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Maszyna
Maszyny podźwignęły się z nuklearnych 
zgliszczy. Przez lata prowadziły wojnę, której 
celem było wyniszczenie ludzkości. Lecz osta-
teczna bitwa nie rozegra się w przyszłości. 
Rozegra się tu i teraz w naszej teraźniejszości. 
Dziś w nocy...

Terminator (ang. The Terminator), amerykański ilm scien-

ce iction z 1984 roku; reż. James Cameron

na okładce:
fragment obrazu
Piotra Depty „Maszyny“
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kamila Paradowska

redaktor naczelna,
doktorantka
Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego

Bieżący numer „Przeglądu Uniwersyteckiego“ zaczynam prowokacyjnie cytatem z pierwszego 
„terminatora“. Rok po premierze filmu w stanach zjednoczonych powstaje w Polsce Uniwersytet 
szczeciński. związek praktycznie żaden, ale jeśli prześledzimy rozwój technologii towarzyszącej 
przez niemal dwadzieścia pięć lat rozwojowi życia akademickiego, znajdziemy analogie. 

Jeszcze w latach osiemdziesiątych patrzyliśmy na obecność komputerów i innych skomplikowa-
nych urządzeń elektronicznych jak na science fiction. Dziś, nie tylko w nauce, liczą się przede wszyst-
kim nowe technologie i nowe rozwiązania informatyczne. nawet badacz literatury dawnej nie może 
funkcjonować bez komputera pozwalającego mu przeszukiwać bazy danych bibliotek, zaglądać do 
czytelni on-line i kontaktować się z innymi naukowcami. Jeszcze tylko w nazwie formy zapisu odda-
wanej pracy naukowej pozostaje echo dawnej maszyny, będącej nośnikiem naszych myśli („znorma-
lizowany maszynopis“). 

zachęcam zatem do krótkiej refleksji nad karierą akademickich maszyn oraz prześledzenia wy-
darzeń ubiegłych miesięcy na naszej uczelni. Mieliśmy przyjemność gościć wiele osób ważnych dla 
naszej kultury i tożsamości, w tym prezydenta Lecha wałęsę, który dokonał podsumowania polskie-
go dwudziestolecia w drodze do demokracji. ważnym gościem uniwersytetu był też jeden z najważ-
niejszych polskich filozofów prof. tadeusz gadacz, który w obszernym wywiadzie dla naszego pisma 
wypowiada się także w kontekście wydarzenia „szczecin Humanistyczny”. 

czym żyje uczelnia? spotkaniami naukowymi, wymianą doświadczeń, badaniami, wydarzeniami 
kulturalnymi, ale także wspieraniem ciekawych inicjatyw takich jak Dziecioland (akcja edukacyjna 
w pałacyku w kulicach). zachęcam do zwrócenia uwagi na każde z tych wydarzeń – a może dołącze-
nia do nich w przyszłości?

na koniec – wątek osobisty. Jest to ostatni numer pisma, który mam przyjemność tworzyć jako 
redaktor naczelna. trzy numery, które przygotowałam wraz z pracownikami uniwersytetu i jego 
studentami to niesłychana przygoda odkrywania miejsca, które pełne jest osobowości, ciekawych 
wydarzeń, z którego można i warto czerpać dla własnego rozwoju. Mam nadzieję, że udało mi się 
Państwa o tym przekonać. na koniec (cytując nadal klasykę kina) mogę więc tylko powiedzieć „Hasta 
la vista, baby“, a może… „i'll be back“?

Wydarzenia 
Przyglądamy się najważniejszym wydarzeniom ubie-
głych miesięcy na Uniwersytecie szczecińskim. sta-
ramy się pokazywać wieloaspektowość życia uczelni, 
biorąc pod uwagę również działania integrujące spo-
łeczność akademicką szczecina. 

Przegląd Ekspres 6

Begina sławińska
Każdy z was może być Wałęsą 10

Paulina Judycka
Erasmus – nowe oblicze jubilata  12

Begina sławińska
O potrzebie nauk humanistycznych 14

Urszula ganakowska
Nominacja profesorska  19

Paweł Dziel 
A New Library!  20

Anna Linka
Us and Them – Them and Us  22

katarzyna Piękoś
Go West!  26

Darek sadowski
Wiara czyni cuda  28

Magdalena gardas
Witajcie w naszej bajce  32

tomasz Owsik
Schody do nieba  34

Temat numeru: MASZYNA
temat numeru nie zawsze wynika z bieżącej działalno-
ści uniwersytetu. Hasło, któremu podporządkowane 
są artykuły, ma pobudzać do innego rodzaju spojrze-
nia na uczelnię. z jednej strony ma odkrywać jej tożsa-
mość, z drugiej zaś sytuować Uniwersytet szczeciński 
wobec innych instytucji, grup społecznych i działań 
otwartych na środowisko akademickie.

Mariola Badowska
Stałe łącze ze studiami  36

Paweł Parzuchowski
Żegnaj, zielona książeczko  38

karolina Dymkowska
Maszyna na wagę złota 40

Marcin Piątkowski
Obecność komputera 42

Wokół uczelni
Świat nauki wymaga przybliżenia, zasady jego funk-
cjonowania mają swój własny rytm, wyznaczany de-
cyzjami na różnych szczeblach władzy. Świat nauki to 
także ciężka praca i jej organizacja. O tym, co na ten 
temat warto wiedzieć, od lat pisze do „Przeglądu…” 
prof. wiesław Deptuła. Jego subiektywne spojrzenie, 
podbudowane doświadczeniem i kompetencjami, 
uzupełniamy przybliżeniem najbardziej „palących 
problemów” nauki. 

wiesław Deptuła
Warto wiedzieć  45

ewa kochan 
Filozofowie polscy   48

Region, Europa, Świat
Uniwersytet szczeciński jest uczelnią międzynarodo-
wą. Otwieranie się na współpracę z różnymi podmio-
tami zagranicznymi wzbogacającymi jej działalność 
opisujemy w tym dziale. Jednocześnie wciąż istnieje 
potrzeba zachęcania do udziału w projektach między-
narodowych lub, tak jak w przypadku jednego z arty-
kułów w tym numerze, wydawałoby się „zwykłego” 
przekroczenia granicy państwa. 

Agnieszka Majewska
Kopenhaga na wyciągnięcie ręki  50

Agnieszka Majewska
Góry są dla mnie wszystkim  54

Anna Linka
Wakacje młodego naukowca  56

Michalina kuźma
Pielgrzymi US  58

Kultura
Środowisko uniwersyteckie jest najbardziej pożądanym 
odbiorcą kultury – niekiedy pozostając kontestatorskie, 
krytycznie podchodzące do rzeczywistości, ale też ot-
warte, próbujące ją zrozumieć. sztuka zawsze działa „pod 
włos”, zadaje pytania – tak samo jak zadają je naukowcy. 
Przybliżanie tych światów jest naturalnym procesem 
budowania wspólnoty przeżyć i twórczej wymiany myśli 
w społeczeństwie rozwijającym się.

Przegląd kulturalny  62

Magdalena gardas
Muzyczny jubileusz 64

kamila Paradowska
W świecie tekstów 66

Joanna Flis
Alfabet Kontrapunktu 70

karol Hajdukiewicz
Science iction w Szczecinie 74

Prezentacje
Prezentujemy działalność instytucji ściśle współpra-
cujących z Uniwersytetem szczecińskim lub będących 
jego częścią – nasi partnerzy i przyjaciele, z których 
ofertą naprawdę warto się zapoznać. 

elżbieta zarzycka
Nowości Wydawnictwa US 76



Międzynarodowe 
badania
germanistów
Z inicjatywy naszych germanistów ukazał 
się w Hamburgu (wydawnictwo Kovač) na-
stępny tom (nr 2) międzynarodowej serii 
naukowej Stettiner Beiträge zur Sprachwis-

senschaft, wydawanej przez prof. dr. hab. 
Ryszarda Lipczuka i dr. Przemysława Ja-
ckowskiego.

Najnowszy tom jest poświęcony kontaktom i strukturom języka, 
a w szczególności problemowi zapożyczeń i frazeologizmów. Wśród 
autorów napotkamy wybitnych badaczy tej problematyki, pracowników 
naukowych z Kilonii (prof. dr hab. Winfried Ulrich), Antwerpii (prof. dr 
hab. Hermann Bluhme), Kolonii (prof. dr hab. Heinz Vater), Greifswal-

du (prof. dr hab. Ulrich 
Drechsel) i licznych ośrod-
ków polskich. Inicjatywa 
prof. Lipczuka wypełnia 
istniejącą lukę w zakresie 
badań językoznawczych, 
dając zaawansowanym, ale 
i przede wszystkim mło-
dym, pracownikom nauki 
polskiej platformę o za-
sięgu międzynarodowym 
do wymiany doświadczeń 
i publikacji wyników swojej 
pracy naukowej. 

W tomie odnajdziemy 
rozważania na temat skład-
ni i leksyki języka (Ulrich), 
badania na temat rozu-

mienia zdań przydawkowych w języku angielskim, hiszpańskim, nie-
mieckim i polskim (Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska), analizę zdarzeń 
pomyłkowych w produkcji językowej (Vater), liczne artykuły o zapoży-
czeniach w języku niemieckim i z języka niemieckiego (m. in. w polskiej 
gwarze przestępczej – Kausa, o zachodnioeuropejskich zapożyczeniach 
w niemieckim – Bluhme), analizy gramatyczne różnych rejestrów i po-
ziomów języka niemieckiego, oraz, na co wskazuje tytuł tomu, artykuły 
o frazeologizmach – dr Barbary Komendy-Earle i dr. Svena Staffeldta 
o porównawczej metodzie badania frazeologizmu w języku niemieckim 
i polskim, dr Doroty Misiek o biblijnych frazeologizmach w języku nie-
mieckim i polskim. Dr Magdalena Lisiecka-Czop podjęła w swym artyku-
le interesujący aspekt badania słowników dwujęzycznych w kontekście 
reprezentacji frazeologizmów z uwzględnieniem najnowszych publikacji 
leksykograficznych. Dr Joanna Szczęk zajęła się niemieckimi i polskimi 
frazeologizmami ze składnikiem „Mann” i „Frau”, dr Janusz Stopyra zana-
lizował wybrane produkty słowotwórcze języka niemieckiego pod kątem 
ich struktury predykatywno-argumentatywnej. Tom kończy publikacja 
o charakterze badań kontrastywnych w zakresie tworzenia przemówień 
noworocznych w języku polskim i niemieckim (Czachur). 

Ciekawostką w tomie z serii Szczecińskich Badań Językoznawczych 
jest artykuł o dość egzotycznej tematyce autorstwa prof. Olgi Molcha-
novej dotyczący nazewnictwa miejscowości południowej Syberii na ma-
pach europejskich w XV i XVI wieku.

Wychodząca w Hamburgu seria naukowa zasługuje na uwagę polskie-
go środowiska naukowego poprzez aktualność problematyki, międzyna-
rodowy charakter i staranność redakcji serii.

Piotr Sulikowski

Będzie łatwiej 
o stypendia
doktoranckie
Na przełomie lutego i marca bieżącego 
roku weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmie-
niające zasady przyznawania stypendium 
naukowego i  socjalnego dla doktorantów 
oraz stypendium doktoranckiego.

Semestr letni już za nami. Zanim zacznie się semestr zimowy, a wraz 
z nim składanie podań o stypendia naukowe, socjalne i doktoranckie, war-
to wiedzieć, że nie będą one przyznawane według takich samych zasad jak 
w ubiegłym roku.  

Stypendia naukowe i socjalne

Według starych zasad stypendia naukowe dla doktorantów nie mogły 
przekraczać 25% najniższego wynagrodzenia asystentów (435 zł). Obecnie 
stypendia naukowe lub socjalne będą mogły przekraczać kwotę 435 zł. Nie 
zmienia się jednak dolna granica tych świadczeń – nadal nie mogą one być 
niższe niż 174 zł (10% minimalnego wynagrodzenia asystentów).

Stypendium doktoranckie

Do tej pory uczestnik studiów III stopnia chcąc ubiegać się o stypendium 
doktoranckie musiał spełnić trzy warunki: wykazać się średnią ocen co naj-
mniej na poziomie 4,0, wykazać się zaangażowaniem w pracę dydaktyczną, 
oraz postępami w pracy naukowej.  W myśl nowych zasad do otrzymania 
stypendium potrzebne jest spełnienie tylko dwóch warunków – odpowied-
niej średniej ocen i albo wykazania się pracą naukową, albo prowadzeniem 
zajęć.  Toteż te ostatnie nie będą już konieczne do otrzymania stypendium 
doktoranckiego.

Zmiany te dotyczą  około 120 osób w naszym uniwersytecie - studentów 
stacjonarnych studiów III stopnia, ponieważ to oni mogą ubiegać się o  sty-
pendia doktoranckie.  „Zdecydowanie są to zmiany na lepsze – będzie łatwiej 
o stypendia doktoranckie, a prawodawstwo otworzyło się na możliwość  
podwyższenia stypendiów naukowych. Doktorantów szczególnie ucieszy 
wiadomość, że prowadzenie zajęć dydaktycznych nie stanowi już koniecz-
nego warunku, jaki trzeba spełnić, by móc uzyskać stypendium. W bieżącym 
roku akademickim zdarzało  się, że równomierny podział między doktoran-
tów godzin realizowanych przez nich nieodpłatnie w ramach praktyk zawo-
dowych stanowił trudność. Dochodziły do nas również pojedyncze głosy, 
że zdarzały się przypadki, w których doktorant mimo usilnych starań nie 
otrzymywał żadnych godzin dydaktycznych w swojej katedrze i instytucie” – 
komentuje przewodnicząca Samorządu Doktorantów US Sylwia Serwońska. 
Nie oznacza to jednak, że praca włożona w prowadzenie zajęć pozostanie 
niedoceniona. Zgodnie z Regulaminem Stypendiów Doktoranckich w US za 
zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych można otrzymać aż 10 
punktów.

Anna Linka

WYDARZENIA

Ze Szwajcarii do 
Szczecina
Na początku maja w Instytucie Filologii Ger-
mańskiej US gościli ambasador Szwajcarii 
w Polsce, Bénédict de Cerjat oraz pierwszy se-
kretarz ambasady Thomas Stähli. 

W spotkaniu uczestniczyli obok dyrektora IFG, prof. dra hab. Ryszarda 
Lipczuka, wicedyrektora dra Przemysława Jackowskiego oraz dr Doroty 
Sośnickiej, także prorektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk i pani 
dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. prof. US Ewa Pajewska. Podczas 
rozmowy ambasador był żywo zainteresowany sytuacją regionu i uni-
wersytetu, dopytywał się także o powojenną historię Szczecina i kierun-
ki rozwoju naszego uniwersytetu, szczególnie Wydziału Filologicznego, 
uczącego języków, którymi mówi się w Szwajcarii.

Po spotkaniu ambasador wygłosił dla pracowników uniwersytetu 
i studentów germanistyki wykład w języku niemieckim: „Czy Szwajcaria 
znajduje się jeszcze w centrum Europy?”. Mówiąc o sytuacji politycznej 
Szwajcarii oraz jej znaczeniu dla gospodarki i kultury europejskiej, pod-
kreślał, że mimo braku przynależności do UE odgrywa ona nadal wielką 
rolę w rozwoju Europy. 

Instytut Filologii Germańskiej utrzymuje dobre kontakty ze Szwajca-
rią i od wielu lat zajmuje się literaturą szwajcarską. Na jej temat pisali 
m.in. prof. dr hab. Jan Watrak, nieżyjący już dr Antoni Hodak, dr Patrycja 
Styszyńska oraz dr Dorota Sośnicka, która po opublikowaniu w Szwajcarii 
swej monografii na temat jednego z najważniejszych pisarzy szwajcar-
skich  Gerharda Meiera została zaproszona na „Dni Literatury w Solurze”, 
będące najważniejszym forum literackim w Szwajcarii. Dzięki publikacji 
książki na temat eksperymentów narracyjnych we współczesnej niemie-
ckojęzycznej literaturze szwajcarskiej nawiązała także bliższe kontakty 
ze Szwajcarską Fundacją Kulturalną „Pro Helvetia“. W ubiegłym roku 
w Instytucie z inicjatywy dr Sośnickiej gościł czołowy współczesny 
przedstawiciel literatury niemieckojęzycznej w Szwajcarii Hugo Lo-
etscher, a  także - miesiąc później, w maju - pisarka Zsuzsanna Gahse. 
Dzięki finansowemu wsparciu „Pro Helvetii” oraz władz rektorskich US 
odbyli oni w Szczecinie spotkania autorskie z uczniami szczecińskich 
szkół i ze studentami germanistyki. W ramach przygotowania do tych 
spotkań niektórzy studenci germanistyki uczestniczyli pod kierunkiem 
dr Sośnickiej w seminarium poświęconym współczesnej literaturze 
szwajcarskiej, a efektem tego seminarium były interesujące prace semi-

naryjne, które obok innych artykułów na temat literatury szwajcarskiej 
i niemieckiej zostaną opublikowane w nr 18  Colloquia Germanica Ste-
tinensia.

Szczecińskie inicjatywy docenione zostały w Szwajcarii, m.in. Hugo 
Loetscher opublikował w Tages-Anzeiger w Zurychu (15.07.2008) artykuł 
zatytułowany „Polska prowadzi w badaniach nad literaturą szwajcar-
ską”, w którym obok UAM w Poznaniu oraz uniwersytetów we Wrocławiu 
i Katowicach wymienił także Uniwersytet Szczeciński.

Dorota Sośnicka

Genetyka
w sporcie
Od czego zależy twoja szybkość? A wytrzy-
małość? Kto by przypuszczał, że być może 
masz ją z „dziada pradziada”? Wiedzę doty-
czącą tych zagadnień posiadają uczeni Uni-
wersytetu Szczecińskiego, którzy prowadzą 
badania nad predyspozycjami genetyczny-
mi do wykonywania określonego sportu.

Pamiętając o sukcesach genetyków z Pomorskiej Akademii Medycznej warto  
powiedzieć o innej grupie szczecińskich naukowców, prowadzących perspek-
tywiczne i bardzo ciekawe badania dotyczące możliwości wykorzystania naj-

nowszych osiągnięć biologii molekularnej w sporcie. Wśród badaczy znaleźli się 
pracownicy Katedry Genetyki Uniwersytetu Szczecińskiego – dr Agnieszka Macie-
jewska i dr Marek Sawczuk oraz Instytutu Kultury Fizycznej – dr Paweł Cięszczyk. 
Decyzję o prowadzeniu wspólnego projektu naukowego podjęli półtora roku 
temu.

Głównym celem prowadzonych badań jest określenie predyspozycji genetycz-
nych zawodników do wykonywania określonych typów wysiłków (np. wytrzyma-
łości lub szybkości) na podstawie zróżnicowania poszczególnych genów.

Naturalne jest, że projekt takiej rangi potrzebuje sporych środków inanso-
wych. Sukcesem okazało się w tej kwestii uzyskanie inansowania bez żadnych za-
strzeżeń przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po pierwszym zło-
żeniu wniosku grantowego. Badania wydały się na tyle interesujące i potrzebne, 
że nie wzbudzały właściwie żadnych wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku.

W badaniach uczestniczyło już kilkuset wybitnych sportowców, z szerokim 
gronem olimpijczyków na czele. W ostatnim czasie badana była kadra narodowa 
sztangistów. Nie dziwi zatem fakt, że badania prowadzone przez szczecińskich 
naukowców zyskały już w Polsce tak duży rozgłos, że coraz częściej podejmują 
oni ścisłą współpracę z najlepszymi zawodnikami w poszczególnych dyscyplinach 
sportowych. W najbliższych kilkunastu tygodniach nasi genetycy będą badać ko-
lejnych elitarnych polskich sportowców. Wśród badanych grup znaleźli się m.in. 
kadra narodowa judoków, zapaśników, szapadzistów i wiele innych.

Projekt naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego trwa. Teraz pozostaje ży-
czyć im jedynie pomyślnych badań i rychłego przedstawienia ich wyników, które 
prócz znaczącej wagi naukowej przyczynią się do rozsławienia rangi Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Tomasz Owsik-Kozłowski

WYDARZENIA

ze szwajcarii
do szczecina

na zdjęciu: dziekan
Wydziału Filologicznego, 

prof. Ewa Pajewska,
ambasador Bénédict

de Cerjat oraz dyrektor IFG, 
prof. Ryszard Lipczuk

fot. J. giedrys

Będzie łatwiej
o stypendia
doktoranckie

fot. credit © european 
communities, 2009

genetyka w sporcie

fot. i. komuda
fot. M. nowakowski
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Ju-jitsu
na Krakowskiej
W poprzednim numerze „Przeglądu…“ pi-
saliśmy o mistrzu brazylijskiego ju-jitsu, 
który jest asystentem w Katedrze Ekonomii 
na Cukrowej, Marcinie Janowskim. Jak się 
okazało, prócz Cukrowej także Krakowska 
może się pochwalić mistrzem w tej dziedzi-
nie. Jest nim student stosunków międzyna-
rodowych i bezpieczeństwa narodowego 
- Wojciech Lach.

Brazylijskie ju-jitsu jest sportem powstałym z połączenia ju-jitsu, 
zapasów i judo. Jest to sztuka walki, w której nie stosuje się uderzeń, 
ale specjalistyczne chwyty (np. tzw. dźwignie oraz duszenie), które mają 
wzbudzić w przeciwniku ból, a w konsekwencji sprowadzić go do parteru 
i zmusić do poddania się. Brzmi to może nieco drastycznie, ale jak każda 
sztuka walki, tak i ta wymaga specjalnych umiejętności, które klasyfiku-
ją ją jako sport, a nie jako przeciętną bijatykę. Takimi umiejętnościami na 
najwyższym poziomie może pochwalić się właśnie Wojciech Lach.

Wojtek ma 22 lata i studiuje w trybie dziennym na IV roku stosunków 
międzynarodowych i II roku bezpieczeństwa narodowego Wydziału Hu-
manistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Od około pięciu lat trenuje 
brazylijskie ju-jitsu i submission fighting - formułę, która została stwo-
rzona, aby umożliwić zawodnikom różnych stylów opartych na chwytach 
(np. BJJ) rywalizację na prostych i jednoznacznych zasadach. Wojciech 
jest reprezentantem szczecińskiego klubu Berserkers Team, który od 
wielu lat wiedzie prym najlepszego klubu w Polsce. Berserkers Team 
prowadzony jest przez trenera i jednego z najbardziej utytułowanych 
polskich zawodników – Piotra Bagińskiego.

Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć mistrza-studenta, 
tak więc skupimy się na tych najważniejszych. Należą do nich m.in.: 
1. miejsce w kat. 76 kg i 2. miejsce w kat. drużynowej na I Memoriale 
Helio Gracie (Opalenica 4.04.2009); 1. miejsce w kat. 80 kg i 3. miejsce 
w kat. OPEN na V Pucharze Berserkerów (Koszalin 15.03.2009); 2. miejsce 
w kat. 76 kg i 1. miejsce w kat. drużynowej na V Pucharze Polski w brazy-
lijskim ju-jitsu (Konin 16.05.2009).

W roku akademickim 2008/09 Wojciech otrzymał wsparcie finansowe 
przekazane przez Uniwersytet Szczeciński. Teraz na łamach „Przeglądu 
Uniwersyteckiego“ chce bardzo podziękować Pani Dziekan Wydziału Hu-
manistycznego prof. Barbarze Kromolickiej, Panu Prodziekanowi prof. 
Henrykowi Walczakowi oraz Pani Prorektor ds. studenckich prof. Miro-
sławie Gazińskiej. Wyrazem wdzięczności jest udowodnienie, że studen-
ci Uniwersytetu Szczecińskiego to niejednokrotnie ludzie z pasją, która 
często prowadzi do skutecznej promocji naszej uczelni.

Tomasz Owsik-Kozłowski
 

Biblioteka
- miejsce otwarte
Biblioteka to miejsce, w którym nie tylko 
możemy korzystać z księgozbioru. To tak-
że miejsce, gdzie spotkamy ludzi, którzy 
gotowi są udzielić pomocy. Jak daleko idą-
ca może być ta pomoc, przekonaliśmy się 
w maju. W Bibliotece Głównej Uniwersyte-
tu Szczecińskiego odbył się charytatywny 
kiermasz. Celem było zebranie pieniędzy 
potrzebnych na leczenie, a następnie reha-
bilitację małej Oli.

Dziewczynka cierpi na ciężką chorobę dziedziczną, uwarunkowaną gene-
tycznie. Dotyczy ona wtrętów mikrokosmków jelitowych. Skutkiem choroby 
jest nieprawidłowe trawienie i utrudnione przyswajanie pokarmu. Przyjmo-
wanie pokarmu doustnie jest niemożliwe. Jedyną szansą na przeżycie Oli jest 
transplantacja jelit. Dzięki temu dziewczynka ma szansę na normalne życie. 
Potrzebne pieniądze zbierała także Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 
na rzecz której można było oddać 1% swojego podatku na złożonym przez 
siebie zeznaniu podatkowym. Aktualny pozostaje numer konta bankowego, 
na który nadal można wpłacać pieniądze: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 
z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Aleksandry Rećko „Fundacja 
dzieciom zdążyć z pomocą”. 

Do zbiórki pieniędzy organizowanej przez Bibliotekę Główną US przyłączyły 
się inne Biblioteki Główne - Akademii Morskiej, Pomorskiej Akademii Medycz-
nej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. We wszyst-
kich można było znaleźć plakaty informujące o potrzebie pomocy dla chorej Oli, 
a także o organizowanym w gmachu Biblioteki US kiermaszu. Zainteresowani 
mogli znaleźć na nim różnego rodzaju przedmioty od pluszowych zabawek, 
przez książki aż po kawę, herbatę i wypieki. Domowej roboty ciasta czy chleb 
były zasługą pracownic biblioteki, które dołożyły wszelkich starań, by można 
było uzbierać jak największą sumę pieniędzy. Biuro Promocji i Informacji US 
także dołożyło cegiełkę, przekazując na akcję różnego rodzaju gadżety. 

Organizatorzy cieszyli się z olbrzymiego zainteresowania a także hojności 
przychodzących. Odbiorcami całego przedsięwzięcia byli nie tylko studenci, 
także profesorowie, czy zwykli czytelnicy biblioteki. Wszelkie fanty rozeszły się 
w imponującym tempie. Kiermasz zakończył się pełnym sukcesem. Cały dochód 
ze sprzedaży poszedł na leczenie i rehabilitację Oli.

To nie pierwsza taka akcja organizowana przez Bibliotekę Główną Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Jak mówi sekretarz naukowy biblioteki mgr Urszula 
Ganakowska: „Biblioteka w dzisiejszych czasach nie ogranicza się tylko do 
pracy z książką, bazami danych, czytelnikiem. Pełni funkcje kulturotwórcze, 
jest otwarta na różnego rodzaju działania i usługi. Stąd też m.in. cykl "Spotkań 
Strumiańskich", regularne wystawy książek lub innych zasobów bibliotecznych, 
szkolenia dla studentów, galeria fotograiczna "Libra", koncerty muzyczne, "Dni 
Otwarte Biblioteki", no i oczywiście akcje charytatywne.” 

Biblioteka to miejsce otwarte na problemy i zainteresowania społeczne. 
Aktywnie łączy kulturę z codziennością. Warto czasem ją odwiedzić, nie tylko 
by wypożyczyć książki, ale też mądrze spędzić wolny czas.

Paweł Parzuchowski

Filozofowanie
po polsku
Rozsławienie polskiej ilozoii i ukazanie jej 
na tle ilozoii światowej było głównym celem 
tegorocznych X Dni Filozofa, które odbyły się 
w kwietniu, w Klubie 13 Muz. Dni Filozofa mia-
ły zachęcić studentów, uczniów, mieszkańców 
Szczecina do zapoznania się z tematyką ilozo-
iczną oraz do dostrzeżenia jej bogactwa. Ze 
względu na to, że w tym roku Dni Filozofa ob-
chodziły swój jubileusz, program imprezy był 
zapełniony po brzegi. 

Szkieletem tej ogólnopolskiej konferencji są wykłady, które, tak jak i inne 
punkty w programie, mają zawsze charakter otwarty. Mogliśmy posłuchać wy-
kładów m.in. prof. Tadeusza Szubki, prof. Arkadiusza Chrudzimskiego – laureata 
Nagrody Prezesa Rady Ministrów dla wybitnych naukowców, oraz prof. Renaty 
Ziemińskiej -  o dyskusjach ze sceptycyzmem w polskiej ilozoii powojennej. 

Prelegentami byli także studenci Instytutu Filozoii, którzy dzielili się wy-

nikami swoich prac naukowych. Dzięki nim mieliśmy możliwość dowiedzieć 
się: czy można nazwać trywialnym pojęcie fuzji mereologicznej, jak mówić 
o prawdzie, a także przyjrzeć się sporowi prof. Woleńskiego i prof. Życińskiego 
o kwestie wiary i niewiary. 

By tradycji Dni Filozofa stało się zadość, zaproszono gościa specjalnego. 
W tym roku był nim prof. Tadeusz Gadacz, wykładowca Collegium Civitas, uczeń 
ks. prof. Józefa Tischnera. Nie tylko przedstawił słuchaczom problem sporu 
o relację dialogiczną w ilozoii XX wieku, ale także uczestniczył w wieczornym 
spotkaniu „Kameralnie”. Odbyło się ono w piwnicy Kawiarni 13 Muz. Studenci 
oraz mieszkańcy Szczecina, siedząc w wygodnych fotelach, w pomieszczeniu 
oświetlonym światłem świec, mieli okazję poznać profesora osobiście, poroz-
mawiać z nim i zadać mu pytania. 

Koło Naukowe Filozofów Instytutu Filozoii US zapewniło także uczestnikom 
X Dni Filozofa inne atrakcje. Jedną z nich był wernisaż, na którym studenci IF 
zaprezentowali postery, na których zarysowali sylwetki wybranych ilozofów 
polskich (więcej o wystawie w tym numerze „Przeglądu“ na stronie 48 ).  

Dni Filozofa to trzydniowa konferencja organizowana co roku przez Koło Na-
ukowe Filozoii Instytutu Filozoii Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdy dziesięć lat 
temu Dni Filozofa dopiero co powstały jako małe kameralna spotkania studen-
tów ilozoii, w Polsce nie można było dostrzec podobnych inicjatyw. Teraz, po 
dziesięciu latach można spotkać się z podobnymi projektami w innych miastach 
akademickich, jak chociażby Kraków. Konferencja organizowana przez KNF IF US 
od dwóch lat może poszczycić się osiągnięciem statusu imprezy ogólnopolskiej. 
X Dni Filozofa objął honorowym patronatem JM Rektor, prof. W. Tarczyński, 
oraz, tak jak rok wcześniej, Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek. KNF IF US 
planuje za rok ponownie zorganizować imprezę. Jest ona już nie tylko tradycją 
Instytutu Filozoii, ale również staje się powoli tradycją szczecińską.

Begina Sławińska

Mówić pięknie
W czasach masowej komunikacji, gdy eko-
nomika słowa upraszcza i skraca język mó-
wiony, istnieją jeszcze inicjatywy, które pie-
lęgnują szlachetną sztukę retoryki. Finał XIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówcze-
go, zorganizowanego przez Europejskie Sto-
warzyszenie Studentów Prawa ELSA, jest na 
to najlepszym dowodem.

Szesnastu studentów prawa z całego kraju, reprezentujących różne ośrodki 
akademickie, stawiło się w Szczecinie, by walczyć o tytuł najlepszego mówcy 
sądowego. Uczestnicy, wyłonieni w lokalnych etapach, mieli za zadanie przygo-
tować mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji na pod-
stawie wylosowanych kazusów z prawa cywilnego, karnego bądź administra-
cyjnego. Zmagania były niezwykle atrakcyjne, gdyż studenci pełnili opozycyjne 
role pełnomocników procesowych, dzięki czemu ich przemówienia nabierały 
charakteru pojedynków. 

Zakres tematów okazał się bardzo szeroki, zaczynając od prozaicznych rosz-
czeń w sprawie zasiłku, kończąc na niejednoznacznym przypadku morderstwa. 
Poziom tegorocznej rywalizacji przerósł oczekiwania wszystkich, na co wska-
zują nieco ironiczne słowa przewodniczącego jury, sędziego Henryka Sobo-
cińskiego, który stwierdził: „Dobre wystąpienia nie skończą się razem z moim 
pokoleniem”. Taka ocena była oczywistą reakcją na monologi gruntownie 
przygotowanych oratorów. Każdy z nich wykazał się nie tylko dogłębną wie-
dzą prawniczą, ale również dużą świadomością językową. Jedni cytowali np. 
Jana Pawła II czy Johna Locke’a, inni sprawnie posługiwali się tropami i igura-
mi retorycznymi. Prawie wszyscy wykazywali się przy tym również pewnymi 
umiejętnościami aktorskimi. Umyślne modelowanie barwy i tonu głosu, umie-
jętne posługiwanie się pauzą, kontrola gestów – wszystkie te zabiegi nadawały 
przemowom, właściwej dla tej formy, dramaturgii. 

Pełna mobilizacja uczestników świadczy o świadomości rangi wydarzenia, 
którą budował m.in. patron honorowy, minister sprawiedliwości Andrzej Czu-
ma, czy jury składające się z dziewięciu osób, w tym prezesa Naczelnej Rady 
Adwokackiej mec. Joanny Agackiej-Indeckiej. Po wysłuchaniu wszystkich wy-
stąpień komisja oceniła je według pięciu kryteriów: poprawność argumentacji, 
logika uzasadnienia, retoryka, kultura języka, ogólne wrażenie. Zwycięzcą oka-
zał się Paweł Sobotko z Olsztyna, w jego wypowiedzi nie można było znaleźć 
słabego punktu. Henryk Sobociński przed ogłoszeniem werdyktu pogratulował 
sukcesu wszystkim, mówiąc: „Już same uczestnictwo w tym konkursie jest 
wygraną”. Prestiżu całemu wydarzeniu dodały występy artystyczne, młodych 
tancerzy z Companii Baletowej w Policach i recital kwartetu smyczkowego pod 
opieką artystyczną Pana Stanisława Sadłowskiego.

Karol Hajdukiewicz

WYDARZENIAWYDARZENIA

Filozofowanie po polsku

Częścią obchodów
Dni Filozofa była wystawa 

dotycząca polskich ilozofów 

fot. B. sławińska

Ju-jitsu
na krakowskiej

Wojciech Lach
w bezpośrednim starciu
z przeciwnikiem

fot. archiwum

Mówić pięknie

Stowarzyszenie ELSA
działa w całej Europie

Biblioteka
- miejsce otwarte

Biblioteka Główna
przy ul. Tarczyńskiego

fot. J. giedrys
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Na wykład prezydenta Lecha 
Wałęsy przybyły tłumy

fot. J. giedrys

miec, nie byłoby globalizacji. to nasze pokolenie 
to zrobiło i nikt tego zwycięstwa nie może nam 
zabrać. to my rozwaliliśmy komunizm. Ja mówi-
łem że Polska rozwali komunizm. Patrzyli na mnie 
jak na nawiedzonego. A jednak potrafiliśmy. Ar-
gumenty były po stronie solidarności i mojej” – 
powiedział wałęsa, dziś członek Rady Mędrców 
przy Unii europejskiej. 

Co dzisiaj?
według wałęsy dzisiaj potrzeba reform, do-

stosowania struktur i programów do nowej epo-
ki. epoki intelektu. nastawienie się na globalizm, 
czynne wzięcie udziału w wyborach oraz budo-
wanie wartości, które jednoczą, są dla wałęsy naj-
ważniejsze. By tego dokonać, powinniśmy m.in. 
skupić się na roli demokracji. tak jak trzeba przy-
stosować standardy ekonomiczne do nowych 
potrzeb, tak i demokracja musi ewoluować, gdyż 
obecny jej wygląd nie jest właściwy. nie możemy 
mieć pretensji do tego, kto rządzi Polską, skoro 
nie bierzemy udziału w wyborach.

„słyszę, że tylko 10% społeczeństwa bierze 
udział w wyborach. 90% ludzi intelektu, ludzi mą-
drych, nie idzie na wybory. to przecież jutro kry-
minaliści, którzy są lepiej zorganizowani, przejmą 
władzę i zaczną rządzić. Demokracja dawała nam 
prawa, teraz musimy dopisać pewne obowiązki” 
– stwierdził.

Będąc w Unii europejskiej mamy wielkie moż-
liwości. Możemy przypatrywać się pracy państw 
lepiej od nas zorganizowanych. Aby budować 
fundament jedności europejskiej, musi być on 
zbudowany na wartościach. granice państwa po-
woli się zacierają, dlatego trzeba zastanowić się 
nad tym, jakie wartości powinny kierować tą wol-
nością. według prezydenta Lecha wałęsy wartoś-
ciami, które powinny być podstawą dialogu, są 
wartości ponadreligijne i międzyreligijne.

„to są sprawy podstawowe, które stoją obec-
nie przed młodym pokoleniem. Jeżeli nie włączy-
cie się w to i nie znajdziecie rozwiązań struktu-
ralnych i programowych, to ludzie rzeczywiście 
mogą mnie zacząć przeklinać z tego powodu, że 
otworzyłem z moim pokoleniem świat, a on nie 
został zagospodarowany, ułożony, co doprowa-
dziło do nieszczęścia. i może do niego doprowa-
dzić” - oznajmił.

„Macie taką szansę. Żadne pokolenie nie mia-
ło takiej szansy. nie popsujcie tego! nie popsuj-
cie, bo naprawdę można ładnie żyć, globalnie. 
Życzę wam sukcesów, bo tylko wasz sukces zade-
cyduje właściwie o moim i naszym sukcesie. na 
tej drodze reformowania i budowania niech wam 
pobłogosławi pan Bóg” - tymi słowami zakończył 
swoje wystąpienie Lech wałęsa. 

A student na to…
gdy prezydentowi podziękowano za wykład, 

organizatorzy spotkania przeczytali na głos kart-
kę, która skierowana była do Lecha wałęsy od 
jednego ze studentów siedzącego w auli. „chcia-
łem tylko, jako obcy panu człowiek względnie 
młody, bo niespełna 23-letni, podziękować za to, 
że dzisiaj mogę swobodnie wyrażać swoje zda-
nie, żyć w wolnym kraju, móc myśleć po swojemu 
i za te myśli nie być karanym. za to, że mogę bez 
problemu znaleźć się w innym kraju i bratać się 
z innymi narodami”. Prezydent, wysłuchawszy 
tego, otarł łzę spływającą mu po policzku.

spotkanie z prezydentem na Uniwersytecie 
szczecińskim zostało zorganizowane przez insty-
tut Historii i stosunków Międzynarodowych Us. 
Było wydarzeniem, które poprzedziło wręczenie 
Lechowi wałęsie dyplomu oraz kluczy do miasta, 
jako honorowemu obywatelowi szczecina, na 
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Nikomu się nie śniło, że runą mury
Lata 70. i 80. w Polsce elektryk z gdańska po-

stanawia przeciwstawić się ówczesnemu syste-
mowi. nikt nie dawał szans, że pokolenie Lecha 
wałęsy wywoła taką rewolucję. Rewolucję bez-
krwawą, „nie siłową” - jak on sam mawiał. w cza-
sie gdy stoczniowcy walczyli z podziałem świata, 
świat ten wstrzymywał oddech i przypatrywał się 
Polsce. każdy, kogo pytano, odpowiadał, że nie 
ma takich szans, by komunizm przestał funkcjo-

nować. Był to czas, w którym Polak został papie-
żem i dzięki temu niektóre z cegieł muru zaczęły 
wypadać. Mimo nieprzychylnych prognoz wałęsa 
nie poddawał się. wskoczył na mur, który wyda-
wał się nie do przeskoczenia, bo wiedział, że ża-
den mur nie jest aż tak mocny. wiara stoczniow-
ców pod wodzą wałęsy i wysiłek, jaki włożono, 
sprawił, że mur runął.

„Polska wybiła niedźwiedziowi sowieckiemu 
zęby. Bez Polski nie byłoby zjednoczenia nie-

W słoneczny kwietniowy poranek aula Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego zapełniła się studentami, pracownikami akademickimi, uczniami 
placówek szczecińskich i szczecinianami. Około 2 tys. osób przyszło, by posłuchać 
wykładu żyjącej legendy, prezydenta Lecha Wałęsy, zatytułowanego „Droga Polaków 
do wolności”. 
„Młodzi muszą się włączyć swoją mądrością. Ja, dopóki za mną trumny nie zamkną, 
będę do waszej dyspozycji. Proszę was o dyskusję, bo jesteśmy mądrzy naszą 
wspólną mądrością. Sukces mój i mojego pokolenia oddałem wam. Każdy z was 
może być Wałęsą.”  - mówił laureat pokojowej Nagrody Nobla.

Każdy z was
może być Wałęsą 

Begina sławińska 

studentka trzeciego roku 
ilozoii US

prezes Koła Naukowego 
Filozoii IF US

Prezydent Lech Wałęsa, 
prodziekan Wydziału
Humanistycznego
prof. Urszula Chęcińska, 
rektor US prof. Waldemar 
Tarczyński oraz
przewodniczący Rady Miasta, 
dr Bazyli Baran

fot. M. seredyńska
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Paulina Judycka

uczelniany koordynator 
Programu Erasmus

Agnieszka
kołodziej-Durnaś

Instytut Socjologii

WYDARZENIAWYDARZENIA

W czasie obchodów
dwudziestolecia Erasmusa

o projekcie mówił prorektor 
ds. nauki i współpracy

międzynarodowej,
prof. A. Witkowski

fot. J. giedrys

nowe możliwości pojawiły się w roku akade-
mickim 2007/8, kiedy erasmus stał się komponen-
tem większego Programu edukacyjnego „Ucze-
nie się przez całe życie” (warto przypomnieć, że 
przez pierwsze dwie edycje Program istniał jako 
część programu sOcRAtes). 

Do tej pory erasmus utożsamiany był ze stu-
diowaniem za granicą i zagranicznymi wyjazda-
mi dydaktycznymi. Powołanie nowej edycji Pro-
gramu dało uczelniom możliwość rozszerzenia 
działań erasmusa o dwie dodatkowe kategorie 
mobilności. cechą obu rodzajów wyjazdów jest 
możliwość realizacji indywidualnych potrzeb i Us 
postanowił skorzystać z tej nowej oferty Progra-
mu właśnie w jubileuszowym roku 2008/2009.

Pierwszą nową kategorią są wyjazdy na prak-
tyki – mobilność przeznaczona dla studentów, 
która wcześniej realizowana była w ramach Pro-
gramu Leonardo da Vinci. założeniem leżącym 
u podstaw wprowadzenia komponentu praktyk 
do Programu erasmus było przekonanie, iż zada-
niem uczelni jest nie tylko umożliwienie młodym 
ludziom uzyskania wykształcenia w sensie aka-
demickim, ale też przygotowanie ich do realizacji 
przyszłego zawodu w coraz bardziej międzyna-
rodowym środowisku pracy. Uczelnia winna więc 
angażować się także w przedsięwzięcia, które 
dawałyby jej studentom zetknięcie się z prawdzi-
wym życiem zawodowym. erasmus spełnia to za-
danie „rzucając” studenta na szeroką europejską 

Rok akademicki 2008/2009 jest szczególnym rokiem dla Programu Erasmus – w roku 
tym Program obchodzi dziesięciolecie istnienia w US. Jubileusze stanowią zazwyczaj 
dobry moment do dokonywania podsumowań, ale tym razem nie chodzi o historię, 
lecz bardziej o zaprezentowanie tego, co jest w Programie zupełnie nowe.

Erasmus – nowe
oblicze jubilata 

wodę – praktykę można zrealizować w instytucji 
jednego z trzydziestu państw uczestniczących 
w Programie, a minimalnym okresem jej trwania 
są trzy miesiące. w tę podróż student nie powi-
nien jechać bez drogowskazu – dlatego podsta-
wowym elementem kwaliikacji na praktykę jest 
zweryikowanie jego kompetencji językowych, 
a gdy spełni to kryterium, otrzymuje także dodat-
kowy ekwipunek w postaci stypendium. natural-
nie studenci powinni liczyć się z tym, że praktyka 
nie jest podróżą w celach zarobkowych – kwota 
stypendium niekoniecznie pokryje ich wszystkie 
inansowe potrzeby; będzie raczej dobrym punk-
tem wyjścia do planowania podstawowych wy-
datków. korzyścią, którą student uzyskuje po jej 
zrealizowaniu, są przede wszystkim dodatkowe 
umiejętności potrzebne w przyszłej pracy, zwięk-
szone kompetencje językowe, a niejednokrotnie 
także trwałe kontakty.

 Drugą nowość w Programie stanowią krót-
kie wyjazdy szkoleniowe pracowników związane 
z ich karierą zawodową – ich celem jest poszerze-
nie wiedzy naukowej lub umiejętności zawodo-
wych podczas pobytu w jednej z europejskich 

instytucji, którą może być uczelnia partnerska, 
instytut badawczy, ale też instytucja o charakte-
rze „nieakademickim”. Pobyt taki standardowo 
trwa około tygodnia i jego realizację również 
rozpoczyna się od etapu kwaliikacji pod kątem 
znajomości języka instytucji przyjmującej. natu-
ralnie jemu również przyporządkowane jest sty-
pendium. wyjazdy szkoleniowe wprowadzone 
zostały pilotażowo i początkowo miały stanowić 
szansę wyjazdu zagranicznego dla pracowników 
administracji – dlatego w roku akademickim 
2008/2009 były adresowane głównie do tej gru-
py pracowników. w toku dyskusji nad ich przy-
szłością okazało się jednak, że stanowią atrakcyj-
ny komponent także dla dydaktyków, pomocny 
choćby w takich obszarach jak pisanie rozprawy 
habilitacyjnej. zdecydowano więc, że w kolej-
nych latach oferta tych wyjazdów poszerzy się 
o grupę pracowników akademickich. 

Jubileusze zobowiązują nie tylko do mówie-
nia o przeszłości – nowy erasmus ustanowiony 
do 2013 roku ma teraz zupełnie nowoczesne, 
przyszłościowe oblicze.

w 2007 glasgow caledonian University or-
ganizował konferencję european sociological 
Association – powszechnie nazywaną euro-
pejskim zjazdem socjologicznym (zjazdy od-
bywają się co dwa lata, poprzedni miał miejsce 
w toruniu, na najbliższy w Lizbonie socjolodzy 
z całej europy zgłosili 1300 abstraktów). w glas-
gow występowałam z referatem w sekcji social 
theory. Już po przyjeździe do Polski postano-
wiliśmy wraz z kolegami z instytutu socjologii 
nawiązać kontakt z jednym z organizatorów – 
prof. Billem Hughesem – dziekanem wydziału 
Prawa i nauk społecznych gcU. zapropono-
waliśmy wizytę, by porozmawiać o możliwo-
ści współpracy naukowej i dydaktycznej. Prof. 
Hughes wraz z szefową tamtejszej socjologii 
dr Rachel Russell gościli w szczecinie w maju 
2008 – spotkali się z władzami wydziału Huma-
nistycznego, gości ze szkocji przyjął także pan 
prorektor Andrzej witkowski.

Owocem rozmów była podpisana na dwa 
lata umowa dwustronna LLP-erasmus obejmu-
jąca mobilność pracowników akademickich 
(wykłady i szkolenia). Dzięki niej na przełomie 
marca i kwietnia wyjechałam na staż naukowy 
do glasgow. w czasie pobytu miałam między 
innymi możliwość zaznajomić się z ofertą dy-
daktyczną wydziału oraz działalnością prowa-
dzonego przez Billa Hughesa i Rachel Russell 
przyuniwersyteckiego caledonian centre for 
equality & Diversity realizującego projekty 
przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu 
(ze względu na pochodzenie, rasę, wiek, płeć 
czy niepełnosprawność), a zlecane przez wła-
dze miejskie, policję czy przedsiębiorstwa.

w czasach konieczności ciągłego poszuki-
wania środków na naukę gcU jak wiele uczelni 
brytyjskich kieruje swą ofertę dydaktyczną do 
potencjalnych studentów z odległych krajów 
(chiny, indie), ale nie zapomina też o imigran-
tach z europy Środkowo-wschodniej. wśród 
słów powitalnych na banerach rozwieszonych 
na kampusie ze zdziwieniem odnalazłam pol-
skie „witajcie” – po chińskim i arabskim, ale 
przed celtyckim gaelic. Ale migracje w świecie 
akademickim (przynajmniej czasowe) nastę-
pują także w odwrotnym kierunku - prof. Bill 
Hughes wygłosił w instytucie socjologii wy-
kład w maju zeszłego roku, a dr Rachel Russell 
wybiera się do nas na cykl wykładów jesienią.

Szkolenie pracownika w Erasmusie – przetarcie kaledońskich szlaków
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względu na współczesną skłonność podporządko-
wywania humanistyki modelowi badań nauk przy-
rodniczych, w których kładzie się nacisk głównie 
na ich użyteczność techniczną, stosowalność, sku-
teczność. Żyjemy w czasach pragmatyzmu. tym-
czasem pragmatyzm nie jest jedynym wymiarem 
życia człowieka. istnieje także teoretyczny wymiar 
namysłu nad prawdą, zachwyt pięknem czy blask 
dobra. Doznania w tej sferze są właśnie doznania-
mi autentycznej przyjemności, radości. Może ona 
płynąć z zachwytu widokiem dzieła sztuki, czyta-
nia poezji, lektury dzieł literackich czy ilozoicz-

nych, z mądrej myśli, ale także pięknej teorii czy 
odkrytych prawd. im doskonalej dzieła wyrażają 
platońską ideę prawdy dobra i piękna, tym więk-
szej dostarczają radości i przyjemności. wyraża się 
w tym ich bezinteresowność. czyż bowiem prze-
żywając czytany poemat, zachwycając się myślą 
pytamy, do czego to się przyda? czyż sama radość 
i przyjemność nie wystarcza? 

Czy jeżeli przyjemność zniknie, znikną rów-
nież i nauki humanistyczne?

Przyjemność nie zawsze musi towarzyszyć 
naszym badaniom naukowym. często zanim ją 
osiągniemy, musimy przejść długą drogę wysiłku, 
trudu pracy. nie wszystkie dzieła sztuki, rozpra-
wy ilozoiczne, wiersze są autentyczne, piękne 
czy prawdziwe. Dlatego przyjemność osiągają ci, 
którzy przez naukę i długoletnią praktykę zdobę-
dą umiejętność odróżniania pereł od całej reszty. 
tylko z perłami warto obcować, ale do tego pro-
wadzi długa droga. Henri Bergson zwrócił uwa-
gę, że wbrew potocznemu przekonaniu intuicja, 
która jest tak ważna w humanistyce, osiągana jest 
dopiero jako ostatnia, po długiej drodze badań 
i wysiłków. Jeśli na przykład lektura tekstu nie daje 
nam przyjemności, to znaczy, że albo tekst ten nie 
jest wart czytania, albo jeszcze nie dorośliśmy do 
niego. 

Czy nie sądzi Pan Profesor, że nauki huma-
nistyczne są współcześnie niedoceniane? 

tak jest w istocie. nauki humanistyczne nie 
są doceniane. nie jest to niczym nowym, obec-
nie jednak, jak sądzę, to zjawisko nasila się w eu-
ropie. widać to choćby po liczbie środków prze-
znaczanych na badania w naukach stosowanych 
i w naukach humanistycznych. w siedmiu tzw. 
programach ramowych Unii europejskiej jedynie 

W wykładzie „O istocie nauk humanistycz-
nych”, który wygłosił Pan w Czytelni Humani-
stycznej Uniwersytetu Szczecińskiego w ra-
mach inicjatywy „Szczecin Humanistyczny”, 
powiedział Pan, że „istotą nauk humanistycz-
nych jest przyjemność”. Jak można to rozu-
mieć? 

Przyjemność nie jest istotą nauk humanistycz-
nych, tylko jedną z jej cech, obok kształcenia czy 
pocieszenia. celowo podkreśliłem tę jej cechę ze 

Z profesorem Tadeuszem Gadaczem, wykładowcą Collegium Civitas, uczniem
ks. prof. Józefa Tischnera, rozmawia prezes Koła Naukowego Filozoii IF US, Begina Sławińska

O potrzebie  
nauk humanistycznych

Przyjemność osiągają ci, którzy 
przez naukę i długoletnią praktykę 
zdobędą umiejętność odróżniania 
pereł od całej reszty. Tylko z perłami 
warto obcować, ale do tego prowadzi 
długa droga.

Celem humanistyki jest osobisty 
rozwój każdego człowieka, nie tylko 
w wymiarze pragmatyczno- 
-technicznym, lecz także etycznym, 
estetycznym, psychicznym itp.

WYDARZENIAWYDARZENIA

Gość czwartej części cyklu 
„Szczecin Humanistyczny” - 

prof. Tadeusz Gadacz
z prodziekan Wydziału

Humanistycznego,
prof. Urszulą Chęcińską

fot. M. seredyńska

Piąty wykład z cyklu
„Szczecin Humanistyczny“ 
- prof. Janusz Faryś mówi 
o konsekwencjach upadku 
komunizmu w Polsce

fot. M. seredyńska
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Poprzednio mówiłem o zewnętrznych przy-
czynach kryzysu humanistyki. są oczywiście tak-
że przyczyny wewnętrzne. Jedną z nich, według 
mnie niezmiernie ważną, jest utrata duchowych 
korzeni, z których zawsze czerpała wielka literatu-
ra, poezja, muzyka czy ilozoia. to doświadczenia 
duchowe rodziły wielkie pytania i one były źród-
łem humanistyki. Po wtóre, w drugiej połowie XX 
wieku humanistyka w zbyt dużym stopniu oddała 
się rozmaitym eksperymentom, które spowodo-
wały, że coraz trudniej odróżnić to, co jest auten-
tyczną pracą naukową, namysłem, twórczością, od 
prowokacji, czy, jak pisze Harry Frankfurt, „wciska-
nia kitu”. Humanistyce potrzeba dzisiaj większego 
wycofania się z presji bieżącego życia, dystansu, 
wyciszenia i releksji. Potrzeba jej także rzetelności. 
nie wiem jednak, czy jest to, poza indywidualnymi 
wyborami, w szerszej skali możliwe. Uniwersytety 
stały się fabrykami, a nauka zbiurokratyzowaną 
produkcją. 

 
Która z cech nauk humanistycznych, wy-

mienionych przez H.G. Gadamera, jest według 
Pana Profesora najważniejsza? 

wszystkie są ważne. Przede wszystkim jed-
nak wyliczyłbym cztery. Pierwsza to ta, że nauki 
przyrodnicze są przedmiotowe i obiektywizujące, 
a nauki humanistyczne podmiotowe. nie da się 
w nich usunąć perspektywy indywidualnego do-
świadczenia. w związku z tym, po wtóre, odmien-
ny jest zakres badań nauk humanistycznych i przy-
rodniczych, charakter badanych przez nie prawd 
i sposób ich uzasadniania. nauki przyrodnicze 
odkrywają „prawdy w sobie”, które nie muszą być 
uznawane przez kogokolwiek. na przykład prawo 
ciążenia czy obrotu ziemi wokół słońca będzie 

prawdziwe nawet wówczas, gdyby wszyscy mu 
zaprzeczali (jak powiedział galileusz przed sądem 
inkwizycji: „A jednak się kręci”). natomiast prawdy 
nauk humanistycznych są wielorakie, gdyż zawsze 
są „prawdami dla…”. Materializm jest prawdziwym 
poglądem na świat dla jednego myśliciela, a idea-

lizm dla drugiego. ktoś lubi muzykę Mozarta, a in-
nemu odpowiada muzyka Bacha. Humanistyka nie 
dysponuje jednoznacznymi kryteriami rozstrzyg-
nięć, jak nauki przyrodnicze. Po trzecie nauki przy-
rodnicze mogą abstrahować od własnej historii, 
gdyż nastawione są na wciąż nowe odkrycia. na-
tomiast nauki humanistyczne w o wiele większym 
stopniu muszą być skierowane na własną historię. 
są bowiem naukami o człowieku, a na pytanie, 
czym lub kim jest człowiek, odpowiadają wielkie 
dzieła przeszłości. nauki przyrodnicze nastawione 
są wreszcie na praktyczne zastosowania, a nauki 
humanistyczne na kształcenie. celem humanistyki 
jest osobisty rozwój każdego człowieka, nie tylko 
w wymiarze pragmatyczno-technicznym, lecz tak-
że etycznym, estetycznym, psychicznym itp.

 Prof. Halina Perkowska w wykładzie „Po-
trzeba ilozoii dzisiaj”, który otwierał serię 
wykładów z cyklu „Szczecin Humanistyczny”, 

w ostatnim przeznaczono niewielką pulę pienię-
dzy na nauki społeczne i humanistyczne i to także 
na tematy pod pewnym względem pragmatyczne, 
jak tolerancja, problemy mniejszości itp. w wielu 
krajach zamyka się stare katedry ilozoii. w Polsce 
na uczelniach wyższych „wydajność” instytutów 
i wydziałów mierzy się ilością godzin dydaktycz-
nych i studentów zaocznych. Powodów degradacji 
humanistyki jest wiele. kiedy odkryto, że wiedza 

jest mocą (Francis Bacon), badania teoretyczne, 
w tym humanistyka, utraciły swój wymiar kontem-
platywny i bezinteresowność. nasz światopogląd 
zdominował pozytywizm i scjentyzm promujący 
nauki empiryczne. to one (bio-, info-, techno-) 
stały się współcześnie jedynym obowiązującym 
wzorcem badań naukowych (dominacja języka 
angielskiego, liczba cytowań, przekładalność wy-
ników badań na rozwój technologii czy gospodar-
ki). Dominuje w nas także mentalność praktyczna, 
która pracę czysto intelektualną uważa za mar-

nowanie czasu i pieniędzy. Dobrze to obrazuje 
anegdota z życia ks. prof. Józefa tischnera. gdy 
przechadzał się on w zadumie po łąkach koło swo-
jej bacówki, grabiący siano góral zapytał go: Jego-
mościu, co robicie? ks. tischner odpowiedział: My-
ślę nad książką. na co góral: to znaczy, że psujecie 
powietrze. inna przyczyna, o której już wspomnia-
łem, a która jest charakterystyczna dla Polski, to 
przedkładanie dydaktyki nad badania naukowe. 
szczycimy się prawie pięciokrotnym wzrostem 
liczby studentów w okresie ostatnich dwudziestu 
lat. Mam jednak wątpliwości, czy liczba wykładow-
ców wzrosła więcej niż dwukrotnie. Poza tym nę-
dza polskiej nauki (jedno z ostatnich miejsc, jakie 
Polska zajmuje w europie pod względem środków 
przeznaczanych na naukę z budżetu) zmusza wie-
lu do pracy wieloetatowej. Dominuje dydaktyka 
i to w coraz większym stopniu obudowywana biu-
rokracją i zmęczeniem. trudno się zatem dziwić, że 
nie ma zbyt wielu porywających i twórczych prac 
humanistycznych. nie wszędzie jest tak źle z na-
ukami humanistycznymi, jak obecnie w europie. 
w stanach zjednoczonych w o wiele większym 
stopniu ceni się humanistykę i łoży na nią. słysza-
łem, że podobnie jest w bardzo stechnologizowa-
nej Japonii, gdzie na uczelniach technicznych roz-
wijane są studia i badania humanistyczne…

 
Czy współczesna humanistyka nie zapomi-

na o sobie samej i o swojej istocie? Czym po-
winny się kierować nauki humanistyczne, by 
mogły zachować swój sens, istotę i poziom – 
prestiż? 

Kiedy odkryto, że wiedza jest mocą 
(Francis Bacon), badania teoretyczne, 
w tym humanistyka, utraciły 
swój wymiar kontemplatywny 
i bezinteresowność. Nasz 
światopogląd zdominował 
pozytywizm i scjentyzm promujący 
nauki empiryczne.

Cóż nam z tego, że doskonalimy 
narzędzia techniczne, jeśli sami 
doprowadzimy się do duchowej 
i psychicznej degradacji?

WYDARZENIAWYDARZENIA

Drugi wykład z cyklu
„Szczecin Humanistyczny“ 
– prof. Edward Włodarczyk 
analizuje polskie Pomorze

fot. M. seredyńska

Trzeci wykład z cyklu
„Szczecin Humanistyczny“ 
– rektor US, prof. Waldemar 
Tarczyński mówi
o humanistyce w naukach 
ekonomicznych

fot. M. seredyńska
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powiedziała, że w świecie panuje globalny 
konsumpcjonizm. Świat jest przesiąknięty he-
donizmem, dlatego „ilozoia schodzi do kata-
kumb”. Zgadza się Pan Profesor z tym stwier-
dzeniem?

generalnie zgadzam się z diagnozą prof. Per-
kowskiej. nie wydaje mi się jednak, by ilozoia 
miała schodzić obecnie do katakumb, gdyż jej po 
prostu nie ma. Filozoia wykładana jest na uniwer-
sytetach, brak jest jednak wybitnych, twórczych 
ilozofów, wybitnych dzieł ilozoicznych. Brak jest 
debat na ważne tematy dotyczące choćby kondy-
cji współczesnego człowieka.

Nauki humanistyczne współcześnie zostały 
przeciwstawione naukom technicznym, inży-
nieryjnym w kwestii ich ważności i ich istotno-
ści; sensowności zajmowania się nimi. Obecnie 
znajdujemy się w momencie, w którym mini-
sterstwa robią wszystko (nawołują, obdaro-
wują stypendiami), by uczelnie rodziły więcej 
inżynierów niż humanistów. Co Pan Profesor 
o tym myśli? Czy nie zatraca się czegoś przez 
takie podejście? Do czego to może doprowa-
dzić?

Rzeczywiście, może mamy za mało inżynierów. 
nie oznacza to jednak, że mamy za dużo humani-
stów. z pewnością kształcimy obecnie zbyt wielu 
socjologów, politologów, specjalistów od stosun-
ków międzynarodowych, marketingu czy peda-
gogiki. Mnie bardziej niepokoi coś innego. w kra-
kowie można jeszcze znaleźć stare tabliczki z po-
czątku XX wieku: X doktor optyki i doktor ilozoii. 
kiedyś humanistyka należała do wykształcenia 
ogólnego. nie chcę też nawet wspominać liceów 

klasycznych, w których młodzi ludzie wprawiali 
się w czytaniu i interpretacji dialogów Platona po 

grecku. Mam wrażenie, że kiedy dwadzieścia kil-
ka lat temu rozpoczynałem moją pracę naukową, 
studenci kierowali się jeszcze ideałem kształcenia. 
Jeśli ktoś wybierał drugi fakultet, szczególnie ilo-
zoię, to głównie dlatego, by poszerzyć swe zain-
teresowania, horyzonty, wykształcenie. Obecnie, 
mam takie wrażenie, studia polegają na zdoby-
waniu dokumentów do własnego cV pod kątem 
przyszłego rynku pracy.

 
Dlaczego nauki humanistyczne są tak waż-

ne? 

nie możemy dbać jedynie o kondycję naszego 
materialnego życia, nie dbając o kondycję ducho-
wą i psychiczną samego człowieka. Powiedziałem 
w jednym z wywiadów: cóż nam z tego, że dosko-
nalimy narzędzia techniczne, jeśli sami doprowa-
dzimy się do duchowej i psychicznej degradacji.

Nie potraimy uciec od własnej 
ludzkiej kondycji, która niezmiennie 
od wieków niesie te same 
problemy: sensu życia, wolności, 
odpowiedzialności, dobra, relacji 
do innych, samotności, cierpienia, 
śmierci. Możemy próbować 
zagłuszać te problemy, ale od nich 
nie uciekniemy.

Urszula Ganakowska

sekretarz naukowy BG US

szczecinianin z urodzenia. Historię o specjalności 
archiwalnej studiował na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Już wtedy interesował się 
problematyką żeglugi, handlu i wojen morskich na 
Bałtyku, czego efektem była praca magisterska pt. 
„Polityka morska zygmunta iii wazy”.

Po studiach rozpoczął pracę w Dziale Morskim 
Muzeum narodowego w szczecinie, włączając się 
aktywnie w prowadzone tam badania nad żeglugą 
i portami Pomorza w średniowieczu. wkrótce objął 
funkcję kierownika tego działu. w tym czasie odbył 
praktyki w muzeach morskich norwegii, organizował 
wystawy.

następnie rozpoczął pracę w Archiwum Państwo-
wym w szczecinie, obejmując w niedługim czasie 
funkcję kierowniczą. Odbywał praktyki w archiwach 
niemieckich, organizował wystawy prezentujące naj-
ciekawsze archiwalia przechowywane w szczecinie. 
w 1992 r. obronił pracę doktorską na wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu szczecińskiego pt. „Han-

del morski miast estuarium Odry i zatoki Pomorskiej 
w Xiii-XV w.”. 

z Uniwersytetem szczecińskim związał się 
w 1999 r. rozpoczynając pracę w zakładzie Archiwisty-
ki (obecnie zakład Archiwistyki i nauk Pomocniczych 
Historii) instytutu Historii (obecnie instytut Historii 
i stosunków Międzynarodowych), gdzie w 2000 r. ob-
jął kierownictwo zakładu Archiwistyki.

zarówno w trakcie pracy w archiwum, jak i na uni-
wersytecie kontynuował zainteresowania dotyczące 
problematyki morskiej, publikując oparte na źródłach 
archiwalnych artykuły i rozprawy. Prowadził bada-
nia nad różnorodnymi aspektami handlu morskie-
go szczecina w XViii wieku, co zostało uwieńczone 
w 2000 r. wydaniem osobnej monograii pt. „Handel 
morski szczecina w latach 1720-1805”, która stała się 
podstawą do uzyskania na Uniwersytecie gdańskim 
stopnia doktora habilitowanego. w 2001 r. został mia-
nowany profesorem Uniwersytetu szczecińskiego. 
zajmował się przede wszystkim problematyką archi-
walną i historią gospodarczą Pomorza, organizując 
i uczestnicząc czynnie w wielu konferencjach nauko-
wych, wydając kolejne monograie.

 w 2004 r. w związku z objęciem stanowiska dy-
rektora Biblioteki głównej Us zaczął zajmować się 
także problemami bibliotekoznawstwa, a zwłaszcza 
historią książki, nadzorując jednocześnie pracę całej 
sieci bibliotecznej na uniwersytecie.

wraz z pracownikami biblioteki zorganizował 
dwie bibliotekarskie Ogólnopolskie konferencje na-
ukowe. w tym czasie podjął decyzję o wdrożeniu no-
watorskiego systemu bibliotecznego kOHA, opartego 
na zasadach Open source. Był inicjatorem powstania 
szczecińskiego Porozumienia Bibliotek (obecnie za-
chodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek), które-
go efektem było otwarcie 8 maja 2009 r. zachodnio-
pomorskiej Biblioteki cyfrowej „Pomerania”. 

Profesor Radosław gaziński pełni funkcję preze-
sa Oddziału szczecińskiego Polskiego towarzystwa 
Historycznego, prezesa szczecińskiego towarzystwa 
naukowego. Jest również członkiem stowarzyszenia 
Archiwistów Polskich, Polskiego towarzystwa nauto-
logicznego oraz Poznańskiego towarzystwa Przyja-
ciół nauk.

Dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Radosław 
Gaziński, w lutym tego roku otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nominacja
 profesorska 

WYDARZENIAWYDARZENIA

Pierwszy wykład z cyklu 
„Szczecin Humanistyczny“ 

związany był z jubileuszem 
urodzin prof. Haliny

Perkowskiej (na zdjęciu - 
druga z prawej strony)

fot. M. seredyńska

prof. Radosław Gaziński

fot. J. giedrys
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Kilka słów o bibliotece
Biblioteka jest owocem współpracy Biblio-

teki głównej Uniwersytetu szczecińskiego oraz 
Akademickiego centrum kształcenia Językowe-
go. Bogaty księgozbiór (ponad 11 tysięcy wolu-
minów) w języku angielskim i francuskim został 
utworzony w oparciu o materiały British council 
i Alliance Française. Biblioteka oferuje podręczni-
ki, beletrystykę, literaturę naukową i popularno-
naukową, czasopisma, a także materiały audio. 
Utworzono także (na razie niewielki) dział z publi-
kacjami naukowymi w języku niemieckim − głów-
nie z dziedziny historii, politologii i socjologii.

Przy bibliotece funkcjonuje centrum Brytyj-
skie Uniwersytetu szczecińskiego we współpracy 
z British council, którego głównymi zadaniami są: 
umacnianie dialogu pomiędzy Polską a wielką 
Brytanią, propagowanie współpracy naukowej, 
oferowanie materiałów przygotowujących do 
egzaminów cambridge oraz wspieranie nowa-
torskich projektów artystycznych.

zbiory nowej filii Biblioteki głównej zorgani-
zowane są na zasadzie wolnego dostępu do ksią-
żek. Dla czytelników szczególnie ważne jest to, że 
niemal wszystkie materiały przeznaczone są do 

wypożyczenia. na miejscu korzysta się jedynie 
z wyjątkowo cennych książek (takich jak specja-
listyczne słowniki czy leksykony) oraz nieopraco-
wanych jeszcze nowości wydawniczych. 

nowa placówka czynna jest od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 10.00-17.00.

Pracownicy, studenci oraz słuchacze studiów 
podyplomowych Uniwersytetu szczecińskiego 
korzystają z biblioteki nieodpłatnie, zapisując 
się uprzednio do Biblioteki głównej Us. Pozosta-
li czytelnicy muszą zakupić kartę członkowską. 
zbiory można przeszukiwać oraz rezerwować, 
korzystając z katalogu głównego Bg (gdzie ozna-
czone są symbolem AcJ). 

Najbliższe plany 
Dla pracowników Biblioteki AckJ najważniej-

sze jest sukcesywne powiększanie księgozbioru. 
Oprócz rozbudowania już istniejących działów 
planowane jest także nabywanie materiałów 
w innych językach. w pierwszej kolejności będą 
to zapewne pozycje hiszpańskie, portugalskie 
i szwedzkie. 

ważnym zadaniem nowo otwartej książnicy 
jest również szerzenie działalności kulturalno- 
-oświatowej. niedawno odbyły się zajęcia z naj-
młodszymi uczniami szczecińskich szkół podsta-
wowych, polegające na czytaniu bajek w języku 
angielskim czy prezentowaniu gier i zabaw edu-
kacyjnych dostępnych na stronach internetowych 
British council. niebawem ruszy cykl spotkań dla 
nauczycieli, które mają na celu zachęcić do korzy-
stania z urozmaiconych materiałów elektronicz-
nych do nauki języka angielskiego. zaplanowana 
jest także wystawa „Alter ego”. Projekt ten ma 
za zadanie zachęcić zwłaszcza młodych ludzi do 
zwrócenia uwagi na otaczające nas odmienne 
tradycje oraz języki. 

Biblioteka będzie również realizować wiele 
innych interesujących projektów British council, 
jak na przykład „challenge europe”, „creative ci-
ties” czy „english Language Outreach”, o których 
można dowiedzieć się więcej na stronie interne-
towej www.britishcouncil.pl. Ponadto organi-
zowane będą lekcje biblioteczne dla młodzieży, 
spotkania z brytyjskimi pisarzami, warsztaty oraz 
spotkania czytelnicze. na pewno wiele będzie się 
działo!

Uroczyste otwarcie
26 maja, o godzinie 10.00 przy ul. wawrzy-

niaka 15 oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 
nowa filia Biblioteki głównej Uniwersytetu szcze-
cińskiego. w otoczeniu wielu gości przecięli wstę-
gę prorektor Us, prof. edward włodarczyk oraz 
dyrektor British council Poland, tony O'Brien. 

Podczas uroczystości, zorganizowanej pod 
hasłem „wielokulturowość, edukacja, rozwój”, 
można było zwiedzić przygotowaną pod patro-
natem British council wystawę anglojęzycznych 
plakatów „Darwin now”, które w ciekawy i zwię-
zły sposób przybliżają życiorys oraz działalność 
naukową karola Darwina. na przemierzających 
biblioteczne sale czekali przedstawiciele zna-
nych wydawnictw językowych, którzy prezento-
wali najświeższe propozycje książkowe oraz inne 
nowatorskie rozwiązania dydaktyczne. 

Uroczystości towarzyszyły warsztaty meto-
dyczne dla nauczycieli języków obcych, które 
zostały zorganizowane przez Akademickie cen-
trum kształcenia Językowego. w trakcie spotka-
nia odbyły się interesujące wykłady oraz zajęcia 
grupowe w zakresie języka angielskiego, niemie-
ckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego 
oraz włoskiego.

na zakończenie, o godzinie 16.00, szczeciński 
podróżnik Artur knypiński zaprezentował autor-
ski cykl zdjęć, zatytułowany „where Maps end”. 
gość biblioteki opowiadał po angielsku o swoich 
pasjonujących wyprawach do indonezji. wystą-
pienie spotkało się z ogromnym zainteresowa-
niem. Podróżnik zapowiedział, że jeszcze w tym 
roku przygotuje relację fotograficzną z planowa-
nej na najbliższe miesiące wyprawy do kambo-
dży. 

Na otwarcie nowej biblioteki językowej mieszkańcy naszego miasta czekali od dawna. 
Podręczniki, literatura naukowa oraz beletrystyka po angielsku i francusku są już do 
dyspozycji nowych czytelników.

A New Library!

Paweł Dziel

absolwent ilologii polskiej
i socjologii US, 

pełni obowiązki kierownika
w Bibliotece ACKJ

Strony internetowe

warte odwiedzenia: 

centrum Brytyjskie Uniwersytetu
szczecińskiego we współpracy

z British council 
www.librarynet.pl/szczecin 

Akademickie centrum
kształcenia Językowego

www.ackj.pl 
 

British council Poland
www.britishcouncil.pl

WYDARZENIAWYDARZENIA

Biblioteka posiada ponad
11 tysięcy woluminów

- głównie publikacji
w języku angielskim 

fot. M. gardas 

Uroczyste otwarcie z udzia-
łem prorektora
ds. kształcenia, prof. Edwarda 
Włodarczyka oraz dyrektora 
British Council Poland,
Tony'ego O’Briena

fot. M. seredyńska

Tony O’Brien
i prof. Włodarczyk cieszą się 
z nowej biblioteki wraz z jej 
dyrektorem – dr. A. Wahlem

fot. M. seredyńska
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Niestereotypowo o  stereotypach
konferencję otworzył referat profesora Laurenza 

Volkmanna z Uniwersytetu w Jenie prowokującym 
pytaniem o to „co złego jest w stereotypach?”. Je-
steśmy przyzwyczajeni do spoglądania na nie jako 
na zjawisko szkodliwe. Jednak, jak dowodzi herme-
neutyczny krytycyzm, czy ilozofowie zainspirowani 
Hansem-georgiem gadamerem, bez stereotypów 
nie zdołalibyśmy nadać sensu ogromowi informa-
cji i bodźców, które docierają do naszych zmysłów 
w każdej chwili. „nasz umysł byłby tak otwarty, że 
nasz mózg mógłby się dosłownie rozpaść”, dowo-
dził za Richardem Rorty profesor Volkmann. Psycho-
logia społeczna podkreśla natomiast, że stereotypy, 
będąc uogólnieniem wiedzy i doświadczeń, poma-
gają w szybkiej ocenie zagrożeń płynących z oto-
czenia i są wrodzonym dziedzictwem obronnym 
człowieka. 

Jak w takim razie powinien ustosunkować się do 
stereotypów nauczyciel języka obcego? zwalczać, 
akceptować, ignorować ich istnienie? z pewnością 
omijanie tego zjawiska nie jest wyjściem z sytuacji. 
Jednak, choć powinno się wyraźnie ukazywać ich 
istnienie, to należy przy tym pamiętać, że są one na-
turalną formą porządkowania informacji przez nasz 
umysł, a nie śmiertelnym wrogiem poznania. Dla-
tego profesor Volkmann nie radzi rozprawiania się 
z nimi w sposób śmiertelnie poważny. Referat zamy-
kał wideoklip piosenki „Amerika” zespołu Rammste-
in, w którym muzycy w ironiczny sposób obchodzą 
się z mitami amerykańskiej kultury. emocje i odczu-
cia związane z tym teledyskiem mogłyby stać się na 
lekcjach języka obcego przyczynkiem do dyskusji 
nad stereotypami dotyczącymi Ameryki.

„Inny” w literaturze
Pozostając w atmosferze polemiki z ugrunto-

wanym spojrzeniem na stereotypy profesor John k. 
cox z north Dakota state University zadał pytanie 
o  to, czy negatywne wartościowanie nacjonalizmu 
jako ich źródła jest zawsze słuszne. Jako przykład 
podał odbiór dzieł albańskiego pisarza ismaila ka-
dara. Bywały one krytykowane jako nacjonalistycz-
ne i budujące uproszczony kulturowo obraz Albanii. 
Profesor cox zaproponował inne odczytanie na-
cjonalizmu przebijającego przez twórczość kadara. 
Jest to nacjonalizm opisowy, a nie wartościujący, za-
wiera elementy etniczne, ale i obywatelskie, co wi-
dać w krytycznym stosunku do „innego” ze wscho-
du – imperium otomańskiego i sowieckiego. U jego 
podłoża stoi krytyka tyranii łamiącej prawa obywa-
telskie i  zrywającej ciągłość albańskiej tożsamości. 
kadar podejmuje ów przerwany wysiłek na nowo. 

w dyskusji nad nacjonalizmem często przeoczo-
na zostaje rola, jaką odegrał w emancypowaniu się 
i  podtrzymywaniu suwerenności przez kolonizowa-
ne nacje. Przeoczony zostaje również jego potencjał 
budowania autonomii, oporu, solidarności. Domi-
nuje stereotyp nacjonalizmu jako podłoża ludobój-
stwa, patriarchatu czy nietolerancji. czy jednak po-
winniśmy kierować się stereotypami?

Monika Linke z Uniwersytetu Mikołaja koperni-
ka, na podstawie noweli nadeema Aslama „Maps 
for Lost Lovers” ukazała obraz „innego”, jaki wyła-
nia się ze zderzenia kultury brytyjskiej i islamu. na 
uwagę zasługuje język jakim opisywany jest „inny” 
– ekspresyjny, emocjonalny, pełen kontrastów, któ-
re uwypuklają rozdźwięk między dwiema kulturami. 
Barbara Braid z collegium Balticum zwróciła uwa-
gę na innego – niewidzialnego współmieszkańca 

Us and Them 
– Them and Us
Na początku maja aula przy ulicy Krakowskiej stała się miejscem spotkania naukowców 
z całego świata. Oprócz przedstawicieli nauki europejskiej można było tam spotkać badaczy 
z tak odległych krajów jak Meksyk, Turcja, Filipiny, USA, Japonia i Oman. Pytani o cel podróży 
do Polski w większości odpowiadali zgodnie, że przybyli tu na jedyne dwa dni. Po to, żeby 
wziąć udział w organizowanej przez Katedrę Filologii Angielskiej US konferencji „Us and 
Them - Them and Us: Constructions of the Other in Cultural Stereotypes - Perceptions, 
Challenges, Meanings”.

Anna Linka 

doktorantka w Instytucie 
Pedagogiki US, członkini 

Uczelnianej Rady Samorządu 
Doktorantów

WYDARZENIA

fot. credit © european 
communities, 2009

22



Patricia Andrew z Universidad nacional Autono-
ma de Mexico w Meksyku próbowała zmierzyć się 
z przemianami kulturowego obrazu stadiów życia 
człowieka w uprzemysławiającym się społeczeń-
stwie meksykańskim. wyjaśnia, jak ten proces wpły-
nął na dyskryminację ze względu na wiek w społe-
czeństwach zachodnich i porównuje go z ageizmem 
meksykańskim.

kaori Mori z shibaura institute of technology 
w Japonii zaprezentowała panujący w kraju kwit-
nącej wiśni stereotyp „rasowo mieszanego” Japoń-
czyka, któremu przypisuje się zazwyczaj korzenie 
amerykańsko–japońskie.

nie sposób powiedzieć o wszystkich prelegen-
tach, którzy pojawili się na konferencji. Oprócz ba-
daczy z różnych dziedzin ilologicznych znaleźli się 
na niej również politolodzy, socjolodzy czy pedago-
dzy. ta otwartość na ludzi z różnych stron i różnych 
dyscyplin była widoczna nie tylko na sali konferen-
cyjnej, ale również podczas przerw. trudno było 
znaleźć kogoś samotnie błąkającego się z iliżanką 
kawy. Prelegenci zachęcali wszystkich uczestników 
do kontaktowania się również po konferencji, oferu-
jąc przesłanie materiałów naukowych. i coś, z czym 
nie zetknęłam się na żadnej innej konferencji – na 
końcu książeczki z abstraktami załączone zostały 
adresy mailowe wszystkich uczestników, co warte 
jest naśladowania.

i podporę wiktoriańskiego ogniska domowego – 
kobiecą służbę domową i jej obraz w wiktoriańskich 
i neowiktoriańskich nowelach. 

Stereotypy a polityka
Levent isyar z Bilkent University w turcji „wziął 

pod lupę” stereotyp amerykańskiej głowy państwa 
jako prezydenta – kowboja. Obserwowaliśmy prze-
miany tego stereotypu od prezydentury theodore'a 
Roosevelta do czasów george'a Busha.

Margaret costello z georgetown University 
w UsA przedstawiła fenomen Manny Pacquiao – ili-
pińskiego boksera, którego zwycięstwa zjednoczy-
ły wokół ringu mieszkańców Filipin, a  jego samego 
wyniosły na wyżyny kariery politycznej. Autorka 
referatu skupiła się na analizie obrazu sportowca 
kreowanego w  ilipińskich mediach. Maria Didenko 
z Ukraińskiej narodowej Akademii nauk, badająca 
sferę publiczną i sferę prywatną w życiu współczes-
nych społeczeństw, zaskoczyła zebranych stwier-
dzeniem, że na Ukrainie nie ma różnicy między 
medialnym obrazem gwiazd popu a  wizerunkiem 
polityków. ci drudzy chętnie udzielają informacji 
dotyczących swojej prywatności, obnażając zaka-
marki swego intymnego życia. 

Inny w mediach 
Belgacem Mehdaoui z sohar University w Oma-

nie zdemaskował stereotyp Araba w hollywoodz-
kich ilmach. Arabowie przedstawiani są jako szej-
kowie, dzicy ludzie pustyni czyhający na zachod-
nie blond piękności, manipulujący handlarze, lub 
ludzie żyjący w  starodawnych lepiankach, którym 
za główny środek komunikacji służą wielbłądy i osły. 
Autor pytał o cel takiego obrazowania świata arab-

skiego. Agnieszka sowińska z Uniwersytetu Mikołaja 
kopernika ukazała stereotyp mieszkańców europy 
wschodniej w magazynie the economist. Dominują 
w nim obrazy mieszkańców zacofanej wsi, starych 
ludzi o smutnym lub pełnym niepokoju wyrazie 
twarzy. nierzadko cechują ich anomalie, co uwy-
pukla ich „inność” wobec mieszkańców pozostałej 
części kontynentu. 

Imperializm, ageizm, seksizm…, ku poszano-
waniu różnorodności

Dr Anna gonerko-Frej z Uniwersytetu szcze-
cińskiego kazała krytycznie spojrzeć na wzrastają-
cy wpływ języka angielskiego w polskiej edukacji. 
czy admiracja dla angielszczyzny, oprócz wymiaru 
komunikacyjnego, nie niesie ze sobą również kon-
sekwencji kulturowych? O tym, że przybiera ona for-
mę imperializmu lingwistycznego, może świadczyć 
fakt, iż tegoroczne matury z języka angielskiego 
były trudniejsze od egzaminów maturalnych z pol-
skiego.

WYDARZENIAWYDARZENIA

fot. mat. organizatorów

dr  Uwe Zagratzki,
prof. wiz. z katedry Filologii 

Angielskiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego

fot. mat. organizatorów

Laurenz Volkmann 
z Uniwersytetu w Jenie

fot. mat. organizatorów

Międzynarodowa
konferencja przyciągnęła 
również studentów

fot. mat. organizatorów
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Polak, Niemiec - dwa bratanki…
województwo zachodniopomorskie i Me-

klemburgia podejmują wspólne przedsięwzięcia 
już od 12 lat. są to wieloobszarowe działania obej-
mujące kulturę, gospodarkę, turystykę, ochronę 
zabytków, wymianę młodzieży oraz partnerstwo 
miast i wsi. celem naprzemiennych prezentacji 
odbywających się w obu krajach jest budowanie 
więzi międzykulturowej poprzez przełamywanie 
stereotypów. Piątkowe spotkanie uzmysławiało 
młodym ludziom, że prestiżowe studia za granicą 
nie muszą oznaczać wygnania z dala od domu, 
a współpraca między naszym województwem 
a Meklemburgią to dla naszych studentów szansa 
skorzystania z profitów tej przyjaźni.

 

Bogata oferta niemieckich uczelni
goście z Meklemburgii przygotowali pre-

zentację 9 uczelni: wyższej szkoły zawodowej 
zarządzania Publicznego, Policji i wymiaru spra-
wiedliwości z güstrow, Baltic college, Uniwer-
sytetu w greifswaldzie, Uniwersytetu w Rosto-
cku, wyższej szkoły zawodowej w stralsundzie, 
wyższej szkoły Muzycznej i teatralnej w Rosto-
cku, wyższej szkoły zawodowej w neubranden-
burgu, wyższej szkoły zawodowej w wismarze 
oraz wyższej szkoły inżynierskiej w eberswalde. 
największą grupę zainteresowanych stanowili 
szczecińscy licealiści, którzy wyposażeni w sterty 
informatorów z zaciekawieniem krążyli pomię-
dzy poszczególnymi prezentacjami. niemieccy 
studenci zachwalali swoje uczelnie i bardzo czę-
sto wspominali, że w niespełna 2,5-godzinnej 
podróży nawet nie zauważyli przejazdu przez 
granicę…

Potencjał wspólnych perspektyw
na konferencji prasowej prorektor Us ds. 

nauki i współpracy międzynarodowej, profesor 
Andrzej witkowski podkreślał, jak „wielką szansą 
dla młodego pokolenia jest dialog transgranicz-
ny”. współpraca naukowa niesie ze sobą nie tylko 

obustronne profity, lecz przede wszystkim sprzy-
ja wzajemnemu poznaniu. „wyrazem tych wspól-
nych starań ma być ujednolicony podręcznik do 
historii polsko-niemieckiej, którego pojawienie 
się na rynku planowane jest na lata 2011-2013. Mi-
nister oświaty, nauki i kultury Meklemburgii - Po-
morza Przedniego Henry tesch dodał, że „Polacy 
muszą dostrzec swój potencjał”. Przyznał, że oba 
kraje są na dobrej drodze, „lecz wciąż potrzebują 
zgodnej strategii, by wspólnie dążyć do osiągnięć 
w dziedzinach naukowych”. z kolei wicemarsza-
łek województwa zachodniopomorskiego witold 
Jabłoński sporo uwagi poświęcił kwestii polskich 
nauczycieli pracujących w niemczech. „władze 
uczynią co w ich mocy, by wymianę kadry profe-
sorskiej ułatwiać i promować” - zapewnił.

Dlaczego Meklemburgia?
zarówno minister tesch, jak i rektor Uniwer-

sytetu w Rostocku profesor wolfgang schareck 
argumentowali naukowe zalety regionu. zapyta-
ni o porównanie swojej oferty z berlińską, powo-
łali się na medyczno-technologiczną infrastruk-
turę Meklemburgii, którą widać m.in. w rozwoju 
dziedzin i kierunków niszowych. w Rostocku po-
wstał na przykład instytut Fizyki Plazmy, w gre-
ifswaldzie natomiast instytut Badań chorób 
współczesnych. Minister zauważył, że przewaga 
popularności uczelni berlińskich wynika w dużej 
mierze z atrakcyjności miasta, lecz nie może się 
to równać z innowacyjnością specjalności propo-
nowanych w Meklemburgii.

Warto spróbować!
„Od sąsiedztwa do przyjaźni” zachodniopo-

morskiemu i Meklemburgii jest bardzo niedaleko. 
spotkanie na Us bez wątpienia pokazało, że pod-
jęcie wyzwania studiowania w niemczech może 
przynieść więcej korzyści niż w Polsce. Dlatego 
przed wyborem uczelni warto zastanowić się, czy 
to nie jest już czas skorzystania z dobrodziejstw 
przyjaźni polsko-niemieckiej…

Pod koniec maja w holu Wydziału Humanistycznego słychać było głównie niemiecki. Tak 
uprzejmy i roześmiany, że aż trudno było przejść obojętnie. Tego dnia US był gospodarzem 
VI Prezentacji Szkół Wyższych Meklemburgii - Pomorza Przedniego. 
W ramach polsko-niemieckiego projektu „Od sąsiedztwa do przyjaźni” zachodni goście 
przedstawiali kuszące perspektywy studiowania na tamtejszych uczelniach.

Go West!

katarzyna Piękoś

studentka I roku
dziennikarstwa na US

Baltic College Güstrow

Hochschule Neubrandenburg

Fachhochschule Stralsund

Ernst Moritz Arndt Universität 

Greifswald

Fachhochschule für öfentliche 

Verwaltung, Polizei

und Rechtsplege

Hochschule Wismar

Hochschule für Musik und Theater 

Rostock

Universität Rostock
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fot. mat. organizatora
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jednak złapać drugi oddech, gdyż organizatorzy 
nie przewidzieli czasu na odpoczynek. w dro-
dze na przegląd filmów amatorskich zajrzałem 
na Deptak Bogusława, gdzie liczne koła nauko-
we prezentowały efekty swojej pracy na wysta-
wach plenerowych. sporym zainteresowaniem 
cieszyła się akcja oddawania krwi oraz sportowa 
rywalizacja, która odbyła się na Jasnych Bło-
niach. tu prym wiódł znany strongman Jarosław 
Dymek, który nie tylko prezentował siłę swoich 
mięśni, ale i czuwał nad przebiegiem poszcze-

gólnych konkurencji, w których brali udział żacy. 
niektórym jeszcze trochę do Jarka brakuje, ale 
jak to mówią: „trening czyni mistrza”, więc kto 
wie – może wśród nas, po uczelnianym koryta-
rzu chodzi następca Mariusza Pudzianowskiego. 
Śmiechu w każdym razie nie brakowało, a prze-
cież przede wszystkim o to chodziło w tych za-
wodach. 

nieco poważniej było w czasie rywalizacji 
streetballowych drużyn koszykarskich oraz mi-
łośników plażowej siatkówki i piłki kopanej. za-

Wiara czyni cuda 

wszystkie najlepsze wyższe uczelnie w na-
szym mieście kolejny raz połączyły swoje siły, by 
jak najlepiej zorganizować studenckie święto. 
istotne było również to, by unaocznić wszyst-
kim mieszkańcom szczecina, że żacy stanowią 
liczną grupę miejskiej społeczności, bo w końcu 
jest nas prawie 70 tysięcy! tym samym, chcąc nie 
chcąc, środowisko akademickie ma niebagatel-

ny wpływ na kulturalny żywot miasta, co w cza-
sie Juwenaliów widać chyba najwyraźniej.

Pot, krew i śmiech
tegoroczna impreza tradycyjnie już została 

zainicjowana nocnym biegiem ulicami miasta 
spod rektoratu zUt do głównej siedziby Uni-
wersytetu szczecińskiego. szybko trzeba było 

Rokrocznie pod koniec maja szczecińscy studenci mocno grupują swoje szyki i szykują 
się na przejęcie rządów nad miastem. Szczecin staje się wtedy kolorowy, żwawy, wesoły 
i przede wszystkim niezwykle pulsujący od muzycznych dźwięków. Nie inaczej było w tym 
roku podczas studenckich Juwenaliów. Hasło przewodnie imprezy (Uwierz w Juwenalia!) 
chyba mocno dało do myślenia wszystkim żakom, albowiem w Zachodniopomorskiem już 
dawno nie widziano takich roztańczonych tłumów.

Darek sadowski

student IV roku ilologii 
polskiej i II roku

kulturoznawstwa na US

WYDARZENIAWYDARZENIA

Studenci Wydziału
Teologicznego US

fot. M. seredyńska

Jedna z największych
gwiazd tegorocznych
Juwenaliów – Myslovitz

Fot. M. seredyńska

Wiceprezydent Tomasz
Jarmoliński przekazuje
studentom szczecińskich 
uczelni klucze do miasta. 
Wśród odbierających,
(pierwszy od prawej),
przewodniczący Samorządu 
Studenckiego US, Marcin 
Wypchło

Fot. M. seredyńska
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wodnicy zawzięcie rywalizowali o miano najlep-
szych i dzięki temu nie brakowało efektownych 
akcji zwieńczonych zdobyciem punktów bądź 
bramek. szkoda tylko, że te typowo wakacyjne 
sporty nie zostały okraszone słońcem. 

Amfiteatr śpiewa
główną atrakcją Juwenaliów były rzecz jas-

na muzyczne występy gwiazd, na które wszyscy 
czekali z niecierpliwością. Już od kilku lat w na-
szym mieście sprawdza się model mieszania ga-
tunków. Jak zwykle więc na początku królowała 
muzyka rockowa, by w miarę upływu dni oddać 
pole hiphopowcom i twórcom z pogranicza 
techno i house. 

Mój pierwszy dzień Juwenaliów w dużej mie-
rze upłynął w oczekiwaniu na wejście na teren 
samego amfiteatru. nie pamiętam, kiedy ostat-
nio widziałem w tym miejscu tylu ludzi. wszyscy 
niecierpliwili się, by jak najszybciej zająć miej-
sce na widowni, ale po 2 godzinach ciężko było 
znaleźć choćby miejsce stojące. Daleki jednak 
jestem od narzekań, bo przecież nie ma to jak 
szalejący tłum na rockowym koncercie. Pierwsze 
dźwięki zafundowały publiczności szczecińskie 
kapele: Mechaniczny kot i nieco bardziej znany 
Road trip`s Over. zdecydowana większość czeka-
ła jednak na Artura Rojka i spółkę. kiedy więc na 
scenie pojawił się dawno nie widziany w szcze-
cinie Myslovitz, widownia po prostu oszalała. 
Muzycy w blasku świateł zaprezentowali swoje 
największe przeboje: Długość dźwięku samotno-
ści, Gdzieś, Peggy Brown, Dla Ciebie, czy Chłopcy 
oraz materiał z ostatniego studyjnego krążka 
– Happiness is easy. Artyści zagrali z zębem i na 
luzie. Żwawo poruszali się po scenie, a Rojek jak 
zwykle dał z siebie wszystko. Momentami mia-

łem wrażenie, że pod wpływem szalejącego tłu-
mu cały amfiteatr zaraz się rozpadnie na drobne 
kawałki! Amfiteatr jednak przetrwał i tylko żal 
było, gdy po bisach zespół zakończył koncert.

Dzień później ponownie znalazłem się w te-
atrze Letnim (który notabene jest najlepszym 
miejscem dla tego typu imprez) i ponownie spot-
kałem rzesze młodych ludzi. tym razem jednak 
na scenie pojawiły się gwiazdy nieco mniejsze-
go formatu: Blenders i Big cyc (o formacji classic 
pamiętać nie chcę, jak chyba większość). nie od 
dziś wiadomo, że muzycy z  tych zespołów łączą 
gitarowe riffy z luźnymi tekstami, a nawet żar-
tami na pograniczu dobrego smaku. Dostało się 
więc nieco i ochronie, która nad wyraz gorliwie 
spełniała swoje obowiązki, i Aleksandrowi kwaś-
niewskiemu, który swego czasu cierpiał (czego 
nie omieszkał przypomnieć wokalista Big cyc 
– krzysztof skiba) na „chorobę filipińską”. Pub-
liczności udzielił się ten rockandrollowy nastrój, 
więc zabawa byłą naprawdę przednia. Podobnie 
jak dzień później, gdy w amfiteatrze królowało 
reegae z domieszką rapu i soulu za sprawą Ab-
radaba i wokalnego odkrycia ostatnich miesię-
cy – Mariki. znany raper zaprosił na scenę gutka 
z indios Bravos i wspólnie z nim stworzył kapital-
ny show, który kontynuowała wokalistka z Bia-
łegostoku. 

Techno na finał
wraz z nadejściem weekendu juwenaliowe 

koncerty przeniosły się na teren Uniwersytetu 
szczecińskiego przy alei Piastów. niestety, w pa-
rze ze zmianami logistycznymi ruszyła też aura, 
która mocno dała się we znaki podczas hipho-
powych występów. eldo i Molesta ewenement 
mocno rozruszali fanów rapu, ale prawdziwą 

burzę zafundowało wszystkim... niebo nad gło-
wami. Rzęsisty deszcz zmusił organizatorów do 
przerwania zabawy. Dopiero po kilkudziesięciu 
minutach wznowiono koncerty, ale ani Dongu-
ralesko, ani sokół i Pono nie byli już w stanie ura-
tować tego wieczoru. nie popisali się też organi-
zatorzy, którzy nieudolnie rozplanowali punkty 
sprzedaży piwa i biletów, co niejednokrotnie 
było przyczyną dłuuugich kolejek.

Ostatniego dnia było już pod tym względem 
nieco lepiej, ale głównie za sprawą mniejszego 

zainteresowania koncertami. Mimo że pogoda 
była tym razem bardziej łaskawa, to jednak oka-
zało się, że dźwięki z pogranicza techno, house 
i trance nie mają tak wielu zwolenników wśród 
studentów. zdecydowanie najlepsze wrażenie 
tego wieczoru zrobił Angelo Mike, lecz i on chy-
ba lepiej czułby się w klimatycznym klubie niż 
na plenerowej scenie. to wyraźna wskazówka 
na przyszły rok dla organizatorów, żeby zrobić 
jeszcze więcej, by każdy mógł z pełnym przeko-
naniem krzyknąć: Wierzę w Juwenalia!

WYDARZENIAWYDARZENIA

Studentów zgromadzonych 
przed Urzędem Miasta

powitała m.in. prorektor
ds. studenckich,

prof. Mirosława Gazińska

fot. M. seredyńska

Fot. M. seredyńska

Fot. M. seredyńska
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Dodatkową niespodzianką dla uczestników 
spotkania był przyjazd trzech przesympatycznych 
czworonogów wraz z opiekunami ze stowarzy-
szenia „Po to Jestem”. stowarzyszenie na co dzień 
zajmuje się wsparciem terapeutycznym dla ludzi 
niepełnosprawnych intelektualnie, izycznie, z za-
burzeniami rozwoju oraz propaguje wiedzę o bez-

piecznym kontakcie ze zwierzętami. w kulicach 
odwiedziły nas dwa labradory i jeden golden retrie-
ver. Psy te używane są do szeroko pojętej dogote-
rapii, niezwykle cierpliwe i pojętne, dały się głaskać 
dziesiątkom małych rąk. starsze dzieci brały udział 
w różnych zadaniach polegających na współpracy 
ze zwierzętami, młodsze natomiast… świetnie ba-
wiły się robiąc wyścigi w tunelu dla psów. 

Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się 
we wszystko, w co tylko zapragną – mówił Jean coc-
teau. w tym roku dzieci bardzo sprawnie podjęły 
bajkową tematykę. Dzień Dziecka upłynął więc bar-
dzo szybko, w miłej atmosferze, z wieloma atrakcja-
mi i - jak co roku - przy niezawodnym wsparciu Pani 

Marii z kulickiego pałacyku. 

* w tegorocznym DzieciOLAnDzie uczestniczy-

li też sympatyczni włosi, będący u nas na wymianie 

młodzieżowej

DzieciOLAnD, bo o tym wydarzeniu mowa, jest 
cykliczną imprezą dla dzieci odbywającą się w pa-
łacyku należącym do Uniwersytetu szczecińskie-
go w kulicach. Pomysł zrodził się siedem lat temu, 
kiedy to stowarzyszenie POLites pojechało tam 
na wymianę młodzieży. Przez dziesięć dni pobytu 
w tej niewielkiej wiosce położonej niedaleko nowo-
gardu brali udział w warsztatach i różnych formach 
zajęć integrujących grupę. w tym czasie stali się też 
atrakcją dla małych mieszkańców wsi, którzy zain-
trygowani obecnością nieznanych im osób, zacie-
kawieni przychodzili popatrzeć na to, czym zajmują 
się młodzi ludzie. niewiele trzeba było, aby między 

dziećmi a członkami stowarzyszenia nawiązała się 
nić przyjaźni. Powstał pomysł, aby w kulicach poja-
wiać się przynajmniej raz w roku.

… tu wszystko jest możliwe,
zwierzęta są szczęśliwe, 
a dzieci, wiem coś o tym,
latają samolotem… 

Projekt DzieciOLAnD funkcjonuje od 2003 
roku. Jego autorką jest koordynatorka projektu 
karolina zblewska ze stowarzyszenia POLites. Ak-
cja ma na celu zapewnienie dzieciom możliwości 
samorozwoju w ramach przygotowanych przez 
wolontariuszy zabaw, gier, konkursów, warsztatów, 
przedstawień. Podczas zajęć dzieciom przekazywa-
ne są wartości, które wydają się być niezbędnymi 

Uśmiechnięte, pokryte kolorowymi piegami twarze dzieci, park pełen plakatów, balonów 
i kartonowych pojazdów, psy, bajkowe postaci i dużo hałasu – tak w kilku słowach można 
streścić to, co działo się w kulickim pałacyku w ostatni weekend maja.

elementami funkcjonowania w społeczeństwie: to-
lerancja, otwartość na inność, współdziałanie, pra-
ca w grupie. w zorganizowanie kulickiego DzeciO-
LAnDU angażują się studenci Uniwersytetu szcze-
cińskiego i wolontariusze stowarzyszenia POLites. 
w projekcie biorą również udział dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych uczestniczące w programie starszy 
Brat starsza siostra oraz członkowie Polskiego sto-
warzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym koło w szczecinie. 

DzieciOLAnD odbywa się zawsze w okolicy 
Dnia Dziecka. cały projekt podzielony jest na cztery 
etapy: dwa pierwsze z nich poświęcone są przygo-
towaniom do kulickiego DzieciOLAnDU poprzez 
organizowanie spotkań z wolontariuszami, uczest-
nikami projektu, pozyskiwanie dodatkowych spon-
sorów, kontakt z lokalnymi mediami, logistyczne 
rozplanowanie akcji. kulminacyjnym momentem 
projektu jest całodniowe spotkanie w kulicach 
oparte na integracji, samorozwoju, pobudzaniu 
kreatywności, edukacji proekologicznej i kultural-
nej, a wszystko to w miłej atmosferze, na świeżym 
powietrzu. końcowy etap służy podsumowaniu ca-
łości projektu, stworzeniu pamiątkowego albumu 
dla społeczności kulickiej i organizatorów.

… bo z nami jest weselej,
ruszymy razem w knieje, 
a w kniejach i dąbrowach
przygoda już się chowa…

DzieciOLAnDOwi zawsze towarzyszy jakaś 
tematyka. w zeszłym roku dzieciaki poszukiwały 
wyspy skarbów, w tym roku przenieśliśmy się do 
Bajkolandii. Po parku biegał tygrysek, czerwony 
kapturek (o dziwo, płynnie mówiący po włosku*) 
z gracją spacerował między drzewami, a barwno-
włosy clown rozdawał dzieciom cukierki. Dzieci po-
dzielone na pięć bajkowych grup przez cały dzień 
podróżowały po krainie fantazji, wykonując różne 
zadania – począwszy od rekonstruowania zjedzo-
nej dachówki z domku Baby Jagi, poprzez próby 
obudzenia Śpiącej królewny, na tworzeniu latające-
go dywanu dla Aladyna kończąc.

Witajcie w naszej bajce

Zespół dworsko-parkowy w Kulicach 

Jest to XViii-wieczny dworek zbudowany 

w stylu klasycznym, otoczony parkiem.

Do końca ii wojny światowej majątek kulice był 

w posiadaniu rodziny von Bismarck. Po roku 

1945 użytkował go kombinat Rolniczy w ku-

licach. Od początku lat 90. dworek stał pusty, 

zagrożony dewastacją. Agencja własności 

Rolnej skarbu Państwa wydzierżawiła dwo-

rek w kulicach Fundacji europea Pomerania. 

Obiekt został odrestaurowany pod nadzorem 

wojewódzkiego Oddziału Państwowej służby 

Ochrony zabytków w szczecinie, jako „god-

ny zachowania europejski pomnik kultury”. 

23 września 1995 r. stał się ośrodkiem konfe-

rencyjno-szkoleniowym, zarządzanym przez 

powołaną do tego celu Akademię europejską. 

Od 2002 roku zespół dworsko-parkowy w kuli-

cach należy do Uniwersytetu szczecińskiego.

Stowarzyszenie POLITES

stowarzyszenie powstało w 2002 r. swą nazwę 

zaczerpnęło z gr. słowa polites, które tłuma-

czyć można jako „obywatel”. Misją POLitesU 

jest promowanie idei społeczeństwa obywa-

telskiego poprzez edukację i wolontariat. 

stowarzyszenie działa na kilku płaszczyznach 

realizując następujące programy: 

•	 Centrum	Wolontariatu	(biuro	pośredni-
ctwa wolontariatu)

•	 Eurodesk	(punkt	informacji	europejskiej	
dla młodzieży i osób pracujących z mło-

dzieżą)

•	 Wolontariat	międzynarodowy	
•	 Rozwój	Aktywności	Młodzieży	(prowa-

dzenie w regionie spotkań, seminariów 

i kursów szkoleniowych, zachęcających 

młodych ludzi do włączania się w życie 

lokalnych społeczności)

•	 Program	Rozwoju	Osobistego	Wolontariu-

szy (prowadzenie warsztatów samorozwo-

jowych, kursów i spotkań pozwalających 

wolontariuszom lepiej poznać siebie oraz 

ciekawie spędzić czas)

•	 Starszy	Brat	Starsza	Siostra.
w POLitesie działa wielu studentów oraz ab-

solwentów Us.

więcej informacji o stowarzyszeniu na stronie 

www.polites.org.pl

Magdalena gardas 

rzecznik prasowy US,
absolwentka

ilologii polskiej US

WYDARZENIAWYDARZENIA

fot. M. gardas

fot. M. gardas
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uczestnik wydarzeń. w ramach takiej działalności 
mają być wyświetlane filmy popularnonaukowe, 
które mogą być urozmaicane pokazami lase-
rowymi, gdzie kluczową rolę odgrywa światło 
i dźwięk. Mimo niewielkiej średnicy (6 m) obiekt 
może pomieścić nawet do 40 osób, a łączna po-
wierzchnia wyświetlania jest równa średniej wiel-
kości ekranu kinowego (ponad 56 m2). tym spo-
sobem aktywność naukowa eureki może być nie-
codzienną lekcją fizyki, astronomii i innych nauk 
przyrodniczych, która prócz nauki zapewni dużą 

dozę rozrywki. „Dzięki temu obiektowi będzie 
można obejrzeć nie tylko planety, ale np. wnętrze 
komórki“ – przyznaje prof. stelmach.

w Muzeum narodowym warto odwiedzić 
także wystawę towarzyszącą, na której można 
podziwiać spektakularne obrazy powierzchni 
słońca z teleskopu europejskiej Agencji kosmicz-
nej  sOHO. Obraz słońca o średnicy ponad trzech 
metrów ma charakter przestrzenny i uzyskany 
jest przy pomocy komputera, telewizora oraz 
specjalnego systemu luster. Oprócz słońca moż-
na zobaczyć również ziemię, a właściwie globus 
o średnicy 50 cm. Model ten wytwarza pole mag-
netyczne, które oddziałuje na igłę magnetyczną 
kompasu tak, jak dzieje się to w warunkach na-
turalnych.

Dla przyszłych pokoleń 
najnowszą wystawą zorganizowaną przez 

eurekę jest „Fusion-expo 2009”, którą można 
oglądać przez cały miesiąc, począwszy od 15 
czerwca. w ramach wystawy na terenie Domu 
eksperymentów będzie się można dowiedzieć 
o nowych źródłach pozyskiwania energii, zoba-
czyć schematy reaktorów jądrowych, poznać hi-
storię fuzji od jej początku do dnia dzisiejszego, 
dotknąć urządzenia generującego plazmę oraz 
obejrzeć trójwymiarowy film edukacyjny. wy-
stawa „Fusion-expo” obrazuje 100 lat – wczoraj, 
dziś i jutro – kontrolowanej syntezy termojądro-
wej. Opanowanie tej technologii pozwoli stwo-
rzyć praktycznie niewyczerpalne, bezpieczne dla 
środowiska i dostępne w każdym punkcie kuli 
ziemskiej źródło energii dla przyszłych pokoleń 
ludzkości. wszystko zostanie przedstawione – jak 
zwykle w eurece – w sposób przystępny i przyja-
zny dla laika, który po takiej wizycie chociaż częś-
ciowo przestanie nim być.

Dom Eksperymentów
Pierwsza prezentacja planetarium odbyła się 

w maju podczas nocy Muzeów (16/17.05), ale ofi-
cjalne otwarcie miało miejsce 23 czerwca 2009 
roku. Atrakcja została oddana do użytku zwiedza-
jących dzięki Domowi eksperymentów eureka, 
który od 2002 roku prężnie działa przy Uniwersy-
tecie szczecińskim, oferując przy tym niebanalny 
sposób na spędzenie wolnego czasu. Opiekunem 
i inicjatorem eureki jest profesor Jerzy stelmach – 
wybitny fizyk, pracownik Uniwersytetu szczeciń-
skiego interesujący się m.in. właśnie kosmologią. 
to pod jego skrzydłami wyrosło naukowe wesołe 
miasteczko, którym może się chwalić nasze mia-
sto. Obecnie eureka funkcjonuje 7 dni w tygo-

Od 23 czerwca schody prowadzące na wieżę widokową Muzeum Narodowego na Wałach 
Chrobrego prowadzą także do… nieba, bo właśnie w muzealnej wieży otwarto szczecińskie 
przenośne planetarium.

dniu w Akademickim centrum kultury przy ulicy 
Malczewskiego 10. Organizatorzy zapewniają, że 
każdy na wystawie znajdzie coś dla siebie – po-
cząwszy od zamknięcia w olbrzymiej mydlanej 
bańce, a skończywszy na podłączeniu się do prą-
du o wysokim napięciu.

Planetarium nie tylko z planetami
nowe planetarium to niespotykana oferta 

dla wszystkich – nie tylko tych, którzy interesu-
ją się kosmosem. charakterystyczny półkolisty 
obiekt prócz wyświetlania seansów astronomicz-
nych daje inne możliwości – może funkcjonować 
jak kino typu iMAX, w którym widz czuje się jak 

Schody do nieba

tomasz
Owsik-kozłowski 

student II roku
ilologii polskiej US
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Uroczyste otwarcie
planetarium z udziałem
prof. Jerzego Stelmacha

i dyrektora Muzeum
Narodowego

Lecha Karwowskiego

fot. J. giedrys

Jeśli lubiliście w dzieciństwie 
bawić się kalejdoskopem, 
musicie koniecznie odwiedzić 
planetarium

fot. J. giedrys

Wystawa „Fusion-Expo” 
zaciekawiła oglądających
 
fot. J. giedrys
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studentów podnosi standardy efektywnego na-
uczania. większe urozmaicenie nauki dzięki za-
stosowaniu multimediów i niewerbalnej prezen-
tacji prac przyśpiesza uczenie się, zapamiętywa-
nie, a przede wszystkim wzmaga zainteresowa-
nie dużo atrakcyjniejszą szatą graficzną, niż prze-
ciętne ksera czy podręczniki. E-learning pozwala 
też zminimalizować strach i nieśmiałość, które 
mogłyby pojawić się w tradycyjnej grupie stu-
dentów. Użycie technik wideo umożliwia uczenie 
się za pomocą materiału audiowizualnego, który 
można zatrzymać i przewinąć w celu ponownego 
obejrzenia. 

Przeciwnicy systemów e-nauczania twierdzą, 
że taki sposób edukacji prowadzi do wyelimi-
nowania osobistego kontaktu z nauczycielem 
i obniżenia jego autorytetu. często pojawia się 
też temat odosobnienia i zahamowania procesu 

uspołecznienia młodego człowieka pracującego 
głównie „przez komputer”. 

Fora dyskusyjne i inne formy komunikacji 
komputerowej mogą zmniejszyć wszystkie oba-
wy, ale nie wyeliminować. zachęcanie do kontak-
tów osobistych i tworzenia grup wzajemnej po-
mocy nie zastąpi pracy w zespole i zdobywania 
cennych doświadczeń w kontaktach interperso-
nalnych - tak dziś cenionych przez pracodawców. 
należy więc wspierać kontakty międzyludzkie 
w każdej formie, zarówno między wykładowcą 
a uczniem, jak i między uczniami, na płaszczyź-
nie wirtualnej i rzeczywistej, z naciskiem jednak 
na tę drugą, wtedy cały proces nauczania będzie 
najefektywniejszy.

Polskie realia 
w Polsce na wielu uczelniach dostępny jest 

rozwinięty system e-edukacji. Może to być spo-
wodowane przez kwestie opłacalności. koszt 
rozwoju sieci materiałów, a w szczególności zwy-
kłego oprogramowania, może być taki sam jak 
koszt systemów dostosowywanych specjalnie do 
e-learningu. Opracowanie materiałów kompaty-
bilnych z e-learningiem jest również bardziej cza-
sochłonne niż opracowanie tych zwykłych.

w rezultacie część kosztów musieliby ponieść 
studenci, ponieważ kursy on-line w szkołach 
wyższych są zazwyczaj droższe od tych trady-
cyjnych. całość przedsięwzięcia spowodowała-
by wzrost kosztów nauki na uczelniach prywat-
nych, a zarazem stworzenie przepaści między 
dotychczasowymi standardami nauki w szkołach 
publicznych i prywatnych. chęć dążenia do wy-
równania poziomu zmusiłaby do wprowadzenia 
opłat za studiowanie na uczelni publicznej w try-
bie dziennym. w konsekwencji do wdrożenia 
praktyk nauczania alternatywnego potrzebna 
jest gruntowna reforma całego systemu szkolni-
ctwa wyższego.

Od 2000 roku coraz więcej tradycyjnych szkół 
wyższych publicznych, jak również i prywatnych, 
oferuje przez internet wybrane programy dyplo-
mowe na wielu poziomach i w wielu dziedzinach. 
zazwyczaj studenci zobowiązani są do uczęszcza-
nia na zajęcia w różnym trybie, jednak wiele kur-
sów jest udostępnianych wyłącznie on-line. Po-
nadto coraz częściej uczelnie oferują studentom 
wsparcie dydaktyczne i informacyjne on-line, np. 
w formie informacji i rejestracji w sieci, e-doradz-
twa, e-dziekanatu, e-bibliotek i e-księgarni, a także 
stron samorządów czy gazet studenckich w for-
macie pdf.: on-line. E-studiowanie to także eduka-
cyjne strony internetowe, udostępniające scena-
riusze zajęć, arkusze ćwiczeniowe, bibliograie czy 
interaktywne ćwiczenia z języków obcych. 

nauczanie mobilne doskonale prosperuje 
w biznesie, w odniesieniu do płatnych szkoleń on-
line. coraz więcej irm zajmujących się szkoleniem 
pracowników przechodzi z oferty kursów kore-
spondencyjnych na mobilne nauczanie. Polega to 
zazwyczaj na comiesięcznej wpłacie za materiały 
pomocnicze (książki, płyty cD, kasety wideo, ze-
stawy lekcji), dzięki którym pracownik doskonali 
swoje umiejętności z zakresu wybranej dziedziny, 

a wiedza zostaje wykorzystana później w prakty-
ce, już w czasie zatrudnienia na okres próbny.

Poleconym z USA
Lata '80 przyniosły upowszechnienie pierw-

szych komputerów osobistych, popularyzację 
magnetofonów, kaset i walkmanów, powstała 
i szybko rozwinęła się technologia wypalania 
płyt cD, a także rozkwit ruchu wolnego oprogra-
mowania - Free Software Foundation. Pełna oferta 
oprogramowania powstałego w ramach projektu 
gnU pozwoliła na zaktywizowanie pierwszych 
systemów e-edukacji. 

według raportu opracowanego przez kon-
sorcjum sloan (z ang. Sloan Consortium), wiary-
godnego źródła informacji na temat szkolnictwa 
wyższego, do 2006 roku liczba studentów korzy-
stających z platform e-learningowych w stanach 
zjednoczonych wyniosła ponad dwa miliony. 
Świadczy to o tym, jak proste i wygodne stało się 
nauczanie on-line. statystyki wzrastają średnio 
o 25% nowych użytkowników w ciągu roku, co 
pokazuje, że na projekty edukacji mobilnej nadal 
jest zapotrzebowanie, co pociąga za sobą rozsze-
rzenie ich oferty. sam gnU na dzień 20 sierpnia 
2007 na oficjalnej stronie rozwojowej zaktualizo-
wał 328 pakietów.

w stanach zjednoczonych coraz większa 
liczba proponowanych systemów e-studiowania 
wzmaga konkurencyjność cen czesnego w pry-
watnych szkołach wyższych. systematyczne ich 
obniżanie i możliwość wyboru profilu najwygod-
niejszego w korzystaniu sprawia, że studenci są 
tak samo zadowoleni z materiałów on-line, jak 
i wykładów na uczelni. Różnica w jakości jest już 
prawie niedostrzegalna. Ponadto czas pracy na-
uki jest ruchomy – zależy od samego studenta. 
samo ułatwienie komunikacji między uczniami, 
lepsze dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb 

Współczesne systemy nauczania na całym świecie wychodzą naprzeciw potrzebom 
ponowoczesnej cywilizacji. To oczywiste, że dziś niemal każdy z nas posiada komórkę 
z zestawem głośnomówiącym i osobisty komputer, często z mobilnym internetem, kamerą 
i napędem CD/DVD. Szkoły i uczelnie również wdrażają innowacyjne projekty nauczania 
alternatywnego. Przez ostatnie kilka lat to e-studiowanie (e-learning) i e-dziekanat stały się 
najpopularniejszym elementem technologii mobilnego nauczania na studiach.

Stałe łącze ze studiami

Mariola Badowska

studentka II roku
kulturoznawstwa na US, 

członkini Studenckiego
Serwisu Kulturalnego

„kakadUS.pl”

zdecydowanie i przede wszystkim będziemy 
to my sami. A właściwie interfejs odzwierciedlający 
naszą naukę. zakładki z informacjami o planie zajęć, 
siatce przedmiotów, terminach zjazdów, najbliższe 
spotkania i wykłady gościnne w naszej placówce, 
przynależność do grup ćwiczeniowych, wpłaty 
czesnego i ewentualne zadłużenie wraz z odsetka-
mi, informacje o przyznaniu stypendiów, godziny 
pracy wykładowców na uczelni. Do pracy on-line ze 
studentami zatrudniona powinna być odpowied-
nio wykwaliikowana kadra, której członkowie będą 
musieli posiadać nie tylko wiedzę merytoryczną, 
ale też wysokie kwaliikacje w obsłudze kompu-
tera i internetu. na zachodzie popularna stała się 
już koncepcja Digital Native. Jest to osoba mająca 
styczność z technologią od najmłodszych lat, więc 
często e-dziekanat moderują osoby w przedziale 

wiekowym 20-35 lat. to stanowisko, jeśli przyjęłoby 
się w uczelniach w Polsce, stwarzałoby możliwość 
ubiegania się o pracę studenta na uczelni już od 
początku nauki! Uniwersytet szczeciński dysponuje 
przestrzenią wirtualnego e-dziekanatu, stworzoną 
w systemie eduks.pl przez Ryszarda nicieckiego 
i Arnolda klatta. Jednak jego wdrażanie jest ciągle 
dość awaryjne, a baza danych niepełna, oczekują-
ca ciągłych aktualizacji. toteż maszyna przekazuje 
często następującą informację: „Błędne dane w for-
mularzu rejestracyjnym lub brak danych w bazie 
e-dziekanatu. zgłoś się do Dziekanatu”. także użyt-
kowanie systemu alternatywnego nauczania u nas 
rozpoczyna się w tradycyjnym świecie rzeczywi-
stym od wtorku do piątku, login: imię i nazwisko, 
hasło: Dzień Dobry.

Kogo spotkamy w e-dziekanacie i w czym nam pomoże?
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do komputerowej bazy danych upraszcza i przy-
spiesza cały cykl weryfikacji wyników i przebiegu 
studiów. tzw. 'papierkowa robota' ogranicza się 
z reguły do wydrukowania wyników sesji egzami-
nacyjnej z uczelnianego systemu i dokonywania 
wpisu na kolejny semestr przez dziekana. cała 
dokumentacja przebiegu studiów jest wręczana 
absolwentowi wraz z dyplomem w postaci suple-
mentu. 

Czas na zmiany
to, że wspomniany system działa i znacznie 

ułatwia i usprawnia życie zarówno studenta, wy-
kładowcy, jak i całej instytucji, udowodniły uczel-
nie zachodnie. szwedzi elektroniczny indeks 
wprowadzili już przeszło 30 lat temu. wdrażanie 
elektroniki w życie studenckie w naszym kraju 
dopiero raczkuje. nie mamy się co martwić, nie 
jesteśmy ostatnimi. Oprócz nas z książkowymi in-
deksami kłopoczą się m.in. studenci z czech, Bia-
łorusi, Ukrainy i słowacji.

w Polsce nie funkcjonuje żaden oficjalny i jed-
nolity system zastępujący papierowe indeksy 
i legitymacje. we wspomnianej już szwecji działa 
platforma o wdzięcznej nazwie „Ladok”, do której 
wpisany zostaje każdy student od razu po zapisa-
niu się na konkretną uczelnię. w Polsce na to, aby 
papierowy indeks mógł być całkowicie zastąpio-
ny nie ma przede wszystkim podstawy prawnej. 

Pierwsze kroki zostały jednak podjęte. Pod koniec 
stycznia na stronie internetowej Ministerstwa na-
uki i szkolnictwa wyższego pojawiła się informa-
cja o przygotowywaniu projektu rozporządzenia, 
które umożliwiłoby zniesienie dotychczasowych 
form weryfikacji ocen i wprowadziło do użycia 
'kartę okresowych osiągnięć studenta w postaci 
wydruków komputerowych'. Bartosz Loba,  rzecz-
nik prasowy resortu stwierdził, iż rozporządzenie 
może wejść wraz z rozpoczęciem nowego roku 
akademickiego 2009/2010. te nowe rozwiązania 
nie byłyby jednak obowiązkowe. każda uczelnia 
autonomicznie mogłaby zadecydować, czy chce 
i przede wszystkim czy jest gotowa na to, aby zre-
zygnować z dotychczasowej formy zapisywania 
ocen na papierze. 

Nasze realia
niektóre polskie uczelnie są już gotowe na 

przyjęcie rozporządzenia. Przygotowują się nawet 
od paru lat, wdrażając różne projekty, np. Uniwer-
sytecki system Obsługi studiów, który w swojej 
złożoności zakłada m.in. wykorzystanie kom-
puterowych baz danych do zarządzania tokiem 
studiów na wyższych uczelniach. Dobry przykład 
daje Politechnika Łódzka, która już w 2005 roku 
informowała o samodzielnym przygotowaniu „sy-
stemu informatycznego i karty studenta, które za-
stąpią tradycyjne legitymacje i indeksy”. Dopóki 
jednak resort nie wprowadzi w życie wspomnia-
nego wyżej dokumentu, studenci nadal zbierają 
oceny w tradycyjny sposób. Papierowy indeks, 
traktowany nawet jako dodatek do zapisywanych 
ocen w komputerowej bazie danych, nadal pozo-
staje dokumentem wiążącym. 

elektroniczny indeks i legitymacja w postaci 
karty to znaczne ułatwienie. Oszczędność czasu, 
papieru i energii - dla wszystkich. w krajach eu-
ropy zachodniej takie rozwiązania to standard, 
u nas to dopiero początek drogi ku nowoczes-
nym rozwiązaniom. Pozostaje mieć nadzieję, że 
wszystkie nasze krajowe uczelnie dołożą wszel-
kich starań, by jak najszybciej to zmienić.

Przywiązanie do zielonej książeczki najczęś-
ciej okazują absolwenci uczelni. teraźniejsi stu-
denci w większości stwierdzają, że indeks to nie-
potrzebna forma biurokracji. kolejki w czasie sesji 
do wykładowcy, o jeden mniej lub bardziej baga-
telny wpis. to marnowanie czasu i energii. zdaje 
się, iż ani jego format, ani tym bardziej związany 
z nim sposób 'rozliczania się' z uczelnią nie jest dla 
nikogo korzystny. Podobnie sprawa ma się z legi-
tymacją studencką w formie książeczkowej. 

Dobry sposób
Rozwiązaniem mogłoby być wprowadze-

nie, tzw. elektronicznych indeksów i legitymacji. 
Uczelnie, które zdecydowały się na to rozwiązanie 
zastąpiły jedną kartą nie tylko wspomniane wyżej 
dwa dokumenty. Uczyniły z niej także przepustkę 
do różnych usług świadczonych przez nią samą, 
jak np. do biblioteki, czy stołówki. Dzięki zawar-
tym na karcie danym weryfikacja posługującej się 

nią osoby jest bardzo łatwa. karta może służyć 
także jako element regulujący zapisy na zajęcia, 
dostęp na parking czy kontrolę obiegu kluczy na 
uczelni. z tych zastosowań korzysta już wiele za-
chodnich uczelni. 

Podstawową funkcją takiej karty pozosta-
je jednak zastąpienie indeksu. w każdym kraju 
są odpowiednie regulacje, które mówią, w jaki 
sposób dokładnie działa system zapisu i kontroli 
ocen. niemniej jednak wszędzie taki tryb moni-
torowania osiągnięć studenta i wpisywanie ich 

Jeśli wierzyć przesłankom z ministerstwa, od przyszłego roku może nas czekać prawdziwa 
rewolucja. W życie ma wejść rozporządzenie pozwalające uczelniom na korzystanie 
z elektronicznych systemów zastępujących zwykłe dotychczasowe zielone indeksy.

Z egnaj,
zielona książeczko

Paweł Parzuchowski

student II roku
kulturoznawstwa na US, 

współpracuje ze Studenckim 
Serwisem Kulturalnym

„kakadUS.pl“ 

Obiegówka – słowo jednoznacznie 
łączone z indeksem, oznaczające 
kartę obiegową, którą należy 
podbić w punktach bibliotecznych 
po zakończeniu roku 
akademickiego. słowo „bieganie“ 
ukryte w potocznie nazywanej 
„obiegówce“ dotyczy głównie 
wysiłku izycznego, jaki należy 
nadłożyć, aby móc otrzymać 
upragnioną pieczątkę w indeksie. 
nowe, elektroniczne karty zniosą 
przymus podpisów i pieczątek 
– to karta pokaże, gdzie jeszcze 
„zalegamy“ ze zwrotem lektur.

Pieczątki i podpisy w indeksie. 
Wiele godzin żmudnej pracy 
w dziekanacie, a na inał 
w bibliotece   

fot. archiwum

fot. archiwum

fot. archiwum
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awansowanym. Przy każdym wydziale uniwersy-
tetu znajduje się przynajmniej jeden punkt ksero, 
a w większości umieszczony jest on również w sa-
mym budynku. te uczelniane otwarte są zazwyczaj 
w godzinach funkcjonowania pracowników wy-
działu, a te znajdujące się w pobliżu od wczesnych 
godzin porannych do późnych popołudniowych. 
Jednak kopiować możemy kiedy tylko przyjdzie 
nam na to ochota, ponieważ w mieście jest kilka 
punktów całodobowych. Odradzam jednak odkła-
danie wycieczki na godziny nocne – jeśli komuś 
wydaje się, że kolejki są w tym czasie mniejsze, jest 
w błędzie. Bez względu na porę punkty mają peł-
no klientów. Bywa i tak, że mały pokoik z dwiema 
kopiarkami staje się miejscem spotkań studentów, 
a nawet czymś w rodzaju wyznacznika bycia tren-
dy: bywasz – jest dobrze, nie bywasz – nie wiesz nic 
o życiu studenckim. 

Życie podziemne
studenci wydziału ilologicznego mają to 

szczęście, że mają gdzie bywać. w piwnicy, ale nie 
w zaciszu, znajduje się małe pomieszczenie, przed 
którym znalazło się trochę miejsca na kilka stolików. 
A w środku już: dwie machiny, kawa, herbata, „coś 
na ząb“ i któż między tym wszystkim? Marek. Dla 
jednych po prostu Marek, dla innych pan Marek, 
a dla najmilszych studentek: Mareczek. Dlaczego 
powinno się tam bywać? Może dla ścian wyklejo-
nych gazetami, może dla szczególnego klimatu 
tworzonego przez rockową muzykę w tle? każdy 
zapewne z innego powodu chce zejść do podziemi, 
przeważnie jednak schodzi się tam po to, by sko-
piować materiały do nauki, a tej jest dla każdego 
o dużo za dużo.

Uczciwe czy nie?
i tak, powracając do meritum, zabiegany czło-

wiek zmuszony jest słać dzięki w stronę twórców 
kopiarki. gdyby nie oni, musielibyśmy robić zapisy 
w kolejkach na książki pożyczane od kolegów i z bi-
blioteki. Pokuszę się o stwierdzenie, że częściej by-
walibyśmy na wykładach, żeby później nie musieć 
mozolnie przepisywać tych wszystkich stron nota-
tek. wzrosłoby też czytelnictwo książek w Polsce, 
wydawnictwa zarabiałyby o wiele więcej pienię-
dzy, co być może przekładałoby się na wzrost sa-
tysfakcji samych autorów. A my nie czulibyśmy się 
jak drobni oszuści. chociaż jest to kwestia sporna. 
Bo czy ktoś z nas zdaje sobie sprawę, że za każdym 
razem gdy powiela książkę, łamie prawo? weszło to 
nam w krew. Bierzemy książkę i po prostu idziemy. 
Jeden rozdział, dwa, trzy, albo też cała pozycja? nie 
ma żadnego problemu. Przecież robimy to, bo mu-
simy. Ponadto zezwala nam się na to. Obsługujący 
ksero nie stawia żadnych oporów. nie mruga do nas 
dyskretnie, nie grozi palcem, nie sugeruje niczego. 
właściciel płaci w końcu opłatę do stowarzysze-
nia zbiorowego zarządzania Prawami Autorskimi 
twórców Dzieł naukowych i technicznych. Uiszcza 
też ogrom innych opłat, ale czy zwalnia nas to z my-
ślenia o własnej uczciwości? Pytanie trudne, a od-
powiedzi na nie tyle, ile codziennie skserowanych 
stron.

na koniec coś dla poprawnych: nazwa ksero 
pochodzi od marki pierwszych urządzeń Xerox, 
czego właściwie dziś już się nie pamięta. w naszym 
języku funkcjonuje pojęcie kopiarki, ewentualnie 
kserokopiarki. Ale chyba te nazwy stały się mało 
ekonomiczne, bo mówimy często, że „używamy 
ksera“, „idziemy na ksero“, „skserowaliśmy mate-
riały“, a nasz naśladowca jest „kseroboyem“. Jak 
nie nazwiemy tej machiny, to i tak będzie dla nas 
na wagę złota. Ułatwia życie, sprawia, że jest mniej 
skomplikowane i jakże przyjemne – dzięki dostęp-
ności materiałów zdajemy sesję, studiujemy kolej-
ny rok, dostarczamy radości sobie i rodzinie. wiele 
pozytywów jeszcze przychodzi mi na myśl, ale po-
zostaje powiedzieć tylko, że niewiele jest maszyn, 
które tak przysłużyły się studentom.

Ksero a wydatki
czy zawsze powinno się sprowadzać popular-

ne kserowanie do tego, że studenci z założenia nie 
posiadają funduszy na pomoce naukowe, wobec 
czego zmuszeni są do powielania zdobytych cu-
dem materiałów? zapewne po części jest to prawdą 
– współczesny żak ma mnóstwo zadań do wykona-
nia, dużo rzeczy do zrobienia, a mało środków do 
wydania. Jeśli środki są już w naszych portfelach, 
to struktura zakupów wygląda nieco inaczej, niż 
życzyliby sobie tego twórcy, naukowcy i wydawni-
ctwa. Przede wszystkim musimy jeść, pić i podda-
wać się szeroko rozumianej socjalizacji z resztą spo-

łeczeństwa. Pochłania to bardzo dużo funduszy, 
a więc na książki i materiały nie zawsze wystarcza. 
z drugiej jednak strony – nie dziwne, że nie mamy 
za co kupić, jednak czy kupilibyśmy tak drogie po-
zycje akademickie mając fundusze? na wiedzę nie 
powinno być szkoda pieniędzy, ale jednak często 
jest. w tym właśnie momencie następuje zwrot ku 
punktowi ksero.

Co kserujemy?
statystycznie powielane materiały to w ponad 

60% pozycje naukowo-techniczne, czyli utwory, 
których studenci pożądają w stopniu bardzo za-

Dla każdego studenta kopiarka, kserokopiarka, czy może po prostu: ksero, to 
maszyna, której często zawdzięcza byt naukowy podczas studiów. Być może 
twórcy urządzenia, Chesterowi Carlsonowi, nie przyszłoby do głowy, że uratuje tyle 
studenckich istnień od bankructwa oraz stresu związanego z przepisywaniem setek 
stron notatek.

Maszyna
na wagę złota 

karolina Dymkowska 

studentka I roku
dziennikarstwa na US

Kserokopiarka:
Urządzenie, które tworzy 
kopie dokumentów. Obecne 
kserokopiarki najczęściej 
łączą w sobie kilka funkcji – 
drukarek, skanera, czasem 
również zszywają wykonane 
wydruki. nazwa „kserokopiarka“ 
wywodzi się od greckiego 
słowa „ksero“ oznaczającego 
„suchy“. wykorzystywany 
proces uzyskiwania obrazów 
nie wymaga bowiem 
żadnych kąpieli chemicznych 
w porównaniu do klasycznej 
fotograii. Pierwszą kserokopię 
wykonano w 1938 roku, 
w Polsce urządzenia pojawiły 
się w latach siedemdziesiątych, 
a szczyt swojej popularności 
osiągnęły na początku XXi 
wieku. kserokopiarka działa 
w bardzo prosty sposób. na 
początku następuje naświetlenie 
kopiowanego obrazu, który 
później przenoszony jest na 
okrągły wałek, gdzie znajduje 
się sproszkowany toner. Papier, 
dotykając bębna, przyjmuje na 
siebie obraz, który na koniec 
zostaje oczyszczony i utrwalony 
za pomocą wysokiej temperatury 
wałków osuszających toner. 

fot. M. seredyńska
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kolumbijską dziennikarką sportową, która okazała 
się kubańskim blogerem. komputery przeszły da-
leką drogę, by z liczydła stać się podstawą współ-
czesnej nauki i administracji, komunikacji, handlu, 
lecznictwa, meteorologii i kosmologii. granica 
między światem wirtualnym i realnym nie jest stała, 
żyjemy wśród wirtualnych bodźców i działań, które 
mają życiowo istotne, realne konsekwencje. efek-
ty zdarzeń w przestrzeni współtworzonej przez 
komputery w istotny sposób oddziałują na nasze 
codzienne zachowania, wystarczy przypomnieć so-
bie efekty interakcji bankowości elektronicznej czy 
wyrok sądu w chińskiej prowincji Liaoning, którym 
skazano gracza na trzy lata więzienia za rabunek 
i wymuszenie dokonane na innym graczu, w celu 
pozyskania od niego wirtualnych przedmiotów 
oraz pieniędzy z gry online.

Quod Erat Demonstrandum – to, co miało zostać 
dowiedzione

komputery, ewoluujące maszyny rachunkowe, 
dzięki swojej mocy obliczeniowej pozwalają podjąć 
się wyzwań, które ze względu na ilość niezbędnych 
do wykonania kroków dla nieuzbrojonego człowie-
ka byłyby nieosiągalne.

Projekt QeD stanowi przykład takich totalnych 
wizji, które dzięki wykorzystaniu mocy obliczenio-
wych miałyby w końcu się ziścić. ta realizowana od 
1993 roku propozycja mówi o komputerowej bazie 
danych, która opisać by miała wszelką wiedzę ma-
tematyczną, sformalizowanej i będącej w stanie 
dokonywać wszelkich dowodów automatycznie. 
Mimo że projekt wydaje się umarł w 1996 roku, 
wyraźnie sformułowane przesłanki podejmowano 
w innych działaniach. sama możliwość wsparcia się 
na mocy komputera leży u podstaw projektu ma-
powania ludzkiego genomu (wymóg zapisu infor-
macji o miliardach par nukleotydów), korzystanie 

z baz danych i symulacji komputerowych pozwala 
na przełomowe osiągnięcia w istotnych działaniach 
naukowych. Dzięki zastosowaniu potężnych mocy 
obliczeniowych tworzone są modele ekonome-
tryczne pozwalające w wybranych dziedzinach na 
dość dokładne przewidywania sytuacji ekonomicz-
nej np. na rok z góry.

istotę rzeczy oddaje tutaj motto iBM („rzeczy 
trudne załatwiamy od ręki; niemożliwe zajmują 
nam troszkę dłużej”), które skłoniło włoskiego je-

Kalkulator nie myśli?
komputer to dziś przede wszystkim wielofunk-

cyjna maszyna obliczeniowa, która wykonuje wie-
lokrotne, automatycznie powtarzane obliczenia 
według pewnego algorytmicznego wzorca (pro-
gramu). większość współczesnych komputerów 
składa się, zgodnie z architekturą zaproponowaną 
przez Johna von neumanna, z części sterującej, 
części wykonującej obliczenia, pamięci, przecho-
wującej program, dane i bieżące obliczenia oraz 
urządzeń wejścia/wyjścia. wszechstronne zasto-
sowania komputerów wciąż ustępują możliwoś-
ciom zakreślonym przez science iction, w których 
maszyny 5. generacji (jak np. komputer HAL 9000 
z powieści Arthura c. clarke'a) posiadają sztuczną 

inteligencję. Jednak wiele ze stawianych im założeń 
zostało już dziś osiągniętych: maszyny prowadzą 
konwersację z operatorem, uczą się na podstawie 
własnych doświadczeń, posiadają różnego rodzaju 
wejścia wizyjne wraz z możliwością rozpoznawa-
nia operatora. Rozwój technologii pozwolił też na 
nowe rewolucje społeczne.

Komputery uwodzą
Dzisiejsze komputery stanowią odpowiedź na 

samotność (42 miliony ludzi w europie korzysta 
z portali społecznościowych), pozwalając zarazem 
na anonimowość i związane z nią nadużycia. An-
tonio castro (syn Fidela castro), zaangażował się 
w trwający 8 miesięcy sieciowy romans z piękną 

Jeszcze kilkanaście lat temu żyliśmy inaczej. Dziś używamy komputera 
przygotowując materiały na zajęcia, poruszamy się w przestrzeni naszpikowanej 
zaawansowaną elektroniką, a informacje o świecie czerpiemy z sieci internetowej. 
Typowy dzień studenta, a także nauczyciela akademickiego odbywa się 
w przestrzeni wypełnionej maszynami, automatami, które dzięki potężnej mocy 
rachunkowej porządkują nasze życie. Jest rok 2009.

Obecność komputera 

Marcin Piątkowski 

absolwent ilozoii US

Klaster obliczeniowy
nazwany HAL 9000,
zainstalowany na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
w październiku 2008 roku. 
Komputer o największej 
w Szczecinie mocy
obliczeniowej. Posłuży do 
wielkoskalowych symulacji 
numerycznych,
by ułatwić zrozumienie
powstawania układów
planetarnych.

fot. M. seredyńska

Komputery są dziś dostępne 
także dla niepełnosprawnych, 

na zdjęciu: klawiatura dla 
osób niedowidzących

 
fot. credit © european 

communities, 2009

fot. credit © european 
communities, 2009
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1. studenckiego nobla w 2009 roku sinanso-
wanego przez Mnisw otrzymała Agnieszka 
kaszowiak, studentka V roku informatyki 
i ekonomii na Uniwersytecie ekonomicznym 
w Poznaniu oraz ii roku matematyki Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – bra-
wo nauki ścisłe.

2. FnP w pierwszej edycji stypendiów konfe-
rencyjnych na 2009 r. przyznała dr. tomaszo-
wi Łabuzowi z  Uniwersytetu szczecińskiego, 
z kierunku geograia, inanse na wyjazd do 
Australii. Brawo Panie tomku, bo to jest dla 
wtajemniczonych już drugie Pana stypen-
dium z FnP.

3. wiceminister prof. Maria Orłowska 4 iii br. 
w warszawie w teatrze Roma zaprezento-
wała sposób rozdziału inansów z funduszy 
Ue na naukę i szkolnictwo wyższe na obecny 
rok, ale także do roku 2013. tych inansów 
jest około 18 mld zł. także 10 iii br. Mnisw 
wydało rozporządzenie w sprawie przed-
sięwzięcia initech, w ramach którego będą 
doinansowane projekty naukowe i badania 
naukowe nastawione na zastosowanie w go-
spodarce. natomiast 21 V br. ukazało się roz-
porządzenie w sprawie warunków udzielania 
pomocy publicznej z narodowego centrum 
Badań i Rozwoju (ncBiR). Jest to nowe źródło 
grantów, bo ustawa dotycząca ncBiR jest do-
piero w sejmie.

4. nowy model kariery naukowej to ciągle ak-
tualny i ważki temat, o czym napisane jest 
w „sprawach nauki” 2009, nr 2. na ten temat 
ukazało się także stanowisko przyjęte przez 
Prezydium kRAsP oraz przez Prezydium PAn. 
z tego ostatniego dokumentu wynika, że 
pracy habilitacyjnej nie „będziemy pisać”, ale 
kolokwium habilitacyjne będzie, choć z zało-
żenia Mnisw nie przewidywało kolokwium. 

5. 5 iii br. centrum cywilizacji Polskiej w iV Pa-

ryskim Uniwersytecie w sorbonie zorganizo-
wało okrągły stół na temat publicznej misji 
uniwersytetu. według prof. g. Molinié nie 
ma uniwersytetu bez autonomii. Profesor 
uważa, że autonomia to podstawa. Prof. k. 
chałasińska-Macukow, rektor Uniwersytetu 
warszawskiego – jedyny reprezentant Polski 
– w swoim wystąpieniu podkreśliła, że życie 
akademickie w Polsce ma tradycje i stwier-
dziła, że misją uniwersytetów w Polsce jest 
nauczanie, badanie i służba społeczeństwu. 
w swoim wystąpieniu Pani Rektor pytała, kto 
powinien mieć większe uprawnienia co do 
przyszłości uniwersytetu – państwo czy or-
ganizacje akademickie. 

6. w niedługim czasie (jesień 2009) należy ocze-
kiwać nowych terminów w zakresie składania 
wniosków w ramach Programu Operacyjne-
go kapitał Ludzki, gospodarka innowacyjna 
i gospodarka a Środowisko. warto te infor-
macje śledzić, bo inanse, które „przyszły” 
z tych programów dla szkół państwowych 
i prywatnych w szczecinie, są bardzo duże, 
ale jakoś omijają Uniwersytet szczeciński. 
tymczasem 25 V br. Mnisw zaprezentowało 
listę rankingową uczelni z  inansami na in-
frastrukturę dydaktyczną i badawczą. na tej 
liście ze środowiska szczecińskiego Politech-
nika szczecińska, obecnie zUt, otrzymała 
około 36 mln. 

7. w „sprawach nauki” 2009 nr 3 można prze-
czytać o planach nowych zarządzeń w szkol-
nictwie wyższym, z których wynika m.in., że 
rektor uczelni będzie miał większe uprawnie-
nia, w tym także m.in. w zakresie kształtowa-
nia pensum i pensji pracowników.

8. Przedstawiciele Banku Światowego na Mię-
dzynarodowej konferencji na temat reform 
w nauce 12 iii br. roztoczyli obraz przyszłości 
uczelni. w konkluzji z tej konferencji można 
odnaleźć i takie informacje, że pensja pro-

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

prof. zw. dr hab.  
Wiesław Deptuła

kierownik Zakładu Katedry 
Mikrobiologii i Immunologii,
Wydział Nauk Przyrodniczych
 
fot. J. giedrys

zuitę, ojca Roberto Busa, do skorzystania w 1949 
roku z pomocy irmy komputerowej, by technolo-
giami informatycznymi wesprzeć analizę tekstu, 
leksykograię i badania bibliograiczne. w wyniku 
30 lat badań nad sposobem wykorzystania słowa 
„obecność” u św. tomasza z Akwinu powstały anali-
zy, które stanowią dziś jedne z bardziej przydatnych 
narzędzi w studiach nad św. Augustynem, dostęp-
ne też na płycie cD-ROM.

Również ten tekst powstał dzięki informacjom 
przechowywanym w postaci elektronicznej i dzięki 
edytorom tekstu.

KROKI MILOWE W HISTORII 
KOMPUTERA

3000 p.n.e. - w Babilonii powstaje 
pierwsze liczydło 
1694 - gotfried Leibniz konstruuje 
pierwszą maszynę liczącą, która 
używa zero-jedynkowego zapisu 
liczb
1943 - 31 maja, na Uniwersytecie 
Pensylwanii powstaje eniAc 
(electronic numerical interpreter 
And calculator)
1953 - iBM produkuje pierwszy 
wytwarzany masowo komputer 
o nazwie 650
1962 - na uniwersytetach stanford 
and Purdue powstaje nowa 
specjalizacja - informatyka
1971 - Ray tomlinson z irmy Bolt 
Beranek and newman wysyła 
pierwszy e-mail.
1985 - Microsoft tworzy system 
windows 1.0 dla iBM Pc.
1989 - tim Berners Lee tworzy sieć 
- world wide web

WOKÓŁ UCZELNI

Kupowanie przez internet to 
dziś codzienność
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stemie inansowania nauki trzeba poprawić, 
a zatem reforma polskiej nauki winna być, 
ale nie może to być swego rodzaju reforma 
- wytrych, do tego trzeba podejść z rozwagą, 
roztropnością i dużą sumiennością. Ja doda-
ję, że w tym wszystkim nie można także za-
pomnieć o właściwym inansowaniu pracow-
ników nauki!!!

13. według prof. zdzisława Larskiego z Olsztyna 
proces edukacyjny w szkole wyższej zależy 
głównie od dobrych planów i programów 
studiów, ale także od końcowego elementu 
tego procesu, jakim jest egzamin. w dobie 
natłoku studentów na niektórych kierunkach 
mocno powątpiewam w dobrą jakość tego 
trzeciego elementu. Przy tej okazji wspomnę 
za prof. z. Larskim o sprawie zaopatrzenia 
studentów w dobre podręczniki i skrypty. ta 
uwaga łączy się z faktem, że te opracowania 
są słabo punktowane w naszej ocenie nauko-
wej i o tym też warto wiedzieć. 

14. Dorobek i prestiż naukowy zarówno po-
szczególnych badaczy, jak i zespołów pod-
lega każdorazowo ocenie. tradycyjna ocena 
polegająca na opisywaniu tych faktów przez 
specjalistów budzi obecnie wiele zastrzeżeń, 
stąd obowiązkiem naszym jest stosowanie 
oceny parametrycznej, m.in. index citation, 
impact Factoru, indeksu Hirscha czy współ-
czynnika względnego wpływu poziomu iF 
(to nowość). Mimo wprowadzenia tych miar 
nadal analiza „publikowalności” i dorobku 
naukowego nie jest obecnie doskonała i stąd 
prowadzone są próby wprowadzenia takiej 
oceny, by była obiektywna, bo konieczna 
jest ona m.in. przy grantach, wyróżnieniach, 
nagrodach, a nawet członkostwie w różnych 
organizacjach. stąd oprócz wprowadzonego 
ostatnio do oceny współczynnika względne-
go wpływu, wprowadza się znormalizowany 
– przeskalowany indeks Hirscha (hm) - szcze-
góły „sprawy nauki” 2009 nr 3. 

15. w „Forum Akademickim” 2009 nr 2 warto 
przeczytać o klasyikacji nauki. według auto-
rów tej publikacji obecna klasyikacja nauki 
budzi sprzeciw, ze względu na zawarte w niej 
logiczne niekonsekwencje. Obecnie wyod-
rębnia się dyscypliny, dziedziny i specjalności 
naukowe. wydaje się, że należy się nad tym 
zastanowić w kontekście kategoryzowania 
jednostek przez Mnisw, bo przecież wiele 
jednostek w szkołach wyższych reprezentuje 
różne dyscypliny i specjalności, a oceniana 
jest wspólnie np. biologia i kultura izyczna. 

16. Jak twierdzą specjaliści od zdobywania i-
nansów na naukę, błędem humanistów jest 
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fesora winna zależeć od oceny studentów, 
a stopnie naukowe byłyby ważne tylko przez 
określony czas oraz że bezrobotny absol-
went uczelni dostaje z powrotem pieniądze 
zainwestowane w swoje wykształcenie. 

9. coraz więcej instytutów naukowych oraz 
szkół akademickich próbuje pozbyć się prob-
lemu plagiatów, na ten temat mówiono 17 
kwietnia na konferencji pt. „Plagiatowanie – 
chorobą cywilizacji XXi wieku”. według prze-
wodniczącego Państwowej komisji Akredy-
tacyjnej prof. Marka Rockiego polskie prawo 

na razie nie pomaga uczelniom w zwalczaniu 
zjawiska plagiatowania.

10. Minister i inne gremia naukowe proszą i zale-
cają propagowanie i upowszechnianie wyni-
ków badań w szerokich kręgach społeczeń-
stwa. wydaje mi się, że nasz uniwersytet ma 
dużo do zrobienia w tym względzie, bo mało 
propaguje jednostki naukowe i pracowni-
ków. Również mało w Us promujemy, w sen-
sie popularnym naukę - choćby poprzez ze-
brania, spotkania, a także konferencje. 

11. z wypowiedzi minister Barbary kudryckiej 
w „Forum Akademickim” 2009 nr 4, wynika, 
że będą wprowadzone takie przepisy, które 
mają zapewnić najlepszym uczelniom dużą 
swobodę w zakresie powoływania kierunków 
studiów, programów nauczania i organizacji 
studiów. Również prof. Maciej Żylicz, prezes 
FnP, zapowiedział, że FnP zrobi wszystko, by 
najlepsi pracownicy nauki otrzymali inanse 
na projekty badawcze, stypendia wyjazdowe 
etc., ale także inanse na granty aparaturo-
we i na stworzenie laboratoriów i dotyczy 
to tak młodych, jak i doświadczonych pra-
cowników nauki. Również warto wiedzieć, 
że trwa w środowisku akademickim dyskusja 
dotycząca doktoratów, w tym doktoratu aka-
demickiego - doktor nauk i doktoratu zawo-
dowego, np. doktor budownictwa, doktor 
pielęgniarstwa.

12. według przewodniczącego Rady nauki 
w Mnisw prof. k. stępnia wiele rzeczy w sy-

to, że prace wykonują sami, nie w zespołach, 
i przez to tracą szanse w zdobywaniu fundu-
szy europejskich i krajowych, bo te nastawio-
ne są na projekty zespołowe i sieci badawcze 
- charakterystyczne dla science. Humaniści 
z naszego uniwersytetu, zweryikujcie te in-
formacje. 

17. warto wiedzieć, że na przestrzeni lat 1994- 
-2007 od 4 500 do 6 400 tytułów czasopism, 
miało określony impact Factor (iF). wśród 
polskich czasopism było ich 18 w 1994 r. i 59 
w 2007 r. Ocena w oparciu o względny wskaź-
nik poziomu wpływu iF dla najlepszego cza-
sopisma polskiego z listy iladelijskiej, „Jou-
rnal of Physiology and Pharmacology”, wy-
kazała, że wynosi 91,0, choć i to czasopismo 
ma aż 37,2 procent autocytowań. najsłabsze 
czasopismo polskie z tej listy, „Polish socio-
logical Review”, względny wskaźnik poziomu 
ma 2,1, a procent samocytowań 100. wśród 
60 polskich czasopism objętych tą oceną są 
takie, które mają niski względny wskaźnik 
poziomu, ale i niski udział samocytowań i do 
takich należą „Archives of Mechanics” i „Acta 
Physiologica Plantarum”, a są i takie o stosun-
kowo dobrym względnym wskaźniku pozio-
mu i bardzo wysokim udziale procentowym 
samocytowań i jest to „Przemysł chemiczny” 
– bardzo negatywnie oceniony.

18. Prof. k. Denek z Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu apeluje, że warto zasta-
nowić się, co ma obecnie robić uniwersytet, 
w dobie powszechnej deprawacji, częstej nie-
sprawiedliwości i powszechnego kłamstwa 
(z badań socjologów wynika, że w codzien-
nych rozmowach w 60-80% ludzie kłamią). 
Profesor pyta, czy w swoich poczynaniach 
uniwersytet jest konsekwentny w postępo-
waniu, bo zauważa on nieczęste publikacje 
w językach obcych, a nadto stwierdza, że 
zwiększa się liczba prac w czasopismach mar-
ginalnych i pracach zbiorowych będących 
efektem licznych konferencji czy zjazdów na-
ukowych. Autor pisze, że rolą uniwersytetów 
jest elitotwórczość, że uniwersytet to także 
kuźnia wzorców zachowania społeczeństwa, 
ale również podaje, że ukończenie uniwer-
sytetu nie gwarantuje wiedzy do końca ży-
cia. Absolwent musi dziś liczyć się z częstą 
zmianą miejsca pracy i zmianą kwaliikacji. 
Ja osobiście podzielam stanowisko Profesora 
i rekomenduję tę wypowiedź z „Forum Aka-
demickiego” 2009, nr 2 do przeczytania. 

19. Uniwersytet szczeciński w rankingu ogłoszo-
nym przez „Rzeczpospolitą” na 90 uczelni jest 
na 50 miejscu tj. o 4 miejsca niżej niż w roku 
poprzednim. warto dodać, że pod względem 

takich elementów jak ilość publikacji, ilość 
cytowań plasowalibyśmy się w pierwszej 30. 
Bardzo obniża naszą pozycję taki wskaźnik 
jak „ocena przez kadrę akademicką” a także 
„umiędzynarodowienie studiowania”. Pod 
względem osiągnięć sportowych uniwersytet 
w tym rankingu uzyskał 56,1% na 100 możli-
wych - uzyskanych przez Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu, AwF w warszawie, 
wrocławiu, Poznaniu i krakowie. Punktacja 
ta plasuje nasz uniwersytet na 17-20 miejscu 
wśród uniwersytetów i szkół wyższych z 90 
ocenianych. warto o tym wiedzieć, by bar-
dzo swoiście inwestować w sport na naszym 
uniwersytecie – brawo Azs Us. 

20. trudności w zaakceptowaniu zasad socjobio-
logii - dziedziny nauki stworzonej przez zoo-
loga edwarda O. wilsona, przez społeczeń-

stwo, a nawet pracowników nauki zasiadają-
cych w Państwowej komisji Akredytacyjnej, 
wynika z faktu, że brzmią one dość pesymi-
stycznie co do ludzkich zachowań i działań. 
na tej bazie powstają także kontrowersje, kto 
ma ten przedmiot obecnie w szkole wyższej 
wykładać, biolog czy humanista. wydaje się, 
że fakty biologiczne wpływające na rozwój 
społeczny są na tyle ważkie, że to właśnie 
biolog, a nie humanista jest bardziej kompe-
tentny do wykładania tego przedmiotu i to 
warto wiedzieć, Panowie Rektorzy i Dzieka-
ni.
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wystawę uważam za wydarzenie interesują-
ce i ważne, ponieważ ważna i interesująca jest 
jej problematyka. Opinia taka, wygłoszona przez 
wykładowcę filozofii polskiej i inicjatorkę całego 
przedsięwzięcia, nie jest zapewne oryginalna 
i uchodzić może nawet za stronniczą. Prezenta-
cja filozofii polskiej w formie plakatów poświę-
conych wybitnym polskim myślicielom ukazuje 
jednak polską myśl filozoficzną z innej perspek-

tywy – nazwać można ją panoramiczną – i w nie-
co innym świetle niż tradycyjna lektura. Pierwsze, 
co rzuca się w oczy, to obfitość i różnorodność 
postaci, koncepcji i dzieł. Postaci i koncepcji naj-
częściej niezwykłych, oryginalnych, zawsze po-
przez swoje zaangażowanie autentycznych. ilość 
tworzy tu nową jakość – wysoką jakość polskiej 
myśli i kultury. Jest to doskonały lek na rany tych 
wszystkich, którzy cierpią na narodowe komplek-
sy. Jest to także argument w sporze z tymi, którzy 
kwestionują wartość i znaczenie filozofii polskiej.

Przed zarzutem prowincjonalizmu filozofia 
polska broni się dziś przynajmniej na dwa sposo-
by. Pierwszy to sposób tradycyjny: łatwo pokazać 
liczne związki Polaków z powszechną myślą i kul-
turą filozoficzną, od witelona po myślicieli współ-
czesnych. Jeśli kryterium wartości myśli stanowić 
będzie jej oryginalność i waga problematyki, nie 
tylko zaś popularność i międzynarodowa sła-
wa autora, to zarzut ten stawiać będzie jeszcze 
trudniej. Przykładowo, za twórcę nowożytnej 
koncepcji reformy wychowania powszechnie 
uchodzi brytyjski filozof John Locke (1632-1704). 
Polski filozof sebastian Petrycy z Pilzna (1554- 
-1626) kilkadziesiąt lat wcześniej stworzył bardzo 
podobny projekt. znany historyk filozofii polskiej 
wiktor wąsik pisze: „całą postawą w sprawie wy-
chowania fizycznego, nawet pod względem wie-
lu szczegółowych wskazań, Petrycy jest zbliżony 
do Locke’a, którego prawie o sto lat wyprzedza. 
w wychowaniu moralnym ma on równie wiele 
wspólnego z angielskim filozofem: wskazówki co 
do ukracania swawoli dzieci, a przede wszystkim 
co do kształcenia charakteru od najmłodszych lat, 
jak też wielkie znaczenie wychowania obyczajów 
w ukształceniu człowieka są przez obu pedago-

gów pojmowane w sposób jednakowy. Różnią się 
zaś tym, że Petrycy jest powściągliwszy w stoso-
waniu kar i wykazuje głębsze zrozumienie psychi-
ki dziecięcej” (w. wąsik, Historia filozofii polskiej, 
tom i, warszawa 1958, s. 161).

Drugi sposób obrony ma charakter wybit-
nie współczesny i wiąże się z przewartościowa-
niem stosunku do samego prowincjonalizmu. 
na gruncie współczesnej teorii kultury, krytycz-
nie nastawionej do wszelkich „centralizmów”, 
prowincjonalizm przestaje być kompromitującą 
przywarą i zmienia się w oryginalny i poprzez to 
cenny regionalizm. kultura wysoka zasługuje tu 
na uwagę nie mniej niż kiszone ogórki i smalec… 
Regionalny charakter filozofii polskiej to przede 
wszystkim jej związek z polską historią, polską 
kulturą. Dla prezentacji takich związków plakat 
edukacyjny wydaje się być narzędziem szczegól-
nie przydatnym.

wystawa poświęcona filozofom polskim to 
wydarzenie ważne także ze względu na stosuko-
wo skromną znajomość polskiej filozofii, nawet 
w kręgach akademickich. Oprócz wszystkich in-
nych powodów, już choćby „wsobna”, poznawcza 
wartość tej filozofii przemawia za jej popularyza-
cją.

Ostatnia sprawa wreszcie, to urok nowości 
i przyjemność współpracy ze studentami. choć 

zatem można by sporo poprawić, co nieco do-
dać, uzupełnić, wystawę „Filozofowie polscy” 
uznać można szczerze za wartą trudu i zaanga-
żowania wszystkich, którzy przyczynili się do jej 
powstania.

wystawa poświęcona polskim filozofom zo-
stała przygotowana pod moim kierunkiem pod-
czas zajęć z filozofii polskiej przez studentów 
trzeciego roku filozofii i filozofii z elementami 
kulturoznawstwa. Było to przedsięwzięcie, w któ-
rego organizację zaangażowało się liczne – kil-
kudziesięcioosobowe grono studentów i które 
doszło do skutku dzięki życzliwej pomocy władz 
dziekańskich wydziału Humanistycznego oraz 
Biura Promocji Us. Dwuosobowy „komisariat” wy-
stawy, w skład którego weszły celina gajewska 
i Agata Piotrowska, wspomagały emilia Błądek 
i katarzyna Figurska. wystawa została otwarta 
3.04.2009 w klubie 13 Muz podczas X Dni Filozofa 
jako wydarzenie towarzyszące obradom i spotka-
niom w znacznej mierze poświeconym polskiej 
filozofii i polskim filozofom. w maju wystawę za-
instalowano w holu wydziału Humanistycznego.

wystawę uważam za interesującą i ważną 
z kilku względów. Była, po pierwsze, dydaktycz-
nym eksperymentem. Filozofia to dyscyplina 
uchodząca często za niechętną a przynajmniej 
oporną na wpływy współczesnej obrazkowej 
techniki prezentacji. to właśnie filozofowie zali-
czają się do grona najbardziej surowych krytyków 
kultury popularnej – „kultury obrazu”. wydaje się 
jednak, że wykorzystanie tej techniki może wspo-
magać lekturę, porządkować wiedzę i ułatwiać 
jej przyswajanie poprzez zaangażowanie wyob-
raźni. Opracowane przez studentów plakaty mają 
wszystkie zalety plakatów edukacyjnych i jako 
takie mogą być i na pewno będą wykorzystane 
także w popularyzacji filozofii polskiej. Plakat 
edukacyjny, podobnie jak plakat naukowy, zysku-
je przecież coraz większe znaczenie i uznanie we 
współczesnej nauce i edukacji.

Filozofowie polscy
dr ewa kochan 

Instytut Filozoii US

WOKÓŁ UCZELNIWOKÓŁ UCZELNI

Dr Ewa Kochan
na tle wystawy

w otoczeniu studentek

fot. B. sławińska

Niestandardowo o ilozofach 
– plansza nawiązująca do 
estetyki komiksu

Jedna z organizatorek
wystawy, studentka ilozoii, 
Celina Gajewska

fot. B. sławińska
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Sekret uroku
swą niezwykłość kopenhaga zawdzięcza 

samej Danii, gdyż będąc jej stolicą, jest także 
miejscem znajdującym się na pograniczu kultur, 
łączącym skandynawię z resztą europy. te mie-
szające się cechy widać tu na każdym kroku i to 
one są sekretem uroku kopenhagi. Miasto ma 
także ciekawe położenie – nad cieśniną sund, 
na krańcach 2 wysp i otoczone 3 jeziorami.

kopenhaga bardzo kontrastuje ze spokoj-
ną i wręcz sielankową resztą kraju, w którym 
niewiele jest dużych miast. stolica jest aglo-
meracją, w której skupia się życie kulturalne, 
gospodarcze i polityczne. tutaj można znaleźć 
wszystko, czego oczekuje się od europejskiej 
stolicy: niezwykle piękne stare Miasto, ciekawe 
i różnorodne tematycznie muzea, liczne miej-
sca rozrywki oraz bogate życie nocne.

Najpopularniejszy - prom
ze względu na to, że kopenhaga jest mia-

stem portowym, najłatwiej dostać się tutaj pro-
mem, zwłaszcza kiedy podróżuje się ze szczeci-
na. ten środek transportu jest także najczęściej 
wybierany przez polskich turystów i biura po-
dróży.

4 razy w tygodniu przewoźnik promowy 
Polferries oferuje bezpośrednie połączenie ze 
Świnoujścia do kopenhagi (czas przeprawy 
w zależności od pory dnia wynosi 9-12 h), lub 
pośrednie Świnoujście-ystad (6,5-7 h) i dalej lą-
dem do kopenhagi. na trasie Świnoujście-ystad 
kursują również promy Unity Line (7-9 h). ceny 
zależą od sezonu, rodzaju kabiny i przysługują-
cych zniżek (ok. 200 zł w jedną stronę).

Samochód dla niezależnych
Jeżeli wybiera się dojazd samochodem, to 

nie licząc połączenia lotniczego jest to druga 
jeżeli chodzi o szybkość podróży forma prze-
mieszczenia się. trasa wiedzie przez niemieckie 

autostrady i zajmuje ok. 6-7 h. najlepiej jechać 
przez Rostock, dalej promem do gedser, przez 
Falster, mostem na zelandię i drogą e55 do ko-
penhagi. Można również wybrać nieco dłuż-
szą trasę, ale za to pozbawioną połączeń pro-
mowych, która wiedzie przez Hamburg, dalej 
przez Jutlandię do koldingu, mostami na Fionię 
i dalej na zelandię drogą e20 do kopenhagi. 

Oferta promowa ze Świnoujścia nastawiona 
jest także na przeprawę samochodową bez-
pośrednio do kopenhagi, lub do ystad i dalej 
szwedzkimi drogami przez most Öresund do 
kopenhagi.

Autobusem z większych miast
wśród ofert dojazdu autobusem znaleźć 

można kilka irm przewozowych, proponują-
cych regularne linie autobusowe łączące Pol-
skę z kopenhagą. trasa wiedzie przez niemcy, 
a podróż trwa ok. 11-12 godzin, w zależności od 
miejsca, z którego autobus wyrusza.

ciekawą propozycję ma eurolines, oferując 
3 razy w tygodniu bezpośrednie połączenia au-
tokarowe do kopenhagi z kilkudziesięciu więk-
szych miast Polski, w tym m.in. z warszawy, 
Łodzi, krakowa, gdańska, wrocławia, Poznania, 
katowic i ze szczecina.

Kolej łamana
ze szczecina do kopenhagi nie ma bezpo-

średnich połączeń kolejowych, niestety nie 
ma ich także z Berlina. w najlepszym wypad-
ku trzeba liczyć się z przesiadką w Malmö lub 
Hamburgu, co niestety wydłuża znacznie czas 
podróży nawet do 15 h. Pociągu nie polecam 
również z powodu kosztów, ponieważ cena bi-
letu w jedną stronę dochodzi nawet do ok. 450 
zł! są też i takie połączenia, które przewidują 
i po 4 przesiadki! Docelowo jednak pociągi do-
jeżdżają do Dworca centralnego w samym cen-
trum kopenhagi.

Skoro Berlin i Praga urzekają szczecinian bliskością, do europejskich stolic położonych 
niedaleko Szczecina musi dołączyć również Kopenhaga. Jest świetnym pomysłem zarówno 
na spędzenie wakacji, jak również na jednodniowy wypad. Przyciąga turystów przez cały 
rok i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Kopenhaga
na wyciągnięcie ręki

Agnieszka Majewska 

studentka III roku prawa
oraz I roku dziennikarstwa

i komunikacji społecznej 
na US
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Symbol Kopenhagi
– Mała Syrenka 

 fot. credit © european com-
munities, 2009
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Pieszo lub bezpłatnym rowerem
stare Miasto, podobnie jak w Pradze, nie 

zajmuje dużego obszaru, więc najlepiej zwie-

dzać je pieszo. Ponadto centrum jest ciasno 
zabudowane, a jego znaczną część wyłączono 
z ruchu kołowego, co bardzo ułatwia turystom 
przemieszczanie się. komunikacja miejska jest 
świetnie zintegrowana. Do dyspozycji są au-
tobusy, kolej miejska (s-tog) oraz 2 linie me-
tra, które uruchomiono dopiero w 2002 r. we 
wszystkich środkach transportu funkcjonuje 
ten sam rodzaj biletów, co umożliwia liczne 
i bezproblemowe przesiadki.

wielu Duńczyków wybrało rower jako spo-
sób poruszania się po stolicy. w kopenhadze 
można korzystać z 2500 bezpłatnych granato-
wych rowerów, które stoją w 125 oznaczonych 
miejscach. Aby ich użyć, należy wrzucić kaucję, 
którą odbiera się przy zwrocie roweru. Poru-
szać się w ten sposób można tylko w granicach 
miasta. w tym roku sezon rowerów miejskich 
rozpoczął się 17 kwietnia i potrwa do późnej 
jesieni. w kopenhadze funkcjonują także wy-
pożyczalnie rowerów dla chętnych do zorgani-
zowania wycieczki za miasto. 

na pewno warto przejść się także przez 
strøget, czyli najdłuższy deptak w europie. nie 
jest to żadna konkretna ulica, a pięć ulic prze-
cinających centrum miasta od wschodu do 
zachodu, rozciągniętych między dwoma du-
żymi placami. codziennie w południe odbywa 
się również uroczysta zmiana warty przed za-
mkiem Amalienborg, który jest siedzibą królo-
wej Małgorzaty ii, wywodzącej się z najstarszej 
europejskiej monarchii z zachowaną ciągłością 
dziedzicznej władzy monarszej.

Miejsce, które na pewno trzeba odwiedzić, 
to Ogrody tivoli - położone w centrum miasta, 
gdzie zaraz po zmroku zapalają się wszystkie 
światła, tworząc cudowną atmosferę wesołego 
miasteczka. zapewniają liczne atrakcje miłoś-
nikom zabawy i dobrego jedzenia bez wzglę-
du na wiek. Od kwietnia 2007 r. w tivoli działa 
chairplane the star Flyer, który jest najwyższą 
karuzelą na świecie mierzącą 80 m.

Oprócz zwiedzania zabytków warto popró-
bować smakołyków, jakimi są bez wątpienia 

Syrenka, Tivoli i ciasteczka
Będąc w kopenhadze nie można przeoczyć 

pomnika Małej syrenki, tytułowej bohaterki 
baśni H. ch. Andersena, oraz spaceru po ma-
lowniczym nabrzeżu w dzielnicy portowej ny-
havn, gdzie przed odrestaurowanymi kamieni-
cami cumują łodzie żaglowe. 

słynne w wielu regionach świata duńskie cia-
steczka. te pięknie wyrośnięte, lukrowane i nie-
stety bardzo kaloryczne pyszności Duńczycy 
jedzą o każdej porze dnia, a przede wszystkim 
na drugie śniadanie, popijając iliżanką mocnej 
kawy.

Autobusy
www.eurolinespolska.pl

kolej miejska (s-tog)
www.dsb.dk/stog

Metro
www.m.dk

Polskie strony internetowe o kopenhadze
www.kopenhaga.com.pl/
www.kopenhaga.org.pl/

www.mojakopenhaga.pl/

Oicjalna strona Danii
www.denmark.dk/en

Promy
www.polferries.pl
www.unityline.pl

Kopenhaga w internecie

REGION, EUROPA, ŚWIAT REGION, EUROPA, ŚWIAT

Rzeźba w centrum Kopenhagi 
na Radhuspladsen

fot. A. Janiszewska

Rower – podstawowy środek 
komunikacji 

w Kopenhadze
fot. A. Janiszewska

Malownicze Nyhavn
(Nowy Port) 

fot. credit © european 
communities, 2009

Fontanna Geion
fot. A. Janiszewska

Malowniczo położone kanały 
zachęcają do spacerów
fot. A. Janiszewska
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Przez cały czas będziecie znajdować się na tym 
płaskowyżu, czy planujecie zejścia do miast, któ-
re będą po drodze w dole?

naszym celem jest przejście płaskowyżu bez po-
mocy z zewnątrz, dlatego też podczas całej wypra-
wy nie będziemy schodzić do miejscowości w celu 
uzupełnienia zapasów czy reperacji sprzętu. całą 
żywność a także paliwo do gotowania oraz nasz 
tymczasowy dom, czyli namiot i puchowe śpiwory, 
będziemy nieśli ze sobą. Oczywiście jeżeli zdarzy się 
wypadek lub poważne uszkodzenie sprzętu, to wte-
dy natychmiast udamy się do najbliższego ludzkiego 
osiedla.

Czy ze względu na swoje bądź co bądź spore do-
świadczenie związane z chodzeniem po górach, 
myślałeś o tym, żeby zostać zawodowym prze-
wodnikiem wysokogórskim?

Jest to zawód, który pociąga za sobą ogrom-
ną odpowiedzialność, już nie tylko za siebie, ale za 

klientów, którzy zapłacili ci, abyś zagwarantował im 
bezpieczeństwo. Dlatego odpowiem, że nie. wolę 
spokojną pracę w banku czy kancelarii [uśmiech].

Czy taka praca pozwoli Ci na to, żeby kontynuo-
wać Twoje wyjazdy?

wydaje mi się, że wszystko zależeć będzie od 
dobrej organizacji. Dlatego myślę o otwarciu własnej 
irmy, co pozwoli mi na większą dyspozycję czasem. 

Chciałbyś opisać swoje wyprawy np. w reporta-
żach lub wydać książkę na ich podstawie?

Myślę, że marzeniem każdego podróżnika jest 
napisanie wspomnień ze swoich podróży. chciał-
bym móc wydać książkę, w której zawarte będą nie 
tyle opisy miejsc, co przeżycia i emocje, bo one liczą 
się najbardziej.

I tego Ci życzę. Dziękuję za rozmowę.
wojtek Opatowicz jest studentem iii roku prawa 

oraz i roku inansów i rachunkowości na Uniwersy-
tecie szczecińskim. Od dawna jego pasją są góry. 
w 2006 r. zdobył Mont Blanc, w 2007 r. - Breithorn 
i Dufourspitze. Od kwietnia 2008 r. jest członkiem 
szczecińskiego klubu wysokogórskiego. w grudniu 
br. planuje wyprawę na płaskowyż Hardangervidda 
w norwegii. Patronat medialny nad wyprawą obej-
mie „Przegląd Uniwersytecki”.

z tego względu już teraz zamieszczamy wywiad 
z tym niezwykle interesującym człowiekiem, stu-
dentem, jednym z nas, który w życiu odnalazł coś, 
co daje mu wewnętrzny spokój. Opowiada o począt-
kach zainteresowania, wspomina przeżyte wyprawy 
i planuje przyszłość.

Jak zaczęła się Twoja przygoda z górami?
Przygoda zaczęła się w gimnazjum, kiedy ze 

szkolnym klubem turystycznym w wakacje zacząłem 
wyjeżdżać w góry. w czasie roku szkolnego robiliśmy 
sobie jednodniowe wypady w nasze szczecińskie 
góry Bukowe, zaś w czasie wakacji wyjeżdżaliśmy na 
2 tygodnie w polskie góry na obóz wędrowny. 

Dlaczego akurat góry? Co w nich jest takiego fa-
scynującego?

O tym, że wybrałem góry, zdecydował fakt, że 
my szczecinianie mamy do nich zdecydowanie dalej 
aniżeli nad morze. Pamiętam, że wspomniane obozy 
były najbardziej wyczekiwanym „punktem” całego 
roku. teraz te wyższe góry wypełniają każdą moją 
wolną myśl. Dopiero tam wysoko, kiedy jest zimno, 
ciemno, wieje huraganowy wiatr, a człowiek leży 
w ciasnym namiocie, zaczynamy rozumieć, kim tak 
naprawdę jesteśmy. 

Który wyjazd zapadł Ci szczególnie w pamięć?
najbardziej zapamiętałem wyjazd na Mont Blanc 

w 2006 roku. wyjazd dla mnie szczególny – udało mi 
się zdobyć najwyższą górę europy w roku, w którym 
napisałem maturę i dostałem się na studia – niezłe 
trio. 

Wypoczywasz w górach?
Psychicznie – na pewno tak. wyjazd w góry, te 

niskie czy wysokie, to świetny pomysł na doładowa-
nie akumulatorów. człowiek zaczyna dystansować 

się od spraw, problemów, które w codziennym życiu 
wydają się nie do przejścia. Dzięki temu nabieram 
wewnętrznego spokoju, ogromnej cierpliwości i dy-
stansu do tego, co dzieje się wokół mnie. ktoś kie-
dyś nazwał taką postawę „buddyjską cierpliwością” 
i chyba miał rację. 

Jak udaje Ci się połączyć hobby z życiem osobi-
stym?

Bardzo trudno. Rodzina oraz moja ukochana bar-
dzo nalegają, abym zrezygnował z mojej pasji, ale 
wiedzą chyba, że jest to niemożliwe – podejrzewam, 
że gdyby tak się stało, z czasem stałbym się innym 
człowiekiem. chciałbym móc zarazić chociaż cząstką 
mojej pasji moją dziewczynę. wyobrażam sobie, że 
idziemy razem do bazy pod jakimś siedmiotysięcz-
nikiem. Ja wychodzę atakować szczyt, a ona chodzi 
sobie po okolicy. zapewniam wszystkie panie, że np. 
w bazie pod Pikiem Lenina, która znajduje się na ma-
lowniczej polanie zwanej Ługową (w kirgizji – przyp. 
A.M.), znaleźć można nie tylko wspaniałe widoki, ale 
też przystojnych facetów.

Wiem, że masz w planach kolejny wyjazd. Co jest 
teraz Twoim celem?

w grudniu 2009 roku chciałbym pojechać do 
norwegii i zrealizować projekt, który zakłada przej-
ście największego górskiego płaskowyżu europy – 
Hardangervidda.

Dlaczego akurat to miejsce?
Płaskowyż zimą przypomina tereny okołobie-

gunowe i jest świetnym miejscem dla sprawdzenia 
swojego organizmu w trudnych zimowych warun-
kach. Jest to dla mnie szczególnie ważne przed pla-
nowaną na 2010 rok wyprawą na mierzący 7546 m 
n.p.m. szczyt Muztagh Ata w chinach. 

Ile będzie trwać wyprawa do Norwegii?
Myślę, że 14-15 dni, z tego 2 dni poświecimy na 

przejazdy i przeloty do i z norwegii, zaś właściwa 
część zajmie nam około 12 dni. trasa liczy sobie po-
nad 200 kilometrów w śniegu i lodzie, więc przejście 
nie powinno zająć więcej niż 10 dni. Dokładamy dwa 
dni rezerwowe, do wykorzystania w razie załamania 
pogody. wylatujemy do Oslo około 9 grudnia, zaś 
powrót planowany jest na 23 grudnia.

Z Wojtkiem Opatowiczem, podróżnikiem, studentem US, rozmawia Agnieszka 
Majewska

Góry są dla mnie wszystkim
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Wojtek Opatowicz w czasie 
pierwszej wyprawy w Alpy 
w 2005 roku

fot. archiwum prywatne 
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oraz catholic University of America columbus 
school of Law z waszyngtonu. Międzynarodo-
wy Program Prawa Biznesowego i Handlowe-
go jest skierowany do studentów z Polski i UsA. 
Oferuje przedmioty wykładane na amerykań-
skich uczelniach i  zajęcia z wykładowcami zza 
oceanu. każdy z nich kończy się egzaminem 
takim jak na amerykańskich studiach. wyniki 
sprawdzane są w UsA i indywidualnie przesy-
łane do każdego uczestnika. ze względu na 
różnice programowe i odmienność systemów 
prawnych w obu krajach studenci z Polski 
mogą mieć problem z wpisaniem przedmio-
tów ze szkoły letniej do indeksów. Jednak 
możliwość zetknięcia się z  niespotykanymi na 
naszych uczelniach zagadnieniami, amerykań-
ską kulturą prawniczą i poznanie tamtejszego 
systemu prawnego z nawiązką wynagradzają 
tę niedogodność. Potwierdza to Aleksandra, 
studentka prawa, absolwentka szkoły letniej: 
„szczególnie cenię sobie wiedzę z zakresu pra-
wa międzynarodowego i prawa porównawcze-
go. niezwykle ciekawym doświadczeniem było 
spojrzenie na prawo Ue z perspektywy osób, 
które przebywają w UsA. nasi profesorowie 
zwracają uwagę na zupełnie inne kwestie”.

Letnia burza… mózgów
Mimo letniego rozprężenia atmosfera re-

gularnego studiowania łatwo udziela się stu-
dentom. Pomaga temu sokratejska metoda 
prowadzenia zajęć. „nie są one wykładem, ale 
czymś na kształt dyskusji. stawiany jest prob-
lem i studenci wspólnie poszukują odpowiedzi 

na kolejne pytania. nie ma jednej prawidłowej 
odpowiedzi – każde rozwiązanie jest dobre 
jeśli jest odpowiednio uzasadnione. to moty-
wuje do zagłębienia się w kolejne zagadnienia 
prawnicze. nie spotkałam się z presją ani egze-
kwowaniem wiedzy zasadniczymi metodami. 
w trakcie zajęć panuje większy komfort, swo-
boda, lepszy, bezpośredni kontakt z profeso-
rami i studentami niż na polskich uczelniach”. 
– zauważa Aleksandra.

Krakowskie wieczory
ten klimat nie znika po zajęciach. Atmosfe-

ra krakowa sprzyja integracji studentów i pro-
fesorów, wspólnym wyjściom, wieczornym 
wypadom. Rozmowy przy grzańcu galicyjskim 
nierzadko toczą się do rana. goście zza ocea-
nu szukają kontaktu z polskością i Polakami. 
„studenci amerykańscy, którzy przyjeżdżają 
do Polski, są bardzo zainteresowani polskim 
systemem prawnym i polską kulturą. z dużą 
chęcią zwiedzali nasz kraj. z równym entuzja-
zmem uczyli się języka polskiego i  wykorzy-
stywali każdą okazję do posługiwania się nim”, 
relacjonuje Aleksandra. 

warto rozejrzeć się za ofertami i być może 
przyszłe wakacje zaplanować z myślą o nauko-
wej przygodzie. Udział w wakacyjnym stażu 
naukowym czy szkole letniej daje sposobność 
do oderwania się od codzienności, spędzenia 
czasu w nowym otoczeniu, poznania nowych 
ludzi, nieznanych metod pracy czy dydaktyki, 
a często i innej kultury.

Hart ciała i siła intelektu
Ukryty za laptopem i stertą książek okular-

nik? z tego stereotypowego obrazu naukowca 
wyłamuje się opowieść kasi, studentki studiów 
doktoranckich na pedagogice, uczestniczki sy-
beryjskich letnich staży badawczych z ramie-
nia McDonald institute z cambridge Universi-
ty. kasia jest członkinią wielonarodowej ekipy 
naukowej zajmującej się badaniem rytów na-
skalnych. Dzień pracy zaczyna się o 6.00. naj-
trudniej jest rano. „każda grupa musi dojść ko-
rytem rzeki, po głazach na swoje stanowisko, 
tachając sprzęt. Bywa, że domarza się do skały. 
Około dziesiątej będzie lepiej. Po dotarciu na 
miejsce zdejmujemy odbitki ze skał, szukamy 
pod drzewami nowych rytów, tzn. drzewo 
trzeba odciąć od podłoża, sprawdzić, co jest 
pod spodem, i postawić z powrotem, co w tym 
typie zalesienia jest możliwe”. surowa przyro-
da obnaża charaktery uczestników wyprawy. 
„w terenie okazuje się, że nie jest ważne, czy 
jesteś językowo dobry, tylko czy jesteś spraw-
ny w swojej dziedzinie i w kontaktach między-
ludzkich. Liczy się dobroć, życzliwość i wyma-
ganie najpierw od siebie, a dopiero potem od 
innych”.

Praca nie kończy się wraz z powrotem do 
bazy. wówczas rozpoczyna się katalogowanie 
danych z całego dnia, wstępne opracowywa-
nie materiałów. „to ciężki wysiłek fizyczny i in-
telektualny” – podsumowuje kasia.

Omlet z jaj mewy, kotlety z niedźwiedzia
Uczestnictwo w wyprawie badawczej wy-

stawia naukowców na szereg wyzwań. Jednym 
z nich są współtowarzysze. „trzeba nauczyć 

się współżycia i współpracy z ludźmi z różnych 
stron świata, o różnych charakterach, mówią-
cych różnymi językami, co nie jest łatwe. wy-
maga to brania na siebie zmęczenia współpra-
cowników, ich szoku kulturowego. Jako Polka 
muszę tłumaczyć, co w Rosji można, a czego 
nie. Być przewodnikiem po mentalności rosyj-
skiej, samemu będąc jej słabym znawcą”. kolej-
ną przeszkodą do pokonania jest dieta stano-
wiąca wyzwanie dla wyjałowionych „czystym 
i zdrowym” jedzeniem zachodnich żołądków. 
Oto jak kasia opisuje swoje syberyjskie do-
świadczenia kulinarne - „kasza z olejem dzień 
w dzień. Do niej omlet z jaj mewy (śmierdzi 
rybą), albo dla odmiany kotlety z niedźwiedzia. 
zawsze jest coś, czego zjedzenie sprawia pew-
ną trudność”. 

Jednak prawdziwe wyzwania przychodzą 
ze strony srogiej natury, a zmagania z nimi 
mogłyby stanowić kanwę przygodowego fil-
mu. „kiedyś pracowaliśmy na wyspie, na której 
były tylko dwa ryty. Okazało się, że jest to teren 
niedźwiedzi. Przedzierając się przez śliskie ska-
ły dotarliśmy do brzegu. kiedy próbowaliśmy 
wrócić do bazy, zepsuła się motorówka. wio-
słowaliśmy z powrotem dwa dni”.

Amerykańskie studiowanie w najbardziej 
polskim mieście

Żeby zasmakować atmosfery międzynaro-
dowego spotkania naukowego nie trzeba wy-
bierać się w odległe zakątki świata. Również do 
Polski przyjeżdżają na letnie szkoły i wakacyjne 
staże młodzi naukowcy z całego świata. Przy-
kładem jest letnia szkoła dla studentów prawa 
organizowana przez Uniwersytet Jagielloński 

Wakacje młodego
 naukowca

Anna Linka 

doktorantka w Instytucie 
Pedagogiki US, 

członkini Uczelnianej Rady 
Samorządu Doktorantów

Trudno przecenić okres, jakim dla młodego naukowca są wakacje. Kończą się 
egzaminy, kończą się zajęcia, może on wreszcie poświecić trochę czasu na… naukę.  
Choć może brzmieć to jak preludium do pracoholizmu, to nim nie jest! Wakacyjny 
staż naukowy może być formą odpoczynku i naładowania akumulatorów na kolejny 
rok. A nierzadko staje się niezapomnianą wakacyjną przygodą.
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dobnie rzecz się ma z przestrzenią. Mimo iż cała 
należy do Boga, to występują w niej szczególne 
miejsca, gdzie przechowywane są znaki nadzwy-
czajnych zbawczych interwencji Boga. Dobrze 
odzwierciedla to Francois Mauriac w książce „Piel-

grzymi” - „w tym świętym miejscu każdy musi 
spojrzeć w oblicze swego przeznaczenia. nie 
sposób się od tego uchylić. w Lourdes wystarczy, 
abym zrobił trzy kroki, a już muszę się zastana-
wiać nad tym, w co wierzę, a w co nie wierzę. całe 
życie schodzi mi na wymijaniu tego zagadnienia, 
a w Lourdes ani na sekundę nie mogę stracić go 
z oczu”.

Do pierwszych, najważniejszych miejsc piel-
grzymkowych należy zaliczyć Rzym, santiago 
de compostela, Asyż. ważną rolę dla katolików 
odgrywają miejsca objawień maryjnych – Fati-
ma, Lourdes, Loreto, guadalupe. Jednak najważ-
niejsze to bezsprzecznie ziemia Święta – miejsca 
przebywania i działalności Jezusa oraz Aposto-
łów. tym tropem podążyli pracownicy Us, którzy 
wybrali te właśnie miejsca na cel swojej pierwszej 
wyprawy.   

Pielgrzymki uniwersyteckie
niedługo po powstaniu wydziału teologicz-

nego zrodził się pomysł na wspólną pielgrzymkę 
pracowników Us. ciężar organizacji spadł na bar-
ki specjalistów w tej dziedzinie – dziekana wy-
działu teologicznego, ks. dr. hab. prof. Us zdzi-
sława kroplewskiego oraz jego współpracowni-
ków. Pielgrzymka trwała od 28.04 do 6.05.2007 r. 
Pojechały na nią 34 osoby. Odwiedzono wtedy 
Jerozolimę, galileę, Judeę. Relację z tej wypra-
wy można przeczytać w archiwalnym numerze 
„Przeglądu Uniwersyteckiego” (nr 4-6 2007 r.).

kolejna – najliczniejsza do tej pory pielgrzym-
ka zgromadziła 42 osoby. Była to pielgrzymka śla-
dami św. Pawła i św. Jana. w dniach 25.04 – 5.05. 
2008 udano się do turcji. zwiedzono między in-
nymi Ankarę, kapadocję, Milet, izmir. ciekawost-
kę stanowi zorganizowany wtedy „Uniwersytet 
na kółkach” – uczestnicy pielgrzymki w trakcie 
podróży mieli okazję do wygłaszania referatów 
ze swoich dziedzin. tam też powstał pomysł na 
zorganizowanie konferencji na temat turystyki 
religijnej. Dr hab. prof. Us Aleksander Panasiuk 
zaprosił do współpracy ks. dr. hab. prof. Us zdzi-
sława kroplewskiego, co niecały rok później za-
owocowało konferencją, o której nieco dalej.

Pielgrzymka...?
Pierwsze skojarzenia z pielgrzymką – często-

chowa, zacne panie z różnych wspólnot parafial-
nych i nieco zdesperowana młodzież szukająca 
pomocy w zdaniu egzaminu maturalnego. czy 
tylko? tradycja pielgrzymowania sięga daleko 
poza Śluby Jasnogórskie oraz powołanie komisji 
edukacji narodowej. występowała już w starożyt-
ności i jest obecna w wielu religiach. w judaizmie 
do tradycji należało pielgrzymowanie do Jerozo-
limy na święto Paschy, a w islamie pielgrzymka 
do Mekki stanowi jeden z filarów wiary. 

czy chcemy tego, czy nie - życie to nieustan-
na wędrówka. człowiek jako homo viator nosi 
w sobie potrzebę pójścia naprzód. Owo prag-
nienie ma swoje odzwierciedlenie np. w amery-
kańskim micie drogi, gdzie pokonuje się trasę dla 
samego pokonywania, bez celu i planu.  Można 
też realizować je zupełnie inaczej – na przykład 
przez podróżowanie do miejsc świętych, gdzie 
podobnie jak motywy, dla których podejmowa-
ny jest trud pielgrzymowania, tak i cel ma wielkie 
znaczenie. Jak pisał papież Jan Paweł ii – w czasie 
występują kairoi – szczególne momenty łaski. Po-

Pielgrzymi US
Jednym z owoców powstania przed pięciu laty Wydziału Teologicznego jest 
rozwijająca się z roku na rok tradycja pielgrzymek pracowników US. Mogą na nią 
pojechać osoby zatrudnione na uniwersytecie – wykładowcy jak i kadra kierownicza 
i administracyjna. W tym roku zorganizowano już trzecią pielgrzymkę. Kilka miesięcy 
temu odbyła się też konferencja zainspirowana turystyką religijną.
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Michalina kuźma 

studentka III roku
italianistyki z elementami 

studiów nad
chrześcijaństwem

Msza święta – obowiązkowy 
przystanek na trasie

pielgrzymowania, możliwy
w każdym miejscu na świecie

fot. archiwum A. giedrys       

Dziekan Wydziału
Teologicznego
prof. Zdzisław Kroplewski 
oraz Anna Giedrys z Działu 
Organizacyjno-Prawnego 
Rektoratu US 

fot. archiwum A. giedrys

Turcja – Pamukkale
– wapienne tarasy 

fot. archiwum A. giedrys
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narne”. Organizatorów, czyli wydział zarządzania 
i ekonomiki Usług oraz wydział teologiczny Us, 
zaskoczyła ilość zgłoszeń – było ich ponad 100. 
Oczywiście nie było możliwe, by wszyscy wygło-
sili swoje referaty – a dodać trzeba, że wachlarz 
dziedzin, którymi zajmują się osoby zgłoszone, 
był nad wyraz szeroki. Postanowiono więc wy-
brać kilka referatów, które zostały wygłoszone 
podczas konferencji. natomiast wszystkie ukażą 
się w przygotowywanej dwutomowej publikacji.

na samej konferencji podjęto różnorakie za-
gadnienia – od wskazania podobieństw i różnic 
występujących w pielgrzymowaniu w różnych 
religiach, poprzez ukazanie pielgrzymowania 
jako poszukiwanie Boga, aż po spojrzenie na to 
zagadnienie od strony transportowej oraz praw-
nej, zanalizowanie oferty turystyki religijnej. Pre-
legenci zgodnie stwierdzili, że popularność tury-
styki religijnej stale rośnie. ks. prof. Us krzysztof 
wojtkiewicz wskazał na to, iż coraz więcej osób 
wybiera wycieczki do miejsc pielgrzymkowych 
za granicą. natomiast prof. Jacek Ruszkowski za-
uważył, że kryzys ekonomiczny, społeczny oraz 
rodzinny powoduje zwrócenie się do wartości 
takich jak wiara. zatem planując podróże coraz 
chętniej wybiera się miejsca święte. głównym 
wnioskiem płynącym z konferencji było, iż tury-
styce religijnej nie zagraża spadek popularności 
– wręcz przeciwnie – wiele biur turystycznych 
poszerza swoje oferty na turystykę religijną. Po 
pierwszym dniu konferencji od słów nastąpiło 
przejście do czynów – wspólnie zwiedzono Ba-
zylikę Archikatedralną pw. św. Jakuba Apostoła 
w szczecinie, która znajduje się na jednym ze 
szlaków pątniczych do grobu świętego Jakuba 
w Hiszpanii, o których była mowa drugiego dnia 
konferencji.  

w relacji zamieszczonej w „Przeglądzie Uni-
wersyteckim” po pierwszej pielgrzymce prof. Us 
dr hab. elżbieta załoga i ks. prof. Us dr hab. zdzi-
sław kroplewski napisali: „Pielgrzymka sprawiła, 
że jej uczestnicy – kadra kierownicza, dydaktycz-
na i administracyjna Us stworzyła wspólnotę, 
grupę osób wzajemnie akceptujących się i chcą-
cych lepiej służyć Uniwersytetowi”. Oto najlepsza 
puenta dla tekstu.

trzecia pielgrzymka odbyła się w dniach 
24.04 – 2.05.2009 r. Pojechało na nią 28 osób. 
Odwiedzono wtedy Jordanię, egipt. Była to piel-
grzymka o tyle wyjątkowa, że kilka dni po szcze-
cińskich pielgrzymach miał odwiedzić te miejsca 
papież Benedykt XVi. Uczestnicy pielgrzymki wi-
dzieli więc przygotowania do powitania papieża 
– w wielu miejscach były już porozwieszane ba-
nery, dekoracje. Pilotami podczas każdej z piel-
grzymek byli pracownicy katedry egzegezy i te-

ologii Biblijnej. Oczywiście rodząca się tradycja 
będzie podtrzymywana - wiadomo już, że kolej-
na pielgrzymka - do Meksyku - będzie w pierw-
szym kwartale 2010 r. najważniejszym jej celem 
jest sanktuarium Matki Bożej z guadalupe. 

Konferencja poświęcona turystyce religijnej
w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2009 r. w auli 

wydziału teologicznego miała miejsce konferen-
cja „turystyka religijna: spojrzenie interdyscypli-
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Ruiny teatru Hadriana
w Efezie oraz pielgrzymi

fot. archiwum A. giedrys

Skalne miasto Derinkuyu, 
jedno z 400 powstałych

na tym terenie przed
tysiącami lat (pierwsze

w 2000 r. p.n.e.)

fot. archiwum A. giedrys

Turcja zachwyca, dla takiego 
widoku z okna warto tam być 

fot. archiwum A. giedrys

Widok z teatru Hadriana
w Efezie 

fot. archiwum A. giedrys
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Lato ze sztuką 
współczesną
Spojrzeć na nasz kontynent z okien ponad 
oceanami? To nic trudnego! Trwa kolejne 
już Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej. 
Lato dla miłośników sztuki najnowszej bę-
dzie więc bardzo przyjemne i bardzo… eu-
ropejskie.

To już ósma z kolei edycja artystycznego projektu organizowanego 
przez Muzeum Narodowe, przy współpracy z Zamkiem Książąt Pomor-
skich i szczecińskimi 13 Muzami. Tegoroczna prezentacja pod hasłem 
„Windows upon Oceans” (Okna ponad oceanami) skupia w sobie te-
maty związane z Europą jako tworem politycznym, ideologicznym 
i intelektualnym.

Szczecińska wystawa nastawiona jest przede wszystkim na prob-
lem zagubienia tożsamości we współczesnym, zglobalizowanym 
świecie. Artyści angażują się mocno w sprawy dzisiejszej Europy. To 
co prezentują jest głosem w sprawie aktualnych problemów: rozłamu 
pomiędzy jednostkami, braku powszechnego zrozumienia i akceptacji 
odmiennych kultur. Najistotniejsza jest tematyka społeczna – problem 
emigracji, dyskryminacji i trudnego dialogu międzyludzkiego. 

Wszystko to wygłaszane jest językiem sztuki. Biennale doskonale 
łączy różnorodne formy wyrazu – oprócz tradycyjnego malarstwa od-
najdziemy obiekty przestrzenne, wideo i instalacje akustyczne.

Obok tematyki na uwagę zasługuje wielość prezentowanych rea-
lizacji – w projekcie udział wzięli artyści z całej niemal Europy. Swoją 
twórczość zaprezentowali goście m.in. z Finlandii, Belgii, Słowacji, 
także z Polski (Tomasz Mróz, Joanna Rajkowska). Po raz pierwszy 
w Bałtyckim Biennale udział wzięli przedstawiciele krajów Półwyspu 
Bałkańskiego (m.in. Adrian Paci z Albanii, Damir Niksic z Bośni i Her-
cegowiny). 

Otwarcie 8. Bałtyckiego Biennale Sztuki Współczesnej zbiegło się 
z dorocznym świętem europejskich muzeów. Kilkanaście tysięcy 
szczecinian odwiedziło kilkadziesiąt miejsc ekspozycyjnych w mieście 
w ramach Europejskiej Nocy Muzeów. Prace współczesnych (i nie tyl-
ko) artystów ciekawiły stałych bywalców oraz tych, którzy tylko raz do 
roku, w ramach wydarzenia odwiedzają galerie. 

Joanna Flis

Teatr
uczestnictwa:
The Mysteries
Project Theatre
Opuszczone budynki na terenie portu ry-
backiego Gryf, spacer pomiędzy zrujnowa-
nymi blokami, łyk ciepłej herbaty w ciasnej 
sali, symboliczny proces obmywania bosych 
stóp, chleb, jabłka, ziemia, grób…

Aż trudno uwierzyć, że wszystko to spotkać może widza w… teatrze! W tej 
niecodziennej (aczkolwiek ciekawej) scenerii odbył się pokaz projektu przygotowa-
nego przez grupę The Mysteries Project Theatre. 

Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest miłośnik twórczości Grotowskiego i te-
atru ubogiego - Jakub Pawłowski, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania reżyser 
(przez rok studiował reżyserię dramatu w warszawskiej Akademii Teatralnej). Do 
współpracy zaprosił studentów m.in. kulturoznawstwa, muzykologii i psychologii. 
Działalność ta zaowocowała stworzeniem spektaklu – seansu teatralnego – SYM-
BOLATORIUM. 

Minimalne wykorzystanie scenograii, minimalne wykorzystanie rekwizytów. 
W zamian maksymalne zaangażowanie twórców. Nie spotkamy tu aktorów, ale 
Uczestników. Skąd takie rozróżnienie? Mateusz Lipko (Uczestnik The Mysteries Pro-
ject Theatre) dostrzega wyraźną granicę  pomiędzy grą aktora a uczestniczeniem 
w spektaklu: „Uczestniczenie jest byciem „w” , jest przepuszczeniem stanów przez 
siebie, nie jest jedynie nakładaniem maski“ – stwierdza.

Istotna jest także ciągła obecność reżysera w trakcie trwania realizacji. Na 
oczach widza dojść może do dialogu pomiędzy reżyserem i Uczestnikiem, role 
w trakcie tworzą się i kształtują. Całość dopełnia muzyka (Patryk Lichota), a właś-
ciwie „przestrzeń muzyczna”, którą twórca dowolnie modyikuje.

Plus za pomysł, umiejętne wykorzystanie przestrzeni (twórcy: Krzysztof Le-
chowicz, Tomasz Boćkowski) i mądre czerpanie z dorobku rewolucjonistów sztuki 
teatralnej. Duży plus za… odwagę. Niecodziennie w teatrze (nawet jeśli ma on cha-
rakter rytualny czy misteryjny) w tak dużym stopniu „wciąga” się widza w przebieg 
spektaklu. Niepocieszni będą ci, którzy spodziewają się biernego oglądania przed-
stawienia ze swojego miękkiego (i odpowiednio zaciemnionego) miejsca siedzące-
go. The Mysteries Project Theatre w pełni angażuje ciało i zmysły – własne i widza.

Joanna Flis

Pleciuga ma nowy 
dom
Szczecin ma nową scenę teatralaną. Teatr Lalek 
„Pleciuga“ wprowadził się do nowej siedziby 
przy placu Teatralnym.

30 maja radosny korowód dzieci, młodzieży i dorosłych zgodnie, w rytmie 
dynamicznej muzyki zespołu Doctor Fisher i w asyście Klubu Kawaleryjskiego 
im. 12 Pułku Ułanów Podolskich, ruszył z placu Armii Krajowej poprzez ulice 
i place Szczecina. Do  parady  przyłączali się kolejni mieszkańcy oraz Drużyna 
Grodu Trzygłowa, motocykliści („Motofanatyk”) i Orkiestra Garnizonowa.

Ten ludyczny nastrój był w pełni uzasadniony, bowiem tego dnia otworzyć 

miała swe nowe podwoje instytucja kultury, która przez wiele powojennych 
lat zmieniała swe siedziby (przy ul. Tarczyńskiego 1 - Szczeciński Teatr Ku-
kiełkowy „Czarodziej” przy Inspektoracie Szkolnym, przy pl. Orła Białego 5 
- Stowarzyszenie Teatru Lalek „Rusałka”, przy al. Wojska Polskiego 64  - 
Stowarzyszenie Teatru Lalek „Pleciuga”, przy ul. Kaszubskiej 9 (Teatr Lalek 
„Pleciuga”).

Zenon Butkiewicz, wieloletni dyrektor Teatru Współczesnego w Szcze-
cinie, obecnie dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczając w czasie uroczystości 
dyrektorowi „Pleciugi” Zbigniewowi Niecikowskiemu srebrny medal  Gloria 
Artis stwierdził: „Przejście teatru do nowej siedziby było prawdziwą odyseją. 
Nie zabrakło w tej drodze cyklopów, przeciwnych wiatrów i syrenich głosów. 
Ale podróż zakończyła się szczęśliwie“.

Wędrówkę tę wieńczyły również dwie premiery. Najmłodsi widzowie 
obejrzeli klasykę baśni, czyli „Kopciuszka” wg T. Gabe w reż. V. Pavlovskisa, 
a starsi mieli kolejny raz okazję zobaczyć na deskach „Pleciugi” (tym razem 
w Sali Kameralnej) przedstawienie dla dorosłych, czyli „Kubusia i jego pana”. 
M. Kundery w reż. P. Aignera. Przypomijmy, że już w poprzedniej siedzibie, 
przy ul. Kaszubskiej w 2000 r. prapremiera sztuki Anety Wróbel „Co się dzieje 
z modlitwami niegrzecznych dzieci?” w reż. Anny Augustynowicz zainau-
gurowała działalność Sali Prób, w  której wystawiane były systematycznie 
przedstawienia dla widzów dorosłych.

Tzw. układ funkcjonalny nowej siedziby ustalony został przy współpra-
cy z całym zespołem teatru, natomiast projekt architektoniczny wykonała 
szczecińska irma DEDECO, na zlecenie inwestora – ECE Projectmanagement 
Polska, który w ramach umowy z miastem wybudować musiał nowy obiekt 
dla „Pleciugi” w zamian za teren pod budowę Galerii Kaskada.

Sezon 2009/2010 będzie pięćdziesiątym szóstym w historii szczecińskiej 
zawodowej sceny lalkarskiej, rozpocznie się w nowej przestrzeni  (tak bardzo 
potrzebnej naszemu miastu), która stanie się wyzwaniem dla całego zespołu 
„Pleciugi”,  umożliwi  bowiem rozszerzenie dotychczas prowadzonej dzia-
łalności: artystycznej, edukacyjnej, wystawienniczej. Już w czasie wakacji, 
mimo że trwają wciąż prace związane z wyposażaniem budynku, realizowa-
ny będzie program „Lato w teatrze”, koordynowany przez warszawski Insty-
tut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

∏, które zaskakuje
Niełatwą sztukę opowiadania poprzez same-
go siebie, na pograniczu teatru i widowiska, 
mogliśmy oglądać niedawno w Szczecinie 
i Berlinie.  W czerwcu po raz szósty odbył się 
międzynarodowy Performance Intermedia 
Festival.

Festiwal złożony był z pokazów mistrzowskich, prezentacji debiutantów, prze-
glądu pięciominutowych ilmów video, dyskusji, warsztatów i spotkań z twórca-
mi. Działania odbywały się w przestrzeni OFFicyny, Muzeum Narodowego, ale 
także w nietypowych miejscach, jak chociażby w szczecińskich schronach. Po po-
czątkowym okresie festiwalu sztuki żywej i performance od piątej edycji 2007 fe-
stiwal jest zorganizowany na trzech ilarach: analogowy performance, intermedia 
(multimedialne sztuki performatywne, live multimedia, obiekty intermedialne, 
sztuka idei), intermedialne i performatywne interwencje w przestrzeni publicz-
nej. Istotną część festiwalu od kilku lat stanowi program edukacyjny, promocja 
młodych twórców i dyskusje. Prace prezentowane w ramach festiwalu nie mają 
określonej tematyki. Preferowane są tematy poruszające kwestie społeczne, hi-
storyczne i tożsamościowe. 

Performance to widowisko artystyczne, w którym użyte zostaje ciało perfor-
mera, często jego biograia, własne doświadczenia kulturowe czy życiowe. Per-
formance najczęściej są solowe, a ich przedstawieniom towarzyszy zwykle kilka 
rekwizytów lub mebli i niezbyt wyszukany kostium (czasem nagość). Używanie 
własnego ciała to ważny nurt w przedstawieniach performatywnych (zwanych 
body-art), do którego chętnie odwoływały i odwołują się chociażby artystki zo-
rientowane feministycznie.

W Szczecinie mogliśmy zobaczyć ponad trzydziestu artystów m.in. ze Szwaj-
carii, Słowacji, Węgier, Niemiec i Polski. Wśród gości znaleźli się cenieni w Europie 
przedstawiciele sztuki i literatury jak chociażby Sybille Omlin, pisarka, kuratorka 
wystaw, dyrektor szkół artystycznych w Europie. 

Gościem specjalnym tegorocznej edycji był Norbert Klassen, gwiazda euro-
pejskiego performance'u, od czterdziestu lat zajmujący się tym rodzajem sztuki. 
Jego przedstawienia to klasyczne performance, w których artysta używa siebie 
oraz własnego ciała (czasem prowokując publiczność samookaleczeniem), cho-
ciażby po to, aby ukazać istotę sztuki, jak w znanym działaniu „Sztuka tworzenia 
sztuki“ - „The Art of Making Art“. Jednym z ciekawszych wydarzeń festiwalu była 
noc w szczecińskim Muzeum Narodowym, w czasie której performerzy działali 
w przestrzeni ekspozycyjnej, często twórczo odnosząc się do znanych z muzeum 
kolekcji. 

Organizatorem festiwalu jest Miejsce Sztuki OFFicyna, oryginalna, ważna 
dla miasta instytucja artystyczna, która od wielu lat prowadzi międzynarodowe 
projekty artystyczne sięgające do sztuki eksperymentalnej i wymykającej się 
wszelkim kanonom. 
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Pleciuga ma nowy dom

Nowy budynek Pleciugi

fot. M. seredyńska

Lato ze sztuką
współczesną

Rozpoczęcie Biennale Sztuki 
Współczesnej zbiegło się
z Nocą Muzeów, na zdjęciu: 
tłumy w Muzeum Morskim
na Wałach Chrobrego

fot. M. seredyńska

teatr
uczestnictwa:
the Mysteries
Project theatre

fot. archiwum teatru
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Decydując się na Edukację artystyczną w zakresie 
sztuki muzycznej studenci nie tylko opanowują trudne 
arkana posługiwania się zgromadzoną przez lata stu-
diów wiedzą muzyczną oraz doskonalą umiejętności 
gry instrumentalnej i śpiewu. kierunek ten skłania ich 
do dociekania sensu muzyki w półtoratysiącletnim 
obszarze historii muzyki europejskiej. niezwykle waż-
ne jest to, aby w trakcie studiów nauczyli się rozpatry-
wać zagadnienia muzyki w powiązaniu z ilozoią, li-
teraturą i poezją, sztukami plastycznymi, teatrem, ale 
też z informatyką. wtedy dopiero będą mieć nie tylko 
tzw. artystyczne zapędy, ale i narzędzia potrzebne do 
dalszej pracy i własnego duchowego rozwoju.

Pracownicy katedry edukacji Artystycznej bardzo 
ciepło wspominają początki powstania tego kierun-
ku. 

Koncert po dziesięciu latach
w pracowniach katedry czuć artystyczną atmo-

sferę. Po pierwsze dlatego, że wielu wykładowców to 
nie tylko teoretycy, ale i praktycy-artyści. Muzyczne 
kompozycje Marka Jasińskiego, Piotra klimka, Artura 
cieślaka są okazją do spotkania z twórcą, do rozmo-
wy na temat warsztatu kompozytora na żywo, od 
podszewki. Po drugie, studenci nie są dla wykładow-

ców postaciami anonimowymi. każdy z nich jest pod 
pewnym względem wyjątkowy. Dowodem na to był 
Jubileuszowy koncert Uniwersytecki, zorganizowa-
ny z myślą o zwieńczeniu tego mijającego dziesię-
ciolecia, z myślą o pewnym podsumowaniu. koncert 
przygotowali wykładowcy oraz studenci i absolwenci 
edukacji Muzycznej, jak równy z równym, jak miłoś-
nicy wspólnej idei. Pierwszą część koncertu poświę-
cono wyłącznie studentom. na scenie Filharmonii 
szczecińskiej usłyszeć więc można było chór katedry 
edukacji Artystycznej, Szczecin Gospel Choir, grupę 
folklorystyczną Szczecinianie, zespół Bubliczki Cashu-
bian Klezmer Band, kwartet gitarowy, ewelinę Fogiel 
przy fortepianie i Łukasza garewicza grającego na 
skrzypcach. Finałem koncertu była Msza Koronacyjna 
wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkie-
stry Academia pod batutą profesora Bohdana Bogu-
szewskiego. ta uroczystość była najlepszym świade-
ctwem tego, że edukacja Muzyczna jest kierunkiem 
niezwykle ważnym i potrzebnym, propagującym kul-
turę humanistyczną.

Pozostaje mieć nadzieję na kolejne jubileusze, 
i lata, które upłyną pod znakiem dalszego dzielenia 
się z nami artystyczną działalnością.

Dzisiejsza rocznica skłania do releksji. Szczecińskie 
akademickie kształcenie muzyczne ma swój początek 
w 1958 r., kiedy powstało drugie Studium Nauczyciel-
skie, które w 1969 r. zostało przekształcone w Wyższą 
Szkołę Nauczycielską. Niestety od roku 1973, wraz z po-
wstaniem Wyższej Szkoły Pedagogicznej, ten rodzaj 
kształcenia został przerwany. Na powrót muzyki, tym 
razem w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego, przy-
szło czekać aż 25 lat (!). W roku akademickim 1998/1999 
na kierunku „Wychowanie muzyczne“ pierwsi studenci 
otrzymali indeksy. Od roku 2001 kierunek zmienił swoją 
nazwę na „Edukację artystyczną w zakresie sztuki mu-
zycznej“. Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem 
przez absolwentów statusu osoby z wyższym uniwersy-
teckim wykształceniem, a jednocześnie kwaliikacjami 
artystycznymi i pedagogicznymi – tak o początkach 
studiów muzycznych w naszym mieście opowiada 
prof. Bohdan Boguszewski, kierownik katedry eduka-
cji Artystycznej.

Studenci z pasją
w dobie pośpiechu i pogoni za informacją, pie-

niądzem (nie-do-końca-wiadomo-za-czym) dobrze 
jest zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się dziesię-
cioleciu istnienia kierunku, który wybierany jest naj-
częściej przez osoby z pasją, marzące o artystycznym 
kształtowaniu rzeczywistości.

Przez te wszystkie lata naszemu miastu i regio-
nowi przybyło wielu animatorów kultury muzycznej, 
chórmistrzów, organistów, wyspecjalizowanych na-
uczycieli. Powstały nowe zespoły, chóry, grupy folk-
lorystyczne poruszające się w różnych stylistykach 
i konwencjach. kalendarium artystyczne naszego 
miasta wzbogacone zostało przez takie wydarze-
nia jak koncerty Uniwersyteckie organizowane pod 
wdzięcznym hasłem Przez muzykę do świata wartości, 
czy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w trzęsaczu 
Sacrum - non profanum. 

Szczecin stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Trwają rozmowy w sprawie 
powołania w naszym mieście Akademii Sztuki. Duża w tym zasługa akademickiego 
kształcenia muzycznego. W tym roku Uniwersytet Szczeciński świętuje jubileusz 
dziesięciolecia istnienia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Muzyczny jubileusz

Magdalena gardas

absolwentka
ilologii polskiej US, 

rzecznik prasowy US

Nigdy nie zapomnę tej wyjątkowej 
chwili. Był październik roku 1998, 
w sali Opery na Zamku podczas 
uroczystej inauguracji kolejnego 
roku akademickiego, indeks z rąk 
Jego Magniicencji Rektora US 
prof. Zdzisława Chmielewskiego 
odebrał nasz pierwszy student, który 
uzyskał najwyższą ocenę podczas 
egzaminów wstępnych. Tym 
studentem był Tomek Śpiewak (!). 
To nie mógł być przypadek, że 
student o tak muzycznym nazwisku 
inaugurował działalność naszego 
kierunku. Jakie to było wówczas 
pozytywne poruszenie wśród 
wszystkich biorących udział 
w inauguracji. Od samego początku 
udało nam się zwrócić na siebie 
uwagę.

(prof. Bohdan Boguszewski)

prof. Bohdan Boguszewski

kierownik katedry edukacji 
Artystycznej oraz dyrektor muzyczny 
Uniwersytetu szczecińskiego. 
inicjator i założyciel dwustopniowego 
kierunku studiów Edukacja artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej na 
poziomie licencjackim i magisterskim 
oraz studiów podyplomowych 
Muzykoterapia na Uniwersytecie 
szczecińskim, szkolących kadry dla 
szeroko rozumianej oświaty i kultury. 
założyciel i dyrygent kameralnej 
Orkiestry Academia. Dyrygował 
w ponad 500 koncertach w kraju 
i za granicą. te doświadczenia oraz 
nawiązanie współpracy z wybitnymi 
artystami ze świata muzyki pozwoliły 
zainaugurować Międzynarodowe 
Festiwale Muzyczne w trzęsaczu, 
odbywające się każdego lata od 2005 r. 
w roku podwójnego jubileuszu – XV- 
-lecia działalności Orkiestry kameralnej 
Academia oraz X-lecia koncertów 
Uniwersyteckich, profesor otrzymał 
od Ministra kultury i Dziedzictwa 
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
Brązowy Medal zasłużony kulturze 
Gloria Artis.
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fot. M. kulik

fot. J. giedrys
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ją scenę literacką, mają bardzo duży wpływ na 
to, jak się pisze, kto pisze, kto odnosi sukces, kto 
jest czytany. z drugiej strony trochę się im nie 
ufa, uważając za rodzaj mechanizmu kreujące-
go autorów. Mówi się o „polityczności“ nagród 
literackich, zwłaszcza nagrody nike, mówi się, że 
różne kryteria decydują, nie tylko te czysto lite-
rackie. Ale kiedy się jest w środku jako kandydat-
ka do lauru, przestaje się o tym myśleć, trzeba 
sobie to powiedzieć szczerze. Bez względu na 
to, jak ja te nagrody oceniam z profesjonalnego 
punktu widzenia, jednocześnie mówię sobie, że 
wszyscy naraz nie mogą się mylić. Jeśli „Bam-
bino“ jest nominowane do czterech nagród, to 
oznacza, że w coś trafiło. 

Jest Pani pisarką, która nie jest twórcą „nie-
winnym“, doskonale Pani zna literaturę, wie, 
jak się ją tworzy, jaka powinna być. Czy czu-
je Pani, że wobec innych pisarzy ma Pani ła-
twiej, że ten start jest nierówny?

nie, właśnie odwrotnie, myślę, że ten ro-
dzaj literatury, który trąci akademickością, nie 
jest ceniony. „Bambino“ wynika z moich prze-
myśleń jako osoby, która zajmuje się teoriami 
genderowymi, postkolonialnymi, teorią narracji, 
teorią autobiografii, jest tym wszystkim zarażo-
ne, oczywiście tak. z drugiej strony to nie jest 
literatura akademicka, nie ma w niej ironiczne-
go dystansu właściwego dla tego gatunku, ani 
bagażu erudycji, są za to emocje. w „Bambino” 
zdeponowałam tyle emocji, tak dużo mnie kosz-
towało, że do dzisiaj nie wiem, jaką jest powieś-
cią, nie umiem o niej racjonalnie mówić jak lite-
raturoznawczyni o pewnym obiekcie. to nie jest 
tak, że ja mam jakieś fory – przeciwnie, uważam, 
że rzeczy, które pisałam przed „Bambino“, wca-
le nie były najgorsze, ale umiejscowione poza 
głównym nurtem - właśnie dlatego, że uważane 
za niszową literaturę tworzoną w okolicach ga-
binetu profesorskiego. 

Na promocji książki dotyczącej dwudziesto-
lecia literackiego mówiła Pani o zjawisku 
nazwanym „kobieca literatura środka“. Czy 
chciałaby Pani, żeby „Bambino“ było zalicza-
ne do tego typu literatury?

nie, bo literatura środka to wcale nie jest no-
bilitujące określenie. Literatura środka to oferta 

rynkowa dla każdego i dla nikogo, ambitniejsza 
postać literatury popularnej. Myślę, że można 
wszystko powiedzieć o „Bambino”, tylko nie 
to, że ma cokolwiek wspólnego z literaturą po-
pularną, bo raczej straszy pewną trudnością, 
jaką sprawia, choć z drugiej strony jest czytana 
i przyjmowana przez osoby, które wcale nie są 
zapalonymi odbiorcami literatury wysokiej. Bo 
w coś trafia. nie jest opowieścią skrojoną tak, 
aby łatwo się ją czytało, by była atrakcyjna, a to, 
że trafia do ludzi, którzy najczęściej sięgają po, 
po prostu, atrakcyjne opowieści, to jest produkt 
uboczny.

Chciałabym, abyśmy nieco przyjrzały się 
przeszłości. Początek lat 90., pisze Pani 
doktorat, który został uznany za pierwszy 
w Polsce tekst napisany metodą krytyki fe-
ministycznej. Dlaczego Pani wtedy dokonała 
takiego wyboru, obok głównego nurtu, czy 
właściwie w niepopularnym wtedy nurcie?

no tak, właściwie w nieistniejącym. Powsta-
wały już wtedy podobne książki, równolegle wy-
dawane, nie wiedziałam o tym. nie było współ-
pracy naukowej pomiędzy np. mną a grażyną 
Borkowską, która w tym samym czasie pisała 
swoją książkę „cudzoziemki”. Ja się zajęłam po 
prostu polską literaturą współczesną, twórczoś-
cią włodzimierza Odojewskiego, i okazało się, że 
czytanie tej literatury samo doprowadziło mnie 
do narzędzi krytyki feministycznej. z jednej 
strony jest to fascynująca, wspaniała proza, bar-
dzo ważna w planie czytania wolnościowego, 
najlepszej polskiej tradycji. z drugiej strony jest 
to literatura, która skłania do pytań o kobiety 
i mężczyzn, porusza pytania o wrażliwość zwią-
zaną z płcią. w pewnym sensie te teksty na mnie 
wymusiły taką interpretację, co należy uznać za 
wielki paradoks. wewnątrz paradygmatu pa-
triarchalnego rodzą się dzieła wzniecające fe-

ministyczne pożary, nie tylko w planie rewindy-
kacji, także w planie fascynacji, a nawet miłości, 
jaką budzić może tylko wielka sztuka. 

Ale to podczas tej lektury dopiero Pani od-
krywała narzędzia krytyki feministycznej?

tak, wcześniej nie, ja ich po prostu nie zna-
łam, w pewnym sensie wymyśliłam je dla siebie, 
a dopiero później się ich nauczyłam z obcych 

Kamila Paradowska: Na początek pytanie 
prowokacyjne: czy tytuł tego wywiadu mógł- 
by brzmieć „Czekając na Nike“? Podoba się 
Pani ten pomysł?

Inga Iwasiów: Bardzo mi się podoba, oczy-
wiście, choć ja nie czekam na nike. to jest bardzo 
dziwna sytuacja, ponieważ w tej chwili (w dniu 
wywiadu: 10 czerwca, przyp. red.) „Bambino“ 
jest nominowane do czterech nagród (nike, 
nagroda Literacka gdynia, Angelus, cogito). 
w związku z tym jest chyba najbardziej nomi-
nowaną książką w Polsce. Można się spodziewać 

tylko krachu po tym wszystkim, można powie-
dzieć też, że jest to niepokojące pasmo sukce-
sów. Dostałam także zachodniopomorskiego 
nobla. Do tego wszystkiego dotarła do mnie 
wiadomość, że szczeciński Dwumiesięcznik Li-
teracki „Pogranicza“ otrzymał dofinansowanie 
z Ministerstwa kultury w wysokości pięćdziesię-
ciu tysięcy złotych oraz budżet na spotkania li-
terackie. tak wysokiego dofinansowania jeszcze 
nigdy nie mieliśmy i to w sytuacji powszechnych 
oszczędności na kulturze. w związku z tym za-
czynam oglądać się za siebie.

Sukces jest niepokojący dla Pani?

tak, jest niepokojący.

Są dla Pani ważne te nagrody? Hierarchizuje 
je Pani, poddaje refleksji?

Poddaję je refleksji z punktu widzenia kry-
tyczki, którą byłam do niedawna, dopóki nie 
zaczęło mnie to tak mocno dotyczyć. Rozma-
wialiśmy ze studentami o tym, czym są nagrody 
literackie w Polsce. niewątpliwie współkształtu-

Z prof. Ingą Iwasiów rozmawia Kamila Paradowska

Wświecie tekstów

Rozmawialiśmy ze studentami o 
tym, czym są nagrody literackie w 
Polsce. Niewątpliwie współkształtują 
scenę literacką, mają bardzo duży 
wpływ na to, jak się pisze, kto pisze, 
kto odnosi sukces, kto jest czytany. 
Z drugiej strony trochę się im nie ufa, 
uważając za rodzaj mechanizmu 
kreującego autorów.

W „Bambino” zdeponowałam  
tyle emocji, tak dużo mnie 
kosztowało, że do dzisiaj nie wiem, 
jaką  jest powieścią, nie umiem 
o niej racjonalnie mówić jak 
literaturoznawczyni o pewnym 
obiekcie.

Wewnątrz paradygmatu 
patriarchalnego rodzą się dzieła 
wzniecające feministyczne pożary, 
nie tylko w planie rewindykacji, także 
w planie fascynacji, a nawet miłości, 
jaką budzić może tylko wielka sztuka.

KULTURAKULTURA

„Prywatne/publiczne“
– jedna z ostatnich książek 

naukowych pod red.
Ingi Iwasiów wydana przez 

Wydawnictwo Naukowe US  
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w PRL umieściła tam też portret Odojewskiego. 
Myślę, że los, który on podziela - bycie prozai-
kiem, może najważniejszym dla swojego poko-
lenia, z jednoczesnym znakiem zapytania doty-
czącym wyborów życiowych – to jest coś bardzo 
charakterystycznego dla literatury polskiej. 
w ten sposób Odojewski staje mi się jeszcze 
bliższy. Myślę też, że w pewnym sensie on mnie 
wciąż uczy pisarstwa, chociaż gdyby czytać jego 
narrację i moją, wydawałyby się pewnie skrajnie 
różne dzisiaj, ale kiedy zaczynałam pisać, nie-
świadomie go naśladowałam. 

Odczuwa Pani przyjemność czytelniczą?

tak, oczywiście. nie mękę zawodowego 
czytania, w żadnym wypadku, myślę, że jest to 
najszczęśliwsze, co może się zdarzyć - wykony-

wać zawód, który sprawia przyjemność. to jest 
coś takiego, o czym ostatnio często myślę. Lu-
dziom wydaje się, że nauczyciel akademicki ma 
dużo wolnego czasu, a zwłaszcza ktoś taki, kto 
zajmuje się literaturą, właściwie nie ma żadnego 
konkretnego zawodu – wygłosi wykład, prze-
czyta jakąś pracę i ma wolne. w gruncie rzeczy, 
jeżeli się poważnie traktuje ten zawód, to jest on 
niewolą, bo nie ma nigdy końca, nie ma niedzie-
li, soboty, wolnego popołudnia, ciągle się jest 
w świecie tekstów. Ale na szczęście jakoś mi się 
to nie znudziło. 

Może więc nazwę ten wywiad „W świecie 
tekstów”?

Dobrze, proszę bardzo.

książek. właściwie doszłam do narzędzia krytyki 
feministycznej przez klasykę antropologii. Bo te 
narzędzia, którymi się wówczas posługiwałam, 
były właśnie z tego kręgu. Były przykładaniem 
tekstu antropologii kulturowej do tekstu litera-
ckiego.

W kręgu studenckim jest Pani uważana za 
matkę-założycielkę i przewodniczkę całego 
pokolenia studentów, w tej chwili również 
nauczycieli akademickich, którzy posłużyli 
się tym, co Pani odkryła w trakcie swojej pra-
cy. Ma Pani taką świadomość?

Myślę, że takie poszukiwania metodologicz-
ne, ale też trzeba powiedzieć otwarcie: świato-
poglądowe, robi się na własny rachunek. sama 

robiłam je na własny rachunek, nie przyznaję się 
do niczyjego przewodnictwa i robię to specjal-
nie, nie dlatego, że jestem taka zarozumiała, ale 
po prostu tak się złożyło, że nigdzie w bliskim 
kręgu nie było nikogo, kto mógłby mnie prowa-
dzić ku tym metodologiom, które mnie inspi-
rowały. Myślę, że w gruncie rzeczy ten sposób 
czytania odbywa się wciąż na własną rękę. Dzi-
siaj oczywiście zupełnie inaczej niż 20 lat temu; 
20 lat temu można było wskazać 5 książek, do 
których się odwoływano, dzisiaj tych książek by-
łoby 500 zapewne. więc może dzisiaj bardziej są 
przewodniczki i przewodnicy potrzebni, para-
doksalnie? im więcej, im większa biblioteka, im 
większy kanon lektur dostępnych, tym bardziej 
może potrzeba wskazówek? właśnie dlatego 
uważam, że bardzo ważny jest wykład akademi-
cki. i to, że dzisiaj odchodzimy od tej formy, że 
szukamy innych form, np. kształcenia na odle-
głość, zastępujemy obowiązkowe wykłady inny-
mi formami, popularne stały się wszelkiego ro-
dzaju prezentacje, środki techniczne, multime-
dialne i inne, to bardzo szkoda, ponieważ tylko 
w klasycznym wykładzie akademickim można 
wskazać, co wybrać, jak wybrać, jak myśleć, jak 
ja myślę, nie po to, by ktoś mnie kopiował, ale by 
nabrał odwagi do stawiania pytań, poszukiwań, 
zmagań intelektualnych i emocjonalnych. 

Ile powstało prac magisterskich pod Pani 
przewodnictwem?

Może nie powinnam tego mówić, ale nie 
wiem. nie liczę tego, chociaż powinnam. Ale nie 
setki, nie tak bardzo dużo, dlatego że na szczęś-
cie wciąż na naszym wydziale prowadzimy semi-
naria, w których uczestniczy kilkanaście osób, 
a nie 50. to daje możliwość bliskiego kontaktu 
i rozmawiania ze studentkami i studentami 
o tym, czego dotyczy praca, a nie tylko wskazy-
wania tego, jakie są reguły pisania pracy.

Czy posługiwanie się krytyką feministyczną, 
studiami genderowymi, które dotykają nas 
także prywatnie, intymnie, zmienia życie lu-
dzi, z którymi Pani pracuje? 

to jest trudne pytanie. Mam sygnały, że tak 
bywa. nie zawsze jest to wpływ pozytywny, 
ponieważ świat nie jest seminarium z literatu-
roznawstwa i nabyte w naszych rozmowach od-
ruchy mogą być obciążeniem. Poza tym kryty-
ka feministyczna daje łatwe przejście ku życiu. 
Uważam na to, by rozmawiać nie o życiu, tylko 
o tekście, by nie zmieniać zajęć akademickich 
w otwarte warsztaty psychologiczne. Jest taka 
pokusa. Bo jeśli proponowałam kilkanaście lat 
temu wykład o podmiocie kobiecym w litera-
turze, otwierałam okno na „ja” konkretnych 
osób. Od „ja” abstrakcyjnego i historycznego do 
opowiadania sobie plotek droga mogłaby być 
bliska. Dla mnie nie jest bliska, ja uważam, że 
istnieje granica i można przestrzegać tej reguły, 
to znaczy można jednak oddzielać prywatność 
od zajęć akademickich. więc jeśli się to robi, to 
oczywiście ryzyko jest mniejsze, ale zawsze ist-
nieje. Pomimo wszytko jesteśmy w obrębie hu-
manistyki, nie unikniemy rozmawiania o tym, co 
dla kogoś jest dużo ważniejsze niż podręcznik 
akademicki. w ten sposób można wejść w taką 
strefę oddziaływań, która kształtuje postawy, 
każe zadawać pytania. 

I na koniec jeszcze pytanie może dość naiw-
ne, ale wydaje mi się potrzebne. Czy Pani ma 
swojego ulubionego pisarza? Czy takie pyta-
nie można zadać literaturoznawcy?

Można, choć jeśli ktoś czyta zawodowo, co 
chwilę ma swojego ulubionego pisarza. kiedyś 
starałam się czytać niemal wszystko, co ukazuje 
się w głównym nurcie, sporo z małych wydaw-
nictw, rzeczy, które dostawałam. teraz już się to 
rozluźniło. Po pierwsze, status profesorski nie 
daje większej swobody, tylko odwrotnie, ma się 
więcej obowiązków, po drugie, zwracając się ku 
pisarstwu, muszę rozluźnić swoje krytyczne za-
jęcia, nie mogę żyć w takiej schizofrenii, że dziś 
ocenię sobie powieść napisaną przez kogoś, ju-
tro będę udzielać wywiadu na temat powieści, 
którą sama napisałam. w związku z tym nie mam 
takiej gonitwy myśli na temat literatury, że oto 
co trzy miesiące robię listę ulubionych publika-
cji. z jakimś uporem wracam do Odojewskiego, 
zwłaszcza teraz, kiedy Joanna siedlecka w swo-
jej książce „Liryka” mówiącej o uwikłaniu pisarzy 

Od „ja” abstrakcyjnego 
i historycznego do opowiadania 
sobie plotek droga mogłaby być 
bliska. Dla mnie nie jest bliska, ja 
uważam, że istnieje granica i można 
przestrzegać tej reguły, to znaczy 
można jednak oddzielać prywatność 
od zajęć akademickich.

Inga Iwasiów – profesor zwyczajny 
Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor 
Instytutu Polonistyki i Kulturoznaw-
stwa, redaktor naczelna dwumiesięcz-
nika „Pogranicza”, krytyczka literatury 
i  najbardziej w ostatnim czasie – pisar-
ka. Jej debiut powieściowy „Bambino” 
nominowano w Polsce do czterech na-
gród literackich. Autorka opowiadań, 

esejów i tomiku wierszy. W tym roku wy-
dała dwie książki naukowe pod wspól-
ną redakcją z pracownikami instytutu 
– „Prywatne/publiczne. Gatunki pisar-
stwa kobiecego” oraz „20 lat literatury 
polskiej”. Na Uniwersytecie Szczecińskim 
prowadzi m.in. seminaria magisterskie 
i doktoranckie, zajęcia z pisania krea-
tywnego oraz wykłady monograficzne.

KULTURAKULTURA

Prof. Inga Iwasiów
na konferencji naukowej 
„Teatr – miejsce uwodzenia“ 
zorganizowanej w czasie 
festiwalu „Kontrapunkt“

fot. M. seredyńska
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Niejednoznacznie
Jury tegorocznego festiwalu miało w czym 

wybierać! zaproponowane realizacje były róż-
norodne i (często) reprezentowały skrajnie od-
mienne tematy i poziomy. Było o blogach sfru-
strowanej „czterdziestki”, szalonej „krejzolki” 
i nieszczęśliwej emigrantki  („blogi.pl”, naro-
dowy teatr stary, kraków), była bajka dla doro-
słych o mieszkańcach domu z papieru („Utwór 
sentymentalny na czterech aktorów”, teatr 
Montownia, warszawa), była pewna pani, która 
lubiła być zabijana („Lubię być zabijana”, teatr 
studio im. stanisława ignacego witkiewicza, 
warszawa), rozśpiewane (i roztańczone) zakon-
nice skrywające pod habitami pewne sekrety 
(the convent, Jo strømgren kompani, Bergen, 
norwegia), wreszcie coś o człowieku i maszynie 
(„Live”, PLAsMA, zurych, szwajcaria). 

nie zabrakło też klasyki w ciekawym ujęciu. 
sięgnięto po szekspira („Romeo [i giulietta]”, 
Miejski teatr Lalek „Rijeka“, chorwacja), Brechta 
(„Versus. w gęstwinie miast”, teatr nowy, kra-
ków), witkiewicza („Obrock”, teatr studio im. 
stanisława ignacego witkiewicza, warszawa), 
najlepszych twórców niemieckich („Obwohl ich 
Dich kenne”, nico and the navigators, Berlin, 
niemcy).  

ciekawym (choć nieudanym) pomysłem było 
przedstawienie pt. „Dwoje biednych Rumunów 
mówiących po polsku” (Maxim gorki theater 
Berlin, Berlin, niemcy) powstałe na podstawie 
twórczości Doroty Masłowskiej. szczecin także 
miał godną reprezentację. teatr współczesny 
wystawił „iD”, spektakl stworzony na podstawie 
cyklu reportaży Angeliki kuźniak i Renaty Rad-
łowskiej w reżyserii Marcina Libery.

Teren
w terenie też się działo. Po raz pierwszy kOn-

tRAPUnkt wyszedł na ulicę i to z dobrym (przy-
najmniej ze względu na frekwencję) skutkiem. 
szczecinianie chętnie uczestniczyli w dwóch 
plenerowych spektaklach – „titanicu” (theater 
titanick, Münster/Leipzig, niemcy) i „klątwie” 
(Fundacja kresy 2000, Lublin).  widzowie, urze-
czeni żywiołami – ogniem i wodą, z wypiekami 
na twarzach obserwowali, jak tonie titanic (choć  

Kalendarium
sparafrazuję pewną aktorkę – 22 kwietnia 

2009 roku rozpoczął się w szczecinie Przegląd 
teatrów Małych Form kOntRAPUnkt. i to już po 
raz czterdziesty czwarty (pierwszy przegląd od-
był się w 1966 roku – jeszcze pod nazwą szcze-
ciński Przegląd teatralny)! Festiwal niezmiennie 
cieszy wszystkich miłośników bliskich spotkań 
z teatrem, zwolenników dziennych (i nocnych) 
dyskusji o teatrze i amatorów przechadzek po 
mieście (oczywiście z teatru do teatru). zapro-
ponowano nam kilkanaście spektakli konkurso-
wych zrealizowanych przez zespoły z Polski i ze 
świata, zorganizowano imprezy towarzyszące, 
dyskusje, wystawy i przedstawienia plenerowe. 
kontrapunkt 2009 swoje zadanie spełnił.

Oczekiwania
z roku na rok kOntRAPUnkt zdobywał ser-

ca kolejnych pokoleń. choć zmieniała się jego 
forma, zmieniali się organizatorzy, nigdy nie 
zmieniały się oczekiwania odbiorców. Miało być 
ciekawie, mądrze i nowatorsko.  czy spełniły się 
oczekiwania widzów w tym roku? Opinie były 
różne – dla jednych festiwal „trzyma poziom”, 
inni stwierdzili, że zaproponowane spektakle 
mogły rozczarować, niektórzy dostrzegali roz-
wój całego przedsięwzięcia. Okazało się, że 
szczeciński widz (a zwłaszcza widz kontrapunk-
towy) ma swoje zdanie i swoje wymagania, któ-
rym niełatwo sprostać. 

Alfabet
Kontrapunktu
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Joanna Flis

studentka IV roku
polonistyki oraz

II roku kulturoznawstwa 
na US

Arkadiusz Buszko
w nagrodzonym „ID“

– spektaklu Tearu
Współczesnego ze Szczecina 

powstałym w koprodukcji
z Teatrem Łaźnia Nowa 
w Krakowie oraz TEMPS 

D’IMAGES 2009 / CSW Zamek 
Ujazdowski w Warszawie

 
fot. M. seredyńska

„Live“ zepołu Plasma
z Zurychu

fot. M. seredyńska

Efektowny plener – „Titanic“ 
na Nabrzeżu Starówka 
 
fot. M. Miszuk
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Nagrody
nie zapominajmy, że walka o nagrody,  m.in. 

grand Prix Publiczności, złotą Recenzję, nagro-
dę Dziennikarzy, trwała. Obradowało także jury 
(w składzie: Beata Bandurska, zenon Butkiewicz, 
Paweł Passini, Jacek Polaczek,  Paweł sztarbow-
ski). niekwestionowanym zwycięzcą (oczywi-
ście według jurorów) okazał się spektakl „Die 
Hamletmaschine”, któremu przypadło najwięcej 

z przewidzianych nagród. widzowie docenili 
jednak inny spektakl i swą nagrodę przyznali 
twórcom realizacji „Utwór sentymentalny na 
czterech aktorów” . i znów okazało się, że pub-
liczność ma swoje zdanie.

Król 
Mocnym akcentem zakończył się festiwal. 

spektakl finałowy „król umiera, czyli ceremo-
nie” (narodowy stary teatr, kraków) nie musiał 
zabiegać o publiczność i dobre recenzje. gwa-
rancją sukcesu miała być doskonała obsada. Je-
rzy trela, Anna Dymna, Dorota segda, Anna Po-
lony. creme de la creme polskiej sceny teatral-
nej. choć sądząc po licznych opiniach – czasem 
to za mało.

The end
kończy się mój własny Mały Przegląd kOn-

tRAPUnktU. z łezką w oku pożegnałam się 
z czterdziestą czwartą edycją, ale z nadzieją 
w sercu czekam na kolejną…

tylko fragmentarycznie) i jak płonie chałupa 
(właściwie jej dach).

Reisen
nie byłoby kOntRAPUnktU bez podróży do 

Berlina. na jeden dzień festiwal przeniósł się do 
stolicy niemiec. nasi geograficzni sąsiedzi przy-
gotowali dla przybyłych gości trzy spektakle. 

tematycznie dość ciężkostrawne. Było o rodzi-
nie z problemami („Der gott des gemetzels”), 
Hamlecie („Die Hamletmaschine”) i człowieku, 
który chciał zniknąć („Die tauben”).

Ale kino!
kOntRAPUnkt to nie tylko teatr. Przedpo-

łudnia wytrwalsi uczestnicy festiwalu spędzali 
w… kinie. Prowizorycznym, ale wartościowym. 
w  podróż po świecie filmu zaprosił widzów 
(niestety tylko z ekranu) slavoj zizek ze swoją 
„z-boczoną historią kina”, a tajniki kreowania 
medialnego wizerunku odkrywał Piotr tymo-
chowicz („Jak to się robi”).

Podsłuchane
słuchać mogliśmy i dźwięków, i głosów. 

ii symfonia Pawła Mykietyna podczas inaugu-
racji przeglądu, koncert szczecińskiego zespołu 
chorzy na Odrę, muzyka teatralna Anny zaradny 
i Roberta Piotrowicza, wreszcie świetnie przy-
jęte słuchowisko radiowe autorstwa krzysztofa 
czeczota pt. „Jeszcze się spotkamy młodsi”… 
kontrapunkt skutecznie pieścił nasze zmysły. 
znalazło się coś dla ucha i dla oka.

Uwiedzenie
Dla umysłu także. Dyskusja panelowa „teatr 

– miejsce uwodzenia” przygotowana przez Ro-
berta cieślaka pozwoliła o teatrze podebatować. 
A debatowali zaproszeni goście (m.in. krystyna 
Duniec, Jacek kochanowski, nina király, Michał 
Bajer) i uczestniczący w spotkaniu widzowie. Mó-
wili o sztuce uwodzenia w teatrze i relacji pomię-
dzy widzem, aktorem, reżyserem, sceną… Okaza-
ło się, że miłość do teatru nie jest taka prosta.

KULTURAKULTURA

Oryginalna propozycja teatru 
Nico and the Navigators

z Berlina – „Obwohl ich Dich 
kenne“

 
fot. M. seredyńska

Beata Zygarlicka jako
Heidi i Andreas – „ID“

 
fot. M. seredyńska

Podobnie było z norweskim 
spektaklem „The Convent“

fot. M. seredyńska

„Lubię być zabijana“ Teatru 
Studio z Warszawy wzbudziło 
duże kontrowersje

fot. M. seredyńska
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ry. „test pilota Pirxa” w reżyserii Marka Piestraka 
wzbudził duży entuzjazm, niestety, nie był on 
spowodowany poziomem artystycznym, a bar-

dzo słabymi efektami specjalnymi. z kolei „Profe-
sor  zazul” to etiuda na podstawie opowiadania 
„ze wspomnień ijona tichego”, wyreżyserowana 
przez Marka Łowickiego i Jerzego stawickiego. 
na uwagę w filmie zasługuje niezwykła muzyka, 
która była powodem niejednej rozmowy w ku-
luarach. największą gratką dla fanów kina s-f 
okazała się krótka forma „Przekładaniec”, zrea-
lizowana przez Andrzeja wajdę. ciekawe jest, że 
to jedyna adaptacja tekstu Lema, z której pisarz 
był zadowolony. Fabuła tego obrazu to ta sama 
historia, którą poznaliśmy wcześniej w słucho-
wisku Polskiego Radia szczecin, dzięki czemu 
właśnie ten seans cieszył się największym zain-
teresowaniem uczestników. w porównaniu obu 
form bezkonkurencyjna okazała się jednak ekra-
nizacja.

Naukowo i teatralnie 
Dla tych, którzy chcieli poszerzyć swoją wie-

dzę na temat polskiego mistrza science fiction 
i jego dzieł, zostały przygotowane dwa wykła-
dy. Pierwszy z nich, poświęcony przypadko-
wości w powieściach Lema, prowadził wybitny 
naukowiec i znawca tematu, profesor Jerzy Ja-
rzębski. Drugi, pod tytułem „kartograf w kos-
mosie: o Lemowskich przestrzeniach myślenia”, 
wygłosił utalentowany prelegent, doktor Maciej 
Płaza. wynikiem obu wykładów były gorące 
dyskusje, do których włączała się liczna grupa 
uczestników. Poziom merytoryczny dyskursu 
stał na wysokim poziomie, a mówcy starali się 
odpowiedzieć na każde pytanie wyczerpująco. 
na finał wydarzenia odwiedziliśmy teatr Polski. 
na jego deskach wystawiono spektakl kompa-
nii Doomsday i Białostockiego teatru Lalek pt. 
„Murdas“. 

nie ulega wątpliwości, że cykl „wspominamy 
Lema” to jedno z ważniejszych wydarzeń kultu-
ralnych ostatniego okresu. Dawno nie mieliśmy 
w naszym mieście tak profesjonalnie przygoto-
wanej i niezwykle bogatej inicjatywy. zaczyna-
jąc wyliczanie od pieczywa, przez wystawę, fil-
my, słuchowisko, wykłady, kończąc na spektaklu 
teatralnym, który uwieńcza ten wszechstronny 
i kompletny projekt. nie można zapomnieć 
o niezwykłości postaci, dla której cała ta idea 
powstała. Mając na uwadze wielkość stanisława 
Lema i rangę jego literatury, cieszy fakt, że także 
w szczecinie pojęliśmy się twórczej rozmowy na 
temat jego dzieł.

„wspominamy Lema”– pod taką nazwą od-
było się pod koniec czerwca w szczecinie atrak-
cyjne wydarzenie kulturalne. Różnorodność 
programu i poziom jego realizacji okazał się im-
ponujący. sprawił, że wszyscy uczestnicy, nawet 
ci, którzy nigdy wcześniej nie interesowali się 
twórczością mistrza science ficion, wzbogacili 
swoje wyobrażenia na jego temat.

Przekładaniec i śniadanie
znaczącą rolę w całej inicjatywie odegrało 

Polskie Radio szczecin, które przy współpracy 
z zachodniopomorskim Uniwersytetem techno-
logicznym zorganizowało happening w formie 
pięciu krótkich audycji. nadawane od 25 do 29 
maja, poruszały tematykę zaczerpniętą z litera-

tury fantastycznonaukowej: teleportacja, prąd 
przesyłany falami radiowymi, prędkość świetlna, 
winda kosmiczna, silnik wykorzystujący grawi-
tację oraz pole magnetyczne ziemi. szczecińska 
rozgłośnia wyemitowała ponadto na żywo słu-
chowisko pt. „Przekładaniec”, które realizowane 
było w klubie 13 Muz. Odbiorca mógł przyjrzeć 
się aktorom z bliska, bądź śledzić rozwój drama-
tu włączając odbiornik w domu.  

niecodziennym wydarzeniem było „Śniada-
nie z Lemem”, odbywające się na Alei kwiatowej. 
Uczestnicy i zwykli przechodnie mogli usiąść 
przy stole, napić się kawy i zjeść ciastko. w tym 
samym miejscu od 25 maja do 7 czerwca trwa-
ła wystawa rysunków, zatem każdy z obecnych 
przy poczęstunku mógł dokładnie przyjrzeć się 
szkicom pisarza. kolejnym oryginalnym pomy-
słem była akcja piekarni Asprod, która oferowała 
swoim klientom wypieki z naniesionymi na nie 
grafikami z wystawy. 

Lem i kino  
ważną częścią cyklu były projekcje filmowe. 

wśród nich znalazły się obrazy dokumentalne 
oparte na wypowiedziach polskiego pisarza 
i badaczy analizujących jego dorobek literacki. 
naszkicowały one umiejętnie sylwetkę stanisła-
wa Lema, człowieka niezwykle inteligentnego, 
filozofa, naukowca i futurologa. nie zabrakło 
w tych produkcjach również akcentów, które od-
kryły nietuzinkowe poczucie humoru bohatera. 
Omawiane kwestie biograficzne dopełniały ca-
łość portretu, który oczarował widownię. 

Filmy fabularne były natomiast obrazami 
zrealizowanymi na podstawie tekstów literatu-

Klub 13 Muz, znany z dużej aktywności kulturotwórczej, kolejny raz wykazał się 
profesjonalizmem. Zaoferował mieszkańcom Szczecina bogaty wachlarz propozycji, który 
był adresowany zarówno do osób o rozległej wiedzy na temat Stanisława Lema, jak i tych, 
które nigdy nie miały styczności ze spuścizną charyzmatycznego literata.

Science fiction
w Szczecinie

karol Hajdukiewicz

student II roku
ilologii polskiej US

KULTURAKULTURA

Słuchowisko „Przekładaniec“ 
zostało wydane na płycie
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grażyna Rosa (red.)
MARKETING W HANDLU 

książka przybliża odbiorcom problematykę marketingu w handlu, specyikę 
nowoczesnych działań marketingowych w przedsiębiorstwach handlowych. 
Jej treść podzielono na dwie części: handel we współczesnej gospodarce 
oraz marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego. w publikacji 
przedstawiono m.in. rodzaje, zmiany i tendencje w handlu, ze szczególnym 
uwzględnieniem handlu elektronicznego, wykorzystanie badań marketin-
gowych jako podstawy do podejmowania strategicznych i operacyjnych 
decyzji w handlu, specyikę dostosowywania narzędzi marketingowych 
do handlu, gdzie nacisk położono na komunikację i negocjacje z klientami 
oraz merchandising, a także najnowsze koncepcje marketingu dostoso-
wane do przedsiębiorstw handlowych. Podręcznik jest przeznaczony dla 
wielu środowisk, przede wszystkim dla studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, mene-
dżerów zarządzających przedsiębiorstwami handlowymi i innych instytucji, dla których ważna jest proble-
matyka marketingu w handlu. 

Henryk walczak
Sojusz z Rumunią w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1931

Jest to pierwsze tak szczegółowe opracowanie dziejów kształtowania się i funk-
cjonowania polsko-rumuńskiego sojuszu po i wojnie światowej. na podstawie 
bogatego materiału źródłowego autor kreśli frapujący obraz ówczesnych rela-
cji polsko-rumuńskich. Rozważania wskazują m.in. na to, że kwestia dwustron-
nych umów wojskowych między Polską a Rumunią w latach 1918–1931 miała 
– prócz roli militarnej – niezwykle duże znaczenie polityczne w dyplomacji 
państw europy Środkowej: czechosłowacji, węgier i zsRR. Poprzez persona-
lizację działań dyplomatycznych, negocjacji wojskowych i gospodarczych  
H. walczak ukazał rolę oraz miejsce w tym procesie znanych i mniej zna-
nych dyplomatów, polityków i wojskowych.

gAŁAJ-DeMPniAk R., Propaganda wojenna w Rzeczypospoli-
tej w świetle literatury staropolskiej w XVi-XVii wieku, s. 382, cena 
45,00 zł (cena promocyjna 39,00 zł)

gALAnt A., iwAsiÓw i. (red.), Dwadzieścia lat literatury pol-
skiej 1989-2009. idee, ideologie, metodologie, s. 420, cena 30,00 zł

ksiąŻek–szczePAnikOwA A., Żyć w odbiorze... czytelnicze 
wyzwanie z pozycji edukacji, s. 272

MikOŁAJ kRzysztOF z cHALcA cHALecki, kompendium re-
toryczne, seria Retoryka. Małe Podręczniki wielkich Mistrzów, 
wstęp i oprac. J. nowaszczuk i M. skwara, przekład J. nowasz-
czuk, s. 202, cena 30,00 zł

MisiAk R., spór o transcendentalną koncepcję rozumu. H.M. 
Baumgartner versus J. Habermas, s. 166, cena 27,00 zł

ROsA g., komunikacja i negocjacje w biznesie, s. 178, cena 25,00 zł

ROsA g. (red.), Marketing w handlu, s. 296, cena 35,00 zł

sygit k., instrukcja pisania prac dyplomowych i magisterskich. 
Poradnik dla studentów wychowania izycznego i studentów 
zdrowia publicznego, s. 88, cena 20,00 zł (cena promocyjna 10,00 zł)

BABis H., czAPLewski R. (red.), Rynki przesyłu i przetwarzania 
informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju. cz. i. ekono-
miczne Problemy Usług nr 35, zn nr 544, s. 734

BABis H., czAPLewski R. (red.), Rynki przesyłu i przetwarzania 

informacji – stan obecny i perspektywy rozwoju. cz. ii. ekono-
miczne Problemy Usług nr 35, zn nr 544, s. 694

BieLAwskA A. (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mi-
kro i małych przedsiębiorstw. Mikroirma 2009. ekonomiczne 
Problemy Usług nr 34, zn nr 540, s. 678

FiLiPiAk B. (red.), kreowanie przedsiębiorczości – instrumenty 
i determinanty. Problemy zarządzania, Finansów i Marketingu 
nr 12, zn nr 487, s. 206, cena 30,00 zł

FLeJteRski s. (red.), wielkie miasta, aglomeracje, metropolie. 
ekonomiczne Problemy Usług nr 30, zn nr 529, s. 308

HOzeR J. (red.), Metody ilościowe w ekonomii. studia i Prace 
wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 11, s. 494, cena 
40,00 zł

nieDzieLski P., POznAŃskA k., MAtUsiAk k.B. (red.), kapitał 
ludzki – innowacje – przedsiębiorczość sOOiPP AnnUAL 2008. 
ekonomiczne Problemy Usług nr 28, zn nr 525, s. 394

nowa krytyka 22/23, red. J. kOcHAn, s. 352, cena 36,00 zł

Przegląd zachodniopomorski 2008/4, red. t. BiAŁecki, s. 194, cena 

15,00 zł

eiDeR J., Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa za-
chodniopomorskiego – Pekin 2008, s. 156

w kręgu idei, polityki i wojska. studia oiarowane Profesorowi 
Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. 
t. sikORski, H. wALczAk, A. wątOR, s. 654, cena 37,00 zł

Renata ziemińska (red.) 
ANALIZA I EGZYSTENCJA NR 9
CZASOPISMO FILOZOFICZNE

Oprócz recenzji kilku książek o tematyce ilozoicznej (m.in. frapującej książ-
ki „na pograniczu życia” Roberta Roczenia, w której autor odpowiada na py-
tanie, czy ilozoia potrzebna jest medycynie), sprawozdania z Viii Polskiego 
zjazdu Filozoicznego, który odbył się w warszawie we wrześniu 2008 r., oraz 
relacji z przeprowadzonej na zjeździe debaty Czy naturalizacja jest nadzieją 
epistemologii?, czytelnik znajdzie w tym numerze wiele interesujących arty-
kułów. M. Miłkowski formułuje ciekawą tezę, że za niewinnym z pozoru wy-
rażeniem „metafora komputerowa” kryje się niebezpieczeństwo banalizacji 
obliczeniowej metodologii badań nad umysłem. s. Judycki rekonstruuje histo-
rię ilozoicznego idealizmu i jego współczesne odmiany. M. walczak pisze na 
temat koncepcji intuicji i jej roli w procesach poznawczych, a J. Jonkisz, przed-
stawiając rodzaje świadomości w ilozoii, próbuje pokazać, że choć w powszechnym rozumowaniu świado-
mość zwykle łączy się z subiektywnością, to można uwolnić ją od subiektywności za pomocą rozszerzonych 
deinicji tych słów.

Jerzy kochan (red.)
NOWA KRYTYKA NR 22/23
CZASOPISMO FILOZOFICZNE

kolejny tom „nowej krytyki” zachęca do lektury swą różnorodnością. Obok 
tekstów będących kontynuacją zainteresowań zespołu redakcyjnego te-
matyką nietzscheańską i humowską znalazł się artykuł B. korzeniewskiego 
opisujący Holokaust jako emblematyczny obraz czystego niewyjaśnione-
go zła, M. wojewoda omawia pojęcie nirwany w buddyzmie tybetańskim, 
t. turowski przedstawia koncepcję bioetyki Petera singera, a M. więcław, 
odnosząc się do feministycznych badań genderowych, snuje rozważania na 
temat, co mężczyzna powinien wiedzieć o nauce. w najnowszym numerze 
również przekłady interesujących tekstów g. Deleuze’a (o czterech formu-
łach poetyckich, mogących stanowić podsumowanie ilozoii kantowskiej) 
oraz J.-L. nancy’ego, a także recenzje książki M. Foucaulta „słowa i rzeczy. 
Archeologia nauk humanistycznych” oraz książki „Historia brzydoty” pod red. 
U. eco.

nasze książki kupisz:
•	w	siedzibie	Wydawnictwa,	ul.	Mickiewicza	66	(WNEiZ	US)
•	w	Księgarni	Akademickiej,	al.	Papieża	Jana	Pawła	II	31	i	ul.	Krakowska	(WH	US)
•	w	Księgarni	Economicus,	ul.	Piłsudskiego	24
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Przyszłość wymaga inwestycji, dobrze, jeśli ta inwestycja szybko 
nam się zwraca. A co jeśli to my sami jesteśmy tyle warci, że inni 
gotowi są zapłacić za naszą obecność? Reklama, którą zamiesz-
czamy na ostatniej stronie „Przeglądu…“ niezbicie dowodzi, że 
wkroczyliśmy w czas, kiedy studiowanie po prostu się opłaca. to 
optymistyczna prognoza na przyszłość. 

Przyszły rok akademicki będzie szczególny nie tylko z powodu 
dołączającej do nas zadowolonej rzeszy matematyków i izyków. 
Mija dwadzieścia pięć lat od czasu powstania Uniwersytetu szcze-
cińskiego i ten jubileusz będziemy świętować hucznie. Już od kil-
kunastu miesięcy trwają prace nad dwiema publikacjami – księgą 
Jubileuszową oraz monograią przygotowywaną przez prof. stę-
pińskiego z instytutu Historii i stosunków Międzynarodowych. 
w momencie, kiedy zamykamy ten numer czasopisma, nie znamy 
jeszcze tytułu monograii, ale już możemy ją rekomendować jako 
jedną z pozycji, które warto mieć w swojej biblioteczce. 

Do naszych biblioteczek powinien też dołączyć najnowszy numer 
„Przeglądu Uniwersyteckiego“, który będzie przybliżał historię 
miejsca, w którym dziś jesteśmy, rozwijamy się, pracujemy. Dwa-
dzieścia pięć lat to krótki czas dla uczelni, a jednak, zdjęcie, które 
zamieszczamy poniżej, niezbicie dowodzi, że Us powstawał w in-
nej epoce, która dziś wydaje nam się jednak historycznie odległa. 
sięgnięcie do historii, często trudnych pierwszych doświadczeń 
akademickich, daje możliwość spojrzenia z dystansem na proce-
sy, które również dziś nas dotyczą. 

Życzymy wszystkim naszym czytelnikom owocnych wakacji (wie-
my, że wielu pracowników naukowych także teraz intensywnie 
pracuje), odpoczynku (mimo wszystko) i radosnego spotkania 
z młodą, dwudziestopięcioletnią uczelnią w przyszłym roku aka-
demickim.

Inauguracja 1985,
na zdjęciu od lewej:

prof. Kazimierz Jaskot, 
pierwszy rektor Uniwersytetu 

Szczecińskiego, premier PRL 
gen. Wojciech Jaruzelski

oraz Stanisław Miśkiewicz,
I sekretarz KW PZPR

w Szczecinie

fot. J. giedrys
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