jest 

w Szczecinie, w którym mamy ok. 45 000 studentów.

AKAdeMicKie RoweRy Pod dAcHeM
Większość wydziałów US (osiem z dziesięciu) posiada 

w swojej okolicy stację Bike_S (dość duża odległość 

dzieli stacje rowerowe od wydziałów: Biologii i Teolo-

gii). Szczególną stacją jest ta umiejscowiona przy Wy-

dziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Mimo małej licz-

by wypożyczeń (ok. 12 wypożyczeń na dzień w okresie 

funkcjonowania stacji) i znacznej odległości od całego 

systemu można zauważyć, w przeciwieństwie do nie-
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których stacji znajdujących się w centrum 

miasta, równowagę pomiędzy liczbą zwro-

tów i wypożyczeń, co powoduje, że jest 

ona optymalnie wykorzystywana. Została 

uruchomiona dość późno, bo 10 paździer-

nika 2014 r., i jest efektem porozumienia 

między spółką Nieruchomości i Opłaty 

Lokalne (zarządzającą rowerem miejskim) 

a wydziałem, który m.in. zobowiązał się do 

promocji rowerów w środowisku akade-

mickim, tworzenia analiz w zakresie wy-

korzystania rowerów.

Nasz wydział wspólnie z Gminą Miasto 

Szczecin przygotował pierwsze tego typu 

w Szczecinie, dwa zadaszone parkingi ro-

werowe na terenie kampusu Cukrowa – 

Krakowska, współinansowane z Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Zachodniopomor-

skiego na lata 2007-2013: „Budowa spójnego 

systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie 

(brakujące odcinki w al. Wyzwolenia, ul. 

Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Ma-

tejki) – nr UDA-RPZP.06.03.00-32-006/13”. 

Ponadto na obszarze miasta umieszczo-

nych zostało w ramach tego projektu ok. 

300 nowych stojaków dla rowerów, w tym 

wiele przy uczelniach wyższych i akade-

mikach.

iNfRASTRuKTuRA RoweRowA
Tworzenie przestrzeni miejskich będących 

obszarem współegzystowania zróżnico-

wanych uczestników ruchu, nie tylko sa-

mochodów osobowych, wymaga również 

zmian w zakresie dostosowania istniejącej 

infrastruktury. Powstająca w śródmieściu 

infrastruktura rowerowa, powoli tworząc 

spójną sieć, łączy najważniejsze punkty 

Szczecina (pod koniec 2014 r. istniało 98 

km miejskich ścieżek rowerowych). Z roku 

na rok przybywa rowerzystów (coroczny 

wzrost wynosi ok. 10%). Dla społeczności 

uniwersyteckiej niezwykle ważne są po-

łączenia pomiędzy uczelniami a akademi-

kami.

Same rowery to za mało, dlatego miasto 

przygotowało dla rowerzystów nowe pasy 

ruchu (m.in. na al. Piastów, ul. Piłsudskiego 

i Rayskiego) oraz nowe drogi (np. na ul. Ku 

Słońcu). Powstała również koncepcja prze-

biegu głównych i lokalnych tras rowero-

wych, względem której prowadzone będą 

kolejne inwestycje.

Nie bez znaczenia jest również wygra-

ny w ramach Budżetu Obywatelskiego 

na 2015 r. projekt zgłoszony przez Stowa-

rzyszenie Rowerowy Szczecin pod nazwą 

„Rowerowa rewolucja – 20 ścieżek rowe-

rowych w mieście”, która zakłada tworze-

nie na terenie miasta pasów rowerowych 

zwiększających bezpieczeństwo i komfort 

rowerzystów na drodze. Na ten cel prze-

znaczone zostanie ok. 680 tys. złotych.

co NA To KieRowcy?
Coraz bardziej zauważalne zmiany widocz-

ne na szczecińskich ulicach nie do końca 

przypadły do gustu kierowcom. Liczne 

negatywne komentarze, z którymi można 

się spotkać w internecie czy regionalnej te-

lewizji, odnoszą się do zmian polegających 

na zwężaniu lub reorganizacji istniejących 

w mieście dróg (przykład al. Piastów lub 

utworzenie jednokierunkowej ul. Jagiel-

lońskiej).

Podnoszone są również kwestie bezpie-

czeństwa rowerzystów, którzy korzystają 

z istniejącej infrastruktury, oraz, co jest 

jeszcze bardziej zauważalne, wątpliwości, 

dla kogo ona powstaje, skoro rowerzystów, 

w ocenie kierowców, jest mało. Tego typu 

dyskusja nie znajdzie swojego końca – gdyż 

doświadczenia innych miast pokazują, że 

podobne działania, będące najczęściej ini-

cjatywą stowarzyszeń rowerowych, spo-

tykają się ze sprzeciwem licznego grona 

zwolenników poruszania się wyłącznie sa-

mochodami. Jedno jest pewne – działania 

przyjazne ludziom, a nie pojazdom spalino-

wym, to kierunek coraz częściej obierany 

przez lokalne władze, świadome potrzeb 

mieszkańców w zakresie życia w czystym, 

bezpiecznym i spokojnym mieście. u

PROJEKTY

Mapa dróg rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin 
(wrzesień 2014)

Źródło: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/
chapter_11503.asp
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Szczecin jest dopiero na początku drogi związanej ze zmianą sposobu myślenia na temat komunikacji 

w mieście. Jeszcze kilka lat temu rower traktowany był przede wszystkim jako narzędzie rekreacji, 

co odzwierciedlały pierwotne założenia planistyczne, w których ścieżkami rowerowymi łączono głównie 

obszary parków i lasów.

Obecnie coraz więcej osób1 korzysta z rowerów w celach komunikacyjnych. W ostatnich latach, m.in. 

przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, podejmowanych jest coraz więcej działań systemo-

wych: pod koniec roku 2012 wprowadzone zostały „Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowe-

rowego miasta Szczecin”, których celem jest dążenie do poprawienia jakości projektowania i zarządzania 

infrastrukturą rowerową, pod koniec roku 2014 opracowano plan systemu tras rowerowych, w którym 

określono główne i lokalne korytarze dla ruchu rowerowego. Pojawia się coraz więcej miejsc parkingo-

wych dla rowerów. Od początku 2013 roku na stronach Urzędu Miasta Szczecin znajduje się formularz, za 

pomocą którego można zgłaszać zapotrzebowanie na stojaki rowerowe. Tylko w 2014 roku zamontowano 

ich ponad 300.

W kolejnych latach planowane jest uzupełnianie luk komunikacyjnych, zapewnienie spójności syste-

mowi tras rowerowych, nie tylko przy okazji tych większych inwestycji drogowych, oraz wprowadzenie 

rozwiązań niskobudżetowych, wymagających jedynie ponownej analizy układu drogowego i redystrybu-

cji przestrzeni pod kątem potrzeb wszystkich użytkowników dróg.

Czasem w komentarzach na temat komunikacji rowerowej w Szczecinie pojawiają się głosy, że nie jest 

to miasto, w którym jest możliwa masowa komunikacja rowerowa, m.in. z uwagi na jego rozległość, wa-

runki pogodowe czy terenowe. O ile część z nich jest raczej natury mentalnej, o tyle inne, jak np. odległość, 

może w istocie stanowić barierę, jednak – do pokonania przy planowaniu komunikacji w mieście.

Już od kilku lat bowiem rowery możemy za darmo przewozić w pojazdach komunikacji miejskiej, coraz 

bardziej realne staje się uruchomienie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wkrótce pojawią się pierwsze 

parkingi typu Bike & Ride, gdzie parkuje się rower i w dalszą podróż udaje tramwajem lub autobusem. Od 

roku 2014 funkcjonuje Szczeciński Rower Miejski, dzięki któremu nie jest konieczny transport własnego 

sprzętu na dłuższych trasach.

Myślę, że z czasem dostrzeżemy również potencjał rowerów transportowych i towarowych, bardzo 

popularnych w krajach Europy Zachodniej i Północnej. Na rynku są m.in. pojazdy ze wspomaganiem elek-

trycznym, przydatne przy przemieszczaniu się na długich czy bardziej górzystych trasach.

Rower otwiera wiele możliwości, jednak aby się do nich przekonać, trzeba odrzucić stereotypowe my-

ślenie nie tylko o sposobach komunikacji, ale także o wspólnym funkcjonowaniu w mieście. u

1 Dane z trzech lat z ul. Gdańskiej, na której zamontowane są urządzenia do pomiaru ruchu rowerowego: w 2012 r. przejechało tam łącznie 63 304 ro-

werzystów, co daje średnią ok. 173 dziennie, w 2013: 71 646, co daje ok. 196 dziennie, w 2014: 81 589, co daje ok. 223 dziennie. W ciągu tych trzech 
lat nastąpił wzrost o ok. 28%. Innym źródłem są statystyki wypożyczeń Szczecińskiego Roweru Miejskiego, w ciągu 3 miesięcy działania wypożyczalni 
rowery wypożyczono ponad 200 000 razy.

Tomasz Loga
pełnomocnik prezydenta 
ds. rozwoju systemu 
komunikacji rowerowej 
Urząd Miasta Szczecin
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Karateka z uS mistrzem Polski!

Srebrne studentki w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w futsalu Kobiet

Trzy lata temu było złoto, dwa lata temu brąz, teraz przyszła 

kolej na srebro. Reprezentantki uniwersytetu Szczecińskie-

go wywalczyły drugie miejsce w Akademickich Mistrzostwach 

Polski 2015 w futsalu Kobiet. Zawodniczki poległy dopiero 

w wielkim inale, w którym zmierzyły się z drużyną uniwer-

sytetu Jagiellońskiego. Przez wcześniejsze eliminacje przeszły 

niczym burza.

– Z turnieju półinałowego awansowaliśmy z pierwszego 

miejsca – mówił przed wyjazdem do Trójmiasta Piotr Sochański, 

opiekun reprezentacji Uniwersytetu Szczecińskiego. – Nie zamie-

rzamy na tym poprzestawać. Chcemy powalczyć o medale.

Trener słowa dotrzymał. Podczas turnieju inałowego rozegra-

nego w pierwszy weekend marca w Gdańsku drużyna US pew-

nie awansowała z czterozespołowej grupy do czołowej ósemki. 

W fazie pucharowej zwyciężała kolejno: w ćwierćinale – AWF 

Warszawa 3:2 po serii rzutów karnych (w regulaminowym czasie 

był remis 1:1), zaś w półinale – AWF Wrocław 3:1. Jednak w grze 

o pierwsze miejsce zwyciężczyniami okazały się krakowianki, 

wygrywając ze szczecińską drużyną 3:0.

W zawodach wzięło udział 16 czołowych ekip z Polski. Uni-

wersytet Szczeciński reprezentowały: Katarzyna Krowiak, Nata-

lia Niewolna, Anita Piekarek, Joanna Preś, Karolina Semczyszyn, 

Daria Sokołowska, Magdalena Szwed, Katarzyna Tarnowska, Be-

ata Watychowicz, Małgorzata ładniak.

Serdecznie gratulujemy zawodniczkom sukcesu. u
Na podstawie informacji Pawła Stężały.
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Piotr Szumiło, pracownik wydziału Kultury fi-

zycznej i Promocji Zdrowia uS, został mistrzem 

Polski w karate. Mistrzostwa Polski w karate wKf 

z udziałem 150 licencjonowanych zawodników z 37 

klubów z całego kraju odbyły się we wrocławiu pod 

koniec lutego.

Utalentowany zawodnik z Uniwersytetu Szcze-

cińskiego zdobył trzy medale: 

złoty – kumite seniorów open (to najbardziej pre-•	
stiżowa konkurencja kumite, w której spotykają 

się zawodnicy wszystkich kategorii wagowych),

srebrny – kumite seniorów +84 kg, •	
złoty – kumite drużynowe seniorów (medal zdo-•	
byty wraz z kolegami z klubu Bodaikan Szczecin).

Piotr Szumiło jest wielokrotnym mistrzem Polski 

w karate WKF i shotokan, medalistą mistrzostw Eu-

ropy oraz zawodnikiem kadry narodowej w karate. 

Największy dotychczasowy sukces zawodnika to wi-

cemistrzostwo świata w karate shotokan – Cancun 

2009 (Meksyk).

 Jest wychowankiem trenera Piotra Juszczaka (Bo-

daikan Szczecin) i od początku kariery trenuje w klu-

bie Bodaikan Szczecin. Od niespełna 10 lat jest także in-

struktorem w tym właśnie klubie, gdzie trenuje grupy 

dziecięce i młodzieżowe. Na US pracuje na Wydziale 

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, gdzie prowadzi 

przedmioty dla kierunków: wychowanie izyczne oraz 

turystyka i rekreacja. Ponadto jest również pracowni-

kiem Studium Wychowania Fizycznego US, gdzie pro-

wadzi zajęcia z samoobrony dla studentów. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US
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dr Tomasz
Ślepowroński
Instytut Historii
i Stosunków 
Międzynarodowych
Wydział 
Humanistyczny US

Jak długo jeszczeterra incognita?

W ramach serii wydawniczej Stowarzyszenia 
Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita”, 
prezentującej przeszłość ziemi chojeńskiej, ukazał 
się pod redakcją prezesa dra Pawła Migdalskiego 
(Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 
US) jedenasty tom. 

Wydana w 2014 r. monograia zbiorowa Civitas 

Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni 

zapowiada zarazem kolejne wydawnictwa poświę-

cone dziejom tego miasta, gdyż sygnowana jest jako 

tom I. Co ważne, poświęcony zmarłemu w tym roku 

prof. Władysławowi Filipowiakowi, znakomitemu 

archeologowi, długoletniemu dyrektorowi Muzeum 

Narodowego w Szczecinie i byłemu pracownikowi 

naszej uczelni.

Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski, recenzent na-

ukowy publikacji, jest zdania, że wydawnictwo to 

stanowi modelowy przykład współpracy „młodych, 

utalentowanych badaczy związanych z regionem, 

lecz głównie pracujących w instytucjach naukowych 

Szczecina, z władzami i elitami miejscowymi”, ukazało 

się ono bowiem dzięki wsparciu wielu osób i instytu-

cji, m.in. rektora i prorektora US prof. dra hab. Edwar-

da Włodarczyka i prof. dra hab. Marka Górskiego oraz 

gminy Cedynia. To wyraźny sygnał, że kolejny raz do-

strzeżono w propagowaniu historii regionalnej drogę 

do wzmacniania lokalnej tożsamości oraz potencjał 

promocyjny miejscowości, w której zaczyna się Rzecz-

pospolita Polska, bowiem Cedynia to jej najbardziej na 

zachód wysunięte miasto.

HiSToRiA MiASTA
Tom jest owocem połączenia spojrzenia w przeszłość 

oraz w przyszłość, co wydaje się przesądzać o jego uni-

katowym charakterze i nie tylko lokalnym znaczeniu, 

gdyż zawarte w nim spostrzeżenia i wnioski mogą być 

interesujące również dla historyków i miłośników 

Klio z innych części Polski. Oczywiście w naturalny 

sposób, dzięki swojej bogatej warstwie informacyjnej 

dotyczącej dziejów Cedyni, jest szczególnie istotny dla 

miejscowej społeczności, głodnej wiedzy o przeszłości 

swojej małej ojczyzny. Dodajmy – przez lata karmionej 
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podporządkowaną propagandzie wersji 

wydarzeń sprzed wieków.

Na plan pierwszy wyłania się obszer-

ny artykuł prof. dra hab. Edwarda Ry-

mara, emerytowanego pracownika US, 

który przytacza jeszcze raz argumenty 

świadczące o słuszności lokalizacji śre-

dniowiecznej bitwy z 972 r. pod Cedynią 

właśnie na brzegu dolnej Odry. Co praw-

da wspomina, że podejmuje ten temat „bez 

entuzjazmu”, jednak od razu czytelnik 

wpada w wartki nurt opowieści o wielo-

wiekowych naukowych próbach identy-

ikacji miejsca zmagań Hodona, Mieszka 

i Czcibora. Prowadzi ją autor z pasją pole-

misty, w sposób erudycyjny prezentując 

poglądy zwolenników takiej lokalizacji, 

z gracją krzyżując szpadę historiograicz-

nego argumentu z tezami tych, którzy 

podają ją w wątpliwość. Podstawą jego 

stanowiska jest postulat bezpośredniego 

powrotu do źródeł pisanych, w opozycji 

do zbyt mocno podnoszonego „bliżej nie-

określonego «kontekstu politycznego»”. 

W polemice tej dostrzec można także echa 

gorących dyskusji, które przed kilkoma la-

tami angażowały m.in. miejscowych mi-

łośników Klio1.

Interesująco prezentują się również 

teksty poświęcone historii nowszej. Spo-

łeczno-gospodarczą panoramę nowożyt-

nej Cedyni przedstawia Paweł Gut, po-

kazując na przykładzie tego ośrodka los 

tzw. miasta karłowatego o charakterze 

rolniczo-rzemieślniczym. Z oceną tą ko-

responduje tekst Joanny A. Kościelnej po-

święcony obrazowi Cedyni, który zrekon-

struować można na podstawie spuścizny 

osiemnastowiecznego historyka Johanna 

Christopha Beckmanna (1641-1717). Jego 

twórczość wśród dziejopisarzy branden-

burskich ma charakter wyjątkowy. Z re-

guły nie zajmowali się oni miastem, które-

go znaczenie upadło, zanim dostatecznie 

rozwinęła się historiograia tego państwa, 

stając się orężem pruskiej polityki histo-

rycznej.

Historii najnowszej poświęcony jest ar-

tykuł dr hab. Małgorzaty Machałek, która 

zajęła się gospodarką wiejską w okolicach 

Cedyni, ujmując ją w szerokiej panoramie 

polityki rolnej Polski Ludowej.

Biograię prof. W. Filipowiaka przypo-

mina dr Paweł Migdalski, skupiając się na 

jej cedyńskich epizodach.

Wszystkie te teksty autorstwa pra-

cowników Uniwersytetu Szczecińskiego 

lub Archiwum Państwowego w Szczecinie 

są świetnie osadzone w szerokich kontek-

stach danej epoki, w tym m.in. jej uwarun-

kowaniach ustrojowych.

Charakter relacyjny, prezentujący 

dokonania miejscowego środowiska oraz 

dotychczasowy stan badań, mają artyku-

ły dra Bartłomieja Rogalskiego (na temat 

Cedyni i okolic w okresie wpływów rzym-

skich), dra Andrzeja Janowskiego (wni-

kliwa analiza wczesnośredniowiecznych 

pochówków z mieczami na tle podobnych 

grobów miejscowych elit na Pomorzu 

Zachodnim, opatrzona bardzo bogatym 

zbiorem ilustracji), Magdaleny Jakołcewicz 

(szczegółowa, niemal kronikarska relacja 

na temat działalności Muzeum Regional-

nego w Cedyni), dra Macieja Płotkowia-

ka (o pracach renowacyjnych i różnych 

projektach sanacji skrzydła zachodniego 

klasztoru cysterek w Cedyni). Częściowo 

w ten nurt wpisują się także dwa teksty 

wspomnieniowe. Swoją pasją archeolo-

giczną, która w 1977 r. doprowadziła go na 

ziemię chojeńską, dzieli się z czytelnikami 

Antoni Porzeziński. O organizacyjnych ku-

lisach konferencji poświęconej 1000-leciu 

bitwy cedyńskiej wspomina prof. Marian 

Grzęda-Kempiński.

Ku PRZySZŁości
Wydaje się, że najciekawszą część opisy-

wanej publikacji stanowią jednak te teksty, 

które zawierają konkretne postulaty doty-

czące przyszłości. Ich charakter może być 

traktowany uniwersalnie. To wyzwanie 

dla całej polskiej historiograii regionalnej, 

propozycja odejścia od zbyt wąsko rozu-

mianej mikrograii, przesadnie i niemal 

wyłącznie skupiającej się na odnajdowa-

niu kolejnych drobnych szczegółów lokal-

nego dziedzictwa na rzecz inicjowania i re-

alizacji nowych badań kompleksowych. 

Studia podstawowe są oczywiście istotne, 

jednak to budowa szerokich programów 

badawczych, dających nowe impulsy do 

weryikowania dotychczasowego obrazu 

przeszłości i śmiałego stawiania nowych 

tez, bez odrywania od lokalnego kontekstu, 

pozwala na spojrzenie komparatystyczne, 

umożliwiając zestawianie i porównywa-

nie z innymi podobnymi mikrokosmosami. 

Tak rozumiane badania regionalne pozwo-

lą na ziemiach zachodnich na niepowiela-

nie kolein Heimatgeschichte, a na budowę 

narracji historycznej opartej na spojrzeniu 

interdyscyplinarnym.

Ten właśnie sposób myślenia uwi-

docznił się w artykule dra Andrzeja Pio-

trowskiego i Pawła Sydora, pracujących 

w Oddziale Pomorskim Państwowego 

Instytutu Geologicznego – Państwowego 

Instytutu Badawczego, którzy postulują 

niezbędne badania geoizyczne, wiertnicze 
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i laboratoryjne, jakie należałoby przepro-

wadzić w okolicach Cedyni do roku 2022, 

kiedy będzie przypadała 1050 rocznica 

bitwy. Przeprowadzone na dużą skalę da-

łyby szansę na ostateczną weryikację hi-

potezy lokalizującej bitwę pod Cedynią na 

brzegu dolnej Odry.

ARcHeologicZNe weRyfiKAcJe
Również dr Agnieszka Matuszewska i dr 

Marcin Szydłowski z Katedry Archeolo-

gii US zaprezentowali stan i perspektywy 

badań, w kontekście dostępnych metod, 

dotyczących geograii osadnictwa cedyń-

skiego w młodszej epoce kamienia. Bardzo 

interesująco dokonują przeglądu odkry-

tych dotychczas na tym terenie stanowisk 

archeologicznych. Krytycznie analizują 

możliwości prowadzenia badań opartych 

na teoretycznych modelach stworzonych 

do tej pory w nauce światowej. Wobec nie-

dostatecznego rozwoju badań nad osadnic-

twem neolitycznym i wczesnobrązowym 

na obszarze ziemi cedyńskiej i w całym re-

gionie, prowadzonych wcześniej w ramach 

badań gabinetowych, postulują oni dopre-

cyzowanie chronologii odkrytych stano-

wisk, uzupełnienie bazy danych o nich 

i wytypowanie tzw. obszarów próbnych, 

które zostaną poddane szczegółowym ba-

daniom powierzchniowym. Pewnym za-

strzeżeniem edytorskim jest słaba jakość 

map, która uniemożliwia pełne zilustrowa-

nie prezentowanych poglądów.

Artykułem wiodącym działu archeolo-

gicznego jest tekst dra Grzegorza Kiarszy-

sa i prof. dra hab. Mariana Rębkowskiego 

(obaj Katedra Archeologii US), którzy oba-

lają twierdzenie, że Cedynia stanowi jedno 

z najbardziej rozpoznanych prehistorycz-

nie miejsc w regionie, gdyż, podobnie jak 

w innych miejscach nad dolną Odrą, wiele 

pytań dotyczących przeszłości nie znalazło 

jeszcze przekonujących odpowiedzi. Tym 

bardziej dotkliwa to konstatacja wobec fak-

tu, że badania prowadzone ostatnio w są-

siednich regionach Pomorza Zachodniego 

pozwalają na nowe próby odczytania prze-

szłości i nowe spojrzenie na problemy ba-

dawcze związane z Cedynią. Dotyczą one 

szczególnie miejscowego grodziska, jego 

chronologii (do dziś jeszcze nieustalonej), 

jego kształtu (wątpliwości dotyczą pierście-

niowego obwałowania), jego politycznego 

znaczenia (istnienie nekropolii z grobami 

szkieletowymi).

Autorzy podają w wątpliwość tezę prof. 

Władysława Filipowiaka o budowie w Ce-

dyni murowanego zamku, przypominając, 

że podczas wykopalisk nie natraiono na 

jego ślady. Inaczej też interpretują poja-

wiające się w źródłach określenie castrum, 

uznając, że oznacza ono jedynie gród. Tezę 

swą argumentują faktem używania tego 

terminu w podobnym kontekście w przy-

padku innych podobnych ośrodków Po-

morza Zachodniego. Niewątpliwie tezy 

te, wzmocnione fotomapami i modelami 

terenu, stanowią mocny punkt wyjścia do 

dalszej dyskusji.

Podsumowując, należy podkreślić raz 

jeszcze znaczenie niniejszego tomu jako 

inspiracji i źródła wiedzy dla cedyńskich 

miłośników historii, ale i innych mieszkań-

ców, którzy po lekturze dostrzegą różno-

rodne walory swej małej ojczyzny.

Tom ten to także ważne podsumowa-

nie w dziejach polskich studiów regiona-

listycznych prowadzonych na terenach 

określanych jako Nowa Marchia, w mode-

lowo nowoczesny sposób zajmując się zie-

mią cedyńską. Wydaje się, że po spełnieniu 

postawionych w nim postulatów nazwa 

serii stanie się już nieaktualna i z „Terra In-

cognita” trzeba ją będzie zmienić na „Terra 

Notum” – ziemia poznana. u

1 Zob. m.in. dyskusję na łamach „Gazety Chojeńskiej” w 2007 
r. pt. Bitwa pod Cedynią a lokalna tożsamość (teksty jej są do-

stępne w internecie: http://www.gazetachojenska.pl/index.
php?id=cedynia_bitwa#); jej omówienia: Z. Czarnuch, Bitwa 
pod Cedynią. Kontrowersje na temat tożsamości kulturowej ma-

łych ojczyzn Nadodrza, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-
Archiwalny” 16, 2009, s. 387-397, R. Ryss, Bitwa pod Cedynią 
a lokalna tożsamość. Dyskusja na łamach „Gazety Chojeńskiej”, 
„Rocznik Chojeński” 1, 2009, s. 147-157.

Cedynia. Widok na grodzisko (oznaczone literką K) i wzgórze 
św. Piotra (dawne cmentarzysko średniowieczne) z kaplicą  
św. Piotra z połowy XVII w.

Ryc. Caspar Merian, 1652, własność Paweł Migdalski
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Anita Taźbierska

Marta Zalewska 
absolwentki historii 

członkinie zespołu 
Projektu Krzymów

Historia to nieodłączny element naszego życia. Rzadko kiedy zdajemy sobie jednak 
sprawę, jak bardzo przeszłość dotyczy nas samych i w jaki sposób wpływa na 
kształtowanie postaw ludzi, z którymi obcujemy. 

wokół PgR-u. 
Krzymów i jego mieszkańcy

Nawet dla nas, młodych historyków, Projekt Krzy-

mów okazał się swoistą matrioszką, która z każdą 

przeprowadzoną rozmową i każdą nowo poznaną oso-

bą pozwalała nam dotrzeć głębiej do istoty zagadnienia.

Inicjatorem i pomysłodawcą idei poznania prze-

szłości popegeerowskiej wsi Krzymów w gminie Choj-

na był rodowity krzymowianin, dr hab. Radosław 

Skrycki. W marcu 2012 r. zebrał on grupę studentów 

IHiSM US w składzie: Ewa Bydałek, Małgorzata Dą-

browska, Jakub Hofman, Konrad Kieć, Anna Napie-

rała, Katarzyna Sadowska, Piotr Siemiński, Hubert 

Simiński i niżej podpisane. Naszym zadaniem było 

poznanie i opisanie historii tego niezwykłego miejsca 

w trakcie kilku wyjazdów badawczych zorganizowa-

nych latem tegoż roku. Dzięki nim udało nam się ze-

brać bogaty materiał naukowy, stanowiący podstawę 

późniejszej publikacji. Postępy prac na bieżąco można 

było śledzić na naszym proilu na Facebooku (Projekt 

Krzymów), który po zakończeniu przez nas projektu 

prowadzi Anna Komorzycka – sołtys wsi.

Centralne miejsce w badaniach zajął naturalnie 

PGR, wchodzący w skład Kombinatu Państwowych 

Gospodarstw Rolnych w Chojnie z siedzibą w Krzy-

mowie. Jego historię poznawaliśmy nie tylko poprzez 

materiały archiwalne, ale przede wszystkim dzięki 

licznym, pełnym emocji i sentymentalnych podróży 

do przeszłości rozmowom z mieszkańcami wsi, któ-

rych niemal całe życie związane było z tym miejscem. 

Pracami badawczymi objęte zostały także Szkoła Pod-

stawowa im. Olimpijczyków Polskich, klub piłkarski 

Klon Krzymów oraz zabytki: kościół o średniowiecz-

nym rodowodzie, klasycystyczny pałac wraz z zabu-

dowaniami gospodarczymi i zespołem parkowym, 

a także poniemiecki cmentarz usytuowany na obrze-

żach wsi.

Z pewnością nikt nie przypuszczał, że podczas 

trwania projektu tak bardzo zżyjemy się z mieszkań-
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i łzy wzruszenia. Podczas uroczystości bo-

haterom projektu wręczano pamiątkowe 

egzemplarze książki o ich miejscu na ziemi 

i o nich samych.

Dzięki kolejnym rozmowom, toczącym 

się tuż po oicjalnej uroczystości, zrozu-

mieliśmy, jak bardzo ważna to publikacja. 

I kiedy wieczorem przechadzaliśmy się po 

Krzymowie, z dumą i ogromną satysfakcją 

obserwowaliśmy, jak na ławeczkach przed 

domami zarówno starsi, jak i młodzi z zafa-

scynowaniem przeglądają książkę.

Według nas sukces tego projektu to nie 

tylko owa publikacja, ale to, że zetknęliśmy 

się z żywą historią. Przenieśliśmy się w od-

ległe dla nas czasy i poznaliśmy wspaniałe 

osoby – życzliwą społeczność, która na każ-

dym kroku nam pomagała. A nam udało się 

ocalić od zapomnienia dzieje popegeerow-

skiej wsi, o której świat zapomniał. u

1 Książka została wydana przez Stowarzyszenie Historyczno-
Kulturalne „Terra Incognita” w Chojnie jako tom I Biblioteki 
„Rocznika Chojeńskiego”. Na publikację złożyli się mieszkań-

cy Krzymowa, a częściowo koszty pokryte zostały ze środ-

ków starosty chojeńskiego.

cami Krzymowa. Ostatni raz przed wyda-

niem publikacji spotkaliśmy się z nimi na 

dożynkach we wrześniu 2013 r., zaprosze-

ni przez sołtys Annę Komorzycką. Było 

to dla nas szczególne wydarzenie, bardzo 

ucieszyliśmy się naszym uczestnictwem 

w dorocznym święcie, w radosnej, beztro-

skiej zabawie. Znaleźliśmy też czas na roz-

mowy z mieszkańcami – bo ktoś chciałby 

coś dopowiedzieć do swojego wywiadu, bo 

w domu znalezione zostało jeszcze jakieś 

zdjęcie czy pamiątka…

Z materiałów zebranych w trakcie 

wielogodzinnych rozmów z mieszkańcami 

przygotowana została publikacja Wokół 

Większość uczestników Projektu Krzymów w podworskim 
parku w Krajniku Górnym podczas wyjazdu badawczego 
(maj 2012); od lewej Piotr Siemiński, Konrad Kieć, Katarzyna 

Sadowska, Marta Zalewska, Ewa Bydałek, Anita Taźbierska, 
Anna Napierała; na dole Hubert Simiński

Fot. archiwum

Cmentarz w Krzymowie

Fot. archiwum
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PGR-u. Krzymów i jego mieszkańcy1 (Choj-

na, 2014), której promocja odbyła się 25 

lipca 2014 r. we wnętrzu pięknego kościoła 

pw. św. Józefa w Krzymowie. Atmosfera 

wydarzenia była niezwykła, wręcz można 

rzec podniosła. W małym średniowiecz-

nym kościółku zebrali się wszyscy miesz-

kańcy Krzymowa – odświętnie ubrani 

i niezwykle przejęci, a także grupka stu-

dentów z dr. hab. Radosławem Skryckim. 

Jak zawsze – zostaliśmy przyjęci bardzo 

ciepło i serdecznie. Anna Komorzycka oraz 

Hubert Simiński opowiedzieli zgromadzo-

nym o początkach prac nad projektem. 

Były podziękowania, słowa wdzięczności 
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Anna Komorzycka 
sołtys sołectwa

Krzymów

Młodzież uczestnicząca w „Projekcie Krzymów” podzieliła się na kilka grup, które realizowały wyznaczone 

sobie zadania. Kilka osób podjęło się zbadania terenu tzw. „poniemieckiego” cmentarza.

Pewnego letniego dnia 2012 r. razem z ks. proboszczem Hieronimem Sebastianem oraz dr. hab. Radosławem 

Skryckim, szefem projektu, postanowiliśmy sprawdzić, co młodzież owa porabia na cmentarzu, niezwykle uro-

kliwie położonym wśród pól i łąk w niewielkim oddaleniu od wsi.

Przedarłszy się przez gąszcz krzaków i zarośli okalających cmentarz, wkroczyliśmy do środka… niczym 

do świątyni. Proszę sobie wyobrazić miejsce, którego ściany tworzą gęste, stare drzewa, dach – ich korony, 

a podłogę wyścieła gruby kobierzec intensywnie zielonego bluszczu. Gdzie panuje półmrok i cisza.

Znam to miejsce, jednak tego dnia jakbym zobaczyła je po raz pierwszy. Ciszę przerywał jedynie odgłos 

łopat i łomu, którymi młodzi ludzie z uporem wydzierali spod korzeni drzew i grubej warstwy ziemi resztki 

zapomnianych przez świat i ludzi nagrobków. Kiedy przyglądałam się, jak z mozołem odsłaniają zarysy mo-

gił, jak ze znalezionych fragmentów, niczym z puzzli, próbują odtworzyć nagrobne tablice i napisy, uderzy-

ła mnie z całą mocą niby zwyczajna myśl. To są pamiątki po ludziach, którzy do 1945 r. tworzyli Hanseberg.  

To było ICH miejsce na ziemi. To oni budowali tu domy, sadzili drzewa, rodziły im się dzieci. To oni krzątali się po 

podwórkach, dbając o to, by było tu pięknie.

Niestety, pogmatwane losy historii sprawiły, że zupełnie o nich zapomniano, nikt nie odwiedza ich mogił… 

I wtedy do mnie dotarło, co tak naprawdę się wydarza – „Projekt Krzymów” przywrócił tych ludzi historii tego 

miejsca, historii Krzymowa, naszej pamięci. Niektórych z imienia i nazwiska. I to pierwszy powód, dla którego 

czujemy się wdzięczni młodym ludziom realizującym projekt.

Na cmentarzu uświadomiłam sobie również, że historia toczy się dalej, teraz to my tworzymy historię Krzy-

mowa. To my budujemy domy, sadzimy tu drzewa, rodzą się nam dzieci. To my krzątamy się po podwórkach, 

dbając o to, by Krzymów stawał się coraz piękniejszy. To my ukochaliśmy teraz to miejsce, to nasza mała ojczy-

zna.

Mamy nadzieję, że naszych losów historia tak nie zagmatwa jak naszym poprzednikom. Jednak zdaję sobie 

również sprawę, jak bardzo pamięć bywa ulotna. Kiedy czytałam fragmenty wywiadów, które podsyłał mi 

Radosław Skrycki, przekonałam się, o jak wielu rzeczach, wydarzeniach, ludziach sprzed kilkudziesięciu lat już 

nie pamiętam…

Książka, która jest efektem kilkuletniej pracy zespołu „Projekt Krzymów”, stała się więc gwarancją pamięci 

o nas, współcześnie żyjących. Dopóki ktoś będzie przewracał kartki Wokół PGR-u. Krzymów i jego mieszkańcy, 

dopóty pamięć o nas, dziś tworzących historię naszej wsi, będzie trwała.

I to jest drugi powód naszej wdzięczności.

Jest jeszcze trzeci.

Pamiętam wszystkie liczne wizyty studentów u nas, które odbyły się w ciągu tych dwóch lat. Pamiętam 

poruszenie, jakie wywoływały w naszej społeczności. Pamiętam ciekawość, z jaką zadawali nam pytania, życz-

liwość, z jaką słuchali naszych odpowiedzi – tęsknych wspomnień o latach młodości, pełnych żalu opowieści 

o zapomnianych ludziach, którzy kiedyś byli tak bardzo potrzebni… Poczuliśmy się WAŻNI. Ważne losy zwy-

kłych ludzi: kombajnistów, traktorzystów, kucharek, dojarek…

I za to poczucie ważności jesteśmy chyba najbardziej wdzięczni…

Pomysłodawcą i motorem całego przedsięwzięcia był dr hab. Radosław Skrycki. Bez Jego uporu książka by 

nie powstała. Stał się dla nas wyjątkową osobą. Postanowiliśmy więc w wyjątkowy sposób podziękować. Nie 

zastanawialiśmy się zbyt długo. Od 2008 roku takim osobom nadajemy tytuł Honorowego Mieszkańca Krzy-

mowa. Pierwszym uhonorowanym został były ks. proboszcz Zbigniew Rzeszótko. Od 25 lipca 2014 r. jest nim 

Radosław Skrycki. To dla nas zaszczyt mieć w Nim Przyjaciela…

Jesteśmy niezwykle dumni, że mamy o sobie książkę. Że dzięki „Projektowi Krzymów” nazwa naszego so-

łectwa nie jest już niewiele mówiącą kropką na mapie. Że pamięć o nas – byłych i obecnych – przetrwa. u
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dr Bogdan Balicki
absolwent Uniwersytetu 
Wrocławskiego
stażysta na US w ramach 
programu „Fuga” 
Narodowego Centrum 
Nauki

Przodem do ściany

LEKTURY (NIE) OBOWIĄZKOWE

Podczas jednej z konferencji naukowych, na której 

mądre humanistyczne głowy rozważały rzeczy 

ostateczne, takie jak: prawda, nauka, literatura i społe-

czeństwo, moją uwagę przykuł stół. Półkolisty mebel, 

przystawiony prostym bokiem do ściany, przy którym 

siedzieć może tylko jedna osoba. W dość nieszczęśliwej 

pozycji, bo za plecami mieć będzie otwartą przestrzeń 

sali, przed oczami zaś ścianę. Jednak taki specyiczny 

stół, przy odrobinie wyobraźni, wytwarza wrażenie, 

że jego dalszy ciąg jest za ścianą.

I tu otwiera się całe morze spekulacji – jak duży jest 

ten stół, który jest za ścianą? Dlaczego tylko jego część 

jest w środku? Kto siedzi za stołem znajdującym się za 

ścianą? Może to część większej całości, której nigdy nie 

pojmę? Może półkole blatu, które widzę, jest fragmen-

tem królestwa Wszechmogącego Blatu? Świadomość 

niewiedzy mnoży pytania i nie daje spokoju.

MeTodA
Metafora domniemanego stołu za ścianą może obra-

zować stan początkowy procesu poznawczego. Jeżeli 

obserwujemy zjawisko, którego pochodzenie i funk-

cję chcemy wyjaśnić w celu powiększenia swojego 

zasobu wiedzy o świecie, a pewne jego cechy trudno 

przypisać czemukolwiek, co znamy, wówczas stawia-

my hipotezę, że dane zjawisko jest fragmentem więk-

szej całości, której jednak (jeszcze) nie widzimy. Dzięki 

temu wiadomo, że za gorączką jako symptomem skry-

wać się może stan zapalny, a za samobójstwem… Émile 

Durkheim.

Ciśnienie poznawcze, wytwarzane metaforą 

widzianego fragmentu i zakrytej całości, skłania do 

poszukiwań, a zgodnie z ideą racjonalizmu procedu-

ra owego poszukiwania powinna posiadać koniec 

i początek. Tj. zakładam, że jest coś, czego nie wiem, 

następnie opracowuję metodę badawczą i… tu droga 

się rozwidla, a dokładniej rzecz ujmując, rozwidla ją 

zasada rozłączności. Próba wyjaśnienia może się udać 

bądź nie, odkryję istotę tajemniczego stołu, lub mi się 

to nie uda. Jeżeli się uda, będę mógł siebie uznać za 

człowieka spełnionego, a Indiana Jones, mój nauko-

wy praojciec, po raz kolejny zatriumfuje nad nazista-

mi dybiącymi na arkę przymierza. Jeżeli się nie uda, 

cóż… rozczarowanie, smutek, osobowy do Zgierza. 

Dwie, wydawałoby się, możliwości – tak lub nie. Jed-

nak, jak powszechnie wiadomo, życie jest bardziej 

złożone od podręcznika do metodologii. Jest jeszcze 

trzecia możliwość.

„MuR od MARZeń STRoNy”
Andrzej Leder w wydanej w 2014 roku przez Kryty-

kę Polityczną książce serwuje zestaw ćwiczeń z logiki 

historycznej1, próbując odkryć klucz do rozumienia 

kondycji współczesnego polskiego mieszczaństwa. 

Pożyteczne, wydawałoby się, zajęcie, do tego bardzo 

kuszący tytuł. Prześniona rewolucja, myślałem, brzmi 

echem dzwonu, o którym mało wiemy. W dziejach 

Polski „prześniliśmy” – idąc tropem onirycznej me-

tafory Ledera – nie jedną, nie kilka, lecz właściwie 

wszystkie rewolucje, które ukształtowały społeczeń-

stwa Zachodu. Kiedy świat zachodni prowadził woj-

ny religijne, ścinał głowy królów, ogłaszał społeczeń-

stwo suwerenem, eksperymentował z absolutyzmem 

oświeconym, państwem prawa i pruską inżynierią 

społeczną – nasi przodkowie w pocie czoła pracowa-

li nad zawiłościami poetyckiej konstrukcji gawędy 

szlacheckiej, prawdopodobnie jedynego wkładu „nie-

samowitej słowiańszczyzny” do światowego kanonu 

gatunków literackich.

Wiedziony żądzą wiedzy, rozpocząłem lekturę, li-

cząc po cichu, że autor trafnie nazwie zjawiska, które 

mi kolebią się po głowie w formie niesprecyzowanych 

intuicji. Zacząłem czytać i… pośród ciemnego znala-

złem się lasu. I znikąd Wergiliusza.
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LEKTURY (NIE) OBOWIĄZKOWE

MędRZec PATRZy
Leder opisuje – lub lepiej – interpretuje 

okres 1939-1956 w historii Polski, spinając 

wydarzenia z tego czasu klamrą metafory 

rewolucji, która się zdarzyła wbrew woli 

zbiorowości. Nie sama teza autora jednak 

przykuła moją uwagę, lecz sposób, w jaki 

ilozof i terapeuta postrzega rzeczywistość. 

Otóż Leder patrzy oczami Zygmunta Freu-

da, a właściwie Jacques’a Lacana, a trochę 

Slavoja Žižka i Waltera Benjamina. Patrzy 

i – tu postawię mocną tezę – zwodzi iluzją 

widzenia świata od podszewki. Jednym 

z kluczowych pojęć psychoanalizy za-

adaptowanej na rzecz humanistycznych 

dyskursów niemożliwych jest magiczne 

pojęcie fantazmatu.

Fantazmat to jest coś, czego nie widać, 

co pozostanie niepoznane, co można prze-

czuwać, opisywać, ale czego istoty właści-

wie się nie zgłębi, bo owo coś czerpie swoją 

moc z tego, że pozostaje zakryte. Jest przy 

tym owo coś „fundamentalną strukturą 

organizującą podmiot, tak indywidualny, 

jak społeczny” (s. 13), „(…) jest scenariuszem. 

Albo dramatem, opowieścią rozgrywającą 

się w pewnej sekwencji i pewnej topograii 

(…).

To, co kryje fantazmatyczny scena-

riusz, nie jest bowiem niewinne. Niosą 

go popędowe siły całkowicie skupione 

na samozaspokojeniu i nieliczące się z ni-

czym – ani nikim – innym, zderzające się 

z surowym sądem wewnętrznego Innego” 

(s. 14).

Fantazmat ma swoją dynamikę, czę-

ściowo jawną, częściowo ukrytą: skrywa 

wewnętrznego kata, wrogość wobec In-

nego i pragnienie rozkoszy, a zarazem od-

syła – w kontekście polskiej kultury – do 

imaginarium (kolejne magiczne słowo) szla-

checkiej kultury, którą rzekomo wszyscy 

mamy w podświadomości. Do fantazmatu 

i imaginarium Leder dorzuca Benjaminow-

skie przebudzenie i mamy komplet: jako 

członkowie społeczeństwa z taką a nie 

inną historią mamy w podświadomości 

sen, w którym śnią się nam popełnione 

i niepopełnione narodowe zbrodnie, roz-

kosze i zwycięstwa faktyczne i niebyłe, 

rzeczy prawdziwe i zmyślone. Wszystkie 

ważne, bo nierozpoznane – Leder oczywi-

ście utyskuje na niedostatki teorii społecz-

nych, które nie umieją obserwowanych 

faktów połączyć ze znaczeniem, zdarzenia 

z symboliczną mocą słowa, a widzialnego 

z niewidzialnym.

Pomijam, zupełnie celowo, obiekt ob-

serwacji i cel narracji autora, nie dlatego, 

że nie interesuje mnie np. problem po-

strzegania zagłady Żydów i jego miejsce 

w społecznym imaginarium, lecz dlatego, 

że bardziej frapuje mnie nonszalancja me-

tody wglądu za pomocą pojęć rozmytych 

do granic możliwości. Gdy byłem młodszy 

o kilka przeczytanych książek i przeprowa-

dzonych sporów, wierzyłem, że taki język 

w swojej zawiłości skrywa coś ważnego, 

że o coś tu chodzi, tylko ja nie umiem tego 

dostrzec. Dziś uważam, że za słownikiem, 

którego używa Andrzej Leder – nie tylko 

on przecież, lecz cała postmodernistyczna 

formacja – kryje się szczególna praktyka 

dyskursywna, która w zależności od pola 

zastosowania przynosi różne konsekwen-

cje. Przeprowadźmy śledztwo.

JASKiNiA
Nietrudno dostrzec, że za myślową kon-

strukcją wspomnianego wyżej fantazmatu 

kryje się platońska metafora jaskini. Ogra-

niczony umysł nie ma mocy postrzegania 

prawdziwej rzeczywistości, lecz widzi je-

dynie jej wykoślawione przejawy w formie 

releksów na ścianie. Prawda jest z natury 

swej skryta za plecami, niedostępna, jest 

boskim atrybutem. W kulturze europej-

skiej znajdziemy całą masę „releksów” tej 

metafory.

W kontekście omawianej książki cie-

kawe jest to, że w obrazie umysłu, przed 

którym skrywa się prawda, spotykają 

się zarówno psychoanaliza, jak i… religia 

chrześcijańska. Kiedy traimy na kozetkę 

psychoanalityka i zdradzimy się z jakąś 

słabością, prędzej czy później dowiemy 

się, że praprzyczyna naszego nieszczęścia 

leży w naszym dzieciństwie. Jeżeli zaś te-

rapeuta stosujący tę metodę potraktuje nas 

sztampowo, dowiemy się także, że są to śla-

dy dawno przeżytych traum lub niezaspo-

kojonych pragnień seksualnych.

W chrześcijańskiej wizji człowieczeń-

stwa grzechów wrośniętych w naszą na-

turę znajdziemy również bez liku: grzech 

pierworodny i Kaina, złoty cielec na pusty-

ni, ukrzyżowanie Zbawiciela – wszystko 

to obciąża ludzką egzystencję jeszcze przed 

narodzinami. U psychoanalityka czeka nas 

bolesna wyprawa do lasu faktycznych i rze-

komych traum, na lekcji religii nauczymy 

Fot. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska 
(Akademia Sztuki w Szczecinie)

77

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 1-3 / 2015



się m.in. przepraszać za grzechy – zawsze się 

jakieś znajdą – oraz wyczekiwać królestwa 

bożego. W jednej i drugiej sytuacji, oprócz 

rzekomego świata skrytego dla naszych 

oczu, grzechów, prawdy, traum i mitów, 

potrzebny jest przy tym ktoś, kto nam na-

szą fatalną sytuację wyjawi, ktoś, kto poznał 

mistyczny język podświadomości lub duszy, 

kto ma odpowiedni dyplom lub święcenia, 

by mediować między nami a kluczowym 

dla naszej egzystencji zaświatem.

JęZyK i wŁAdZA
Kapłan, mistrz, szaman, psychoanalityk – 

mediatorzy między światem a zaświatem 

– mają wiele wspólnych cech, z których 

dwie są najbardziej widoczne: pierwsza to 

atrybut, druga efekt jego użycia. Koniecz-

nym atrybutem mediacji między światem 

a zaświatem jest enigmatyczny język, któ-

rego treść zna i rozumie tylko sam mediator, 

społeczność zaś, która jego rolę sankcjonuje 

i nagradza, musi mu przypisać określoną 

moc. Bez powszechnej wiary w działanie 

zaklęć mowa szamana jest tylko bełkotem.

Istnieją dobre antropologiczne argu-

menty, które uzasadniają wiarę w moc 

zaklęcia. Jednym z nich jest właściwe dla 

kultur pierwotnych przeświadczenie o łą-

czeniu się słowa ze światem, kiedy to na-

zwa łączy się z rzeczą tak, jak imię z jego 

właścicielem. Zaklinanie rzeczywistości 

miało więc kiedyś swój bardzo konkretny 

wyraz, ślady tamtych performatywnych 

mocy językowych do dziś można odnaleźć 

we frazeologii i przysłowiach ludowych. 

Możemy więc śmiało przyjąć, że specja-

listyczne nazywanie rzeczy po imieniu 

zawsze było w cenie – jego immanentną 

cechą jest brak intersubiektywnych reguł 

użycia. Tj. szaman, kapłan lub psychoana-

lityk używają znaczeń, na które mają mo-

nopol, mogą co prawda dopuścić do czegoś 

współmodlących się, jednak kluczowe 

prawdy będą dostępne tylko wtajemni-

czonym. Zaś z ich punktu widzenia słowa 

te mają znaczenie o tyle, o ile wywołują 

określony efekt użycia tego atrybutu, czyli 

drugą właściwość sprawowania mediacji 

z zaświatami: władzę.

Jeżeli wierzę w wizję świata, w którym 

to, co prawdziwe, istotne i cenne, jest za-

kryte i niedostępne moim oczom, oraz jeże-

li dopuszczam i sankcjonuję rolę mediatora, 

który dostąpił namaszczenia do wiedzy 

prawdziwej (w praktyce zna odpowiednie 

zaklęcia), to w jakiejś mierze oddaję mu 

nad sobą władzę. W jakiej – to już zależy od 

kontekstu i aktywnych struktur społecz-

nych, a skala możliwości jest nieograniczo-

na. Wiedza to władza, jak pisał Foucault.

Samo powierzenie władzy nie jest 

czymś, bez czego można się obyć – na 

szczęście dla nas, beneicjentów społeczeń-

stwa blisko serca cywilizowanego świata. 

Nauczyliśmy się korzystać z idei równo-

ści, wypracowanej w żmudnym i kosz-

townym procesie emancypacji społecznej, 

i oddajemy władzę w drodze delegowania 

i reprezentacji. Przynajmniej… z założenia 

tak jest. Praktyka rozwoju państwa i rów-

nościowych struktur społecznych pokazu-

je, że zawsze jest to proces i zawsze jest coś 

do zrobienia. Na uczelni, w szkole, świąty-

ni, domu i przy urnie wyborczej nie spoty-

kamy się z fantazmatami, lecz z żywymi 

ludźmi, a od formy interakcji między nami 

zależy kształt rzeczywistości, w której żyje-

my, kochamy, płacimy podatki i umieramy. 

I tu dochodzimy do sedna mojego zarzutu 

wobec Andrzeja Ledera, który – wracając 

do metafory z początku tekstu – sadza nas 

przodem do ściany, nie zważając na to, że 

w języku opisu i analizy zjawisk, które nas 

otaczają, w metodzie postrzegania świa-

ta, zawierają się formy przynależności 

i uczestnictwa w życiu zbiorowym. Mó-

wienie nie jest czynnością niewinną i in-

dyferentną politycznie.

wiKŁANie
Perspektywa zrozumienia braku rewolucji 

jest kusząca – wiedza o tym, czego brakuje 

społeczeństwu, by mogło być społeczeń-

stwem nie tylko z nazwy, wydaje się bez-

cenna. Zwłaszcza dla zbiorowości, którą 

cechuje skandalicznie niski poziom zaufa-

nia obywatela do obywatela, obywatela do 

instytucji i instytucji do instytucji. Jednak 

Krytyka Polityczna, wydawca i promotor 

książki Ledera, której z całą pewnością nie-

obca jest idea równości i podnoszenia spo-

łecznej samoświadomości, nolens volens 

wikła nas w archaiczne, konserwatywne 

myślenie. W optyce Prześnionej rewolucji, 

która obiecuje dotarcie do istoty rodzącego 

się polskiego mieszczaństwa, to, co istotne, 

skrywa się w przeszłości, za naszymi pleca-

mi, w zbiorowej podświadomości. Oznacza 

to, że nie ma ucieczki od zbiorowych traum, 

nie ma schronienia przed wypartą rozko-

szą kata (cokolwiek by przez to rozumieć). 

Potyczki z historią w postaci transcendent-

nego fantazmatu nie da się ani wygrać, ani 

przegrać, można ją tylko toczyć, pozorując 

ruch intelektualny.

Na słynnym obrazie Petera Breughla 

jeden ślepiec ciągnie w dół drugiego, za nim 

na łeb na szyję leci następny i następny. Ich 

upadek nie jest jednak pozbawiony sensu, 

kierunek ich spojrzenia wyznacza wymie-

rzona w absolut wieża kościoła. u

1 A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014.
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Nowości
Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego 

Agata Zawiszewska
MIĘDZY MŁODĄ POLSKĄ, SKAMAN-

DREM I AWANGARDĄ

wydanie I, monograia
ISBN: 978-83-7241-994-1
oprawa twarda, format A5
cena 41,00 zł 

Agata Zawiszewska zajmowała się do tej pory za-

gadnieniami historii idei i historii literatury kobiet 

w XX wieku, szukając zawsze wokół obowiązują-

cego kanonu. W monograii o poezji kobiet w dwu-

dziestoleciu międzywojennym stosuje podobną stra-

tegię jak w książce o Irenie Krzywickiej: po starannej 

kwerendzie, pozwalającej skonstruować nowy ob-

raz poezji kobiecej po pierwszej wojnie światowej, 

proponuje daleko idące przesunięcia i nowe inter-

pretacje. Pożytki z tej publikacji są wielorakie. Po 

pierwsze, dowiadujemy się, jakie poetki wtedy pisa-

ły (i zdziwimy się, jak wiele ich było oraz jak duże 

budziły zainteresowanie). Po drugie, jakie tworzyły 

koniguracje z grupami i stylami epoki. Po trzecie, co 

z ich oryginalnych prób przetrwało, weszło do hi-

storii oicjalnej, a co zostało utracone lub po prostu 

wyblakło. Po czwarte – i być może najważniejsze – 

studium pozwala miłośniczkom i miłośnikom poezji 

poznać jej inne, kobiece wcielenie, przygotowujące 

glebę dla pisarstwa lepiej znanych poetek powojen-

nych. Jeśli największe sukcesy literatury polskiej na 

świecie wiążemy z obecnością w świadomości czy-

telniczej Wisławy Szymborskiej, warto zapytać, jak 

wyglądała poezja kobiet przed nią. Książka Agaty 

Zawiszewskiej daje odpowiedź interesującą, wnikli-

wą i dobrze udokumentowaną.

Z recenzji

prof. ingi iwasiów

Mirosław Salski
DZIENNIKARZ NA WIZJI

wydanie I, skrypt
ISBN: 978-83-7241-990-3
oprawa miękka, format B5, s. 244
cena 27,00 zł 

Książka Mirosława Salskiego adresowana jest do 

osób zainteresowanych problematyką pracy dzien-

nikarza telewizyjnego i zagadnieniami tworzenia 

zawartości tego najpoważniejszego wciąż w naszej 

kulturze masowego medium  audiowizualnego. Nie 

jest ona suchym podręcznikiem, obciążonym dzie-

siątkami deinicji i formuł teoretycznych (choć nie 

stroni od podania elementarnych danych w tym za-

kresie); nie jest też skryptem rozumianym jako zbiór 

wypisów z różnorakich źródeł. Dziennikarz na wizji 

jest autorskim poradnikiem uprawiania zawodu 

– lub jak kto woli – trudnej sztuki bycia dziennika-

rzem, w szczególności dziennikarzem telewizyjnym. 

[…] Jestem pewien, że znajdzie swoich czytelników 

wśród studentów dziennikarstwa, a być może także 

innych kierunków, także wśród wszystkich tych, 

którzy chcą wiedzieć więcej o produkcji telewizyj-

nej i lepiej rozumieć złożony świat medium audio-

wizualnego oraz sztukę uprawiania dziennikarstwa 

telewizyjnego.

Z recenzji

dr. hab. Roberta cieślaka prof. uw

opracowała Magdalena Szarmach Wydawnictwo Naukowe US

KOBIETY PISZĄCE WIERSZE NA POCZĄTKU XX WIEKU

Piotr Michałowski (red.)
OD PIÓRA DO SIECI
ZMIENNE MEDIA LITERATURY

wydanie I, monograia
ISSN:  978-83-7241-972-9
oprawa miękka, format A5, s. 294
cena 28,00 zł 

Książka Od pióra do sieci proponuje wprowadzenie 

medioznawstwa do releksji nad literaturą, a do-

konuje tego, unikając zarówno technofobicznych 

lęków przez nowymi mediami, jak i naiwnego hur-

raoptymizmu widzącego w Internecie spełnienie 

odwiecznych potrzeb ludzi literatury. Zespół auto-

rek i autorów znających piśmiennictwo różnych 

epok, uwikłane w różne media, ukazał dzieje relacji 

literatury i mediów nie jako narastającą przewagę 

tych drugich, lecz jako rodzaj współbycia, w którym 

każda ze stron stale zmienia tę drugą. Znaleźć można 

w książce omówienie przypadków, w których moc-

ne współczesne medium upraszcza i zubaża dzieło 

literackie podczas przenoszenia go do swego środo-

wiska. Częściej jednak poznajemy historie wymy-

ślania przez literaturę nowych użytków z pojawia-

jącego się medium […] oraz rozszerzania możliwości 

jednego z nich […].

                                                              Z recenzji dr. hab. 

Tomasza Mizerkiewicza prof. uAM
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Paulina Olechowska
PRASA SZKOLNA: TEORIA, FUNKCJE, 
TEMATYKA

wydanie I, monograia
ISBN: 978-83-7241-982-8
oprawa miękka, format B5, s. 297
cena 29,00 zł 

Książka dr Pauliny Olechowskiej to obszerne opra-

cowanie dotyczące prasy szkolnej. Nie ma dotych-

czas w badaniach medioznawczych pracy równie 

gruntownie, autorsko i analitycznie opracowującej 

wybrany fragment systemu medialnego.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy jest 

poświęcony polskiej tradycji pism szkolnych przede 

wszystkim XX i XXI wieku. Drugi rozdział stanowią 

teoretyczne rozważania na temat prasy szkolnej, 

która – ze względu na swoją formalnoprawną od-

mienność od środków masowych – ma złożony i kło-

potliwy charakter. Autorka zaproponowała więc 

nową deinicję prasy szkolnej. Kolejne cztery roz-

działy stanowią wyniki badań własnych. W trzecim 

rozdziale przedstawiono wyniki badań ilościowych. 

Czwarty rozdział został poświęcony typologizacji 

funkcji prasy szkolnej, która – oprócz zadań dy-

daktycznych i kształcących – pozwala na podejmo-

wanie działań informacyjno-dokumentacyjnych, 

indywidualizujących i socjalizujących, a także inspi-

rująco-aktywizujących, kulturotwórczych i rozryw-

kowych, integracyjnych i promocyjnych. W piątym 

rozdziale opisano tematykę badanej prasy zgodnie 

z przyjętym podziałem na główne kręgi tematyczne. 

W ostatnim, szóstym rozdziale opisano realizowane 

w województwie zachodniopomorskim konkursy 

kierowane do szkolnych redakcji. Niniejsza praca 

jest pierwszym tego typu systemowym opisem re-

gionalnych wydawnictw szkolnych.

Książka powinna zainteresować zarówno studen-

tów kierunków dziennikarstwo i komunikacja spo-

łeczna, jak i studentów historii, kulturoznawstwa 

i socjologii. Studenci ilologii polskiej jako przyszli 

nauczyciele poloniści zapewne sięgną po wiadomo-

ści na temat funkcji i tematyki prasy szkolnej.
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