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Ale jeśli mówimy, że świat się zmienia, to jakby zdejmu-

jemy z siebie odpowiedzialność za niego, przyjmujemy, 

że postawy i wartości jakby same z siebie gdzieś nikną 

czy się rozmywają, a tym samym odbieramy sami sobie 

przywilej i możliwość kształtowania naszej rzeczywi-

stości. To pierwsza kwestia.

Druga – tu nie będę poprawna politycznie – doty-

czy innego obszaru, tego, co zewnętrzne wobec huma-

nistyki. Od czasów bodajże Władysława Gomułki (żeby 

nie sięgać głębiej) kolejne rządy, bez względu na to, jaką 

opcję reprezentują, stawiały sobie za punkt honoru 

niszczenie inteligencji, przede wszystkim humanistycz-

nej, lub przynajmniej jej marginalizowanie. Powody by-

wały różne, ale to w tej chwili mniej ważne. Czyli wła-

ściwie my, humaniści, powinniśmy być dumni i czuć się 

dowartościowani, skoro każda władza się nas boi lub 

uważa za warstwę dla siebie niewygodną.

E.B.N: Rozumiem, że stawia Pani znak równości mię-

dzy postawą inteligenta i humanisty, obaj jednak zo-

stali zmarginalizowani?

danuta dąbrowska: My poniekąd jesteśmy temu win-

ni. Teresa Walas pisała w latach dziewięćdziesiątych 

o zamilknięciu intelektualistów jako reakcji na nową 

rzeczywistość po 1989 roku. Humanistyka też wtedy 

niemal zamilkła, okazała się w tym pierwszym okresie 

bezradna, coś wtedy przegapiliśmy.

dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US: Mam inny pogląd 

w tej sprawie. Koniec paradygmatu romantycznego, 

ogłoszony przez Marię Janion, był sformułowaniem 

zbyt optymistycznym i przedwczesnym. Nawiasem 

mówiąc – nie jestem pewien, czy Janion, tak jak mnie, 

ten domniemany upadek napawał optymizmem. Tak 

czy owak, nadal żyjemy w kręgu wyobrażeń roman-

tycznych. Częścią tego wyobrażenia, tego zespołu my-

Humanistyka
Dyskusja redakcyjna (16.05.2014)

Elżbieta B. Nowak: W dzisiejszej dyskusji redakcyj-

nej podejmujemy temat kondycji współczesnej hu-

manistyki, która, według wielu, znalazła się w kryzy-

sie. Pierwszą kwestią, którą należałoby rozważyć, jest 

funkcjonowanie polskiego etosu humanistycznego 

– czy podobnie jak w innych czasach wykształciliśmy 

współczesną jego odmianę, czy też dominuje wciąż 

trwała w polskiej kulturze spuścizna romantyczna?

dr hab. danuta dąbrowska, prof. US: Trudno byłoby 

określić, od kiedy ta ewentualna zmiana etosu się za-

czyna. Myślę, że wyraźnej granicy nie da się ustalić, 

ale też mam przekonanie, że żaden etos już nie istnieje. 

Nie odwoływałabym się też do tak wzniosłych pojęć, 

powiedziałabym raczej, że istniało od dawna i umoc-

niło się szczególnie w XIX wieku coś takiego, jak by-

cie humanistą. Był to nie tyle ktoś, kto śledził artyzmy 

Słowackiego czy liczył głoski w wierszu, ile ktoś, kto 

reprezentował pewien sposób bycia, któremu pozo-

stawał wierny, pewną postawę wobec rzeczywistości 

i innych ludzi. Wiązało się to z określonym systemem 

wartości, ale też ze stylem życia właściwie w każdym 

obszarze – od ubierania się, urządzania mieszkania, 

spędzania wolnego czasu i dobierania przyjaciół po 

szerokie uczestnictwo w kulturze, otwarcie na świat 

w jego ustawicznej zmienności, znajomość wreszcie 

kanonicznych tekstów z różnych dziedzin kultury. 

Taka postawa stopniowo ulegała erozji, aż do niemal 

zupełnego zaniku obecnie, i można by się zastanawiać 

nad tym, dlaczego tak się stało.

Zawsze można powiedzieć, że świat się zmienia i nie 

wszystko należy konserwować. To się odnosi np. do ro-

mantycznego etosu kultury polskiej, który przecież 

w swojej pierwotnej formie nijak nie przystawałby do 

naszej współczesności, chociaż ciągle warto się zastana-

wiać, co z niego trzeba ocalić, w jakim kształcie, ale też 

co z niego rzeczywiście ocalało i jak dzisiaj funkcjonuje.

TEMAT NUMERU

Elżbieta Beata
Nowak
redaktorka

naczelna „Przeglądu
Uniwersyteckiego”
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śli – i tu się zgodzę z prof. Dąbrowską – jest 

przewodnia rola tak zwanej inteligencji. 

Myślę, że inteligenci nadal, niestety, tak 

o sobie myślą; zgodnie z tym paradygma-

tem, który dziś okazuje się anachroniczny 

z tego powodu, że jest nazbyt paterna-

listyczny. Opiera się na przekonaniu, że 

inteligenci powinni nauczać, przewodzić, 

wyjaśniać, że są kimś lepszym niż reszta 

społeczeństwa. Owo przekonanie to jedna 

ze słabości środowisk humanistycznych. 

Natomiast według mnie dzisiejsza sy-

tuacja jest następująca. Otóż kultura hu-

manistyczna wspiera się na książce i na 

czytelnictwie, a żyjemy w Polsce w czasie, 

kiedy czytelnictwo dramatycznie spa-

da. Z roku na rok w wolnej Polsce coraz 

mniej osób czyta książki. Z badań Instytu-

tu Książki i Biblioteki Narodowej wynika 

bardzo ważny wniosek. Proszę zgadnąć, 

jak wielki odsetek ludzi w naszym kraju 

uważa, że czytanie jest obowiązkiem kul-

turowym i nobilituje oraz że prawdziwa 

jest maksyma, którą powtarzali nasi ro-

dzice: „Czytaj, będziesz mądry”.

dr hab. Maciej Witek, prof. US: 15%

Andrzej Skrendo: Tylko 2%. W takiej sy-

tuacji kultura humanistyczna musi zanik-

nąć. Pytanie, czy to dobrze, czy źle? Mnie 

trochę szkoda. Dziś nie jest nikomu wstyd, 

kiedy deklaruje: „Nie czytam”. To nie jest 

kulturowo naznaczone. To jest postawa 

neutralna, która nie skazuje na ostracyzm 

w żadnym kręgu społecznym w Polsce. 

I to jest problem. 

TEMAT NUMERU

dr Bogdan Balicki: Chciałbym się odnieść 

do tego, co powiedział prof. Skrendo, co 

jest według mnie skutkiem myślenia ro-

mantycznego – przekonania, że słowo 

i pisanie wpływa na rzeczywistość. Jeśli 

będę dużo czytać, będę dużo pisać, to na-

piszę coś tak poważnego, że to wpłynie na 

rzeczywistość. Mówiąc o humanistyce, 

już na starcie mamy taką trudność, po-

nieważ uruchamiamy wiele porządków. 

Mamy zatem sferę tzw. intelektualistów 

– osobliwość. W encyklopedii angielskiej 

z XIX wieku określenie „inteligencja” 

obejmowało elitarną warstwę osób wy-

kształconych w Polsce i Rosji, tylko my 

ich wyróżnialiśmy, bo jeszcze do niedaw-

na wykształcenie było elitarne.

E.B.N: Przypomnijmy, że przed rokiem 

1989 7% społeczeństwa polskiego posia-

dało wykształcenie wyższe, obecnie sto-

pień skolaryzacji to około 40%.

Andrzej Skrendo: A jednocześnie spada 

czytelnictwo książek…

danuta dąbrowska: Ale mamy nie 40% 

intelektualistów, ale tych, którzy do tej 

roli aspirują.

E.B.N: Mówimy o zmianie jakościowej, 

o osobach, które są w obrębie oddziały-

wania szkół wyższych.

Andrzej Skrendo: Mamy więc paradoks: 

stopień skolaryzacji rośnie – i to bardzo 

mocno – w ostatnich dwudziestu latach, 

a jednocześnie czytelnictwo i zaintereso-

wanie kulturą dramatycznie spada. 

Bogdan Balicki: To jest też dowód na to, że 

jesteśmy świadkami dynamicznych zmian. 

Chciałbym uspokoić tych, którzy martwią 

się, że w Polsce czytelnictwo spada, ponie-

waż na Zachodzie rośnie, poddajemy się 

trendom zachodnim. Zanim uzupełnię swo-

ją argumentację, chciałbym wypowiedzieć 

się na temat tego etosu. Tak naprawdę nie 

wiemy, czym jest humanistyka. Poloniści, 

ilozofowie, ale czy socjolog empirysta też? 

Czy prawnik? – czasem tak, czasem nie.

E.B.N: Według dawnych deinicji huma-

nistyka zajmuje się tym, co jest związane 

z człowiekiem, jego wytworami i działal-

nością. 

Bogdan Balicki: Większość nauk zajmuje 

się człowiekiem, stąd to pomieszanie. Mó-

wienie generalnie o humanistyce będzie 

trudne, więc odniosę się do etosu, bo u nas 

zachodzi zmiana w tym obszarze. Widział-

bym ją jako proces wychodzenia z formy 

społeczeństwa wspólnotowego, które opisał 

Durkheim, do wielu poszczególnych rzeczy-

wistości społecznych, które są odniesione do 

siebie równolegle, nie ma w nich już hierar-

chii. Jesteśmy spóźnieni, jeśli chodzi o pro-

cesy rozwoju społecznego wobec zmian, 

które na Zachodzie dokonały się już dawno, 

dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US
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czyli przejścia od społeczeństwa feudalnego 

do nowoczesnego. Uczymy się dopiero ne-

gocjować swoją rzeczywistość, co widać we 

wszystkich dyskusjach o inności, ponieważ 

myślimy wspólnotowo…

Andrzej Skrendo: I hierarchicznie…

Bogdan Balicki: …i tak też wciąż myślimy 

o humanistyce, bo jakie było marzenie ro-

mantycznego pisarza? Żeby „Słowo stało 

się Ciałem, a Wallenrod – Belwederem”, aby 

słowo zmieniało rzeczywistość. Wspólno-

ta jest bardzo silnie powiązana symboliką, 

związana jedną tradycją i jedną religią, 

w której do ludzi można dotrzeć, mówiąc 

coś ważnego. Taki ostatni ruch wspólnoto-

wy ostatnio mieliśmy w przypadku „Soli-

darności” z lat osiemdziesiątych ubiegłego 

wieku. Zobaczmy, jak ważnym czynnikiem 

społecznym wciąż jest religia, która zawsze 

silnie podtrzymuje wspólnotowość, stanowi 

mocne odniesienie, posługuje się przemocą 

symboliczną. Umiera to czytelnictwo, któ-

re było związane z myśleniem wspólnoto-

wym, z przeświadczeniem, że trzeba czytać 

Słowackiego, bo to jest wielki poeta. 

E.B.N.: Czyli nie ma już potrzeby odwoły-

wania się do kanonu?

Bogdan Balicki: Słowacki może być 

wieszczem dla wspólnoty, ale nie dla spo-

łeczeństwa, w którym każdy sam ustala 

hierarchię ważności, niezależnie od tego, 

jak ktoś inny to zaplanuje. Ludzie czytają 

książki z zupełnie innych powodów niż 

kiedyś.

Literatura, która pojawiła się w XVII-

XIX wieku służyła emancypacji grup 

społecznych, wytworzyła pojecie narodu 

– była literatura polska, mieliśmy zatem 

naród polski. Dziś literatura służy m.in. 

emancypacji gejowskiej, samopostrzeganiu 

się dzięki uczestnictwu w kulturze czytel-

niczej. Jesteśmy na fali przemian społecz-

nych, więc zmieniają się również modele 

czytelnictwa i sam etos humanistyczny.

E.B.N.: Czy dobrze odczytuję Pana dia-

gnozę, że polscy humaniści nie rozpo-

znają własnej sytuacji, bo nie są w stanie 

rozpoznać otaczającej ich rzeczywistości 

i dostrzec zachodzących w niej zmian?

Bogdan Balicki: Nie mogą jej rozpoznać, 

to nie jest kwestia wolicjonalna, w na-

szym społeczeństwie zachodzi zmia-

na systemowa, co sprawia, że jesteśmy 

w stresie, w dyskomforcie, który wywo-

łują zmiany.

E.B.N: grupa intelektualistów, która uzur-

puje sobie prawo do ustalania kanonów…

Andrzej Skrendo: Grupę inteligencką 

cechuje ten paternalistyczny stosunek, 

a intelektualista to jest ktoś inny. Inteli-

gent to jest ktoś, kto myśli w kategoriach 

grupowych – intelektualistów, którzy 

pouczają nieintelektualistów.

danuta dąbrowska: Intelektualista jest 

samotnikiem, bardziej stawia pytania niż 

poucza.

Andrzej Skrendo: Jest samotnikiem, ale 

też i kosmopolitą, umiejscawia siebie 

w nowoczesnej wizji społeczeństwa, tego 

zdehierarchizowanego.

E.B.N: Czy w tej deinicji mieści się zatem 

ktoś, kto zachowuje dystans wobec presji 

i konwencji życia dnia codziennego, jest 

w stanie zbadać, ocenić, czyli jest poza, 

a jednocześnie ze społeczeństwem? Mamy 

wśród nas kognitywistę, który też uważa, 

że nie jest humanistą…

Maciej Witek: Myślę, że kognitywistyka 

jest jedną z form współczesnej releksji 

humanistycznej. Warto byłoby zacząć od 

zdeiniowania, przynajmniej roboczo, czym 

jest humanistyka i na czym miałby polegać 

jej kryzys. Jak już Pani wspomniała, jest to 

mniej lub bardziej systematyczna releksja 

nad człowiekiem i jego formami aktyw-

ności, takimi jak aktywność artystyczna, 

poznawcza, komunikacyjna, religijna itd. 

To pole badawcze releksji humanistycznej 

składa się z pewnych problemów, zagadek 

dotyczących człowieka. Teraz – na czym 

miałby polegać kryzys? Odnoszę wrażenie, 

że kryzys jest bardziej stanem umysłu niż 

obiektywnym stanem sytuacji problemo-

wej. I powinno się go diagnozować, licząc 

nie tyle liczbę nierozwiązanych do tej pory 

problemów, ile liczbę osób, które uważają, 

że narzędzia – pojęciowe, myślowe – który-

mi obecnie dysponujemy, nie nadają się do 

rozwiązania tych problemów. Jeśli mieliby-

śmy mówić o kryzysie humanistyki, warto 

byłoby zadać pytanie, dlaczego jesteśmy 

niezadowoleni z narzędzi, za pomocą któ-

rych chcielibyśmy się mierzyć z klasyczny-

mi problemami.

E.B.N.: Czy dawniej takie narzędzia były 

dostępne, a dziś są niewystarczające?

Maciej Witek: Narzędzia są nadal dostępne, 

te same, które były wykorzystywane do 

tej pory, natomiast moja robocza hipoteza 

do dyskusji jest taka, że jedną z wielu przy-

czyn, podkreślam, jedną z wielu, ponieważ 

nie jestem zwolennikiem wyjaśnień mono-

kauzalnych, jest to, że próbując na gruncie 

nauk humanistycznych rozwiązywać pew-

TEMAT NUMERU
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ne problemy, bezwiednie kupiliśmy kryte-

ria powodzenia od nauk ścisłych. Hipoteza, 

która jest sprawdzalna i najlepiej, kiedy jest 

publikowalna w charakterze zwięzłego ba-

dawczego artykułu…

danuta dąbrowska: …za dziesięć punk-

tów… 

Maciej Witek: Jedną z przyczyn kryzysu 

w naukach humanistycznych może być to, 

że bezwiednie przyjęliśmy kryteria powo-

dzenia obowiązujące w naukach ścisłych. 

E.B.N: W przypadku humanistyki wpro-

wadzona w Polsce parametryzacja jako 

sposób oceny faktycznych dokonań oka-

zała się niewystarczająca i krzywdząca 

w relacji do nauk ścisłych. Ujednolicono 

bowiem formę oceny. Czy winę ponosi 

zatem neoliberalizm i narzucenie szkołom 

wyższym formy fabryki, postfordowskiego 

modelu uniwersytetu, w którym jedynym 

sposobem oceny działalności są wyniki uj-

mowane w liczbach?

Bogdan Balicki: Odpowiadając na to pyta-

nie, chciałbym się odnieść do wypowiedzi 

prof. Witka. Reprezentuje Pan tradycyjne 

myślenie, że możemy odróżnić humanisty-

kę od reszty nauk. To jest ciekawe zjawisko, 

pewna samoobserwacja. Porzućmy etos hu-

manistyczny, skupmy się tylko na środowi-

sku naukowym. 

Moim zdaniem kryzys w humanistyce 

zaczyna się od wprowadzenia w niemieckiej 

nauce rozróżnienia na Geistwissenschaften 

i Naturwissenschaften i od tego momen-

tu humaniści mają problem, ponieważ nie 

wiedzą, czym się zajmują. Skąd się to bierze? 

Na to jest kilka odpowiedzi. W sposób meta-

izyczny można odpowiedzieć, że strukturę 

poznawczą humanisty (socjologa, polonisty, 

ilozofa) określa przedmiot jego poznania, 

przedmiot narzuca porządek badawczy. To 

jest stare myślenie i dziś już nieaktualne. 

W dzisiejszej metodologii jest bardzo trud-

no utrzymać ten pogląd. Po Wittgensteinie, 

Kancie, Popperze wiadomo, że nauka dei-

niuje swój obszar badawczy. Skoro tak, to 

problem jest gdzie indziej. 

E.B.N.: W jaki sposób można ten problem 

zdeiniować?

Bogdan Balicki: Stephan Fuchs, amerykań-

ski socjolog, zadał sobie pytanie, na czym 

polega różnica między naukami twardymi 

a humanistycznymi, lecz jako konstruk-

tywista przyjął, że wszystko rozstrzyga się 

w ramach organizacji. Przebadał huma-

nistów i empirystów pod względem hie-

rarchii zawodowej i okazało się, że tu jest 

problem, że sposób inansowania jednych 

nauk tak, a innych inaczej, wymusza po-

wstawanie pewnych problemów samoob-

serwacyjnych u jednych, a u drugich nie. 

Nauki empiryczne są inansowane tak, że 

naukowcy – najlepszym przykładem byli 

izycy – są zmuszani do współpracy w labo-

ratoriach i do ścisłego uzgadniania swojego 

obszaru badawczego, Okazało się też, że wy-

bitni izycy rozmawiają ze sobą językiem… 

potocznym, język specjalistyczny pojawia 

się dopiero w publikacjach. Ich komunika-

cja jest prosta i sztywna, co powoduje, że 

rzeczywistość nauk ścisłych jest klarowna. 

Zauważmy, że poza polonistami i ilozofami 

nikt nie zadaje sobie pytania, czy jesteśmy 

naukowi. W rzeczywistości nauk empirycz-

nych nikt nie zadaje sobie tego pytania. Na-

uki humanistyczne są inansowane w taki 

sposób, że większość naukowców z tych 

obszarów pracuje samodzielnie, co nie wy-

musza współpracy na jakimkolwiek polu.

E.B.N.: Czyli o sposobach i wynikach prac 

badawczych decyduje czynnik ściśle eko-

nomiczny?

Bogdan Balicki: Fuchs faktycznie w swoich 

badaniach przyjął czynnik ekonomiczny, 

prawie marksistowski. W tę stronę zmierza 

też argumentacja Ludwika Flecka, neuro-

biologa, bakteriologa, który obserwując 

rozwój pojęcia kiły w historii, skonstatował, 

że nauka funkcjonuje wyłącznie w kolekty-

wie, który wytwarza style myślowe, powo-

łuje się pewne instytucje komunikacyjne: 

słownik, podręcznik, czasopismo – wytwa-

rza się bierne elementy wiedzy. To, czym 

operują ludzie – to czynne elementy wiedzy, 

których jest najmniej w tym systemie. Od 

tego, jak te kolektywy funkcjonują, zależy, 

jak tworzą wiedzę, w jaki sposób produkują 

swoje problemy i jak wytwarzają autoopis. 

E.B.N: A jak funkcjonują humaniści?

Bogdan Balicki: Humaniści natomiast są 

beneicjentami mocno metaizycznego my-

ślenia o świecie, które bierze się z organiza-

cji tzw. nauk humanistycznych i pewnego 

stylu myślowego, w którym występuje dei-

niowanie siebie poprzez pojęcia niedookre-

ślone. Dyskusje na temat pojęć nierozstrzy-

galnych nigdy się nie kończą, to fascynujące 

zjawisko.

Andrzej Skrendo: Dr Balicki mówi o tym, że 

trzeba znieść granice między dziedzinami.

Bogdan Balicki: Trzeba sobie uświadomić, 

że pewne problemy są wpisane w struktu-

rę. Kryzys samopostrzegania się humani-

styki bierze się z tego, w jaki sposób jesteśmy 

ustrukturyzowani jako środowisko. 

dr hab. Maciej Witek, prof. US
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Andrzej Skrendo: Chciałbym zrobić krok 

wstecz wobec tego, co mówił dr Balicki. 

Wydaje mi się, że humanistyka, jak próbo-

wałem to na początku zdeiniować, to jest 

kultura oparta na książce. 

E.B.N: Książka, czyli…?

Andrzej Skrendo: Literatura, czytanie, 

wiara w słowo. W ten sposób deiniowana 

humanistyka dziś rzeczywiście przeżywa 

kryzys. Przyczyny są dwojakiego rodzaju 

– zewnętrzne i wewnętrzne. O tych pierw-

szych już wspominałem – żyjemy w cza-

sach przejścia od kultury opartej na słowie, 

druku, na literaturze do kultury multime-

dialnej. I dlatego przeżywamy kryzys na-

szych tradycyjnych wyobrażeń. Być może 

świat humanistyki znajdzie sobie miejsce 

i określi się na nowo wobec rzeczywistości, 

która obecnie się tworzy i która będzie bar-

dziej pluralna i wieloraka. W odróżnieniu 

od hierarchicznej – będzie horyzontalna. 

Ale to przed nami. Na razie jesteśmy w mo-

mencie przejścia i kryzysu. Kiedy spada 

czytelnictwo, nie można utrzymać warto-

ści kultury humanistycznej. Druga przy-

czyna, ta zewnętrzna, to polityka państwa 

wobec nauki i szkolnictwa wyższego, na 

które w latach 2004-2007 nakłady wyno-

siły około 1% PKB, obecnie wynoszą 0,7%, 

a na naukę – 0,4%, czyli około 6 mld zł. Czyli 

są takie, jakie na rok ma Stanford lub Cam-

bridge. Jeden dobry uniwersytet. O czym 

zatem się mówi, kiedy wzywa się do sana-

cji nauki? I jaki sens ma to wezwanie?

E.B.N.: Czyli znów czynniki ekonomicz-

ne. Jak to się stało, że najbardziej elitar-

ne i świadome ewentualnych skutków 

takich działań środowisko, jak wynika 

z naszej rozmowy – mające problem 

z samookreśleniem, pozwoliło na wy-

tworzenie sytuacji prowadzącej do mar-

ginalizacji społecznej, do tak znacznych 

ograniczeń nakładów inansowych na 

funkcjonowanie?

Andrzej Skrendo: Nakłady na szkolnictwo 

zmalały o 1/3, a jednocześnie powszech-

nie narzeka się na jego stan. Przy takim 

inansowaniu nauki, w tym humanistyki 

– musimy być w kryzysie. Jesteśmy prze-

cież głównie inansowani z kasy państwa. 

Samorządy w Polsce doinansowują szkol-

nictwo wyższe promilowymi sumami wo-

bec całości nakładów. To jest bardzo ważny 

faktor. A drugi faktor – wewnętrzny – to 

kryzys tożsamości, legitymizacji i samo-

świadomości. Jak już zostało wspomniane, 

nie umiemy określić ani przedmiotu swo-

ich badań, ani metody badawczej. Mamy 

zatem wewnętrzny kryzys uprawomoc-

nienia, kryzys legitymizacji wiedzy.

Bogdan Balicki: Te wymienione czynniki 

świetnie się uzupełniają.

Andrzej Skrendo: Tak, te czynniki ze-

wnętrzne i wewnętrzne wpływają na sie-

bie i razem degradują humanistykę. Jest 

także kilka innych przyczyn. W dyskursie 

społecznym utrwala się błędną tezę, że 

nasze wydziały produkują bezrobotnych. 

To jest NIEPRAWDA, trzeba głośno o tym 

mówić. Z wielu różnych badań i statystyk 

oraz dokumentów rządowych wynika, że 

najwięcej bezrobotnych jest po turystyce 

i rekreacji, prawie, administracji, zarzą-

dzaniu i marketingu, ekonomii. Z szeroko 

pojętej humanistyki – tylko socjologia i pe-

dagogika produkują bezrobotnych.

E.B.N.: dawna rola uniwersytetu jako prze-

strzeni wolności i niezależności intelektu-

alnej i społecznego fermentu jest już prze-

szłością?

Andrzej Skrendo: Już odpowiedziałem 

na to pytanie. Obecnie zmienił się model 

uniwersytetu na technouniwersytet – 

uniwersytet funkcjonuje w gospodarce 

neoliberalnej, jest inansowany i mierzony 

tak jak przedsiębiorstwa. Tę wizję daliśmy 

sobie my, naukowcy, narzucić. Nie ma ona 

nic wspólnego z tradycją. Do tego dokłada 

się ułomna polska demokracja. Nie mamy 

wpływu na to, jakie uchwały są podejmo-

wane, jakie modele inansowania są usta-

lane. My w tej sprawie nic nie mamy do 

powiedzenia.

danuta dąbrowska: Myślę, że jest w tym 

trochę naszej winy, jeśli już mówić o winie. 

Przegapiliśmy ten moment, kiedy trzeba 

było rozpychać się łokciami, może pojechać 

pod sejm, opony palić… Trudno sobie jed-

nak humanistę w takiej roli wyobrazić. Na 

początku tzw. transformacji byliśmy tro-

chę zagubieni, ona nas niejako zaskoczyła. 

Pamiętam np. nasze instytutowe dyskusje, 

gdy zastanawialiśmy się, jak teraz uczyć 

młodzież. Związane to było z poczuciem 

kryzysu paradygmatu romantycznego, 

o który cały czas w tej dyskusji zahaczamy, 

i braku alternatywy dla niego. Pozwolili-

śmy się urynkowić, ale zgodzę się tu z prof. 

Skrendą, że nie mieliśmy na to żadnego 

wpływu. Budując demokrację, wszyscy się 

jej ideą zachłysnęliśmy. Bardzo wielu z nas 

wierzyło, że jeśli przychodzi do nas kandy-

dat na posła czy na rektora i rozmawiamy 

o naszych problemach i potrzebach, to nie 

chodzi o nasze roszczenia, ale o wspólną 

nam wszystkim rzeczywistość, co do któ-

rej ustalamy wspólne działania i one będą 

realizowane. Dzisiaj już nikt tak nie myśli. 

dr Bogdan Balicki
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Daliśmy się wpędzić w pułapkę demokracji 

i uwierzyliśmy w magiczne słowa: wolność, 

rynek, wolny rynek idei, pluralizm. To nas 

uwiodło. A potem o wszystkim zaczęły de-

cydować pieniądze, które my powinniśmy 

zarabiać. Ale jednak tego czynnika bym 

nie przeceniała czy absolutyzowała, nie 

wszystko można usprawiedliwić brakiem 

pieniędzy – znam panią profesor z Pekinu, 

która przez kilkanaście lat tłumaczyła Pana 

Tadeusza na chiński, często przy świeczce 

w ziemiance. Można i tak, ale czy o to nam 

chodzi?

Andrzej Skrendo: Można i tak, być może to 

jest nasza przyszłość (śmiech).

Bogdan Balicki: Jeśli już mówimy o inan-

sowaniu, to nie chciałbym, aby dyskusja 

o humanistyce do tego się sprowadziła. 

Moim zdaniem nie ma nic złego w tym, 

by [humanistyka] odpowiadała realnym 

potrzebom społeczeństwa, jeśli je w ogóle 

można określić. Inna sprawa, że szkolnic-

two wyższe zawiodło w samokontroli. Co 

się stało z tytułem magistra, kiedy powsta-

ły prywatne szkoły wyższe? Nieszczęściem 

jest to, że tytuł ten można sobie kupić. Jeśli 

nie ma takich standardów…

danuta dąbrowska: W ogóle nie ma żad-

nych standardów…

Bogdan Balicki: Sami nie potraimy się 

dyscyplinować w sytuacji, kiedy docho-

dzi do dewaluacji tytułów: magistra i nie-

bawem doktora, a przecież w komisjach 

akredytacyjnych nie siedzą urzędnicy, 

tylko naukowcy z dorobkiem, szanowani 

w środowisku.

danuta dąbrowska: Otwarcie na ma-

sowe kształcenie, które dokonało się po 

1989 roku, było odpowiedzią na najniższy 

w Europie stopień skolaryzacji – za nami 

była już tylko Albania – a jednocześnie 

działaniem wizerunkowym i propagando-

wym. A wiadomo, że masowość musi spo-

wodować drastyczne obniżenie poziomu, 

nie każdy przecież nadaje się na magistra. 

Skutkiem tego ruchu było także powstanie 

uczelni prywatnych, które wchłonęły bez 

egzaminów młodzież, która chciała studio-

wać, a państwowe szkoły nie były w stanie 

ich przyjąć. Rozpędziła się machina, którą 

trudno do dziś zatrzymać. Teraz mamy 

sytuację funkcjonowania na rynku irm, 

nie szkół wyższych, które będą się chciały 

utrzymać za wszelką cenę.

Bogdan Balicki: Mechanizmy weryika-

cyjne i zdrowej konkurencji nie działają 

również na państwowych uczelniach 

wyższych, mimo wielu ciał powołanych do 

kontroli wewnętrznej.

Andrzej Skrendo: To, o czym państwo mó-

wią, jest pochodną szerszych zjawisk. Dla-

czego zdewaluował się tytuł uniwersytec-

ki? Podczas procesu transformacji trzeba 

było zagospodarować młodzież, „zdjąć” ją 

z rynku – młodzi ludzie poszli więc na stu-

dia. Nikt się nie martwił o ich zatrudnienie, 

problem został odsunięty. Na kilka lat. Po-

tem otwarto granice i wykształceni na koszt 

budżetu państwa ludzie wyjechali – te licz-

by idą w miliony. Z punktu widzenia rządu 

lepsze to niż podwyższanie wskaźników 

bezrobocia. Brak restrukturyzacji gospo-

darki spowodował, że nadal na rynku pracy 

nie ma pracy dla absolwentów uniwersyte-

tów. Odpowiedzią władz państwowych na 

te strukturalne problemy rynku pracy jest 

stwierdzenie: to niech się reformują szkoły 

wyższe. Czyli doszło ponownie do przerzu-

cenia odpowiedzialności na uczelnie. One 

zapłacić mają za inercję rządu. 

E.B.N.: Rysuje się nam wyraźny antago-

nizm między rządzącymi a środowiskiem 

akademickim. 

Andrzej Skrendo: Na szczęście możemy ich 

krytykować, bo mamy demokrację.

E.B.N.: owi rządzący gdzieś jednak swoje 

swe nauki pobierali. W świetle tego, co 

zostało powiedziane – ich decyzje są nie-

możliwe do podważenia i odrzucenia. Co 

więcej – zdrowej kontroli i weryikacji 

wewnętrznej nie podlega również działal-

ność samych uniwersytetów. Mamy więc 

w Polsce kryzys wywołany słabością sze-

roko rozumianych mechanizmów rządze-

nia i słabością samej nauki, która powin-

na te mechanizmy chcieć i móc uzdrowić. 

Przypomnijmy, że postfordowski model 

uczelni jako owoc neoliberalizmu został 

stworzony na uniwersytecie i rykosze-

tem tam powrócił, przebudowując trady-

cyjne struktury. Czy zatem neoliberalizm 

zniszczył humanistykę i humanistów, 

bezradnych wobec rynku i nowej rzeczy-

wistości?

Andrzej Skrendo: Tak, to neoliberalizm 

sprawił, że powstała instytucja technouni-

wersytetu zarządzanego jak przedsiębior-

stwo – co niszczy humanistykę, ponieważ 

ta nie da się łatwo skwantyikować we-

dług kryteriów ekonomicznej wydajności. 

Trudno określić precyzyjnie, jaki pożytek 

ma podatnik z tego, że ktoś zajmuje się – na 

przykład – kulturą łacińską. Że sam pomysł 

takiego „pomiaru” jest absurdalny – mało 

kto wspomina. To nie tak, że daliśmy się 

zepchnąć – ta rola, w która wchodziliśmy, 

rola inteligenta, została w gruncie rzeczy 

zlikwidowana. W zamian pojawił się ce-

lebryta – a to fundamentalna różnica. Nie 

kryterium dorobku decyduje o tym, kto jest 

znany, ale to, kto się pojawia w mediach. 

Maciej Witek: Nie wiemy, kto? Całe społe-

czeństwo czy akurat wąska branża specja-

listów, która bywa na konferencjach?

danuta dąbrowska: Daliśmy się zepchnąć 

z tego względu, że zabrakło nam podstawo-

wych umiejętności życiowych, które mieli 

inni, żeby się przebić. Niemal z dnia na dzień 

trzeba było zostać menedżerem.

9

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 4-6 / 2014



TEMAT NUMERU

Bogdan Balicki: Uważam, że to nie kwe-

stia liberalizmu, ale raczej psychologii 

i poszukiwania winnego. Kształcenie 

na studiach trwa minimum od 3 do 5 

lat. A na rynku są cykle koniunkturalne 

i nikt nie jest w stanie przewidzieć, który 

zawód będzie poszukiwany. Już mamy 

za dużo informatyków i „językowców”. 

A w korporacjach, rzeczywiście, poszuki-

wane są umiejętności miękkie.

Andrzej Skrendo: Ale uniwersytet nie 

może działać na takich zasadach jak 

przedsiębiorstwo, które zatrudnia kogoś 

na pięć lat i zwalnia, ponieważ cykl ko-

niunkturalny tego wymaga. Nie można 

przyjmować kogoś na uniwersytet jako 

naukowca i za pięć lat wyrzucać, bo już 

nie będzie potrzebny. Przecież aby zo-

stać dobrym naukowcem, potrzeba tak 

naprawdę dwudziestu lat intensywnego 

rozwoju w obrębie środowiska akade-

mickiego i zdobywania zaawansowanej 

wiedzy.

E.B.N: Humanistyka wydaje się być do-

meną ludzi dojrzałych, przez lata czy-

tających, myślących, studiujących i po-

szerzających wiedzę nie tylko w swojej 

wąskiej dziedzinie.

danuta dąbrowska: My właściwie po-

winniśmy się znać na wszystkim…

Maciej Witek: Chciałbym ustosunkować 

się do wielu tez, które się pojawiły, także 

do tej o nieistnieniu humanistów i do tej 

o ich zepchnięciu. Czuję się humanistą 

i nie czuję się zepchnięty. Można by mi 

ewentualnie wykazać błędną samoświa-

domość. 

Zgadzam się z tym, że te cykle ko-

niunkturalne na rynku faktycznie za-

chodzą i podczas niejednej dyskusji, 

którą prowadziliśmy na Wydziale Hu-

manistycznym na temat planów kształ-

cenia, pojawiał się taki argument – gdy 

wypuścimy za trzy lata pierwszy desant 

absolwentów naszego kierunku, to za-

staną oni inną rzeczywistość od tej, któ-

rą w tej chwili mamy brać pod uwagę. 

To, co powinniśmy kształcić w młodych 

ludziach, to pewien minimalny zespół 

zachowań pracownika: obowiązkowość, 

punktualność, niepobłażanie swoim sła-

bościom. I na tym polu niejednokrotnie 

ponosimy klęskę.

Andrzej Skrendo: I to na tym ma polegać 

specyika kształcenia humanistycznego?

Maciej Witek: Nie, na tym nie, ale to jest 

takie minimum, coś, co się kiedyś okre-

ślało jako formacja. Zaryzykowałbym 

taką tezę, że treści, które przekazujemy, 

to jest w pewnym sensie materiał, który 

nam pozwala przećwiczyć te minimalne 

umiejętności.

Andrzej Skrendo: To minimum powinno 

obowiązywać na wszystkich wydziałach. 

Pytanie jednak, co jest treścią nauczania 

humanistycznego?

danuta dąbrowska: Myślę, że jednak 

chodzi o coś więcej, przede wszystkim 

o umiejętność stawiania pytań i rozumie-

nia świata i jego różnorodności, bo wtedy 

młody człowiek sobie poradzi, gdy będzie 

rozumiał te mechanizmy, bez względu na 

to, czy będzie ten świat akceptował, czy 

nie. Gdy obserwuję tych młodych ludzi, 

z którymi mam do czynienia, to nie tyle 

jest dla mnie ważne, że oni nie przeczy-

tali wszystkich lektur, ale to, że są jak-

by poza rzeczywistością, są popychani 

w różne strony, zagubieni w wirze opcji 

życiowych. Uważam, że powinniśmy im 

pomóc zrozumieć, gdzie są.

Maciej Witek: Warto by było rozbudzać 

w młodych ludziach ciekawość i odwagę 

stawiania pytań fundamentalnych. Pro-

wadzę przedmiot „modele umysłu”, pod-

czas którego zauważyłem, że skupienie 

młodzieży pojawia się wtedy, kiedy opo-

wiadam o przypadkach klinicznych i upo-

śledzeniach – odbieranych w konwencji 

„ciekawych historii”. Natomiast jest dużo 

gorzej z ich uwagą, kiedy pojawia się 

część teoretyczna i pytania o mechanizm 

procesów poznawczych. Rolę kształcenia 

humanistycznego widziałbym właśnie 

w kształtowaniu umiejętności stawiania 

fundamentalnych pytań.

Andrzej Skrendo: Boję się takiego mó-

wienia, bo to są takie odpowiedzi, które 

„ćwiczymy” od stu lat. Wszyscy o tym 

wiemy, ale nic z tego nie wynika. Próba 

formułowania tego typu odpowiedzi nic 

nie wnosi. Wydają mi się nazbyt ponad-

czasowe.

Maciej Witek: To co w zamian? Bo jeśli 

mówimy o poczuciu kryzysu, to jest ono 

wynikiem uświadomienia sobie, że coś 

jest nie tak; nie tak, jak być powinno. 

Warto by więc było zarysować sobie ten 

pożądany stan rzeczy, za którym tęskni-

my, mówiąc o kryzysie.

Andrzej Skrendo: Nie wiem, co powinno 

być treścią, ale wyobrażam sobie mecha-

nizm, który pozwoliłby te treści określić. 

Dziś student, niezależnie od tego, co stu-

diuje, specjalnie się tym nie interesuje, 

ponieważ żyje w demoralizującym prze-

świadczeniu, że po skończeniu studiów 

i tak nie znajdzie pracy. To przeświadcze-

nie jest budowane przez media, a jest nie-

prawdziwe, bo dyplom nadal bardzo wie-

le znaczy i skraca okres bezrobocia. Dane 

statystyczne pokazują, że istnieją nawet 

spore różnice między licencjatami a magi-

strami – na korzyść tych drugich.

Mimo to dominuje traktowanie studiów 

jako realizacji hobby czy sposobu na prze-

chowanie się, odłożenia momentu zderze-

nia się z surową rzeczywistością polskiego 

kapitalizmu. Dopóki nie będzie wyraźnego 

sprzężenia między tym, czego my uczymy 

na uniwersytecie, a tym, jak absolwent taką 

wiedzę będzie mógł wykorzystać na rynku 

pracy, dopóty te treści nie będą ustalone. 

A nie mogą być ustalone, ponieważ cały 

mechanizm jest zakłócony. Nie tylko po 

stronie uczelni, ale także – a może zwłaszcza 

– po stronie rynku pracy. Po prostu nie ist-

nieje normalny mechanizm konkurencji na 

rynku pracy – i to jest na rękę politykom.

E.B.N: Jaki ma być ustalony ten rodzaj 

kontaktów, skoro szkoły wyższe przeważ-

nie charakteryzuje hermetyczność, brak 

otwarcia choćby na tzw. otoczenie gospo-

darcze. dopiero wdrażane obecnie na po-

ziomie ustawodawczym nowe wymogi i-

nansowania uruchomiły ten mechanizm.

Maciej Witek: Pojawiła się nawet taka 

rubryka w formularzu samooceny, 
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w której takie kontakty należy wykazać. 

Jest to proces powolny, rzeczywiście wy-

muszony, ale stały. Jest powolny, bo tak 

duża struktura jak uczelnia, którą rządzą 

pewne przyzwyczajenia, jest mało pla-

styczna.

Andrzej Skrendo: To jest kwestia innowa-

cyjności, a pod tym względem jesteśmy na 

27. miejscu w Unii Europejskiej.

E.B.N: doszło do sytuacji, w której huma-

niści muszą się powszechnie usprawie-

dliwiać, że w ogóle istnieją. Powołany 

został Komitet ds. obrony Humanistyki, 

naukowcy zaczęli negocjować z rządem, 

np. swoje funkcjonowanie na uczelniach, 

w środowisku lokalnym i gospodarczym.

Bogdan Balicki: Postawiono nas w sytuacji 

faktu dokonanego, zaproszono nas do dys-

kusji w momencie, kiedy wszystko już było 

rozstrzygnięte. To jest absurdalne. A nie ma 

takiej nauki, która byłaby w stanie dopaso-

wać się do rynku pracy, to jest mit, który 

w dodatku nie ma nic wspólnego z neoli-

beralizmem. Gdyby ktoś rozważał to w ka-

tegoriach zdroworozsądkowych i wolnego 

rynku, to by czegoś takiego nie wymyślił, 

bo nikt nie jest w stanie nawet przez pięć 

lat kształcić do czegoś, czego już być może 

nie ma na mitycznym rynku. 

E.B.N.: dawniej jednak wiedzieliśmy, do 

czego potrzebni są humaniści, teraz nie 

wiemy?

danuta dąbrowska: Myślę, że my to wie-

my, ale chodzi też o taką szerszą komuni-

kację społeczną. Trochę generalizuję, ale 

obraz świata narzucany jest nie przez hu-

manistów, ale przez media, propagandę, 

która była zawsze, ale nie miała aż takiej 

możliwości oddziaływania. Nie jest ważne 

to, co my, humaniści, myślimy, ważne dla 

młodego człowieka jest to, co przeczyta na 

stronie internetowej, co usłyszy w telewi-

zji. I to wcale nie musi mieć czegokolwiek 

wspólnego z jakąkolwiek rzeczywistością. 

Poloniści teoretycy powiedzieliby: nieważ-

ne, jak jest, ważne, jak się o tym opowiada. 

A narracja publiczna właśnie jest taka, taki 

jest przekaz.

E.B.N: I nie ma szans, aby ten mechanizm 

ukazać i zweryikować w sposób nauko-

wy tę rzeczywistość?

danuta dąbrowska: Jest jakaś obrona 

środowiska, to te komitety, o których Pani 

wcześniej wspomniała. Nie jest przecież 

tak, jak kiedyś Miłosz napisał, że żyć bę-

dziemy na wyspie. Ale to przebicie jest 

bardzo słabe i będzie takie, dopóki my bę-

dziemy społeczeństwem ludzi biednych, 

sfrustrowanych, nieszczęśliwych, myślą-

cych o tym, by wyjechać z tego kraju. Nie 

możemy nie brać pod uwagę rzeczywi-

stości, w której żyjemy. My – humaniści – 

również, bez względu na to, czy jesteśmy 

za narzekaniem.

Andrzej Skrendo: Myślę, że jedną z przy-

czyn słabego samopoczucia humanistów 

jest niepewność, czy zajmują się oni nauką, 

czy czymś innym. Co więcej, nam się cią-

gle wmawia, że nie zajmujemy się nauką. 

A najgorsze w tym wszystkim jest to, że 

my w to wszystko uwierzyliśmy. Nowe 

nurty ilozoii ponowoczesnej utwierdziły 

humanistów, że zajmują się czymś w ro-

dzaju sztuki – w związku z tym powinni 

zapomnieć o tym, w jakim świecie żyją. Że 

nie muszą uprawiać nauki, bo mają wyższe 

cele – są specjalistami od duchowej auto-

kreacji, kształcenia swobody myślenia, 

autotransformacji. Zapomnieliśmy, że mo-

żemy być naukowcami i że nimi jesteśmy. 

Tymczasem w rzeczywistości ekonomicz-

nej, w której żyjemy, podatnicy chcą pła-

cić na tych, którzy zajmują się nauką – ci, 

którzy chlubią się tym, że nie mają z nauką 

nic wspólnego, nie mogą liczyć na zaintere-

sowanie podatników. Erozja ideału nauko-

wości ma opłakane skutki dla humanistów. 

W naukach ilologicznych ten proces jest 

już bardzo zaawansowany.

Maciej Witek: Ale jest też tak, że są różne 

kanony naukowości. Jednym z ciekaw-

szych wyników dwudziestowiecznej dys-

kusji ilozoii nauki jest kapitulacja: nie 

potraimy sformułować kryteriów demar-

kacji, które by nam oddzieliły naukę od 

tego, czym nauka nie jest. 

Natomiast czym dysponujemy? Dyspo-

nujemy konkretnymi wzorcami tego, czym 

jest nauka. Najbardziej popularnym wzor-

cem jest wzorzec nauk przyrodniczych. 

Jeżeli ktoś chce się mienić naukowcem, 

a zajmuje się problemem tradycyjnie zali-

czanym do pola badawczego humanisty-

ki, to chciałby do tego wzorca się zbliżyć. 

I mamy przykłady działań, które zakończy-

ły się sukcesem, np. kiedy Noam Chomsky 

proponuje swoje podejście do językoznaw-

stwa, to jest to wspaniałe zastosowanie ści-

słych narzędzi matematycznych do opisu 

rejonu, który do tej pory oddany był jedy-

nie spekulacji i introspekcji. Podobnie teraz 

możemy konstruować obliczeniowe mode-

le umysłu, formalizować algorytmy, które 

pokażą nam, jak działa umysł. To przykład 

kolejnego problemu, który funkcjonował 

do tej pory nie jako problem, ale jako mi-

sterium. To jest ten wzorzec naukowości, 

który chcielibyśmy kupić.

Chciałbym wrócić do Pana spostrze-

żenia, że nie bardzo możemy dokonać po-

działu między naukami przyrodniczymi 

a humanistycznymi, jest on trudny do za-

rysowania.

Bogdan Balicki: Jest on performatywny po 

części. 

Maciej Witek: Może odstawmy na bok te 

Fleckowskie kryteria i zastosujmy nieco 

inne. Wydaje się, że przedmiotem badań 

nauk przyrodniczych są systemy zamknię-

te przyczynowo. Znaczy to tyle, że jeżeli 

badamy jakiś system zjawisk, to jakiekol-

wiek zjawisko, które do tego systemu nale-

ży, może być wyjaśnione przez wskazanie 

jego przyczyny należącej dokładnie do tego 

samego systemu. Taki system jest rządzony 

zespołem praw, które są teoretycznie jed-

nolite. Natomiast zjawiska, które badamy 

w naukach humanistycznych czy społecz-

nych, nie należą do systemów zamknię-

tych przyczynowo. Co powoduje, że rodzi 

się mnogość języków i ujęć. Stąd można 

odnieść wrażenie, że mamy do czynienia 

z pewnym kryzysem w naukach huma-

nistycznych, bo nie ma jednej dominującej 

narracji.

Andrzej Skrendo: Wydaje mi się, że dr Ba-

licki miał rację, bo odkąd narodziła się hu-

manistyka, jest cały czas w kryzysie.

danuta dąbrowska: Chyba odkąd Bóg wy-

gnał Adama i Ewę z raju.
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Andrzej Skrendo: Jest taka anegdota. 

Ktoś w czasie I wojny światowej spytał 

młodego Anglika pracującego na uniwer-

sytecie, dlaczego nie walczy na froncie 

o wartości, w które wierzy nasza cywili-

zacja? On oburzony odpowiedział: „To ja 

jestem tą wartością, o którą oni walczą”.

Bogdan Balicki: Z jednej strony mamy eg-

zaltowanego humanistę, którzy mówi, że 

jest naukowcem, ponieważ mówi pięknie 

o poezji lub mówi poezją. Z drugiej strony 

mamy przyrodników, którzy z jakiegoś 

powodu otrzymują lepsze inansowanie 

i społeczeństwo bardziej ich rozumie. Tu 

nie ma symetrii. 

Odrzućmy jednak myślenie syme-

tryczne. Fuchs zauważył, że zmuszeni do 

prac w grupach naukowcy przyrodnicy 

udoskonalają swój język, upraszczają go 

i stopień komplikacji jest tylko tak duży, 

by umożliwiał porozumienie. Kiedy 

reprezentant nauk ścisłych wychodzi 

przed kamerę, nie mówi heglem czy kan-

tem, opowiada np. o gwiazdach prostym 

językiem. Natomiast humaniści, który 

pielęgnują swój wybitny indywidualizm, 

mówią językiem nieprzejrzystym. Na-

wet dla siebie. Często dyskutując np. na 

konferencjach, nie mają nawet potrzeby 

dookreślić elementów wspólnej wypo-

wiedzi. Niczego nie deiniują do końca, 

pozostawiają niedomówienia. To obyczaj 

językowy w humanistyce, podtrzymy-

wanie nieporozumienia i dysonansu. 

Nawiązując do wypowiedzi prof. 

Witka – ma Pan rację, tylko to z kolei my-

ślenie realistyczne: przedmiot kształtuje 

strukturę.

Maciej Witek: Po części tak…

Bogdan Balicki: Naukowiec, który sta-

je przed problemem, stara się zbudować 

najprostszą formułę: jeśli zrobię to i to, 

wynik będzie taki i taki. Naukowiec 

empirysta, inżynier, lekarz musi wytwo-

rzyć model poznawczy zawsze aktualny 

i sprawdzalny, najlepiej – powszechnie 

obowiązujące prawo. Natomiast w ob-

szarze nauk społecznych mamy do czy-

nienia ze zjawiskami, które zmieniają się 

przez samo uczestniczenie w nich.

Maciej Witek: Ich przyczyny są złożone 

i nie tworzą homogenicznego zespołu…

Bogdan Balicki: Ale to nie usprawiedli-

wia nas, badaczy społecznych – zarów-

no ilozofów i ilologów, jak i socjologów 

i psychologów – żebyśmy już na starcie 

zakładali, że coś jest niepoznawalne. Jak 

Pan tak postawi sprawę, że istnieje róż-

nica w przedmiocie badań między hu-

manistami a twardymi naukowcami, to 

ci pierwsi mogą poczuć, że nie muszą nic 

robić. 

Maciej Witek: To nie była konkluzja 

mojego wywodu. Mnie chodziło o to, że 

mamy różne wzorce naukowości. W na-

ukach ścisłych ostro wyznaczone są gra-

nice porażki i sukcesu. Przedmiot badań 

społecznych, w przeciwieństwie do wy-

magającej jednoznaczności i precyzji pro-

blematyki nauk przyrodniczych, wymu-

sza to, żeby ta mnogość języków jednak 

się pojawiła. To, co z zewnątrz może być 

potraktowane jako symptom kryzysu 

w humanistyce – bo nie ma sposobu na 

wprowadzenie jednej uniwersalnej me-

tanarracji – to dla mnie nie oznaka kry-

zysu…

Andrzej Skrendo: To jest bogactwo.

Maciej Witek: Tak, bogactwo świadczące 

o żywotności humanistyki. Kryzys był-

by wtedy, gdyby ta jedna metanarracja 

obowiązywała wszystkich, jak np. chcieli 

marksiści. 

Andrzej Skrendo: Dobrze by było, gdyby 

tak było, ale jest chyba inaczej. Obawiam 

się, że inni myślą o nas według tego po-

działu, który panowie zaproponowali, 

czyli nauki humanistyczne i przyrodo-

znawcze. Jest on żywy w odbiorze spo-

łecznym i to on określa naszą sytuację, 

niezależnie od tego, co my na ten temat 

myślimy. Niezależnie od naszych kon-

cepcji. Trzeba się z tym liczyć. Wydaje mi 

się, że gospodarka neoliberalna konser-

wuje ten podział, bo jest przywiązana do 

tego, co można skwantyikować, co ozna-

cza, że nauki społeczne i humanistyczne, 

niepoddające się temu uporządkowaniu, 

będą zawsze upośledzone. My, huma-

niści i badacze społeczni, chcielibyśmy 

zatrzeć ten podział, wymyślić nową pod-

stawę, pole wspólne, na którym można 

by umieścić obie te dziedziny w sposób 

niekonliktowy. 

Bogdan Balicki: Wspomniany nieroz-

strzygnięty spór o demarkację nauk jest 

znany w ilozoii od lat. Istotą tego sporu 

jest to, że prowadzony jest w duchu hu-

manistycznym, co oznacza, że go pod-

trzymujemy, nie dąży się do rozwiązania. 

Humanistyka to dyskurs, który podtrzy-

muje wątpienie.

Maciej Witek: Myślę, że to dobrze, to 

ważny element naszej kultury zachod-

niej, bo to jest motor rozwoju. Jedna z po-

staci Pożegnania jesieni Witkacego mówi: 

„Chodzi nie o to, aby utyskiwać na nie-

doskonałość wyjaśnienia tajemnicy, ale 

zachwycić się doskonałością tajemnicy”. 

Być może humanistom chodzi o to wła-

śnie, że to, z czego przyrodnicy chcą zro-

bić problem badawczy, trzeba zachować 

jako misterium.

danuta dąbrowska: Są to zapewne bar-

dzo pasjonujące kwestie dotyczące nas, 

humanistów, ale to wszystko, o co spiera-

my się wewnątrz naszego grona, powin-

no mieć przełożenie na zewnątrz. Może 

będę trywialna, ale powrócę do wywo-
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łanego już tematu podatnika. Łatwo go 

przekonać, że jego podatki idą na rozwój 

biologii, co może mu zapewnić np. nową 

szczepionkę. Natomiast trudno go prze-

konać do świadczenia na sferę idei i po-

glądów, nawet jeśli będziemy go zapew-

niać o tym, że możemy jego życie uczynić 

lepszym – jeśli będzie miał świadomość 

języka, zyska releksję, będzie czytać tek-

sty ilozoiczne. To jest dla człowieka, któ-

ry pracuje za 1200 zł w dyskoncie, czysta 

abstrakcja. 

Bogdan Balicki: Luksus, którego nie po-

trzebuje.

danuta dąbrowska: Tak. Mamy do czy-

nienia z drastycznym obniżeniem po-

trzeb w sferze niematerialnej. Wydaje mi 

się, że to jest wynik modelu gospodarki, 

stylów życia, naszych aspiracji świato-

wych i europejskich. Mam takie wraże-

nie, że nigdy nie wyszliśmy z rozbiorów 

i od razu próbujemy wskoczyć w XXI 

wiek. 

Maciej Witek: Zastanawiam się, czy to, 

co było zabawą elitarną, w tej chwili sta-

ło się otwartym salonem, do którego za-

prasza się szerokie masy. 

danuta dąbrowska: Ale te masy nie chcą 

być zapraszane. 

Maciej Witek: I chyba jesteśmy nieco 

rozczarowani.

E.B.N: Być może u przeciętnego podat-

nika nie została wytworzona potrzeba 

uczestnictwa w elitarnym obiegu nauki, 

bądź też na skutek transformacji i nowej 

polityki kulturalnej zanikła?

Bogdan Balicki: To, że uniwersytet odsta-

je od społeczeństwa, np. w Niemczech, to 

normalne i nikt tego nie kontestuje. Ale 

tam, aby otrzymać dyplom uniwersytetu, 

trzeba skończyć dwa kierunki, oferuje się 

także mnóstwo studiów podyplomowych 

i zwyczajnie – kursów, ułatwiających 

wejście na rynek pracy. Jednak żaden 

kurs nie zastąpi wieloletnich żmudnych 

studiów, np. pięciu lat spędzonych nad 

historią ilozoii. 

E.B.N.: Chciałabym wrócić do postu-

latu prof. Skrendy o konieczności od-

działywania na siebie poszczególnych 

dziedzin i określenia wspólnego grun-

tu dla nauk przyrodoznawczych i spo-

łecznych, by nie mierzyć tych nauk za 

pomocą odrębnych kryteriów, co się 

okazuje niekorzystne dla humanistyki. 

Być może początkiem tej drogi byłoby 

zjawisko, o którym wypowiada się prof. 

Leszek Borysiewicz, 345. wicekanclerz 

Uniwersytetu Cambridge, najlepszego 

na świecie: „Na innych uniwersytetach 

studenci obracają się tylko w towarzy-

stwie kolegów tylko z tego samego wy-

działu, u nas fizyk gra w sztuce teatral-

nej, a lingwista zapisuje się do klubu 

astronomicznego. Wychodzimy z zało-

żenia, że właśnie przepływ idei i inter-

dyscyplinarna współpraca są kluczowe 

w zdobywaniu wiedzy” („Niezbędnik 

inteligenta”, wydanie specjalne 4/2014, 

„Polityka”. s. 94)

danuta dąbrowska: To jest kwestia sys-

temowych rozwiązań na poziomie usta-

wodawczym, które rządzą się ekonomią 

i obsesją oszczędności, a nie sprawami 

merytorycznymi, i poziom kształcenia 

spychają na plan dalszy. Myśmy próbo-

wali coś z tym robić, tworzyć programy 

studiów otwarte także dla studentów 

z innych wydziałów i kierunków, ale nie 

ma na to zgody władz uczelni ze wzglę-

dów inansowych właśnie. Obecnie np. 

student z innego wydziału może jedynie 

hobbystycznie pochodzić na mój wykład 

czy przyjść na zebranie koła naukowego. 

I tylko tyle.

Bogdan Balicki: Nowa jakość na zacho-

dzie Europy powstała nie dlatego, że na 

fali przemian lat sześćdziesiątych refor-

mowano stare uniwersytety, ale obok 

stworzono nowe struktury akademickie. 

danuta dąbrowska: Jestem przeciwna 

uczynieniu sensem życia zdobywania 

kolejnych punktów, ale trzeba przy-

znać, że wprowadzenie systemu oceny 

i wyznaczenie konkretnych okresów, 

np. zrobienie doktoratu czy habilitacji, 

działa mobilizująco na część środowiska. 

Z drugiej jednak strony owo zbieractwo 

punktów wcale nie musi się przekładać 

na jakość naukowych dokonań.

Bogdan Balicki: Zawsze będą kryteria 

oceny pracy i zawsze będą budziły opór. 

Wiemy już, że nauka jest tworem spo-

łecznym. Jestem zwolennikiem socjolo-

gii wiedzy i przeciwnikiem metodologii 

nauk. Wiemy, jak się robi dobrą naukę 

– kiedy są dobrze zorganizowane kolek-

tywy, które sprawnie działają. Wydział 

i instytut są jako grupy ludzi przedsię-

biorstwem i można nimi zarządzać. Nie 

robimy tego. Niewłaściwie szacujemy 

kapitał ludzki. Nie wytwarzamy warun-

ków, by młodzi ludzie mogli pracować 

kolektywnie. Taką sytuacje widzę w To-

runiu wśród ilozofów, gdzie powstała 

Elżbieta Beata Nowak
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szkoła konstruktywistyczna. Każdy z jej 

członków robi też swoją karierę, publi-

kuje, ale widzę wśród nich dyskusje, 

napięcie, mają wspólny język. To żywy 

kolektyw w naukach humanistycznych, 

co się rzadko zdarza. Oczywiście – wielką 

rolę odgrywa autorytet.. Trzeba dokład-

nie jednak wiedzieć, gdzie w strukturze, 

np. wydziału, leży odpowiedzialność za 

dbałość o to, by tego typu potencjał został 

wykorzystany.

Maciej Witek: W ekonomii mówi się, że 

kryzys jest zdarzeniem oczyszczającym. 

Miejmy nadzieję, że nasz kryzys w hu-

manistyce też taki będzie. Będzie trudno, 

poleją się krew i łzy.

Andrzej Skrendo: Zgodzę się z tym, że np. 

część wydziałów ilologicznych w Pol-

sce, a jest ich około trzydziestu, powinna 

upaść. Polityka inansowa prowadzona 

przez rząd na zasadzie odcinania środków 

działa w tym przypadku na ślepo, dążąc 

do eliminacji słabych czy prowincjonal-

nych ośrodków akademickich. Trzeba by 

jednak przy pomocy wiarygodnych na-

rzędzi sprawdzić, które funkcjonujące na 

nich wydziały czy instytuty są warte oca-

lenia, a które nie. 

Bogdan Balicki: Prowincjonalny uni-

wersytet nie powinien jednak wymagać 

od centrali, że ta mu coś da na zasadzie 

dawnych punktów za pochodzenie, tylko 

zacząć wymagać od siebie, ocenić swój 

potencjał i dać sobie szansę na rozwój, 

choćby przez dobre oznaczenie karier 

młodych ludzi.

Andrzej Skrendo: Zgadzam się, że trzeba 

umieć zdeiniować swe słabości i walory 

– oraz być gotowym do zmian. Samodziel-

nie je przeprowadzać, nie dopuszczając 

do sytuacji, w której zmiany inansowa-

nia nauki wymuszają na nas daleko idące 

decyzje, których dokonujemy nagle i pod 

przymusem, nie myśląc o tym, co będzie 

dalej. Trzeba działać tak, by móc unik-

nąć zarzutu, że daliśmy się zepchnąć. To 

wymaga zmian w mentalności, choćby 

wytworzenia wśród polskich uczonych 

gotowości do mobilności, która de facto 

w Polsce jest ikcją, nie tylko z powodów 

TEMAT NUMERU

inansowych. Środowiska akademickie 

są zamknięte, nie chcą przyjmować no-

wych osób. 

Maciej Witek: Są zamknięte także w sfe-

rze swoich przyzwyczajeń i nie są skore, 

by je rewidować. Chcę pokazać na przy-

kładzie naszego instytutu, że to jednak 

może się udać. Mając świadomość tego, 

że liczba kandydatów na ilozofów będzie 

maleć, zamiast wylewać hektolitry łez, 

wąska grupa kilku osób zaczęła rozwijać 

swoje kompetencje badawcze i naukowe 

w dziedzinie kognitywistyki i ruszyliśmy 

z programem studiów interdyscyplinar-

nych. Trudno nam się je organizuje, choć-

by ze względu na mechanizmy inanso-

wania działalności dydaktycznej, chodzi 

głównie o zlecenia godzin dla osób spoza 

wydziału. 

Andrzej Skrendo: Na Wydziale Filologicz-

nym robimy to samo, w przyszłym roku 

akademickim rusza długo oczekiwana 

w regionie skandynawistyka. To tylko 

przykład. 

Maciej Witek: Warto by wypunktować 

więc te pozytywne tendencje.

E.B.N: oba przykłady to próba otwarcia 

wydziału na interdyscyplinarność i po-

trzeby otoczenia, także otwarcia uniwer-

sytetu i samych naukowców na zmianę.

Maciej Witek: Postawa humanistyczna 

niesamowicie sprzyja prowadzeniu badań 

interdyscyplinarnych.

Andrzej Skrendo: Podajmy też przykład 

naszego rozmówcy, dra Balickiego, który 

skończywszy Uniwersytet Wrocławski, 

wykorzystał działające już mechanizmy 

skłaniające do mobilności. To dzięki uzy-

skaniu sporego grantu w projekcie FUGA 

gościmy go na US, gdzie może intensyw-

nie przez kilka lat pracować i napisać ha-

bilitację. 

Bogdan Balicki: Trzeba umieć znaleźć ka-

pitał prorozwojowy, naukowcy są aktyw-

ni badawczo wtedy, kiedy ich coś intere-

suje. Kiedy są traktowani przez władze 

wydziału jak wyrobnicy w fabryce, która 

za chwilę umrze, to wtedy nikt nie jest 

płodny poznawczo, bo uniwersytet funk-

cjonuje na zasadzie naczyń połączonych.

E.B.N.: Czy nie możemy polegać na we-

wnętrznej motywacji naukowca, czy mó-

wimy jednak o etosie?

Bogdan Balicki: Nie, etos to jest mit. 

Dwóch będzie miało w sobie pasję, a inni 

będą chcieli utrzymać swoje rodziny. 

Maciej Witek: A innych interesują pewne 

problemy…

danuta dąbrowska: To wszystko się ze 

sobą wiąże. Do tego należałoby dodać dy-

daktykę, jeśli mowa o naszym potencjale 

i przeszkodach. Uczymy kilkunastu przed-

miotów, czasem kilku nowych co roku, ale 

dydaktyka nie jest liczona do naszej oceny 

i dorobku. Robimy to z pokorą i świadomo-

ścią realiów, od których nie da się uciec, ale 

o których zmianę powinniśmy ustawicz-

nie zabiegać. Najważniejsze jednak jest to, 

co mamy w sobie i co chcemy z tym zrobić. 

Liczą się nasze pomysły, pasje i wola ich 

realizacji. Jak gdzieś napisał Tadeusz Kon-

wicki – względny komfort można sobie 

stworzyć nawet w leju po bombie.

E.B.N. obyśmy jednak się w nim nie zna-

leźli, czego Państwu i sobie życzę, dzięku-

jąc za interesującą rozmowę. u

Uczestnicy dyskusji:
dr Bogdan Balicki – absolwent Uniwersytetu 
Wrocławskiego, stażysta na US w ramach 
programu „Fuga” Narodowego Centrum 
Nauki
dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. US  

– kierowniczka Zakładu Literatury i Kultury 
Polskiej XIX wieku, Instytut Filologii Polskiej 
i Kulturoznawstwa, Wydział Filologiczny US
dr hab. Andrzej Skrendo, prof. US  

– prodziekan ds. nauki Wydziału 
Filologicznego US, kierownik Zakładu Teorii 
i Antropologii Kultury
dr hab. Maciej Witek, prof. US – zastępca 
dyrektora Instytutu Filozoii, Wydział 
Humanistyczny US 

Dyskusja odbyła się w gościnnych progach Książnicy 
Pomorskiej (Dział Pomorzoznawczy). 
Fot. Karolina Machowicz
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Akceptacja roli
Don Kichota

Kiedy jako doktorant wkraczałem w świat nauki, 

towarzyszyło mi skrywane, acz wyraźne uczu-

cie ekscytacji. W końcu zaczynam wielką intelektu-

alną przygodę, oto wyruszam w podróż, w trakcie 

której będę eksplorować nieznane, niezbadane jesz-

cze obszary, zaś jej inałem będzie proces twórczy. 

No i last, but not least, miałem coś do powiedzenia 

światu, bez takiej ambicji wszak nikt nie powinien 

sięgać po pióro.

Przyznam jednak, iż od początku nie miałem 

złudzeń, że moje wysiłki mają jakiekolwiek zna-

czenie dla większości bliźnich. We współczesnym 

świecie, jeśli badania nie przynoszą sensacyjnych 

bądź „kontrowersyjnych” wyników, praca huma-

nisty nie zostanie dostrzeżona przez szerszy krąg 

odbiorców. Duch czasów nie służy humanistyce, 

której domeną są treści zbyt wyrafinowane jak na 

standardy świata rządzonego przez technokratów 

i speców od „pijaru”. 

W świecie, w którym coraz powszechniejsza 

jest wiara, że zaawansowana technologia stanowi 

cudowne panaceum na wszystkie problemy, huma-

nistyka, z jej zasadą poszukiwania prawdy jako war-

tości samej w sobie, wydaje się dziwaczną fanaberią. 

Panujące powszechnie zapotrzebowanie na jedno-

wymiarowy obraz rzeczywistości, wobec którego 

łatwo się ustosunkować, ale na który żaden huma-

nista zgodzić się nie może, uniemożliwia rzeczową 

dyskusję, ważenie racji, podkreślanie wątpliwości. 

Humanista, poznając świat, jednocześnie burzy 

jego zastany obraz, to zaś w społeczeństwie pragną-

cym bezpiecznych schematów – jest ignorowane. 

Fascynujące dzieła ciągle powstają, jednak ich rezo-

nans społeczny jest żaden. Oczywiście – zdarza się, 

że jakieś dzieło wywoła dyskusję, przypominającą 

raczej awanturę, w której „obrońcy dobrego imie-

nia” i „szydercy” piętnują się nawzajem, dając popis 

głupoty, agresji, myślenia stereotypami. Humanista 

wydaje się wobec takich zjawisk bezradny.

Alienacji humanisty i humanistyki sprzyja tak-

że model obecnej edukacji. Jej reformatorom udało 

się wykorzenić u uczniów potrzebę i nawyk czyta-

nia. Absolwent kierunku humanistycznego, który 

nie splamił się przeczytaniem czegokolwiek, jest już 

zjawiskiem powszechnym. Dotyczy to nie tylko li-

teratury pięknej, bez znajomości której humanista 

może być tylko karykaturą samego siebie, ale także 

literatury fachowej. Ignorancja już nie zawstydza, 

można studiować stosunki międzynarodowe, nie 

wiedząc, jakie państwa zawarły układ Ribbentrop-

Mołotow ani kim był Winston Churchill. Humani-

stom z prawdziwego zdarzenia coraz trudniej odna-

leźć się wśród coraz liczniejszej rzeszy osób, które 

zostały humanistami wyłącznie z braku talentu do 

przedmiotów ścisłych. 

Czy stan powyższy powinien skłaniać do za-

łamywania rąk? Przeciwnie. Przecież to przede 

wszystkim humaniści są depozytariuszami wartości 

kulturowych i to oni je upowszechniają. Rolą huma-

nisty jest poszerzenie świadomości społeczeństwa, 

zaś humanista, który z tej roli pod presją okolicz-

ności zewnętrznych rezygnuje, staje się po prostu 

zbędny. W końcu w postawie Don Kichota, chyba 

trwale wpisanej w kondycję humanisty, odnajdywał 

się, i to nie bez przyjemności, niejeden ilozof, histo-

ryk, polonista. Akceptacja tej roli pozwala zachować 

pierwotny entuzjazm i przekonanie, że humaniści 

nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. u

Filip Przytulski
doktorant Wydziału 

Humanistycznego
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Nie wyważajmy 
otwartych drzwi

O znaczeniu tradycji w humanistyce i we współczesnym 
świecie z dr Małgorzatą Cieśluk, ilolożką klasyczną, 
hellenistką (Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych US) rozmawia Joanna Kościelna, 
doktorantka Wydziału Filologicznego.

Należy Pani do bardzo ekskluzywnego grona osób, 

które ciągle zachowują kontakt z kulturą antycz-

ną, z podwalinami naszej cywilizacji, ponieważ mówi 

Pani prajęzykami tej cywilizacji. Czy znajomość greki 

i łaciny wpływa na widzenie współczesnego świata? 

dr Małgorzata Cieśluk: To bardzo szerokie pytanie. 

Od razu przerzucamy pomost między starożytnością 

i współczesnym światem, zakładając, że ten pomost ist-

nieje. Jest to pytanie o moje osobiste doświadczenie, spró-

buję więc od niego rozpocząć. 

Myślę, że sposób, w jaki jesteśmy uformowani inte-

lektualnie, duchowo, deiniuje w dużym stopniu to, jak 

postrzegamy świat. W moim wypadku od 15 roku życia, 

czyli od czasów licealnych, miałam kontakt z językami 

klasycznymi – w Liceum nr 2 w Szczecinie istniała wów-

czas klasa o proilu klasycznym (z rozszerzonym progra-

mem łaciny i greki) – i z nie do końca jasnych dla mnie 

powodów dokonałam takiego właśnie wyboru, wtedy to 

było swego rodzaju „olśnienie”. Potem, konsekwentnie, 

rozpoczęłam studia na Uniwersytecie im. Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu w Instytucie Filologii Klasycznej. 

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, muszę przyznać, że ta 

właśnie formacja jest cały czas żywa w moim codzien-

nym życiu, wpływa na to, jak postrzegam postawy ludz-

kie. Aktualny świat w jakimś stopniu podlega mojemu 

wewnętrznemu, nieustannemu komentowaniu przez 

pryzmat tekstów, które czytałam i czytam, oraz toczo-

nych wokół nich rozmów. Towarzyszy mi głębokie po-

czucie, że tak naprawdę jako ludzie diametralnie się nie 

zmieniliśmy, choć mówimy o perspektywie blisko 3000 

lat, licząc od czasów, które mnie interesują. Często od-

noszę wrażenie, że ktoś obok mnie wyważa otwarte już 

dawno drzwi. Myślę, że moje specyiczne wykształcenie, 

wypływająca z tego wiedza i doświadczenie dają mi spo-

rą dozę dystansu, który bardzo ułatwia mi odnalezienie 

się w świecie podlegającym tak gwałtownym zmianom 

jak nasza współczesność.

Co zatem mają nam do powiedzenia starożytni? Pani 

działalność naukowa rozpoczęła się od analizy Mowy 

do młodzieńców Bazylego Wielkiego (329-379), jednego 

z wielkich nauczycieli Europy. Co z jego przesłania za-

chowuje aktualność?

Myślę, że możemy dostrzec pewną analogię co do sposo-

bu myślenia o formacji klasycznej między epoką schyłku 

świata antycznego – Bazyli Wielki działał w IV wieku po 

Chrystusie – a czasami współczesnymi. Tytuł Mowy do 

młodzieńców, która była skierowana do chrześcijan, ma 

swój ciąg dalszy: o tym, jak mogą odnieść pożytek z czy-

tania książek pogańskich. 

Aby zrozumieć znaczenie tematu podjętego przez Ba-

zylego, powinniśmy zdać sobie sprawę z charakteru epoki, 

z którą związana jest jego działalność. Mówimy bowiem 

o czasach potężnej kulturowej transformacji, która zmieni 

oblicze ówczesnej Europy i podlegającego jej wpływom 

świata – części Azji, północnej Afryki. Oto świat grecko-

Joanna Kościelna
doktorantka Wydziału 
Filologicznego US
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-rzymskiej religii, ilozoii, literatury, sztuki, 

obyczajowości przekształca się w niezwykle 

dynamicznym, intelektualnie aktywnym 

procesie w świat chrześcijański. Transforma-

cja ta dotknęła samych fundamentów.

I wróćmy teraz do mowy Bazylego. Choć 

w jego czasach nie brakowało myślicieli na-

wołujących do radykalnego potraktowania 

i odrzucenia całego dorobku myśli przed-

chrześcijańskiej, Bazyli zachowuje niezwy-

kle zrównoważoną postawę. Zwróćmy 

uwagę na sposób postawienia pytania: nie 

zastanawia się, „czy” można zaczerpnąć ja-

kieś pożytki z lektury autorów pogańskich. 

Co do tej kwestii nie ma żadnych wątpliwo-

ści. Zastanawia się jedynie, „jak” wykorzystać 

dorobek niechrześcijańskich poprzedników 

w nowej, chrześcijańskiej już rzeczywistości. 

Pomimo zatem głębokiej zmiany kulturowej 

nie ma mowy o odcinaniu korzeni; mamy tu 

do czynienia z twórczym, krytycznym prze-

myśleniem, a nie odrzuceniem i zapomnie-

niem. 

Analogia do współczesności? Sądzę, że 

nasza epoka to ponownie czas radykalnej 

zmiany na skalę tej z pierwszych stuleci na-

szej ery. Zmiana ta, rozpoczęta w XIX wieku, 

na przełomie XX i XXI nabrała gwałtownego 

przyspieszenia. My jesteśmy w samym sercu 

tego kulturowego wiru. 

Wspomniała Pani o formacji humani-

stycznej. Niektórym i to określenie, i samo 

pytanie o jej kształt wydać się może ana-

chroniczne. Nie obawia się Pani stawiania 

takich pytań?

Pytanie o znaczenie formacji humanistycz-

nej jest tym, które powinno być postawione 

z całą mocą właśnie teraz, w dobie tech-

niczno-informatycznej transformacji. Czy 

ważne jest dla nas, dla naszego poczucia 

tożsamości, zachowanie więzi z przeszłością, 

która pomaga nam rozumieć lepiej teraź-

niejszość? A może powinniśmy przeciąć nić 

kontynuacji i uznać, że nasza teraźniejszość 

jest na tyle wartościowa, że jej korzenie nie 

mogą już przynieść dla nas żadnego pożytku 

i że na wszystkie nasze pytania znajdziemy 

odpowiedź „tu i teraz”? Bazyli kiedyś pytał 

nie o to, „czy”, lecz „jak”. Czekam na podobne 

pytania postawione dzisiaj przez współcze-

snych myślicieli, czekam na fundamentalną 

w moim przekonaniu debatę, która powinna 

połączyć reprezentantów wszystkich, nie 

tylko humanistycznych dziedzin. 

Bazyli i jego pokolenie znaleźli miejsce kul-

turze antycznej w nowym świecie, który 

tworzyli. dzięki nim ten świat przetrwał. 

Przetrwały też języki: greka i łacina. Co bę-

dzie z nami, co będzie z cywilizacją, która 

za chwilę może przekroczyć dramatyczny 

próg zapomnienia o swoich korzeniach?

Istota dramatyzmu tej sytuacji polega na 

tym, że jesteśmy w stadium zapominania ję-

zyków, które są podwalinami naszej kultu-

ry. Kiedy rozmawiamy ze studentami o tym, 

że w zasadzie do wieku XVIII zdecydowana 

większość tekstów ilozoicznych, historycz-

nych, w ogóle naukowych, powstawała 

w języku łacińskim – są najczęściej zasko-

czeni. Ugruntował się już stereotyp, że łaci-

na i greka to języki antyczne, które straciły 

swoje znaczenie wraz z kresem epoki staro-

żytnej. Tymczasem łacina pełniła rolę języka 

międzynarodowej komunikacji przez wiele 

kolejnych stuleci. Wśród ludzi wykształco-

nych była językiem żywym, plastycznym, 

zmieniającym się – używanym nie tylko 

przez teologów i ilozofów, ale także do opisu 

zupełnie nowych odkryć i zjawisk z zakresu 

przyrodoznawstwa czy astronomii. Do wie-

ku XIX kultura europejska, oczywiście nie-

zwykle zróżnicowana i bogata, ma niewąt-

pliwie kilka wspólnych ilarów – jednym 

z najważniejszych jest wspólny język – łaci-

na. Jeżeli język, którym się posługujemy, ma 

wpływ na sposób, w jaki myślimy – a wie-

rzę, że tak jest – musimy przyjąć, że łacina 

formowała sposób myślenia każdego wy-

kształconego Europejczyka. Dopiero wiek 

XIX to dominacja francuskiego, potem stop-

niowo angielski przejmuje funkcję języka 

międzynarodowej komunikacji – nie ozna-

cza to jednak od razu radykalnej zmiany. Do 

połowy XX wieku wciąż znajomość łaciny 

oraz podstaw klasycznej literatury i ilozoii 

stanowiła wspólny punkt odniesienia dla 

ludzi wykształconych, bez względu na to, 

w którą stronę poprowadziły ich później za-

interesowania i życie zawodowe. Pozwalało 

to na utrzymanie wspólnego języka – kodu 

kulturowego, który łączył europejskich 

matematyków, lekarzy, pisarzy i artystów. 

Wszyscy oni przechodzili formację opartą 

na znajomości tekstów greckich i łaciń-

skich dotyczących różnorodnych dziedzin. 

Co więcej, owa wspólna baza pozwalała na 

utrzymanie dialogu ponad czasem, z teksta-

mi i autorami z epok wcześniejszych.
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Jak wygląda to dzisiaj?

Łacina jest już niemal nieobecna w polskiej 

szkole – bardzo źle wypadamy pod tym 

względem na tle szkolnictwa europejskie-

go. Uczelnie wyższe opuszczają roczniki 

absolwentów, które albo z językiem łaciń-

skim nie zetknęły się nigdy, albo zachowu-

ją w pamięci kilka przysłów. Palców jednej 

ręki wystarczy, by wyliczyć kierunki, na 

których studenci stykają się z łaciną w nie-

co szerszym zakresie. Nie twierdzę absolut-

nie, że dzisiaj młodzi ludzie są mniej zdolni, 

inteligentni, gorsi przez to, że nie uczyli 

się łaciny. Zastanawiam się tylko, jak mają 

czytać ze zrozumieniem teksty wielkich 

europejskich pisarzy i badaczy, dla których 

odniesienia do łaciny i kultury antycznej 

były naturalnym sposobem wyrażania 

myśli i opisywania świata. Jak mają pod-

jąć twórczo dziedzictwo kultury europej-

skiej, jeżeli czytanie pisarzy z początku XX 

wieku staje się wyzwaniem możliwym do 

podjęcia tylko przez grupę nielicznych – 

najzdolniejszych? Czy zatem wobec braku 

tego rodzaju komunikacji przebiegającej 

ponad czasem, z autorami sprzed 50-100 lat, 

będziemy za kolejne 50 lat mówić jeszcze 

o zjawisku takim jak „kultura europejska”? 

Jakie będą jej ilary? Czy palimpsestowość 

naszych czasów, by odwołać się do sfor-

mułowania Zygmunta Baumana, wystar-

czy, by zastąpić grecko-rzymskie korzenie? 

Wielokrotnie zadaję sobie te coraz bardziej 

retoryczne pytania. 

ostatnio dużo mówi się o kryzysie huma-

nistyki. Możliwe jednak, że brak pieniędzy, 

choć dotkliwy, nie jest jego najważniej-

szym powodem. W czym upatruje Pani 

najważniejsze przyczyny tego kryzysu?

Pytanie o przyczynę zaniechania stawia-

nia wielkich pytań przez współczesną hu-

manistykę jest niezwykle szerokie, próba 

udzielenia odpowiedzi na nie zdecydowa-

nie przekracza moje kompetencje badacza 

literatury antycznej – i zdesperowanego 

nauczyciela łaciny. Ale spoglądając jak na-

uczyciel właśnie, z praktycznego punktu 

widzenia, zwróciłabym uwagę na jeden 

oczywisty, zapewne banalny mechanizm. 

Poza wszelkimi innymi czynnikami wielkie 

pytania wymagają wielkiej erudycji, rozu-

mianej także jako głęboka znajomość dys-

kursu prowadzonego w kulturze europej-

skiej od stuleci. Nie jest możliwe odnoszenie 

się do kwestii zasadniczych i fundamental-

nych bez głębokiego przemyślenia opinii 

poprzedników i bez szerokiej perspektywy. 

Być może właśnie kryzys współczesnej hu-

manistyki jest związany z zaniedbaniem 

– a nawet zaniechaniem – prawdziwej edu-

kacji humanistycznej w szkołach. Nie dość, 

że grono osób kompetentnych do prowa-

dzenia takiej dyskusji gwałtownie się za-

węża, to i jej słuchacze są coraz mniej przy-

gotowani do rozumiejącego odbioru. Sama 

dyskusja w takich warunkach wydaje się 

tracić na znaczeniu. Być może zatem kry-

zys humanistyki to w istocie efekt naszego 

poczucia bezradności, uświadomienia so-

bie braku wystarczających kompetencji, 

by włączyć się do rozmowy wokół „spraw 

pierwszych”. 

Martin Heidegger (1889-1976), ateista, 

u schyłku życia pytany o przyszłość cy-

wilizacji śródziemnomorskiej powiedział: 

„tylko Bóg mógłby nas uratować”. Kto i co 

mogłoby uratować humanistykę?

Nie znam, oczywiście, odpowiedzi na to 

pytanie. Ale gdybym miała szukać elemen-

tarnych tropów, którymi moglibyśmy po-

dążać, powiedziałabym, że jednym z nich 

jest przywrócenie znaczenia procesowi for-

mowania młodych ludzi poprzez literaturę 

– to jeden z aspektów zjawiska, który Grecy 

nazywali pajdeją, a Rzymianie, ustami Cy-

cerona, kulturą. A to oznacza położenie na-

cisku na rozumną – i rozumiejącą lekturę. 

Jeżeli trzeba – powróćmy do czytania 

wspólnego na lekcjach – nauczyciele razem 

z uczniami. Lektura to nie tylko przyjem-

ność – to wyzwanie, droga do kształtowa-

nia rozumiejącego spojrzenia na świat. Roz-

budza ciekawość, uczy stawiać pytania i nie 

zadowalać się łatwymi, stereotypowymi 

odpowiedziami. Pobudza do indywidualnej 

releksji, ale buduje też poczucie wspólnoty 

kulturowej. Generuje ciągłą gotowość do 

podejmowania wysiłku intelektualnego, 

do pogłębiania i realizowania tkwiących 

w nas możliwości, a na tym właśnie, jak 

jestem przekonana, polega istota postawy 

humanistycznej. 

tymczasem nawet ze strony rządu poja-

wiają się zadziwiające w tym kontekście 

zarzuty o brak praktycznego wykorzysta-

nia nauk humanistycznych. Jak Pani wi-

dzi ten problem?

Nie zgadzam się z falą krytyki, która kie-

rowana jest w stosunku do kierunków 

humanistycznych jako „niepraktycznych” 

i „niedostosowanych do współczesności”. 

Uważam, że nikt inny nie jest tak dobrze 

dostosowany do współczesności jak rzetel-

nie wykształcony humanista. Nasz świat 

podlega ciągłym, nieprzewidywalnym 

zmianom i niezwykle trudno jest progno-

zować, jak będzie wyglądał już nie w per-

spektywie stuleci, lecz za 10 – 20 lat. Nie 

pogubić się w nim – to znaczy mieć solidnie 

ugruntowane podstawy, a jednocześnie być 

ciekawym, gotowym na zmiany, gotowym 

na to, by nieustannie się uczyć. Jestem 

oczywiście przekonana, że nauka języków 

klasycznych, choć pozornie nie wykorzy-

stujemy ich w praktycznym życiu, bardzo 

sprzyja wypracowywaniu takiej właśnie 

postawy. Daje podstawę i jednocześnie dy-

stans, dzięki któremu możemy, na przekór 

zawrotnemu tempu zmian, spojrzeć na sie-

bie samych i nasz świat nieco z boku.

Wspomniała Pani o Heideggerze, przy-

pominają mi się także słowa innego spośród 

wielkich myślicieli XX wieku – Gadamera: 

dla prawdziwego zrozumienia procesów, 

zgodnie z którymi przebiega komunikacja 

językowa, najkorzystniejsza jest nauka łaci-

ny i greki; nie możemy bowiem uczyć się ich 

w sposób naturalny, poprzez tzw. używa-

nie języka; aby je przyswoić, musimy zro-

zumieć i przyswoić struktury gramatyczne 

i składniowe na drodze logicznej analizy. 

Brzmi to mało zachęcająco, ale z praktyki 

mogę zapewnić: ogromnie rozwija zdolność 

abstrakcyjnego myślenia. 

Pozostało jeszcze pytanie o to, kto miał-

by stać się owym herosem niosącym ocale-

nie humanistyce. Cóż, heros po prostu musi 

się pojawić, nie można go „wychować”. Dla 

siebie, dla naszego środowiska jednak wi-

działbym bardzo konkretne zadanie – nie 

udawajmy, że nic się nie dzieje. Dyskutuj-

my o tym wszystkim między sobą, a przede 

wszystkim rozmawiajmy z naszymi stu-

dentami. 

dziękuję za naszą rozmowę, zachętę do po-

szukiwań i dyskusji. u
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Kryzys niedoboru

O kryzysie humanistyki rozprawia się od pewnego 
już czasu bardzo intensywnie, różnie go przy tym 
deiniując. Proponuję jednak pominąć traktatowe 
wyliczenia i scholastyczne deinicje, a zająć się 
konkretnym przykładem, w którym skupiają się jak 
w soczewce wszystkie najważniejsze problemy trapiące 
dziś polskich humanistów. Chodzi o sytuację ilozoii 
na polskich uniwersytetach. 

Jakub Telec
doktorant na Wydziale 

Filologicznym US

W telegraficznym skrócie: w wyniku serii 

edukacyjnych reform i prób zmniejszenia 

kosztów kształcenia wyższego w Polsce filozofia 

ucierpiała jako pierwsza. Wprowadzenie odpłat-

ności za drugi kierunek studiów w naturalny spo-

sób zmniejszyło liczbę osób, które chciałyby takie 

– zwykle traktowane jako uzupełniające – studia 

skończyć. Na kryzys filozofii nałożyły się również: 

niż demograficzny, zniesienie obowiązkowej służ-

by wojskowej oraz zmieniające się potrzeby ryn-

ku pracy. Słowem, filozofia przestała się opłacać 

wszystkim – uniwersytetom, studentom i praco-

dawcom. 

Punktem zapalnym dyskusji nad kondycją fi-

lozofii okazała się próba zamknięcia tego kierun-

ku na Uniwersytecie w Białymstoku. Przez prasę 

przetoczyły się żywiołowe dyskusje, przygotowa-

no otwarte listy protestacyjne podpisywane przez 

różne, często skłócone ze sobą środowiska, na krót-

ko o filozofii było głośno. Teraz wszystko ucichło, 

Polacy mają inne zmartwienia, Trybunał Konsty-

tucyjny podważył zasadność odpłatności za drugi 

kierunek, ale białostocka filozofia prawdopodob-

nie i tak zamyka nabór na kolejne lata.

Z argumentów uparcie wysuwanych w trak-

cie dyskusji zainteresował mnie szczególnie jeden, 

który w pewnych wariacjach stosuje się do obro-

ny całej humanistyki. Powtarza się mianowicie, że 

absolwent filozofii jest wbrew pozorom świetnie 

przygotowany do pracy zawodowej: myśli w sposób 

zdyscyplinowany, ale jest jednocześnie elastyczny; 

potrafi porządkować informacje, sprawnie się ko-

munikować, działa samodzielnie i w grupie, szyb-

ko się uczy, czyli jest jakby skrojony na potrzeby 

usług, pracy w chmurze, start-upów i wszystkiego 

tego, co najbardziej pobudza wyobraźnię współcze-

snych polskich pracodawców. Chciałoby się jeszcze 

dodać, że przywykł do życia za małe pieniądze, nie 

trzeba go będzie nazbyt hojnie wynagradzać. Sło-

wem, tak naprawdę filozofia opłaca się wszystkim 

– uniwersytetom, studentom i pracodawcom. 

Taki urynkowiony sposób traktowania studiów 

jest elementem szerszego procesu i zaczyna być 

podstawowym paradygmatem myślenia obowią-

zującym dziś w Polsce. Zmianę widać już w języku: 

zewsząd więc słyszymy o innowacyjności w huma-

nistyce, o klasie kreatywnej, czy o roli humanistów 

w rozwoju gospodarki. Perwersyjne zbitki „prze-

mysły kreatywne” i „przemysły kultury” (zwykle 

obok „przemysłów czasu wolnego”) używane są 

przez ludzi zajmujących się fachowo humanisty-

ką i kulturą z coraz mniejszymi oporami. Theodor 

Adorno przewraca się w grobie, ale chyba tylko on 

– my wszyscy już przywykliśmy.
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Przywykliśmy, czyli mleko się rozla-

ło i coraz łatwiej przychodzi nam myśle-

nie o humanistyce w pierwszym rzędzie 

przy pomocy kategorii ekonomicznych 

– zysku i straty, popytu i podaży, produ-

centa i konsumenta. I właśnie w takim 

języku próbujemy dziś czasem bronić 

filozofii, całej humanistyki i nierzadko 

również instytucji uniwersytetu. Pro-

blem polega na tym, że ta linia obro-

ny jest samobójcza. Ukryte założenie, 

które jej towarzyszy, jest następujące: 

studia mają sens, jeśli się opłacają, jeśli 

nie marnujemy na nie pieniędzy – pie-

niędzy podatników, studentów, praco-

dawców. A opłacają się wtedy, kiedy 

możemy uzyskać wymierne korzyści 

z ich prowadzenia, najlepiej na wielu 

płaszczyznach: koszty utrzymania kie-

runku nie powinny przekroczyć dotacji 

z ministerstwa, pieniądze wydane na 

studia powinny dać studentowi szansę 

na zatrudnienie, a pieniądze wydane na 

studenta przez pracodawcę mają przy-

nieść pracodawcy zysk.

Otóż w tej perspektywie humaniści 

będą zawsze przegrywać z inżynierami 

i biznesmenami. Nawet jeśli będziemy 

stosować buchalteryjne wybiegi i mó-

wić o kapitale kulturowym lub warto-

ści dodanej. Humaniści po prostu nie 

zakładają fabryk i serwisów społeczno-

ściowych, to nie humaniści projektują 

smartfony i tablety, humaniści nawet 

nie są w stanie utrzymać współcze-

snych artystów – bo sztuka jest dziś za 

droga dla tych, którzy teoretycznie są 

najlepiej przygotowani do jej odbioru. 

Zaryzykuję mocniejsze stwierdzenie: 

w kapitalizmie konsumenckim – a dziś 

usilnie robi się z nas głównie konsu-

mentów – humaniści mogą zostać zre-

dukowani do roli dodatku, który roz-

wija się tu i tam jako luksus, i świat się 

przez to nie skończy. Brak humanistów 

nie zatrzyma gospodarczego wzrostu, 

a ten wydaje się być wciąż głównym fe-

tyszem współczesności.

Proponuję jednak zadać sobie w kon-

tekście polskim następujące pytania: jak 

wygląda nasza demokracja? Jaka jest ja-

kość naszych mediów? Co możemy po-

wiedzieć o poziomie naszego życia po-

litycznego? Jesteśmy rzekomo krajem 

start-upów i wschodzących nowych 

technologii, absolwenci naszych ekono-

micznych, technicznych i medycznych 

uczelni robią zawrotne kariery za grani-

cą. Szef Google, Eric Schmidt, w 25-lecie 

wolnych wyborów parlamentarnych 

zapowiada w towarzystwie premiera 

Donalda Tuska otwarcie trzeciego na 

świecie centrum dla młodych biznesme-

nów w Warszawie. Klasa średnia powo-

li nam rośnie i rumienieje. Ale ta klasa 

średnia nie czyta prasy i książek, tylko 

portale, na których coraz więcej miejsca 

zajmują plotki. Czas wolny spędza kon-

sumując, słuchając mentorów, coachów 

i osobistych trenerów. Zna się na sushi, 

medytacji, jodze i włoskiej kuchni, ale 

nie rozumie podstawowych politycz-

nych rozróżnień. Nienawidzi zresztą 

polityków, a jeśli już idzie na wybory, 

to po to, aby wybrać tych, którzy na tej 

nienawiści żerują. Czy chcemy się roz-

wijać właśnie w ten sposób? I czy to jest 

w ogóle rozwój?

Tak naprawdę potrzebujemy jeszcze 

więcej humanistyki, nie tylko zresztą 

uniwersyteckiej. Filozofii nie powinno 

się zamykać, przeciwnie – należy filo-

zofię wprowadzić do programu liceum, 

razem zresztą z naukami społecznymi. 

Powód jest prosty: aby świadomie ko-

rzystać ze współczesnych technologii, 

z demokracji i gospodarki rynkowej, 

potrzebujemy przede wszystkim umie-

jętności krytycznego myślenia. Musimy 

wiedzieć, jak używać oferowanych nam 

przez państwo i rynek narzędzi, nie są 

one bowiem neutralne, nie zapewnią 

też ani trwałości demokracji, ani na-

wet nie pozwolą nam na dłuższą metę 

utrzymać status quo. I jeśli chcemy mó-

wić o kryzysie humanistyki, to właśnie 

w tym znaczeniu: dziś jest jej zdecydo-

wanie za mało, a jest potrzebna bar-

dziej niż kiedykolwiek. Nie dla garstki 

naukowców, bo oni jakoś sobie radzą – 

pracują, publikują, uczą. W demokracji 

humanistyka jest potrzebna wszystkim, 

bo bez niej pożrą nas technologia, rynek 

oraz naiwne przekonanie, że bogacąc się 

żyjemy coraz lepiej, szczęśliwiej i bez-

pieczniej. u
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Obecność humanistów jest 
wartością samą w sobie

Z JM Rektorem US prof. dr. hab. Edwardem 
Włodarczykiem o perspektywach rozwoju kampusu 
przy al. Piastów, jednej z siedzib szczecińskich 
humanistów, rozmawia Elżbieta B. Nowak, redaktorka 
naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”. 

Panie Rektorze, pod koniec maja, po wielu latach 

usilnych starań, pojawiła się nadzieja na reno-

wację budynków w obrębie kampusu Piastów. 

To dobre stwierdzenie, że po wielu latach starań, ale 

jest to tylko doinansowanie na pierwszy etap mo-

dernizacji. Rzeczywiście, warto podkreślić parę rze-

czy. Po pierwsze – źródła inansowania tego przed-

sięwzięcia są różne. Jedne środki (7 mln zł) pochodzą 

z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO 

WZ), a skutecznie aplikowaliśmy o nie w Urzędzie 

Marszałkowskim. W ramach umowy o doinansowa-

nie uniwersytet jako beneicjent musi jednak wnieść 

wkład własny w wysokości dodatkowych 25 procent, 

który w części pokryjemy ze środków otrzymanych 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dzięki tym środ-

kom będziemy adaptowali budynki przy ul. Naruto-

wicza, Głowackiego i al. Piastów na Centrum Badań 

Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, warte 11 

mln zł, które w przyszłości będzie funkcjonować 

w strukturach Wydziału Kultury Fizycznej i Promo-

cji Zdrowia. 

Przy al. Piastów modernizowany będzie kosz-

tem 6,4 mln zł budynek nr 3 z przeznaczeniem na 

bibliotekę, na co powinniśmy otrzymać 4 800 000 zł 

z Urzędu Marszałkowskiego – także w ramach RPO 

WZ. Trzecia, najważniejsza inwestycja, czyli rozpo-

częcie remontu budynków Wydziału Filologicznego, 

inansowana będzie z Ministerstwa Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego.

Ten nasz wniosek leżał w ministerstwie od roku 

2006, przechodził różne koleje losu. Wielokrotnie 

Elżbieta Beata
Nowak

redaktorka

naczelna „Przeglądu
Uniwersyteckiego”
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wydawało się, że zostanie skierowany do 

realizacji. Jednak dopiero teraz, po wie-

lu zabiegach, po zmianach związanych 

z projektem, m.in. rozpisaniu remontu na 

poszczególne obiekty, otrzymamy kwotę 

26 300 000 zł.

Chciałbym pokreślić, że to jest sukces 

władz uniwersytetu, ale również szeroko 

rozumianego środowiska politycznego 

i społecznego Szczecina. W tych stara-

niach poparli mnie m.in. członkowie 

Konwentu Rektorskiego, uzyskaliśmy 

poparcie posłów z naszego wojewódz-

twa, którzy niezależnie od opcji politycz-

nych byli jednomyślni co do konieczności 

otrzymania przez naszą uczelnię środków 

centralnych. Szczególne podziękowania 

należą się Arkadiuszowi Litwińskiemu, 

przewodniczącemu zespołu poselskiego 

z Pomorza Zachodniego, który składał in-

terpelacje w tej sprawie. Złożyliśmy rów-

nież razem wizytę u nowej pani minister 

prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, którą 

przekonaliśmy o konieczności przyznania 

środków na ten cel. Bardzo znaczącą rolę 

odegrał również wiceminister prof. Jacek 

Guliński, odpowiedzialny w MNiSW za 

inwestycje, który tę umowę podpisze. 

Jak Pan Rektor widzi przyszłość kampu-

su przy al. Piastów, także w świetle nie 

tak dawnych pomysłów na stworzenie 

wspólnej – z innymi uczelniami – mini-

dzielnicy akademickiej? 

Pierwsza kwestia związana z tym pyta-

niem to remont tego, co jest własnością 

Uniwersytetu Szczecińskiego. Chcę pod-

kreślić, że to jest pierwszy etap zmian 

w kompleksie Piastów, ponieważ łączny 

koszt modernizacji, remontu i planowa-

nego nowego budynku to prawie 85 mln 

zł; w tej chwili do roku 2015 lub 2016 

mamy do wydania ok. 40 mln zł. Już ta 

realizacja będzie sporym wysiłkiem dla 

US. Być może, zważywszy na zmiany de-

mograiczne i politykę kształtowania no-

wych kierunków studiów, trzeba będzie 

po roku 2016 zweryikować pierwotny 

plan. 

Jeśli chodzi o zagospodarowanie tego 

terenu pokoszarowego, to plany prof. 

Wołoszyna, pod którymi podpisywałem 

się z pełnym przekonaniem, były piękne, 

ale pozostały planami, ponieważ Agencja 

Mienia Wojskowego przeznaczyła ten te-

ren dla deweloperów.

W bieżącym numerze zastanawiamy 

się nad kondycją humanistyki. Jak wi-

dać z planów, warto jednak inwestować 

w miejsce, które będzie rozbudowaną 

siedzibą Wydziału filologicznego?

Kampus Piastów ma wiele walorów, po 

wyremontowaniu będzie to naprawdę 

piękny obiekt, bo pod względem archi-

tektonicznym tamtejsze budynki są cie-

kawe, muszą tylko odzyskać swój blask. 

Jestem daleki od postawy, jaką przyjął 

rektor jednego z uniwersytetów, na któ-

rym zlikwidowano ilozoię. Humanisty-

ka jest nam potrzebna, może powinna 

kształcić nieco inaczej, dobrym przykła-

dem działań Wydziału Filologicznego 

w tym względzie jest otwarcie skandy-

nawistyki, rozumianej nie tylko jako 

ilologie, ale również kierunek dający 

szeroką wiedzę na temat krajów skandy-

nawskich, także praktyczną, której brak 

się humanistom wyrzuca.

W kontekście twardych postulatów do-

tyczących konieczności współpracy pol-

skich uczelni ze środowiskiem biznesu 

i dostosowywania się do potrzeb rynku 

znamienne jest chyba to, Panie Rekto-

rze, że podkreśla Pan praktyczny walor 

tych studiów. Czy humanistyka musi 

udowadniać rację swego istnienia?

Chyba nie musi, zwłaszcza w Szczecinie. 

Cofnijmy się do historii rozwoju polskiego 

szkolnictwa wyższego w naszym mieście. 

Funkcjonowało ono od wczesnego okre-

su powojennego, ale bez humanistów. 

Szczecin źle wyglądał nie tylko na mapie 

szkolnictwa akademickiego, ale w ogóle 

jako ośrodek miejskiej kultury. Humani-

styka go wzbogaciła. Pamiętajmy o tym, 

że Szczecin funkcjonuje w świecie bardzo 

otwartym, na styku różnych kultur, reli-

gii, tradycji. Bez rozpoznań naukowych 

czynionych przez humanistów nie potra-

imy określić swego miejsca w tej skom-

plikowanej rzeczywistości. Obecność 

humanistów jest wartością samą w sobie 

– dla miasta, dla środowiska, również dla 

uniwersytetu. u

Budynek dydaktyczny Wydziału Filologicznego w kampusie przy al. Piastów
Fot. Marek Kowalczyk
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Koszty kształcenia studentów 
na Uniwersytecie Szczecińskim

Uczelnie wyższe skłaniane są do dostosowywania się do potrzeb 
rynku – zamykania i tworzenia nowych kierunków, które spełniałyby 
zapotrzebowanie ekonomiczne i społeczne. Jednocześnie jednak 
stawia się pytania o autonomię i o oczywistość kryteriów inansowych 
stosowanych w kreowaniu oferty dydaktycznej. Aby jednak odpowiedzieć 
na te pytania, trzeba dysponować odpowiednimi danymi.

prof. dr hab. 
Waldemar Gos 

prorektor ds. inansów 
i rozwoju

współpraca: 
dr Stanisław Hońko, 
Małgorzata Hońko, 

dr Przemysław Mućko, 
Marek Rublewski 

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 

i Zarządzania US

Rektorski zespół ds. kalkulacji kosztów kształ-

cenia1 przeprowadził kalkulację na wszystkich 

kierunkach i poziomach kształcenia prowadzonych 

na Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademic-

kim 2012/2013. Było to możliwe również dzięki za-

angażowaniu wydziałowych koordynatorów. 

Wydaje się, że wyniki są ciekawe i zaskakują-

ce. Ponadto przeprowadzona kalkulacja kosztów 

kształcenia pozwala na określenie czynników, 

które je kształtują. Warto, aby pracownicy naszej 

uczelni zaznajomili się z najważniejszymi determi-

nantami mającymi wpływ na sytuację finansową 

uczelni.

PRZECIętNE KoSZtY KSZtAłCENIA 
Dokonując kalkulacji kosztów kształcenia, przyjęto 

następujące założenia:

1. Procedura kalkulacji kosztów musi być upraw-

dopodobniona. Oznacza to, że podstawą są: spra-

wozdania pracowników z przeprowadzonych 

zajęć dydaktycznych, średnie stawki wynagro-

dzeń pracowników na poszczególnych stano-

wiskach opracowane przez Dział Spraw Osobo-

wych US, średnie narzuty kosztów pośrednich 

opracowane przez Samodzielną Sekcję Ekono-

miczną US. 

2. Koszty wynagrodzeń rozliczono na poszczegól-

nie kierunki i formy kształcenia na podstawie 

sprawozdań z przeprowadzonych zajęć dydak-

tycznych. Następnie rozliczono koszty jedno-

stek międzywydziałowych oraz koszty pośred-

nie (pośrednie koszty wydziałowe oraz koszty 

administracji centralnej). 

Przeciętne roczne koszty kształcenia na Uniwersy-

tecie Szczecińskim i na wydziałach w roku akade-

mickim 2012/2013 zawarto w tabelach 1 i 2. 

Tabela 1. Przeciętne roczne koszty kształcenia na US (podane w zł)

Stopień 

i forma 

studiów

Stacjonar-

ne

Niestacjonar-

ne

Śred-

nia

1 stopień 8 895 5 568 8 511

2 stopień 9 194 4 453 7 554

Jednolite 

studia ma-

gisterskie

5 083 4 084 4 761

Średnia 8 524 4 685 7 674

Tabela 2. Przeciętne roczne koszty kształcenia jednego studenta 
w roku akademickim 2012/20132 (podane w zł)

Wydział

Przeciętne 
roczne koszty 

kształcenia  
1 studenta

Wydział Prawa i Administracji 4 702

Wydział Humanistyczny 6 276

Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług 

6 864

Wydział Kultury Fizycznej 

i Promocji Zdrowia 

6 986

Wydział Nauk Ekonomicznych 

i Zarządzania 

7 567

Wydział Filologiczny 9 116

Wydział Nauk o Ziemi 10 327

Wydział Teologiczny 11 107

Wydział Matematyczno-

Fizyczny 

26 395

Wydział Biologii 37 008
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W Polsce w 2012 roku średni koszt kształce-

nia studenta wynosił prawie 12 000 zł. Najtańsze 

były studia na akademiach teologicznych (7500 zł 

za rok) i ekonomicznych (8300 zł). Najdroższe były 

studia artystyczne (33 000 zł), morskie (17 300 zł) 

i medyczne (17 000 zł)3. 

Można oczywiście porównać przeciętne kosz-

ty kształcenia na poszczególnych wydziałach US 

z analogicznymi w Polsce. Na wielu wydziałach US 

przeciętne koszty kształcenia są niższe w stosunku 

do średniego kosztu kształcenia w Polsce, są jednak 

i takie wydziały, na których są dużo wyższe. 

Warto porównać średni koszt kształcenia z do-

tacją podstawową. Dzieląc kwotę otrzymanej do-

tacji podstawowej przez liczbę studentów stacjo-

narnych (przypominamy, że dotacja podstawowa 

zależy od bardzo wielu czynników, nie tylko od 

liczby studentów), można obliczyć przeciętny rocz-

ny przychód na jednego studenta. W roku 2012 na 

US wynosił on 7589 zł. Porównanie tego przychodu 

z przeciętnymi kosztami pozwala w uproszczeniu 

ustalić rentowność poszczególnych kierunków.

CZYNNIKI  KSZtAłtUJąCE  KoSZtY 
KSZtAłCENIA
Do podstawowych czynników kształtujących kosz-

ty kształcenia należy zaliczyć:

1. poziom wynagrodzeń pracowników naukowo-

dydaktycznych,

2. liczbę godzin realizowaną na danym kierun-

ku oraz strukturę programu kształcenia (udział 

w programie kształcenia wykładów, ćwiczeń, 

laboratoriów, seminariów itp.),

3. strukturę kosztów, w szczególności udział kosz-

tów pośrednich w kosztach ogółem, 

4. liczbę studentów na danym kierunku studiów. 

Średni koszt wynagrodzeń jednej godziny zajęć na 

Uniwersytecie Szczecińskim kształtuje się od 218 zł 

do 412 zł. Koszt ten zależy od:

1. stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowni-

ków zatrudnionych na wydziale, 

2. struktury zatrudnienia (profesorowie, adiunkci, 

asystenci itd.). 

Średni koszt jednej godziny pracy (godziny zajęć 

dydaktycznych) w roku akademickim 2012/2013 

wynosił 293 zł, co ilustruje tabela 3.

Tabela 3. Średni koszt 1 godziny pracy na poszczególnych stanowiskach 

Stanowisko Średni koszt 1 godziny 

pracy

lektor 101

instruktor 124

wykładowca 128

asystent 172

starszy wykładowca 185

adiunkt 256

adiunkt z habilitacją 298

profesor US 434

profesor nadzwyczajny 495

profesor 596

Z tabeli nr 3 wynika, że koszty kształcenia na da-

nym kierunku będą wyższe, gdy większa liczba go-

dzin będzie zlecana profesorom, i odpowiednio niż-

sze, gdy zajęcia dydaktyczne będą prowadzili głównie 

asystenci, lektorzy, instruktorzy oraz wykładowcy.

Jednak i druga sytuacja nie jest możliwa lub 

wskazana w praktyce, gdyż wszystkie stanowiska są 

potrzebne, a niektóre nawet niezbędne. Dlatego nale-

ży zwracać uwagę na prawidłową strukturę zatrud-

nienia, czyli optymalne relacje między liczbą etatów 

profesorów, adiunktów, asystentów itd. 

Jak określono, kolejnym czynnikiem kształtującym 

koszty kształcenia jest liczba godzin oraz struktura zajęć 

realizowana na danym kierunku. Przeprowadzona kal-

kulacja kosztów udowadnia, że najdroższe są te formy 

kształcenia, na których jest realizowana znaczna liczba: 

seminariów, proseminariów, pracowni dyplomowych 

i innych zajęć prowadzonych w niewielkich grupach. 

Stąd też zasadna wydaje się analiza programu kształce-

nia i ocena jego rentowności już na etapie powoływania 

nowego kierunku.

Liczba godzin przypadająca na jednego studenta 

jest związana ze specyiką studiów. Niepokojącym sy-

gnałem są jednak znaczne dysproporcje dotyczące tego 

wskaźnika na poszczególnych wydziałach. Wydaje się 

bowiem, że nie istnieje prosta zależność między jakością 

kształcenia a liczbą realizowanych na kierunku godzin 

dydaktycznych, ich zwiększanie nie gwarantuje oczeki-

wanych efektów.

Nawet jeżeli taki związek istnieje, to zestawienie 

nakładów pracy (rzeczywistej liczby godzin zajęć) na 

jednego studenta na kierunkach US skłania do pytania, 

czy różnice w jakości kształcenia między wydziałami są 

aż kilkunastokrotne: na najmniej obciążonym kierunku 

studiów pracownicy zrealizowali pięć godzin zajęć na 

jednego studenta rocznie. Na najbardziej pracochłon-

nych kierunkach – ponad 60 godzin. Takie dysproporcje 

wynikają nie tylko z różnej liczby studentów, ale przede 

wszystkim ze struktury planu studiów. 

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na po-

ziom kosztów kształcenia są koszty pośrednie, czyli na 

przykład: wynagrodzeń pracowników administracji 

i obsługi, utrzymania budynków, amortyzacji środ-
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Nowy wydział 
Uniwersytetu Szczecińskiego w Gorzowie Wielkopolskim

Od nadchodzącego roku akademickiego 2014/15 

na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonować 

będzie nowa jednostka – Zamiejscowy Wydział Spo-

łeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim, 

powstały z połączenia Zamiejscowego Wydziału 

Administracji w Jarocinie oraz Zamiejscowego Wy-

działu Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie Wiel-

kopolskim.

Funkcję dziekana wydziału pełnić będzie dotych-

czasowy dziekan jednostki w Gorzowie Wielkopol-

skim, prof. dr hab. Jerzy Dudziński. Natomiast prodzie-

kanami zostaną: dr Jarosław Narękiewicz, pełniący 

obecnie tę funkcję w Gorzowie Wielkopolskim, oraz 

SPRAWY UCZELNI

ków trwałych. Są one niezwykle zróżnicowane na 

poszczególnych wydziałach. Przykładowo za rok 2013 

wynosiły od 17% do ponad 100% w relacji do kosztów 

bezpośrednich. Obniżenie kosztów pośrednich wyma-

ga szczegółowej analizy efektywności wykorzystania 

posiadanych zasobów.

Ostatnim i najważniejszym czynnikiem wpły-

wającym na koszty kształcenia jest liczba studentów. 

Z kształceniem, bez względu na liczbę kierunków, 

wiążą się w dużej części koszty stałe. Istnieje więc 

oczywista zależność, że im większa jest liczba studen-

tów, tym mniejsze są koszty kształcenia jednej osoby. 

Zmniejszająca się liczba studentów uświadamia 

konieczność analizy kosztów kształcenia, szczegól-

nie ważnej w powiązaniu z optymalizacją struktu-

ry planów studiów. 

1 Zespół stanowią pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania w składzie: dr Stanisław Hońko (Instytut Rachunkowości), 
dr Przemysław Mućko (Instytut Rachunkowości), mgr Marek Rublewski 
(Instytut Rachunkowości), mgr Małgorzata Hońko (Instytut Zarządzania 
i Marketingu).

2 W obliczeniach pominięto Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Wałczu, 
Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie oraz 
Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie.

3 Bezpłatne studia. Największa niesprawiedliwość XXI wieku, „Dziennik Gazeta 

Prawna”, 9-11 maja 2014, s. A7.

Siedziba nowego 
wydziału w Gorzowie 

Wielkopolskim 

Fot. Jerzy Giedrys

Kalkulacja kosztów kształcenia umożliwia 

ocenę opłacalności kierunków studiów i dostarcza 

informacji pomocnych przy podjęciu decyzji o ich 

utworzeniu lub likwidacji. To zagadnienie zostanie 

szerzej opisane w kolejnym artykule na łamach 

„Przeglądu Uniwersyteckiego”. u

dr Karol Sroka, dotychczasowy prodziekan Zamiej-

scowego Wydziału Administracji w Jarocinie.

W ofercie jednostki w nadchodzącym roku aka-

demickim pojawią się następujące kierunki: ekono-

mia (studia stacjonarne i niestacjonarne, II stopnia), 

administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne, 

I i II stopnia) oraz inanse i rachunkowość (studia sta-

cjonarne i niestacjonarne, I stopnia). 

Swoją siedzibę wydział będzie miał w dotychcza-

sowym obiekcie Zamiejscowego Wydziału Społecz-

no-Ekonomicznego, w dawnym gmachu Wyższej 

Szkoły Bankowej, przy ul. Myśliborskiej 30. Budynek 

ten jest obecnie własnością naszej uczelni. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US
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prof. dr hab. 
Marek Skwara
Wydział 
Filologiczny US

Zygmunt II August
– patronem naszego 
uniwersytetu?

Zbliżająca się trzydziesta rocznica utworzenia naszego 
uniwersytetu wydaje się doskonałą okazją do dyskusji 
na temat patrona naszej uczelni, i szerzej – na temat jej 
wizerunku medialnego.

Chodzi mi przede wszystkim o znaki graiczne, 

które reprezentują uniwersytet (logo, laga, znaki 

na różnego rodzaju dokumentach). 

Wszystkie te emblematy powstały w epoce, któ-

ra już dawno przeminęła, jednakże – takie jest zda-

nie mówiącego te słowa – epokę tę odzwierciedlają. 

Mówiąc nie tylko jako literaturoznawca, ale i histo-

ryk sztuki, chciałbym podkreślić, że w znakach tych 

nie ma stosownej powagi, majestatu, wspaniałości 

i wielkości idei, jakie zawierają się w symbolice in-

stytucji, która wprawdzie u nas istnieje tylko trzy-

dzieści lat, ale wpisuje się w tradycję liczącą ponad 

siedem wieków. 

Obecnie funkcjonujące godła uniwersytetu do-

skonale spełniałyby swoją funkcję na przykład na 

torbach z cukrem lub mąką (choć i te mają już dziś 

znakomitą graikę), ale nie odzwierciedlają ducha 

uniwersytetu. Musimy pamiętać, że ewentualne – je-

śli moja propozycja zyska uznanie – nowe emblematy 

naszej uczelni powinny łączyć w sobie tradycję i od-

powiadać na wyzwania ponowoczesnego świata. Ze 

zmianą wizerunku graicznego Uniwersytetu Szcze-

cińskiego wiąże się obranie patrona naszej uczelni.

Nasz uniwersytet potrzebuje patrona, by pod-

kreślić tradycję, do której się odwołujemy, by w peł-

ni funkcjonować w ramach polskich uniwersyte-

tów i odróżniać się od innych szczecińskich szkół 

wyższych (przymiotnikowych), które obecnie mają 

w swej nazwie uniwersytet. 

W polskiej tradycji nazywania uniwersytetów 

funkcjonują przede wszystkim imiona królewskie 

(np. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie). Są 

też inne tradycje, ale to w gruncie rzeczy „królowie 

ducha i myśli” – Adam Mickiewicz czy Maria Curie-

Skłodowska – szczególnie zasłużeni dla narodu i pań-

stwa obierani byli na patronów poszczególnych pol-

skich uniwersytetów.

Uważam, że powinniśmy nawiązać do tradycji 

królewskiej i jako patrona obrać Zygmunta II Augu-

sta (1548-1572), ostatniego polskiego monarchę z linii 

męskiej dynastii jagiellońskiej. Pierwszy argument 

wspierający tę propozycję to fakt, że, jak wszyscy pa-

miętamy, Jagiellonowie byli związani dynastycznie ze 

Szczecinem – przede wszystkim poprzez Annę Jagiel-

lonkę – a inni przedstawiciele tej dynastii panowali 

w wielu krajach europejskich. Dynastia ta jak chyba 

żadna inna (może poza Habsburgami) poprzez swoją 

politykę dynastyczną starała się łączyć poszczególne 

narody i państwa. W tego rodzaju polityce dynastycz-

nej – trudno o tym nie pamiętać – równie ważną rolę 

odgrywały interesy partykularne, jak i ogólne. Jeśli 

dziś patrzymy na funkcjonowanie Unii Europejskiej, 

to czyż nie ścierają się w niej interesy narodowe ze 

sprawami ważnymi dla całej Wspólnoty?
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Po drugie – wydaje mi się, że doskonałym przy-

kładem, wpisującym się we współczesną tradycję 

europejską, jest pokój zawarty 13 grudnia 1570 r. na 

kongresie w Szczecinie (jest to wydarzenie polityczne 

dobrze opisane przez historyków), kończący I wojnę 

północną, w którym to Zygmunt II August odegrał 

znaczącą rolę mediatora poprzez wysłanie komisji, 

w skład której weszli: Marcin Kromer, Jan Dymitr 

Solikowski, Justus Klaudius i Stefan Loitz. Kongres 

miał zaprowadzić pokój między Danią i Szwecją, przy 

udziale Rosji i Polski. Zjechali się do Szczecina nie tyl-

ko przedstawiciele Danii i Szwecji, stron skłóconych, 

ale delegacja polska, cesarska, lubecka i wysłannicy 

elektora saskiego. 

Działalność międzynarodowa Zygmunta II Augu-

sta (w tym, i w wielu innych przypadkach) mieści się 

zatem w tradycji zjednoczonej Europy, której jednym 

z głównych celów jest utrzymanie pokoju i między-

narodowej współpracy.

W działalności króla dostrzegamy wiele elemen-

tów, które dzisiaj realizowane są w polityce wspólnej 

Europy: Szczecin jako miasto, które łączy, a nie dzie-

Patron dla Uniwersytetu 
Szczecińskiego

Dość przypadkowo dowiaduję się o dążeniu do 

obdarzenia Uniwersytetu Szczecińskiego pa-

tronem, być może nawet samym królem Zygmun-

tem Augustem, co wiązać by się miało ze zmianą 

nazwy uczelni. 

W zasadzie znane są dwa rodzaje sytuacji, kie-

dy uczelni nadaje się imię wielkiej lub powszechnie 

znanej postaci. Pierwsza wynika z potrzeby samej 

instytucji. Druga okoliczność wiąże się z ogólno-

społecznym pragnieniem oddania hołdu wybitnej 

postaci bądź jej upamiętnienia.

Uniwersytet jest szczególnego rodzaju korpo-

racją, której przysługuje określony zakres samo-

rządności: kieruje się swym statutem, ma określoną 

nazwę, siedzibę, godło, która skupia określoną spo-

łeczność. Elementy budują tożsamość wspólnoty 

i poszczególnych jej członków. Uczelnie rywalizują 

ze sobą i dążą do podkreślenia swej szczególności 

(wyjątkowości?). 

Zwłaszcza wszelkiego rodzaju szkoły wyższe 

od początku miały kłopoty z uzyskaniem indywi-

dualnego wizerunku. Dawniej były to wszelkiego 

rodzaju wyższe szkoły pedagogiczne, rolnicze, in-

żynierskie. Wiadomo było, że wyższa szkoła peda-

gogiczna to jednak nie uniwersytet, a wyższa szko-

ła inżynierska – to nie politechnika. 

Początkowo dość nobliwy wydźwięk miała 

nazwa „akademia”. Istniały akademie medyczne, 

następnie wiele uczelni, chcąc wyrwać się z mono-

kultury tkwiącej w ich nazwie, przyjmowała okre-

ślenie „akademia”. Tak stało się m.in. w Słupsku, 

Częstochowie, Bydgoszczy. 

Pierwsi zdystansowali się od tej nazwy medy-

cy, konstatując, że w krajach anglosaskich to słowo 

li; historia Polski, której nie musimy się wstydzić, 

a z której możemy być dumni – zawierała przecież za-

rys i plan wspólnej Europy Jagiellonów (na ile realny 

w XVI wieku, to już zagadnienie do dyskusji).

To także w trakcie panowania tego króla – to ar-

gument trzeci, choć może najważniejszy – najjaśniej 

i najpełniej rozkwita w Polsce kultura renesansowa, 

pod berłami dwóch Jagiellonów: Zygmunta Starego 

i Zygmunta Augusta Polska przeżywała złoty wiek 

(także w dziedzinie nauk uniwersyteckich). 

Przywołane tu argumenty wydają się jednoznacz-

nie przemawiać za kandydaturą króla Zygmunta Au-

gusta jako patrona naszego uniwersytetu. Ważne jest 

przecież, żeby nie był to patron, który jest tylko po-

krytą kurzem postacią historyczną, ale taki, którego 

działalność jest współcześnie aktualna, czyli łącząca 

przeszłość z ideałami i praktyką wspólnej Europy.

Mam nadzieję, że wypowiedź moja otworzy 

dyskusję na temat nie tylko patrona naszej uczelni, 

ale także na temat kierunków jej rozwoju w przy-

szłości. u
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stosowane jest dla określenia szkół pół-

wyższych lub zawodowych. 

Tak czy inaczej starym wyższym 

szkołom przydawano patrona, co mogło 

wynikać z przekonania, że nazwa uczel-

ni z jej miejscowym określeniem (np. 

Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu) 

nie jest wystarczającym wyróżnikiem. 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 

wieku nazwa „wyższa szkoła” doznała 

deprecjacji, ponieważ używały jej naj-

częściej szkoły prywatne. 

Zwróćmy jednak uwagę, że silne 

jednostki uczelniane najczęściej oby-

wały się bez patrona lub nie używały 

jego imienia poza wyjątkowymi, szcze-

gólnymi sytuacjami. Tak postępuje Uni-

wersytet Warszawski, a do niedawna 

musiał podobnie, choć z innych powo-

dów, czynić Uniwersytet Wrocławski 

(w pewnym okresie im. Bolesława Bie-

ruta). Nadawanie patrona uniwersyte-

tom było powszechne w I połowie XX 

wieku (uniwersytety: Jana Kazimierza, 

Stefana Batorego, Józefa Piłsudskiego), 

także w latach po II wojnie światowej 

(Uniwersytet Poznański stał się Uni-

wersytetem im. Adama Mickiewicza, 

to nazwa będąca dziś w powszechnym 

użyciu). Nowym ośrodkom w Lublinie 

i Toruniu nadano od razu patrona: Uni-

wersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Mi-

kołaja Kopernika, ale tej praktyce oparł 

się Uniwersytet Łódzki, mający w na-

zwie odwołanie do dużego, powszechnie 

znanego miasta.

W latach siedemdziesiątych XX w. 

utworzono z rozmachem dwa uniwer-

sytety: w Katowicach i Gdańsku, bez pa-

trona, z nazwami pochodzącymi od ich 

przestrzennego usytuowania, które dziś 

powszechnie wiąże się z dobrą pozycją 

naukową. W następnym dziesięcioleciu 

powstał Uniwersytet Szczeciński, a jego 

nazwa wskazuje od początku na niema-

łe aspiracje. 

Nieco młodsze uniwersytety, tak-

że te zakładane w stosunkowo małych 

miastach, o dość mizernych tradycjach 

życia intelektualnego, zachowały w na-

zwie nawiązanie do swej miejscowo-

ści. Wyjątkiem była Bydgoszcz. Nowy 

uniwersytet bydgoski miałby skrót UB 

(brzydko się kojarzący, choć obecnie tyl-

ko starszemu pokoleniu), podobnie jak 

białostocki. Dlatego mamy Uniwersytet 

w Białymstoku. 

W Bydgoszczy jednak istnieje Uni-

wersytet Kazimierza Wielkiego (UKW), 

zatem z monarszym patronatem. Jest to 

rozwiązanie, jak sądzę, bardzo niefor-

tunne. Po pierwsze, Kazimierz Wielki 

założył uniwersytet w zupełnie innym 

mieście. Jednak Krakusy nie okazały 

żadnej wdzięczności i swoją Alma Mater 

nazwały imieniem odnowiciela uczelni. 

Jagiełło zresztą środkami na odnowienie 

dysponował w zasadzie dzięki ostatniej 

woli swej młodo zmarłej żony Jadwi-

gi, która na ten cel zapisała swój po-

sag. Może więc w Bydgoszczy chodziło 

o uświadomienie zmarłemu monarsze, 

że jego lokalizacja uniwersytetu mogła-

by być bardziej przemyślana. 

Grono tamtejszych historyków po-

dejmuje wysiłki, aby wykazać szcze-

gólne związki, jakie miały łączyć Ka-

zimierza Wielkiego z Bydgoszczą. Jeśli 

Uniwersytet Szczeciński miałby nawią-

zać w swej nazwie do jakiegoś wielkiego 

króla, powstałby podobny problem, któ-

remu, jak głęboko wierzę, miejscowa hi-

storiografia potrafiłaby zaradzić. W każ-

dym razie nadanie imienia wybitnego 

Jagiellona naszej uczelni wyglądałoby 

jak niemy wyrzut wobec całej dynastii, 

która całkiem błędnie wiązała nadzieje 

na rozkwit nauki z Krakowem, nie bio-

rąc pod uwagę innej, bardziej optymal-

nej lokalizacji. 

Drugi aspekt rozpatrywanego zagad-

nienia jest o wiele prostszy. Nie można 

zauważyć ogólnospołecznego dążenia 

do upamiętnienia króla Zygmunta Au-

gusta. Władca ten zajmuje w historii 

Polski poczesne miejsce. Symbolizuje 

utrwalenie podstaw unii polsko-litew-

skiej, także dobę mocarstwowej pozycji 

Polski. Jednak jego związki z Pomorzem 

Zachodnim są nikłe. 

Podobnie wypada ocenić efekty 

jego polityki morskiej. Posłużmy się tu 

opinią Stanisława Grzybowskiego: „Po-

czątki polskiej floty wojennej owiane są 

legendą. Wiek XX ją jeszcze pomnożył: 

powrót Polski nad Bałtyk w 1920 roku 

zaowocował tworzeniem fałszywej mor-

skiej tradycji, by ułatwić interioryzację 

morskiego paradygmatu w społecznej 

świadomości”1. Obecnie dzieje obecności 

Polski na morzach, a właściwie wyobra-

żenia o tej obecności, podlegają historio-

graficznej rewizji. Dotyczy to także XVI 

wieku i wybitnego króla. 

Uniwersytet Szczeciński ma nazwę, 

która pozwala go jednoznacznie utożsa-

miać z miastem i regionem. Jest ona bar-

dzo czytelną wizytówką dużego miasta, 

wyrażającą kulturalne i cywilizacyjne 

aspiracje Pomorza Zachodniego i jego 

stolicy. Nazwa ta, będąca w użyciu od 

początku istnienia uczelni, jest jednocze-

śnie wyrazem tożsamości uniwersytetu 

oraz czytelnym symbolem przydatnym 

do projektowania przyszłości. u

1 S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), Wielka 
historia Polski, t. 4, Kraków 2000, s. 137.
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Pomorski Uniwersytet 
Szczeciński

Co pewien czas odżywa na Uniwersytecie Szczecińskim 
pomysł nadania mu patrona. Jedną z ostatnich propozycji 
przedstawił prof. dr hab. Marek Skwara z Wydziału 
Filologicznego. Wskazuje on na polskiego króla  
– ostatniego z Jagiellonów – Zygmunta Augusta.

dr Paweł Migdalski 
Instytut Historii 

i Stosunków 

Międzynarodowych 
Wydział 

Humanistyczny US

Jako jeden z argumentów prof. Skwara podaje, że 

imię mogłoby „odróżniać nas od innych szcze-

cińskich szkół wyższych (przymiotnikowych), któ-

re obecnie mają w swej nazwie uniwersytet”. Jed-

nakże w Szczecinie tylko na US są osobne jednostki 

prowadzące kierunki stricte uniwersyteckie (pomi-

nę ministerialną definicję uniwersytetu zawartą 

w odpowiednich ustawach) – mam tu na myśli od-

wieczne tradycje akademii, na które Pan Profesor 

się powołuje – czyli nauki (sztuki) humanistyczne 

i matematyczno-filozoficzne – trivium oraz quadri-

vium. Pamiętając o tym – czy my także musimy po-

siłkować się przymiotnikami, które by nas dookre-

ślały na mapie edukacyjnej, czy wystarczy nam 

tylko i AŻ określenie „uniwersytet” z koniecznym, 

bo odmiejscowym określeniem „szczeciński”. 

PAtRoN KoNIECZNIE PotRZEBNY?
Wracając do tematu patrona. Prof. Skwara wska-

zuje dwie tradycje nazywania uniwersytetów – 

królewską (do niedawna zaliczylibyśmy do niej 

też przywódców politycznych – vide Uniwersytet 

Wrocławski oraz jego chwilowy i niechlubny pa-

tron były – Bolesław Bierut) i wielkich uczonych 

oraz literatów (Maria Curie-Skłodowska, Jan Ko-

chanowski, Adam Mickiewicz).

Zastanówmy się – czy patron jest nam potrzeb-

ny? Inne duże uczelnie w Polsce nie posiadają go, 

by się wyróżniać, vide Uniwersytet Warszawski, 

Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki. 

Inaczej jest oczywiście w przypadku Poznania, 

a jeszcze inaczej Krakowa, ale nazwy tamtych uni-

wersytetów (im. Adama Mickiewicza, Jagielloński) 

mają swoje uwarunkowania historyczne. Czy my, 

mający już prawie 30 lat, musimy wzorem innych, 

najczęściej uczelni młodszych od naszej, poszuki-

wać na siłę patrona?

Jeśli mielibyśmy jednak podjąć dyskusję nad 

patronem, to musimy zadać pytanie, co ów miałby 

„robić”. Czy miałby być powszechnie znaną per-

soną, pod którą my chcemy się, mówiąc językiem 

kolokwialnym, podpisać, czerpiąc z jej autorytetu? 

Czy to jednak nie świadczyłoby o naszej niskiej sa-

moocenie i kompleksach? Czy – co jest mi bliższe 

– chcemy postaci, którą będziemy dopiero coraz 

dogłębniej poznawać i od której jako twórcy i jako 

człowieka będziemy się uczyć – jak pracować i jak 

żyć? Postaci, której dopiero my autorytetem naszej 

Alma Mater (do)damy ogólnopolski i szerzej – świa-

towy rozgłos. 

Co prawda prof. Skwara przestrzegał, aby „nie 

był to patron, który jest tylko pokrytą kurzem po-

stacią historyczną, ale taki, którego działalność jest 

współcześnie aktualna, czyli łącząca przeszłość 

z ideałami i praktyką wspólnej Europy”, ale czy taka 

postać ma naprawdę wymiar edukacyjny – wszak 
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jesteśmy uczelnią – wszechnicą – naszym 

zadaniem jest nauczać – inspirować oraz 

pobudzać. Czy taka powszechnie znana 

postać będzie prowokowała do samo-

dzielnych poszukiwań – do studiowa-

nia? Wierzę, że gdy patron będzie choć 

trochę intrygujący właśnie jako niezbyt 

znana postać, wówczas nasi goście, stu-

denci, partnerzy z innych ośrodków 

sięgną do dobrej literatury czy encyklo-

pedii i będą poszukiwać informacji o na-

szym patronie, a tym samym o tradycji, 

do której się odwołujemy i którą chcemy 

wcielać w życie. 

Zgadzam się, że taki patron powinien 

być postacią ponadczasową i uniwersal-

ną, ale też – a może przede wszystkim – 

wymykać się wszelakim modom i krótko-

wzrocznej przecież zawsze, z dziejowego 

punktu widzenia, „polityce historycznej” 

poszczególnych generacji. Stąd unikał-

bym podpierania się ideą np. wspólnej 

Europy, bo czym jest ta wspólna (dopraw-

dy?) Europa w perspektywie dziejowej 

(samo tylko średniowiecze trwało tysiąc 

lat!). Poza tym dlaczego akurat ideami 

Europy, jak rozumiem tej integrującej się 

w Unii, czyli mniej więcej tej łacińskiej – 

dlaczego więc mamy się ograniczać tylko 

do Starego Kontynentu i to nawet tylko 

do jednej jego części? 

PAtRoN  PoMoRSKIEgo 
UNIWERSYtEtU
Uważam, że najlepiej byłoby, gdyby nasz 

patron – naszego pomorskiego uniwer-

sytetu – ukazywał związek z regionem – 

Pomorzem i jego naturalnym obszarem 

oddziaływania – czyli strefą Bałtyku, 

które winny być naturalnymi kierun-

kami rozwoju naszej uczelni. Dobrze 

by było też, gdyby taka postać nie była 

władcą lub politykiem, ale naukowcem 

(jak na uniwersytet przystało – najlepiej 

humanistą) lub twórcą szeroko rozumia-

nej kultury. 

W ramy te nie mieści się oczywiście 

ostatni Jagiellon, który przecież nie po-

siadał silniejszych związków ze Szcze-

cinem. Zygmunt August nigdy bowiem 

nawet nie był nie tylko w Szczecinie, 

ale i na Pomorzu, które stanowiło dlań 

daleką mentalnie prowincję Europy, 

z której jedynie pożyczał pieniądze i któ-

rych nigdy nie zwrócił, doprowadzając 

szczeciński ród kupiecko-bankowy Loit-

zów, ale też praktycznie i cały nasz nad-

morski kraj do bankructwa (dodajmy: 

sejm konwokacyjny Rzeczpospolitej po 

śmierci tegoż monarchy także nie raczył 

przychylić się do zwrotu). 

Stąd jeśli w ogóle zapragnęlibyśmy 

posiadać patrona i jeśli miałbym się kie-

rować określonymi wyżej postulatami, 

postawiłbym jako przykładowych kan-

dydatów do dyskusji: apostoła Pomo-

rzan, jedną z najwybitniejszych postaci 

powszechnego średniowiecza – św. Otto-

na z Bambergu (ok. 1060-1139), dalej Po-

morzanina – reformatora wielu krajów 

niemieckich i skandynawskich, autora 

pierwszej szesnastowiecznej kroniki 

pomorskiej – Jana Bugenhagena (1485-

1558), czy polinaukowca (historyka, teo-

loga, filozofa, literata i muzyka w jednej 

osobie) Jana Micraeliusa (1597-1658), 

a także mającego związki z południo-

wymi regionami naszego województwa, 

niezłomnego w czasach nazistowskiego 

szaleństwa i znanego na całym świecie 

teologa Paula Tillicha (1886-1965), piszą-

cego wiele o pograniczach myśli, nauki, 

idei, podczas gdy my dziś nie dość że ży-

jemy na pograniczu, to także je badamy, 

i to na wielu różnych polach. 

WIZERUNEK
Przy okazji tematu patrona prof. Skwara 

zwrócił również uwagę na reprezentują-

ce naszą uczelnię znaki graficzne, które 

„nie mają stosownej powagi, majesta-

tu, wspaniałości i wielkości idei”, „nie 

odzwierciedlają ducha uniwersytetu”. 

Nowe powinny natomiast „łączyć w so-

bie tradycję i odpowiadać na wyzwania 

ponowoczesnego świata”.

Uważam, że właśnie w naszym po-

nowoczesnym świecie, w którym, jak 

się nas zapewnia, wszystko jest płynne, 

a tym bardziej mody szybko się zmienia-

ją, symbole i insygnia każdego uniwer-

sytetu, który jako instytucja przez wieki 

zachował swój autonomiczny charakter 

i nadal, mimo prób wciśnięcia go w ma-

tematyczno-wskaźnikowo-biurokra-

tyczne ramy, posiada wysoki autorytet 

w społeczeństwie, nie mogą być co rusz 

zmieniane. 

Jeśli chcemy wszystko reformo-

wać, unowocześniać, to w(y)rzućmy za 

jednym razem do gablot muzealnych 

towarzyszące nam od dnia immatryku-

lacji hymny Gaude Mater Polonia, Gau-

deamus, gronostaje i pozostałe insygnia 

rektorskie. Uniwersytet to tradycja, 

zatem uszanujmy ją wraz z naszymi 

istniejącymi już znakami graicznymi. 

Nie mamy, tak jak najstarsza pomor-

ska uczelnia w Gryii, gotyckiej pieczęci 

w herbie, czy także, jak Uniwersytet Ja-

gielloński, średniowiecznych dwóch zło-

tych skrzyżowanych bereł. Skoro więc 

nie stoi za nami kilkusetletnia tradycja, 

to niech naszą wizytówką będzie przede 

wszystkim codzienna ciężka praca na 

rzecz prawdziwej akademii (której nie 

będziemy ograniczali tylko do uczelnia-

nych murów, wszak mamy do spełnienia 

też wiele celów społecznych) oraz nasze 

dzieła, które winny stanowić istotny 

wkład w szeroko pojęty rozwój nie tyl-

ko regionu, ale i świata. To sprawi, że 

nasze dzieci i wnuki będą z nas i naszej 

wszechnicy dumne i będą z estymą nosić 

symbole US, tak jak dziś czynią to np. ab-

solwenci UJ. Pytanie tylko, czy chcemy 

i potraimy nadać im tę wartość? u
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Najlepsi naukowcy roku 
Zachodniopomorskie Noble 

wręczone
8 czerwca 2014 r. odbyła się już po raz trzynasty uroczystość 
wręczenia nagród w konkursie Zachodniopomorskie Noble, 
organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki.

Celem przedsięwzięcia jest promocja najwybitniej-

szych osiągnięć naukowych dokonywanych przez 

naukowców województwa zachodniopomorskiego. 

W gronie laureatów znalazło się dwóch przedstawi-

cieli Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. Renata 

Ziemińska, prof. US, z Instytutu Filozoii Wydziału 

Humanistycznego oraz dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. 

US, prodziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promo-

cji Zdrowia.

Zachodniopomorski Nobel to prestiżowa nagro-

da przyznawana naukowcom w ośmiu dyscyplinach 

naukowych: humanistycznych, medycznych, ekono-

micznych, podstawowych, technicznych, rolniczych, 

o morzu i od 2008 roku – artystycznych. Kandydaci 

do nagrody są zgłaszani przez rektorów zachodniopo-

morskich uczelni oraz przez członków Zachodniopo-

morskiego Klubu Liderów Nauki. 

Profesor Renata Ziemińska otrzymała nagrodę 

w kategorii nauk humanistycznych za monograię Hi-

storia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności. 

Natomiast profesor Paweł Cięszczyk został wyróż-

niony w kategorii nauk podstawowych za cykl publi-

kacji z tzw. Listy Filadelijskiej (łącznie 15 prac). 

W tym roku nagrody przyznane zostały w sze-

ściu kategoriach: nauk humanistycznych, podsta-

wowych, technicznych, rolniczych, medycznych 

oraz o morzu.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w auli 

Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uni-

wersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US

Gratulacje laureatom składają: Marek Tałasiewicz, wojewoda zachodniopomorski – prof. Renacie Ziemińskiej, prof. Jacek Styszyński, prorektor ds. kształcenia 
– prof. Pawłowi Cięszczykowi. Fot. Jerzy Giedrys
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dr hab. Renata Ziemińska, 

profesor w Instytucie Filo-

zoii Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, kierownik Zakła-

du Epistemologii, członek 

Prezydium Komitetu Nauk 

Filozoicznych PAN. 

Absolwentka Wydziału Filozoii Katolickie-

go Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskała 

również stopień doktora (1996) i doktora habili-

towanego w zakresie ilozoii (2003). 

Jest założycielką i redaktorką naczelną dzie-

więciopunktowego czasopisma ilozoicznego 

„Analiza i Egzystencja” (do tej pory zredagowa-

ła 26 tomów). W roku 1994 była stypendystką 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a na przełomie 

lat 1997-1998 odbyła półroczny staż na Uniwer-

sytecie w Oksfordzie (post-doctoral visiting scho-

lar w Oriel College i Sub-Faculty of Philosophy). 

Od wielu lat prowadzi wykłady z epistemologii 

i ilozoii umysłu, a w ostatnich latach także 

z historii sceptycyzmu i gender studies. Opu-

blikowała trzy książki – Historia sceptycyzmu. 

W poszukiwaniu spójności (2013), Eksternalizm 

we współczesnej epistemologii (2002), Epistemo-

logia Rodericka M. Chisholma (1998), przełożyła 

podręcznik R. Chisholma Teoria poznania (1994), 

zredagowała Przewodnik po epistemologii (2013), 

opublikowała wiele artykułów (w języku pol-

skim i angielskim) na temat wiedzy, prawdy, 

samoświadomości, sceptycyzmu. u

dr hab. Paweł Cięszczyk,  

prof. US, jest kierownikiem 

Zakładu Biologicznych Pod-

staw Kultury Fizycznej na 

Wydziale Kultury Fizycznej 

i Promocji Zdrowia US. To 

obecnie jeden z ważniejszych 

naukowców realizujących z sukcesem badania do-

tyczące szeroko rozumianego zastosowania badań 

genetycznych na potrzeby sportu i traumatologii 

sportowej nie tylko w Polsce. Zespół naukowców, 

którym kieruje, uważany jest obecnie za drugi na 

świecie (po naukowcach z USA) pod względem ja-

kości i ilości publikowanych prac w tej tematyce. 

Jego dorobek naukowy tylko z 2013 roku to 14 

publikacji z tzw. Listy Filadelijskiej o łącznym Im-

pact Factor wynoszącym 30. 

Do głównych kierunków badań realizowa-

nych przez dra hab. Pawła Cięszczyka zaliczyć 

należy genetyczne uwarunkowania predyspo-

zycji do pracy w określonych szlakach metabo-

licznych oraz zastosowanie genetyki w ocenie 

ryzyka występowania urazów tkanek miękkich. 

Nowe obszary badawcze dotyczą także gene-

tycznego podłoża reakcji bólowych oraz uwa-

runkowań adaptacyjnej odpowiedzi organizmu 

na trening. 

Swoistym potwierdzeniem pozycji naukowej 

dra hab. Pawła Cięszczyka jest współpraca z naj-

bardziej renomowanymi ośrodkami naukowymi 

realizującymi podobne projekty badawcze, mię-

dzy innymi z Australii, RPA, USA, Chin czy Rosji. 

Swą pracę naukową godzi z obowiązkami 

prodziekana ds. nauki na Wydziale Kultury Fi-

zycznej i Promocji Zdrowia oraz wieloma inny-

mi funkcjami organizacyjnymi (między innymi 

członkostwem w radach redakcyjnych kilku re-

nomowanych czasopism naukowych). 

Pośrednim dowodem wagi osiągnięć na-

ukowych dra hab. Pawła Cięszczyka jest powo-

łanie go na koordynatora projektu Centrum Ba-

dań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka, 

w którym realizowane będą interdyscyplinarne 

projekty z zakresu genetyki, izjologii, biochemii 

i kinezjologii. Całkowity budżet tego przedsię-

wzięcia to około 11 000 000 zł, z czego większą 

część stanowi doinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej. Wnioski wynikające z tego typu 

badań w przyszłości będą miały istotne znacze-

nie nie tylko w sporcie, ale również w szeroko ro-

zumianej proilaktyce prozdrowotnej i ochronie 

zdrowia publicznego. u
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Trzy odsłony Grudnia 1970
Książka Michała Paziewskiego Grudzień 1970 w Szczecinie, która 
ukazała się na przełomie minionego i bieżącego roku, stanowi 
mocno rozszerzoną wersję jego rozprawy doktorskiej z roku 2000. 
Wydawać by się mogło, że jest pod pewnymi względami bardzo 
spóźniona, skoro od samych wydarzeń grudniowych minęło 
już ponad 40 lat, a od ustrojowego przełomu – i wraz z nim 
ustanowienia się w Polsce wolności słowa czy w ogóle możliwości 
analizowania tamtych wypadków – lat 25, i jeszcze lat kilkanaście 
od powstania pierwszej wersji pracy. 

Kazimierz Jordan 
dziennikarz „Kuriera 

Szczecińskiego”

Ale w historiograii często tak bywa, że dopiero 

z dystansu wielu lat, większego, niż można by 

sądzić, iż jest potrzebny, ukazać i uchwycić daje się 

prawdę o minionych zdarzeniach, w całej jej kwin-

tesencji i licznych uwarunkowaniach. Dowodem, że 

Michał Paziewski tego właśnie dokonał, może być 

fakt, że wyróżniony został jedną z trzech nominacji 

w dziale prac naukowych i popularnonaukowych 

do tegorocznej Nagrody Historycznej tygodnika „Po-

lityka”. Ma już w swym dorobku jeszcze jedną taką 

nominację, w dziale wydawnictw źródłowych – 

w 2011 roku za książkę Debata robotników z Gier-

kiem. Szczecin 1971. 

MIEJSCE W HIStoRII
Ujęcie spraw zaproponowane przez Paziewskiego 

poważnie zaskakuje. Przede wszystkim dlatego, 

że Grudzień 1970 w Szczecinie nie jest w tym dziele 

ograniczony do swej tytułowej daty. Z tą samą sta-

rannością, z jaką autor omawia przebieg i konteksty 

grudniowych wydarzeń, zajmuje się również stycz-

niowym strajkiem w mieście i pierwszomajową ma-

nifestacją stoczniowców w 1971 roku. Te trzy odsło-

ny tej samej serii wyrazów społecznego buntu stają 

się jedną całością i tak też powinny być rozpatrywa-

ne. Nie są to oderwane incydenty, lecz ciąg zdarzeń. 

Dopiero wtedy widoczny jest ich sens. Bowiem nie 

są to zdarzenia, ale proces: proces kształtowania się 

i krzepnięcia świadomości – mówiąc ówczesnym ję-

zykiem – mas pracujących, które w serii bolesnych, 

tragicznych doświadczeń poznawały brutalną praw-

dę o swej roli w społeczeństwie. Przekonywały się, 

że wbrew oicjalnej doktrynie „władza” – to są „oni”, 

nie „my”. Przekonywały się też, że mimo to stanowią 

potężną siłę, muszą jednak się nauczyć występowa-

nia w tej roli. 

Grudzień 1970 w Szczecinie to nie tylko opis zajść 

na ulicach miasta. To również ukazanie rangi i zna-

czenia ówczesnych wydarzeń, rangi i znaczenia, 
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z których – i to Paziewski świetnie wy-

kazał – wciąż nie do końca zdajemy sobie 

sprawę. 

W zbiorowej pamięci przetrwało 

w gruncie rzeczy mniej więcej tyle, że 

w Szczecinie robotnicy ze stoczni i pobli-

skich zakładów pracy w proteście prze-

ciw podwyżkom cen wylegli na ulice, 

podpalili Komitet Wojewódzki PZPR, 

stoczyli kilka bitew z siłami milicyjnymi 

i wojskiem, śmierć poniosło 16 osób. 

Lecz dopiero lektura książki Paziew-

skiego pozwala zrozumieć przełomowe 

znaczenie tej rewolty. Przełomowe – bo 

formy samoorganizacji protestujących 

robotników i przyjęte przez nich już 

w grudniu 1970 r., a jeszcze bardziej 

w styczniu 1971 r. i nawet w maju 1971 

r. „środki wyrazu” oraz metodyka dzia-

łania stanowiły podstawę i wzorzec dla 

następnego, już znacznie skuteczniej-

szego buntu z 1980 roku. A ten, po kolej-

nych dziesięciu latach, doprowadził do 

kompletnego upadku całego systemu, nie 

tylko w Polsce. Otworzył nowy rozdział 

w historii Europy. 

Cóż, brzmi to pompatycznie i pozor-

nie na wyrost – ale naprawdę Grudzień 

1970 roku w Szczecinie był jedną z pod-

walin późniejszego wielkiego przełomu. 

Mogłoby to być naszym powodem do 

dumy, choć na co dzień nie jest. Przepa-

dło w zapomnieniu, niedopowiedzeniach 

i ogólnej dezorientacji. Michał Paziewski 

poprzez swoją książkę przywraca tym 

sprawom ich należyte miejsce w historii. 

KoMPENdIUM  WIEdZY
Czytelnik znajdzie tu o Grudniu 1970 

w Szczecinie pełne kompendium wiedzy. 

Przedstawiony został szczegółowo prze-

bieg wydarzeń, zakulisowych gier po obu 

stronach konliktu, pełne tło ogólniej-

szych kontekstów. Paziewski konfrontu-

je szereg różnych relacji i dokumentów, 

burzy mity i stereotypy, z uznania godną 

starannością odtwarza bieg wypadków 

oraz ukazuje je w logicznym porządku; 

wszystko tu z czegoś wynika, nic nie dzie-

je się w oderwaniu od reszty. Autor nie 

stara się formułować i uzasadniać żad-

nych tez, nie wikła się w polemiki. Pre-

cyzyjnie i konsekwentnie przedstawia 

obraz tamtych dni, tygodni, miesięcy.

Rzecz rozpoczyna się od ogólnego 

przedstawienia ówczesnej sytuacji Polski. 

Przełom grudniowy dokonał się w okre-

ślonej sytuacji społecznej i ekonomicznej 

kraju – te procesy znalazły swe odzwier-

ciedlenie. Mimo żelaznej kurtyny społe-

czeństwo polskie w jakimś stopniu nadą-

żało za światowymi tendencjami. 

Lata sześćdziesiąte XX wieku przy-

niosły nowe trendy, szybko zmieniał się 

styl życia i system wartości. W USA i na 

Zachodzie następowały głębokie, zasad-

nicze przemiany, które znajdowały swe 

echo również w Polsce. Tym bardziej 

w portowym Szczecinie, gdzie znaczną 

część załóg wielkich zakładów pracy sta-

nowili ludzie młodzi. Utrzymana wciąż 

we wczesnopowojennym stylu retory-

ka i estetyka ówczesnych PRL-owskich 

luminarzy tworzyła coraz bardziej ja-

skrawy kontrast. Nie przez przypadek 

przejmujący po Gomułce władzę Gierek 

przynajmniej początkowo zwiódł społe-

czeństwo swą innością, w której widzia-

no – a bardziej nawet chciano widzieć 

– dowód jakkolwiek pojmowanej „nowo-

czesności” nowego przywódcy.

Ma też ta książka bardzo silny rys 

demaskatorski. Wydawałoby się, że po 

upływie tylu lat i dokonaniu się takich 

przemian, jakie w Polsce nastąpiły, wła-

ściwie nie ma tu już czego demaskować, 

ale jednak... Paziewski nie formułuje 

zarzutów, nie stawia tez o jakkolwiek 

pojmowanej niegodziwości ówczesnych 

władz. Po prostu przedstawia kolejne 

fakty, wobec nagromadzenia których 

oczywiste staje się, że bunt robotników 

w 1970 roku był przez aparat partyjny 

i rządowy uważany za wyraz karygod-

Michał Paziewski, Grudzień 1970 w Szczecinie, 
IPN, Szczecin 2013

nego nieposłuszeństwa. Nie wywołał 

w tym aparacie istotniejszej autorelek-

sji. Społeczeństwo ani przez moment nie 

było traktowane jako partner, a jego głos 

uznany został za dowód niezrozumie-

nia złożoności sytuacji. Kontrrewolucja 

i warcholstwo – oni naprawdę tak myśle-

li, sięgając po propagandowe machinacje, 

milicyjne szykany, uznawszy zdławie-

nie społecznego oporu za cel nadrzędny 

i wartość samą w sobie. Kwestia stopnia 

bezwzględności tego dławienia też nie 

budziła istotniejszej releksji. 

PoMNIKoWE  dZIEło
Bardzo nieoczekiwanie nasze miasto zy-

skało pomnikowe dzieło, o ogromnym 

znaczeniu dla szczecińskiej świadomości 

historycznej i społecznej. Nieoczekiwa-

nie – bo przecież tyle lat już minęło i mało 

kto oczekiwał, że dałoby się coś nowego 

i ważnego powiedzieć. To zresztą echo 

odwiecznego dylematu: po jakim okre-

sie przeszłość staje się historią? Ile musi 

upłynąć lat i jak wiele musi się zmienić, 

by minione wydarzenia ukazały się nam 

w całej swej istocie? Sedno sprawy rzad-

ko kiedy bywa zauważane od razu. Teraz, 

dzięki Michałowi Paziewskiemu, znala-

zło swój wyraz na 495 stronach książki 

i licznych w niej fotograiach oraz doku-

mentach. u
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filozoia jako 
ekspresja postaw

W rozważaniach z zakresu ilozoii powracają pytania 
o jej naturę i funkcję. Powody ciągle ponawianych prób 
tego ilozofowania o ilozoii są różne. Z jednej strony 
przemianom ulega całokształt wiedzy ludzkiej i zmieniają 
się obszary kompetencyjne poszczególnych dyscyplin, 
a coraz to nowe grupy problemów wyłaniają się z ilozoii 
jako odrębne nauki.

prof. dr hab. 
Tadeusz Szubka
Instytut Filozoii

Wydział 
Humanistyczny US

Aby się o tym przekonać, wystarczy chociażby 

przejrzeć rozmaite podręczniki wprowadzające 

do ilozoii z początków minionego wieku, w których 

to, co dzisiaj stanowi trzon teoretyczny psychologii 

i pedagogiki, przedstawiane było jako zestaw zagad-

nień ilozoicznych dotyczących psychiki i postępo-

wania człowieka. 

Z drugiej strony zmienia się pozycja ilozoii 

w systemie edukacji i odbiorze społecznym, co do-

bitnie potwierdziły ostatnie gorące debaty o jej miej-

scu na uniwersytetach i zasadności utrzymywania 

specjalistycznych studiów ilozoicznych w jak naj-

większej liczbie ośrodków akademickich. 

Istnieją zatem powody ponownego stawania py-

tań o naturę i funkcję ilozoii, chociaż są one wysoce 

abstrakcyjne, a próby odpowiedzi na nie przeradzają 

się niejednokrotnie w myślenie życzeniowe, dogma-

tyczne ustalanie granic poszczególnych dyscyplin 

lub po prostu zwykłą obronę własnych interesów 

grupowych.

dWA WYMIARY fILoZofII
W charakterystyce ilozoii często podkreśla się, że 

nie stanowi ona jednolitej dyscypliny, lecz składa 

się na nią zbiór zróżnicowanych problemów, po-

wiązanych z jeszcze bardziej zróżnicowanymi od-

powiedziami. Zwraca się też uwagę na rozmaite jej 

koncepcje, a w ilozoii współczesnej dostrzega się 

rozłam na dwa nurty – analityczny i tzw. kontynen-

talny – których przedstawiciele tylko w niewielkim 

stopniu są ze sobą w stanie się porozumieć i nawią-

zać współpracę.

Cała ta niejednorodność, zróżnicowanie oraz 

plątanina koncepcji, nurtów i tradycji nie powinna 

jednak przesłaniać dwóch podstawowych funkcji i-

lozoii. Pierwsza z nich to jej szeroko rozumiana rola 

krytyczna. Kiedy uczymy się ilozoii, pisze nieorto-

doksyjny myśliciel anglosaski Graham Priest, „nie 

uczymy się po prostu zestawu faktów; uczymy się, 

jak krytycznie oceniać idee poszczególnych ludzi, 

być może ze szczególnym uwzględnieniem naszych 

własnych poglądów i poglądów naszych nauczycie-

li. Zwykła akceptacja może być dobra w uczeniu się 

religii, lecz nie w uczeniu się ilozoii. Bez względu 

zatem na to, czym jest ilozoia, postawa krytyczna 

będzie, jak można oczekiwać, centralnym składni-

kiem jej ujęcia”1. Owa postawa krytyczna może się 

rozmaicie przejawiać i prowadzić do postulatów nie-

kiedy trudnych do wzajemnego uzgodnienia.

Dwa najbardziej powszechne przejawy filo-

zoficznego krytycyzmu to postulaty zachowania 

logiczności i konsekwencji prowadzonych wywo-

dów oraz kierowania się odpowiednimi racjami 

w uzasadnianiu głoszonych twierdzeń. Można je 

potraktować jako elementy składowe ogólniejsze-

go wymogu racjonalności myślenia. W sensie bar-
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dzo luźnym i bliżej niesprecyzowanym 

wymóg ten nie jest jednak czymś spe-

cyficznym tylko dla filozofii, gdyż bez 

stosowania się do niego nie może w peł-

ni prawidłowo funkcjonować żadne 

demokratyczne społeczeństwo. Filozo-

ficzna dbałość o logiczność, zachowanie 

konsekwencji i trafne uzasadnienia ma 

charakter refleksyjny lub teoretycznie 

uprawomocniony. Jest nie tylko zwykłą 

i w dużej mierze intuicyjną umiejętno-

ścią kierowania się pewnymi regułami 

czy stosowania się do określonych zasad, 

lecz umiejętnością popartą świadomym 

wyborem. W pełni krytyczny filozof 

powinien umieć powiedzieć, jaką logi-

ką się posługuje i dlaczego, jaką relację 

konsekwencji ma na myśli, jakiego ro-

dzaju uzasadnienia można wymagać dla 

danego twierdzenia, czy podane racje są 

w pełni adekwatne, czyli konkluzywne, 

czy też nie.

Ta dbałość o odpowiedni poziom 

i głębię filozoficznego krytycyzmu 

prowadzi często do różnych jego znie-

kształceń, z których warto wspomnieć 

trzy: przesadną dbałość o naukowość 

dociekań filozoficznych, eliminowanie 

wszelkich wątpliwości w danej materii 

oraz kwestionowanie siły i autonomii 

rozumu. Troska o uprawianie filozofii 

w sposób ścisły i precyzyjny prowa-

dzi do formułowania coraz to nowych 

programów filozofii naukowej, które są 

niekiedy pożyteczne, o czym dobitnie 

świadczy – by nie szukać zbyt daleko 

– dorobek i wpływ na polską filozofię 

i humanistykę Szkoły Lwowsko-War-

szawskiej. Programy takie mają też jed-

nak skutki negatywne, gdyż pod hasłem 

uprawiania „małej filozofii” lub unika-

nia dalekosiężnej metafizyki zawężają 

zakres problematyki filozoficznej i czy-

nią z filozofii tak naprawdę nikomu nie-

potrzebną scholastyczną grę. 

Natomiast obsesyjne wysiłki elimino-

wania wszelkich wątpliwości w procesie 

uzasadniania twierdzeń i doboru racji 

wcześniej czy później prowadzą do de-

strukcyjnego sceptycyzmu, w myśl któ-

rego niemożliwe jest uprawomocnienie 

głoszonych przez nas poglądów, począw-

szy od wyboru logiki, a skończywszy na 

koncepcjach etycznych i estetycznych. 

Filozoficzny krytycyzm przyjmu-

je też niejednokrotnie zdegenerowaną 

postać, kiedy za wszelkimi podawany-

mi racjami, nawet najbardziej abstrak-

cyjnymi, doszukujemy się dążenia do 

władzy, podświadomej gry motywów 

psychologicznych lub przejawów naszej 

płci biologicznej lub kulturowej.

Filozofia pełni jednak nie tylko rolę 

krytyczną. Ma też wymiar systema-

tyczny i konstruktywny. Jest tak mię-

dzy innymi z tego prostego powodu, iż 

w wielu wypadkach skuteczną kryty-

kę zastanej koncepcji czy teorii można 

przeprowadzić dopiero wówczas, kiedy 

dysponuje się koncepcją konkurencyjną 

lub alternatywną. Tak więc, jak zauwa-

ża Priest, „definiowanie filozofii w ka-

tegoriach jej ducha krytycznego nie jest 

ignorowaniem jej wymiaru konstruk-

tywnego, lecz postulowaniem istnienia 

takiego wymiaru”2. Trafnie jednak przy 

tej okazji zauważa, że nie każdy filozof 

musi być w równym stopniu krytykiem, 

co systematykiem. Był nim niewątpli-

wie Bertrand Russell, lecz już Friedrich 

Nietzsche to bardziej krytyk niż twórca 

systemu filozoficznego, zaś Spinoza to 

przede wszystkim systematyk.

Wykład z cyklu SZCZECIN HUMANISTYCZNY. Od lewej: prof. dr hab. Tadeusz Szubka, dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US, dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorektor ds. kształcenia. 
Fot. Jerzy Giedrys
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PogLądY  fILoZofICZNE  JAKo 
NAStAWIENIA
Czym jednak są koncepcje i teorie ilo-

zoiczne? Pytanie to staje się szczególnie 

frapujące w świetle coraz dalej sięgającej 

ekspansji nauk przyrodniczych, społecz-

nych i humanistycznych, która zdaje się 

pozbawiać ilozoię właściwego jej pola 

badawczego. Odpowiadając na nie, pro-

ponuję sięgnąć do sugestywnych propo-

zycji Basa van Fraassena, amerykańskie-

go ilozofa o holenderskich korzeniach. 

Zmagając się z próbą uchwycenia i spój-

nego opisania istoty empiryzmu w teorii 

poznania i ilozoii nauki, zauważył on, 

iż wszelkie próby tego rodzaju zakładają 

milcząco pewną ogólną zasadę, określaną 

przez niego jako zasada zero, w myśl któ-

rej dla każdego stanowiska ilozoiczne-

go X istnieje twierdzenie X+, do którego 

sprowadza się przyjęcie owego stanowi-

ska. Oznacza to, że każde stanowisko ilo-

zoiczne jest pewną koncepcją, doktryną 

lub zespołem przekonań. 

Chociaż na pierwszy rzut oka zasada 

zero wydaje się trudną do podważenia 

oczywistością, to przy bliższym przyj-

rzeniu się rozmaitym sformułowaniom 

empiryzmu oraz temu, co jest celem jego 

zwolenników, zasada ta staje się coraz 

bardziej kontrowersyjna. Okazuje się 

bowiem, że empiryzm jest nie tyle pew-

ną doktryną lub koncepcją, ile nastawie-

niem, które przejawia się w nieufności do 

metaizycznych spekulacji i traktowaniu 

nauk przyrodniczych jako zasadniczej 

i wzorcowej części wiedzy ludzkiej. 

Na podstawie rozważań o istocie em-

piryzmu van Fraassen dochodzi do ogól-

nej konkluzji, że stanowiska ilozoiczne 

to pewnego rodzaju nastawienia lub 

postawy, których nie można sprowadzić 

do układu powiązanych ze sobą twier-

dzeń. Swoistego rodzaju nastawieniem 

– podkreśla van Fraassen – jest nie tylko 

empiryzm. Jest nim również, co może się 

wydawać zaskakujące i wręcz niewiary-

godne, materializm albo jego współcześni 

następcy: izykalizm lub naturalizm. 

Wydaje się to niewiarygodne, gdyż 

sednem tego stanowiska, przynajmniej 

w najbardziej dziś rozpowszechnionej 

wersji metaizycznej, jest na pierwszy 

rzut oka faktualna teza, że wszystko, co 

istnieje, jest materialne, izyczne lub na-

turalne, a w związku z tym nie istnieje 

nic, co byłoby niematerialne, nieizyczne 

lub nadnaturalne. Teza ta jest jawnie nie-

zgodna z tomistyczną koncepcją duszy, 

kartezjańskim dualizmem umysłu i ciała, 

heglowską ideą ducha absolutnego i wie-

loma innymi tezami i stanowiskami zna-

nymi z historii ilozoii. Ponieważ są one 

na ogół uważane za faktualne poglądy na 

temat natury świata, to również faktual-

na musi być teza materializmu, która jest 

z nimi sprzeczna. Zdaniem van Fraassena 

jest to tylko złudzenie. Aby to stwierdzić, 

wystarczy tylko bliżej przyjrzeć się typo-

wym reakcjom materialistów na próby 

wykazania, że proponowane przez nich 

rozumienie materii jest zbyt wąskie, gdyż 

ich materia nie obejmuje wszystkiego 

tego, co przyjmuje się w naukach przy-

rodniczych. W odpowiedzi zazwyczaj 

poszerzają oni pojęcie materii lub nadają 

materializmowi taką postać izykalizmu 

lub naturalizmu, w myśl którego istnieje 

tylko to, co uznaje się w naukach przy-

rodniczych. 

Prowadzi to do następującej diagnozy 

materializmu czy naturalizmu: „nie nale-

ży go utożsamiać z teorią dotyczącą tego, 

co istnieje, a tylko z postawą lub zespo-

łem postaw. Postawy te obejmują mocne 

poleganie na bieżącej zawartości nauki 

w wyrażaniu opinii o tym, co istnieje. 

Zawierają również inklinację (być może 

nawet zobowiązanie, a przynajmniej 

intencję) do akceptacji roszczeń (przybli-

żonej) zupełności nauki, w kształcie, jaki 

ma ona w danym czasie”3.

Można zasadnie przypuszczać, że ana-

liza istoty innych kluczowych stanowisk 

ilozoicznych, takich jak determinizm, 

fatalizm, utylitaryzm, i wielu innych, 

doprowadziłaby do podobnej diagnozy, 

a mianowicie, że są one nie tyle czysto 

teoretycznymi koncepcjami lub doktry-

nami, ile praktycznie zabarwionymi po-

stawami.

fILoZofICZNE  RóżNICE  ZdAń
Van Fraassen podkreśla, że ujmo-

wanie stanowisk ilozoicznych jako 

nastawień nie doprowadzi do zaniku 

racjonalnej dyskusji ilozoicznej, gdyż 

nastawienia można ze sobą porównywać 

pod względem przyjmowanych założeń 

i zobowiązań i na tej podstawie dokony-

wać wyboru jednego z nich. Na przykład 

w zestawieniu z materializmem (albo 

izykalizmem lub naturalizmem) empi-

ryzm jawi się jako stanowisko bardziej 

otwarte, przywiązujące większą wagę do 

tego, co stałe w nauce, czyli do procedur 

naukowego postępowania, a nie do tego, 

co zmienne, czyli do konkretnej treści 

poszczególnych teorii naukowych. Jest 

też nastawieniem wyraźnie mniej do-

gmatycznym od materializmu. Jednakże 

racjonalność rozważania i wyboru nasta-

wień nie wyklucza pewnej dozy wolun-

taryzmu w tym zakresie. 

Ten rys woluntaryzmu bardzo dobrze 

tłumaczy to, dlaczego różnice zdań wśród 

ilozofów są tak uporczywe i nie można 

złożyć ich na karb ignorancji, niekompe-

tencji czy nieznajomości takich czy in-

nych faktów. Trudno nie przyznać racji 

van Fraassenowi, kiedy akcentuje, iż ule-

gamy fałszywej świadomości stanowczo 

zaprzeczając, iż ilozoia jest działalnością, 

w której kluczową rolę odgrywają posta-

wy czy nastawienia. W rzeczywistości 

ilozoia tak naprawdę sprowadza się do 

dyskursywnego wyrażania postaw. Jest 

tak zarówno w jej wymiarze krytycz-

nym, jak i systematycznym. Im pełniej 

i lepiej będziemy sobie z tego zdawać 

sprawę, tym nasze ilozofowanie będzie 

mniej dogmatyczne. u

Powyższy tekst zawiera zarys głównych idei wykładu 
otwartego z cyklu „Szczecin Humanistyczny”, wygłoszonego 
29 maja 2014 r. w ramach dorocznego święta Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

1 G. Priest, What is Philosophy?, „Philosophy” 81 (2006),  
s. 201.

2 Tamże, s. 206.
3 B.C. van Fraassen, The Empirical Stance, New Haven, Yale 

University Press, 2002, s. 59.
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Niezapomniany 
koncert

Długo zostanie w pamięci wspólny koncert Akademickiego Chóru 
Kameralnego im. Dymitra Bortnianskiego z ukraińskiego Czernihowa 
i Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego (25 maja 2014) w szczecińskim 
kościele św. Krzyża, gdzie oba zespoły, zaproszony i zapraszający, 
inaugurowały święto uczelni.

Bogdan Twardochleb
dziennikarz „Kuriera 

Szczecińskiego”

Zakończyły go owacje, aplauz i zaśpiewana na bis, 

w językach polskim i ukraińskim, popularna pieśń 

Hej, sokoły, napisana w XIX wieku przez polsko-ukra-

ińskiego poetę Tymko (Tomasza) Padurrę. Dodajmy, że 

był to jeden z czterech występów Chóru im. Dymitra 

Bortnianskiego w Szczecinie. Pozostałe odbyły się 

w cerkwi św. Mikołaja, Filharmonii Szczecińskiej oraz 

w kościele w Wolinie.

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego powstał w 2006 

roku. Założył go i prowadzi dr Tadeusz Buczkowski, 

dyrygent od wielu lat związany ze środowiskiem arty-

stycznym naszego miasta, długo śpiewak Chóru Aka-

demickiego Politechniki Szczecińskiej i bliski współpra-

cownik prof. Jana Szyrockiego.

Przed koncertem gości powitał JM Rektor US 

prof. Edward Włodarczyk. Uniwersyteccy śpiewacy 

wystąpili w pierwszej części, prezentując a cappella 

program pieśni religijnych i świeckich od psalmu 

Mikołaja Gomółki Serce mi każe śpiewać Panu swemu, 

po utwory trzech mistrzów współczesnych: Wojcie-

cha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka M. 

Góreckiego. Podobać się mogła zwłaszcza Ave Maria 

Charlesa Gounoda z solistą Łukaszem Maciągiem 

(bas), przekonujące było wykonanie urokliwej Mu-

zyki porannej Marka Jasińskiego, a zwłaszcza kilku 

fragmentów Catulli carmina Carla Orffa, utworu nie 

tak popularnego jak Carmina burana tegoż kompo-

zytora, lecz utrzymanych w charakterystycznej 

dlań żywej rytmice (interludia śpiewał sam Tadeusz 

Buczkowski). Przekonująco zabrzmiały też pieśni 

wykonane w części inałowej, zwłaszcza nastrojowe 

Agnus Dei Wojciecha Kilara.

Chór uniwersytetu ma już za sobą wiele doko-

nań, koncertów, wyjazdów, nagrań, ma też ambitne 

zamierzenia. Bezwzględnie warto go wspierać, i to 

zwłaszcza teraz, kiedy o chętnych do pracy nad chó-

ralnym repertuarem nie jest łatwo. Tym niemniej 

tego typu zespoły istnieją na wszystkich większych 

uczelniach Szczecina, najmłodszy – na Collegium 

Balticum. Zachodniopomorski Uniwersytet Techno-

logiczny prowadzi też Studium Kultury Muzycznej, 

założone jeszcze przez prof. Jana Szyrockiego, które 

jest faktycznym centrum kilku chórów związanych 

z tą uczelnią. 

PERfEKCJA  CHóRU  Z  UKRAINY
Wróćmy do koncertu. W drugiej jego części wystąpił 

Chór im. Bortnianskiego, z którym zespół uniwersy-

tecki poznał się na festiwalu w Warnie. Ukraiński 

zespół, wyraziście i subtelnie prowadzony przez Iwa-

na Bogdanowa, zaprezentował czyste i szlachetne 

brzmienie, charakteryzujące się ciepłem i wyrazi-

stością głosów, ich barwnością, mistrzowską dykcją 

i emisją, swobodą, pięknym frazowaniem. Był w tym 
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Mecenat: 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA; Piekarnia-
Cukiernia Asprod sp. z. o.o.; DMZ-Chemak sp. z. o.o.; 
Miasto Szczecin
Partnerzy: 
Filharmonia Szczecińska; Związek Ukraińców w Szczecinie 
Patronat honorowy: 
Henryk Kołodziej, konsul honorowy Ukrainy w Szczecinie; 
ks. abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, metropolita 
szczecińsko-kamieński
Patronat medialny: 
TVP Szczecin; „Kurier Szczeciński”

nie tylko śpiew, lecz znacznie więcej, bo umiłowa-

nie śpiewu i wolności, jaką daje muzyka. Była radość 

śpiewania i fascynująca, wyjątkowa, rzadko spotka-

na muzykalność, a nadto moc wyrazistych głosów 

i delikatność, powaga i dowcip, perfekcyjna umiejęt-

ność budowania nastroju.

Iwan Bogdanow tak ustawił chór, by wyeks-

ponować głosy męskie, co dawało bardzo piękne 

efekty w pieśniach cerkiewnych, ale też innych, 

nawiązujących do folkloru Ukrainy. Tego koncer-

tu chciało się słuchać z pieśni na pieśń coraz bar-

dziej. Zachwycająco śpiewali soliści: Nadia Movlian 

(pieśń Święta miłość Georgija Swiridowa i aria Puc-

ciniego O, mio bambino caro), Ałła Tarasova (Someti-

mes I Feel… George’a Gershwina), Volodymyr Hry-

schenko i Andriy Rekun (tenory) oraz Igor Garbuz 

i Andriy Danilevich (basy).

Na początek ukraińscy chórzyści śpiewali utwo-

ry religijne, potem pieśni oparte na motywach ludo-

wych i ludowe (część zespołu przebrała się w stroje 

ukraińskie), następnie popularne arie i standardy, 

m.in. Moon River i Mata del anima sola, a mistrzo-

stwa absolutnego dowiedli m.in. w dowcipnej pieśni 

Name That Tune Charlesa Ivesa, będącej swoistym 

pastiszem arcydzieł muzyki świata.

PoLSKo-UKRAIńSKIE  HEJ, SoKołY
Poruszający był inał koncertu. Gdy na prośbę Iwa-

na Bogdanowa publiczność wstała z miejsc, chór 

zaśpiewał duchowy hymn Ukrainy Bóg jest wielki. 

Następnie zabrzmiał stary duchowy hymn Polski – 

Gaude Mater Polonia.

Na koniec były kwiaty i tak długie owacje, że 

musiał być bis. Ku zaskoczeniu, ale i niekrytej rado-

ści słuchaczy, chórzyści z Czernihova zaśpiewali Hej, 

sokoły. Gdy skończyli, owacje były jeszcze większe, 

WYDARZENIA

JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk dziękuje dr. Tadeuszowi 
Buczkowskiemu. Fot. Jerzy Giedrys

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego.  Fot. Jerzy Giedrys

a wzruszenie chórzystów ogromne. Iwan Bogdanow 

musiał jakoś ten piękny wieczór zakończyć. Popro-

wadził Mnohaja lita – ukraińskie Sto lat.

Koncert wybornie i kompetentnie (jak zawsze) 

prowadził dr Andrzej Wątorski, slawista, m.in. 

ukrainista, przez wiele lat nauczyciel akademicki na 

Uniwersytecie Szczecińskim, dla którego – to smut-

ne – na tej uczelni nie ma już miejsca, bo nie ma chęt-

nych do studiowania slawistyki.

Po koncercie długa kolejka ustawiła się przed 

stoiskiem, gdzie sprzedawano płyty z nagraniami 

ukraińskiego chóru. Nie szczędzono też datków na 

pomoc Ukrainie. 

JM Rektor US prof. Edward Włodarczyk dzięko-

wał proboszczowi paraii św. Krzyża, ks. prałatowi 

Piotrowi Korduli, za pomoc w organizacji koncertu 

i udostępnienie kościoła. u

Tekst na podstawie artykułu drukowanego w „Kurierze Szczecińskim”
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Równoległość i współdziałanie
Tygodniowy pobyt w Filadelii (USA) na konferencji The Future of the State 
zorganizowanej przez jeden z najbardziej szanowanych uniwersytetów 
amerykańskich University of Pennsylvania dostarczył nam wielu cennych 
doświadczeń i wzbogacił naszą – nie tylko ekonomiczną – wiedzę.

dr hab. 
Magdalena Zioło
Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US

Nasza grupa w składzie: prof. dr hab. Stanisław Flej-

terski (kierownik Katedry Bankowości i Finansów 

Porównawczych WZiEU), dr Marcin Będzieszak (Ka-

tedra Finansów WNEiZ) i autorka niniejszego tekstu 

gościła w prestiżowej Wharton School, gdzie gospoda-

rzem był świętujący swoje 30-lecie Lauder Institute. 

Jego dyrektorem jest obecnie prof. Mauro F. Guillén, 

autor licznych bestsellerowych publikacji.

Wyjazd możliwy był dzięki mecenasowi konferen-

cji, renomowanemu bankowi hiszpańskiemu Santander, 

znanemu m.in. ze współpracy w ramach projektu San-

tander Universidades z wieloma uczelniami na świecie, 

i co ważne – od ponad roku z naszą Alma Mater. 

Temat przewodni konferencji: kondycja i przy-

szłość państwa jako struktury gospodarczej i społecz-

nej – podjęło kilkudziesięciu wybitnych uczonych, 

reprezentantów różnych generacji i specjalności 

z kilku krajów: USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, 

Meksyku i Polski. 

W centrum uwagi podczas warsztatów i kilku se-

sji panelowych oraz dyskusji kuluarowych znalazły się 

problemy dotyczące trendów globalnych, w tym konse-

kwencji globalnych kryzysów: bankowo-inansowego 

w roku 2008, związanego z nim iskalnego oraz ważkich 

kwestii związanych z neoliberalizmem i kapitalizmem 

państwowym etc. 

PRZYSZłość  PAńStWA  oPIEKUńCZEgo
Podczas panelu inicjującego szczególnie często po-

dejmowany był problem kryzysu iskalnego, wiele 

pytań postawiono w kontekście funkcjonowania 

i przyszłości państwa opiekuńczego. Zagadnienia te 

podejmowali wybitni eksperci, m.in.: Evelyne Huber 

(University of North Carolina, USA) Patrick Le Galès 

(Sciences Po Paris, Francja), Mitchell Orenstein (Nor-

theastern University in Boston, USA), Jonas Pontus-

son (University of Geneva).

Rolę moderatora dyskusji pełnił Edward Mansield 

(School of Arts and Sciences, University of Pennsy-

lvania). Szczegółowe zagadnienia, na które zwracano 

uwagę w tej części dyskusji, ogniskowały się wokół 

zjawisk deiniowanych przez kategorię New and Old 

Social Risks, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

wpływu na funkcjonowanie państwa opiekuńczego. 

Mocny akcent kładziono na potrzebę interdyscypli-

narności badań relatywnie nowych zjawisk społecz-

no-ekonomicznych. 

Postrzegane w globalnej perspektywie zagadnie-

nia dotyczące starzenia się społeczeństw, wzrostu ak-

tywności zawodowej kobiet, zmiany modelu rodziny, 

spadku współczynnika dzietności, to tylko niektóre 

z tematów, które zdominowały dyskusję w tej części 

obrad. W kontekście tak zdeiniowanych zjawisk i wy-

zwań, z jakimi przyszło się zmierzyć współczesnym 

państwom, podkreślano potrzebę reform polegających 

nie tylko na przebudowie istniejących systemów eme-

rytalnych, ale także współgrających z nimi przemian 

rynku pracy. Wskazywano na konieczność wydłuże-

nia okresu aktywności zawodowej, determinowaną 

rosnącą średnią długością życia, a także uelastycznie-

nia zatrudnienia poprzez rozpowszechnianie założeń 

koncepcji lexicurity (idea połączenia elastyczności 

i bezpieczeństwa na rynku pracy).

Zespół społecznych i ekonomicznych zjawisk de-

iniowanych jako New and Old Social Risks implikuje 

potrzebę zdynamizowanych reakcji na ich pojawienie 

się oraz zmian mechanizmów funkcjonujących w pań-

stwach opiekuńczych (welfare state). 

W sytuacji kryzysu większość z nich stanęła wo-

bec problemu nierównowagi inansowej i znacznych 

ograniczeń budżetowych, co uniemożliwiło wypeł-

nianie w dotychczasowym zakresie funkcji redystry-

bucyjnej. Jednocześnie pojawia się pytanie kluczowe 

w kontekście postulatów i przesłanek realizacyjnych 
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koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz 

postulatów ekonomii społecznej – jakie 

powinno się zastosować współcześnie 

kryteria rozdziału zasobów między grupy 

społeczne? 

fUNdAMENtALNE  PYtANIA
W jednym ze swoich niedawnych tekstów 

prof. Stanisław Flejterski postawił dodat-

kowe, fundamentalne z punktu widzenia 

przyszłości państwa dobrobytu pytania 

– „Ile rynku, ile państwa? Jakie państwo? 

Państwowy kapitalizm jako alternatywa 

dla neoliberalizmu? Społeczna gospodarka 

rynkowa? Co z globalizacją?”1.

Podobne pytania zadawano w kon-

tekście gospodarczej roli państwa i zakre-

su jego możliwych interwencji podczas 

drugiego panelu konferencyjnego poświę-

conego zagadnieniu państwowego kapi-

talizmu. Swoje wystąpienia prezentowali 

kolejno: Fred Block (University of Califor-

nia), Dennis Davis (High Court Judge, Cape 

Town, South Africa), Richard Deeg (Temple 

University), Aldo Musacchio (Harvard Bu-

siness School). Dyskusję moderowała Regi-

na Abrami z Lauder Institute (University of 

Pennsylvania).

Pierwszy dzień konferencji podsu-

mowano podczas panelu eksperckiego 

moderowanego przez Witolda Henisza 

(The Wharton School of The University of 

Pennsylvania) z udziałem keynote speake-

rów: Louise Arbour (International Crisis 

Group), Petera Evansa (University of Cali-

fornia, Berkeley), Simona Johnsona (Mas-

sachusetts Institute of Technology) oraz 

Thedy’ego Skocpola (Harvard University). 

Wnioski płynące z dyskusji pozwalają na 

konstatację, że niepewność stanowiąca 

podstawowy wyznacznik współczesnych 

czasów będzie wymuszać na uczestnikach 

gry rynkowej (ale także na państwach 

i rządzących) konieczność poszukiwania: 

nowych produktów, rozwiązań, modeli 

biznesowych, sposobów zarządzania i alo-

kacji zasobów. 

PłYNNE  gRANICE   
I  RóWNoLEgłość  BAdAń
Wśród wyzwań współczesnego państwa, 

obok tych wynikających z licznych zmian 

społeczno-gospodarczych, pojawiają się 

także te, które dotyczą działań i zachowań 

nieakceptowanych, będących wyrazem 

słabości państwa jako instytucji oraz niedo-

skonałości w sprawowaniu rządów i kon-

troli. Wymienia się wśród nich: korupcję, 

nadmierną eksploatację zasobów, kwestie 

bezpieczeństwa obywateli i naruszania 

ich praw konstytucyjnych. Na te zjawiska 

zwracano uwagę w dyskusji moderowa-

nej przez Randalla Collinsa (School of Arts 

and Sciences University of Pennsylvania) 

podczas panelu w drugim dniu konferen-

cji, w którym udział wzięli: Rob Blecher 

(International Crisis Group), Miguel Cente-

no (Princeton University), Diane E. Davis 

(Harvard University Graduate School of 

Design), Jack A. Goldstone (George Mason 

University) oraz Tamara Kay (Harvard 

University).

Opinie wyrażone podczas konferencji 

przez ekonomistów amerykańskich i po-

zostałych w pełni potwierdzają pogląd – 

niejednokrotnie prezentowany m.in. przez 

prof. Stanisława Flejterskiego – o tym, że 

„nauki ekonomiczne są najważniejsze, naj-

ciekawsze, najtrudniejsze”, jednocześnie 

że nauki te są „najbardziej ścisłe wśród 

nieścisłych i najbardziej nieścisłe wśród 

ścisłych”2. 

Nauki ekonomiczne, dzielone w Polsce 

głównie na trzy dyscypliny: ekonomia, i-

nanse, zarządzanie, współcześnie są jedno-

ścią, granice między nimi oraz między nimi 

a innymi naukami są płynne, a niekiedy 

tylko umowne. 

Znamienne, że podczas kilkudniowej 

konferencji panelistami byli zarówno 

1 Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie 
interdyscyplinarnej i międzynarodowej, red. S. Flejterski, 
Zapol, Szczecin 2013.

2 S. Flejterski, Świat widziany przez różne okna, „Świat 
Biznesu” 2014, nr 4-5.

Uczestnicy konferencji w Filadelii; prof. dr hab. Stanisław Flejterski, dr hab. Magdalena Zioło, dr Marcin Będzieszak
Fot. archiwum prywatne

ekonomiści, inansiści, jak i reprezentanci 

innych dyscyplin: politologii, socjologii, hi-

storii i prawa, ponieważ każdy realny i pa-

lący społecznie problem trzeba traktować 

w sposób holistyczny. Podejście wielo- i in-

terdyscyplinarne wydaje się współcześnie 

naukowym imperatywem. 

Z satysfakcją odnotowaliśmy również 

równoległość naszych i amerykańskich 

poszukiwań naukowych. Czytamy te same 

książki, artykuły, raporty i opracowania, 

opisujemy i objaśniamy te same lub podob-

ne problemy.

Podobnie jak nasi partnerzy zza oce-

anu nie mamy patentu na nieomylność 

i na formułowanie uniwersalnych – dla 

każdego kraju i każdego czasu – koncepcji, 

modeli, cudownych i natychmiast skutku-

jących rozwiązań. 

Mimo to, trawestując sławnego Mar-

ka Twaina, można stwierdzić, że pogłoski 

o rychłym zmierzchu USA oraz o całko-

witym kryzysie nauk ekonomicznych są 

przesadzone. u

Partnerzy organizatora konferencji: 
Brown University, Columbia University, 
Cornell University, Dartmouth College, 
Harvard University, Princeton University, Yale 
University, należące do tzw. „ligi bluszczowej”, 
stowarzyszenia skupiającego osiem elitarnych 
amerykańskich uniwersytetów.
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Chmury nad e-biznesem

Na ogólnopolskiej konferencji „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego”, 
organizowanej cyklicznie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US 
omawiane są zjawiska mające wpływ na funkcjonowanie zarówno indywidualnych 
użytkowników komputerów, środowisk naukowych, biznesowych, jak i jednostek 
administracji publicznej. Tym razem tematem przewodnim był cloud computing, 
czyli działalność w tzw. chmurze internetowej.

KONFERENCJE

czyli XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 

„Problemy Społeczeństwa Informacyjnego” (9.05.2014 r.)

dr Ewa Krok
Katedra Społeczeństwa 
Informacyjnego
Wydział Nauk 
Ekonomicznych 

i Zarządzania US

Rozwój technologii sprawia, że coraz więcej obsza-

rów naszego życia przenoszonych jest w… chmu-

rę, czyli w miejsce w Internecie, w którym można prze-

twarzać i przechowywać wszelkiego rodzaju dane, co 

implikuje przerzucenie ciężaru realizacji usług w za-

kresie IT na serwer obliczeniowy. Potencjalny klient 

nie musi zatem kupować drogiego sprzętu ani kosz-

townych licencji, instalować oprogramowania, ani 

nim administrować. Płaci za użytkowanie określonej 

usługi, np. za możliwość korzystania z programu gra-

icznego. Wystarczy mu dostęp do Internetu.

Chmura jest ściśle związana z procesem wirtu-

alizacji, której apogeum osiągniemy po przeniesieniu 

całego oprogramowania, łącznie z systemem operacyj-

nym, na zewnętrzne serwery. Dla przeciętnego użyt-

kownika nie ma bowiem znaczenia, gdzie izycznie 

zainstalowano oprogramowanie, na jakim sprzęcie 

oraz gdzie zapisywane są dane. Ważny jest tylko stały, 

szybki i bezawaryjny dostęp do usługi, czyli np. pro-

gramu, w którym akurat użytkownik chce pracować. 

Chmura to bez wątpienia jeden z najważniejszych 

trendów wyznaczanych obecnie przez branżę IT, poja-

wienie się nowych aplikacji internetowych to natural-

na ewolucja tradycyjnego modelu jej funkcjonowania. 

Implementacja nowoczesnych rozwiązań oznacza dla 

organizacji, przedsiębiorstw oraz indywidualnych 

użytkowników nową jakość, nowe możliwości, ale też 

nowe wyzwania i dylematy. 

dZIENNIKI  LEKCYJNE  W  CHMURZE
Tymi zagadnieniami zajęli się uczestnicy konferencji, 

którą otworzyła przewodnicząca jej komitetu progra-

mowego – prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Katedra 

Społeczeństwa Informacyjnego), wprowadzając zgro-

madzonych w tematykę spotkania. 

Krzysztof Kozakowski, kierownik Biura ds. Spo-

łeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Zachodniopomorskiego, poruszył 

zagadnienie zaufania jako niezbędnego warunku 

współdziałania, z którego wynika interoperacyjność. 

Zaufanie uznał za jeden z kluczowych miękkich ele-

mentów sukcesu każdego wspólnego przedsięwzięcia, 

o którym często zapomina się w twardych dyskusjach 

o technologiach.

Ponieważ konferencja służyć miała ukazaniu 

praktycznych przykładów wykorzystania cloud 

computing, Marek Dymek, zastępca dyrektora Wy-

działu Informatyki Urzędu Miasta Szczecin, zapre-

zentował funkcjonowanie Portalu Edukacyjnego 

województwa zachodniopomorskiego (https://

pe.szczecin.pl), na którym udostępniane są treści 

edukacyjne i oświatowe oraz serwisy i usługi elek-

troniczne Urzędu Miasta Szczecin.

Temat wywołał wielkie zainteresowanie, po-

nieważ wielu z uczestników okazało się, bądź jako 

w nauczyciele, bądź rodzice, stałymi użytkownika-

mi portalu. 

46

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 4-6 / 2014



KONFERENCJE

Marek Dymek skoncentrował się 

na jednym z jego elementów, jakim jest 

wdrożony już w większości szczecińskich 

szkół dziennik elektroniczny, czyli przy-

kład oprogramowania w chmurze. Rodzic 

używając przeglądarki internetowej, ma 

wgląd w oceny swojego dziecka wysta-

wiane na bieżąco w postaci elektronicznej 

przez nauczycieli. 

Dziennik umożliwia też sprawną ko-

munikację między wszystkimi podmiota-

mi zaangażowanymi w edukację dzieci. Co 

ważne, informacje o zadaniach domowych, 

zapowiedzi sprawdzianów, wszelkie infor-

macje organizacyjne zamieszczane przez 

nauczycieli są od ręki dostępne uczniom 

i rodzicom. Narzędzie to daje rodzicom 

zdecydowanie większą kontrolę nad dziec-

kiem, jego postępami w nauce i zacho-

waniem na lekcjach oraz daje szanse na 

szybki kontakt z pedagogiem, jak również 

z każdym z pozostałych rodziców. Życie 

szkoły nabiera tempa, sprawy wymagające 

reakcji załatwiane są zdecydowanie szyb-

ciej. Aktywnością i współuczestnictwem 

w procesie kształcenia mogą się wykazać 

nawet bardzo zapracowani rodzice. 

RoZWóJ  tECHNoLogICZNY 
A  dYSPRoPoRCJE  SPołECZNE
Prof. dr hab. Andrzej Straszak (Instytut 

Badań Systemowych PAN, Warszawa) 

w referacie Niestabilne dynamiki rozwo-

ju globalno lokalnych niezrównoważonych 

gospodarek i społeczeństw w epoce global-

nej cyfryzacji i nowej globalnej rewolucji 

naukowo technicznej skupił się na wpływie 

rozwoju technologii na społeczeństwo 

i gospodarkę. Przedstawił wykres prezen-

tujący nierówności w poziomie dochodów. 

41% światowego bogactwa jest w rękach 

32 mln ludzi, 42,3% w rękach kolejnych 

360 mln ludzi, 13,7% dysponuje 1 mld 100 

mln ludzi, a jedynie pozostałe 3% przypada 

na resztę z 7 mld mieszkańców Ziemi. Pro-

fesor podkreślił wpływ rozwoju technolo-

gicznego na coraz większe rozwarstwienie 

społeczeństw. 

Przedstawione dane z 2014 roku doty-

czące wykorzystania telefonów komórko-

wych przez dzieci z różnych krajów rów-

nież wzbudziły zaskoczenie: w Polsce aż 

83% dziesięciolatków posiada telefon ko-

mórkowy, podczas gdy w Japonii jedynie 

20%. Dzieci najczęściej używają telefonu 

do kontaktu w rodzicami (88%) i rozmów 

z przyjaciółmi (68%). 74% rodziców przy-

znało, że kupiło dziecku komórkę ze wzglę-

dów bezpieczeństwa, a 22% dlatego, że inne 

dzieci w klasie już ją posiadały. Możliwość 

stałego kontaktu z dziećmi i kontroli miej-

sca ich pobytu zapewnia polskim rodzicom 

pozorny spokój. 

CLoUd  CoMPUtINg 
dLA  SAMoRZądóW?
Ewelina Niewiadomska (Urząd Statystycz-

ny w Szczecinie) zaprezentowała możli-

wości zastosowania technologii chmury 

w e -administracji. Wskazała także na zalety 

wdrożenia takiego rozwiązania, do których 

należą przede wszystkim oszczędności 

związane ze zmniejszeniem kosztów ob-

sługi aplikacji i infrastruktury, dostępność 

narzędzi z dowolnego miejsca, możliwość 

korzystania z najnowszych wersji oprogra-

mowania oraz skalowalność (dopasowywa-

nie się do skali potrzeb) i elastyczność. 

Poruszyła również bardzo ważne zagad-

nienie, jakim jest bezpieczeństwo danych 

podczas ich przetwarzania w chmurze. 

Każdy urząd musi sobie odpowiedzieć na 

wiele pytań związanych głównie z ochro-

ną danych, ich kontrolą i przetwarzaniem. 

Co się stanie, jeśli dane zostaną skradzio-

ne, co się stanie, jeśli platforma przestanie 

działać, okaże się zbyt wolna albo po pro-

stu wzrośnie cena dostępu do niej? Należy 

też mieć na uwadze zależność instytucji od 

wydajności sieci. 

Temat przetwarzania danych w chmu-

rze przez samorządy kontynuował Andrzej 

Feterowski, prezes TechnoParku Pome-

rania w Szczecinie, który dość krytycznie 

oceniał obecny poziom współdziałania 

podmiotów w zakresie stosowania tego 

rozwiązania i podkreślał pojawianie się 

wielu problemów związanych z jego wy-

korzystywaniem. 

Dr Grzegorz Wojarnik (WNEiZ US) 

dokonał analizy uwarunkowań praw-

nych i technologicznych elektronicznego 

repertorium tłumacza przysięgłego w mo-

delu cloud computing. W podsumowaniu 

stwierdził, że brak ogólnie przyjętego stan-

dardu, jak i brak podstawowego rozwiąza-

nia w postaci serwisu internetowego dla 

tej grupy zawodowej jest paradoksalnie 

szansą, ponieważ stwarza sytuację, w któ-

rej bierze się pod uwagę szerokie możliwo-

ści przetwarzania w chmurze.

KoNKURS  StUdENCKI
W ramach konferencji rozstrzygnięty zo-

stał również konkurs studencki, organizo-

wany rokrocznie przez Katedrę Społeczeń-

stwa Informacyjnego, na prace (w formie 

prezentacji, plakatów, rozprawek, projek-

Marek Dymek – zastępca dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin i jednocześnie pełnomocnik prezydenta 
Miasta Szczecin ds. społeczeństwa informacyjnego. Fot. Marcin Poduszek
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tów) dotyczące funkcjonowania w społeczeństwie in-

formacyjnym. Pierwsze trzy miejsca zajęły studentki 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu: 

Marta Kuczerka, Marta Błaszczyk i Katarzyna Piąt-

kowska.

Specjalnymi gośćmi konferencji byli uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej Bezrzecze, którzy 

przygotowali krótkie wystąpienie na temat „Ja, kom-

puter i cały świat…”. Zaprezentowali punkt widzenia 

jedenastolatków na technologię informacyjną i moż-

liwości jej wykorzystania w domu, w szkole i podczas 

zabaw z kolegami.

Warto dodać, że wielu zarejestrowanych uczestni-

ków skorzystało ze zdalnej formy udziału w konferen-

cji, co było możliwe dzięki uprzejmości Akademickiego 

Centrum Informatyki ZUT, które transmitowało obra-

dy w czasie rzeczywistym w Internecie. 

Konferencja spełniła swoje zadanie jako forum 

owocnej wymiany myśli, poglądów i doświadczeń 

w tym obszarze zarówno przez przedstawicieli nauki, 

Konferencja, cyklicznie organizowana 

przez Katedrę Społeczeństwa Informacyjnego 

WNEiZ US, odbywa się w ramach ogólnopol-

skiego programu obchodów Światowego Dnia 

Społeczeństwa Informacyjnego, objętego patro-

natem władz państwowych, a ponadto stanowi 

jeden z elementów większego wydarzenia re-

gionalnego, jakim są Infotrendy –- Szczecińskie 

Dni Informatyki.

http://infotrendy.eu/psi2014/o-konferencji/

O „chmurze” nieco bardziej przyjaznym języ-

kiem:

http://www.20thingsilearned.com/pl-PL/clo-

ud-computing/1

Jak odnaleźć się na rynku pracy?

Procesy społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące we współczesnej Polsce 
rodzą szereg pytań o fundamentalnym znaczeniu, dotyczących między innymi 
relacji szkolnictwa wyższego z rynkiem pracy. Szukaniu odpowiedzi w wymiarze 
lokalnym poświęcone było seminarium naukowe „Absolwent na rynku pracy 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wymiar społeczny i polityczny” (20 maja 
2014 r.) na Wydziale Humanistycznym US.

dr Tomasz Czapiewski 
moderator seminarium

adiunkt w Instytucie 
Politologii 
i Europeistyki US

KONFERENCJE

przedsiębiorców, pracowników administracji samo-

rządowej, jak i studentów. u

Organizatorzy, pracownicy Instytutu Politologii 

i Europeistyki US, dzięki wsparciu Urzędu Miasta 

Szczecin, podjęli próbę włączenia się w ogólnokrajową 

dyskusję na temat perspektyw zawodowych absol-

wentów kierunków społecznych i humanistycznych, 

możliwości ich adaptacji do zmieniającej się rzeczywi-

stości na lokalnym i krajowym rynku pracy, a także 

dostosowania do potrzeb i oczekiwań potencjalnych 

pracodawców. 

Biorąc pod uwagę postępujący dynamiczny rozwój 

obszarów metropolitalnych, a także fakt, iż jednym 

z priorytetowych zadań polskich miast jest kształto-

wanie infrastruktury i środowiska społecznego gospo-

darki opartej na wiedzy, w opinii organizatorów szcze-

gólnie istotne wydaje się ustalenie determinantów, 

które decydują o możliwości aktywności zawodowej 

studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Dlatego też podstawowym celem konferencji było 

ustalenie proilu kompetencji absolwenta, który pomo-

że studentom w adaptacji do wymogów podmiotów 

prowadzących działalność na obszarze Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego.

Wystąpieniom zaproszonych prelegentów, któ-

rych słuchało 400 studentów, towarzyszyła możli-
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wość zapoznania się w holu z ofertą pracodawców. 

Akademickie Biuro Karier US umożliwiło nieod-

płatną konsultację dokumentów składanych przy 

poszukiwaniu pracy. 

Prezentacją sprzętu Policji, Straży Pożarnej i Gra-

nicznej oraz Służby Celnej na terenie parkingu przed 

budynkiem wydziału szczególnie zainteresowani 

byli studenci popularnego kierunku bezpieczeń-

stwo wewnętrzne. 

RYNEK PRACY W SZCZECIńSKIM oBSZARZE 
MEtRoPoLItALNYM
W otwierającym seminarium wystąpieniu Piotr 

Krzystek, prezydent miasta Szczecin, podkreślił 

znaczenie Szczecińskiego Obszaru Metropolital-

nego w regionie: na terenie 2795 km2 zamieszkuje 

690 000 osób, a bezrobocie sytuuje się na niskim 

– w porównaniu do innych części województwa 

– poziomie 8,6%. Prezydent zwrócił też uwagę na 

potencjał demograficzny miasta – pośród miesz-

kańców 80% to osoby w wieku produkcyjnym 

i przedprodukcyjnym. 

Piotr Krzystek wskazał, że na rynku szczecińskim 

największym zainteresowaniem cieszą się studenci, 

absolwenci i specjaliści z zakresu takich branż, jak 

IT, inanse, logistyka, inżynieria. Natomiast od absol-

wentów kierunków humanistycznych wymaga się 

przede wszystkim znajomości języków obcych. 

Opinia prezydenta Krzystka została w dużym 

stopniu potwierdzona w wystąpieniu Katarzyny 

Raczkowskiej z irmy Adecco Poland, zajmującej się 

pośrednictwem na rynku pracy, która wskazała na 

zapotrzebowanie w regionie na call center, centra 

księgowe, zakłady produkcyjne, z branży energii 

odnawialnej i morskiej. 

W wypowiedziach ekspertów powtarzał się apel 

do młodych ludzi: „Uczcie się języków obcych”, ale 

innych niż angielski, którego znajomość jest już po-

wszechna. Zagraniczni przedsiębiorcy, którzy roz-

poczynają lub rozszerzają działalność na obszarze 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poszu-

kują kandydatów do pracy ze znajomością języków 

skandynawskich i niemieckiego. Uczestnicy semi-

narium podkreślali brak na lokalnym rynku pracy 

absolwentów z takimi umiejętnościami.

KARIERA W SłUżBACH
Wystąpienia przedstawicieli służb takich jak Poli-

cja, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu 

Drogowego, Straż Miejska czy Straż Graniczna były 

w pewnych punktach zbieżne. Absolwent, który 

chce realizować swoją karierę zawodową w tych 

instytucjach, musi w pierwszym rzędzie spełniać 

określone ustawowo kryteria, które potwierdzają 

odpowiednie wykształcenie, predyspozycje psy-

choizyczne i standardy etyczne kandydata, co jest 

warunkiem profesjonalnego funkcjonowania tych 

służb. 

Dla przykładu, kandydat do Policji musi przejść 

testy: z wiedzy ogólnej, sprawności izycznej (tor 

przeszkód), psychologiczny (za pomocą narzędzia 

MultiSelect, diagnozującego przydatność osobowo-

ściową kandydata do służby) oraz rozmowę kwa-

liikacyjną ukierunkowaną na ocenę motywacji 

zawodowej, prezencji i komunikatywności. Przed-

stawiciele służb podkreślali stabilność zatrudnienia 

towarzyszącą powyższym zawodom, choć jednocze-

śnie umiarkowanie wysoki poziom wynagrodzeń. 

PUNKt WYJśCIA 
Relacje pomiędzy wiedzą, umiejętnościami i kom-

petencjami a perspektywami zawodowymi absol-

wentów uczelni wyższych to ważny problem, wart 

szerszej debaty o zadaniach szkolnictwa wyższego 

związanych z zapotrzebowaniem rynku pracy i ła-

godzeniem negatywnych następstw zmian spo-

łeczno-ekonomicznych i demograicznych zarówno 

w skali lokalnej, jak i ogólnokrajowej. 

W czasie seminarium, dzięki połączeniu różnych 

metod prezentacji, udało się zgromadzić dużą liczbę 

studentów oraz pracowników naukowych. Choć 

żadne jednorazowe wydarzenie nie może w sposób 

wystarczający zmienić modelu kształcenia czy po-

stawy przyszłych absolwentów, to w opinii orga-

nizatorów udało się w trakcie seminarium wskazać 

kilka głównych kierunków rozwoju rynku pracy 

w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, a w ten 

sposób również docelowych metod kształcenia. 

Studenci często bardzo pesymistycznie oceniają 

swoje perspektywy na rynku pracy. Wystąpienia 

prelegentów miały inny wydźwięk – choć dalekie 

od deklarowania gwarancji zatrudnienia, wskazy-

wały jednak na istnienie możliwości, których wyko-

rzystanie uzależnione jest od aktywności i postawy 

przyszłych absolwentów. u

KONFERENCJE

Seminarium odbyło się pod patronatem ho-

norowym Piotra Krzystka, prezydenta mia-

sta Szczecin, oraz JM Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego prof. Edwarda Włodarczyka.
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Jednoczymy wokół 
myśli humanistycznej

Nie tylko o współczesnych wyzwaniach stojących 
przed Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego z jego dziekan dr hab. Barbarą 
Kromolicką, prof. US, rozmawia Krzysztof Trzciński 
– dyrektor Biura Promocji i Informacji US.

Wydział Humanistyczny to obecnie największa 

jednostka na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Jak postrzega Pani rolę wydziału w strukturze uni-

wersytetu?

Wydział Humanistyczny nie tylko dlatego jest zna-

czącym wydziałem w strukturze naszego uniwer-

sytetu, że ma największą liczbę pracowników i stu-

dentów, ale przede wszystkim ze względu na rozwój 

naukowy, postęp badawczy pracowników oraz roz-

wój kierunków studiów i dydaktyki. Spośród na-

szych 236 pracowników naukowych prawie 100 to 

samodzielni naukowcy. W bieżącym roku akade-

mickim odnotowujemy szczególne sukcesy na polu 

naukowym, ponieważ obecnie rozpatrywanych jest 

siedem wniosków o tytuły naukowe oraz 17 postępo-

wań habilitacyjnych.

Nasi pracownicy są aktywni także poza Uniwer-

sytetem Szczecińskim, w jednostkach centralnych: 

Komitecie Rozwoju Badań (zespoły do oceny projek-

tów badawczych), Polskiej Akademii Nauk (komite-

ty oraz prezydia), co świadczy o ich dobrej pozycji 

naukowej w kraju. Zauważalna jest także wysoka 

aktywność pracowników wydziału na rzecz miasta 

Szczecin i naszego regionu. Mamy podpisanych wie-

le umów o współpracę z instytucjami edukacyjnymi, 

urzędami, placówkami opieki, organizacjami po-

zarządowymi. Pracownicy wydziału są zapraszani 

w charakterze ekspertów do pracy w wielu projek-

tach. Politolodzy szczecińscy, historycy, socjolodzy, 

pedagodzy, psycholodzy mają swój znaczący udział 

w kreowaniu rzeczywistości w sferze społecznej 

i kulturowej miasta.

Od paru lat nie tylko nie dopłaca się do huma-

nistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, ale to nasz 

wydział swoimi działaniami wspomaga i zasila ogól-

nouniwersytecki budżet. I to jest prawdziwa huma-

nistyka: wspieramy innych i pomagamy im. Mamy 

nadzieję na utrzymanie pozycji lidera w Uniwersy-

tecie Szczecińskim.

Często jako przeciwwagę działalności naukowej sta-

wia się dydaktykę. Jak wygląda sytuacja Wydziału 

Humanistycznego w tym obszarze?

Prowadzimy obecnie 18 kierunków kształcenia i 65 

specjalności. Minimalnie każdego roku uruchamia-

my w zależności od zainteresowań studentów 45 

specjalności. Działalność dydaktyczna rozwija się 

w sześciu instytutach naukowych i dwóch samo-

dzielnych katedrach. Posiadamy cztery uprawnienia 

do nadawania stopnia naukowego doktora, w za-

kresie historii, pedagogiki, ilozoii i nauk o polityce, 

pełne prawa akademickie w zakresie historii. Teraz 

przygotowujemy wniosek o uprawnienia habilita-

cyjne w dyscyplinie pedagogika. Z ilozoii mamy 

Krzysztof Trzciński
dyrektor Biura Promocji 
i Informacji US
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cztery tytuły naukowe, a zatem prawdo-

podobnie będziemy gotowi do złożenia 

wniosku o uprawnienia habilitacyjne, co 

zresztą jest szansą dla samego Instytutu 

Filozoii w związku z małym zaintereso-

waniem kandydatów tym kierunkiem 

kształcenia. Jednak naukowo to bardzo 

silny instytut. Dalej: mamy uprawnienia 

do doktoryzowania z nauk o polityce, i tu 

podobnie jak w pedagogice następuje dy-

namiczny rozwój kadry z awansami na-

ukowymi, sądzę, że w najbliższym czasie 

również przygotujemy wniosek o upraw-

nienia habilitacyjne. Gdyby to się powio-

dło, to Wydział Humanistyczny byłby 

bardzo silnym wydziałem.

Te sukcesy naukowe wzmacniają na-

turalnie proces dydaktyczny, im lepsza 

kadra, tym bardziej interesujący proces 

kształcenia. Na Wydziale Humanistycz-

nym dbamy także i o pozostałe kierunki. 

Ponieważ zainteresowanie studiowaniem 

psychologii jest bardzo duże, chcemy ten 

kierunek wzmacniać i rozwijać. Liczymy, 

że w najbliższym czasie dwoje pracow-

ników instytutu uzyska stopnie dokto-

ra habilitowanego. Wzmocnienie kadry 

w Instytucie Psychologii jest warunkiem 

stabilizacji pracy instytutu, a co za tym 

idzie – także jakości kształcenia naszych 

studentów. 

Bardzo dumni jesteśmy z kierun-

ku studiów bezpieczeństwo narodowe 

i bezpieczeństwo wewnętrzne. Ogromne 

zainteresowanie młodzieży studiami na 

nim musi spotkać się z właściwą jakością 

kształcenia. Stale doskonalimy więc pro-

gram kształcenia, a naszą troską jest zorga-

nizowanie dobrych praktyk, które muszą 

dopełniać program teoretyczny. Władze 

wydziału, poszukując systemowego roz-

wiązania w tym zakresie, uzgadniają po-

rozumienia z instytucjami różnych służb 

mundurowych (wojska, policji, straży 

miejskiej itp.). Nowo powstałe centrum 

i nasza oferta z nim związana znakomicie 

wspomagają nasze działania.

Czynimy starania, by na nowo zain-

teresować kandydatów studiami socjolo-

gicznymi. Wyniki rankingu kierunków 

studiów potwierdzają, że socjologia szcze-

cińska jest coraz lepiej oceniana, zajmuje-

my w kraju szóstą pozycję rangową. Pra-

cownicy Instytutu Socjologii są uznanymi 

ekspertami w odniesieniu do wielu kwe-

stii i problemów społecznych. Młodsza 

kadra intensywnie przygotowuje się do 

uzyskania kolejnych stopni naukowych. 

Są więc doskonałe perspektywy. 

Jaką rolę w strukturze wydziału odgry-

wać będzie to nowo powstałe Interak-

tywne Centrum Komunikacji i Badań 

Społecznych?

Powstanie centrum stało się możliwe 

dzięki doinansowaniu, które otrzymali-

śmy w formie grantu z Ministerstwa Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego na przebudo-

wę i adaptację obiektów i pomieszczeń, 

które dotychczas nie były zagospodaro-

wane: garaży wydziału. 

To Interaktywne Centrum Komuni-

kacji i Badań Społecznych, jedyny tego 

rodzaju obiekt w Polsce, jest doskonałym 

zapleczem praktycznym dla kształcenia 

studentów na kierunku bezpieczeństwo 

narodowe i wewnętrzne, czym zaintere-

sowane są Urząd Marszałkowski i Urząd 

Miasta Szczecina, a także służby policji 

i wojska.

W centrum mieścić się będą jesz-

cze pracownie: psychologiczne, foku-

sowa, socjologiczna, dla powadzenia 

badań diagnostycznych na rzecz za-

interesowanych instytucji i naszego 

środowiska, laboratorium dokumentu 

elektronicznego, m.in. miejsce praktyk 

dla studentów na specjalności archiwi-

styka, są także dwie sale fitness dla pra-

cowników i studentów wydziału, szcze-

gólnie studiujących na wymienionych 

kierunkach studiów przygotowujących 

do służb mundurowych.

W ostatnich miesiącach jesteśmy świad-

kami debaty na temat kondycji polskiej 

humanistyki. Jaką rolę we współczesnym 

cyfrowym społeczeństwie powinny peł-

nić Pani zdaniem humanistyka i nauki 

społeczne?

Przede wszystkim smutne jest to, że w ogó-

le musimy zastanawiać się, czy jest nam 

potrzebna humanistyka i jaką stanowi 

wartość w edukacji człowieka. Jak można 

zaprzeczyć potrzebie wielogłosowej dys-

kusji na temat, jakim można i należy być 

człowiekiem? 

Sprowadzenie dyskusji do sytuacji, 

w której to humaniści muszą bronić tezy, 

że humanistyka jest wartościowa, uwa-

żam za duże nieporozumienie.

Barbara Skarga w swojej książce Czło-

wiek to nie jest piękne zwierzę konstatuje, że 

żyjemy w brutalnych czasach, w których 

mówienie o wartościach okazuje się nie-

potrzebne i trzeba wyrzucić na śmietnik 

takie słowa jak: prawda, ład, tożsamość, ale 

i dopowiedzmy: odpowiedzialność, uczci-

wość, lojalność i solidarność ludzka. Zada-

niem humanistów jest zatem apel o rzeczy 

oczywiste. Na Wydziale Humanistycznym 

nie mamy wątpliwości, że zanim rozpocz-

niemy swoją drogę zawodową, najpierw 

musimy ukształtować siebie jako człowie-

ka, swoje wartości, umiejętności i relacje 

społeczne. 

dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US, dziekan Wydziału 
Humanistycznego US 

Fot. Jerzy Giedrys
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Jaką widzi Pani odpowiedź na kryzys hu-

manistyki?

Przede wszystkim nie używałabym tak 

często określenia „kryzys” w odniesieniu 

do sytuacji humanistyki. Chociaż wmawia 

się społeczeństwu, że nauki humanistycz-

ne nie mają współcześnie wiele do zaofe-

rowania młodym ludziom nastawionym 

na zdobywanie konkretnego zawodu. My 

z kolei stoimy na stanowisku, że rozumie-

nie otaczającego nas środowiska społecz-

nego, umiejętność rozumienia drugiego 

człowieka, wsłuchiwania się w sprawy 

ludzkie, budowanie wzajemnych relacji, 

rozwijanie pasji, znajomość języków ob-

cych, wreszcie świadomość zawodowego 

celu – to ważna wiedza i umiejętności, 

dzięki którym absolwenci kierunków 

humanistycznych nie mają kłopotów ze 

znalezieniem i realizowaniem się w pracy. 

Humaniści wyróżniają się większą ela-

stycznością w podejściu do różnorodnych 

problemów i kwestii decydujących o ja-

kości życia. Niestety narzucenie gorsetu 

inansowo-instytucjonalnego uczelniom, 

problemy demograiczne wymuszają 

w naszych środowiskach niepopularne 

decyzje stojące w sprzeczności z misją uni-

wersytetów. I choć klimat rzeczywiście 

nie jest najlepszy, my różnymi sposobami 

staramy się nieustannie podkreślać zna-

czenie humanistyki. 

Jako wydział proponujemy Szczecin Hu-

manistyczny, cykle wykładów otwartych, 

z różnych dyscyplin humanistycznych 

i społecznych – ponieważ tego się nie da 

rozłączyć, podczas których rozmawiamy 

o ilozoii, o socjologii, o psychologii, o pe-

dagogice, ekonomii i polityce. Wszystkie te 

dziedziny są ze sobą powiązane, wszystkie 

one są jedną wielką szeroko rozumianą hu-

manistyką. Poruszane w zróżnicowanych 

formach spotkań, seminaria, konferencje, 

debaty, konsultacje, tematy są niezmiernie 

ciekawe. 

Nasze propozycje kierujemy do róż-

nych grup wiekowych. Od października 

2013 działa Szczeciński Humanistyczny 

Uniwersytet Młodych (SHUM), przybliża-

jący młodzieży uczestnikom treści z nauk 

humanistycznych i społecznych, natomiast 

od semestru letniego – Szczeciński Huma-

nistyczny Uniwersytet Seniora (SHUS) dla 

osób w wieku 50+, na który pozyskaliśmy 

środki z ministerstwa Pracy i Polityki So-

cjalnej. Niektórzy studenci posiadają już 

stopnie i tytuły, być może jednak uda się 

nam zachęcić ich do dalszego studiowania 

na kierunkach już istniejących na wydzia-

le, lecz w specjalnie tworzonych grupach 

wiekowych.  

Kształcenie humanistyczne powinno 

być realizowane od najwcześniejszych 

lat. Chodzi mianowicie o to, aby nie sku-

piać się wyłącznie na ukierunkowaniu na 

kompetencjach i umiejętnościach, które są 

oczywiście bardzo ważne, ale trzeba owe 

umiejętności w sproilowanych zawodach 

kształtować na bazie wartości ogólnoludz-

kich. Czasem się to gdzieś wszystko zatraca 

i te wartości, takie jak uczciwość, lojalność, 

odpowiedzialność, o których pisze Barbara 

Skarga, traktowane są jako przejaw słabości 

człowieka.

Jak się Pani odnosi do propozycji, któ-

re znalazły się w zaproponowanym 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego „Pakiecie dla humanistyki”, 

m.in. włączenia studiów z humanistyki 

i nauk społecznych do kierunków za-

mawianych, wprowadzenia zajęć ogól-

nouczelnianych, zmiany sposobu oceny 

parametrycznej jednostek naukowych 

w humanistyce i naukach społecznych 

oraz utrzymania Narodowego Programu 

Rozwoju Humanistyki?

Myślę, że sytuacja przedstawia się w ten 

sposób: z jednej strony coś, co dobrze 

funkcjonowało, zniszczono, a dostajemy 

namiastkę czegoś, co ma sugerować próbę 

odbudowywania poprzez wprowadzanie 

specjalnych programów, jednak już wska-

zujących na sterowanie określonym dzia-

łaniem w uczelni. W ostatnich latach wiele 

wysiłku włożono w to, by kategorie ekono-

miczne określały ramy działania uczelni. 

Nieustanne poszukiwanie oszczędności 

w uniwersytecie doprowadza do sytuacji, 

w której wszystko jest lekceważone, także 

solidarność ludzka. Powrót do myślenia 

o dobru wspólnym – społeczeństwie wspie-

rającym – wymaga holistycznego spojrze-

nia na środowisko uniwersytetu i poszu-

kiwania wartości, które mogłyby na nowo 

cementować naszą siłę.

Program rozwoju humanistyki, który 

w statystykach wskazuje na ogromne kwo-

ty przekazane na budowanie potencjału 

humanistów w mniejszych środowiskach, 

nie przekłada się na konkrety. Oczywi-

ście są do podziału pieniądze na ciekawe 

projekty badawcze. Jednak według mnie 

byłby to interesujący program rozwoju 

humanistyki, jeśli obejmowałby wszystkie, 

nawet małe państwowe uczelnie, aby dać 

im szansę. Tymczasem jeśli odbywa się to 

poprzez programy grantowe, to reprezen-

tanci małych środowisk nie mają szans na 

przebicie się. To jest bardzo trudne. Rozma-

wiam z osobami, które starają się o progra-

my grantowe, i okazuje się, że wygrywają 

te projekty, których liderem jest osoba 

o uznanym powszechnie autorytecie, za 

którym dodatkowo stoi silna jednostka na-

ukowa. Tylko że oni w zasadzie nie potrze-

bują specjalnych programów dla rozwoju 

humanistyki, bo oni się przebiją w każdych 

projektach grantowych. Znaczne środki 

z programu rozwoju humanistyki otrzy-

mały projekty badawcze, które określano 

mianem fundamentalnych dla polskiej na-

uki i kultury, wieloletnich i kosztownych, 

których albo dotąd nie podejmowano, 

albo brakowało środków na ich realizację. 

Przy tym podejściu mniejsze ośrodki na-

ukowe nie mają szans. Do tego istotny pro-

blem braku transparentności w decyzjach 

o przyznawanych grantach stawia ogrom-

ny znak zapytania o jakość – kryteria pracy 

poszczególnych komisji. Reasumując, gdy-

by to miałoby być powszechne, musiałoby 

być inaczej organizowane. Sądzę, że byłoby 

wspaniale, gdybyśmy mogli na przykład 

otrzymać środki na kształcenie na studiach 

doktoranckich. Brakuje nam pieniędzy na 

zapraszanie osób z innych ośrodków aka-

demickich, także z zagranicy. 

Co sądzi Pani, jako dziekan wydziału, o bu-

dzącej wielkie emocje w środowisku aka-

demickim ocenie parametrycznej dorobku 

humanistów stosowanej na równi z inny-

mi naukami?

Odnotowaliśmy zwrot, jeśli chodzi o para-

metryzację wydziału jako jednostki nauko-

wej. Z dolnego miejsca zestawienia w kate-
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gorii B znaleźliśmy się na trzecim miejscu, 

choć trailiśmy do koszyka nie do końca dla 

nas odpowiedniego, ponieważ znaleźliśmy 

się w obszarze, w którym priorytetem były 

uprawnienia do nadawania tytułów na-

ukowych z historii, tymczasem na naszym 

wydziale jest więcej dyscyplin z obszaru 

nauk społecznych. 

Okazuje się również, że w Polsce nie 

ma wydziału porównywalnego do nasze-

go, dlatego też, ze względu na naszą specy-

ikę oraz brak partnera do porównania, li-

czyłam od razu na kategorię A. Nie uznano 

nam jednak wielu artykułów naukowych, 

dlatego odwołałam się od tej decyzji, od-

wołanie tylko w części uznano i ostatecz-

nie jesteśmy na pozycji drugiej, i tak na-

prawdę niewiele zabrakło do kategorii A. 

Uważam, że otrzymaliśmy ważny i jasny 

komunikat. Punktowano głównie mono-

graie autorskie oraz artykuły wydawane 

w wysoko punktowanych czasopismach 

naukowych. Wysoka ocena wydziału do-

brze świadczy o rozwoju naukowym, te 

sukcesy są realne i – mam nadzieję – doce-

niane także przez naszych pracowników, 

bo wszyscy współodpowiedzialnie two-

rzymy dorobek naszej jednostki. Oczy-

wiście należy pamiętać, że parametry-

zacja nie wskazuje na to, jaka jest jakość 

i wartość tego, co robimy, ale skoro takie 

są warunki ubiegania się o wyższe środ-

ki na utrzymanie potencjału naukowego 

jednostki, musimy je wypełniać, a przy-

najmniej takie niełatwe zadanie otrzymał 

dziekan odpowiedzialny za wydział (pra-

cowników i studentów), którym kieruje.

Ocena parametryczna humanistów 

jest szczególnie trudna, bo nam jednak 

chodzi o jakościową ocenę naszych tek-

stów, a nie o skalę punktową. Potrzebna 

jest taka ocena i mogliby tego dokony-

wać sami humaniści, którzy przecież pro-

wadzą wysoko punktowane czasopisma 

naukowe. Jeśli ktoś w nich publikuje, to 

wiadomo, że jest to wartościowe, bo słabe 

teksty po prostu nie przechodzą przez ze-

społy recenzenckie. Oczywiście znajdują 

się w gronie samych humanistów prze-

ciwnicy takiego podejścia, ale ja o różnych 

„kreatywnych” działaniach nie chcę na-

wet myśleć. Trzeba po prostu przygotować 

mechanizmy jakościowej oceny pracy na-

ukowców-humanistów.

Natomiast jeśli chodzi o kierunki za-

mawiane, to jest wszystko w jakiś sposób 

sterowane. Nie ma chętnych na ilozoię, 

a być może pewnie wystarczyłoby, aby 

uwolnić ten kierunek studiów szczególnie 

na drugim stopniu, bo kto przychodzi na 

ten kierunek? Ci, którzy chcą studiować 

nie dla uzyskania określonych – konkret-

nych kompetencji czy umiejętności, ale 

dbają o swój rozwój. Takim osobom trzeba 

to umożliwić.

Co sądzi Pani o humanistyce nowej gene-

racji, tzw. humanistyce 2.0 lub humani-

styce cyfrowej, czyli łączeniu klasycznego 

wykształcenia z informatyką i umiejętno-

ściami programistycznymi?

Jeśli chodzi o takie tworzenie kierunków, 

to pomysł jest dobry: ratując kształcenie 

w obszarze nauk humanistycznych, czę-

sto dołączamy inne kierunki bądź specjal-

ności, na które jest duże zapotrzebowanie 

czy moda w środowisku młodzieży. Nie do 

końca przekonują mnie umiejętności pro-

gramistyczne humanistów, to raczej pozo-

stawiłabym kierunkom specjalistycznym, 

na których oczywiście może studiować 

humanista, to się nie wyklucza, jednak 

na naszym wydziale raczej widziałabym 

specjalności łączące kierunki społeczne, 

humanistyczne z podstawami informa-

tyki. Fakt doceniania technologii cyfro-

wej wydaje się współcześnie oczywisty. 

Poza licznymi walorami rozwoju nowo-

czesnych technologii dostrzegam także 

i zagrożenia. Zagadnienie to jest szeroko 

opisane przez pedagogów zajmujących 

się problematyką mediów. Zamykanie się 

dzieci i młodzieży w świecie przestrzeni 

wirtualnej, cyfrowej przekłada się w ży-

ciu dorosłym na problemy z funkcjono-

waniem w zespołach. Także w środowisku 

naukowym zauważamy, że coraz częściej 

mamy kłopoty z budowaniem zespołów 

badawczych opartych na bezpośrednich 

i wzajemnych relacjach. 

Naturalnie do tego, że mamy ogromne 

kłopoty z prowadzeniem badań w zespo-

łach, przyczynia się między innymi roz-

winięty i utrwalany w edukacji proces in-

dywidualizacji oraz nastawienia głównie 

na samorozwój. W nasze życie wprowa-

dzony został element swoistej rywalizacji 

niemal o wszystko – co z kolei powoduje, 

że pozrywały się więzi społeczne między 

nami. Badania dotyczące poziomu zaufa-
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nia społecznego dowodzą, że ludzie sobie 

nie ufają, a co za tym idzie już nie potraią 

ze sobą współpracować.

Obecnie przy prowadzeniu badań 

zespołowych obserwuje się kłopoty w ko-

munikacji w ich obrębie. Ludzie w bezpo-

średnich relacjach okazują się bezradni, 

nie umieją ze sobą rozmawiać. Już coraz 

rzadziej pracownicy utrzymują ze sobą 

kontakty po pracy, a przecież na budowa-

nie atmosfery zawodowej mają wpływ 

także relacje nieformalne. 

Myślenie humanistyczne o człowieku 

to jest również myślenie na bazie solidar-

ności, przekonania o wartości wzajemnej 

pomocy. Ale do tego potrzebne są więzi 

międzyludzkie i zaufanie. 

Wciąż zadziwia mnie fenomen roz-

woju portali społecznościowych, na któ-

rych ludzie potraią godzinami ze sobą 

rozmawiać, często o najbardziej trud-

nych ludzkich problemach. To tu szukają 

zrozumienia i wsparcia. To dowodzi, że 

jednak potrzebujemy kontaktu z drugim 

człowiekiem. Tylko dlaczego chowamy 

się w tę sferę anonimowości? W tej chwili 

mniej samotny czuje się ten, kto ma bie-

głość cyfrową. Inni mogą czuć się zmargi-

nalizowani, bo nie umieją korzystać z no-

wych mediów. 

Symptomem dzisiejszych czasów jest 

dbałość o każde pokolenie i środowisko, 

uniwersytety otwierają się na otoczenie. 

Wydział Humanistyczny również podą-

ża tą drogą. Proszę powiedzieć o aktyw-

ności wydziału w tym obszarze.

Wydział Humanistyczny podpisał 18 

porozumień i patronatów z Uniwersyte-

tem Trzeciego Wieku w województwie 

zachodniopomorskim, dzięki czemu two-

rzymy platformę liderów UTW. Mamy 

21 umów ze szkołami gimnazjalnymi 

i ponadgimnazjalnymi, co owocuje spo-

tkaniami podczas naszych konferencji, 

wykładów i spotkań. Zaczynamy wycho-

dzić z murów uniwersytetu i jednoczyć 

środowisko, ludzi wokół myśli i proble-

mów humanistycznych. Mam wrażenie, 

że trzeba niejako na nowo wskrzesić 

wartości humanistyczne, a nasze spo-

łeczeństwo uczyć owocnej współpracy, 

a jest duże zapotrzebowanie na takie 

działania wspólnotowe. Na nowo odkryć 

hasło „Solidarność”, po fazie, o czym pisał 

w Diagnozie społecznej Czapiński, patolo-

gicznego indywidualizmu, w którym tyl-

ko moje dobro się liczy, i to, co dla mnie 

jest najważniejsze. Do tego relatywizm 

moralny, w którym potraimy każdą sy-

tuację usprawiedliwić, powoduje, że stałe 

wartości, które przypisane były człowie-

czeństwu, przestają mieć istotne znacze-

nie dla jakości naszego funkcjonowania.

Wydział Humanistyczny objął pa-

tronatem dwa interesujące projekty pro-

wadzone w Ośrodku dla Dzieci Niepeł-

nosprawnych w Policach oraz Poradni 

Psychologiczno-Terapeutycznej w Nowo-

gardzie. Jeden z nich dotyczy pracy tera-

peutycznej z młodzieżą samookaleczającą 

się i niedoszłymi samobójcami. Okazuje 

się, że lawinowo rośnie ta grupa, co wyni-

ka między innymi stąd, że młodzi ludzie 

mają poczucie odtrącenia, samotności, 

wyizolowania, zmarginalizowania. Porta-

le społecznościowe pozwalają znaleźć im 

jakąś rekompensatę, bo umożliwiają kon-

takt, poczucie funkcjonowania w grupie, 

ale to nie zastępuje potrzeby naturalnych 

więzi w ich środowiskach. I jest to coś, co 

humanistów szczególnie niepokoi i boli.

W jaki sposób należy dziś kształcić mło-

dych humanistów?

Oczywiście od najmłodszych lat. Nie ma 

dobrej edukacji w uczelni wyższej bez 

dobrej edukacji w rodzinie, szkole po-

wszechnej, gimnazjalnej i licealnej. Tym-

czasem rodziny przeżywają liczne proble-

my, a w szkołach dominują sprawdziany 

wiedzy i umiejętności przeprowadzane 

poprzez testy, co w efekcie daje opłakane 

skutki. Młodzież nie pisze esejów, nie ma 

wyrobionego krytycznego oglądu rzeczy-

wistości, nie są rozwijane ich pasje. Oczy-

wiście nie można generalizować, jednak 

zapewne wielu pracowników zgodzi się 

ze mną, że nasi studenci kierunków spo-

łecznych i humanistycznych mają kło-

poty z wypowiadaniem się, ze zbudowa-

niem szerszej wypowiedzi na piśmie, ba! 

nawet z czytaniem ze zrozumieniem.

Nieustannie zadziwiają mnie wy-

niki badań, według których w edukacji 

w szkole gimnazjalnej czy średniej zajmu-

jemy takie czy inne miejsce. Ostatnio, jak 

chwali się MEN, wysokie. Gdy jednocze-

śnie prof. Śliwerski w swych publikacjach 

odkrywa, jak umiejętnie się manipuluje 

tymi wynikami, by tylko wskazywać na 

wysoką jakość edukacji. Tymczasem my, 

którzy na co dzień mamy do czynienia 

z efektami reformy szkolnictwa, najmoc-

niej odczuwamy zachodzące, raczej nega-

tywne, zmiany w przygotowaniu młode-

go człowieka do studiowania.

Bardzo mnie boli to, że młodzież 

w większości nie śledzi informacji bieżą-

cych, nie uczestniczy w imprezach kul-

turalnych, nie ma potrzeby kulturowej 

aktywności.

W Akademickim Centrum Kultury 

odbywają się ciekawe spektakle, ale takie 

humanistyczne działania powinny odby-

wać się na wszystkich wydziałach, uczel-

nia powinna tętnić młodością, życiem stu-

denckim. 

Bo czymże jest uniwersytet? Jest 

uczelnią humanistyczną. Człowiek powi-

nien wyjść z niej ukształtowany w swoim 

myśleniu i krytycznym podejściu do tego, 

co się wokół niego dzieje – wtedy studio-

wanie ma sens. Taką postawę musi kształ-

tować uniwersytet.

W jaki sposób zachęciłaby Pani młodych 

ludzi do studiowania humanistyki?

Rozumiem, że chodzi Panu o zachęcanie 

do studiowania na Wydziale Humani-

stycznym. Istotnie, my musimy czynić 

szczególne starania, by kandydat wybrał 

nasz wydział. Dziekan Wydziału Pra-

wa ma o tyle łatwą sytuację, że do niego 

przychodzą studenci, których średnia na 

maturze zaczyna się powyżej 70% z eg-

zaminu maturalnego. Na Wydział Mate-

matyczno-Fizyczny nikt się nie odważy 

pójść, jeśli nie ma odpowiednich zaintere-

sowań i wiedzy.

A do nas przychodzą wszyscy inni. 

Ci, którzy uważają, że sobie gdzieś tam 

sobie nie poradzą, i ci, którzy są poszu-

kujący, a zorientowani humanistycznie. 

Przychodzą do nas, co szczególnie cieszy, 

osoby, które od samego początku są za-

interesowane i zdecydowane studiowa-

niem konkretnego kierunku studiów, 

jaki mamy w swojej ofercie. Wreszcie 
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pewnie ci wszyscy, którzy szukają swojego miejsca 

na ziemi. Dobrze, że oni do nas traiają, poszukując 

owego – swojego miejsca. W środowisku akademic-

kim jest szansa na to, że poszukiwanie zakończy 

się sukcesem. Te poszukiwania mają czasem skutek 

w wielokrotnej zmianie kierunku studiów i z tego 

też się trzeba cieszyć. Jest jednak jakościowa różnica 

w porównaniu z tym, kiedy kształciliśmy na kierun-

kach pięcioletnich, i teraz, kiedy mamy krótkie cykle 

kształcenia. Proces boloński dla młodych ludzi wy-

daje się korzystny, ponieważ po trzech latach można 

zmienić swój proil kształcenia, natomiast my, na-

uczyciele akademiccy, odczuwamy, że mamy mniej-

szy wpływ na ukształtowanie młodego człowieka. 

Jednak trzeba wierzyć w to, że poprzez ciągły kon-
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takt z treściami humanistycznymi, z polecaną lite-

raturą, z kontaktami z pracownikami naukowo-dy-

daktycznymi student, o ile tylko zechce, może wiele 

zyskać. Studia na Wydziale Humanistycznym nie są 

stratą czasu, a to, jak sądzę ważny argument. Mamy 

wspaniałą kadrę akademicką, otwartą i kreatyw-

ną. Dobrze zorganizowany i doposażony wydział. 

Realizujemy wiele interesujących przedsięwzięć 

naukowych, społecznych, kulturalnych. Dobrze 

działają różnorodne koła naukowe, jest aktywny 

samorząd studencki, dobrze funkcjonuje przyjazna 

studentom administracja. Wreszcie możemy posilić 

się dobrą kawą i obiadem w barku wydziału.

A zatem, serdecznie zapraszam. u

Patent o numerze P. 396295
czyli nadzieja dla profesjonalistów 
i amatorów sportu

Niezwykłym sukcesem poszczycić się może dr n. med. Krzysztof Ficek 
(Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US), który 21 marca 
2014 roku uzyskał patent na ważny wynalazek. Według wielu lekarzy 
i rehabilitantów już w niedalekiej przyszłości opatentowany stent ma 
szansę zrewolucjonizować rozwiązania stosowane obecnie w medycynie 
i traumatologii. 

dr Agata 
Leońska-Duniec 
Wydział Kultury 

Fizycznej i Promocji 

Zdrowia US

Patent o numerze P. 396295 pod nazwą „Implant 

medyczny do wzmacniania wgajania przeszcze-

pów w rekonstrukcji więzadeł w kanałach kostnych” 

to wynik realizacji dwóch życiowych pasji dra Krzysz-

tofa Ficka, czyli medycyny i sportu. 

Jako praktykujący chirurg ortopeda, specjalista 

traumatologii sportowej, zwrócił on uwagę na na-

rastające lawinowo przypadki kontuzji związanych 

z uprawianiem sportu. To niekorzystne zjawisko stało 

się widoczne szczególnie w ostatnich latach, między 

innymi pod wpływem coraz większej rzeszy amato-

rów podejmujących różnorodne formy aktywności 

izycznej. Niestety, szczególnie w przypadku osób do 

tego nieprzygotowanych, ruch nie zawsze jest syno-

nimem zdrowia. Propagowanie tak potrzebnej aktyw-

ności sportowej powinno zaczynać się od uświadomie-

nia chcącym stawiać pierwsze kroki w sporcie swoich 

własnych możliwości i ograniczeń, co jest z kolei pod-

stawą doboru odpowiednich obciążeń treningowych 

i stanowi kwintesencję działań proilaktycznych przy 

kontuzjach związanych ze sportem.

Jednym z występujących najczęściej rodzajów 

kontuzji związanych z uprawianiem sportu są uszko-

dzenia w obrębie stawu kolanowego, szczególnie 

uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Celem 

postępowania terapeutycznego w tego typu przypad-
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kach jest możliwie szybkie odtworzenie 

funkcji tkanki i powrót do sprawności 

sprzed urazu. 

Zabieg odtworzenia uszkodzonej 

struktury w przypadku zerwania wię-

zadła krzyżowego przedniego oparty jest 

na przeprowadzeniu przeszczepu przez 

kanały kostne wytworzone w kości udo-

wej i piszczelowej. Największy wpływ na 

końcowy efekt operacji ma jakość gojenia 

i połączenie przeszczepu z kostną ścianą 

kanału. 

KAtALIZAtoR REAKCJI 
NAPRAWCZYCH
Opatentowany przez dra Krzysztofa Ficka 

stent można uznać za swoisty katalizator 

reakcji naprawczych, do jakich docho-

dzi po wykonaniu zabiegu operacyjne-

go. Bioresorbowalny, perforowany stent 

otaczający przeszczep stanowi przestrzeń 

kumulującą komórki krwi i szpiku kost-

nego napływające z kości. Rozwiązanie to 

umożliwia pełniejsze wykorzystanie bio-

logicznego materiału służącego regeneracji 

wraz z jednoczesnym efektywnym wypeł-

nieniem przez stent przestrzeni pomiędzy 

przeszczepem a ścianą kostną kanału. 

Przed zastosowaniem tego rozwiązania 

większość cennego materiału biologiczne-

go spływała do stawu i stamtąd za pomocą 

drenu była odprowadzana na zewnątrz. 

Stent z powodu swoich właściwości biore-

sorbowalnych ulega po spełnieniu swojego 

zadania degradacji do bezpiecznych związ-

ków dwutlenku węgla i wody. 

Badania przedkliniczne zostały wy-

konane na materiale zwierzęcym (owce), 

zgodnie z protokołem zaakceptowanym 

przez komisję bioetyczną. Skuteczność 

działania stentu oceniano za pomocą ana-

lizy mikrotomograicznej, histologicznej 

i testów mechanicznych. Obecnie przygo-

towywane są próby kliniczne do przepro-

wadzenia u pacjentów spełniających kry-

teria kwaliikacji.

W KoNtEKśCIE CENtRUM  
BAdAń StRUKtURALNo- 
-fUNKCJoNALNYCH CZłoWIEKA
Dr n. med. Krzysztof Ficek jest członkiem 

zespołu naukowców realizujących szereg 

projektów badawczo-naukowych pod kie-

runkiem dra hab. Pawła Cięszczyka, prof. 

US. Zaprezentowany patent to ich ważny 

element składowy, wpisujący się w szero-

ką koncepcję planowanych badań, jakie 

prowadzone będą w mającym powstać 

w marcu 2015 r. Centrum Badań Struk-

turalno-Funkcjonalnych Człowieka. Ich 

celem ma być pełniejsze i efektywniejsze 

wykorzystanie najnowszych zdobyczy ge-

netyki, biochemii, izjologii i innych nauk 

o podłożu biologicznym na potrzeby spor-

tu, rehabilitacji, traumatologii sportowej 

i medycyny. Zakłada się, że podjęte przez 

naukowców z naszego wydziału badania 

zaowocują w obszarze rehabilitacji i me-

dycyny sportowej zmniejszeniem liczby 

powikłań pooperacyjnych i szybszym 

powrotem do pełnej sprawności, co jest 

podstawowym celem prowadzenia lecze-

nia rekonstrukcyjnego. To w znacznym 

stopniu umożliwi najnowsza zdobycz 

inżynierii tkankowej – wynalazek dra n. 

med. Krzysztofa Ficka, czyli zastosowanie 

bioresorbowalnego materiału, będącego 

czasową konstrukcją, na której osiadają 

i rozwijają się komórki odpowiedzialne za 

reakcje naprawcze.

Przed nami bowiem realizacja projek-

tu badań nad możliwościami wypełniania 

uszkodzonych chrząstek stawowych poli-

merami, co okazać się może przełomowym 

odkryciem w medycynie. u

Dr n. med. Krzysztof Ficek. 
Fot. Weronika Burakowskaja

Szkic zastosowania stentu. Rys. Agnieszka Nawrocka
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Ku przyszłości 
Service Inter-Lab na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomiki Usług US

Istotnym elementem dla funkcjonowania uniwersytetu III generacji 
jest współpraca pomiędzy samorządem, uczelnią i przedsiębiorstwami. 
Doświadczenia krajów europejskich i badania prowadzone w tym obszarze 
wskazują, że rozwój regionu jest silnie skorelowany z rozwojem ośrodków 
akademickich. Jednocześnie środowisko akademickie współkreuje rozwój 
społeczno-gospodarczy miasta i regionu. W działania te aktywnie włącza się 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US.

Agnieszka 
Drabik-Prywer

asystentka dziekana 

Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług US

W ostatnich latach, w miarę wzrostu roli wy-

kształcenia w życiu społeczno-gospodar-

czym, przed nowoczesnym systemem kształcenia 

pojawiają się nowe wyzwania i konieczność trans-

formacji istniejących uniwersytetów, opartych na 

modelu humboldtowskim, w uniwersytety III gene-

racji, będące połączeniem kapitału intelektualnego 

z potrzebami rynkowymi występującymi w społe-

czeństwie opartym na wiedzy. 

W tym kontekście szansę rozwoju dla Polski i re-

gionów stanowią fundusze unijne, które Uniwersy-

tet Szczeciński, w tym Wydział Zarządzania i Eko-

nomiki Usług, pozyskuje z myślą o wspomnianym 

modelu funkcjonowania uczelni. Dodatkowo pod-

kreślić można, że korzystanie ze środków unijnych, 

a także środków budżetowych, a więc generalnie 

publicznych, zobowiązuje środowisko akademickie 

nie tylko do współkreowania rozwoju, ale także do 

współodpowiedzialności.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, 

mając świadomość powyżej opisanych zależności, 

podejmuje i podejmował działania mające na celu 

rozwój ośrodków akademickich w regionie, między 

innymi przy pomocy środków, jakimi dysponował 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007-2013. 

ZASłUżoNY dLA WYdZIAłU
Dzięki wsparciu władz, w tym zmarłego przed ro-

kiem Władysława Husejki – ówczesnego marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego – Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług zrealizował jeden 

projekt: „Przebudowa i rozbudowa istniejących bu-

dynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 

Usług Uniwersytetu Szczecińskiego” oraz kończy 

realizację drugiego: „Service Inter-Lab – Centrum 

Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług”. 

Władysław Husejko, będąc przekonany o koniecz-

ności współdziałania samorządu i uczelni, po pozy-

tywnej ocenie wniosków przez ekspertów, podpisał 

umowy na realizację ww. projektów. Doceniając 

dalekowzroczność regionalnego polityka oraz chcąc 

upamiętnić jego zasługi dla rozwoju naszej uczelni, 

podczas uroczystości święta wydziału (27 marca 

2014 r.) odsłonięta została tablica pamiątkowa po-

święcona Władysławowi Husejce, który swoimi 

czynami udowodnił, że pomimo iż wywodził się ze 

środowiska koszalińskiego, był marszałkiem całego 

województwa.

StRUKtURA CENtRUM
Powstające od roku Centrum Transferu Wiedzy i In-

nowacji dla Sektora Usług to infrastruktura obejmu-

jąca pracownie, laboratoria, sale konferencyjne, sta-
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nowiące przestrzeń, w której spotkać się 

mają i współdziałać trzy grupy docelo-

we: studenci, naukowcy, przedsiębiorcy. 

Jednym z elementów Service Inter-

Lab jest Centrum Informacji Menedżer-

skiej, będące interaktywną biblioteką 

posiadającą zbiory w formie klasycznej, 

jak i zdigitalizowanej, z pomieszczenia-

mi do pracy grupowej oraz stanowiska-

mi do pracy indywidualnej. 

Centrum Informacji Menedżerskiej 

zapewnia dostęp do nowoczesnych, in-

teraktywnych serwisów i baz danych 

(m.in. Benchmark Polska, DealWatch 

Polska, EBSCO eIFL, JSTOR, InforLex 

Biblioteka, ProQuest Central, ProQuest 

Entrepreneurship, LEX Omega, GMID, 

ORBIS, OECD iLibrary), który można 

uzyskać przez znajdujące się na miej-

scu komputery stacjonarne, jak również 

własne urządzenia mobilne. Korzysta-

nie z zasobów nie wymaga procedury 

logowania, gdyż wszystkie bazy są iden-

tyfikowane przez sieć centrum.

Mechanizmem napędowym cen-

trum Service Inter-Lab są bogato wypo-

sażone laboratoria i pracownie, którymi 

kierują pracownicy naukowi Uniwersy-

tetu Szczecińskiego. 

Jednym z sześciu funkcjonujących 

w tej strukturze jest Laboratorium Ba-

dań i Analiz Logistycznych (Log-Lab), 

w którym prześledzić można procesy 

magazynowe dzięki wykorzystaniu 

m.in. symulatora wózka widłowego, re-

gału karuzelowego, przenośnika rolko-

wego, stołu warsztatowego, bramy szyb-

korolowanej czy śluzy rampowej. 

W laboratorium tym można skorzy-

stać z systemu WMS OPTIpromag, ob-

sługującego trzy metody kompletacji to-

warów – terminale mobilne oraz bramki 

RFID, system pick-by-voice (przy pomo-

cy głosu) i system pick-by-light (przy po-

mocy wyświetlaczy). 

Ponadto możliwe jest przeprowa-

dzenie symulacji procesów związanych 

z logistyką mikro- i małych przedsię-

biorstw, np. hoteli czy pubów, przy uży-

ciu terminali POS, czytników kodów, 

drukarek bonowych, czytników kart 

magnetycznych, pagerów kelnerskich 

oraz tabletów, w które wyposażone 

jest laboratorium. Dopełnienie stanowi 

Laboratorium Logistyczne Service Inter-Lab na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Fot. Adam Słomski

oprogramowanie służące do modelowa-

nia oraz zarządzania procesami i sys-

temami planowania transportu oraz 

modelowania potoków pojazdów i pie-

szych (Visum/Vissim/Viswalk), obsługi 

punktów detalicznych, gastronomicz-

nych oraz hotelarskich (X2 System) oraz 

zarządzania transportem (TMS).

Każde z kolejnych laboratoriów: 

Bankowe – Badania, Analizy, Edukacja 

(Bank-Lab), Giełdowe (Giełda-Lab), Ba-

dań nad Transportem i Zrównoważoną 

Mobilnością (Trans-Lab), Turystyczne 

(Tur-Lab), Elektronicznej Administracji 

i Cyfryzacji (e-AdminLab) – zostało wy-

posażone w specjalistyczne oprogramo-

wanie.

Następnym istotnym elementem 

infrastruktury centrum są pracownie: 

Fokusowa z system monitoringu, tj. ka-

merą i mikrofonami kierunkowymi oraz 

lustrem weneckim; Call Center pozwala-

jąca na prowadzenie badań ilościowych 

poprzez wywiady telefoniczne; Inno-

analiz, w ramach której można będzie 

przeprowadzać analizy i optymalizację 

procesów głównych i rozwojowych, po-
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znać praktyczną stronę procesu podejmowania de-

cyzji oraz uczestniczyć w grze symulacyjnej obra-

zującej ścieżki komercjalizacji nowych rozwiązań.

MIEJSCE SPotKAń PRofESJoNALIStóW
Nie mniejsze znaczenie ma też funkcja konferen-

cyjna centrum. Service Inter-Lab posiada trzy sale 

do wideokonferencji, dwie konferencyjne wraz 

z zapleczem cateringowym, mogące pomieścić do 

ok. 250 osób każda, z możliwością podziału każdej 

z nich na trzy sale 80-100-osobowe. 

Ta infrastruktura przeszła już praktyczne testy: 

Północna Izba Gospodarcza wraz z Polską Żeglugą 

Morską przygotowały I Międzynarodowy Kongres 

Morski (13-15 czerwca 2013), Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego zorganizował konferencję 

„Region dla rodziny” (14 listopada 2013).

Inne wydarzenia: Euro-Trans 2014 (13 maja 

2014), konferencja organizowana przez Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 

Szczecińskiego oraz Szkołę Główną Handlową 

w Warszawie, debata z udziałem sektora BPO, 

władz miasta Szczecin, mieszkańców, nauczycie-

li, naukowców i kół naukowych na temat: „Sektor 

usług szansą rozwoju metropolii szczecińskiej” 

i konferencja „Możliwości, jakie stwarza przed-

siębiorcom Service Inter-Lab – Centrum Transfe-

ru Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług” (8 maja 

2014). 

W pierwszych dniach marca 2014 r. w bu-

dynku Service Inter Lab podczas międzynarodo-

wych warsztatów – czwartego modelu testującego 

(4 Testing Model) w ramach międzynarodowego 

projektu South Baltic Training Programme – przez 

tydzień studenci ze Szwecji, Niemiec, Danii i Litwy, 

pod okiem międzynarodowej kadry trenerów i co-

achów, uczyli się przedsiębiorczości, zarządzania 

projektami, poznawali kulturę i zwyczaje krajów 

bałtyckich. Po tym treningu studenci skierowani 

zostali na praktyki do specjalnie dla nich wybra-

nych firm, także polskich, m.in. w Euroregionie 

Pomerania, firmie architektonicznej czy ośrodkach 

rehabilitacji. Po trzech tygodniach studenci wrócili 

na spotkanie podsumowujące do Szczecina, na któ-

rym wymienili się doświadczeniami i wrażeniami 

(1 kwietnia 2014) oraz uczestniczyli w konferencji 

dotyczącej internacjonalizacji edukacji i współpra-

cy firm i szkół.

Powyższe przykłady różnorodnych wydarzeń 

w centrum nie oznaczają jednak zakończenia re-

alizacji projektu. Skomplikowane i czasochłonne 

procedury polskie i europejskie sprawiają, że wciąż 

trwają przetargi na elementy wyposażenia. Service 

Inter-Lab powinno osiągnąć pełną funkcjonalność 

techniczną na jesieni 2014 roku. 

Warto podkreślić, że ze względu na 75-procen-

towe finansowanie ze środków Unii Europejskiej, 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2007-2013, przez minimum pięć kolejnych lat in-

frastruktura udostępniana będzie zainteresowa-

nym podmiotom nieodpłatnie. u
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Odsłonięcie tablicy 
poświęconej 

Władysławowi Husejce
Fot. Jerzy Giedrys
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Biologia najlepsza na wiosnę
i na całe życie

Dni Otwarte na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego  
(9 maja 2014 r.) już po raz trzeci przebiegały pod znakiem Wiosny 
Biologów. Zainteresowani mogli uczestniczyć w prawie 90 pokazach, 
warsztatach, wystawach, konkursach, laboratoriach i wykładach, na których 
zaprezentowano ponad 50 różnorodnych tematów.

dr hab. Małgorzata Puc
Katedra Botaniki 
i Ochrony Przyrody

Wydział Biologii US

Zainteresowani mogli zapoznać się z ofer-

tą dydaktyczną Wydziału Biologii na kierun-

kach aktualnie prowadzonych na wydziale 

(biologia, ochrona środowiska, biotechnolo-

gia, mikrobiologia, biologiczne podstawy kry-

minalistyki – II stopień) oraz możliwościami 

podjęcia studiów doktoranckich (III stopnia) 

na kierunku biologia. 

Otwierany w październiku br. kierunek 

studiów niestacjonarnych (zaocznych) – bio-

logiczne podstawy kryminalistyki to oferta 

podniesienia kwaliikacji zawodowych dla 

wszystkich, którzy są zainteresowani zagad-

kami kryminalnymi i chcą zostać laboranta-

mi na miarę XXI wieku.

Po raz kolejny podwoje wydziału zostały otwarte 

dla wszystkich chętnych. Na akcję pod hasłem: 

„Biologia najlepsza na wiosnę” zaprosiliśmy zarów-

no młodzież szkolną z całego regionu zachodniopo-

morskiego, jak i dorosłych, umożliwiając eksplorację 

niezliczonych dziedzin nauk przyrodniczych. 

Uczestnicy mogli posłuchać o tym, jak drobne 

organizmy wodne mają wpływ na powstawanie 

chmur. Jedna z hipotez głosi bowiem, że itoplank-

ton oceaniczny wytwarza związki chemiczne, które 

mogą stać się jądrami kondensacji chmur. 

„Blok psi” dotyczył ciekawostek z życia naszych 

najwierniejszych czworonogów oraz historycznie 

i kulturowo ujętych relacji z człowiekiem. 

Odpowiedzi na pytanie „Czy wiesz, co jesz?” do-

starczyły zajęcia, w czasie których uczniowie wy-

krywali w produktach spożywczych cukry, białka, 

witaminy i cholesterol. Duże zainteresowanie wy-

wołały ćwiczenia z oznaczenia grupy krwi układu 

AB0 i Rh.

W Centrum Biologii Molekularnej i Biotechno-

logii można było zaobserwować apoptozę (zapro-

gramowana śmierć) komórek ludzkiej białaczki, 

obejrzeć pod mikroskopami i binokularami rośliny, 

porosty, grzyby, mszaki, nasienie i plemniki zwie-

rząt oraz własne włosy czy skórę, można było rów-

nież dokonać analizy i obejrzeć własne DNA. 

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się 

wykłady ze śmiechoterapii, informacje o zwycza-

jach nietoperzy czy o zdrowiu ryb. Zaciekawienie 

wywołały węże, a szczególnie bezpośredni kontakt 

z nimi, poznawanie grzybów jadalnych i ich trują-

cych sobowtórów, a także wiedza na temat znacze-

nia związków aromatycznych w ochronie roślin 

przed szkodnikami. 

Gościliśmy przedstawicieli klasy mundurowej 

z VII LO w Szczecinie, dzięki nim uczestnicy Wiosny 

Biologów mogli wykonać profesjonalny odcisk wła-

snych linii papilarnych. 

Towarzyszyło nam Akademickie Biuro Karier, 

jego pracownicy prowadzili doradztwo w zakresie 

budowania ścieżki kariery studenta, wskazywali na 

konieczność uzupełnienia przez studenta w trakcie 

studiów swych kwaliikacji o dodatkową wiedzę, 

np. staże, praktyki, kursy itp.

Najlepszym świadectwem tego, że biologia może 

stać się pasją i wyzwaniem, jest zaangażowanie 

prowadzących zajęcia oraz organizatorów, wśród 

których znajdowali się studenci naszego wydziału. 

Wiosna Biologów stała się spotkaniem osób, które 

połączył zapał do odkrywania i poznawania mecha-

nizmów otaczającego świata. u
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PREZENTACJE

tydzień Ziemi
czyli nasze studia mają klimat

Tydzień Ziemi to coroczne wydarzenie i jednocześnie wielka chluba 
Wydziału Nauk o Ziemi. W dniach 5-11 kwietnia świętowaliśmy 
szóstą już edycję podróżniczo-ekologicznego festiwalu. 

W tym roku projekt obitował w różne stałe wy-

darzenia, jak akcja Kwiat za grat, konkurs fo-

tograiczny Nasze studia mają klimat, Dzień Geografa, 

Bal Ziemianina oraz coś, co podbiło serca naszych gości. 

Coś, na co miłośnicy mniejszych wypraw i większych 

ekspedycji czekają przez 365 dni w roku – Wieczory 

z Podróżnikami. Ale o tym za moment. 

Pierwszego dnia festiwalu spotkaliśmy się na 

szczecińskich Jasnych Błoniach, na których mieszkań-

cy naszego miasta w ramach ekologicznej akcji Kwiat 

za grat mogli wymieniać stare, niepotrzebne już i czę-

sto zapomniane sprzęty elektryczne i elektroniczne na 

kwiaty doniczkowe. Dzięki współpracy z Wydziałem 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzę-

du Miasta Szczecin i irmą Remondis udało nam się po-

móc w wywozie kilku ciężarówek „gratów” w zamian 

za 600 kwiatów. Sobotnie popołudnie umilili uczest-

nikom akcji animatorzy z irmy 4seasons, studenci 

i absolwenci WNoZ US, którzy zaprosili do wspólnej 

zabawy całe rodziny.

UCZYć BAWIąC
Podczas II edycji ogólnopolskiego Dnia Geografa go-

ściliśmy na Wydziale Nauk o Ziemi ponad 1000 osób, 

głównie uczniów szkół podstawowych, gimnazjal-

nych oraz ponadgimnazjalnych, dla których przygo-

towaliśmy wiele niespodzianek. Nasi młodzi goście ze 

Szczecina, Chojny, Świnoujścia, Morynia, Płotów, Gry-

ic, Stargardu Szczecińskiego i Goleniowa wzięli udział 

w warsztatach laboratoryjnych, podczas których pod 

okiem specjalistów przeprowadzali ciekawe ekspe-

rymenty. Oprowadzani przez przewodnika zwiedzili 

wydziałowe Muzeum Geologiczne, a także uczestni-

czyli w Quizie Geograicznym i teleturnieju Familiada, 

odpowiadając na pytania związane ze Szczecinem, 

geograią i turystyką. Na pamiątkę spotkania i kilku-

godzinnej zabawy najaktywniejsi uczniowie otrzy-

mali miłe upominki, a nauczyciele – pakiet pomocy 

edukacyjnych. 

Co ważne, w każdej nowej edycji Tygodnia Ziemi 

pojawiają się nowe przedsięwzięcia, jak choćby tego-

roczny projekt Trzy Wieże – szczecińskie wyścigi ko-

larskie. Bartosz Licznerski, ich pomysłodawca i orga-

nizator, student II roku turystyki i rekreacji II stopnia, 

prawdopodobnie urodził się na rowerowym siodełku. 

Pierwszy z trzech etapów kolarskiej rywalizacji odbył 

się w Lasku Arkońskim w pobliżu Wieży Quistorpa, ko-

lejny 22 czerwca w okolicy Wieży Gocławskiej. Ostatni 

planowany jest we wrześniu – przy Wieży Baresela. 

Szczegóły na stronie www.trzywiezexc.pl. 

do odWAżNYCH śWIAt NALEżY
Ale nie tylko z rowerami jesteśmy za pan brat! Ocze-

kiwanie przy szosie, machanie kciukiem, spanie w na-

miotach oraz rozkoszowanie się mielonką turystyczną 

także mamy w genach! Nieprzyjazne warunki atmos-

feryczne, utrudnione korzystanie z dobrodziejstw cy-

wilizacji czy zdawanie się na pomoc obcych ludzi to 

dla nas nic strasznego, a wręcz przeciwnie – pachnie 

przygodą!

Im więcej nowych doświadczeń, tym lepiej. Dlatego 

właśnie od zeszłego roku nasz wydział organizuje Rajd 

Autostopowicza. Zabawa trwa średnio cztery dni i pole-

ga na tym, że na wybranej trasie uczestnicy podróżują-

cy w parach muszą dotrzeć do celu, przemieszczając się 

wyłącznie autostopem i wykonując po drodze nietypo-

we zadania. Tym razem, w maju, trawersowaliśmy ze 

Szczecina do Wetliny (ok. 1000 km). W punkcie doce-

lowym czekała na zawodników zabawa przy ognisku 

w bieszczadzkiej scenerii. I oczywiście nagrody!

WędRoWCY
Corocznym gwoździem programu jest Festiwal Po-

dróży Wieczory z Podróżnikami, który przyciąga coraz 

Daria Staśkiewicz
studentka turystyki 

i rekreacji II roku studiów 
magisterskich

Karina Tessar
organizatorka 

Tygodnia Ziemi
asystentka w Katedrze 

Geograii Społecznej 
i Organizacji Przestrzeni

Wydział Nauk o Ziemi US
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Tydzień Ziemi to cykl imprez or-

ganizowanych przez Wydziałową 

Radę Samorządu Studenckiego i pra-

cowników Wydziału Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Szczecińskiego z okazji 

Światowego Dnia Ziemi, przypadają-

cego 22 kwietnia, który obchodzony 

jest w 192 państwach już od 1970 r. 

Jest to największe ekologiczne święto 

na świecie. Hasło tegorocznego Dnia 

Ziemi brzmiało „Zmieniaj nawyki – 

nie klimat!”. 

Program jest dostępny na stronie 

www.tydzienziemi.usz.edu.pl.

więcej uczestników – miłośników wojaży. 

Na te wyjątkowe popołudniowe spotkania 

wstęp mają wszyscy zainteresowani. Pomi-

mo stosunkowo późnej pory w sali wykła-

dowej Wydziału Nauk o Ziemi wcale nie 

zieje pustką, wręcz przeciwnie – pomiesz-

czenie wypełnia się po brzegi! Przychodzą 

osoby w różnym przedziale wiekowym, 

niekiedy zmęczone po całym dniu pracy. 

Byle tylko posłuchać o ciekawej wyprawie, 

choć na moment przenieść się w egzotyczny 

świat. Ci, którzy z różnych przyczyn sami 

nie mogą pozwolić sobie na wojaże, słucha-

jąc opowieści i podziwiając fotograie dziel-

nych globtroterów, sami też odbywają peł-

ną przygód podróż. Prezentacje, składające 

się z ciekawych zdjęć, ilmów, muzyki czy 

drobnych degustacji, wywołują wiele emo-

cji. Niekiedy bawią, innym razem wzrusza-

ją, zdarza się, że zapada pełna grozy cisza, 

ale wszystkie opowieści zapewne na długo 

zapadają w pamięć. Oby jak najczęściej za-

chęcały do wytyczania własnych szlaków 

i motywowały do spełniania podróżniczych 

marzeń. Co ciekawe, do przedstawienia 

swych przygód zapraszani są zarówno do-

świadczeni globtroterzy, jak i początkujący 

amatorzy wędrówek. 

W tym roku każdego wieczoru wy-

słuchać można było 3-4 relacji. Pierwsze-

go dnia wystąpili sami studenci, głównie 

„geografowie” i „tirowcy” z Wydziału Nauk 

o Ziemi, opowiadając o swych przeżyciach 

związanych z wymianami studenckimi, 

mieszkaniem w regionach rządzonych 

prawami Południa Europy i pogranicza 

europejsko-azjatyckiego, autostopem oraz 

couchsuringiem. I tak właśnie, w sposób 

niebezpośredni, słuchacze doznać mogli 

szoku kulturowego w Turcji, wybrać się 

na trekking w gruzińskie góry, doświad-

czyć trzęsienia ziemi i wybuchów Etny na 

Sycylii, czy też odkryć piękno portugal-

skich plaż. 

Następnego dnia znany z realizacji pro-

jektu Afryka Nowaka podróżnik Piotr Sudoł 

zabrał nas do Wenezueli na wspinaczkę na 

najwyższy wodospad świata. Z Dominikiem 

Zawadzkim nurkowaliśmy w Oceanie In-

dyjskim na Zanzibarze, z miłośnikiem przy-

rody Andrzejem Ziółkowskim pływaliśmy 

kajakiem po dzikich rzekach kilku konty-

nentów, zaś z Robertem Erdowskim kilka-

krotnie skoczyliśmy ze spadochronem. 

Ostatniego wieczoru również nie zabra-

kło atrakcji. Wybraliśmy się na rejs jachtem 

w okolice bieguna północnego, spojrzeli-

śmy na Zlot Wielkich Żaglowców z innej 

perspektywy, po czym, już na sam deser, 

dowiedzieliśmy się, co można (poza degu-

stacją lokalnych trunków) robić w Mołda-

wii i Naddniestrzu. Po wszystkich prezenta-

cjach na słuchaczy czekały nagrody. 

Nikt nie ma już chyba wątpliwości, 

dlaczego studia na Wydziale Nauk o Ziemi 

mają tak wyjątkowy klimat. u

Organizatorzy Tygodnia Ziemi 2014 z kpt. Ryszardem Wojnowskim, gościem Wieczoru z Podróżnikami. Fot. Paweł Osóch
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Warto wiedzieć
1. Zwycięzcą plebiscytu „Nauka to wolność”, który zo-

stał ogłoszony na 25-lecie III Rzeczypospolitej przez 

MNiSW, został prof. dr hab. Henryk Skarżyński – 

twórca i dyrektor Międzynarodowego Centrum 

Słuchu i Mowy, obecnie Światowego Centrum 

Słuchu w Kajetanach koło Warszawy. Profesor jest 

również laureatem w dziedzinie nauka w konkur-

sie „Gazety Wyborczej” i TVN ogłoszonym z okazji 

tej rocznicy.

2. Od 22 kwietnia 2014 r. urzęduje nowy wiceminister 

nauki i szkolnictwa wyższego – prof. dr hab. Wło-

dzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, który zajmować się będzie finansowa-

niem działalności statutowej oraz merytoryczną 

oceną nauki w szkołach wyższych. Warto dodać, 

że urodzony w 1954 r. profesor jest specjalistą z za-

kresu fizyki teoretycznej, choć doktoryzował się 

z chemii kwantowej, a habilitował z matematyki 

stosowanej. To wielokrotny stypendysta stażysta 

i visiting professor, m.in. w Instytucie Maxa Planc-

ka, uniwersytetach w Los Angeles, w Sztokholmie, 

w Edmonton, a także w Japonii i Singapurze. 

3. Zostały zakończone prace nad nowelizacją ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, która wnosiła, 

że uniwersytety będą miały status akademickich 

i zawodowych. Niestety ze względu na decyzję 

trybunału Sądu Najwyższego odnośnie nieodpłat-

ności za drugi kierunek studiów znowelizowana 

ustawa nie wejdzie w życie na jesieni, ale nieco 

później. Ponieważ trwa dyskusja o roli uniwer-

sytetów, warto wspomnieć, że model francuski 

zakłada funkcjonowanie jednego mocnego uni-

wersytetu oraz pozostałych – prowincjonalnych. 

Model niemiecki natomiast zakłada rozśrodkowa-

nie centrów nauki. W Polsce kreuje się na przy-

szłość pośredni model. Trzeba też dodać, że w przy-

padku, kiedy nasza uczelnia będzie zaszeregowana 

do uniwersytetów praktycznych, finansowanie 

będzie na naukę (działalność statutowa) mniejsze, 

bo wynoszące około 40% obecnego, co może spo-

wodować sytuację, w której wiele uniwersytetów 

typu zawodowego nie będzie „okrętami”, ale tylko 

„tratwami”. 

4. Według prof. dra hab. Stanisława Niciei, rektora 

Uniwersytetu Opolskiego, jeżeli właściwie rozu-

mie się słowo „uniwersytet”, to winno się pamiętać, 

że jego rola społeczna ma nieco szerszy wymiar 

i koniecznością nas wszystkich, w tym rządzących, 

jest prowadzenie szkoły wyższej w taki sposób, by 

przetrwać „radosną nieodpowiedzialną twórczość 

reformatorów polskiego szkolnictwa” („Forum 

Akademickie” 5/2014, s. 6). Profesor twierdzi, że 

gdyby iść drogą reformatorów, czyli kierować się 

względami ekonomicznymi, a nie misją i ideą uni-

wersytetu, to winien natychmiast zlikwidować 

takie kosztochłonne kierunki, jak biologia, fizyka, 

filozofia czy teologia. Warto to przemyśleć.

5. Warto wiedzieć, że na konferencji pod znaczącym 

tytułem „Cóż po uniwersytecie w czasach mar-

nych” (23-24 lutego 2012, Kraków) podkreślano, że 

praca-nauka w takiej jednostce to proces nieskoń-

czony, a zatem na podstawie wyliczeń ekonomicz-

nych można by powiedzieć, że mało wartościowy. 

W konkluzji konferencji stwierdzono, że dostar-

czanie rozwiązań gotowych do zastosowania 

w praktyce nie jest właściwą rolą uniwersytetu, 

a współczesne działanie, zdominowane w wielu 

przypadkach przez rynek, to postępowanie nie-

właściwe, bo zadaniem podstawowym uczelni 

wyższej jest kształcenie osobowości. Ubolewano 

nad zniewolonym uniwersytetem, czyli nauką 

w służbie pieniądza, w kontekście czego dostojeń-

stwo uniwersytetu i godność uniwersytecka są 

prawie niezauważalne, stąd można zadać pytanie, 

czym właściwie jest obecnie uniwersytet?

6. Mimo że jednym z trzech głównych zadań obec-

nego szkolnictwa, jak ogłosiło MNiSW, jest walka 

z plagiatami, to, jak twierdzi prof. dr hab. Graży-

na Skąpska, przewodnicząca zespołu ds. dobrych 

prof. dr hab.  
Wiesław Deptuła

kierownik Katedry 

Mikrobiologii
Wydział Biologii US
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praktyk akademickich, komisje dyscy-

plinarne nadal ukrywają te nadużycia. 

Profesor twierdzi, że rocznie trafia do 

zespołu tylko 20-30 przypadków na-

ruszeń rzetelności akademickiej, ale 

dodaje, że zespół nie rozpatruje pism 

anonimowych, choć w przypadku tych 

ostatnich wyjątkowo waży je w sytu-

acjach specjalnych, np. kiedy z pisma 

wynika, że przełożony dopisuje sobie 

dorobek, którego nie jest autorem („Fo-

rum Akademickie” 5/2014).

7. Według prof. dra hab. Lucjana Pawłow-

skiego i prof. dra hab. Ryszarda Tadeu-

siewicza w Polsce słabo rozpoznajemy 

rolę nauki w kreowaniu innowacyjno-

ści. Profesorowie podają, że przeważają-

ce głosy dotyczące polskiej niskiej inno-

wacyjności wiążą to ze źle uprawianą 

polską nauką w porównaniu z krajami, 

w których badania naukowe napę-

dzają innowacyjność, np. USA, tak jak 

w Japonii (mimo niewielu noblistów). 

Twierdzą, że problem z innowacyjno-

ścią nie leży w sposobie uprawiania 

nauki w Polsce, ale w organizacji pra-

cy, tj. w procesie wdrażania wyników 

naukowych do praktyki. Przy tej okazji 

podają, że miejsce nauk biologicznych 

w Polsce w świecie jest na 22 miejscu, 

a pod względem współczynnika Hir-

scha na 33 miejscu. Najwyższe miejsce 

w rankingu światowym, bo 9, mają 

weterynaria oraz fizyka i astronomia 

(13), zaś pod względem indeksu Hirscha 

fizyka i astronomia – 15 miejsce oraz 

chemia – 23 miejsce. Autorzy podają 

także, że nakłady na B+R jako % PKB 

w Polsce wynoszą 0,7, w Czechach 1,3, 

Niemczech 2,5, USA 2,8, Szwecji 4,3, 

przy średniej dla krajów OECD 2,3. 

Te ostatnie dane podaję w kontekście 

faktu, że ciągle słyszymy, że w Polsce 

finanse na naukę wzrastają („Forum 

Akademickie” 5/2014). Być może, ale 

nie wytrzymują porównań z innymi 

krajami europejskimi.

8. Jak wynika z informacji MNiSW, 

Polska znalazła się na czele krajów 

z najszybszym wzrostem liczby osób 

z wyższym wykształceniem. W 2002 

r. posiadało je 14,4% Polaków w wieku 

30-34 lat, a w 2013 r. tych obywateli 

było 40,5%. W całej Unii Europejskiej 

wzrost w tym samym czasie  nie był 

tak jak w Polsce prawie trzykrotny, ale 

wyniósł tylko 13%. Można by rzec: bra-

wo Polacy, ale w kontekście ponad 15% 

bezrobocia wśród absolwentów szkół 

wyższych w kraju te fakty nie napa-

wają radością.

9. Od kwietnia 2014 r. funkcjonuje nowy 

Komitet Polityki Naukowej (KPN), czyli 

ciało opiniodawczo-doradcze MNiSW, 

który współtworzy i opiniuje doku-

menty dotyczące rozwoju nauki i po-

lityki naukowej, innowacyjnej oraz 

priorytetów inwestycyjnych i finan-

sowych. Przewodniczącym KPN został 

prof. dr hab. Jerzy Duszyński, a wśród 

jego dwunastu członków znajduje się 

wybitny profesor młodego pokolenia 

Tomasz Guzik – przedstawiciel nauk 

medycznych, który grubo przed czter-

dziestym rokiem życia zyskał ten tytuł. 

Szczecin nie ma swojego reprezentanta 

w KPN.

10. Prof. dr hab. Jan Woleński, polski no-

blista FNP w dziedzinie humanistyki, 

dość wyraźnie wypowiada się prze-

ciwko bezdusznej ocenie publikacji 

poprzez stosowanie punktów MNiSW. 

W kontekście punktacji za artykuły 

w czasopismach profesor poświęca 

sporo uwagi podręcznikom i monogra-

fiom, ubolewa również nad punktacją 

prac zawartych w materiałach kon-

ferencyjnych („Forum Akademickie” 

4/2014). Ze swojej strony pragnę dodać, 

że nie tylko w naukach biologicznych 

weszła w życie nowa zasada oceny ja-

kości prac naukowych, tzw. Deklaracja 

z San Francisco (http://am.ascb.org/

dora/), która zakłada, że ocenę należy 

stosować peer review – poprzez wyse-

lekcjonowanych recenzentów. Wy-

klucza stosowanie parametrów opar-

tych o Impact Factor, a także wskazuje 

pewne niebezpieczeństwa przy ocenie 

naukowej człowieka wynikające z jego 

liczby cytowań i wskaźnika Hirscha. 

Znane są przypadki, że te ostatnie dwa 

wskaźniki nie oddają faktycznej war-

tości badacza, bo cytowalność swoich 

prac czasami zawdzięcza tylko temu, 

że jest ich współautorem. W Polsce de-

klarację tę podpisała FNP, a w świecie 

m.in. takie czasopisma jak „Science” 

i „Proceedings of the National Acade-

my of Sciences”. Na temat nietrafności 

zastosowania indeksu Hirscha przy 

ocenie uczelni polskich wypowiada 

się także dr hab. Roman Cieślak, prof. 

SWPS („Forum Akademickie” 4/2014).

11. Warto wiedzieć, że 1 lipca powstała 

Katedra Polska na Uniwersytecie Co-

lumbia w Nowym Jorku, którą będzie 

kierowała dr Małgorzata Mazurek. Ka-

tedra powstała dzięki zebranym fun-

duszom (3 mln dolarów), także dzięki 

FNP, która walnie przyczyniła się wraz 

z Konsulem Generalnym w Nowym 

Jorku do utworzenia tej jednostki, 

która będzie prowadzić badania i za-

jęcia dydaktyczne z zakresu historii 

Polski, a także nauk społecznych i hu-

manistycznych dotyczących naszego 

kraju oraz regionów Europy Środko-

wo-Wschodniej. Program katedry jest 

adresowany do studentów z całego 

świata, a rok akademicki rozpocznie się 

1 września 2014 r.

12. Wśród laureatów Zachodniopomor-

skich Nobli znalazł się prodziekan 

Wydziału Kultury Fizycznej i Promo-

cji Zdrowia, dr hab. Paweł Cięszczyk, 

prof. US – który jako jeden z pierw-

szych w Polsce z wykształcenia na-

ukowiec z dziedziny kultury fizycznej 

stosuje w swoich badaniach najnow-

sze metody biologii molekularnej, dzię-

ki którym może przybliżyć przyczynę 

tak pechowych zdarzeń, jak kontuzja 

u sportowców czy ból. Profesor jest 

także wraz z dziekanem Wydziału 

Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 

US, dr. hab. Jerzym Eiderem, prof. US, 

twórcą Centrum Badań Struktural-

no-Funkcjonalnych Człowieka. Bę-

dzie ono miało taki potencjał, że, jak 

stwierdził jego pomysłodawca, „do-

kona skoku w badaniach w nadprze-

strzeń”. Gratuluję, Panie Profesorze, 

i cieszę się z sukcesu i Pana, i wydziału 

oraz naszego uniwersytetu. u 

WOKÓŁ UCZELNI64

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 4-6 / 2014



WOKÓŁ UCZELNI

U-Multirank
– globalnie o uczelniach

Informacje o 879 uczelniach, ponad 1000 wydziałach oraz 5000 
programach studiów z 70 państw dostępne są w serwisie www.
umultirank.org, który prezentuje U-Multirank, nowy globalny 
ranking uczelni inansowany ze środków Unii Europejskiej. Wśród 
ocenionych szkół wyższych znajduje się również Uniwersytet 
Szczeciński oraz trzy jego wydziały (WNEiZ, WZiEU oraz WM-F).

U-Multirank, w przeciwieństwie do większo-

ści tego typu rankingów, opiera się na meto-

dologii umożliwiającej pokazanie różnorodności 

uczelni, jak i mnogości kryteriów, według których 

można oceniać osiągnięcia poszczególnych szkół 

wyższych w kontekście międzynarodowym. Dane 

prezentowane w ww. serwisie pochodzą bezpo-

średnio z uczelni oraz międzynarodowych baz da-

nych bibliometrycznych i patentowych, ale także 

pozyskiwane są z anonimowych ankiet przepro-

wadzanych wśród studentów z uczestniczących 

w rankingu uniwersytetów. W pierwszej edycji 

było ich ponad 60 000.

W rankingu stworzonym pod auspicjami Komi-

sji Europejskiej uwzględniono wskaźniki dotyczące 

wyników obejmujących pięć szeroko pojętych wy-

miarów: kształcenie i nauczanie, transfer wiedzy, 

umiędzynarodowienie, badania oraz zaangażowa-

nie w sprawy regionu (rozumiane jako realizacja mi-

sji regionalnej uczelni). Tym samym ma on charak-

ter wielopłaszczyznowy i pozwala na porównanie 

wyników przez pryzmat różnych rodzajów działal-

ności. I choć U-Multirank umożliwia stworzenie ka-

talogu 100 czy 500 „najlepszych” na świecie uniwer-

sytetów w oparciu o łączny wskaźnik punktowy, to 

przede wszystkim pozwala użytkownikom serwisu 

– co jest zupełną nowością – na porównywanie kon-

kretnych typów uczelni w tych obszarach ich dzia-

łalności, które są dla danego odbiorcy najbardziej 

interesujące. Wskazuje, jakie wyniki osiągają szkoły 

wyższe, pokazując ich pozycję w ramach pięciu grup 

(od najwyższego A do E) w każdym z 30 różnych ob-

szarów. Jednoznacznie umożliwia użytkownikowi 

na zidentyikowanie mocnych i słabych stron dane-

go uniwersytetu lub aspektów, które najbardziej go 

interesują.

– U-Multirank jest zupełnie nowym instru-

mentem, różnym np. od Rankingu Szkół Wyższych 

przygotowywanego corocznie przez Fundację Edu-

kacyjną „Perspektywy” – podkreśla dr hab. Jacek 

Styszyński, prof. US, prorektor ds. kształcenia. – Daje 

on bowiem możliwość, np. przyszłym studentom 

czy ich rodzicom stworzenie własnej, spersonalizo-

wanej klasyikacji instytucji oferujących wykształ-

cenie wyższe. To oni sami deiniują wskaźniki, które 

ich interesują, i dopiero wtedy pojawiają się wyniki 

rankingu dostosowane do preferencji danego użyt-

kownika. Niewątpliwie to nowe narzędzie może 

Andrzej Łuc
pełnomocnik 

JM Rektora US 
ds. U-Multirank
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mieć wpływ na wybór uczelni dokonywany przez 

kandydatów na studia.

Należy jednocześnie podkreślić, iż chociaż sys-

tem porównywania dopasowuje się do potrzeb 

użytkownika, zawiera on także trzy „gotowe” ran-

kingi – dotyczące badań, silnych stron ekonomicz-

nej działalności uniwersytetów oraz programów 

typu Business Studies. W przypadku Uniwersytetu 

Szczecińskiego sklasyikowane zostały studia na 

WNEiZ i WZiEU.

RANKINg WIELoWYMIARoWY
U-Multirank ma charakter wielowymiarowy, po-

nieważ obejmuje różne misje jednostek szkolnictwa 

wyższego; transparentny, ponieważ umożliwia pro-

ilowanie zgromadzonych danych według potrzeb 

dowolnego interesariusza; globalny, bo obejmuje 

uczelnie z całego świata.

Niewątpliwie ww. instrument doinansowany 

przez Komisję Europejską, a prowadzony przez kon-

sorcjum współpracujące także blisko z szeregiem 

partnerów zajmujących się rankingami narodowy-

mi (m.in. z Polski), ma być europejską odpowiedzią 

na tego typu klasyikacje rozwijane w innych czę-

ściach świata, np. tzw. ranking szanghajski. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż ranking naj-

lepszych szkół wyższych na świecie – Academic 

Ranking of World Universities (ARWU) – znany 

również jako „Lista Szanghajska” – ma odmienną 

metodologię. Jego twórcy biorą mianowicie pod 

uwagę liczbę absolwentów czy pracowników, któ-

rzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, 

liczbę najczęściej cytowanych naukowców, liczbę 

publikacji w czasopismach „Nature” czy „Science” 

oraz tych wymienionych w wybranych indeksach 

cytowań (Science Citation Index – Expanded oraz 

Social Sciences Citation Index). W inalnym zesta-

wieniu przygotowywanym przez Uniwersytet Jiao 

Tong w Szanghaju branych jest pod uwagę ponad 

1000 uczelni, spośród których na liście pojawia się 

ostatecznie tylko 500. 

Od lat w pierwszej dwudziestce tego zestawie-

nia znajdują się tylko uczelnie ze Stanów Zjedno-

czonych (Uniwersytet Harvarda pierwsze miejsce 

w rankingu zajmuje jedenasty rok z rzędu) oraz 

brytyjskie (Uniwersytet Cambridge i Uniwersytet 

Oksfordzki zostały sklasyfikowane odpowiednio 

na 5 i 10 miejscu). Niemniej jednak najlepszą dwu-

dziestkę zamyka Politechnika Federalna w Zury-

chu. W chińskim zestawieniu z roku 2013 znala-

zły się tylko dwie polskie uczelnie – Uniwersytety 

Jagielloński i Warszawski, które uplasowały się 

w czwartej setce rankingu. 

W tym porównaniu międzynarodowym U-Mul-

tirank znacznie lepiej odzwierciedla różnorodność 

uczelni, ponieważ nie uwzględnia tylko uniwer-

sytetów zajmujących się badaniami, ale bierze pod 

uwagę wszystkie, łącznie z tymi wyspecjalizowany-

mi oraz wyższymi szkołami zawodowymi. Stosuje 

podejście odmienne od istniejących globalnych ran-

kingów uniwersytetów chociażby poprzez włącze-

nie w pozycjonowanie uczelni samych studentów, 

którzy wypełniają stosowne ankiety. 

Spośród ocenianych w ramach pierwszej edy-

cji U-Multirank 879 szkół wyższych aż 34 to były 

uczelnie polskie. Tym samym, uwzględniając to 

kryterium, nasz kraj uplasował się za Stanami Zjed-

noczonymi, Niemcami, Francją, Hiszpanią, Wielką 

Brytanią i Chinami, które miały liczniejszą repre-

zentację. Polskie szkoły wyższe uzyskały bardzo do-

bre wyniki w co najmniej jednej spośród ocenianych 

kategorii. W tym kontekście należy odnotować, iż 

uwzględniając łączną liczbę punktów Uniwersytet 

Szczeciński uplasował się na miejscu 18 w Polsce 

oraz 500 na świecie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ocenę jakości kształce-

nia przejęły w znacznej mierze rankingi, a dla sze-

rokiej publiczności, która w dużej części nie zna sto-

sownych procedur, publikowane klasyikacje stają 

się często ważniejszym znakiem jakości szkół wyż-

szych niż jakakolwiek formalna akredytacja, należy 

się spodziewać, że liczba ocenianych uniwersytetów 

w kolejnych latach będzie wzrastać. Następna edy-

cja rankingu U-Multirank zostanie opublikowana 

w marcu 2015 roku. u
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KOMENTARZE

dr hab. Krzysztof 
Kowalczyk

Instytut Politologii
i Europeistyki

Wydział 
Humanistyczny US

Zmiany, które nastąpiły w Polsce i w innych państwach 

bloku wschodniego w latach 1989-1991, były przede 

wszystkim uwarunkowane przegraną ZSRR w konfron-

tacji ekonomicznej i militarnej z USA i pozostałymi pań-

stwami Zachodu. Polityka jawności i przebudowy ów-

czesnego sekretarza generalnego Komunistycznej Partii 

Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa stanowiła 

dodatkowy katalizator przemian politycznych. 

Polska była pierwszym państwem w obozie socjali-

stycznym, w którym miały miejsce te procesy. Nie ulega 

wątpliwości, iż zasadniczą przesłanką do podjęcia dialo-

gu z umiarkowaną opozycją przez ówczesną ekipę z gen. 

Wojciechem Jaruzelskim była niewydolność systemu 

ekonomicznego, groźba strajków. Rozmowy „okrągłego 

stołu” w 1989 r. między pragmatyczną częścią rządzącej 

elity komunistycznej a umiarkowanymi reprezentanta-

mi opozycji były w istocie pewną formą kontraktu poli-

tycznego. Strona rządowa zgodziła się m.in. na relegali-

zację NSZZ „Solidarność” i przeprowadzenie częściowo 

wolnych wyborów do Sejmu (rywalizacja dotyczyła 35% 

mandatów), w pełni demokratycznych do Senatu oraz 

wprowadzenie instytucji prezydenta (najpoważniejszym 

kandydatem był gen. Jaruzelski). 

SKUtKI „PAKtU ELIt”
Kompromis zawarty podczas rozmów w Magdalence 

określany jest przez politologów jako „pakt elit”. Jego 

wynikiem było zachowanie ciągłości socjalistyczne-

go systemu politycznego czy jego retuszu (komuniści 

wcale nie zamierzali rezygnować z władzy) w przeci-

wieństwie do procesów, które nastąpiły później w Cze-

chosłowacji i NRD (całkowita wymiana elity władzy, 

dekomunizacja, lustracja). 

Niemniej jednak wybory z 4 czerwca 1989 r. były 

dużym zaskoczeniem dla elity rządzącej („Solidarność” 

uzyskała 35% mandatów w Sejmie i 99 miejsc na 100 

w Senacie) i otworzyły proces dalszych ewolucyjnych 

zmian systemu. W 1989 r. powstał konsensualny rząd 

Tadeusza Mazowieckiego, w 1990 r. odbyły się wybory 

samorządowe i prezydenckie, w 1991 r. – całkowicie de-

mokratyczne wybory do parlamentu, a w 1997 r. uchwa-

lono konstytucję. 

NIEłAtWE PodSUMoWANIE
Dokonanie po 25 latach bilansu III RP nie jest zadaniem 

łatwym. Tym bardziej że nawiązująca tradycjami do II RP 

jej kontynuatorka nie ma jednej założycielskiej daty czy 

mitu założycielskiego, jak pisał historyk Jakub Karpiński. 

To, co „stare” mentalnie, personalnie, instytucjonalnie, na-

kłada się na to, co „nowe”, tworząc ład pokomunistyczny. 

PRL i III RP różnią się jednak zasadniczo, jeśli idzie o istotę 

funkcjonowania systemu politycznego i procesy zacho-

dzące w jego otoczeniu. 

Przede wszystkim żyjemy w państwie demokratycz-

nym. Jego wyznacznikami (w ujęciu modelowym) są m.in. 

wolności i swobody obywatelskie, trójpodział władzy, 

pluralizm polityczny (w Polsce jest obecnie 77 partii po-

litycznych) czy rozwój III sektora (około 80 tys. zarejestro-

wanych w 2013 r. stowarzyszeń i fundacji). 

Oddanie wielu kompetencji administracji państwo-

wej samorządom w efekcie przeprowadzonych reform 

(w 1990 i 1998 r.) wpływa korzystnie na wydatkowanie 

środków z budżetu państwa i UE oraz budowanie poczu-

cia lokalnej tożsamości. 

Sukcesem Polski jest niewątpliwe okcydentalny kie-

runek polityki zagranicznej, skutkujący wejściem do Unii 

Europejskiej (2004 r.) oraz NATO (1999 r.). Jeszcze w 1990 

r. uczestnictwo Polski w strukturach Paktu Północno-

atlantyckiego nie było oczywiste. Ogólnie urynkowienie 

gospodarki, stabilną politykę monetarną, wzrost PKB czy 

Próba bilansu III Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory 4 czerwca 1989 r. zapoczątkowały transformację systemu politycznego 
w Polsce. Konsekwencją tej nie w pełni demokratycznej elekcji było pojawienie 
się w polskim Sejmie i Senacie reprezentacji umiarkowanego nurtu opozycji 
solidarnościowej, wybór gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta i utworzenie 
rządu Tadeusza Mazowieckiego. Na początku lat 90. odbyły się pierwsze wolne 
wybory prezydenckie, samorządowe i parlamentarne, budowano prawnoustrojowe 
zręby nowego ładu politycznego. Tranzycja, czyli przejście od systemu 
niedemokratycznego do demokracji, jest procesem długotrwałym. Polska ciągle 
znajduje się na etapie kształtowania pełnej demokracji. 
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powstanie klasy średniej należy postrzegać w kategorii 

osiągnięć.

Wprawdzie Polska jest państwem demokratycznym, 

ale daleko nam do ideału demokracji liberalnej (skonsoli-

dowanej). Istotnymi patologiami życia publicznego III RP 

są: upartyjnienie instytucji publicznych, klientelizm. Pol-

ska elita polityczna nie myśli często w kategoriach długo-

falowej wizji rozwoju państwa. Liderzy polityczni i partie 

polityczne nie zbudowały trwałego zaplecza eksperckie-

go, co rzutuje na poziom ich profesjonalizacji. 

W konsekwencji Polacy nie obdarzają wysokim za-

ufaniem państwa i większości polityków, mamy do czy-

nienia ze zjawiskiem depolityzacji społeczeństwa. Stosun-

kowo niska jest partycypacja w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego (23,83% w 2014 r.), samorządu terytorialne-

go (47,32% w skali kraju w I turze w 2010 r., w Szczecinie 

w I turze głosowało zaledwie 37,47%, a w II turze – 25,82%) 

i lokalnych referendach. 

Mimo rozkwitu organizacji pozarządowych poziom 

obywatelskiej aktywności i samoorganizacji społeczeń-

stwa nie jest zadowalający na tle innych państw europej-

skich. Polakom (często także uczniom, studentom) brakuje 

umiejętności zespołowego działania, przeważają strategie 

indywidualnego przetrwania. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa nieroz-

wiązaną kwestią jest dywersyikacja dostaw ropy naf-

towej i gazu. W tym kontekście należy pozytywnie oce-

nić decyzję władz o budowie gazoportu w Świnoujściu. 

Reformy gospodarcze doprowadziły do rozwarstwienia 

społeczeństwa, powstania enklaw strukturalnego bezro-

bocia (stopa bezrobocia w skali kraju wyniosła 13% w IV 

kwartale 2013 r. i aż 27,3% wśród ludzi młodych w wie-

ku 15-24 lata). Konsekwencją braku pracy były i są ma-

sowe wyjazdy Polaków (zwłaszcza młodych) za granicę 

(żyje tam ich już około 2 milionów). Polsce grozi zapaść 

demograiczna. Współczynnik urodzeń żywych spadł 

z 14,8 w 1989 r. do 9,6 w 2013 r.; przyrostu naturalnego 

odpowiednio z 4,8 do -0,5, zaś współczynnik dzietności 

z 2,12 w 1989 r. do 1,3 w 2012 r., przez co zagrożona jest 

zastępowalność pokoleń.

Bilans III RP nie jest jednoznaczny, także dla samych 

Polaków. Z badań CBOS przeprowadzonych w marcu 

2014 r. wynika, że 68% respondentów uważa demokrację 

za najlepszy system sprawowania rządów, ale jednocze-

śnie 70% stwierdza, iż nie ma wpływu na sprawy kraju. 

Polaków dzieli ocena przeszłości, sposób jej rozliczenia 

(dekomunizacja, lustracja), ocena poszczególnych rządów 

i sytuacji gospodarczej. III RP jest ciągle państwem poko-

munistycznym, nieskonsolidowanej demokracji wadliwej 

(według indeksu demokracji ośrodka badawczego Econo-

mist Intelligence Unit).1 u

KOMENTARZE

prof. dr hab. 
Janusz Ruszkowski
dyrektor Instytutu 
Politologii
Wydział 
Humanistyczny US

Polska po 10 latach członkostwa 
w Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.  
Ta data to początek dekady ważnych przemian w wielu 
obszarach funkcjonowania państwa, mających wpływ na życie 
wszystkich obywateli.

1 Co roku ośrodek badawczy Economist Intelligence Unit (związany z „The 
Economist”) publikuje indeksy demokracji w 167 państwach, biorąc pod 
uwagę 60 wskaźników pogrupowanych w pięciu kategoriach: proces 
wyborczy i pluralizm, swobody obywatelskie, funkcjonowanie rządu, 
partycypację w życiu politycznym, kulturę polityczną. Kraje dzielone są na 
demokracje pełne, wadliwe, systemy hybrydowe i systemy autorytarne. 
W 2012 r. Polska zajęła 44 miejsce wśród 167 badanych państw. W skali 
od 1 do 10 punktów Polska uzyskała 7,12, w tym w pięciu kategoriach 
odpowiednio: kultura polityczna – 4,38; partycypacja w życiu publicznym 
– 6,11; funkcjonowanie rządu – 6,48; swobody obywatelskie – 9,12; proces 
wyborczy i pluralizm – 9,58.

Jednym z bardzo ważnych aspektów funkcjonowania 

Polski w nowej strukturze jest fakt bardzo silnego, 

i to od samego początku, wkomponowana w jej insty-

tucjonalny system decyzyjny, co de facto oficjalnie de-

finiuje naszą pozycję w wewnątrzunijnym procesie po-

dejmowania decyzji. 

Otóż dysponujemy 27 głosami w Radzie Unii Eu-

ropejskiej, 51 mandatami w Parlamencie Europejskim, 

mamy jednego komisarza, jednego sędziego w Europej-

skim Trybunale Sprawiedliwości oraz jednego audytora 

w Trybunale Obrachunkowym. Ponadto delegujemy 

21 przedstawicieli pracowników i pracodawców do 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 21 repre-

zentantów samorządów terytorialnych posiadają-

cych demokratyczny mandat wyborczy do Komitetu 

Regionów. Tak znacząca obecność Polski sytuuje nasz 

kraj razem z Hiszpanią na piątym-szóstym miejscu 

w systemie instytucjonalnym rozszerzonej do 28 

państw UE.
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BUdżEt
Zgodnie z fundamentalnym założeniem, 

jakie formułowano w Polsce przed akcesją 

do UE, nasz kraj jest beneficjentem netto, 

co oznacza, że otrzymuje większą pomoc 

z UE niż wynosi wkład do budżetu, czyli 

roczna składka członkowska. Jak wynika 

z wyliczeń przeprowadzonych przez Mini-

sterstwo Rozwoju Regionalnego za pomo-

cą specjalnego modelu, dzięki napływowi 

pieniędzy z Unii Europejskiej polski PKB 

był w 2013 r. wyższy o od 1,5 do 2,5%. To 

znaczy, że tylko dzięki pieniądzom z UE 

wzrósł on o 16-24 mld zł. Fundusze euro-

pejskie już teraz przyczyniają się do reali-

zacji ogromnego potencjału wzrostu, który 

tkwi w polskiej gospodarce, i do widocznej 

poprawy zarządzania i zwiększania zdol-

ności administracyjnych oraz zauważal-

nego rozwoju innowacji i kreatywnego 

myślenia biznesowego.

CZtERY WoLNośCI RYNKU 
WEWNętRZNEgo
Z czterech wolności Rynku Wewnętrz-

nego UE (Internal Market), tzn. wolno-

ści przepływu kapitału, usług, towarów 

i osób, Polska szybciej skorzystała z trzech 

pierwszych niż z czwartej, co związane 

było z hermetycznością i „wrażliwością” 

unijnego rynku pracy. Niektóre państwa 

UE (np. Niemcy i Austria) wprowadziły 

siedmioletni okres przejściowy dla pełne-

go otwarcia ich rynku pracy dla pracow-

ników z Polski po jej przystąpieniu do UE. 

Okres ten upłynął w maju 2011 r. więc 

obecnie żadne ograniczenia w tym wzglę-

dzie już nie występują.

Istotnym impulsem dynamizującym 

partycypację Polski w Rynku Wewnętrz-

nym UE było przystąpienie do obszaru 

Schengen w grudniu 2007 r., które przy-

czyniło się do usunięcia barier fizycznych, 

technicznych oraz fiskalnych w korzysta-

niu z czterech wolności Rynku Wewnętrz-

nego. Przystąpienie Polski do obszaru 

Schengen spowodowało z jednej strony 

zniesienie tzw. granic wewnętrznych, czy-

li pomiędzy Polską a innymi krajami UE 

(np. Niemcami lub Czechami), ale z dru-

giej strony wzmocnienie kontroli na tzw. 

granicach zewnętrznych (np. z Rosją lub 

Ukrainą).

goSPodARKA
Wiele sektorów polskiej gospodarki wydat-

nie zyskało na członkostwie w UE. Rolnicy 

otrzymali nie tylko dopłaty (do upraw lub 

produkcji), ale także możliwość partycypa-

cji w programach pomocowych UE. Przed-

siębiorcy (przede wszystkim mali i średni) 

otrzymali duże szanse na inwestycje w ca-

łej Europie, na zbyt swoich towarów oraz 

usług bez barier celnych oraz na nowe źró-

dła inansowania własnych pomysłów biz-

nesowych i innowacyjności. Konkurencyj-

ność wielu polskich irm (produkcyjnych 

i usługowych) czy polskiego rolnictwa 

w Europie jest już niemal przysłowiowa. 

Duży skok cywilizacyjny nastąpił 

w polskim transporcie. Powstały nowe au-

tostrady i drogi szybkiego ruchu, odnowio-

no tabor transportowy (drogowy, kolejowy, 

miejski), zbudowano nowe lotniska.

Dynamiczny rozwój jest widoczny tak-

że w szeroko pojętej infrastrukturze ekolo-

gicznej (wodociągi, kanalizacja, inwestycje 

w energię odnawialną, oczyszczalnie ście-

ków itd.).

Polacy jako obywatele UE nabyli prawo 

osiedlania się i podejmowania pracy we 

wszystkich państwach UE, a także naby-

wania nieruchomości. 

PRAWo
Musimy wiedzieć, że około 30% regulacji 

prawnych obowiązujących w Polsce po-

chodzi od legislatora unijnego, a nie z pol-

skiego Sejmu. Świadomość tego faktu może 

ułatwić decyzje indywidualne, w tym 

polityczne (np. podczas wyborów). Często 

obecność unijnego prawa objawia się eu-

ropejskimi standardami ekologicznymi, 

biznesowymi, energetycznymi, socjalny-

mi itd., co wpływa niezwykle pozytywnie 

(nieraz także korygująco) na polski krajo-

braz prawny.

NEgAtYWY
Jednak przy wszystkich pozytywnych 

konsekwencjach akcesji pojawiły się rów-

nież  pewne negatywne skutki procesu in-

tegracji z UE.

Przykładem takiego negatywnego 

efektu działania Rynku Wewnętrznego 

UE oraz jego regulacji, szczególnie w zakre-

sie ponadnarodowej polityki konkurencji, 

jest casus Stoczni Szczecińskiej. W Polsce 

nie pamiętano (a może nie wiedziano), że 

o legalności udzielonej pomocy publicznej 

decydować może jedynie Komisja Europej-

ska, która z założenia uważa taką pomoc 

za rodzaj zakłócenia konkurencji i dlate-

go stara się ją maksymalnie ograniczać. 

Władze państwa (centralne i lokalne) mają 

obowiązek powiadamiać Komisję Euro-

pejską o każdej pomocy publicznej wartej 

ponad 100 tysięcy euro. Jedną z „ofiar” ta-

kiego podejścia (a może zaniechania) była 

w 2008 r. Stocznia Szczecińska.

Jeżeli Komisja Europejska stwierdzi, że 

jakieś działanie władz krajowych jest po-

mocą publiczną, to muszą one wespół z be-

neficjentem (w tym przypadku zarządem 

Stoczni) udowodnić, że akurat ta forma 

dotacji jest dozwolona (tzw. notyfikacja). 

W przypadku Stoczni Szczecińskiej wła-

dzom nie udało się tego dokonać, zatem po-

moc udzielona temu podmiotowi musiała 

zostać zwrócona, mimo że minęło wiele lat 

od jej udzielenia, co w efekcie doprowa-

dziło do upadku tak ważnej strategicznie 

gospodarczo i społecznie firmy.

Z pewnością negatywnym skutkiem 

akcesji była także redukcja rybackiej floty 

połowowej oraz limitowanie okresów po-

łowowych (przede wszystkim dorsza) na 

Bałtyku.

Do tych niechętnie wymienianych 

skutków integracji możemy zaliczyć wy-

jazdy Polaków do pracy w państwach UE, 

choć ten efekt jest niwelowany faktem, 

że owe wyjazdy zmniejszają bezrobocie 

w Polsce i co najważniejsze – pozwalają 

naszym rodakom uniknąć sytuacji długo-

trwałego pozostawania bez pracy.

Próba zestawienia pozytywnych 

i negatywnych skutków integracji Polski 

z UE pozwala skonstatować, że akcesja 

przyniosła bez wątpienia ogromny awans 

cywilizacyjny, uwiarygodniła Polskę jako 

partnera politycznego i gospodarczego, 

nie pozwoliła na jej międzynarodową 

marginalizację. Tym samym udało się 

zniwelować nie tylko geograficzną pery-

feryjność położenia naszego kraju. Można 

więc bez większego ryzyka stwierdzić, że 

przy wszystkich próbach swoistego bilan-

su akcesji będzie on ze wszech miar pozy-

tywny. u
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STUDENCI

Samorząd Studencki – więcej niż się wydaje
Uniwersytet to w założeniu wspólnota wielu grup – w tym największej, czyli 
studentów, którzy mają możliwość tworzenia swoich reprezentacji. Jedną z nich 
jest Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ta forma działalności, jak wykazało moje osobiste do-

świadczenie jako przewodniczącego WRSS WPiA 

US od 2 lat, przynosi owocne rezultaty – umożliwia 

zdobycie doświadczenia pracy w grupie oraz wzięcia 

częściowej odpowiedzialności za życie naszej uniwersy-

teckiej jednostki

Do naszych zadań należy bowiem m.in. przygoto-

wanie dwóch najważniejszych wydziałowych uroczy-

stości – inauguracji roku akademickiego i absolutorium 

w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakow-

skiej. Znając oczekiwania związane z tymi wydarzenia-

mi, dbamy o każdy szczegół – począwszy od scenariusza, 

a skończywszy, jak w przypadku absolutorium – na 

przygotowaniu biretów, tóg oraz pamiątkowych albu-

mów. Na każde wydarzenie zapraszamy znamienitych 

gości ze świata prawa i biznesu. Po każdej uroczystości 

odbywa się Bal Absolutoryjny w jednej ze szczecińskich 

restauracji. Działania te znacząco wpływają na budowa-

nie tożsamości środowiskowej, której służyć ma też na-

sza propozycja noszenia przez studentów bluz wydzia-

łowych. W kolejnych latach akademickich planujemy 

rozszerzyć paletę materiałów promujących wydział.

Zanim jednak nasi przyszli magistranci znajdą się 

na rynku pracy, kładziemy bardzo duży nacisk na orga-

nizację warsztatów przygotowujących do praktyczne-

go funkcjonowania na rynku prawniczym. Warsztaty 

z pisania pism procesowych prowadzone są przez pra-

cowników naukowych wydziału, a ukończone pozwy 

podlegają następnie sprawdzeniu i ocenie. Najlepsi 

uczestnicy otrzymują certyikaty. W tym roku akade-

mickim można było nauczyć się formułować skargę do 

sądu administracyjnego na decyzję administracyjną, po-

zew w postępowaniu karnym, a także pozew o zapłatę. 

Jednym z naszych najnowszych projektów, który 

dopiero wkracza w fazę realizacji, jest regularne wyda-

wanie „Studenckiego Przeglądu Prawniczego”, wzoro-

wanego na pismach naukowych rodem z najbardziej 

prestiżowych ośrodków na świecie, np. „Harvard Law 

Review”, które umożliwiałoby wszystkim studentom 

publikowanie pod okiem doświadczonych pracowni-

ków naukowych artykułów, glos i komentarzy w perio-

dyku przygotowywanym na wydziale.

Co roku organizujemy dwa konkursy: naukowy ze 

Amadeusz Przedpolewski
przewodniczący 
Wydziałowej Rady 
Samorządu Studenckiego 
WPiA US

wstępu do prawoznawstwa oraz ortograiczny, które 

cieszą się sporym zainteresowaniem wśród studentów. 

Średnio bierze w nich udział około 50 osób. Zwycięzcy 

otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez dzie-

kana WPiA US.

otWARCI NA PotRZEBY INNYCH
Staramy się wychodzić poza mury naszej Alma Mater 

i pokazywać, że prawo ma praktyczne zastosowanie 

w życiu codziennym każdego obywatela. W obecnym 

roku akademickim przystąpiliśmy do realizacji projektu 

Lekcje prawa, który polega na prowadzeniu przez człon-

ków samorządu w szkołach ponadgimnazjalnych lekcji 

o tematyce związanej z prawem karnym, cywilnym czy 

administracyjnym. Odpowiadamy również uczniom na 

pytania związane z przebiegiem studiów oraz sposobem 

rekrutacji na Uniwersytet Szczeciński. 

Jesteśmy także pomysłodawcami akcji Pluszak 

od absolwenta, która ma uwrażliwiać na potrzeby 

innych. Studenci, zamiast kupować prezenty dla pro-

motorów i recenzentów swoich prac magisterskich, 

przynoszą zabawki, bloki do rysowania oraz inne ma-

teriały biurowe, które następnie przekazujemy do do-

mów dziecka, świetlic środowiskowych oraz domów 

pomocy społecznej. 

Do tradycji Wydziału Prawa i Administracji prze-

szła coroczna akcja charytatywna na rzecz Zachod-

niopomorskiego Hospicjum dla Dzieci, podczas której 

organizowane są: aukcja mikołajkowa, na której licyto-

wać można przedmioty przekazane przez pracowników 

i studentów, kiermasz ciast połączony z kwestą oraz im-

preza Gifted Party. Co roku kwota zebranych przez nas 

środków wynosi od 7000 do 10 000 zł. 

NIE SAMą NAUKą żYJE StUdENt
Wiedząc o tym, że nie samą nauką żyje student, WRSS 

WPiA US zorganizowała w bieżącym roku akademic-

kim Wydziałowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dzie-

kana, a także odpowiada za wydziałowe rozgrywki 

siatkówki, które odbywają się w sali gimnastycznej 

V LO w Szczecinie. W kolejnym roku akademickim, 

prócz turnieju, mamy w planach zorganizowanie wy-

działowej ligi piłki nożnej.
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Odcienie sprawiedliwości
Jednym z głównych projektów Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego 
Wydziału Prawa i Administracji US jest zróżnicowany tematycznie cykl 
konferencji „Odcienie sprawiedliwości – społeczeństwo, polityka, prawo”. 

Studia to także czas na odpoczynek i zabawę. Re-

gularnie organizujemy imprezy wydziałowe w Klubie 

Muzycznym „Rocker”. Wstęp na nie mają tylko studenci, 

którzy okażą przy wejściu ważną legitymację. Staramy 

się zadowolić nawet najbardziej wybredne gusty mu-

zyczne, co udaje nam się dzięki współpracy ze szczeciń-

skimi muzykami klubowymi. 

PRACA NA RZECZ UCZELNI
Włączamy się w prace komisji ds. programów i jakości 

kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów. Za-

leży nam na wysokim poziomie kształcenia i nauczania, 

który później przekłada się na wyniki absolwentów 

podczas egzaminu na aplikacje. Uczestniczymy w pra-

cach senackich komisji zajmujących się kształceniem 

oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną pracowników 

naukowych. Prezentujemy zdanie studentów na Ra-

dach Wydziału Prawa i Administracji, a także rozpatru-

jemy wnioski studentów podczas prac w Wydziałowej 

Komisji ds. Pomocy Materialnej. 

Samorząd Studencki to wszyscy studenci. My jeste-

śmy jedynie ich reprezentacją. Nasza siła oddziaływa-

nia na wydział i uczelnię jest tym większa, im więcej 

osób angażuje się w codzienne życie akademickie. Jeśli 

nie mielibyśmy dla kogo pracować, bylibyśmy niepo-

trzebni. 

Budujmy więc razem tożsamość uniwersytecką i nie 

zapominajmy – razem możemy więcej. u

Bartosz Wilk
zastępca przewodniczącego 

Wydziałowej Rady 
Samorządu Studenckiego 

Wydziału Prawa 
i Administracji US,

koordynator projektu 

„Odcienie sprawiedliwości 
– społeczeństwo, polityka, 

prawo”

W celu umożliwienia bezpośrednio zaintere-

sowanym wywierania wpływu na działalność 

szkół wyższych ustawodawca w art. 202 Prawa 

o szkolnictwie wyższym powołał do życia organy 

samorządu studenckiego. 

Na Uniwersytecie Szczecińskim funkcjonują 

dwa szczeble organów samorządu studenckiego – 

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego (URSS) 

oraz Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego 

(WRSS). 

Otwarte spotkania, które samorząd realizuje już od 

czterech lat, odbywają się nieregularnie – wyzna-

czenie terminu, które często nie jest proste, pozosta-

wiamy w gestii zaproszonych osób. Z jednym z prele-

gentów wymienialiśmy się korespondencją przez pół 

roku, nim doszło do przyjazdu.

Choć poszczególne wydarzenia występują pod 

wspólną nazwą, to różnią się tematami wykładów 

i paneli dyskusyjnych, zaś przede wszystkim – za-

proszonymi prelegentami. Stawiamy na naukowców 

o dużym dorobku lub osoby o znaczących osiągnię-

ciach zawodowych, a najlepiej – osoby łączące i jed-

no, i drugie.

Do tej pory jako prelegenci wystąpili: dr hab. Ire-

na Lipowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego (rzecznik praw obywatelskich), prof. 

dr hab. Danuta Hübner (była komisarz UE ds. polityki 

regionalnej) i prof. dr hab. Tadeusz Iwiński (były depu-

towany do Parlamentu UE).

Nazwa projektu jest nieprzypadkowa, każdy z jej 

elementów jest znaczący. „Odcienie” zwracają uwagę 

na swą niejednorodność, trudność w ich zaklasyiko-

waniu i opisaniu. „Sprawiedliwość” jest tylko na po-

zór pojęciem jednoznacznym, nie ma wszak prawnie 

uznanej czy dominującej w nauce teorii sprawiedli-

wości (każdemu równo, każdemu według potrzeb, czy 

może każdemu według pracy?). Wymienione w na-

zwie trzy elementy życia społecznego podkreślić mają 

ich korelacje, a także konieczność zajmowania się nimi 

łącznie. 

Pewnych zjawisk, uregulowań czy rozstrzygnięć 

nie sposób jednoznacznie ocenić czy zakwaliikować. 

Cykl konferencji „Odcienie sprawiedliwości – społe-

czeństwo, polityka, prawo” w swym założeniu ma 

inspirować dyskusję nakierowaną nie na uzyskanie 

konkretnych odpowiedzi, lecz służącą zrozumieniu 

złożoności poruszanych tematów.

UStAWA o… BEStIACH?
Wykład Ustawa1 o postępowaniu wobec osób z zabu-

rzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – w kontek-
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Spotkanie z cyklu „Odcienie 

sprawiedliwości”, 
od lewej prof. dr hab. 
Andrzej Bałaban, 
kierownik Katedry Prawa 

Konstytucyjnego i Integracji 
Europejskiej WPiA US  

i dr hab. prof. Lech 
Paprzycki, prezes Izby 
Karnej Sądy Najwyższego
Fot. archiwum

ście dyskusji o izolacji osób niebezpiecznych po odbyciu 

kary dra hab. Lecha Krzysztofa Paprzyckiego, pre-

zesa Sądu Najwyższego, w dniu 17 kwietnia 2014 r., 

wprowadził w kontrowersje, które pojawiły się już od 

czasu zaprezentowania projektu ustawy przez Radę 

Ministrów. Wielokrotnie przypominane przez media 

sylwetki przestępców, którym za popełnione zbrodnie 

wymierzono karę śmierci (jednak wskutek zmian pra-

wa karnego na początku lat 90. przekształcono ją na 

karę 25 lat pozbawienia wolności), silnie oddziaływały 

na opinię społeczną – stały się przedmiotem częstych 

telewizyjnych czy radiowych debat, wielu artykułów 

prasowych, a przede wszystkim rozmów obywateli. 

„Ustawa o bestiach” – bo tak nazywano ją w mediach 

– ma w założeniu zapewnić społeczeństwu bezpie-

czeństwo, chroniąc przed sprawcami najgroźniejszych 

przestępstw.

Prof. Paprzycki sporo czasu poświęcił wątpliwo-

ściom, zwłaszcza natury prawnej, które budzi przed-

miotowa ustawa, dokonał jej analizy pod kątem nie-

zbędności w polskim systemie prawa. Zastanawiał 

się również nad kwestią obecnych regulacji prawych 

jako gwarantujących zapobieganiu zjawisk, którym 

ustawa ma przeciwdziałać, oraz nad tym, czy zakres 

podmiotowy ustawy nie jest sformułowany w sposób 

zbyt ogólny, skutkiem czego ustawa mogłaby znaleźć 

zastosowanie wobec wielu osób, o ile tylko odbywały 

one karę pozbawienia wolności – choćby w najniższym 

wymiarze, czyli miesiąca. Nie zabrakło też odniesienia 

do podnoszonych przez przeciwników ustawy zarzu-

tów jej niekonstytucyjności.

Wykład został uzupełniony przez panel dyskusyj-

ny z udziałem dra hab. prof. Paprzyckiego i prof. dra 

hab. Andrzeja Bałabana (kierownik Katedry Prawa 

Europejskiego i Integracji Europejskiej WPiA US), któ-

rzy rozważali funkcjonowanie precedensu w polskim 

systemie prawa i orzecznictwie Sądu Najwyższego. Te-

mat ten jest bez wątpienia mniej medialny, choć bardzo 

istotny dla nauki prawa, w której jest obecny i wciąż 

jednoznacznie nierozstrzygnięty.

HASłA PILNIE StRZEżoNE
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, pełniący od 2010 

roku urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, wygłosił wykład Prywatność w sieci. Od 

portali społecznościowych do Internetu przedmiotów (15 

maja 2014 r.), w którym głównym przedmiotem rozwa-

żań były zjawiska związane z postępem technologicz-

nym i jego konsekwencjami. 

Dr Wiewiórowski odniósł się do problemów, któ-

re występują w życiu każdego z nas, ponieważ dostęp 

do Internetu staje się powszechny; niestety, nie wszy-

scy zdają sobie sprawę z zagrożeń zeń płynących. Ko-

rzystanie z sieci może ułatwiać nasze funkcjonowanie 

i codzienne życie (lodówka, która sygnalizuje braki pro-

duktów żywnościowych, soczewka badająca automa-

tycznie poziom cukru we krwi i przekazująca wyniki 

pomiarów), co wiąże się jednak z niekontrolowanym 

gromadzeniem wielu dotychczas poufnych informacji, 

zwłaszcza danych osobowych. Przykłady niezachowa-

nia ostrożności przy korzystaniu z sieci i ich skutki były 

wystarczająco obrazowe, a rady, jak należy postępować 

z hasłami, których używamy korzystając z Internetu 

– bardzo cenne (z hasłami postępujmy jak z bielizną – 

zmieniajmy często, nie zostawiajmy na widoku, nie po-

kazujmy innym).

(NIE)ZBędNA dEREgULACJA
Ostatnim naszym gościem w roku akademickim 

2013/2014 był prof. dr hab. Stanisław Biernat – wice-

prezes Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 26 maja 

2014 r., w dzień po wyborach do Parlamentu UE, wy-

głosił wykład poświęcony orzecznictwu Trybunału 

w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii 

Europejskiej. Później zaś odbyła się debata pt. Zawody 

prawnicze – w kierunku liberalizacji czy reglamentacji? 

Prelegenci, którymi poza prof. Biernatem byli prof. dr 

hab. Andrzej Bałaban oraz dr hab. prof. US Jerzy Ciapa-

ła (pracownik kierowanej przez prof. Bałabana Katedry 

Prawa Europejskiego i Integracji Europejskiej), zastana-

wiali się, czy tzw. deregulacja zawodów prawniczych 

jest potrzebna, czy przyniesie dobre skutki oraz komu 

de facto służy (osobom wykonującym zawody prawni-

cze, czy może społeczeństwu?).

W kończącym się roku akademickim na trzech kon-

ferencjach poprzestaniemy. Po wakacjach wznowimy 

pracę nad zorganizowaniem kolejnych spotkań w ra-

mach „Odcieni sprawiedliwości”. Mamy nadzieję, że na-

stępni prelegenci przyjmą nasze zaproszenie i zaszczycą 

obecnością Wydział Prawa i Administracji US. u

1 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia  
lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r., poz. 24)
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Jak się kręci koło EGO?
Zuzanna Waligórska

członkini koła EGOCzwartek, godzina dwunasta, zielony budynek 

Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczeciń-

skiego przy ulicy Krakowskiej. Rozpoczynają się 

godziny dyżuru instytutowego. Sale wykładowe 

pustoszeją, korytarze natomiast wręcz przeciwnie 

– niedługo studenci i studentki ustawią się w kolej-

kach do gabinetów wykładowców lub zaszyją w za-

kamarkach gmachu Wydziału Humanistycznego, 

by porównać notatki, zjeść coś w uczelnianym bu-

fecie, czy po prostu czekać na kolejne zajęcia. Ktoś 

narzeka na plan zajęć, ktoś inny biegnie, by ustawić 

się w kolejce do ksero.

W tym czasie grupa studentów zbiera się w sali 

numer 12, ustawia krzesła w okrąg i zaczyna zebra-

nie. To członkowie Koła Naukowego Psychologów 

EGO. Spotykają się co tydzień, by omówić bieżące 

sprawy, konsultować swoje przedsięwzięcia i dysku-

tować o wybranej przez siebie dziedzinie nauki.

Chociaż w EGO nie brakuje pierwszoroczniaków, 

na spotkania wciąż uczęszczają założyciele koła, teraz 

studenci piątego roku, a już niedługo magistrzy psy-

chologii. Ich edukacja oraz rozwój koła przebiegały 

równolegle. 

NARodZINY KołA
W roku 2009, czyli drugim funkcjonowania Insty-

tutu Psychologii, jego studenci dzienni i wieczorowi 

poczuli potrzebę stworzenia platformy, na której 

mogliby wymieniać się swoimi doświadczeniami 

i nowo zdobytą wiedzą. Oddolna inicjatywa zyska-

ła jednak możliwość rozwoju w trwalszą strukturę 

dzięki pomocy dra hab. Andrzeja Potemkowskiego, 

prof. US, który objął raczkujące koło opieką nauko-

wą. Dzięki jego pomocy oraz determinacji założycie-

lek – Joanny Preś, Agaty Bąk, Ilony Jarzębskiej, Jo-

anny Pilarczyk, Agnieszki Bączkowskiej, Dominiki 

Cyzio i Katarzyny Dylawerskiej, 12 maja 2011 roku 

EGO zostało oicjalnie uznane za organizację stu-

dencką Uniwersytetu Szczecińskiego, na budynku 

Wydziału Humanistycznego zawisł baner projektu 

Izabeli Kurczyńskiej, a nasz anonimowy przyjaciel 

opracował logo.

Deklarację przynależności złożyło czterdziestu 

studentów (obecnie jest ich dwudziestu pięciu), któ-

rzy wybrali prezeskę Joannę Pilarczyk.

Pierwszym, wybieranym co roku przewodni-

czącym koła był Krystian Pilarczyk, obecnie drugą 

kadencję sprawuje Inga Janik. Przyjacielem i drugim 

opiekunem EGO jest mgr Ernest Tyburski z Zakładu 

Psychologii Klinicznej i Psychoproilaktyki US.

NIE tYLKo SPotKANIA
Jednak działalność koła nie ogranicza się tylko do 

czwartkowych spotkań. Studenci stawiają sobie 

trzy zadania – badać, rozwijać się oraz edukować. 

Pierwsze z nich działacze wypełniają tworząc wła-

sne inicjatywy naukowe. Wyniki eksperymentów 

i analiz prezentują występując na konferencjach, 

m.in. na co roku organizowanej przez EGO Inter-

dyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców 

„Burza Mózgów”, na której wystąpienia studentów 

i młodych psychologów z uczelni w całym kraju 

oceniało i nagrodziło jury, w składzie: dr n. med. 

Monika Mak (członkini zarządu Szczecińskiego Od-

działu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), 

dr Ilona Sowińska-Gługiewicz (Zakład Psychologii 

Klinicznej i Psychoprofilaktyki US) oraz dr hab. 

Zdzisław Kroplewski, prof. US, pełniący obowiązki 

kierownika Zakładu Psychologii Ogólnej. Pierwsze 

miejsce uzyskał Piotr Dzwiniel z Instytutu Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego Szkoły Wyższej 

Psychologii Społecznej w Warszawie za prezenta-

cję JLab: Tworzenie i walidacja nowego oprogramo-

wania przeznaczonego do diagnozy pola widzenia. 

W kategorii poster wygrała Magdalena Bury z Uni-

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

prezentująca wyniki swojej analizy związku mię-

dzy chemioterapią a funkcjonowaniem mózgu.

Członkowie EGO mocno angażują się w or-

ganizację Międzyuczelnianej Konferencji „Dzień 

Mózgu”, która co roku odbywa się na Wydziale 

Humanistycznym, nie ograniczają się jednak tylko 

do szczecińskiego środowiska badawczego. Uczest-

niczą w krajowych sympozjach i międzynarodo-
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wych projektach, jak na przykład w od-

bywającej się w lipcu bieżącego roku 

w Amsterdamie Międzynarodowej Kon-

ferencji Psychologii Pozytywnej, na któ-

rej pracujące pod opieką dr Małgorzaty 

Szcześniak z Zakładu Psychologii Ogól-

nej US Joanna Preś, Anna Starkowska, 

Martyna Kolebuk i Inga Janik przedsta-

wią wyniki swoich badań nad wdzięcz-

nością i jej rozwojem u dzieci.

PodAJ dALEJ
Studenci z EGO doskonale zdają sobie 

sprawę z wagi samorozwoju w życiu za-

wodowym psychologa, stąd dzięki zaan-

gażowaniu osób takich jak Izabella Orze-

chowska, psycholog z Psychologicznego 

Centrum Terapii i Edukacji IUXTA, Bogu-

sław Brzuchalski, psychiatra ze szpitala 

w Zdrojach, Ewa Lebdowicz, socjotera-

peutka i trenerka związana z Zachodnio-

pomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie, 

czy psychoterapeutka Anna Stęplewska-

Południak, certyikowana psychotera-

peutka psychoanalityczna PTPP z Byd-

goszczy, organizują warsztaty, dyskusje 

i wykłady nie tylko dla członków koła, 

ale zainteresowanych psychologią miesz-

kańców Szczecina i okolic.

Dla tych ostatnich we współpracy 

ze szczecińskim Psychologicznym Cen-

trum Terapii i Edukacji IUXTA powstał 

projekt „Podaj dalej”. Cyklicznie odby-

wające się spotkania swoją opieką objęła 

Izabella Orzechowska. W każdą pierw-

szą środę miesiąca studenci zapraszają 

wszystkich, bez względu na wiek i wy-

konywany zawód. Wykłady dotyczą 

nie tylko teorii naukowych psychologii, 

ale przede wszystkim ich praktyczne-

go zastosowania, na przykład poprzez 

uczenie technik relaksacyjnych czy 

warsztaty komunikacji interpersonal-

nej, ponieważ dla młodych psychologów 

bardzo istotny jest edukacyjny wymiar 

ich działalności.

Co to JESt PSYCHoLog?
Obserwując polskie społeczeństwo, za-

uważyli, jak nikła jest jego wiedza na 

temat dziedziny, którą reprezentują. 

Projekt „Co to jest psycholog?” powołano 

do życia właśnie po to, by te informacje 

uzupełnić i uporządkować, ale także by 

zbadać, jaki jest publiczny obraz przed-

stawicieli tego zawodu. Kampanię spo-

łeczną, która rozpoczęła się w marcu 

2014 i potrwa do października, prowa-
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dzą Inga Janik, prezeska koła, i jedna 

z jego założycielek, Agata Bąk.

Młodzi naukowcy za cel postawili 

sobie utrwalić w świadomości społecz-

nej pojęcia takie jak psycholog, psychia-

tra, psychoterapeuta czy coach oraz pro-

pagować różne formy pomocy i higieny 

psychicznej. Nie zapomną również o wy-

jaśnianiu stereotypów i mitów krążą-

cych na temat chorób psychicznych, tak 

jak uczynili to podczas dwunastej edycji 

Szczecińskich Spotkań Organizacji Po-

zarządowych „Pod Platanami”. W cieniu 

pawilonu wystawowego członkowie 

koła prowadzili rozmowy z uczestnika-

mi spotkania, informując ich o różnicach 

pomiędzy czterema wspomnianymi 

profesjami, a także o placówkach opieki 

psychologicznej w Szczecinie. Rozmów-

ców proszono o wypełnienie ankiety 

oraz o umieszczanie swoich przemyśleń 

i opinii na specjalnie przygotowanych 

tablicach. Podobna akcja odbyła się szó-

stego czerwca w trzech punktach mia-

sta – na placu Grunwaldzkim, Wałach 

Chrobrego i Basenie Górniczym. Zebra-

ne w ten sposób dane zostaną poddane 

analizie. Projekt zwieńczy konferencja 

naukowa, na której studenci podsumują 

swoje badania, a zaproszeni specjaliści 

wygłoszą wykłady dotyczące zdrowia 

psychicznego.

***

Na razie dyżur instytutowy dobiega 

końca i na Krakowskiej za chwilę znów 

zaczną się zajęcia. Powoli zwalniają się 

stoliki w budynku głównym, a gwar 

cichnie. W „dwunastce” krzesła odsta-

wiono z powrotem na miejsce, spotkanie 

już się kończy, chociaż studenci wciąż 

rozmawiają i żartują. Załatwiono naj-

bardziej pilne sprawy, reszta będzie mu-

siała poczekać, bo czasu zawsze jest zbyt 

mało, by omówić każdy napotkany pro-

blem czy postawione przed nimi zada-

nie. Członkowie grup odpowiedzialnych 

za poszczególne projekty umawiają się 

na indywidualne zebrania. Za tydzień 

znów się spotkają w większym gronie. 

Może do nich dołączysz? u 

http://knp-ego.blogspot.com/
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My czy ja?
„Człowiek to istota społeczna”, jak twierdził Aaronson, potrzebuje więc innych 
osób w swoim otoczeniu, najpierw z tego względu, żeby po prostu przeżyć, 
później – żeby nauczyć się żyć w określonej kulturze.

STUDENCI

Inga Janik
przewodnicząca Koła 

Psychologów EGO 
Wydział 

Humanistyczny US

Tylko dzięki drugiej osobie jesteśmy w stanie nauczyć 

się języka, opanować odpowiednie normy, zasady po-

stępowania – bez tych drogowskazów społecznych byliby-

śmy zagubieni. Człowiek jako jednostka socjalizuje się do 

życia w grupie, bez niej nie potraiłby znaleźć odniesienia 

do swoich cech charakteru, osiągnięć i potrzeb. Grupa i jej 

członkowie stanowią pewnego rodzaju lustro, w którym 

codziennie się przeglądamy, oceniając siebie przez pryzmat 

innych.

SAMotNE śCIEżKI INdYWIdUALIStóW
Jako przewodnicząca Koła Naukowego EGO obserwuję 

zachowania moich rówieśników i często rodzi się we mnie 

pytanie, dlaczego tak często stawiając na indywidualizm, 

rozwój, rezygnujemy ze wspólnotowych działań? 

Czy to nie jest wątpliwa „zasługa” pierwszych lat 

edukacji, podczas których szybko dowiadujemy się, że 

należy pracować głównie na swój indywidualny sukces, 

że zapewnią go tylko własna praca i odpowiednie wyni-

ki testu? Do zdania egzaminu, a dzięki temu dostania się 

do wymarzonego gimnazjum czy liceum, nie potrzeba 

niczego innego niż własne umiejętności. Inni kandydaci 

stanowią przecież zagrożenie, mogą być lepsi, zdolniejsi, 

mieć więcej osiągnięć, a tylko te aspekty funkcjonowania 

kandydata są punktowane i zapewniają wysokie miejsce 

na liście zwycięzców.

A gdzie miejsce i czas na inne wymiary ludzkiego życia, 

na zachowania prospołeczne, skoro trzeba osiągać coraz to 

lepsze wyniki w wyścigu szczurów?

Zatem i na dalszych ścieżkach edukacyjnych spotykają 

się młodzi, nastawieni jedynie na efekt indywidualnej pra-

cy egocentrycy. Wspinają się mozolnie i wytrwale na naj-

wyższe piętra drabiny społecznej, goniąc za kolejnym, oczy-

wiście indywidualnym sukcesem. Inni funkcjonują w tym 

świecie tylko jako konkurenci, budzący zazdrość swoimi 

osiągnięciami, liczbą zaliczonych kursów, odbytych prak-

tyk, nauką kolejnego języka, co w efekcie daje wrażenie, że 

znowu jest się z tyłu, więc trzeba gonić uciekający peleton.

To współczesne rynki pracy wymuszają takie myślenie 

o sobie i swoim sukcesie i odpowiednie i jedynie – według 

niektórych – skuteczne indywidualne działanie. Praco-

dawcy, o ironio, poszukują młodych absolwentów szkół 

wyższych z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem za-

wodowym. Same studia, nawet te najbardziej efektywne, 

nie zapewniają sukcesu na rynku pracy.

Dlatego właśnie stawiamy na rywalizację, a nie na 

współpracę, ponieważ robienie czegokolwiek razem po 

prostu przestaje się opłacać. Świadomość tylu możliwo-

ści rozwoju i poszerzania swoich umiejętności i rozwoju 

kompetencji, które zapewnią bezpieczną pozycję na rynku 

pracy – jest dużo bardziej atrakcyjna niż bezinteresowna 

współpraca w przestrzeni społecznej.

Czy zatem zmieni się nasza kultura, czy pojawi się 

nowe określenie: „człowiek to istota aspołeczna”?

Mam nadzieje, że tak się nie stanie. Współpracując 

z innymi, dostrzegam w swoim otoczeniu wiele osób, które 

działają bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka, bez 

zastanawiania się, czy im się to opłaca. Potraią zaangażo-

wać się i poświęcić swój czas nie po to, aby osiągnąć coś dla 

siebie, ale przed wszystkim – dla innych. Potraią być em-

patyczni, dostrzec problemy innych ludzi. Pragną zmienić 

rzeczywistość i razem działać na rzecz społeczeństwa.

NASZE Koło WSPółPRACY
W naszym Kole Psychologów EGO podejmujemy wła-

śnie takie działania, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwiększenie 

świadomości na temat zdrowia psychicznego: gdzie można 

szukać pomocy psychologicznej, jak uzyskać wsparcie spe-

cjalistów w trudnej sytuacji. Również poprzez działalność 

polegającą na badaniach naukowych o różnej tematyce 

(„Typ relacja lekarz – pacjent a poziom zadowolenia pacjen-

ta z tej relacji”, „Wypalenie zawodowe u sędziów”, „Style 

radzenia sobie ze stresem a zadowolenie z życia”) pragnie-

my przekazywać innym wiedzę, która będzie przydatna do 

zrozumienia zachowań, przeżyć, mechanizmów drugiego 

człowieka.

Wspólne dążenie do realizacji wyznaczonych sobie ce-

lów powoduje pojawienie się wielu pozytywnych emocji, 

przynosi akceptację, szacunek i przynależność, a takich od-

czuć nie może zabraknąć w życiu żadnego człowieka.

Być może warto promować działania oparte na współ-

pracy, żeby nie usłyszeć za jakiś czas odpowiedzi na pyta-

nie: Kogo zabrałbyś na bezludną wyspę? Odpowiedź za-

brzmi: samego siebie. u

75

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 4-6 / 2014



KULTURA

Rzemieślniczy projekt

Rzemiosło urzeka. Od 2007 r. odwiedzam rzemieślników,  
dla ich opowieści krótkiej i szczerej, dla uroku warsztatowego obszaru. 
Nagromadzeń. Pracownie wtulone w przestrzeń miejską dyskretnie 
zawiadamiają o swoim istnieniu.  
A ono zdaje się nie być takie intensywne.

Justyna Machnik – absolwent-

ka Uniwersytetu Szczecińskiego 

(politologia), przewodniczka tury-

styczna, koordynatorka projektu 

„Kamienice Szczecina” (trasa „Nie-

zwykli szczecinianie i ich kamie-

nice”), założycielka i prezeska sto-

warzyszenia „POMIEŚCIENOGA”, 

w latach 2007-2012 dziennikarka 

Polskiego Radia Szczecin i Szczecin 

Fm, autorka artykułów o zakamar-

kach szczecińskich, animatorka wy-

darzeń kulturalnych

To przecież kilka dekad z okładem, więc wysiłek 

przetrwania, pomieszany z przyzwyczajeniami. 

„Robić trzeba i tylko tyle” – powiedział krawiec. 

Rzemieślnicy nie są pozbawieni wigoru, zaradno-

ści, gospodarności. Zawsze przy pracy. Są odtrutką na 

ponurość standardowej obsługi. Wszyscy naturalni, 

strojni w swoje umiejętności i szacunek dla klienta – 

„najpierw trzeba się napracować, potem są efekty”. 

Napis na tabliczce-klasyku głosi: „Zakład świad-

czy usługi dla ludności”. Pomyślałam, że nie brakuje 

w Szczecinie usługodawców współczesnych – cieka-

wych, sumiennych i pomysłowych. Wszyscy dzięki 

swojej wiedzy i aktywności są użyteczni, potrzebni 

miastu. Świadczą usługi dla ludności (mieszkańców 

Szczecina) w takich dziedzinach jak kultura, nauka, 

sztuka, medycyna, sektor pozarządowy, a nawet ga-

stronomia. 

Ekspozycja profilu działalności warsztatu to wi-

tryna. Tak jak ona stanowi o charakterze zakładu, 

tak zaproszone do projektu osoby stanowią o cha-

rakterze Szczecina. Pomiędzy szyldem a dekoracją 

(często z firanką) umieściliśmy więc osoby fotogra-

fowane. Splotło się dawne z teraźniejszym. Trzyna-

Jakub Bessarab
Fot. Agnieszka BessarabFot
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ście razy. Zaproszeni do sesji w witry-

nach zakładów rzemieślniczych: Kinga 

Rabińska, Przemek Głowa, dr Maciej Ko-

walewski, Monika Petryczko, Damian 

Lachowski, Wojciech Wirwicki, Paulina 

Ratajczak, Natalia Szostak, Katarzyna 

i Przemysław Jackowscy, Bolesław So-

bolewski, Konrad Pawicki, Basia Teresz-

ko, prof. Jacek Rudnicki.

Rzeczywistość nie sprzyja starym 

zakładom usługowym, szwankuje. Dzię-

ki wystawie, której wernisaż odbył się 

w Piwnicy Kany 6 czerwca 2014 r. (mece-

nas: EPA sp. z o.o.), pokazana została ich 

uroda, zanim zniknie. 

Projekt „Usługi dla ludności” to do-

tychczas cykl materiałów reporterskich 

dla Radia Szczecin, artykuły, spacer po 

zakładach wespół z uczestnikami festi-

walu „Spoiwa Kultury 2013” oraz wy-

stawa ze zdjęciami Jakuba Bessaraba. To 

fotograf, strażak, DJ, prezenter muzycz-

ny. Jest trochę rzemieślnikiem z nutką 

artyzmu, albo artystą z odrobiną rze-

mieślnictwa, sam nie wie do końca. „By-

łem i jestem szczęśliwy, że mogłem wziąć 

udział w tym projekcie. Poznałem bardzo 

ciekawe miejsca, do których chyba nigdy 

samodzielnie bym nie traił. Poznałem 

tam wielu fascynujących ludzi, z który-

mi nie dane by mi było się spotkać. To 

inny świat, który wymiera, na co nic nie 

poradzimy. Trzeba pielęgnować wiedzę 

i pamięć tych miejsc, zawodów i ludzi”.

Zapewne nie odrodzi się powodzenie 

starych zakładów rzemieślniczych. Jedni 

żałują, inni się cieszą, że znikają deforma-

cje w tkance miasta. Szanse rzemieślni-

ków na wystarczający zarobek, na godną 

abdykację zawodową, przepadły. Wy-

trzymali sporo – w okresie PRL-u i w wy-

niku agresywności naszych czasów. Brak 

klientów to najdotkliwsze. Pracują jed-

nak wciąż nieposkromieni w usługach 

dla ludności. Mistrzom ceremoniału rze-

mieślniczego będzie poświęcona przy-

szłoroczna wystawa w Muzeum Techni-

ki i Komunikacji. 

„Jeśli klient jest szczęśliwy, to je-

stem również szczęśliwa” – powiedzia-

ła modystka. Moje szczęście to oznaki 

zainteresowania starym rzemiosłem 

szczecińskim. Łza wzruszenia u kuśnie-

rza podczas wernisażu wystawy też jak 

najbardziej. u

www.facebook.com/UslugiDlaLudnosci
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Spadkobiercy

Usługi dla ludności były w miastach od starożytności i od zawsze były ważną 
częścią życia po miejsku. A teraz znikają, a ich współczesne najpopularniejsze 
wcielenia: lombardy, salony gsm i fastfoody nie mają nic wspólnego ze 
starannością, ciągłością, lokalnością i poczuciem bycia u siebie. Zanikający 
świat rzemiosła to także koniec miasta, do jakiego przywykliśmy w naszej 
kulturze od tysiącleci.

Miasta bez rzemiosła nie może sobie wyobrazić 

też Justyna Machnik. Znana dziennikarka 

i – jak o sobie mówi: szczecinerka – realizuje fanta-

styczny projekt: odwiedza i dokumentuje zakłady 

rzemiosła i usług. Kolejną częścią tego przedsięwzię-

cia jest prezentacja szczecinian ze świata kultury, ak-

tywności społecznych, nauki w roli rzemieślników. 

Na zdjęciach Jakuba Bessaraba sportretowano tych, 

którzy zdaniem Justyny świadczą rzetelnie Usługi dla 

(szczecińskiej) Ludności. 

Ale Usługi dla Ludności to coś znacznie więcej 

niż tylko akcja promująca wybrane osoby. To przede 

wszystkim hołd dla rzemiosła, składany dzięki pie-

czołowitej pracy dokumentalistki. Justyna nagrywa 

wywiady, zbiera relacje, gromadzi pamiątki, słowem 

zachowuje dla potomnych istotę miejskiego życia, 

którego nierozerwalną częścią jest rzemiosło. Obie-

cała, że powstanie o tym książka i album. Będzie to 

prawdziwa airmacja etyki solidności, mistrzostwa 

i woli przetrwania w świecie po transformacji, gdzie 

mały zakład w suterenie jest prawie w sposób auto-

matyczny małym muzeum. Lubię sobie wyobrażać, że 

za 30 lat ktoś w Książnicy Pomorskiej weźmie taki al-

bum do ręki i poczyta, jak wyglądał fach szewski, kra-

wiecki, kaletniczy, zegarmistrzowski w Szczecinie. 

Jakoś tak jest, że dopiero dzisiaj poczucie utraty 

czegoś wartościowego sprawia, że z uczuciem mó-

wimy o rzemieślnikach. A ci raczej nie mieli łatwo 

w Polsce szlacheckiej i chłopskiej, od zawsze anty-

mieszczańskiej. Obrywało im się i od politycznej le-

wicy, i od młodopolskich literatów. W Polsce Ludowej 

też nie mieli dobrej prasy, a dzisiaj, kiedy do dobrego 

tonu w lepszych sferach należy noszenie butów lub 

garnituru szytego na miarę, kiedy naprawdę zaczęto 

doceniać mistrzostwo i zręczność rąk, po prostu jest 

ich już coraz mniej. 

dr Maciej Kowalewski
Instytut Socjologii
Wydział 
Humanistyczny US

Są rzecz jasna jeszcze w Szczecinie ostatni spad-

kobiercy miasta, które się jeszcze tli w przykurzo-

nych piwnicach, za niemodnymi irankami, ledwo 

ostałymi po zderzeniu z kryzysem i globalną gospo-

darką. Jeszcze utrzymują się na powierzchni, dzięki 

własnym cechowym instytucjom, tradycyjnej rela-

cji mistrza i czeladników, dbałości o klienta, praco-

witości, stałej obecności. Przedsięwzięcie Justyny 

przypomina, że aby dobrze czuć się w trudnym mie-

ście, jakim jest Szczecin, trzeba znaleźć jakieś przy-

wiązanie, choćby do własnego szewca czy piekarza, 

którego zakład przez dziesięciolecia jest niezmiennie 

w tym samym miejscu. 

A najwięcej rzemieślników jest w szczecińskim 

śródmieściu, od lat wypieranym ze świadomości 

przez wszystkie jak dotąd władze miasta i nową 

klasę średnią, która na mieszkańców tej części mia-

sta patrzy w najlepszym wypadku ze współczu-

ciem, a bywa, że i ze strachem. Nie pamiętając, że na 

strzeżonych przedmieściach i w nowych pięknych 

osiedlach deweloperskich nie ma może tylu pija-

ków, ale też nie ma życia, nie ma wspólnoty, nie ma 

życia po miejsku. 

PS. Nigdy sam nie mieszkałem w szczecińskim 

śródmieściu. Ale mam tu rodzinę, dziadka w jednej 

z rozpadających się oicyn ulicy Jagiellońskiej, któ-

rą bogaci właściciele odnowionego frontu odcięli 

wielkim płotem. Także oicynę, w której mieścił się 

kiedyś niezły zakład cukierniczy, ze sklepem tuż 

koło bramy wejściowej. Teraz kamienica ma piękną 

odnowioną fasadę, a na miejscu cukierni jest sklep 

z byle jakimi towarami z Chin. Oczywiście, miasto 

się zmienia, ale trudno mi się pogodzić z tym, że 

zmienia się na gorsze. u
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ERASMUS

Alicja Cegielska 
studentka prawa US

członkini ESN Szczecin

Miękkie lądowanie
czyli Erasmus Student Network 

US Szczecin w akcji

Erasmus Student Network jest największą w Europie 
organizacją studencką skupiającą ponad 180 tysięcy 
członków. Od 15 lat w Polsce i od 5 w Szczecinie wspiera 
i promuje program wymiany międzynarodowej Erasmus. 
Hasło organizacji „Studenci pomagają studentom” 
w jednym zdaniu oddaje misję stowarzyszenia.

Udział w studenckiej wymianie międzynarodowej 

Erasmus daje uczestnikom szansę zdobycia jedy-

nego tego typu życiowego doświadczenia. Semestr lub 

dwa studiów w obcym kraju to nie lada wyzwanie: 

obcy język, odmienna kultura i obyczaje, a przecież 

student z zagranicy ma w naszym mieście żyć i funk-

cjonować jak każdy inny. Czekają go niełatwe nawet 

dla nas wizyty w dziekanacie, mieszkanie w akade-

miku i niejednokrotne niekiedy spotkania z polską 

służbą zdrowia, służbami bezpieczeństwa czy admini-

stracją, czyli zdarzenia prozaiczne i codzienne, jednak 

dla obcokrajowca stanowiące często barierę trudną do 

sforsowania. Dzięki działalności i zaangażowaniu 25 

członków organizacji ESN US stres zagranicznych stu-

dentów związany z pobytem na wymianie Erasmus 

w Szczecinie jest łagodzony.

ANIoł StRóż, CZYLI MENtoR
Praca członków ESN US Szczecin jest zorganizowana 

wokół projektów ogólnopolskich i międzynarodo-

wych mających na celu opiekę nad studentami z za-

granicy przebywającymi w Szczecinie na wymianie 

studenckiej Erasmus oraz ich aktywizację w życiu spo-

łeczności lokalnej.

Od pierwszego dnia pobytu w Szczecinie w ramach 

programu „Mentor” każdy z przybywających na wy-

mianę studentów ma przydzielonego opiekuna, który 

odpowiada za jego aklimatyzację, pomaga mu w ciągu 

całego pobytu, począwszy od zakwaterowania w aka-

demiku. Bycie mentorem jest wyzwaniem samym 

w sobie, trzeba być gotowym także w nagłych przy-

padkach, jak choćby choroby czy przygód trudnych do 

przewidzenia.

Ponadto w ramach pomocy w pierwszych dniach 

pobytu w Szczecinie studenci z ESN US Szczecin przy-

gotowują tzw. Orientation Week, podczas którego orga-

nizują gry miejskie, mające na celu poznanie i oswojenie 

nowo przybyłych z nową dla nich przestrzenią. 

ESN Card to legitymacja Erasmusa, ważna na terenie 

całej Europy, upoważniająca studenta do zniżek w loka-

lach i na usługi irm będących partnerami organizacji. 

Dzięki aktywności koordynatorów szczecińskiej sekcji 

Erasmusi w naszym mieście korzystają ze zniżek nie tyl-

ko w wielu restauracjach, pubach i klubach, lecz także 

w salonach fryzjerskich i kosmetycznych oraz kinach, 

za co sekcja została wyróżniona przez ESN Polska.

PRZEdE WSZYStKIM INtEgRACJA
Również ogólnoeuropejski Program Social Erasmus 

spełnia funkcję integrującą. W ramach tego projektu 

wszystkie sekcje organizują akcje angażujące studen-

tów Erasmusa w życie społeczności lokalnej. W naj-

większych miastach Polski cyklicznie odbywają się 

wyjścia grup studenckich do szkół, czyli tzw. „Erasmus 
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in Schools”. W trakcie Lekcji Europejskich opowiadają 

o swoich krajach, co ma na celu przełamanie stereoty-

pów i poznanie tradycji oraz zwyczajów panujących 

w danym kraju Unii Europejskiej.

Realizacja szerokiego wachlarza programów pro-

wadzonych przez Erasmus Student Network ma za za-

danie angażowanie studentów zagranicznych w różne 

dziedziny życia społecznego, jak i umożliwianie rozwo-

ju ich zainteresowań, np. dzięki udziałowi w Ogólno-

europejskim Konkursie Fotograicznym dla Studentów 

„Discover Europe”, organizowanym w Polsce od 11 lat, 

a w tym roku po raz pierwszy – również w Szczecinie 

pod patronatem honorowym Uniwersytetu Szczeciń-

skiego. Zadaniem uczestników konkursu jest ukazanie 

różnic kulturowych w Europie. „Discover Europe” w ze-

Szczecin. Madaba. Lipsk

ERASMUS

Bartosz Narożny
student germanistyki
Universität Leipzig

Stół zastawiony regionalnym jedzeniem z Niemiec 

i smakołykami z różnych części Europy, a przy nim 

studenci. Każdy z innego kraju, wszyscy pochłonięci 

rozmową. Wokół słychać między innymi niemiecki, 

angielski, rosyjski czy arabski. Rozmowy przeplatają 

się ze śmiechem, w tle gra muzyka. To tylko jedno z co-

tygodniowych spotkań wspólnych znajomych, którzy 

w poszukiwaniu nowych doświadczeń opuścili na rok 

swoje domy. 

ERASMUS? KIERUNEK LIPSK
Ich wspólna przygoda rozpoczęła się w Lipsku, drugiej 

największej po Berlinie aglomeracji we wschodnich 

Niemczech, dokąd przyjechali z różnych powodów. 

Większości z nich zależy na poprawie znajomości języ-

ka niemieckiego lub angielskiego, zdobyciu nowego do-

świadczenia oraz uzyskaniu znajomych z całego świata.

Pobyt w obcym kraju to również możliwość zro-

zumienia własnych słabości oraz usamodzielnienia się 

w dotychczas nieznanym otoczeniu. Międzynarodowe 

środowisko akademickie gwarantuje osobom przeby-

wającym za granicą w ramach programu Erasmus nie 

tylko dobrą zabawę, ale również poznanie zwyczajów 

panujących w poszczególnych rejonach nie tylko Starego 

Kontynentu. Studenci uczestniczą lub organizują sami 

wycieczki, poznając historię i kulturę miejsc położonych 

w pobliżu Lipska.

KRóL JoRdANII
Kto uważa, że dziesięciomiesięczny pobyt w Niemczech 

pozwoli jedynie na zgłębienie kultury naszych zachodnich 

sąsiadów, jest w błędzie. Już samo dzielenie pomieszczeń 

z drugą osobą obituje w niezapomniane doświadczenia, 

o czym mogłem się sam przekonać. W październiku za-

szłym roku zajął II miejsce w Konkursie o Nagrodę im. 

Karola Wielkiego, jako poszerzający świadomość mło-

dych Europejczyków na tematy europejskie.

Każdy z realizowanych projektów stowarzyszenia 

Erasmus Student Network w Szczecinie prowadzony 

jest przez koordynatora lokalnego, który musi umiejęt-

nie organizować pracę własną i zespołu, wykazywać 

się łatwością w nawiązywaniu kontaktów, pewnością 

siebie, pomysłowością i szczególnym entuzjazmem. Po-

nieważ jest to praca non proit, nagrodą za wysiłek wło-

żony w działalność jest zdobycie cennych doświadczeń, 

rozeznania w społecznym i kulturalnym życiu miasta 

czy możliwość awansu na szczeble krajowe i międzyna-

rodowe organizacji. u
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ERASMUS

W roku akademickim 2012/2013 licz-

ba naszych studentów i pracowników 

przebywających na uczelniach za gra-

nicą w ramach programu Erasmus wy-

niosła 418 osób. Z każdym rokiem przy-

bywa zgłoszeń. Trudno jest stwierdzić, 

które kraje cieszą się największą popu-

larnością wśród beneicjentów, ponie-

waż studenci są ograniczeni ofertą, któ-

rą tworzą wydziały. Najwięcej umów 

podpisano z uczelniami włoskimi i nie-

mieckimi, dużo jest umów z uczelniami 

w Hiszpanii i Francji, a także Turcji. Na 

rok akademicki 2014/2015 wydziały 

przygotowują kolejną ofertę w związ-

ku z nową edycją programu Erasmus. 
Magdalena Zobel 

Dział Spraw Międzynarodowych US

mieszkałem pod jednym dachem z Jordań-

czykiem, Sabą Abu Jeriesem, który pochodzi 

z Madaby, miasta położonego w północno-za-

chodniej części Jordanii i studiuje architektu-

rę w stolicy – Ammanie. Już pierwsze nasze 

spotkanie stało się okazją do intensywnej 

wymiany informacji o sobie, której skutkiem 

był spory szok kulturowy wywołany brakiem 

wiedzy o kraju współlokatora. 

Pewnego wieczoru urządziliśmy sobie 

przed laptopem błyskawiczny kurs kulturo-

znawczy. Trwający kilka godzin wirtualny 

przelot nad morzem nowych dla nas infor-

macji obejmował odwiedziny popularnych 

wśród turystów i tubylców miejsc w Polsce 

i Jordanii. 

Zaczęliśmy od Petry, ruin miasta Naba-

tejczyków słynnego z wykutych w skałach 

budowli. Wędrowaliśmy po pustynnych 

piaskach Wadi Rum, biwakując jak beduini 

pod gołym niebem. W Akabie, jordańskiej 

stolicy sportów wodnych, nurkowaliśmy 

w ciepłych wodach zatoki w północnej 

części Morza Czerwonego. Dzięki ilmom 

w serwisie YouTube mogłem zobaczyć rów-

nież przepływającą przez Liban, Syrię, Izrael 

i Jordanię rzekę Jordan oraz Kasr al-Jahud 

na izraelsko-jordańskiej granicy, uznawane 

za miejsce chrztu Jezusa Chrystusa. Wy-

cieczka kończyła się zdjęciami ludzi unoszą-

cych się na powierzchni Morza Martwego. 

Jeszcze tego samego wieczoru przymie-

rzyłem typowe dla Arabów nakrycie głowy 

nazywane keiją – co ciekawe, to kwadrato-

we, bawełniane płótno jest w kolorze polskiej 

lagi. „Białą keiję nosi się w krajach Zatoki 

Perskiej, np. w Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich, Katarze czy Iraku. Biało-czer-

wona krata jest związana z naszym królem 

i nosi się ją wyłącznie w Jordanii” – wyjaśnił 

mi Saba, obwiązując moją głowę chustą.

ARoMAt SPotKAń
Jak się szybko przekonałem, Jordańczycy 

żyją w odwróconej organizacji dnia – ze 

względu na klimat panujący w ich rodzin-

nym kraju śpią do wczesnych godzin popo-

łudniowych i pracują do późna w nocy. Są to 

ludzie bardzo otwarci i kontaktowi. Żadne 

ich spotkanie nie może obyć się bez kawy 

lub herbaty oraz arabskiej muzyki.

Artyści pochodzenia arabskiego nie 

tworzą utworów dla jednego narodu, lecz 

całego świata arabskiego. Ich muzyka jest 

skoczna, żwawa i często stanowi dobry 

podkład muzyczny do tańców ludowych. 

Jordańczycy znają dobrze teksty swoich 

piosenek, śpiewają je razem i często wybijają 

ich rytm, uderzając dłońmi o meble, tupiąc 

nogami lub poklaskując. 

Arabskie spotkania to również uno-

szący się w powietrzu aromat kawy i her-

baty, przygotowywanych według ściśle 

określonego rytuału. Kawę należy parzyć 

w specjalnym tygielku, doprowadzając ją 

kilkakrotnie do wrzenia, herbatę zaś podaje 

w specjalnym metalowym czajniku, zaraz 

po zdjęciu z palnika. 

tRANSfER KULtURoWY
Również Jordańczycy, których zafascyno-

wała historia odzyskiwania przez Polskę 

niepodległości oraz nasza słowiańska men-

talność, otwartość i gościnność, wynieśli 

wiele z naszych spotkań. 

Podczas obcowania z naszymi rodakami 

mieli możliwość poznania polskiej muzyki 

oraz ilmów promujących miasta, z których 

pochodzimy. Nieraz zostali ugoszczeni przez 

nas żurkiem, barszczem, krokietami, pieroga-

mi i oczywiście... szczecińskimi pasztecikami, 

które przypadły im do gustu. Również przy-

gotowywanie posiłków w większej grupie 

studentów okazało się dobrym sposobem na 

wspólną zabawę i integrację.

W lutym Saba wraz ze swoim przyjacielem 

odwiedził Szczecin. Z Karoliną Wesołowską, 

studentką psychologii i anglistyki US, poka-

zaliśmy im najciekawsze według nas miejsca. 

Naszym gościom podobały się szczególnie Ja-

sne Błonia i bunkier znajdujący się pod budyn-

kiem szczecińskiego Dworca Głównego.

StUdENCIE, JEdź NA ERASMUSA!
W Lipsku przebywam w międzynarodo-

wym otoczeniu. To wspaniałe uczucie móc 

codziennie odkrywać coś nowego. Okazało 

się, że pobyt w Niemczech umożliwia mi 

również odkrywanie świata dzięki kon-

taktom z innymi stypendystami. Mieszka-

jąc w Lipsku, szybko doceniłem centralne 

położenie miasta, które umożliwiło mi już 

zwiedzenie w tani i szybki sposób ponad 

dwudziestu różnych miast i miejsc w całych 

Niemczech.

Pobyt za granicą to nie tylko wielkie wy-

zwanie, ale i ogromna satysfakcja z każdego 

samodzielnie wykonanego kroku i zawarcia 

każdej nowej znajomości. To możliwość lep-

szego poznania i doświadczenia świata, cze-

go z całą pewnością nie da się zrobić zostając 

podczas studiów w Szczecinie. u

Polsko-jordańsko-rosyjsko-słowacki wyjazd do Wernigerode.
Fot. archiwum prywatne
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Centrum Badań 
Strukturalno-Funkcjonalnych 
Człowieka na starcie

W cieniu drzew otaczających budynek przy ul. Narutowicza w Szczecinie, 
adaptowanych na potrzeby Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych 
Człowieka, 23 maja 2014 r. wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego 
Andrzej Jakubowski oraz JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk podpisali 
umowę o doinansowanie tego ważnego nie tylko dla naszej uczelni projektu 
realizowanego przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US.

PROJEKTY

Jego całkowity koszt  wynosi ok. 11 000 000 zł, z cze-

go 6 803 889,75 zł stanowić będzie doinansowanie 

ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-

morskiego. 

Powołanie Centrum jest m.in. pokłosiem badań re-

alizowanych przez zespół naukowców pod kierunkiem 

tegorocznego laureata nagrody Nobla Zachodniopomor-

skiego dra hab. Pawła Cięszczyka, prof. US, które dotyczą 

genów kodujących białka kolagenowe. Naukowcy z US 

realizują ten projekt w kooperacji z czołowymi ośrodka-

mi naukowymi zajmującymi się tematyką, między in-

nymi z RPA, Australii czy USA. Wyniki prowadzonych 

badań znajdą szerokie zastosowanie przede wszystkim 

w medycynie i traumatologii, ale także w przemyśle 

farmaceutycznym, a nawet obuwniczym. 
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PROJEKTY

W skład Centrum Badań Struktural-

no-Funkcjonalnych Człowieka wchodzić 

będą kompletnie wyposażone laboratoria: 

genetyki, biochemii, izjologii oraz kinezjo-

logii i biomechaniki. Dzięki tej inwestycji 

WKFiPZ będzie jedną z pierwszych tego 

typu w Europie najnowocześniej wyposa-

żonych jednostek naukowych prowadzą-

cych badania naukowe z zakresu kultury 

izycznej, sportu i medycyny sportowej.

W ramach zaplanowanych prac prze-

widywana jest adaptacja na potrzeby prac 

badawczych budynku przy ul. Narutowi-

cza 17c oraz sali sportowej przy al. Piastów 

40b. Ponadto zakupione zostaną wysoko 

wyspecjalizowane urządzenia umożliwia-

jące prowadzenie badań oraz specjalistycz-

na aparatura diagnostyczna, konieczna 

dla osiągnięcia najwyższego poziomu. 

Strategicznym celem jest także uzyskanie 

certyikacji na laboratoria genetyczne i i-

zjologiczne, co w przyszłości pozwoli na 

prowadzenie badań naukowych i komer-

cyjnych na światowym poziomie.

– Stworzenie Centrum, w którym 

prowadzone będą kompleksowe bada-

nia organizmu ludzkiego zarówno w za-

kresie genetyki, biochemii, izjologii, jak 

i biomechaniki jest przede wszystkim 

odpowiedzią na potrzeby wynikające 

z coraz bardziej powszechnych urazów 

w obrębie narządów ruchu, dotyczących 

przede wszystkim osób młodych i ak-

tywnych, które doznają kontuzji  związa-

nych z uprawianiem różnych dyscyplin, 

ale także osób starszych. Opracowanie 

skutecznych metod prewencji wiązałoby 

się oczywiście ze znaczącym spadkiem 

występowania poszczególnych rodza-

jów urazów, co znalazłoby swoje odbicie 

w korzyściach ekonomicznych, co ozna-

cza mniej środków inansowych prze-

widzianych na leczenie, i społecznych, 

w tym między innymi przyczyniłoby 

się do wzrostu zatrudnienia w sektorze 

usług, ponieważ związane jest z prowa-

dzeniem specjalistycznej diagnostyki, 

wdrażaniem opracowanych programów 

prewencyjnych, produkcją specjalistycz-

nych materiałów i przyrządów stoso-

wanych w izjoterapii, opracowaniem 

nowych rodzajów suplementacji itd. Nie-

mierzalnym rezultatem realizacji propo-

nowanego projektu będzie dalszy rozwój 

takich dyscyplin, jak: medycyna, trauma-

tologia, rehabilitacja czy geriatria – zapo-

wiada dr hab. Paweł Cięszczyk, prof. US, 

prodziekan Wydziału Kultury Fizycznej 

i Promocji Zdrowia US oraz koordynator 

projektu.

Celem naukowym proponowane-

go projektu jest ustalenie genetycznych 

czynników ryzyka związanych z powsta-

waniem określonych rodzajów kontuzji 

i opracowanie na tej podstawie bezin-

wazyjnych i efektywnych metod oceny 

ryzyka wystąpienia uszkodzenia aparatu 

kostno-więzadłowego, tj. uszkodzenia 

więzadeł i ścięgien, uszkodzeń kośćca, ale 

także i deformacji stopy. Kolejnym kro-

kiem wynikającym z wdrożenia wyników 

realizowanych badań będzie opracowanie 

zindywidualizowanych i skutecznych me-

tod prewencji poszczególnych rodzajów 

kontuzji, jak chociażby stosowanie odpo-

wiedniego rodzaju obuwia czy specjali-

stycznych wkładek ortopedycznych, ukie-

runkowana suplementacja i opracowanie 

specjalnego rodzaju odżywiania, specjali-

styczne programy wzmacniające poszcze-

gólne obręcze mięśniowe itd.

– Projekt ma strategiczne znaczenie 

dla województwa zachodniopomorskie-

go wpisując się w obszar biogospodarki 

(smart specialisation) w sektorze Life Scien-

ces i Bioservices. Jego realizacja przyczyni 

się również do odegrania kluczowej roli 

w podnoszeniu poziomu konkurencyjno-

ści i innowacyjności gospodarki regionu, 

szczególnie w rozwoju sieci powiązań ko-

operacyjnych sektora przedsiębiorstw, 

nauki, badań i rozwoju, dzięki czemu moż-

liwa będzie realizacja wizji województwa 

zachodniopomorskiego określonej w Stra-

tegii Rozwoju Województwa Zachodnio-

pomorskiego do 2020 roku – wyjaśnia 

Andrzej Łuc, kierownik Działu Projektów 

Europejskich US. 

Przewidywane zakończenie realizacji 

projektu planowane jest na 30 marca 2015 

roku, a rozpoczęcie działalności badawczej  

nastąpi w czerwcu 2015 r. u

Uroczyste podpisanie umowy. 
Od lewej: JM Rektor prof. dr hab. Edward 
Włodarczyk, prof. dr hab. Waldemar Gos, 
prorektor ds. inansów i rozwoju, Andrzej 

Jakubowski, wicemarszałek województwa 
zachodniopomorskiego, dr hab. Paweł Cięszczyk, 

prodziekan WKFiPZ.
Fot. Jerzy Giedrys
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Staże studenckie 
– cenne doświadczenie i mocny 
punkt w CV

Zdobycie minimalnego choć doświadczenia zawodowego znacznie zwiększa szanse 
absolwentów na rynku pracy. Służą temu staże organizowane przez Dział Projektów 
Europejskich US w ramach projektu „Uniwersytet Szczeciński – Lider przyszłości”.

Katarzyna 
Husakowska
koordynatorka ds. 
promocji i rekrutacji 

w projekcie

Badania przeprowadzone przez Polskie Stowarzysze-

nie Zarządzania Kadrami pokazały, że tylko 20 pro-

cent studentów w trakcie studiów zyskało umiejętności 

ułatwiające znalezienie zatrudnienia, a ponad połowa 

z nich obawia się wejścia na rynek pracy1.

Aby ułatwić swym studentom start w życie zawo-

dowe, nasza uczelnia w ramach realizowanego projektu 

„Uniwersytet Szczeciński – Lider przyszłości” przezna-

czyła w 2014 r. ponad 800 000 zł na realizację płatnych 

trzymiesięcznych staży, tym samym sześciokrotnie 

zwiększając w V edycji, która ruszyła na przełomie lute-

go i marca, liczbę miejsc stażowych z 15 do ponad 100. 

W ciągu trzech tygodni rekrutacji do Akademic-

kiego Biura Karier zgłosiło się ponad 400 osób, w tym 

przede wszystkim studenci Wydziału Nauk Ekono-

micznych i Zarządzania (94 osoby), Humanistycznego 

(93 osoby) oraz Zarządzania i Ekonomiki Usług (86). 

Łącznie zgłosiły się aż cztery osoby na jedno miejsce 

stażowe, co dowodzi potrzeby realizacji takich działań. 

Studenci, którzy otrzymali największą liczbę punktów 

podczas rekrutacji, zostali zaproszeni na rozmowę kwa-

lii kacyjną. Z tymi, którzy przeszli ją z pozytywnym 

wynikiem, zostały podpisane umowy stażowe. Dodat-

kowo wszyscy kandydaci mieli możliwość skorzystania 

z doradztwa zawodowego.

KoRZYśCI Z odBYCIA StAżU
Trzymiesięczne staże odbywają się w okresie waka-

cyjnym w wymiarze 115 godzin miesięcznie. Stażysta 1 Zakończyły się pierwsze audyty staży i praktyk w fi rmach, www.pszk.org.pl

otrzymuje z uczelni stypendium w wysokości 1500 zł 

netto miesięcznie, a jego zakres obowiązków jest zgod-

ny z programem studiów.

W poprzedniej edycji staże były realizowane w na-

stępujących i rmach i instytucjach: Adecco Poland Sp. 

z o.o., ATS Systemy Informatyczne Sp. z o.o., DGS Po-

land sp. z o.o., Gispro sp. z o.o., kk-electronic Polska sp. 

z o.o., Muzeum Narodowe w Szczecinie, Polskie Sto-

warzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-

wym, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, Szczecińska Agencja Ar-

tystyczna, Szczeciński Inkubator Kultury, Urząd Gmi-

ny Wierzchowo, Urząd Miasta Szczecin, Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków, Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich 

w Szczecinie. 

Program płatnych staży organizowany będzie na 

Uniwersytecie Szczecińskim do końca 2015 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 

projektu www.liderprzyszlosci.univ.szczecin.pl. u
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dr Krzysztof Krupecki
Wydział Kultury 

Fizycznej i Promocji 

Zdrowia US

Na dwa lata przed Igrzyskami 
Olimpijskimi w Rio de Janeiro

Na dwa lata przed Igrzyskami Olimpijskimi wyniki sportowe uzyskiwane 
przez studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US napawają 
optymizmem co do szans na udział w reprezentacji Polski na zbliżające się 
igrzyska. Nasze nadzieje wiążą się z wynikami osiągniętymi przez studentów 
i pracowników w zmaganiach sportowych.

Decydujący w tej kwestii będzie rok 2015, podczas 

którego większość sportowców będzie musiała zdo-

być kwalii kacje olimpijskie. Jednak progresja wyników 

osiągniętych w 2014 r. wskazuje na to, że reprezentanci 

naszego wydziału będą w szczytowej formie w latach 

2015-2016. 

Obecnie najlepszym rezultatem może się pochwalić 

Piotr Lisek, który na mityngu w Pradze skoczył o tycz-

ce wzwyż 5,82 m, co jest obecnie drugim rezultatem na 

świecie. Wygrał również rywalizację podczas mityngu 

w Sopocie i w Recklinghausen. 

W Pucharze Świata w klasie Laser bardzo dobrze ra-

dzi sobie żeglarz, Kacper Zimiński, który obecnie zajmuje 

miejsce tuż za podium.

Również Hania Zembrzuska walczy o czołowe lo-

katy – jej sukces to X miejsce w Pucharze Europy w Me-

demblik (Holandia) w żeglarstwie deskowym. 

Można powiedzieć, że Szczecin nad wodą stoi, więc 

nie może zabraknąć również zawodników reprezentu-

jących pływanie. Oskar Krupecki w bieżącym roku wy-

walczył złoty medal na Akademickich Mistrzostwach 

Polski, srebrny – na Mistrzostwach Danii i również 

srebrny na Mistrzostwach Polski Seniorów w pływaniu 

stylem motylkowym, ustępując tylko wicemistrzowi 

świata z 2011 roku Konradowi Czerniakowi. 

Ostatniego zdania nie powiedział również Dawid 

Zieliński, uczestnik Mistrzostw Świata w pływaniu 

z roku 2013, który w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski zdobył brązowy medal w stylu dowolnym. 

Obydwaj zawodnicy są objęci przygotowaniami do 

Igrzysk Olimpijskich w ramach ośrodka, który został po-

wołany przez Polski Związek Pływacki przy klubie MKP 

Szczecin i objęty opieką naukową przez WKFiPZ US. 

Studentka Aleksandra Wiśniak zdobyła srebrny 

medal podczas Halowych Mistrzostw Polski w skoku 

o tyczce, II miejsce w Memoriale Janusza Kusocińskiego, 

III miejsce w zawodach międzynarodowych w Atenach. 

Jeżeli będzie robić dalsze postępy, na stadionie również 

nie jest bez szans. 

Nasz olimpijczyk z Londynu Roman Kulesza na Mi-

strzostwach Polski w Białej Podlaskiej zdobył trzy złote 

medale w wieloboju, ćwiczeniach wolnych i na drążku 

i jest naszą nadzieją na sukces w gimnastyce sportowej. 

Daniel Jarmarkiewicz w styczniu 2014 r. na Między-

narodowym Turnieju w Danii zajął III miejsce, a maju 

2014 r. w I edycji Pucharu Polski zajął I miejsce, w czerw-

cu 2014 r. na międzynarodowym turnieju w Essen 

(Niemcy) wywalczył II miejsce w kajak polo. W I edycji 

Pucharze Europy zajął VII miejsce. 

Maciej Jóźwik jest członkiem kadry narodowej 

w wadze muszej w boksie. W lutym 2014 r. zajął I miejsce 

na Grand Prix Pucharu Polski Seniorów w Nowej Dębie, 

w marcu został wicemistrzem Polski seniorów w Kali-

szu, w czerwcu zajął II miejsce na Grand Prix Seniorów 

w Elblągu. 

Poza wyżej wymienionymi sportowcami są inni, któ-

rzy jeszcze nie startowali w imprezach mistrzowskich 

i być może dołączą do grupy swoich kolegów, biorących 

już w nich udział.

Warto przypomnieć, że oprócz występów w mię-

dzynarodowych i krajowych reprezentacjach nasi stu-

denci z powodzeniem startowali w Mistrzostwach Polski 

Szkół Wyższych i rozgrywkach ligowych. I tak w Mi-

strzostwach Polski Uniwersytetów zajęli I miejsce, a we 

wszystkich typach uczelni IV miejsce w piłce siatkowej.

Natomiast Magdalena Szwed wraz z koleżankami 

z Olimpii Szczecin wywalczyła awans do ekstraklasy 

w piłce nożnej kobiet.

Trzymamy kciuki za naszych sportowców-studen-

tów, aby powtórzyli wynik swoich starszych kolegów 

Marka Kolbowicza i Konrada Wasielewskiego, którzy 

przywieźli do Szczecina pierwszy złoty medal olimpijski, 

w wioślarstwie w czwórce podwójnej, przynosząc chlu-

bę Uniwersytetowi Szczecińskiemu. u
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US kontra ZUT, czyli 
1:0 do przerwy

W dniu 15 maja piąty już raz z rzędu w ramach 
juwenaliowych zmagań sportowych rozegrany został 
mecz halowej piłki nożnej między reprezentantami 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
i Uniwersytetu Szczecińskiego.

Andrzej Łuc
piłkarz i maratończyk
kierownik Działu 
Projektów 

Europejskich US

Od prawej stoją: dr hab. Jerzy Madejski, 
prof. US (WF), dr hab. Paweł Cięszczyk, 
prof. US (WKFiPZ), za nim: prof. Mariusz 
Dąbrowski (WMF), dr Ireneusz Miciuła 
(WNEiZ), dr hab. Sebastian Majewski 
(WNEiZ), Andrzej Łuc (DPE), Tomasz 
Komorowski (WNEiZ), dr Sławomir Franek 
(WNEiZ), dr Christian Lis (WNEiZ), Adam 
Śpiewak (admininistracja), dr hab. Jacek 
Batóg, prof. US (WNEiZ), dr Paweł Stępień 
(WNEiZ), prof. dr hab. Marek Górski (WPiA). 
Dalej w garniturze: prof. dr hab. Waldemar 
Tarczyński, zawodnik ZUT, prof. dr hab. 
Edward Włodarczyk oraz zawodnicy ZUT
Fot. archiwum

W związku z ostatnim zwycięstwem reprezen-

tacji US (wynik 5:2 w maju 2013 r.) to ona 

była tegorocznym gospodarzem imprezy, która od-

była się w hali sportowej WKFiPZ przy al. Piastów 

w Szczecinie.

Pierwsza część meczu była dość nerwowa w wy-

konaniu obu zespołów, ale okres wzajemnego „ba-

dania się” zakończył gol autora zdobyty po indywi-

dualnej akcji. Kiedy wydawało się, że drużyna US 

kontroluje sytuację na boisku i kolejne bramki dla 

gospodarzy to tylko kwestia czasu, padł gol wyrów-

nujący stan meczu. To nie zdeprymowało jednak re-

prezentantów US, którzy ponownie wyszli na pro-

wadzenie. Skutecznie silnym strzałem piłkę w siatce 

rywali (po zagraniu niżej podpisanego z rzutu rożne-

go) umieścił sam kapitan – dr hab. Jacek Batóg, prof. 

US. Niestety, zawodnicy ZUT doprowadzili następ-

nie do remisu 2:2, a chwilę później drużyna przy-

jezdna była już na prowadzeniu, strzelając w dal-

szej części rozgrywki kolejne 3 bramki. Żywiołowy 
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doping zgromadzonej publiczności, wśród której 

prym wiodła dr hab. Barbara Kromolicka, prof. US, 

dziekan Wydziału Humanistycznego, oraz zmiany 

dokonywane w składzie gospodarzy na niewiele się 

zdały. W końcowych minutach spotkania reprezen-

tacja US po zespołowej akcji (asysta dr Christian Lis, 

gol Andrzej Łuc) zdołała jedynie nieznacznie zniwe-

lować rezultat. Ostatecznie mecz zamknął się wyni-

kiem 3:5. 

Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali z rąk 

JM Rektora prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka 

oraz prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego, pre-

zesa szczecińskiej Organizacji Środowiskowej AZS, 

pamiątkowe medale. Zwycięscy zawodnicy ZUT 

będą mogli przez rok cieszyć się okolicznościowym 

pucharem.

Smutek i niedowierzanie widoczne na twa-

rzach pokonanych zawodników jeszcze długo po 

końcowym gwizdku arbitra mieszały się z głośno 

deklarowanym postanowieniem zintensyikowania 

treningów przygotowawczych do przyszłorocznej 

rywalizacji. Okazja do rewanżu będzie już w maju 

2015 r. u

Aby umożliwić nauczycielom wzbogacenie warsz-

tatu pedagoga, pracownicy Zakładu Metodyki 

Wychowania Fizycznego zorganizowali dla nauczy-

cieli z naszego województwa dwie formy metodyczno-

szkoleniowe: Speed badminton – nowe oblicze sportów 

rakietowych i Ćwicz dla zdrowia – zdrowiej dla sportu. 

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją 

przed nauczycielami wychowania izycznego na 

wszystkich szczeblach edukacji, jest przygotowanie 

ucznia do uczestnictwa w całożyciowej aktywności 

izycznej. Aby udało się tego dokonać, potrzebna 

jest wiedza i umiejętności. Wiedza będzie dotyczyła 

świadomego uczestnictwa w ruchu oraz zrozumie-

nia jego roli w zdrowym stylu życia. Natomiast wy-

posażenie ucznia w szeroki wachlarz umiejętności 

zmusza nauczyciela do zaprezentowania modelo-

wych zachowań.

Celem pierwszych warsztatów (11.04.2014 r.) było 

zapoznanie uczestników z nowym sportem rakieto-

wym, którego wprowadzenie do zajęć szkolnych może 

być sposobem na uatrakcyjnienie wychowania izycz-

nego. Zajęcia poprowadzili dr Lidia Bomirska, prezes 

Stowarzyszenia Speed Badmintona w Polsce, i Lech 

Garwoliński z Uczniowskiego Klubu Sportowego 

w Mrzeżynie. 

Wynaleziony przez Billa Brandesa speed badmin-

ton, którego ojczyzną są Niemcy, na parkiety, boiska 

trawiaste i plaże zaczął wkraczać od 2003 roku. Między-

narodowa Federacja Speed Badmintona (International 

Speed Badminton Organisation) z siedzibą w Berlinie 

skupia organizacje sportowe reprezentujące 21 krajów. 

Zaletami tego sportu są przede wszystkim: możliwość 

gry podczas dnia lub po zachodzie słońca (świecąca lot-

ka), a także na wietrze; dowolność miejsca – zarówno 

Szczecin na sportowo
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US 
jest szczególnie dobrze przygotowany do współpracy 
ze środowiskiem nauczycielskim i na rzecz miasta 
i regionu, czego przejawami są m.in. wiosenne 
warsztaty i imprezy na wolnym powietrzu.

dr hab. 
Danuta Umiastowska, 

prof. US
pomysłodawczyni 

i organizatorka warsztatów 
oraz pikniku 

Zakład Metodyki 
Wychowania Fizycznego 

Wydział Kultury Fizycznej 
i Promocji Zdrowia US
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Partnerami Podróży po krainie ruchu 

i dobrej zabawy były irmy: Spon-

dylus, Socatots, 4seasons, DR Eter, 

ZCKZiU w Szczecinie oraz Pomorski 

Uniwersytet Medyczny. Sponsorzy: 

PZU SA i Pomerania Brokers.

wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów; pro-

sta instalacja boiska, bez siatki – zaznaczone 

liniami oraz rozwijanie releksu, kondycji 

i czasu reakcji. Warto spróbować.

Na drugich z warsztatów (23.05.2014 r.), 

zorganizowanych we współpracy ze Spon-

dylusem, pedagodzy mogli nie tylko  usyste-

matyzować wiedzę o poprawnej postawie, 

ale także otrzymać wskazówki dotyczące 

sposobów diagnozowania wad postawy 

oraz możliwości ich korygowania. Uczest-

nicy mogli także sprawdzić własną postawę 

przy pomocy wyspecjalizowanych urzą-

dzeń oraz poznać propozycje ćwiczeń z wy-

korzystaniem profesjonalnych przyborów 

stosowanych w gimnastyce korekcyjnej. 

Nie zabrakło również przykładów rozwią-

zań do realizacji edukacji zdrowotnej zwią-

zanych ze zdrowym stylem życia.

dZIEń dZIECKA NA SPoRtoWo 
Podróż po krainie ruchu i dobrej zabawy, 

czyli festyn sportowo-rekreacyjny przy-

gotowany 1 czerwca 2014 r. na Jasnych 

Błoniach przez pracowników i studentów 

naszego wydziału z okazji Dnia Dziecka, to 

impreza, która cieszyła się wielkim zainte-

resowaniem mieszkańców naszego miasta. 

Uroczystego otwarcia festynu dokonali JM 

Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk 

i Piotr Krzystek, prezydent miasta Szczecin. 

Na trawniku i otaczających go alejkach 

rozlokowano stanowiska z atrakcjami, a na 

parkingu ustawiono scenę i zbudowano sta-

cje, w których odbywała się nasza podróż: 

Wesołe zabawy – dla 3–4-latków, Będę mi-

strzem – dla dzieci 5–6-latków, Bądź spraw-

ny i wesoły – dla 7–10-latków, Bawimy się 

z mistrzami sportu (Markiem Kolbowiczem, 

Konradem Wasielewskim, Łukaszem Chy-

łą, siatkarkami Chemika Police czy Bereniką 

Prządką), Fitness dla wszystkich (zumba, ae-

robic, ćwiczenia z piłkami dla dużych i ma-

łych) oraz Zdrowy styl życia i ja (z poradami 

dietetyka, specjalistów od korekcji postawy, 

a także stylistów).

Na wszystkich stacjach organizowano 

konkursy sprawnościowe, za które można 

było dostać kolorowe żetony, które wymie-

niano na różne nagrody. Przeprowadzali 

je studenci-wolontariusze i pracownicy 

Wydziału KFiPZ US, a także studenci i pra-

cownicy Katedry Zarządzania Turystyką 

(WZiEU). 

Na scenie zaprezentowało się 146 wy-

konawców: z Klubu Tańca Nowoczesnego 

„Szyk” Marzeny Koszykowskiej, Państwo-

wego Ogniska Baletowego, Pałacu Młodzie-

ży, Przedszkola nr 65, Klubu Karate „Kami-

kaze”, Szczecińskiego Klubu Sportowego 

Taekwon-do, Klubu Karate „Shobu-Kan” 

i Klubu Sportowego „Kusy” (sekcja gimna-

styki artystycznej).

Pokazy strażaków i ratowników me-

dycznych, tresura psów, prezentacja futbolu 

amerykańskiego, malowanie twarzy, skoki 

na trampolinie, wspinaczka po ściance, cho-

dzenie na szczudłach i żonglowanie dodatko-

wo uatrakcyjniły imprezę, tym wspanialszą, 

że dopisała słoneczna pogoda, a uśmiechy 

rozentuzjazmowanych dzieci były dla orga-

nizatorów najwspanialszą nagrodą. u

Uczestnicy warsztatów ze Speed Badmintona. Druga od lewej – prof. Danuta Umiastowska. Fot. archiwum
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Julia Poświatowska
rzeczniczka US

Ośrodek Szkolenia Pływackiego 
w Szczecinie wspomagany będzie 
przez naukowców US

30 maja 2014 roku podpisana została umowa o współpracy 
mającej na celu realizację szkolenia sportowego Polskiego 
Związku Pływackiego w ramach przygotowań do Igrzysk 
XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016.

Zadania tego podjęli się wspólnie: Gmina Miasto 

Szczecin, Polski Związek Pływacki, Wydział Kul-

tury Fizycznej i Promocji Zdrowia US oraz Miejski 

Klub Pływacki w Szczecinie. Na mocy porozumienia 

utworzony zostanie w naszym mieście Ośrodek Szko-

lenia Pływackiego, którego koordynatorką została 

Małgorzata Serbin, wielokrotna mistrzyni i rekor-

dzistka Polski w pływaniu, medalistka Mistrzostw 

Świata i Europy w pływaniu masters. 

Umowę podpisali: Krzysztof Soska − zastępca 

prezydenta miasta Szczecin; Piotr Dykiert − dyrektor 

Wydziału Sportu UM, Andrzej Kowalski − prezes Pol-

skiego Związku Pływackiego, dr hab. Jerzy Eider, prof. 

US – dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji 

Zdrowia US, Bartłomiej Sochański − prezes Miejskie-

go Klubu Pływackiego w Szczecinie.

Na mocy tego porozumienia, które obowiązywać 

będzie do końca 2016 roku, miasto zobowiązało się 

m.in. do udostępnienia po preferencyjnej cenie na 

potrzeby realizacji programu bazy treningowej oraz 

odnowy biologicznej na korzystnych zasadach, a tak-

że udostępnienia pokojów w hotelu SDS zawodnikom 

objętym szkoleniem w ośrodku oraz kadrze szkole-

niowej i współpracującej.

PZP poniesie m.in. koszty zgrupowań docho-

dzeniowych w Szczecinie, udziału w zawodach 

zagranicznych, zgrupowań zagranicznych, zaku-

pu odżywek i suplementów diety oraz te związane 

z bieżącym monitoringiem procesu treningowego, 

wynagrodzeniem trenerów, managera i izjotera-

peuty, a także opracowania programów szkolenio-

wych realizowanych w ośrodku, zatrudnienia na 

potrzeby realizacji programu odpowiedniej kadry 

szkoleniowej i współpracującej, zapewnienia na po-

trzeby funkcjonowania ośrodka urządzeń treningo-

wych niezbędnych do realizacji programu treningo-

wego, a także udostępni WKFiPZ US wyniki badań 

do celów naukowych.

Uniwersytet Szczeciński natomiast zobowiązał 

się do opracowania i wdrożenia programu badań dia-

gnostycznych i izjologicznych oraz programu wspo-

magania i suplementacji, umożliwienia studentom 

nauki na WKFiPZ US w ramach indywidualnego 

programu studiów lub indywidualnej organizacji stu-

diów oraz umożliwienia odpłatnego zakwaterowania 

w domach studenckich wskazanych przez PZP za-

wodników. W zakresie opracowania programów US 

będzie współpracował z Instytutem Sportu z siedzibą 

w Warszawie, przy udziale PZP.

W ramach umowy MKP z kolei zobowiązuje 

się do pokrycia kosztów udziału zawodników MKP 

w zawodach krajowych oraz krajowych zgrupowań 

klimatyczno-ogólnorozwojowych zorganizowanych 

poza Szczecinem. u
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Nowości
Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego 

Mariusz Nawrocki
CZAS POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIO-

NEGO W POLSKIM PRAWIE KARNYM
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA MATERIALNO-PRAWNE

wydanie I, monograia
ISBN: 978-83-7241-955-2
oprawa miękka, format B5, s. 306
cena 46,00 zł (w tym 5% VAT)

Książka obejmuje wiele węzłowych zagadnień teore-

tycznych oraz dogmatycznych, jakie rodzą się w ob-

rębie problematyki związanej z czasem popełnienia 

czynu zabronionego. Zostały w niej podjęte analizy 

odnoszące się do wielu zagadnień związanych z za-

sadami odpowiedzialności karnej, strukturą czynu 

zabronionego oraz formami jego popełnienia. Wśród 

opracowań o charakterze dogmatycznym praca ta 

wyróżnia się z pewnością niebanalnym, wielowąt-

kowym sposobem jej ujęcia. Stanowi ona także do-

wód dobrego warsztatu naukowego, twórczo przez 

Autora wykorzystanego.

 

Z recenzji dr. hab. Jacka giezka prof. UW

Dariusz K. Chojecki
OD SPOŁECZEŃSTWA TRADYCYJNEGO 
DO NOWOCZESNEGO
DEMOGRAFIA I ZDROWOTNOŚć GŁóWNYCH OŚROD-

KóW MIEJSKICH POMORZA ZACHODNIEGO W DOBIE 
PRZYSPIESZONEJ INDUSTRIALIZACJI I URBANIZACJI
W NIEMCZECH (1871–1913)
wydanie I, monograia
ISBN: 978-83-7241-954-5
oprawa twarda, format A4, s. 349
cena 59,00 zł (w tym 5% VAT)

Rozprawa dra Dariusza K. Chojeckiego jest wybit-

nym osiągnięciem naukowym, bardzo wartościo-

wym pod względem koncepcyjnym, opartym na 

szerokiej podstawie źródłowej i wszechstronnej li-

teraturze przedmiotu. Opracowanie to, w założeniu 

interdyscyplinarne, wymagało od Autora sprawne-

go warsztatu i dyscypliny intelektualnej. Rozprawa 

podejmuje temat ważny i trudny. Dotyczy wpraw-

dzie Pomorza Zachodniego, ale wnosi zarazem istot-

ny wkład do badań nad procesem urbanizacji, spo-

łeczną modernizacją i przejściem demograicznym 

w Europie Środkowej.

Z recenzji dr hab. Marii Nietykszy prof. UW

Kazimiera Winiarska (red.)
KONTROLA ZARZĄDCZA ORAZ AUDYT 
WEWNĘTRZNY W TEORII I PRAKTYCE

wydanie I (dodruk), monograia
ISBN 978-83-7241-935-4
oprawa miękka, format B5, s. 383
cena 45,00 zł (w tym 5% VAT)

Kolejne wersje ustawy o inansach publicznych 

wprowadziły do sektora inansów publicznych 

audyt wewnętrzny (2002 r.) i kontrolę zarządczą 

(2010 r.). Pojęcia te są stosowane również w sektorze 

biznesowym. W monograii zaprezentowano roz-

wiązania teoretyczne i praktyczne, co może przy-

czynić się do usprawnienia funkcjonowania audytu 

wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach, 

w których są one obowiązujące. Rozwiązania do-

tyczą w szczególności kontroli zarządczej, pomiaru 

ryzyka i zarządzania ryzykiem, organizacji audytu 

wewnętrznego, etyki w realizacji zadań kontrol-

nych i audytorskich, pomiaru dokonań w zakresie 

usług publicznych, sporządzania oświadczenia o sta-

nie kontroli zarządczej, bezpieczeństwa informacji 

jednostek realizujących zadania publiczne.

opracowała Magdalena Szarmach  Wydawnictwo Naukowe US
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Arleta Galant
PROWINCJE LITERATURY. POLSKA 
PROZA KOBIET PO 1956 ROKU

wydanie I, monograia 
ISBN 978-83-7241-950-7
oprawa miękka, format A5, s. 287 
cena 35,00 zł (w tym 5% VAT)

Tematem monograii Prowincje literatury jest powo-

jenna polska proza kobiet, przede wszystkim proza 

drugiej połowy XX wieku. W polu moich interpre-

tacji znalazły się wybrane utwory opublikowane 

przed umownym literackim przełomem w 1989 

roku. Koniecznym dopełnieniem i kontekstem 

rozważań zawartych w niniejszej pracy pozostają 

jednak rozpoznania dotyczące pisarstwa kobiet lat 

dziewięćdziesiątych i późniejszych. Na jedną z przy-

jętych przeze mnie badawczych hipotez składa się 

bowiem przekonanie, że należy postawić pytania 

o to, w jaki sposób namysł nad „przedprzełomową” 

prozą pisaną przez kobiety kontekstualizuje naj-

nowsze projekty pisarek.

Wśród utworów, które wybrałam do omówień i in-

terpretacji, znalazły się teksty autorstwa Zyty Ory-

szyn, Ewy Marii Slaskiej, Renaty Zwoźniakowej, 

Krystyny Kofty, Britty Wuttke, Małgorzaty Szej-

nert i Krystyny Sakowicz. Interesują mnie książki 

napisane w kraju i funkcjonujące w obiegu krajo-

wym w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych 

i osiemdziesiątych. Odstępstwo stanowi jedna 

z powieści Ewy Marii Slaskiej – krajowa sceneria 

fabuły Dochodzenia, wydanego przez Instytut Pol-

ski w Paryżu, nakłania do tego, by odwołać się do 

tej pozycji jak do wyjątku, w którym ciekawie za-

aplikowano regułę.

fragment wstępu

MoNogRAfIE

• Duda T., Sedymentacja osadów luwialnych w Dolinie Dolnej Odry rozwijającej się pod wpływem 
długotrwałego wzrostu poziomu morza, s. 156, cena 26,00 zł (w tym 5% VAT)
• Okoń D., Septimius Severus et Senatores. Septimius Severus’ Personal Policy Towards Senatores in the Light 
of Prosopographic Research (193-211 A.D.), (dodruk), s. 147, cena 30,00 zł (w tym 5% VAT)
• Okoń D., Imperatores Severi et Senatores. The History of the Imperial  Personnel Policy, (dodruk), s. 210, 
cena 30,00 zł (w tym 5% VAT)
• Wronka J., Transport kombinowany/intermodalny. Teoria i praktyka, Rozprawy i Studia t. (DCCLXXVIII) 
704, (dodruk), s. 314, cena 45,00 zł (w tym 5% VAT)

ZESZYtY NAUKoWE

• Acta Biologica nr 20, ZN  nr 791, red. A. Zawal, s. 104, cena 7,00 zł (w tym 5% VAT)
• Ekonomiczne Problemy Usług nr 108, ZN nr 794, Wzrost i rozwój potencjału Europy – inwestycje 
w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów, IX Forum Samorządowe, red. J. Buko,  s. 376, cena 56,00 zł  
(w tym 5% VAT)
• Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4(24) 2013, ZN nr 785, red. B. Meyer, s. 176, cena 25,00 zł  
(w tym 5% VAT)
• Studia i Prace WNEiZ nr 32, ZN nr 758, Problemy współczesnej ekonomii, t. 2, red. B. Kryk, D. Miłaszewicz,  
s. 176, cena 25,00 zł (w tym 5% VAT)
• Studia i Prace WNEiZ nr 34, ZN nr 770, Zarządzanie i marketing, t. 1, red. B. Kryk, T. Wiśniewski, s. 310,  
cena 30,00 zł (w tym 5% VAT)
• Studia i Prace WNEiZ nr 34, ZN nr 770, Zarządzanie i marketing, t. 2, red. T. Wiśniewski, s. 188, cena 30,00 zł 
(w tym 5% VAT)
• Studia i Prace WNEiZ nr 33, ZN nr 764, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 2, red. B. Kryk,  
H. Nakonieczna-Kisiel, s. 238, cena  25,00 zł (w tym 5% VAT)
• Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 7, Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ZN nr 787, red. G. Wolska,  
s. 200, cena 9,00 zł (w tym 5% VAT)
• Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 8, Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, ZN nr 800, red. G. Wolska,  
E. Pancer-Cybulska, s. 232, cena 22,00 zł (w tym 5% VAT)

CZASoPISMA

• Central European Journal of Sport Science and Medicine vol. 4, 4/2013, red. J. Eider, s. 62, cena 9,00 zł 
(w tym 5% VAT)
• Central European Journal of Sport Science and Medicine vol. 5, 1/2014, red. J. Eider, s. 98, cena 16,00 zł 
(w tym 5% VAT)
• Folia Oeconomica Stetinensia nr 13(21)2013/1, red. W. Tarczyński, s. 186, cena 25,00 zł (w tym 5% VAT) 
• Opuscula Sociologica nr 2/2013, red. L. Gołdyka, s. 114, cena 20,00 zł (w tym 5% VAT)
• Opuscula Sociologica nr 3/2013, red. L. Gołdyka, s. 84, cena 15,00 zł (w tym 5% VAT)
• Opuscula Sociologica nr 4/2013, red. L. Gołdyka, s. 94, cena 15,00 zł (w tym 5% VAT)
• Pedagogika Szkoły Wyższej nr 2/2012, red. A. Murawska, s. 230, cena 20,00 zł (w tym 5% VAT)
• Przegląd Zachodniopomorski 2013, nr 1, red. D. Kopycińska, s. 390, cena 21,00 zł (w tym 5% VAT)
• Przegląd Zachodniopomorski 2013, nr 4, red. R. Gaziński, s. 202, cena 21,00 zł (w tym 5% VAT)
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NASZE KSIĄŻKI KUPISZ:
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