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SŁOWO WSTęPNE

Nie tylko coroczna rywalizacja, np. o tytuł Euro-

pejskiego Muzeum Roku (European Museum of 

the Year Award), przyznawany od niemal 40 lat przez 

Europejskie Forum Muzeów, ale przede wszystkim 

codzienne doniesienia medialne i publiczne dyskusje 

dotyczące modelu i idei współczesnych „Muzejonów” 

dowodzą, jak bardzo ważne są to placówki: zarów-

no dla jednostek, jak i szerokich grup społecznych – 

jako przestrzeń spotkania, niejednokrotnie budująca 

markę miasta. Dr Małgorzata Cieśluk w artykule na 

temat ich genezy konstatuje: „Współczesne »Muzejo-

ny«: uniwersytety i muzea, łączą muzy – ich wspólne 

patronki. Łączy je także funkcja pamięci, która nie 

ma nic wspólnego z martwym reliktem przeszłości. 

Jest, przeciwnie, żywa w teraźniejszości i niezbędna 

dla przyszłości. Uniwersytety i muzea są przestrzenią 

ludzi z pasją i przestrzenią komunikacji. Rozbrzmiewa 

w nich słowo niosące wiedzę, słowo w dialogu, słowo 

uczące i dające wytchnienie” (s. 6). 

Oczekiwaniom społecznym przygląda się dr hab. 

Maciej Kowalewski w  tekście o  znaczącym tytule: 

Muzea (nie)możliwe. Stanisław Ruksza w  artykule 

Muzea i sztuka, której nie było przedstawia dwa pro-

jekty muzeów: „ważne punkty odniesienia w kształ-

towaniu postinstytucji sztuki współczesnej”. Dr An-

drzej Hoja pisze dla nas „instrukcję obsługi” wystawy 

narracyjnej, wskazując na jej najistotniejsze elementy, 

a także na tak ważną w odbiorze ekspozycji postawę 

poznawczą zwiedzającego. Dr inż. Olga Chomska 

twórczo analizuje numer „A&B”, poświęcony przy-

kładom efektów boomu w budowie nowych muzeów 

czy przebudowie już istniejących. Przykładem zaan-

gażowania naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego 

we wdrażanie innowacji jest artykuł dr. hab. Jakuba 

Swachy, prof. US o realizowanym europejskim projek-

cie „BalticMuseums: Love IT!”. Stworzenia wstępnego 

projektu muzeum zakonu krzyżackiego podjął się 

jego znawca – dr Rafał Simiński. O kontrowersjach 

i protestach wobec zmian zachodzących w Muzeum  

II Wojny Światowej w kontekście polityki historycz-

nej pisze dr Radosław Ptaszyński. Przykłady placó-

wek wychodzących poza swe regionalne znaczenie 

(dr Piotr Maliński, Muzealna współpraca) czy uka-

zujących pasję ich prywatnych właścicieli (dr Piotr 

Maliński, Muzeum w Kierzkowie) lub zaangażowanie 

pracowników (Magdalena Szymczyk, Muzeum Poje-

zierza Myśliborskiego) łączy współpraca lub zainte-

resowanie ze strony naukowców z US, którzy także 

z zaangażowaniem rozwijają nasz uczelniane Mu-

zeum Geologiczne. 

W podwójnym (z przyczyn losowych) numerze 

„Przeglądu Uniwersyteckiego” nie może zabraknąć 

inauguracyjnego przemówienia JM prof. dr. hab. 

Edwarda Włodarczyka oraz wykładu inauguracyj-

nego, który wygłosił konstytucjonalista prof. dr hab. 

Andrzej Bałaban, obchodzący jubileusz 70. urodzin.

Nie sposób wymienić wszystkich artykułów ob-

razujących codzienne życie naszej uczelni – między-

narodowych konferencji i kongresów, a także reali-

zowanych projektów, często powiązanych z naszym 

regionem (Herbarium Stetinensis, badanie lokalnych 

akwenów) oraz związków z naszymi sąsiadami (na-

groda Pomerania Nostra). Zapraszam także do zapo-

znania się z nagraniem debaty rektorów (link w no-

tatce), która odbyła się z inicjatywy JM prof. dr. hab. 

Edwarda Włodarczyka.

W przyszłym numerze zajmiemy się Afryką, kon-

tynentem, na którym badania nadal prowadzą szcze-

cińscy naukowcy. u
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TEMAT NUMERU

dr Małgorzata Cieśluk 
Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych
Wydział Humanistyczny US

Muzejon, czyli zdań kilka o słowie i pamięci
Muzea i uniwersytety – dwie odmienne instytucje 
świata współczesnej kultury i nauki, realizujące 
różne pod wieloma względami zadania – posiadają 
wspólnego przodka. 

Trop językowy, oparty na analizie słowa „muzeum”, 

prowadzi do antycznej Grecji, w jej szerokim kul-

turowym, a nie terytorialnym, znaczeniu. Greckim 

był bowiem obszar północnego Egiptu, w  wąskim 

pasie wybrzeża, gdzie Nil swoimi zachodnimi odno-

gami wpływa do Morza Śródziemnego. Tam, „przy 

Egipcie”, jak mówili sami Grecy, u schyłku czwartego 

stulecia przed Chrystusem, w epoce, której charakter 

zdominowany został przez wolę i działania wybit-

nego macedońskiego władcy, wybudowano dedyko-

wane mu miasto – Aleksandrię. Nieco ponad ćwierć 

wieku po śmierci Aleksandra Macedońskiego jeden 

z jego dowódców i następców w egipskiej części hel-

lenistycznego imperium, Ptolemeusz o przydomku 

Soter, czyli Zbawca, powołał do życia Muzejon. Było 

to sanktuarium ku czci muz, ulokowane niedaleko 

królewskiego pałacu, przy którym funkcjonowało 

charakterystyczne dla tego rodzaju obiektów religij-

nych kultowe stowarzyszenie. Tworzyli je przez kolej-

ne stulecia wybitni myśliciele i uczeni, reprezentujący 

wszystkie uprawiane wówczas dziedziny nauki.

IdEA MUZEJONU
Wyjątkowość idei Muzejonu nie polega na oryginal-

ności pomysłu powiązania ze sobą kultu muz i nauko-

wej aktywności intelektualistów. Ptolemeusz odwołał 

się do tradycji liczącej co najmniej kilkaset lat. Muzy 

posiadały swój okręg kultowy na górze Helikon w Be-

ocji już w czasach Hezjoda, najstarszego, obok Home-

ra, greckiego poety, bez którego współczesna wiedza 

na temat starożytnych greckich wyobrażeń religij-

nych byłaby zdecydowanie uboższa. W IV w. p.n.e 

– w duchu wcześniejszej o co najmniej cztery stule-

cia tradycji – Platon, a potem Arystoteles utworzyli 

w Atenach stowarzyszenia kultowe pod patronatem 

muz, które współcześnie określamy raczej mianem 

szkół wyższych: Akademię i Lykeion.

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że właśnie 

ateńskie wzorce stanowiły punkt odniesienia podczas 

pracy nad koncepcją aleksandryjskiego Muzejonu. 

Nie dysponujemy co do tej kwestii jednoznacznymi 

przekazami, wiemy jednak, że przez dekadę w bez-

pośrednim otoczeniu Ptolemeusza Sotera przebywał 
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Ruiny Serapejonu
Fot. Daniel Mayer (żródło: Wikipedia) 

Demetrios z Faleronu, ilozof i uczony, wy-

chowanek Arystotelesa i Teofrasta w ateń-

skim Lykeionie.

Wśród zasług Ptolemeusza można za-

tem wskazać twórcze wykorzystanie zna-

nej dobrze formuły, ale nie mniej istotny 

okazał się rozmach, z jakim przystąpiono 

do realizacji pomysłu, oraz hojność wład-

cy, zafascynowanego geograficznymi 

i przyrodniczymi odkryciami swojej epo-

ki. Kolejni królowie z  dynastii Ptoleme-

uszy uznawali za celowe przeznaczanie 

pokaźnej kwoty na rzecz Muzejonu z kasy 

państwowej, zapewniając w  ten sposób 

nie tylko utrzymanie terenu i zabudowań 

powierzonych tej instytucji, lecz także 

zabezpieczając całkowicie podstawy bytu 

pracujących tam literatów i uczonych. Ba-

dacze, którzy przyjmowali zaproszenia od 

władców hellenistycznego Egiptu, otrzy-

mywali mieszkanie i wyżywienie, wypła-

cano im pensję, a jednocześnie zwalniano 

ich z wszelkich świadczeń inansowych na 

rzecz państwa. Nie oczekiwano także, że 

będą spełniać jakiekolwiek obywatelskie 

obowiązki.

Celem tak pomyślanego królewsko-

-państwowego mecenatu, jak możemy się 

domyślać, było zapewnienie najlepszych 

warunków do pracy naukowej. Ten aspekt 

odróżniał zresztą wariant aleksandryjski 

od rozwiązań, w ramach których funkcjo-

nowały Akademia i Lykeion w Atenach: 

powołane od początku jako instytucje 

prywatne, inansowane były ze środków 

przekazywanych przez członków i innych 

dobroczyńców, co ograniczało zapewne 

potencjał i zakres prowadzonych badań, 

przede wszystkim w odniesieniu do nauk 

przyrodniczych. Zasoby egipskiego skarb-

ca pozwalały na to, by przy Muzejonie 

działało obserwatorium astronomiczne, 

stworzono ogrody botaniczny i zoologicz-

ny z  rzadkimi okazami roślin i  zwierząt 

sprowadzanych z  odległych zakątków 

znanego świata. W pracowniach odbywa-

ły się sekcje zwłok ludzkich i zwierzęcych, 

prowadzono też doświadczenia z zakresu 

biologii i izjologii. Nieodłącznym elemen-

tem życia naukowego Muzejonu były wy-

kłady i spotkania dyskusyjne wszystkich 

członków, często w formie uczt, dla któ-

rych, jak informuje Strabon, przewidziano 

specjalną salę biesiadną.

Nie wiemy, czy i  jak wysoka była 

ewentualna cena takiego komfortu pracy 

uczonych. Nie mamy jasności, jak daleko 

władcy byli skłonni ingerować w  kie-

runki i tryb prowadzonych badań, na ile 

respektowano swobodę wyrażania myśli 

i poglądów. Król zapewniał sobie nadzór 

nad funkcjonowaniem Muzejonu poprzez 

osobę kapłana, który łączył obowiązki re-

ligijne z zadaniem kierowania tą najwięk-

szą instytucją naukowo-dydaktyczną sta-

rożytnego świata.

SKARBIEC wIEdZY
Tak pomyślany i zorganizowany Muzejon 

nie mógłby pełnić swojej roli bez jeszcze 

jednego niezbędnego elementu: szybkiego 

dostępu do zasobów całej ówczesnej wie-

dzy. Idea Ptolemeusza od początku obej-

mowała koncepcję stworzenia wielkiej 

kolekcji książek. Być może jej zalążkiem 

był księgozbiór Arystotelesa, który mógł, 

przynajmniej w części, traić do Aleksan-

drii za sprawą Demetriosa. Jak na standar-

dy, które obserwujemy przed powstaniem 

wielkiej biblioteki przy Muzejonie, zbiór 

ten wydawał się pokaźny, obejmował bo-

wiem 376 zwojów. Przeliczając objętość 

zapisanego w tej formie tekstu na współ-

czesne normy wydawnicze, otrzymamy 

jednak znacznie skromniejszą liczbę 20 

niezbyt obszernych tomów.

Zachłanność i pasja, z jaką pozyskiwa-

no kolejne dzieła do biblioteki powodowa-

ła, że wokół tej praktyki szybko narosły 

bardziej i mniej prawdopodobne anegdoty. 
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Do tych pierwszych zaliczymy informacje 

o wysłannikach podróżujących po całym 

świecie w celu wyszukiwania i nabywa-

nia, niekiedy za zawrotne sumy, cennych 

zwojów. Być może bardziej wstrzemięźli-

wie należy ocenić informacje, jakoby alek-

sandryjscy władcy uciekali się do skan-

dalicznych procedur polegających na 

koniskowaniu wszystkich książek, z któ-

rymi podróżni pojawiali się w Aleksandrii. 

Po dokonanej ekspertyzie mniej interesu-

jące egzemplarze wracały do właścicieli, 

natomiast cenne oryginały zatrzymywa-

no ponoć w Aleksandrii, oddając jedynie 

odpisy. Ofiarą takiej praktyki miało paść 

nawet miasto Ateny, które wypożyczyło 

Muzejonowi zwoje z ustalonym urzędowo 

tekstem tragedii Ajschylosa, Eurypidesa 

i Sofoklesa, po czym odzyskało jedynie sta-

rannie sporządzone kopie oraz inansową 

rekompensatę.

Z dużą pewnością można przyjąć, że 

głównym źródłem, z którego pochodziły 

kolejne nabytki biblioteki aleksandryj-

skiej, były rozwijające się szybko ośrodki 

handlu książkami w Atenach i na Rodos, 

do których z czasem dołączyła sama Alek-

sandria. Bez względu na to, jakie stoso-

wano metody, okazały się one skutecz-

ne, bowiem zgromadzono w Aleksandrii 

wszystko, co zostało napisane w  języku 

greckim, a z czasem podjęto także pracę 

nad przekładami. Rozwinięto praktyki 

„konserwatorskie”, mające na celu zabez-

pieczanie cennych zwojów, standardo-

wo kopiowano egzemplarze uszkodzone. 

W ciągu półwiecza księgozbiór rozrósł się 

tak dalece, że utworzono „ilię” biblioteki 

przy świątyni Serapisa, do której przeka-

zano ponad 42 000 zwojów, 500 000 pozo-

stawiając w głównej bibliotece Muzejonu. 

W okresie największego rozkwitu zasoby 

biblioteki aleksandryjskiej były jeszcze bo-

gatsze i osiągnęły poziom 700 000 dzieł. Po 

upadku świata starożytnego na zachodzie 

Europy powstawanie podobnych księ-

gozbiorów stało się możliwe dopiero po 

upływie tysiąclecia, wraz z rozpowszech-

nieniem wynalazku druku.

Trudno jest ustalić pewne informacje 

na temat wyglądu Muzejonu, a szczegól-

nie jego biblioteki: przekazy starożytne 

są niejasne, rozstrzygających danych nie 

przynoszą także badania archeologiczne, 

choć wydaje się możliwe, że kolejne od-

krycia polskich archeologów pracujących 

na terenie dawnej dzielnicy królewskiej 

w  Aleksandrii dostarczą nowych infor-

macji w tej kwestii. Jeżeli jednak próbu-

jemy wyobrazić sobie atmosferę panują-

cą w  bibliotece Muzejonu, możemy być 

pewni, że to niezwykłe miejsce – skarbiec 

wiedzy ówczesnej europejskiej kultury 

i nauki – było dalekie od nabożnej ciszy. 

Świadectwo świętego Augustyna jedno-

znacznie wskazuje, że jeszcze w IV wieku 

po Chrystusie powszechnie stosowanym 

sposobem czytania była lektura przy 

użyciu głosu, a  tak zwane „ciche czyta-

nie”, oparte na postrzeganiu wzrokowym, 

traktowano jako praktykę wyjątkową 

i niezbyt zrozumiałą. W wielkiej bibliotece 

aleksandryjskiej zatem, kiedy sięgano po 

zwoje, czytano głośno, zapewne na bieżą-

co komentowano i dyskutowano. Muzejon 

i biblioteka dosłownie przemawiały – wy-

pełniało je brzmiące, żywe słowo czytelni-

ków, uczonych i ich uczniów.

MOC żYwEgO SłOwA
Wątek żywego słowa i stojącej za nim ro-

zumnej myśli – logosu – prowadzi nas na 

powrót w stronę określenia „muza”, które 

dało językową podstawę dla greckiego 

rzeczownika „museion” i jego łacińskiego 

wariantu. Świadectwo Hezjoda przekaza-

ne w Theogonii jednoznacznie wskazuje, że 

boginie, kojarzone potocznie z artystycz-

no-poetyckim natchnieniem, patronują 

tym, którzy mądrze i zręcznie posługują 

się słowem, by uśmierzać spory i budować 

społeczny ład. Dar muz to „słowa miodo-

we” (gr. epea meilicha), dzięki którym sę-

dzia przekonuje zwaśnionych do zgody, 

a poeta odsuwa smutki od zatroskanych 

ludzkich serc. Są także muzy personifi-

kacją wiedzy par excellence – ich „słodka 

pieśń” opowiada o tym, „co jest, co będzie 

oraz co było”. Kompetencję tę potwier-

dza genealogia bogiń: są córkami „Dzeusa 

o myśli rozumnej” i Mnemosyne – Pamię-

ci. To one, w konsekwencji, stoją w punk-

cie, w którym splata się całość społecznego 

doświadczenia – jego teraźniejszość, która 

wypływa z przeszłości i kształtuje przy-

szłość. To one „śpiewają prawa, a także za-

cny obyczaj chwalą”, podpowiadając, jak 

przekształcać chaos w społeczny ład.

Współczesne „Muzejony”: uniwersy-

tety i  muzea, łączą muzy – ich wspólne 

patronki. Łączy je także funkcja pamięci, 

która nie ma nic wspólnego z martwym 

reliktem przeszłości. Jest, przeciwnie, 

żywa w  teraźniejszości i  niezbędna dla 

przyszłości. Uniwersytety i muzea są prze-

strzenią ludzi z pasją i przestrzenią komu-

nikacji. Rozbrzmiewa w nich słowo niosą-

ce wiedzę, słowo w dialogu, słowo uczące 

i dające wytchnienie. 

Dzieje aleksandryjskiego Muzejonu 

pokazują jasno, jak ważny jest dla takich 

instytucji mądry mecenat państwa, dla 

którego i muzea, i uniwersytety powinny 

być powodem do dumy i wyrazem mądro-

ści rządzących. Oby tym ostatnim także 

patronowały muzy. u
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Muzea (nie)możliwe

Muzeum: toalet i nocników w czeskiej Pradze, ilumenistyczne (poświęcone sztuce niecenia 
ognia) w Bystrzycy Kłodzkiej, higieny w Dreźnie, muzeum menstruacji w Waszyngtonie. 
Długo można wymieniać muzea już istniejące, poświęcone najróżniejszym przedmiotom 
i praktykom. Dobrym ćwiczeniem dla umysłu jest jednak wyliczenie tych, które nie istnieją, 
a które trudno sobie wyobrazić, i wreszcie takich, które są po prostu niemożliwe. Jakie 
czynniki społeczne określają, które muzea powinny i mogą zaistnieć? Czego oczekujemy 
od współczesnych instytucji muzealnych? 

dr hab. Maciej Kowalewski 
dyrektor 

Instytut Socjologii 
Wydział Humanistyczny US

TEMAT NUMERU

W pierwszej kolejności można pomyśleć o muze-

ach tego, co niematerialne. Okazuje się jednak, 

że w Petersburgu działa od 1999 roku Muzeum Snów 

Zygmunta Freuda, poświęcone Jacques’owi Lacanowi 

i Freudowi właśnie (http://www.freud.ru/). Koncep-

cja autorów artystycznych instalacji to – jak czytamy 

na stronie internetowej muzeum – wprowadzenie 

zwiedzającego w świat snów, ich kulturowych i psy-

chologicznych interpretacji. A na przykład w Kolonii 

Duftmuseum pozwala odwiedzającym poznać (w jaki 

sposób?) europejską historię „kultury zapachu” i oczy-

wiście umożliwia komponowanie pachnideł według 

własnej receptury.

Nie są więc niemożliwe kolekcje rzeczy nieistnie-

jących lub nieobecnych. Dzieła sztuki, które zaginęły, 

prezentowane są w muzeach w postaci zastępczej, np. 

jako szkice, kopie skradzionych albo zniszczonych ob-

razów. Celine Delavaux w książce Le Musée impossi-

ble opisuje te zniekształcone, ukryte lub takie, które 

padły łupem złodziei. Zebrane w pracy francuskiej 

eseistki opisy Ledy z Łabędziem Leonarda da Vinciego 

albo Adoracji Caravaggia pozwalają zachować kultu-

rową pamięć o artefaktach, które zniknęły.

Nieistnienie przedmiotu w postaci fizycznej nie 

jest przeszkodą, by przedmiot ten stał się muzeal-

nym eksponatem. Obiekt materialny jest właściwie 

niepotrzebny, ponieważ przedmiotem wystawy są 

znaczenia, interpretacje, kulturowe „remiksy”. Nie-

trudno byłoby stworzyć muzeum dziesięciu przy-

kazań – z tematycznie z nimi związanymi obrazami 

Chagalla i  Rembrandta, z  licznymi rzeźbiarskimi 

przedstawieniami Mojżesza, oferujące w sklepie z pa-

miątkami plastikowe modele tablic i różków. Nawet 

muzea niczego są konceptem już nieco przebrzmia-

łym. Museum of Nothing, wg koncepcji szwajcarskich 

artystów, skupia się na „prezentacji nieobecności”. Za-

mysł artystycznej instalacji polega na umieszczeniu 

w sterylnej przestrzeni wystawowej niewidzialnych 

dzieł, z  rozbudowanym komentarzem i  opisem, do 

jakiego przyzwyczaiły nas „zwykłe” muzea. Z kolei 

obwoźne No show Museum („Muzeum bez Pokazy-

wania” lub „Muzeum bez Ekspozycji”) przedstawia 

w pustych salach konceptualne, nieistniejące izycz-

nie prace uznanych artystów, m.in. Andy’ego Warho-

la i Mariny Abramović (http://www.noshowmuseum.

com/).

W muzeach mogą znajdować się eksponaty, które 

jeszcze nie istnieją. Zerwanie z przeszłością i skupienie 

się na tym, co dopiero nadejdzie, jest ideą przewodnią 

Museum of the Future (Muzeum Przyszłości) w Duba-

ju. Czekające jeszcze na swoje otwarcie, prezentować 

będzie wynalazki, które zmienią – w opinii kuratorów 

wystawy – nasze przyszłe życie. Instytucja, jak czy-

tamy na stronie http://motf.ae/, ma być „inkubatorem 

futurystycznych innowacji i projektów”.
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TEMAT NUMERU

ANTYMUZEA
Muzea tego, co (jeszcze lub już) nie istnieje, 

są, jak widać, w poszukiwaniach niemoż-

liwego muzeum ślepą uliczką. Innym tro-

pem mogą być muzea wychodzące poza 

uznane zasady kolekcjonowania zbiorów. 

Jak pisze Sharon Macdonald (Uniwer-

sytet w Sheffield), antropolożka, autorka 

licznych prac o  idei muzeum, społeczna 

praktyka kolekcjonowania polega na prze-

noszeniu doń przedmiotów z oryginalnego 

kontekstu. Kolekcjonowanie to nadawanie 

znaczenia, uzupełnianie historii rzeczy, 

tworzenie całości (tj. odtwarzanie kon-

tekstu i tworzenie zespołu – łączenie z in-

nymi przedmiotami według ustalonych 

reguł), z arbitralnie przyjętymi kryteriami 

istotności, autentyczności, reprezenta-

tywności. W  świetle tej definicji muzea 

niemożliwe to takie, które łamią zasady 

gromadzenia i  udostępniania zasobów, 

Rys. Kaja Cykalewicz
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TEMAT NUMERU

nie respektują przepisów praw własności. 

To instytucje pozbywające się zasobów 

w sposób nieuzasadniony lub świadomie 

niszczące własne zbiory; i  gromadzące 

eksponaty w powszechnym przekonaniu 

„nie-wartościowe”.

NAdAwANIE wAżNOśCI
Społeczne nadawanie ważności kolekcjom 

jest najistotniejszą regułą muzeum. Temu 

procesowi poświęcona jest znakomita 

książka Teorie muzeum autorstwa profe-

sorki Anke te Heesen (Instytut Historii 

Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie). 

Autorka bada m.in. ekonomiczne i  poli-

tyczne konteksty publicznych (i prywat-

nych) ekspozycji, wskazując, że instytucja 

muzeum nigdy nie była jedynie zwiercia-

dłem procesów społecznych, ale te pro-

cesy uruchamiała. To kształtowane przez 

dominujące siły społeczne zasady uzna-

wania eksponatów za cenne dla przy-

szłości decydują, czy (i w jakim kształcie) 

muzeum może powstać. W tym znaczeniu 

muzeum chrześcijaństwa w  Arabii Sau-

dyjskiej czy walki kobiet o równoupraw-

nienie w  dzisiejszej Polsce to instytucje 

(chwilowo?) niemożliwe. Ich nieistnienie 

uświadamia nam, że muzea powstają rów-

nież dla celów doraźnych, podporządko-

wując prezentowane kolekcje i towarzy-

szące im narracje polityce kształtowania 

zbiorowej świadomości. Czasami udaje się 

więc wykreować publiczność, ale do oglą-

dania pewnych wystaw nie trzeba nikogo 

namawiać. Popyt na przemoc i  kurioza 

przyciąga stałą widownię o szczególnych 

upodobaniach, jak dzieje się to w przypad-

ku licznych muzeów tortur czy wystaw 

anatomicznych anomalii.

PUBLICZNOść (NIE)MOżLIwA
Oczywiście nie tylko kurioza mają swą 

specyiczną publiczność. Przekonanie, że 

muzeum jest wspólną własnością ludz-

kości rozmija się z polityką organizacyjną 

i inansową placówek „obsługujących” od-

wiedzających o ugruntowanych już poglą-

dach. Frapujące jest pytanie: Jak wiele jest 

osób, które wybiorą się najpierw do mu-

zeum Historii Żydów Polskich Polin, a póź-

niej – do Muzeum Żołnierzy Wyklętych? 

Lub do powstałych być może w przyszło-

ści: Muzeum Pamięci Narodowej Kobiet 

Polskich1 i przyszłego Muzeum ONR (przy 

czym muzeum poświęcone faszyzującym 

organizacjom jest bardziej prawdopodob-

ne2)? Jednak nawet w „muzeum dla wy-

znawców” wśród grup o podobnych nasta-

wieniach pojawiać się będą zwiedzający 

z różnymi potrzebami i różnymi gustami.

Muzeum jednego widza, stworzone 

wyłącznie dla jednej osoby, jest, w  sen-

sie o którym tu mowa, muzeum niemoż-

liwym. W  przerysowanych filmowych 

obrazach dyktatorów wódz narodu ma 

w  swojej prywatnej posiadłości cenne 

zbiory na własny użytek. Rzeczywistość 

bywa równie banalna: w udostępnianej 

zwiedzającym willi byłego prezydenta 

Ukrainy Wiktora Janukowycza oglądać 

można eksponaty z prywatnej, zdobytej 

prawem kaduka kolekcji (zresztą owa 

Willa Meżyhiria nazywana jest muzeum 

korupcji).

Koncept „muzeum ego”, dostępnego 

masowej publiczności, w którym ważne 

jest to, co subiektywne, pojawił się kilka 

lat temu w  cyfrowym przedsięwzięciu 

irmy Intel o nazwie Muzeum Mnie (Mu-

seum of Me). W  założeniu miała to być 

platforma prezentująca prywatne histo-

rie użytkowników portali społecznościo-

wych, tworząca z nich narracje na wzór 

wystaw, ukazujących życie codzienne 

w przeszłości. Założono, że użytkownicy 

będą chcieli podzielić się starannie wyse-

lekcjonowanymi wydarzeniami własnej 

biografii. Ostatecznie niektóre rozwią-

zania z tego projektu pojawiły się np. na 

portalu Facebook. Serwis przy wykorzy-

staniu algorytmu generuje ilmy prezen-

tujące „najlepsze momenty” z minionego 

roku użytkownika. Co ciekawe, publiczne 

prezentacje tego rodzaju nie spotykają się 

z zainteresowaniem odbiorców, co można 

zmierzyć chociażby liczbą „polubień” udo-

stępnianego ilmu. Może spreparowana za 

nas historia nie jest aż tak interesująca dla 

innych? Może przygnieceni nadmiarem 

rzeczy i  własnych wspomnień godzimy 

się, żeby muzea opowiadały o przeszłości – 

za nas i bez nas?

Oczekujemy, że muzeum współczesne 

będzie instytucją edukacyjną, badaw-

czą, nawiązującą dialog z  aktualnością. 

Istnieje niebezpieczeństwo, że nie spełni 

tych oczekiwań i będzie rozmawiać jedy-

nie samo ze sobą, powielając schematy 

utrwalania historii. Myślenie o muzeach 

to w pierwszej kolejności projektowanie 

przyszłości i  poszukiwanie odpowiedzi 

na – być może wciąż te same – pytania: 

Co chcemy ocalić? Dla kogo tworzymy 

kanon? Kogo i o czym chcemy uczyć dzięki 

historii? u

1 O inicjatywie Muzeum Pamięci Narodowej Kobiet Polskich 
w  Szczecinie pisał m.in. „Głos Szczeciński” (http://www.
gs24.pl/turystyka/art/5449516,w-szczecinie-powstanie-

-muzeum-kobiet,id,t.html). Wygląda jednak na to, że ini-
cjatywa utknęła w martwym punkcie: strona internetowa 
http://www.muzeum.co nie działa, a  jej profil na portalu 
Facebook ostatni raz aktualizowany był w 2013 roku.

2 Nieśmiałe próby w tym kierunku to chociażby strona inter-

netowa z podtytułem Dziedzictwo najaktywniejszej polskiej 

organizacji II RP: https://muzeumonr.wordpress.com/. Ten-

dencje do włączenia w instytucjonalny obieg muzealny dzie-

jów skrajnej prawicy są coraz częstsze: prasa kilka miesięcy 
temu przedstawiała sylwetkę pracownika Muzeum Wojska 
Polskiego – dr. Tomasza Szczepańskiego, kierującego neo-

pogańsko-nacjonalistyczną organizacją Niklot.
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Muzeum i sztuka, której nie było?
Muzeum nigdy nie kojarzyło mi się z konserwowanym, zabezpieczanym materiałem 
(choć jest to jedna z jego misji), ale z potencjałem z przeszłości gotowym 
do ponownego użycia, krytycznego przepracowania, czyli – jak powiedzielibyśmy 
za sytuacjonistami francuskimi – z akumulowanym materiałem „do odzyskania”.

Stanisław Ruksza * 
kurator wystaw
historyk sztuki 
dyrektor 
TRAFO Trafostacja Sztuki 
w Szczecinie
Fot. Marcin Wysocki

Chciałbym wskazać jeden istotny koncept, którego 

wprawdzie nie udało się wprowadzić w życie, ale 

zdążył już mocno zadziałać na wyobraźnię twórców 

(artystów, kuratorów) i stać się podstawą do snucia 

nowych idei i funkcji muzeum – to projekt instytucji 

Oskara Hansena dla Skopje (1963). Wspominam też 

pomysł na muzeum krytyczne Piotra Piotrowskiego, 

który również nie został zrealizowany, ale stał się 

ważnym głosem, skłaniającym do dalszej releksji.

Oba są, moim zdaniem, przyszłością muzeum, 

a dla mnie samego – ważnym punktem odniesienia 

w kształtowaniu postinstytucji sztuki współczesnej, 

w tym prowadzonego przeze mnie TRAFO (Trafostacja 

Sztuki w Szczecinie), a wcześniej bytomskiej Kroniki.

HANSEN
Idea Muzeum Sztuki Nowoczesnej Oskara Hanse-

na odnosi się do kluczowych dziś kwestii: kształtu 

i funkcji muzeum sztuki nowoczesnej, utopii moder-

nizmu, granic i stereotypu peryferii czy przedeinio-

wania wzorca sztuki XX wieku, pisanej „zachodnim 

idiomem artystycznym”. Niezrealizowany projekt pol-

skiego wizjonera powstał po gigantycznym trzęsieniu 

ziemi w Skopje w 1963 roku, kiedy architekci krajów 

bloku wschodniego masowo przystąpili do odbudowy 

miasta. Ogłoszono wtedy konkurs na muzeum sztuki 

nowoczesnej.

Propozycja Hansena odpadła (został zrealizowany 

bardziej tradycyjny projekt trójki warszawskich „ty-

grysów”: Wacława Kryszewskiego, Jerzego Mokrzyń-

skiego i Eugeniusza Wierzbickiego), ale przed dekadą 

została ponownie wydobyta przez dwójkę znanych 

macedońskich artystów – Yane Calovskiego i Hristinę 

Ivanoską – na wystawie Sieroty, legendy i bohaterowie 

sztuki w CSW Kronika w Bytomiu (2007) i okazała 

się być niezwykle wyprzedzającą ówczesne czasy. 

Podobnie, jak odrzucony słynny projekt pomnika 

Hansena Droga dla Auschwitz-Birkenau (1958), który 

jawi się dziś w kategoriach zmiany akcentu z artysty 

na odbiorcę, tak muzeum według jego pomysłu zosta-

ło pomyślane nie jako lokum autorytarnie strzegące 

swojego kształtu, lecz transformacyjne miejsce rodze-

nia się nowych koncepcji.

Hansenowskie muzeum podzielone miało być na 

dwie części. Pierwsza, mieszcząca kolekcję, nawiązy-

Projekt Oskara Hansena Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Skopje 1963
Fot.  z archiwum CSW Kronika w Bytomiu
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wała jeszcze do koncepcji konwencjonal-

nych ekspozycji; druga była wywrotową 

propozycją złamania wszelkich struktur 

wiążących sztukę w sztywne ramy insty-

tucji. Przestrzenie pod czasowe wysta-

wy składać się miały z parasolowatych, 

trapezowatych platform, elektronicznie 

wysuwanych z ziemi na teleskopowych 

słupach. Używane miały być do potrzeb 

niczym niezdeterminowanych projektów, 

a  chowane, kiedy nie spełniałyby żad-

nych uzasadnionych funkcji. Tak przygo-

towany układ elementów prowokowałby 

swoje rozrastanie, przypominając z góry 

organiczny plaster miodu.

Architekt pisał: „Sztuka w swoim roz-

woju jest nieprzewidywalna. Założyliśmy, 

że zadaniem współczesnej galerii powin-

no być wychodzenie naprzeciw temu 

nieznanemu w sztuce. Nie tylko jej ekspo-

nowanie, ale ośmielanie i prowokowanie 

jej narodzin”. Korespondowało to z  jego 

poglądem, wyrażonym explicite w książce 

Zobaczyć świat, o dominacji „epoki patriar-

chatu: posłuszeństwo wobec autorytetu 

(ostatnio raczej pozornego), hierarchiczny 

porządek społeczny, przewaga myśli pseu-

doracjonalnej, niekontrolowane przeobra-

żanie przyrody, zamknięte odosobnione 

organizmy – zdezintegrowane »wieże« 

specjalizacji – rywalizacja w realizacji woli 

posiadania. To jest przyczyna zła”. Nadzieję 

widział w globalnych przemianach jako-

Praca Yane Calovskiego i Hristiny Ivanoskiej 
Oskar Hansen’s Museum of Modern Art 1966 

(2007) 
Fot. dzięki uprzejmości artystów 

i CSW Kronika w Bytomiu
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ściowych, w których „priorytetem będzie 

ochrona naszego zagrożonego gatunku, 

jako istotnego elementu ekosystemu Zie-

mi, w ramach matriarchalnego ładu prze-

strzennego”. W takim porządku galeria czy 

muzeum spełniałyby rolę jego „położnej”.

HIPOTETYCZNY PROgRAM
Macedońscy artyści stworzyli za pomocą 

plakatów hipotetyczny program niedo-

szłego muzeum Hansena dla Skopje (Ma-

cedonia), począwszy od daty katastrofy 

miasta (trzęsienie ziemi w roku 1963) aż po 

dzisiejsze czasy.

Nie brak temu utopijnemu przedsię-

wzięciu podstaw. Jeżeli bowiem każdy, 

nawet najbardziej otwarty budynek 

„chroni” sztukę przed rzeczywistym skut-

kiem, to Calovski i  Ivanoska postanowi-

li dopełnić zaprzepaszczoną, niepodjętą 

wówczas ideę architekta. Dwanaście pla-

katów nieistniejących realnie wystaw uło-

żyło się w futurologiczną historię sztuki à 

rebours. Początek wyznacza Ad Reinhardt 

z  klasyczną już dzisiaj ideą white cubu: 

„Muzeum sztuki jest grobowcem, to nie 

centrum rozrywki; jakiekolwiek zakłóce-

nia jego ciszy, bezczasowości, bezdechu, 

martwoty jest oznaką braku respektu, 

a w wielu miejscach jest nawet karalne. 

Pomysł na to, że sztuka lub muzeum sztu-

ki służy porozumieniu i  miłości pomię-

dzy ludźmi jest bezmyślny zarówno na 

Wschodzie, jak i na Zachodzie. Ktokolwiek 

mówi o zastosowaniu sztuki w rozwijaniu 

więzi na domowym czy też międzynaro-

dowym poziomie, jest niespełna rozumu” 

(1963). Dalej jest już na przekór ortodoksyj-

nej idei Reinharda.

W  Hansenowskim muzeum w  Sko-

pje wszystko jest możliwe. Mają miejsce, 

m.in. ostatnia wystawa malarstwa Du-

sana Percinkova (1968), Rape Scene Any 

Mendiety (1973), wykład Susan Sontag 

o Nietzschem (1987), ogłoszenie manifestu 

Pochwała lenistwa Mladena Stilinovica 

(1998) czy pośmiertna prezentacja Ma-

lowideł z  Chłopów Andrzeja Szewczyka 

(2008). Ivanoska i  Calovski swobodnie 

żonglują wydarzeniami, omijają sztywny 

podział żelaznej kurtyny czy uwarunko-

wania czasu i miejsca. Kształtują historię 

nastawioną na kontekstualność i dialog. 

Stawiają pytania o konsekwencje sztuki, 

która mogłaby znaleźć się w danym miej-

scu, jej oddziaływanie (a może bezsilność?), 

ale także o nasze przyzwyczajenia i podda-

nie/liczenie się ze sztuczną a rygorystycz-

ną optyką historii.

Jedną z  serii plakatów Calovskiego 

i Ivanoskiej, którą otrzymałem kiedyś od 

artystów, zawiesiłem niedawno w prze-

strzeniach biurowych TRAFO. Trochę jako 

memento, że nie hardware, a software jest 

ważny i że program nie musi być niczym 

ograniczony. Sztukę, jak również instytu-

cje tworzą ludzie, ich idee – nie mury czy 

reguły.

MUZEUM KRYTYCZNE
Drugim konceptem niedokonanym w Pol-

sce jest muzeum krytyczne, wprowadzane 

przez nieżyjącego już Piotra Piotrowskiego 

podczas jego krótkiego dyrektorowania 

w  Muzeum Narodowym w  Warszawie 

w latach 2009–2010.

Muzeum krytyczne miało być ideą 

przeciwstawiającą się koncepcji instytucji 

jako instrumentu władzy i wprowadzają-

cą konsekwentne działania, wynikające 

ze stosowania nowych perspektyw me-

todologicznych, m.in. feministycznej czy 

postkolonialnej. Na dobrą sprawę program 

– który zaowocował jedynie wystawą Ars 

homo erotica oraz niezrealizowanymi po-

mysłami m.in. ekspozycji Demokracje, de-

mokracje czy programem rezydencji dla 

współczesnych artystów – nie był zanadto 

radykalny w skali światowej. Mimo to na 

gruncie polskim okazało się, że było nań 

„za wcześnie”. Być może dziś okazałoby się 

jeszcze bardziej „za wcześnie”. Niemniej 

muzeum Piotrowskiego postawiło odważ-

ne pytanie o potrzebę reform w muzeach 

w Polsce, również na poziomie metod, nie 

tylko infrastruktury.

* * *
Z bliskich mi realizowanych w Polsce 

muzeów bardzo cenię te, które dobrze 

„czytają” kontekst miejsca i czasu oraz roz-

ciągają sztukę z przeszłości na przyszłość, 

a więc Muzeum Sztuki w Łodzi, analizują-

ce nieustannie na nowo wątki awangardy, 

oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War-

szawie, przepracowujące w  dzisiejszym 

kontekście społecznym i ekonomicznym 

zagadnienie modernizmu.

Pośród muzeów, które sprawiają mi 

dużą radość, są również te, które swoją do-

brze ułożoną kolekcją starają się nakreślić 

pewną narrację dziejów sztuki, a jednocze-

śnie niektórymi dziełami „pójść w mrok”: 

Prado w Madrycie i Kunsthistorisches Mu-

seum w Wiedniu, z nieco mniejszych zaś – 

zwłaszcza Pinakoteka Brera w Mediolanie, 

ale też te fascynujące prywatne palimpse-

sty „zbieracze” z muzeum sir Johna Soana 

w Londynie na czele. u

* STANISłAw RUKSZA

W latach 2008-2017 dyrektor programowy CSW Kronika w Bytomiu. Kurator wielu wystaw w kraju i za granicą. Wykłada na Akade-

mii Sztuki w Szczecinie oraz gościnnie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Rezydent of apexart w Nowym Jorku (2009), Careof 

DOCVA w Mediolanie (2013, 2015) i Cité internationale des arts w Paryżu (2017). W 2014 roku wybrany kuratorem roku w Polsce w ran-

kingu magazynu „Obieg” i nominowany do nagrody „Gwarancje kultury 2015” w TVP Kultura w kategorii „sztuki wizualne”.
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wystawa narracyjna 
– instrukcja obsługi

Już od ponad dekady obserwujemy w Polsce rozwój muzeów, a ściślej muzealnego 
wystawiennictwa w kierunku wielowątkowych, narracyjnych opowieści, stanowiących 
dla odwiedzających niecodzienną i emocjonująca ofertę. To tendencja, którą na świecie 
zaobserwować możemy od przełomu lat 80 i 90 XX wieku, kiedy dla uatrakcyjnienia 
i zmiany oddziaływania ekspozycji nacisk zaczęto kłaść nie tyle na prezentowane obiekty, 
co na sposób ich prezentacji, scenograię i emocje, które mogły te nowe aranżacje 
generować w widzach.

Dziś takie ekspozycje, jak wystawy stałe w Mu-

zeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 

Śląskim w Katowicach czy Muzeum Drugiej Wojny 

Światowej w Gdańsku, są atrakcjami przyciągającymi 

setki tysięcy gości w skali roku. Część nowo powsta-

łych wystaw mieści się dodatkowo w nowych prze-

strzeniach i gmachach muzealnych, które same w so-

bie są atrakcją i przykładem ciekawej architektury 

(Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Centrum 

Dialogu „Przełomy”, Muzeum Polaków Ratujących Ży-

dów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 

w Markowej).

Wydawałoby się, że skoro tak wielu z nas odwie-

dza nowo powstałe historyczne wystawy w muzeach, 

zrozumienie tej formy prezentacji historii będzie na 

dobrym poziomie. Niestety, dyskurs publiczny wokół 

wielu otwieranych ekspozycji historycznych dowo-

dzi czegoś zupełnie przeciwnego. W kilku punktach 

warto zatem wyszczególnić kwestie, na które wypada 

zwrócić uwagę, będąc na wystawie – dzięki nim moż-

na spróbować lepiej ją zrozumieć, a także sprawiedli-

wiej ocenić.

OPOwIEść
Wystawa historyczna, a szczególnie wystawa nar-

racyjna, jest opowieścią. Tak jak każda narracja ma 

swoja formę, która wypełniona jest treścią. Wystawa 

to jednak inna forma opowieści niż książka czy ilm, 

choć elementy tamtych przekazów może przecież 

w  sobie zawierać. Wartością wystawy najczęściej 

są oryginalne obiekty muzealne – „świadkowie” mi-

nionych czasów i  wydarzeń, których ekspozycja, 

a czasem sposób ekspozycji, stanowi o wyjątkowości 

doświadczenia, jakie oferuje się odbiorcy. W końcu 

– opowieść na wystawie to połączenie różnych spo-

sobów wyrazu. Ich łączenie i wzajemne uzupełnianie 

się stanowi jej atut i odróżnia od innych sposobów 

opowiadania.

PRZESTRZEń
Wystawa funkcjonuje w przestrzeni. To aranżacja i jej 

wykonanie stanowią często o jakości ekspozycji. Nie-

kiedy istotną rolę odgrywa relacja między aranżacją 

a architekturą budynku, często zaś architektura sama 

dopełnia ekspozycję. Wiele muzeów, a co za tym idzie 

wystaw, zlokalizowanych jest w miejscach historycz-

nych – będących „naocznymi świadkami” wydarzeń 

z przeszłości. Jak wykorzystane jest to na ekspozycji? 

Czy funkcjonuje ona w oderwaniu od historycznej 

przestrzeni czy też współgra z nią i się dopełnia? Re-

lacja między aranżacją a miejscem, w którym się znaj-

duje, stanowi często dobry punkt wyjścia do stwo-

rzenia osi narracyjnej na wystawie. To ona często 

decyduje o atrakcyjności prezentowanej opowieści.

TREśCI
Często komentarze do istniejących wystaw polega-

ją na wyliczaniu, że brakuje na nich tego lub innego 

wątku, tematu itd. Wystawa nie jest encyklopedią 

i nie znajdziemy na niej ani wszystkich informacji na 

dany temat, ani tego, co naszym zdaniem powinno się 

na niej znaleźć. Ku zdziwieniu wielu warto dopowie-

 dr Andrzej Hoja
historyk

kustosz wystaw 
historycznych

 *
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dzieć, że twórcy danej wystawy są tego 

najczęściej świadomi, bo to oni stoją za 

selekcją i wyborem tego, co na wystawie 

widzimy. Różnica jest prosta. Dojście do 

wniosku, że czegoś brakuje, zajmuje nam 

chwilę, a wybór wątków, obiektów i stwo-

rzenie treści jednej wystawy trwa miesią-

ce i lata. Treści na wystawie są wypadko-

wą często dziesiątków czynników, z tym 

nadrzędnym na czele: jeśli pokażemy za 

wiele – wystawa będzie niestrawna i nu-

żąca, zatem odniesiemy przeciwny skutek 

niż zamierzony – nikt z niej nie skorzysta, 

a  treści będą pozostawione same sobie. 

Pominięcie zasady „mniej znaczy więcej” 

przy kreowaniu wystawy oznacza często 

klęskę.

wARSTwY
Aby sprostać oczekiwaniom różnych grup 

odbiorców lub aby dać możliwość zwie-

dzania wystawy w  różnym tempie (nie 

każdy ma czas, żeby spędzić na ekspozycji 

np. cztery godziny) najczęściej stosuje się 

warstwową strukturę prezentowanych 

treści. W tym układzie zwiedzający łatwo 

rozpoznaje, które treści, eksponaty i prze-

strzenie są najistotniejsze i z którymi bez-

względnie powinien się zapoznać, żeby 

zrozumieć przekaz wystawy. Pozostałe 

informacje zazwyczaj są już pogłębienia-

mi. Najczęściej istotnymi, żeby docenić 

prezentowaną opowieść, jej fascynujący 

charakter lub złożoność. Nie wszystkie 

treści drugorzędne i pogłębienia są od razu 

widoczne. Czasami zostają ukryte w róż-

nego rodzaju schowkach, szuladach, mul-

timediach, tak by świadomie wyczyścić 

główną oś przekazu. W ten sposób treści 

wystawy mają szansę traić do osób, które 

z tematem spotykają się po raz pierwszy 

oraz do grupy ekspertów, którzy szcze-

gólnie docenią warstwę pogłębiającą, za-

skakującą mało znanymi ciekawostkami 

i detalami.

EMOCJE VERSUS INTELEKT
Ogromną zmianą w  prezentacji historii 

na wystawach w końcu XX wieku była 

próba emocjonalnego zaangażowania wi-

dza w prezentowaną opowieść. Niekiedy 

założenie to wiodło do technik mających 

na celu utożsamienie widza z losami pre-

zentowanych bohaterów lub niemalże 

„wejście w buty” tychże bohaterów. Tak 

pojawiły się w muzeach rekonstrukcje ca-

łych przestrzeni publicznych, ulic, domów, 

ale też zapachów czy dźwięków. Ten emo-

cjonalny przekaz okazał się bardzo sku-

teczny – odbiorcy pokochali go i można się 

spotkać dziś z opinią, że wystawa angażu-

jąca emocjonalnie widza jest domeną no-

woczesnego muzeum i świadczy o tym, że 

wystawa jest naprawdę udana.

Nic bardziej mylnego. Ekspozycje, 

które nie kładą tak dużego nacisku na 

emocjonalne poznanie, stawiając na in-

telektualne rozumienie, funkcjonują na-

dal w najlepszych instytucjach na całym 

świecie i nie jest to ginąca tendencja. Jest 

to raczej kwestia wyboru i ilozoii prze-

kazu. Emocje chwytają za serce, są ła-

Na wystawie zwykły przedmiot odpowiednio wyeksponowa-

ny i przedstawiony jako element ciekawej opowieści może 
stać się prawdziwym skarbem (Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, Warszawa)
Fot. Andrzej Hoja

Zaskoczenie jest sposobem, aby opowiedzieć historię na 
nowo (Muzeum Wojskowo-Historyczne Bundeswehry, 
Drezno, Niemcy)
Fot. Andrzej Hoja
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twe do wygenerowania. Łatwo też nimi 

manipulować, kreując całkiem mylny 

obraz przeszłości. Stąd też ogromne nie-

bezpieczeństwo inscenizacji. Bo zamiast 

wybudowanej na nowo międzywojennej 

ulicy otrzymujemy jej wyidealizowany 

obraz: bez brudu, odoru ścieków i  ota-

czającej biedy. Zrekonstruowane okopy 

– bez wywołania poczucia zagrożenia, 

śmiertelnego strachu i  cierpienia – nie 

mają wiele wspólnego z miejscem walki. 

Odtwarzanie miejsc z przeszłości nie zbli-

ża nas zatem ani o milimetr do tego, kim 

były i  co czuły osoby, które faktycznie 

w nich przebywały.

MULTIMEdIA
Często słyszymy, że nowoczesne muzeum 

to takie z rozwiązaniami multimedialny-

mi, a  najlepiej z  dużą ich liczbą. Dobrze 

współgrające z  wystawą multimedia to 

przede wszystkim te, które uatrakcyjniają 

poruszanie się po wystawowej przestrze-

ni oraz te, które w ciekawy i niemęczący 

sposób umożliwiają pogłębianie informa-

cji o wątkach być może skrótowo potrak-

towanych w  warstwie głównej prezen-

towanych treści. Ciekawa wystawa bez 

multimediów jest jednak nadal możliwa, 

a  trend odchodzenia od nadmiaru tech-

nologii na wystawach zaczyna być coraz 

bardziej widoczny.

Oglądając wystawy, skupmy się na 

tym, co chcą nam one powiedzieć, zamiast 

na tym, jak je na siłę poprawić. Każdą wy-

stawę można oczywiście zrobić inaczej. 

Ale też każda wystawa jest dziełem kon-

kretnych ludzi, a  dobrze przygotowaną 

ekspozycją nie rządzi przypadek. Żadna 

wystawa nie wyczerpie tematu, który 

opisuje – i najwyższy czas się z tym pogo-

dzić. Stanowi ona bowiem medium, które 

wykorzystuje przestrzeń, artefakty i infor-

macje z nimi związane. Z kombinacji tych 

czynników powstaje efekt, który winni-

śmy czytać na różnych płaszczyznach (es-

tetycznej, informacyjnej, edukacyjnej itd.). 

Zbytnie skupienie się na jednej tylko war-

stwie przekazu powoduje, że nie jesteśmy 

w  stanie do końca zrozumieć wystawy 

i zamysłu jej autorów. Starajmy się oceniać 

wystawy, zwracając uwagę na funkcjono-

wanie wymienionych elementów tworzą-

cych ekspozycję. Na szczęście powstaje ich 

nadal wiele, dzięki czemu możemy czuć 

się zaproszeni do poznawania i  odkry-

wania oprócz konkretnej, prezentowa-

nej opowieści także tej niezwykłej formy 

przekazu, jaką jest wystawa narracyjna. u

Współczesna aranżacja wystawy poświęconej I wojnie świa-

towej w historycznej przestrzeni spalonego w 1914 ratusza 
w Ypres (In Flanders Fields Museum, Ypres, Belgia)

Fot. Andrzej Hoja

Nawet najlepsza inscenizacja i rekonstrukcja pozostaną 
ułudą minionej rzeczywistości  

(Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)
Fot. Andrzej Hoja

* ANdRZEJ HOJA

Studiował historię na Uniwersytecie 

Gdańskim i wystawiennictwo histo-

ryczne na Uniwersytecie Fryderyka 

Schillera w Jenie, projektował wysta-

wy historyczne dla takich instytucji 

jak Pommersches Landesmuseum 

(Muzeum Pomorza w Greifswaldzie), 

Muzeum Miasta Gdyni czy Muzeum 

Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku.
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dr inż. arch. Olga Chomska  
Wydział Malarstwa  
i Nowych Mediów
Akademia Sztuki  
w Szczecinie

O muzeach architektonicznie
O tym, że muzea są tematem pasjonującym również dla architektów, świadczy  
choćby to, iż cały numer jednego z wiodących w Polsce magazynów branżowych  
– „Architektura & Biznes”, nr 10/2017 – został właśnie im poświęcony. 

TEMAT NUMERU

Obiekty użyteczności publicznej związane z kul-

turą i  edukacją są tematem chętnie podejmo-

wanym przez architektów, ponieważ dają możliwość 

zabrania głosu w dyskusji nad ich aktualną kondycją. 

Każdy projekt, a tym bardziej realizacja, jest wypo-

wiedzią w tej dyskusji, rodzajem manifestu.

Nowe style i tendencje w architekturze powstają 

zwykle z potrzeby znalezienia nowych środków wy-

razu i nowych rozwiązań projektowych w sytuacji, 

kiedy dotychczas stosowane nie nadążają już za aktu-

alnymi potrzebami. Stąd też budynki muzeów repre-

zentują style i tendencje architektoniczne najbardziej 

aktualne dla czasów, w których je wybudowano, to 

często obiekty wizjonerskie lub należące do awangar-

dy architektonicznej. To także autorskie wypowiedzi 

czołowych projektantów.

Co istotne, warunki konkursów architektonicz-

nych często wręcz wymuszają innowacyjność ze 

względu na trudne, nietypowe lub bardzo złożone 

środowisko, w jakim obiekt ma zostać wybudowany, 

oraz ze względu na duże wymagania dotyczące wy-

gody jego użytkowania. Wyniki takich konkursów 

są zwykle szeroko omawiane, przyczyniając się do 

popularyzowania nowych pomysłów – zarówno tych 

zrealizowanych, jak i tych, które zostały odrzucone.

W artykule wstępnym czasopisma (nr 10/2017) 

Małgorzata Tomczak pisze o  „światowym boomie 

w budowie nowych muzeów” i o niecierpliwym ocze-

kiwaniu publiczności i mediów na otwarcie każdego 

kolejnego obiektu. W  numerze pojawiają się m.in. 

omówienia najnowszych prestiżowych realizacji wy-

bitnych światowych architektów oraz kilku polskich 

obiektów.

Marta Kulawik opisuje jedną z najnowszych reali-

zacji – Międzynarodowe Muzeum Baroku zaprojekto-

wane przez Toyo Ito & Associates – w artykule pod in-

trygującym tytułem „Perła o nieregularnym kształcie” 

(s. 48–65), odwołując się tym samym do popularnego 

symbolu tego kierunku i, prawdopodobnie, do źródła 

pochodzenia jego nazwy (portugalskie barocco – perła 

o nieregularnym kształcie).

Muzeum Baroku usytuowane w meksykańskim 

mieście Puebla, zaprojektowane przez Japończyka 

16



TEMAT NUMERU

urodzonego w  Seulu, to szalony zlepek 

kulturowy, nawet w naszych po-postmo-

dernistycznych czasach. Rezultat? Obiekt 

odwołuje się do archetypowego wyobra-

żenia gęstej kostkowej zabudowy osady 

meksykańskiej z licznymi wewnętrznymi 

dziedzińcami – nie do końca zgadzam się 

z autorką, która pisze, że „projekt wydaje 

się wywodzić totalnie z naszych czasów”. 

Jednocześnie budynek ma charaktery-

styczną dla baroku „dynamikę i silne pod-

kreślenie przestrzeni”, zamkniętej przez 

architekta w  abstrakcyjnych krzywoli-

niowych kształtach, z całkowitym pomi-

nięciem tego, czego po budowli barokowej 

należy się spodziewać: „licznych dekoracji 

i form ornamentalnych” (s. 49). Moim zda-

niem wielowątkowy bogaty w treści kul-

turowe obiekt nie przypomina obłej perły, 

raczej otwartą na wietrze książkę z powy-

wijanymi kartkami.

W  myśl obiegowej opinii nowocze-

sność architektury polega na wprowadze-

niu do niej form odmiennych od trady-

cyjnie stosowanych oraz współczesnych 

materiałów i technologii, jednak według 

mnie rzeczywiście nowoczesną czyni ją 

przewrotne zerwanie z metodami projek-

towymi kontynuowanymi i rozwijanymi 

od długiego czasu. W Muzeum Baroku na-

wiązanie do przeszłości nie polega na do-

słownym cytowaniu form, zbudowanych 

przy pomocy nowych technologii, jak się 

to zwykle działo w  przypadku history-

zmów czy eklektyzmów.

Naszym lokalnym odpowiednikiem 

tak przewrotnie nowoczesnego podejścia 

do projektowania muzeów jest niewie-

le starsze, niewspomniane w  numerze, 

szczecińskie Centrum Dialogu „Przełomy” 

według projektu biura KWK Promes pod 

kierunkiem Roberta Koniecznego. Styli-

stycznie to ultramodernizm, czyli w grun-

cie rzeczy modernizm, ale realizowany 

przy pomocy nowoczesnych technologii. 

Ale to, co najbardziej frapujące w tej au-

torskiej propozycji, to pomysł na rozwią-

zanie problemu przegęszczonej funkcjami 

śródmiejskiej przestrzeni, po której spo-

dziewamy się coraz większej elastyczno-

ści, a  jednocześnie otwarcia na przyszłe, 

nieznane jeszcze aktywności, charaktery-

styczne dla bogatego w swych przejawach 

miejskiego życia. Zagłębiony pod ziemią 

budynek, będący jednocześnie placem, 

wymyka się tradycyjnemu słownikowi 

architektonicznemu: Budowla, której 

„nie ma”? Unoszący się w powietrzu plac? 

Obiekt z  dachem użytkowym? W  CDP 

dwa pozornie sprzeczne elementy miasta: 

„pełny” budynek i „pusty” plac – zostały 

połączone w jedno. Powstała wielozada-

niowa hybryda, miejsce pamięci, a  jed-

nocześnie skatepark i ulubiona lokaliza-

cja nie tylko plenerowych koncertów, 

ale i  społecznych manifestacji. Wejście 

pod powierzchnię ziemi, zagłębianie się 

w gęstniejącej ciemności wykorzystano do 

budowania nastroju głównej ekspozycji 

CDP (o scenograicznych właściwościach 

muzeów więcej za chwilę).

Obie przedstawione powyżej realiza-

cje, a  także kilka innych zaprezentowa-

nych na łamach magazynu, reprezentują 

współczesne podejście do projektowania 

budynków związanych z mniej lub bar-

dziej odległymi wydarzeniami historycz-

nymi – traktują style przypisane duchowi 

czasów, które upamiętniają, jako jeden 

z wielu wątków możliwych do wykorzy-

stania, jako tworzywo poddawane prze-

kształceniom i uproszczeniom w trakcie 

kreowania symbolicznej przestrzeni 

o wielu różnorodnych odniesieniach kul-

turowych. Sadzę, że w  tym przypadku 

dosłowne kopiowanie historycznych wzo-

rów nie jest wskazane.

NIE TYLKO KOREKTA
Do problemów przegęszczonych cen-

trów miast powraca w  artykule Pod 

miedzianym niebem (s. 66–81) Maciej Ka-

połka, opisując renowację pawilonu Insty-

tutu Wspólnoty Narodów (po zakończe-

niu prac siedziba Muzeum Designu), czyli 

przedsięwzięcie będące częścią szerszego 

opracowania, obejmującego rewitalizację 

całego kwartału śródmiejskiej zabudowy 

Londynu. Wspomina też o trzech nowych 

budynkach mieszkalnych, zaprojektowa-

nych przez biuro OMA w bezpośrednim 

sąsiedztwie odnawianego muzeum jako 

ekwiwalent wyburzonego długiego bloku: 

„trzy prostopadłościenne obiekty (…) sta-

nowią interesujący kontrapunkt dla wy-

sublimowanej geometrii muzeum”.

Wydaje się, że w tym przypadku nie 

chodziło tylko o korektę urody kompozy-

cji urbanistycznej. Jedną ze strategii pro-

jektowych, od dawna stosowaną przez 

architektów z  założonego przez Rema  

Koolhaasa biura OMA, jest superimpo-

zycja, czyli nakładanie na siebie w  tym 

Międzynarodowe Muzeum Baroku w Puebla (Meksyk); 
projekt Toyo Ito&Associates

Fot. Patrick Lopez Jaimes
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samym miejscu kilku różnych pomysłów, 

zwykle dotyczących pozornie sprzecznych 

ze sobą tematów architektonicznych, jak 

w  tym przypadku obiektu kultury i  za-

budowy mieszkaniowej. Nie jest to próba 

połączenia odmiennych funkcji w szczę-

śliwą całość, jak stało się to w przypadku 

wspomnianego powyżej Centrum Dialogu 

„Przełomy”, w którym dach budynku stał 

się otwartym placem miejskim. W  Lon-

dynie mamy do czynienia z wzajemnym 

„przerastaniem się” i przenikaniem struk-

tur, z których każda z założenia zachowuje 

swoją autonomię i  własny układ, a  naj-

ciekawsze wydarza się na styku różnych 

porządków. W ten sposób szacowna in-

stytucja, jaką jest muzeum, stała się do-

brze znanym sąsiadem towarzyszącym 

codziennemu życiu. To zdejmowanie mu-

zeów z cokołów.

dwIE TENdENCJE
Sam pawilon obecnego Muzeum Designu 

z wnętrzami od nowa zaprojektowanymi 

przez Johna Pawsona wpisuje się w nurt 

budynków muzealnych atrakcyjnych 

bez względu na to, co zawierają – takich, 

które z powodzeniem mogłyby funkcjo-

nować jako piękne przestrzenie bez kon-

kretnego przeznaczenia użytkowego. To 

tendencja z długimi tradycjami: współcze-

sne muzeum swą genezę ma w świątyni 

przeznaczonej muzom, greckim bóstwom 

opiekującym się poszczególnymi gałęziami 

sztuki. Historia wspomina o wielu wspa-

niałych budowlach muzealnych, choćby 

o  pochodzącym z  III w. p.n.e. Muzeum 

Aleksandryjskim, w istocie instytucie na-

ukowym, któremu towarzyszyła tajem-

nicza biblioteka. Klasyczna architektura 

była skupiona na formie, funkcjonalność, 

jaką znamy dzisiaj, czyli dążenie do bez-

pośredniego związku formy budynku ze 

sposobem jego użytkowania, to stosunko-

wo nowa koncepcja, wywołana rosnącym 

skomplikowaniem programów użytko-

wych projektowanych obiektów, które po-

jawiło się wraz z rewolucją przemysłową.

Wspomnianej tendencji współcześnie 

równolegle towarzyszą dwie inne. Pierw-

sza z nich jest jej rozwinięciem, a polega na 

angażowaniu architektury w  życie mu-

zeów i galerii sztuki poprzez wznoszenie 

tymczasowych pawilonów, w których nie 

planuje się żadnej ekspozycji. 

Przykładem tej tendencji jest opisywa-

ny przez Katarzynę Mikulską w artykule 

Miejsce (s. 92–99) tegoroczny Serpenti-

ne Pavilion, zbudowany w  londyńskich 

Ogrodach Kensington, autorstwa po-

chodzącego z  Burkina Faso architekta 

Diébéda Francisa Kérégo, prowadzącego 

praktykę projektową w Berlinie.

Prestiżowe Serpentine Galleries mają 

od roku 2000 zwyczaj wyłaniania w dro-

dze konkursu projektanta kolejnego 

pawilonu, któremu patronują. Budowa 

trwa pół roku, stojący na trawniku gale-

rii obiekt jest udostępniany publiczności 

przez trzy kolejne miesiące. Do konkursu 

są zapraszani architekci i zespoły projek-

towe, które do tej pory nie miały żadnej 

realizacji na terenie Wielkiej Brytanii. 

Tytuł artykułu oddaje ideę tego po-

mysłu: każdy z  pawilonów jest bowiem 

miejscem funkcjonującym w przestrzeni 

publicznej, które nie tylko sprzyja odpo-

czynkowi z widokiem na szacowne krajo-

brazy Hyde Parku, jak przystało ogrodo-

wej altance, ale mieści szereg wydarzeń 

związanych z życiem miejskiej wspólnoty. 

W tym roku zorganizowano między in-

nymi cykl piknikowych spotkań „Radical 

Kitchen: Recipes for Building Community 

and Creating Change” („Radykalna kuch-

nia: przepisy na budowanie wspólnoty 

i wprowadzanie zmiany”). Ich koncepcja 

powstała na podstawie opowieści Kérégo 

o zgromadzeniach i debatach odbywają-

cych się w  jego rodzinnej miejscowości 

Gando pod rozłożystym drzewem, które 

stało się inspiracją dla formy pawilonu. 

To miejsce raczej antropologiczne, historię 

przynoszą do niego uczestnicy spotkań.

Drugi, bardziej tradycyjny nurt pole-

ga na umieszczaniu zbiorów muzealnych 

w  budynkach, które pamiętają historię 

Zmodernizowana przestrzeń dziedzińca wewnętrznego 
kamienicy, zlokalizowanej przy Rynku Starego Miasta 34 
w Warszawie, m.in. widoczne zakonserwowane ściany ze 
sgrafito oraz elementy kamienne posadzek i detali archi-
tektonicznych. Ponadto wymieniono zadaszenie i wszystkie 
instalacje, które doposażono w nowe, pozwalające na 
całoroczne wykorzystanie danej przestrzeni 
(opis – Joanna Dudelewicz) 
Fot. Muzeum Miasta Warszawy
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tych zbiorów lub wręcz w niej uczestni-

czyły. Poddane wszechstronnej renowa-

cji (w  ramach projektu „Modernizacja, 

konserwacja oraz digitalizacja obiektów 

zabytkowych siedziby głównej Muzeum 

Warszawy przy Rynku Starego Miasta 

w Warszawie” pod kierownictwem Joan-

ny Dudelewicz) dawne Muzeum Histo-

ryczne miasta stołecznego Warszawy (do 

2014) mieści się w jedenastu kamienicach, 

z których osiem tworzy pierzeję zrekon-

struowanego w latach 1945–1949 Rynku 

Starego Miasta. Udział tych budynków 

w  historii Warszawy jest dyskusyjny, 

według niektórych cała Starówka to ma-

kieta, w której murach nie pozostał duch 

dawnych epok. Jednak z upływem czasu 

docenia się jej powstanie, tak jak i okres 

heroicznej odbudowy stolicy. 

W  wywiadzie zatytułowanym Za-

cząć jeszcze raz… OdNowa (s. 82–91), od-

wołującym się do nowej nazwy muzeum, 

przeprowadzonym przez Martę Kulawik, 

Jarosław Trybuś, wicedyrektor placówki 

i jednocześnie główny kurator wystawy, 

wspomina o trudnościach technicznych 

i formalnych, na które napotkano w trak-

cie renowacji pochodzących z  lat czter-

dziestych XX wieku kamienic, o próbach 

ukrycia w starych murach nowoczesnych 

instalacji i urządzeń bez ujawniania tej 

ingerencji, o konieczności dostosowania 

wnętrz do współczesnych przepisów 

i wymagań. 

Kamienice zostały potraktowane jako 

eksponat sam w  sobie, wystawa nie in-

geruje w budynki, jest w nie wstawiona, 

a w większości pomieszczeń, jak zapewnia 

Jarosław Trybuś, „można podejść do okna 

i odsłoniwszy zasłonę, podziwiać widoki”. 

Nowa ekspozycja Muzeum Warsza-

wy odwołuje się do jednej z „najstarszych 

tradycji kolekcjonerstwa”, gabinetów oso-

bliwości, zmieniając je jednak w gabinety 

tematyczne, czego przykładem jest zbiór 

syren warszawskich. Przedmioty są jej 

głównym atutem, świadomie zrezygnowa-

no z wykorzystania tak modnych obecnie 

multimediów, by nie odciągać od przed-

miotów uwagi zwiedzających. Argument? 

„Wszak większość z nas ma ekrany doty-

kowe telefonów przy sobie” – twierdzi Ja-

rosław Trybuś.

Na podobne problemy związane 

z upływającym czasem i rosnącymi ocze-

kiwaniami publiczności natknęli się auto-

rzy modernizacji Muzeum Czartoryskich 

w  Krakowie. Artur Jasiński w  artykule 

O  problemach modernizacji kolekcjoner-

skich muzeów sztuki (s. 100–105) opisuje 

szczegółowo perypetie, które towarzy-

szyły realizacji tego projektu. Przywołuje 

na zasadzie analogii przykłady trudno-

ści, jakie obecne były przy rozbudowie 

i modernizacji dwóch sławnych muzeów 

kolekcjonerskich: londyńskiej Wallace 

Collection i nowojorskiej Frick Collection. 

Okazuje się, że najtrudniejszy do osiągnię-

cia jest kompromis pomiędzy prawdą hi-

storyczną a komfortem, jakiego oczekują 

i zwiedzający, i pracownicy muzeów, a gra 

się toczy o tożsamość miejsca.

NOwY TEMAT?
Wracając do warszawskiej OdNowy – na 

końcu wywiadu Jarosław Trybuś zwrócił 

uwagę na emocjonalną wartość muzeum, 

stwierdzając, że „by czegoś się dowiedzieć 

na wystawie, najpierw trzeba poddać 

się wrażeniom”. Maciej Kapołka opisując 

w artykule Korona wnętrza zbudowanego 

w Waszyngtonie Narodowego Muzeum 

Historii i Kultury Afroamerykańskiej In-

stytutu Smithsona, wspomina o koniecz-

ności „wywołania reakcji emocjonalnej, 

niezbędnej dla pełniejszego odebrania 

przekazu” (s. 30–47). 

Projektanci muzeów często sięgają po 

środki z pogranicza architektury i sceno-

graii, by zbudować pożądany nastrój, czy 

to przy pomocy abstrakcyjnej architektu-

ry nowoczesnej, czy też, jak się to prakty-

kuje we wspomnianych obiektach histo-

rycznych, tworząc „kapsuły czasu”. Ocenę, 

na ile realizacja tego pomysłu pozostaje 

działaniem przypominającym tworzenie 

atrakcji w parku rozrywki, pozostawia się 

zwiedzającym. 

Do chlubnych przykładów zaprzecza-

jących aż tak radykalnemu strywializo-

waniu tematu zalicza się zaprojektowaną 

w 2001 roku przez Daniela Libeskinda roz-

budowę Muzeum Żydowskiego w Berlinie 

czy udostępnione w tym roku zwiedzają-

cym gdańskie Muzeum II Wojny Świato-

wej autorstwa Studia Architektonicznego 

„Kwadrat”. Oba obiekty są podziwiane za 

oszczędność środków i niedosłowność roz-

wiązań, które posłużyły do wywołania 

podniosłego, dramatycznego nastroju.

wAżNA KwESTIA
Artykuły zawarte w  „Architektura & 

Biznes” podejmują wiele ważnych pro-

blemów: zagadnienie wielokulturowości 

przywołanych realizacji, udział muzeów 

w budowaniu tożsamości miejsca i wspie-

raniu lokalnej wspólnoty, próby nadąża-

nia za wymaganiami współczesnego życia 

i zmienianej przez nie wrażliwości odbior-

cy. Do tej listy dodałabym jeszcze kwestię 

według mnie bardzo istotną, pozornie nie-

związaną bezpośrednio z tematem ekspo-

zycji i oprawy zbiorów muzealnych, czyli 

dbałość o środowisko. 

Przykładem tej postawy jest dokona-

na podczas rewitalizacji obecnego lon-

dyńskiego Muzeum Designu renowacja 

wielu elementów budynku pochodzącego 

z  1962 roku, łącznie z  „charakterystycz-

nymi, dymionymi, błękitnymi (…) tafla-

mi” zewnętrznych przeszkleń. Natomiast 

na dziedzińcu meksykańskiego Muzeum 

Baroku znajduje się fontanna z  płytkim 

basenem, poprawiająca jego mikroklimat, 

a woda deszczowa z dachu muzeum, pod-

dana filtracji, zasila otaczający muzeum 

staw, przyczyniając się do oczyszczania 

przepływającej w pobliżu rzeki. W tego-

rocznym Serpentine Pavilion pośrodku 

lejkowatego dachu w czasie deszczu two-

rzył się wodospad symbolizujący źródła 

życia, a  przepompowana spod obiektu 

deszczówka służyła do nawadniania ota-

czającego obiekt parku. 

To kolejne przykłady na to, w jaki spo-

sób i jakimi środkami współczesne muzea 

wpisują się w  nurt architektury, której 

projektanci próbują utrzymać zrównowa-

żenie szeroko pojętego środowiska. u 
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Uniwersytet Szczeciński 
pomaga wdrażać 

innowacje w muzeach

Bardzo szybki rozwój technologiczny ostatnich lat nie tylko otwiera nowe możliwości 
prezentacji zasobów muzeów, lecz jednocześnie podwyższa oczekiwania zwiedzających. 
Menedżerzy takich instytucji, chcąc, by pozostały one konkurencyjne, muszą aktywnie 
podążać za aktualnymi trendami technologicznymi i starać się wdrażać najbardziej 
obiecujące spośród nowych rozwiązań. Uniwersytet Szczeciński jako partner w projekcie 
„BalticMuseums: Love IT!” aktywnie włączył się w proces tych przemian.

dr hab. Jakub Swacha, prof. 
US
z-ca dyrektora 
Instytut Informatyki  
w Zarządzaniu ds. Rozwoju 
Naukowego i Badań
Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania US

Cenionym drogowskazem w  tym obszarze jest 

raport Horizon, przygotowany przez renomowa-

ną, zrzeszającą ponad 250 instytucji nauki i kultury 

organizację New Media Consortium, zorientowaną 

na poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań opartych 

na nowych mediach i technologiach. W jego dwóch 

ostatnich wydaniach – przeznaczonych dla muze-

ów – jako kluczowe trendy w kontekście wdrażania 

nowych technologii w muzeach wymieniono: zwięk-

szanie kompetencji cyfrowych pracowników, zmianę 

ról przez nich pełnionych (z wygłaszającego monolog 

przewodnika na słuchającego zwiedzających), wy-

korzystywanie urządzeń przenośnych (takich jak 

smartfony i  tablety), w szczególności takich, które 

przynieśli z sobą zwiedzający (zgodnie z koncepcją 

BYOD, od ang. Bring Your Own Device), analizę moż-

liwych do zebrania danych, sięganie po gry i gamii-

kację, a wreszcie współpracę pomiędzy różnymi in-

stytucjami1.

Wszystkie wymienione wyżej elementy znalazły 

swoje miejsce w realizowanym w ramach programu 

Interreg South Baltic i współinansowanym z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekcie 

międzynarodowym „BalticMuseums: Love IT!”, które-

go partnerem wiodącym jest Uniwersytet Szczeciń-

ski. Prócz naszej uczelni w projekcie jako partnerzy 

lub partnerzy stowarzyszeni uczestniczy dziesięć 

nadbałtyckich muzeów i centrów nauki: Akwarium 

Gdyńskie, Centrum Nauki Experyment w  Gdynii, 

Estońskie Muzeum Morskie w Tallinie, Experimen-

tarium w  Kopenhadze, Instytut Kultury Miejskiej 

w Gdańsku, Litewskie Muzeum Morskie w Kłajpedzie, 

Muzeum Lolland-Falster w Nykøbing Falster, Muzea 

Malmö, Muzeum Wszechoceanu w Kaliningradzie 

i NaturBornholm w Aakirkeby; oraz siedmiu partne-

rów dysponujących specjalistyczną wiedzą dziedzi-

nową: Akademia Biznesu Północ w  Greifswaldzie, 

Fundacja Netcamp w  Szczecinie, przedsiębiorstwo 

nowych technologii IZITEQ z  Amsterdamu, Rada 

Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, sto-

warzyszenie przedsiębiorstw nowych technologii IT-

-Lagune z siedzibą w Stralsundzie i Uniwersytet Nauk 

Stosowanych w Stralsundzie.
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Tak szeroki dobór partnerów posiada-

jących komplementarną wiedzę dotyczą-

cą zarówno nowych technologii, jak i no-

wych metod angażowania zwiedzających 

i prezentowania im zasobów muzealnych, 

otwiera wielkie możliwości transferu 

wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu, 

a w dalszej perspektywie – do innych po-

dobnych instytucji obszaru Południowego 

Bałtyku i poza nim.

PRZEwOdNIKI MULTIMEdIALNE
Głównym produktem projektu będą 

udostępniane turystom na ich własne 

urządzenia mobilne aplikacje realizujące 

funkcje interaktywnych przewodników 

multimedialnych (e-przewodników, ang. 

e-guides). Aplikacje takie mają liczne po-

tencjalne zalety, jak np. umożliwienie 

zwiedzania o  dowolnej porze, w  dowol-

nym tempie i po dowolnej trasie bez re-

zygnowania z komentarza przewodnika, 

możność wyboru przez zwiedzającego 

języka komentarza czy też udostępnienie 

Rys. Kaja Cykalewicz

21

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-12 / 2017



TEMAT NUMERU

zwiedzającym, którzy będą bardziej zain-

teresowani danym elementem ekspozycji, 

materiałów uzupełniających – i to w róż-

norakiej postaci: tekstu, zdjęć czy ilmów 

– a nawet gier mających zwiększyć zaan-

gażowanie2.

Z  faktu przeznaczenia tych aplikacji 

dla własnych urządzeń zwiedzających, 

w odróżnieniu od urządzeń wypożycza-

nych zwiedzającym przez muzea, wynika-

ją kolejne zalety, takie jak: brak potrzeby 

organizowania punktów wypożyczania, 

ładowania, czyszczenia i  serwisowania 

urządzeń, a  co za tym idzie praktyczny 

brak kosztów bieżących dla muzeum, czy 

brak istotnego w wysokim sezonie ograni-

czenia liczby dostępnych do wypożycze-

nia urządzeń. Zaletą jest także sam fakt 

posiadania urządzenia przez użytkownika 

(i używania go po wyjściu z muzeum), za-

równo z punktu widzenia tegoż użytkow-

nika (możliwość wzmacniania wrażeń 

po zakończeniu zwiedzania i połączenia 

zwiedzania szeregu atrakcji w spójny ciąg 

doświadczeń), jak i administracji muzeum 

(dostarczenie wartościowych danych ana-

litycznych np. dotyczących przepływu tu-

rystów pomiędzy muzeami). Jednocześnie, 

w sytuacji, gdy niemal 60% światowej po-

pulacji posiada telefony komórkowe, z cze-

go w  krajach Europy Zachodniej i  USA 

ponad 70% z nich stanowią smartfony3, 

zwiedzanie z pomocą aplikacji zainstalo-

wanej na własnym urządzeniu będzie do-

stępne szerokiemu gronu potencjalnych 

użytkowników.

gAMIFIKACJA
Kluczową cechą opracowywanych e-prze-

wodników ma być ich zgamiikowanie, to 

jest wykorzystanie elementów zaczerp-

niętych z  gier. Z  punktu widzenia zwie-

dzających pozwolić ma to na wzmocnienie 

ich motywacji do zwiedzania, poszerze-

nie zakresu powiązanych z tym doznań, 

a w połączeniu z formułą BYOD – także na 

wkomponowanie każdej wizyty w budo-

wę długoterminowej relacji zwiedzających 

i  zwiedzanych muzeów poprzez uczy-

nienie z pojedynczej wizyty etapu swego 

rodzaju niekończącej się „gry w zwiedza-

nie”. To wielka korzyść dla administracji 

muzeum, otrzymującej niemal bezpłatne 

narzędzie efektywnej komunikacji ze 

zwiedzającymi, które może być wykorzy-

stywane w  celu zachęcenia do bardziej 

aktywnych form zwiedzania, eksploro-

wania mniej popularnych stref muzeów 

czy wystaw, wizyt w mniej popularnych 

terminach lub porach dnia, a także pełniej-

szego i bardziej dogłębnego zapoznawania 

się z treścią wystaw.

PROCES TwORZENIA  
PRZEwOdNIKów
Spełnienie tak ambitnych postulatów 

w sposób jak najlepiej odpowiadający po-

trzebom zwiedzających wymaga zaanga-

żowania ich w proces tworzenia e-prze-

wodników. Osiągnięte to zostanie poprzez 

zastosowanie następujących zasad projek-

towania zorientowanego na użytkownika 

(ang. user-centered design)4:

•	 projekt opiera się na dokładnym zro-

zumieniu użytkowników, zadań i śro-

dowisk;

•	 użytkownicy są włączeni w projekto-

wanie i implementację;

•	 kierunek rozwoju projektu i wprowa-

dzane doń korekty wyznacza ocena 

ukierunkowana na użytkownika;
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•	 proces ma charakter iteracyjny;

•	 projekt odnosi się do całości doznań 

użytkownika;

•	 zespół projektowy obejmuje multidy-

scyplinarne umiejętności i perspek-

tywy.

Proces tworzenia e-przewodników 

w  projekcie „BalticMuseums: Love IT!” 

składać się będzie z dziesięciu faz, obejmu-

jących w latach 2017–2020:

1)  zaplanowanie procesu projektowania;

2)  zapoznanie różnych grup interesa-

riuszy zaangażowanych w tworzenie 

e-przewodników z  kontekstem ich 

użycia – w szczególności transfer wie-

dzy pomiędzy zwiedzającymi, specja-

listami dziedzinowymi i pracownika-

mi muzeów;

3)  wyspecyfikowanie wymagań doty-

czących e-przewodników – na bazie 

wcześniejszych doświadczeń, istnieją-

cych rozwiązań, wiedzy specjalistów 

i burzy mózgów;

4)  przeprowadzenie serii hackathonów 

(specyicznego rodzaju imprez progra-

mistycznych o charakterze konkursu), 

w których miłośnicy programowania, 

zapoznawszy się ze specyiką muzeów 

i otrzymawszy jedynie ogólne wska-

zówki tematyczne, mają wypracować 

rozwiązania niekonwencjonalne;

5)  udoskonalenie (z uwzględnieniem wy-

ników hackathonów), doprecyzowanie 

i zweryikowanie specyikacji pod ką-

tem przyjętych założeń, dostępnych 

zasobów i ram czasowych (i jej ewen-

tualne skorygowanie);

6)  wytworzenie projektów i prototypów 

pierwszej wersji aplikacji mobilnych 

przy współudziale grupy zwiedzają-

cych (jako współprojektantów i teste-

rów);

7)  wdrożenie pierwszej wersji aplikacji 

mobilnych w muzeach, dla których są 

przeznaczone;

8)  ocenę pierwszej wersji aplikacji przez 

szerokie grono użytkowników koń-

cowych, którzy będą korzystać z niej 

podczas zwiedzania;

9)  redeinicję założeń co do sposobu ko-

rzystania z aplikacji (oryginalnie opar-

tych na wnioskach z fazy drugiej) oraz 

aktualizację specyfikacji wymagań 

w oparciu o wyniki oceny pierwszej 

wersji aplikacji;

10)  wytworzenie projektów i prototypów 

drugiej wersji aplikacji mobilnych 

(analogicznie do fazy szóstej);

11)  wdrożenie drugiej wersji aplikacji 

mobilnych w muzeach, dla których są 

przeznaczone;

12)  ostateczną ocenę aplikacji (w przypad-

ku wykrycia defektów lub rozbież-

ności ze specyikacją są one, zależnie 

od stopnia ich ważności, niezwłocz-

nie usuwane lub notowane na liście 

zmian do wprowadzenia w przyszło-

ści).

Przygotowanie muzeów do wdroże-

nia szeregu innowacyjnych rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych wymaga 

podwyższenia kompetencji ich pracowni-

ków. W tym celu w ramach projektu prze-

widziano przeprowadzenie serii szkoleń 

poświęconych kolejno:

•	 podstawom teoretycznym i praktyce 

stosowania koncepcji doświadczenia 

użytkownika (User Experience, UX) 

oraz metody ogólnych efektów uczenia 

się (Generic Learning Outcomes, GLO);

•	 sposobom mierzenia satysfakcji użyt-

kownika;

•	 zrozumieniu zasad budowy motywacji 

i lojalności klientów;

•	 sposobom wykorzystania opowiadania 

dla tworzenia doświadczenia użytkow-

nika;

•	 aspektom kulturowym w tłumaczeniu 

treści;

•	 edycji materiałów video w praktyce;

•	 budowaniu zainteresowania u przed-

stawicieli generacji „tubylców cyfro-

wych” (ang. digital natives);

•	 opracowaniu strategii cyfrowych dla 

instytucji turystycznych (to szkolenie 

przygotowuje Uniwersytet Szczeciń-

ski).

PLATFORMA wYMIANY wIEdZY
Aby utrwalić kluczowe treści szkolenia 

i umożliwić późniejszy dostęp do nich sze-

rokiemu kręgowi odbiorców, wykracza-

jącemu poza przedstawicieli partnerów 

projektu, zdecydowano się na stworzenie 

opartej na technologii wiki internetowej 

platformy wymiany wiedzy. Materiały 

dotyczące wymienionych wyżej szkoleń 

stanowić będą jedynie zaczyn bazy wie-

dzy, która z czasem będzie uzupełniania 

o kolejne treści mieszczące się w zakresie 

zainteresowania pracowników muzeów, 

w szczególności szczebla kierowniczego.

Realizacja projektu rozpoczęła się  

1 stycznia 2017 roku, a w czerwcu przed-

stawiciele uczestniczących w  projekcie 

instytucji gościli na Wydziale Nauk Eko-

nomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 

Szczecińskiego, gdzie odbyło się spotkanie 

inaugurujące projekt.

Z kolei pod koniec października 2017 

roku w  Aakirkeby na duńskiej wyspie 

Bornholm odbyło się spotkanie robo-

cze, podczas którego przeprowadzono 

dwudniowe szkolenie dotyczące edycji 

materiałów video w praktyce oraz jedno-

dniowe – poświęcone podstawom teore-

tycznym i praktyce stosowania koncepcji 

doświadczenia użytkownika oraz metody 

ogólnych efektów uczenia się. Natomiast 

już w marcu w Gdyni zaplanowano pierw-

sze dwa z serii hackathonów – ich gospo-

darzami będą Akwarium Gdyńskie oraz 

Centrum Nauki Experyment w  tym sa-

mym mieście.

Więcej informacji na temat projektu 

„BalticMuseums: Love IT!” znaleźć można 

na jego stronie internetowej: http://bmlo-

veit.usz.edu.pl/. u

1 NMC, Horizon Report. 2015 Museum Edition, New Media 
Consortium, Austin, USA, http://cdn.nmc.org/media/2015-

-nmc-horizon-report-museum-EN.pdf; NMC, Horizon Re-

port. 2016 Museum Edition, New Media Consortium, Austin, 
USA, http://cdn.nmc.org/media/2016-nmc-horizon-report-

-museum-EN.pdf.
2 T. Zdziebko, Z. Drążek, J. Swacha, K. Muszyńska, Interaktyw-

ne przewodniki multimedialne w ocenie zwiedzających, „Ekono-

miczne Problemy Turystyki” 2017, 1, 159–168.
3 Mobile Phone, Smartphone Usage Varies Globally, https://

www.emarketer.com/Article/Mobile-Phone-Smartphone-

-Usage-Varies-Globally/1014738.
4 ISO 9241-210: Ergonomics of human system interaction – part 

210: Human-centred design for interactive systems. Internatio-

nal Organization for Standardization, Genewa, Szwajcaria.
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Z Akki do wiednia – 
niezwykłe dzieje zakonu 

krzyżackiego, czyli pomysł 
na muzeum marzeń 

Tworzenie koncepcji muzeum zakonu krzyżackiego i jej 
realizacja jest dobrym przykładem na transfer wiedzy 
z gabinetu uczonego do szerokich kręgów społecznych. 
Proces ten byłby zarazem egzempliikacją owocnego 
wykorzystania dorobku naukowego w zmaganiach 
ze stereotypami. 

dr Rafał Simiński 
Zakład Historii 
Średniowiecznej
Instytut Historii 
i Stosunków 
Międzynarodowych 
Wydział Humanistyczny US

TEMAT NUMERU

Choć w drugim dziesięcioleciu XXI w. postęp w ba-

daniach naukowych w zakresie poznania dziejów 

zakonu krzyżackiego można określić jako znaczący, 

to wyobrażenia na jego temat u  tzw. statystyczne-

go mieszkańca naszego kraju są nadal kształtowane 

przede wszystkim przez wizję Krzyżaków przedsta-

wioną w obrazie Bitwa pod Grunwaldem Jana Ma-

tejki, powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza lub, 

znacznie częściej, ekranizacji tego dzieła dokonanej 

przez Aleksandra Forda. Każdy absolwent polskiej 

szkoły na jednym z etapów swojej edukacji zetknął 

się z czarną legendą Krzyżaków. Zmiana negatyw-

nych stereotypów nie jest łatwa i wymaga żmudnej 

pracy. Nawet największy wysiłek nie gwarantuje na 

tym polu szybkiego sukcesu.

MOdELE POPULARYZACJI
Jednym z mediów popularyzujących poważną wie-

dzę naukową wśród szerszych kręgów społeczeństwa 

mogą być cykliczne i atrakcyjne widowiska plenero-

we, jak odgrywane każdego roku: bitwa wojsk polsko-

-litewsko-ruskich z armią krzyżacką na polach grun-

waldzkich (15 lipca) lub oblężenie Malborka (21–23 

lipca). Niełatwo jest ustalić, ilu widzów pierwszego 

z wydarzeń – stojących w kilometrowych kolejkach na 

drogach dojazdowych do scenerii – uczestniczy w nim, 

aby zweryikować swoje wyobrażenia na temat bitwy, 

ilu zaś, aby się przekonać, czy wojska króla Władysła-

wa Jagiełły i księcia Witolda po raz kolejny zdołają 

pokonać Krzyżaków. Niemałą grupę wśród widzów 

stanowią zapewne również ci, którzy mają niewielkie 

pojęcie o historii i korzystając z pięknej pogody i wol-
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nego czasu, przybyli podczas urlopu na wi-

dowisko, aby dać się po prostu oczarować 

jego rozmachem i dynamiką.

Ważnymi instytucjami przybliżają-

cymi społeczeństwu przeszłość stały się 

współcześnie muzea. Wskazuje na to nie-

bywały sukces, jaki odniosły warszawskie 

Muzeum Powstania i Muzeum Historii Ży-

dów Polskich POLIN. We współczesnym 

muzealnictwie popularne są również cza-

sowe ekspozycje tematyczne, czego zna-

komitym przykładem mogła być wysta-

wa Obok. Polska–Niemcy. 1000 lat historii 

w sztuce, prezentowana na przełomie 2011 

i 2012 roku w berlińskim Martin-Gropius-

-Bau. Zwiedzający mieli wówczas wyjąt-

kową i  niepowtarzalną okazję do przyj-

rzenia się wielu cennym eksponatom, jak 

chociażby wypożyczonemu z  Biblioteki 

Watykańskiej kodeksowi kancelarii pa-

pieskiej ze słynnym Dagome iudex – kopią 

dokumentu pierwszego historycznego 

władcy Polski, księcia Mieszka I, i  jego 

małżonki Ody.

MUZEUM ZAKONU KRZYżACKIEgO
Mając pełną świadomość trudności wy-

stępujących przy ewentualnej realizacji 

pomysłu, można się jednak pokusić o cho-

ciażby zarysowanie ogólnej wizji muzeum 

lub ekspozycji poświęconej Krzyżakom. 

Stworzenie placówki, która całościowo, 

a do tego za pomocą oryginalnych ekspo-

natów, potraiłaby pokazać skomplikowa-

ną przeszłość zakonu na przestrzeni ponad 

ośmiuset lat jego istnienia, jest z pewnością 

zadaniem karkołomnym, jeśli nie zupełnie 

niemożliwym. Za taki stan odpowiada-

ją w dużej mierze powikłane losy samej 

korporacji, która odcisnęła piętno na 

przeszłości wielu państw, na których ob-

szarze przyszło jej funkcjonować. Korzeni 

zakonu należy szukać w czasach wypraw 

krzyżowych do Ziemi Świętej w  XI–XII 

wieku. Kolejne przystanki na jego drodze 

do współczesności to kraje regionu śród-

ziemnomorskiego, od Hiszpanii, poprzez 

Włochy, Grecję, aż do dzisiejszej Turcji, 

dalej: Niemcy, Francja i Europa Środkowa 

(Węgry, Austria i Czechy), a wreszcie stre-

fa Morza Bałtyckiego (Polska, Skandyna-

wia czy tzw. kraje bałtyckie).

Przełamywać zakorzenione w  świa-

domości społecznej stereotypy na temat 

historii to pokazywać złożoność przeszło-

ści, uwarunkowań wyborów i motywacji 

Tannhäuser, niemiecki poeta (minnesinger) z XIII w., 
przedstawiony w płaszczu zakonu krzyżackiego, 

Codex Manesse, ok. 1300 r.
Źródło: Wiki Commons
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ludzi, którzy ją tworzyli, a także rozwiązań 

stających przed nimi dylematów. Stąd ko-

nieczność zaprezentowania dziejów krzy-

żackich wieloaspektowo – nie tylko przez 

pryzmat historii politycznej, ale również 

ekonomii i kultury. Ekspozycja powinna 

więc odzwierciedlać drogę, którą Krzy-

żacy przebyli między XII i XXI wiekiem, 

i pokazać zmieniającą się specyikę samej 

instytucji. Efekt ten można zaś uzyskać, 

prowadząc wielowątkową opowieść na 

temat ich przeszłości i odpowiednio dobie-

rając rekwizyty.

Nie powinno więc w  planowanym 

muzeum lub wystawie zabraknąć miejsca 

na przedstawienie początków zakonu jako 

szpitalnego bractwa mieszczan niemiec-

kich, a następnie jego przemiany w jeden 

z  trzech głównych zakonów rycerskich 

(obok templariuszy i  joannitów), dyna-

micznego rozwoju i rozkwitu (stworzenie 

niezależnych władztw nad Bałtykiem, 

a także osiągnięcia gospodarcze i admini-

stracyjne) oraz schyłku potęgi w XIV–XV 

wieku. Należałoby również ukazać zmia-

ny jego charakteru – od okresu nowożyt-

nego (wpływ reformacji na poszczególne 

gałęzie zakonu krzyżackiego – Rzesza 

Niemiecka, Prusy i kraje bałtyckie) aż po 

współczesność (w tym okres przed i po II 

wojnie światowej).

W  tak szeroko zakrojonej koncepcji 

musi znaleźć się refleksja nad zakonem 

krzyżackim jako typową średniowieczną 

korporacją z  własną strukturą (władza 

wielkiego mistrza i najważniejszych dy-

gnitarzy oraz jej zewnętrzne atrybuty 

i wewnętrzna hierarchia), jej prawodaw-

stwem (reguła i jej uzupełnienia), religijno-

ścią, odzwierciedloną w sztuce sakralnej 

(rzeźba, malarstwo i złotnictwo), oraz za-

bytkami piśmiennictwa (zasoby bibliotek 

krzyżackich), jak również sformalizowa-

nym modelem życia codziennego (zabytki 

kultury materialnej i militaria). Ciekawe 

byłoby również pokazanie, co o Krzyża-

kach myśleli ich sojusznicy i  wrogowie 

oraz jaki obraz braci-rycerzy ukształtowa-

ły społeczeństwa mające z nimi do czynie-

nia na różnych etapach swoich dziejów.

BIAłA I  CZARNA LEgENdA
Kluczowe z  punktu widzenia zadań 

przyszłego muzeum zakonu krzyżackie-

go byłoby „odczarowanie” zarówno jego 

białej – utrwalonej na kartach starszej 

historiografii niemieckiej, a uwypukla-

jącej kulturotwórczą rolę Krzyżaków 

w Europie Środkowo-Wschodniej – jak 

i czarnej legendy, funkcjonującej w pol-

skiej pamięci historycznej i  operującej 

obrazem złych, chciwych, bezbożnych 

i  przebiegłych rycerzy-rabusiów, bez 

skrupułów dążących do celu. 

W końcowej części ekspozycji należa-

łoby pokazać, w jaki sposób dzieje zakonu 

były wykorzystywane do doraźnych ce-

lów politycznych i stawały się elementem 

kształtowania świadomości historycznej 

poszczególnych narodów. Dla przykładu 

wiktoria grunwaldzka krzepiła serca spo-

łeczeństwa polskiego w okresie zaborów, 

drażniąc niemieckiego okupanta w latach 

II wojny światowej, który wzniesiony 

w Krakowie w 1910 r. Pomnik Grunwaldz-

ki zburzył w 1939 roku. 

Atrakcyjność muzeum lub wystawy 

powinna wynikać z bogactwa zaprezen-

towanych krzyżackich zabytków kultury 

duchowej i  materialnej. Twórcy ekspo-

zycji musieliby więc czerpać ze zbiorów 

wielu europejskich muzeów, archiwów 

i bibliotek. Ich listę otwierają Archiwum 

Sekretne i Biblioteka w Watykanie oraz 

Tajne Archiwum Państwowe Funda-

cji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego 

w  Berlinie. Równie długi powinien być 

wykaz muzeów, wśród których należy 

wymienić Germańskie Muzeum Naro-

dowe w Norymberdze, Skarbiec Zakonu 

Krzyżackiego w Wiedniu oraz Muzea Na-

rodowe w Gdańsku, Krakowie, Toruniu 

i Warszawie czy wreszcie Muzeum Bitwy 

Grunwaldzkiej w Stębarku.

Zarysowana powyżej koncepcja mu-

zeum zakonu krzyżackiego jest ambitna 

i w miarę całościowa, zawiera w sobie te 

elementy, które powinny ułatwiać dotar-

cie najbardziej aktualnej i  obiektywnej 

wiedzy o Krzyżakach do jak najszerszych 

kręgów społeczeństwa. Jej pełne wcielenie 

w życie byłoby z różnych względów trud-

ne, nie znaczy to jednak, że o takim miej-

scu nie można choćby pomarzyć...

Relikwiarz wykonany na zamówienie komtura krzyżackiego 
Thielego Dagistra von Loricha do kaplicy zamkowej w Elblą-

gu w 1388 roku. Zdobyty przez wojska Władysława Jagiełły 
w bitwie grunwaldzkiej i przekazany przez króla katedrze 
gnieźnieńskiej. Obecnie w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie 
Źródło: Wiki Commons
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Muzeum II wojny światowej – historia czy polityka historyczna?
Otwarte w marcu 2017 roku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  budowano dziewięć 
lat nakładem niemal 450 mln zł. Efekt robił wrażenie – nie tylko ze względu na udany 
projekt budynku, ale także ze względu na narrację i formę ekspozycji, wokół których toczy 
się obecnie poważny spór.

dr Radosław Ptaszyński 
politolog, socjolog, historyk

Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

Wydział Humanistyczny US
Fot. P.  Miedziński

Nic więc dziwnego, że od pierwszych godzin pla-

cówka przyciągała rzesze zwiedzających (łącznie 

ponad 300 tys.). Znaczący był sam fakt umieszczenia 

jej w Gdańsku, na polskim wybrzeżu, gdzie rozpoczę-

ła się wojna i narodziła „Solidarność”. Krajowa i za-

graniczna opinia publiczna przyjęła wystawę przy-

gotowaną przez historyków z Polski i świata bardzo 

pozytywnie, podobnie recenzowali ją specjaliści.

Jednakże już w kwietniu 2016 roku Piotr Gliński, 

minister kultury i dziedzictwa narodowego, podjął 

decyzję o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej 

z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, utworzonym 

rok wcześniej i praktycznie niefunkcjonującym. De-

cyzja ta, podjęta pod pozorem zmian organizacyjnych, 

pozwalała przede wszystkim na zwolnienie osób do-

tychczas prowadzących muzeum, w tym kierującego 

placówką prof. Pawła Machcewicza, a następnie doko-

nania zmiany ekspozycji i załogi.

Po dwuletnim sporze sądowym ostatecznie do-

szło do połączenia obu placówek, a dzień po wyroku 

nowym dyrektorem został dr Karol Nawrocki z Insty-

tutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, który nie posia-

da żadnego dorobku naukowego w zakresie drugiej 

wojny światowej (jego prace koncentrują się wokół 

historii piłki nożnej, „Solidarności” w Elblągu i histo-

rii Kwidzyna). Sam minister Gliński nigdy w nowym 

muzeum nie był.

POLITYKA HISTORYCZNA
Historia sporu wokół ekspozycji wpisuje się w szerszy 

dyskurs dotyczący tzw. polityki historycznej. Recen-

zenci związani z ekipą rządzącą wyrażają swoje po-

stulaty wprost – narracja powinna przede wszystkim 

podkreślać polskie cierpienie i polski wkład w wysiłek 

zbrojny1.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Fot. Jacek Styszyński
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Muzeum w pierwotnej koncepcji mo-

gło być przeszkodą w propagowaniu kultu 

żołnierzy wyklętych, które uskutecznia 

się bardzo często bez należnej badaniom 

naukowym ostrożności i obiektywizmu. 

Przypomnienie bohaterstwa polskich 

żołnierzy Września 1939, czynu zbrojne-

go Polskich Sił Zbrojnych na Zachodnie, 

a  także zwrócenie uwagi na zbrodnie 

wojenne, opór przeciw opresji i totalitary-

zmowi współcześnie, w naturalny sposób 

mogą przyćmiewać narrację dotyczącą 

polskiego podziemia powojennego. Naj-

prawdopodobniej wprowadzane przez 

nowe kierownictwo zmiany mają umoż-

liwić dokonanie postulowanego zwrotu 

– ku polonocentryzmowi. Musi dokonać 

się to kosztem uniwersalności przekazu 

i marginalizowania cierpienia i walki in-

nych narodów niż polski.

Szczególnie bulwersująca okazała się 

najnowsza wystawa czasowa prezentu-

jąca 12 bohaterów polskiego podziemia, 

w tym Romualda Rajsa „Burego” i Józefa 

Kurasia „Ognia” – postaci nie tylko kon-

trowersyjnych, ale po prostu odpowie-

dzialnych za zbrodnie na ludności cywil-

nej. W tym kontekście przywołanie na tej 

samej wystawie rtm. Witolda Pileckiego 

wydaje się urągać jego pamięci.

PROTEST 500
Kolejne zmiany ekspozycji spotkały się 

z wyrażonym na początku listopada pro-

testem 500 naukowców, którzy wskazali 

przede wszystkim na chaotyczność i nie-

spójność ingerencji w dotychczasową eks-

pozycję oraz na dodanie elementów po-

zbawiających wystawę jej uniwersalnego 

charakteru.

List głosi: „Obecne działania władz 

Muzeum II Wojny Światowej, mające na 

celu przekształcenie wystawy, uważamy 

za próbę wykreślenia jej uniwersalnego 

przesłania i zamienienia tej placówki w in-

stytucję propagandową, która słowo mu-

zeum ma tylko w nazwie. W ten sposób 

Polska traci jedną z nielicznych instytucji 

kultury i nauki o prawdziwie międzynaro-

dowym znaczeniu”.

Podobnie jak w przypadku szczeciń-

skiego Centrum Dialogu „Przełomy” istnie-

je istotne zagrożenie, że muzeum zmieni 

się w salę wystawową i konferencyjną IPN, 

z  właściwym obecnie temu instytutowi 

naciskiem na politykę historyczną i pod-

kreśleniem jego urzędniczego charakteru.

Niemniej wydaje się, że Muzeum  

II Wojny Światowej jest na tyle zwartą 

i potężną kompozycją, że wprowadzane 

zmiany nie będą w stanie zepsuć jej siły 

i atrakcyjności przekazu, ewentualnie pro-

ces ten potrwa dłuższy okres. u

1 Recenzje przygotowali prof. Jan Żaryn, prof. Piotr Niwiński 
i Piotr Semka.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Fot. Renata Ciaś

Wizualizacja architektoniczna przygotowana na konkurs na projekt Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku autorstwa studia architektonicznego KWADRAT sp. z o.o. 
Źródło: www.kwadrat-gdynia.pl/miiws
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dr Piotr Maliński
Instytut Politologii 

i Europeistyki
Wydział Humanistyczny US

Muzeum Regionalne 
w Kierzkowie

W ubiegłym roku na mapie ziemi myśliborskiej pojawiło 
się nowe, prywatne muzeum. Warto je odwiedzić 
nie tylko ze względu na bogate i zróżnicowane zbiory 
o ponadregionalnym wymiarze, lecz także, by poznać 
ich właściciela, miejscowego pasjonata historii 
i miłośnika dawnej sztuki.

Kierzków to niewielka wieś, położona około 10 

kilometrów na północny zachód od Myśliborza, 

nieco na uboczu głównych szlaków komunikacyj-

nych regionu. Swoją nazwę zawdzięcza średniowiecz-

nemu rodowi rycerskiemu von Kerkow, wywodzące-

mu się z Kerkau w Starej Marchii (niedaleko miasta 

Arendsee w Saksonii-Anhalt). W połowie XIII wieku 

bracia Georg i Dietrich von Kerkowowie przybyli do 

Nowej Marchii, gdzie otrzymali (prawdopodobnie od 

zakonu cystersów z Kołbacza) jedną z wsi jako lenno, 

przemianowali ją na Kerkow i ustanowili w niej swoją 

siedzibę rodową1.

Wcześniej osada wymieniana była w  źródłach 

pod nazwą Lucove Zedeliz (Łukowe Siedliszcze?) jako 

własność Konrada i  Bertolda Clestów (von Kleist). 

W 1296 roku wieś Kerkow liczyła 60 gospodarstw, 

jednak wkrótce mocno podupadła.

W kolejnych stuleciach jej lennikami byli przed-

stawiciele innych znanych rodów: von Wedel, von 

Ost i von Derflinger. Z inicjatywy generała lejtnanta 

Friedricha von Derflingera, doradcy króla Fryderyka 

Wilhelma I, powstał w Kerkowie dwór, a miejscowy 

kościół paraialny został poddany przebudowie i od-

restaurowany2.

Na początku XX wieku we wsi urzędował wójt, 

działał urząd stanu cywilnego oraz posterunek po-

licji, funkcjonowały poczta, szkoła, gospoda i stacja 

kolejowa. Podczas II wojny światowej w miejscowym 

majątku pracowali francuscy i polscy jeńcy wojenni 

oraz robotnicy przymusowi. Ci ostatni stali się pierw-

szymi osadnikami polskimi po zakończeniu działań 

zbrojnych, gdy we wsi kwaterowali jeszcze oicerowie 

i żołnierze Armii Czerwonej3.

PIęKNO ZAKLęTE w PRZEdMIOTACH
W budynku, w którym w 1945 roku znajdowała się 

radziecka komendantura wojskowa, mieszka dziś 

Mirosław Wójcik, z zawodu rolnik, a z zamiłowania 

– amator antyków. Jak sam wspomina, od najmłod-

szych lat fascynowały go starocie, zachwycał się es-

tetyką dawnych przedmiotów i zastanawiał, jaką też 

kryją w sobie historię. Już wtedy wiedział, że będzie 

zbierał pamiątki przeszłości. Z biegiem lat to prze-

konanie dojrzewało w nim i w końcu przerodziło się 

w prawdziwą pasję. Jej ukoronowaniem stało się Mu-

zeum Regionalne w Kierzkowie, uroczyście otwarte 

20 maja 2016 roku4.
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W skład struktury organizacyjnej tej 

placówki wchodzi pięć działów: Oręża, 

Techniki Użytkowej, Dokumentów, Depo-

zytów oraz Paleontologiczny. Już same ich 

nazwy świadczą o szerokim zakresie zain-

teresowań Mirosława Wójcika, a także roz-

piętości tematycznej gromadzonych przez 

niego zbiorów. Imponuje również liczba 

eksponatów – jest ich tyle, że samemu wła-

ścicielowi trudno ją nawet wstępnie osza-

cować, choć z pewnością jest ona co naj-

mniej czterocyfrowa. W poszczególnych 

działach, w ramach usystematyzowanych 

kolekcji znaleźć można nierzadko cenne 

egzemplarze.

Przykładowo, w zbiorach Działu Orę-

ża, pośród broni palnej różnych typów 

i kalibrów, o rozmaitej proweniencji, zwra-

ca szczególną uwagę bogata kolekcja pisto-

letów i karabinów maszynowych z czasów 

ostatniej wojny, jak również bomby lotni-

cze, pociski rakietowe oraz mina morska.

Ozdobą Działu Dokumentów jest fir-

man sułtana tureckiego, a także odpis listu 

z 1947 roku, w którym skazany na śmierć 

kapo obozu koncentracyjnego prosi pre-

zydenta Bolesława Bieruta o skorzystanie 

z prawa łaski.

W Dziale Paleontologicznym, wśród 

skamieniałości z różnych epok geologicz-

nych, wyróżniają się szczątki wielkich 

ssaków: zęby mamuta i niedźwiedzia ja-

skiniowego, fragment ciosu słonia oraz 

czaszka tura z możdżeniami. Największy-

mi eksponatami w tym dziale są czaszka 

i kręg walenia.

Pozostałe zbiory trudno choćby po-

bieżnie tu opisać – znajdują się wśród nich: 

archiwalne zdjęcia, eksponaty bibliofil-

skie, numizmaty, odznaczenia wojskowe, 

kolekcja dawnej biżuterii, mnóstwo ar-

tefaktów etnograicznych, sporo starych 

mebli, zegarów, lamp oraz dzieł sztuki: 

obrazów i rzeźb. Nie brak też okazów roz-

maitych minerałów, a także kolekcji urn 

z ziemią pochodzącą z wielu miejsc histo-

rycznych na całym świecie – od Betlejem 

po Oświęcim.

PRO PUBLICO BONO

Na potrzeby swojego muzeum Mirosław 

Wójcik zaadaptował – po gruntownym 

remoncie i odpowiednim wyposażeniu – 

cztery pomieszczenia na parterze swojego 

domu. Fasadę budynku odmalował w ży-

wych fantazyjnych kolorach, położył tro-

tuar, postawił tablicę informacyjną i maszt 

z polską flagą. Wiele prac wykonał wła-

snoręcznie, a wszystkie – na własny koszt. 

Jak twierdzi, 99% eksponatów zakupił 

z prywatnych środków, pozostałe pocho-

dzą z darowizn lub wymiany z innymi ko-

lekcjonerami i muzeami. Pytany o kwotę, 

jaką wydał na ten cel, uśmiecha się: „Nie 

jestem człowiekiem, który przelicza, mnie 

to jest niepotrzebne”.

Właściciel muzeum podkreśla, że 

wstęp do niego jest bezpłatny, a  każdy 

zwiedzający (których również nie liczy) 

będzie mile widzianym gościem. „Za dar-

mo się udzielam, nie chcę od nikogo pie-

niędzy” – wyjaśnia i dodaje: „Trzeba w ży-

ciu coś zrobić nie za pieniądze, tylko tak od 

siebie, wtedy człowiek się lepiej czuje”.

Najbardziej cieszą go wizyty dzieci 

szkolnych i  ich radość, kiedy mogą do-

tknąć muzealnych eksponatów. Czuje 

dumę, że zainteresowani przyjeżdżają 

z całej Polski, aby zobaczyć jego zbiory. Na 

pytanie o powód założenia muzeum od-

powiada: „Chciałem się wpisać w historię 

Kierzkowa, żeby ktoś mnie kiedyś wspo-

mniał – i zrobiłem to, tego mi już nikt nie 

zabierze”.

Nie przejmuje się, że nie wszyscy do-

ceniają jego społeczną bezinteresowną 

działalność: „Znalazłem to, co mam robić 

w życiu, to co umiem i lubię – i dobrze się 

z tym czuję. A ilu jest takich, co siedzi i nic 

nie robi? I  jeszcze narzekają… A przecież 

trzeba coś robić – nie tylko dla siebie, ale 

dla swej miejscowości, dla społeczeństwa”.

Zapytany o  cel, jaki sobie stawia 

w związku z rozwojem muzeum, Mirosław 

Wójcik odrzekł: „Do czego dążę? Poszerzyć 

chciałbym muzeum, dodać kolejne po-

mieszczenia i powiększyć kolekcję. Ale nie 

mogę obiecać, że naprawdę to zrobię, bo to 

Mirosław Wójcik przed tablicą informacyjną 
swojego muzeum
Fot. Piotr Maliński
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jest wiele pracy. Ale idę do przodu – co bę-

dzie, to będzie. Jeśli się uda – to zrobię. Bo 

ja zawsze to, co mówię, to się staram zro-

bić – jak nie do końca, to chociaż po części”.

HUMANISTYCZNA PERSPEKTYwA
W czasach, gdy niejedna państwowa pla-

cówka muzealna boryka się z poważnymi 

kłopotami finansowymi, w małej wsi na 

Pojezierzu Myśliborskim pasjonat-amator 

otwiera swoje prywatne muzeum. Nie 

chce liczyć zainwestowanych w to przed-

sięwzięcie własnych środków, ani nie chce 

liczyć na niczyje wsparcie materialne. 

Robi swoje – i za swoje. W dodatku czuje 

się dumny, szczęśliwy i spełniony.

Ważne jest przy tym, że zawodowi 

muzealnicy oraz naukowcy dostrzegli 

inicjatywę i dorobek Mirosława Wójcika 

– oraz potraili je docenić. Część jego zbio-

rów była już eksponowana w ramach wy-

stawy czasowej w Muzeum Lubuskim im. 

Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. 

Miał też okazję przedstawić referat o swo-

im muzeum podczas konferencji „Małe Oj-

czyzny Pomorza Zachodniego” (5–6 kwiet-

nia 2017 roku, Szczecin–Kulice), w której 

uczestniczył na osobiste zaproszenie dr. 

Sławomira Szafrańskiego, kierownika 

Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego US 

w Kulicach5. Wystąpienie kierzkowskiego 

pasjonata spotkało się z entuzjastycznym 

przyjęciem publiczności, po części zasko-

czonej faktem, że w powiecie myślibor-

skim istnieje prywatna placówka, posia-

dająca tak obszerne i różnorodne zbiory. 

Pojawiły się jednak także głosy i  opinie 

krytyczne – ich autorzy sugerowali, że 

aktywność Mirosława Wójcika więcej ma 

wspólnego ze zbieractwem przypadko-

wych przedmiotów niż z systematycznym 

kolekcjonerstwem. Zwracano też uwagę, 

że inwentarz muzeum sprawia wrażenie 

gromadzonego w sposób nieplanowy i tro-

chę chaotyczny, trudno dostrzec w  nim 

jakiś tematyczny wątek przewodni.

Czy jest tak w istocie? Żeby odpowie-

dzieć na to pytanie, warto odwiedzić Mu-

zeum Regionalne w Kierzkowie i spotkać 

się z  jego kustoszem6. O  ile wnętrze pla-

cówki na pierwszy rzut oka może jawić 

się jako panoptikum lub kunstkamera, 

o tyle jej założyciel może uchodzić za czło-

wieka renesansu – gdy objaśnia ekspona-

ty, przytacza wiadomości z zakresu geolo-

gii, zoologii, archeologii, historii, etnograii 

i historii sztuki. Tak multidyscyplinarnego 

spojrzenia w przeszłość – przez pryzmat 

jej materialnego dziedzictwa (ekofaktów 

i artefaktów) – mógłby mu pozazdrościć 

niejeden naukowiec. Wydaje się przy 

tym, że pasja Mirosława Wójcika wy-

kazuje wiele cech wspólnych z  nurtem 

współczesnej humanistyki zwanym bio-

graią rzeczy7. Jak sam mówi: „Dla mnie 

każda rzecz jest cenna, bo każda ma swoją 

historię i piękno – to trzeba uratować, bo 

inaczej się zmarnuje”. u

1 H.A. Konkel, K. Domagała-Konkel, Zarys dziejów rodu von 
Kerkow, „Rocznik Chojeński” 2016, 8, s. 224, 229.

2 Heimatkreis Soldin/Neumark: die Geschichte eines ostdeut-

schen Heimatkreises, Soldin 1981, s. 265–266.
3 http://spkierzkow.kylos.pl/archiwalna/Strona/Historia%20

Kierzkowa.html (dostęp: 12.11.2017).
4 http://ono24.info/niezwykla-inicjatywa-miejscowego-

pasjonata-historii-fotorelacja,a484 (dostęp: 12.11.2017).
5 Sprawozdanie z konferencji: E. Krasucki, Muzealny wielogłos, 

„Przegląd Uniwersytecki” 2017, nr 4–6, s. 69.
6 Niżej podpisany, który to uczynił, bynajmniej nie żałuje  

– i bardzo dziękuje Mirosławowi Wójcikowi za gościnne, 
życzliwe przyjęcie, oprowadzenie po muzeum, szczegółowe 
omówienie jego zbiorów oraz udzielenie obszernego wy-

wiadu, na podstawie którego powstał niniejszy tekst.
7 D. Kobiałka, Biografia rzeczy jako perspektywa badawcza,  

w: Kultura materialna średniowiecza w Polsce, red. P. Kucype-

ra, S. Wadyl, Toruń 2008, s. 227–239.

Adres placówki:

Muzeum Regionalne w Kierzkowie, 

Kierzków 6, 74-300 Myślibórz.

Otwarte w niedzielę w godzinach 

15.00–20.00.

Zwiedzanie w pozostałe dni tygodnia 

jest również możliwe po umówieniu 

się z właścicielem (tel. 507 318 881).

Zbiory Muzeum Regionalnego w Kierzkowie 
Fot. Piotr Maliński
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Muzealna współpraca

W gminie Mieszkowice od ponad półwiecza działa muzeum upamiętniające czyn zbrojny 
polskich żołnierzy, którzy wiosną 1945 roku walczyli między Odrą a Łabą. W ostatnich 
latach muzeum przeszło gruntowne zmiany i znacznie rozwinęło swoją działalność – 
między innymi dzięki kooperacji z Wydziałem Humanistycznym US.

dr Piotr Maliński
Instytut Politologii  
i Europeistyki
Wydział Humanistyczny US 
przewodniczący  
Rada Muzeum Pamiątek  
1. Armii Wojska Polskiego 
oraz Dziejów Ziemi 
Mieszkowickiej  
w Mieszkowicach

Choć muzeum ma swoją siedzibę w Mieszkowi-

cach, jego zbiory – głównie militarne – ekspo-

nowane są w  dwóch oddziałach, znajdujących się 

w niewielkich nadodrzańskich wsiach: Starych Ły-

sogórkach i Gozdowicach. Obie placówki towarzyszą 

bowiem znajdującym się tam miejscom pamięci Po-

laków poległych podczas forsowania Odry i operacji 

berlińskiej, zakończonej zdobyciem stolicy III Rzeszy 

i kapitulacją hitlerowskich Niemiec. W północnej czę-

ści Starych Łysogórek położony jest Cmentarz Wojen-

ny Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego, nad którym 

góruje Pomnik Wdzięczności (projektu S. Lewińskie-

go), a  tuż przy nim monumentalne lapidarium po-

święcone nieznanym żołnierzom poległym nad Odrą 

i wszystkim oiarom II wojny światowej.

Z kolei w Gozdowicach stoją aż trzy monumenty 

upamiętniające krwawe walki oddziałów Wojska 

Polskiego podczas przekraczania rzeki – największy 

i najbardziej znany to Pomnik Sapera (projektu C. Pio-

trowskiego). Wszystkie te obiekty wchodzą w skład 

Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia–Gozdowice–Sie-

kierki, którego powstanie i rozkwit przypadł na czasy 

PRL-u.

CZAS ZMIAN
Przemiany polityczne i ustrojowe, jakie dokonały się 

w Polsce pod koniec XX wieku, sprawiły, że kultywo-

wanie pamięci o berlingowcach (walczących u boku 

Armii Czerwonej) znacznie straciło na popularności. 

Z tego powodu na początku obecnego stulecia rze-

czone miejsca pamięci ogarnęła swoista „niepamięć”, 

a obie placówki muzealne nieco podupadły1. Jednak 

dzięki skutecznym i  konsekwentnym działaniom 

władz gminy Mieszkowice, podjętym w latach 2013–

2017, czasy tego regresu deinitywnie się zakończyły.

Obecnie ziemia mieszkowicka promowana jest 

jako obszar atrakcyjny dla miłośników nadodrzań-

skiej przyrody i historii – i co roku tłumnie odwie-

dzana przez turystów (ci zza rzeki przybywają na 

pokładzie promu „Bez Granic”, kursującego między 

Gozdowicami a  Güstebieser Loose2). Niepoślednią 

rolę w prowadzeniu efektywnej polityki kulturalnej 

gminnych włodarzy odgrywa Muzeum Pamiątek 1. 

Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Miesz-

kowickiej – zrestrukturyzowane, odremontowane, 

zasilone dotacjami i nową kadrą realizuje ono inicja-

tywy ciekawe dla zwiedzających (zwłaszcza tych naj-

młodszych). Wymiernym tego efektem jest chociażby 

rosnąca – i to dość gwałtownie – liczba zwiedzających 

(w bieżącym roku – prawie 7 500 osób). Muzeum or-

ganizuje lekcje muzealne (w oddziale w Gozdowicach) 

oraz oferuje możliwość wynajęcia przewodnika do 

zwiedzania Rejonu Pamięci Narodowej.

NAUKOwCY Z US  
w MIESZKOwICKIM MUZEUM
Z pewnością szczęśliwym wyborem było powierze-

nie stanowiska dyrektora muzeum młodemu i ener-

gicznemu absolwentowi studiów historycznych na 

Uniwersytecie Szczecińskim – Michałowi Dworczy-
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kowi – który swe niewielkie z początku 

doświadczenie zawodowe nadrabiał pra-

cowitością, uporem i kreatywnością. Jed-

nym z  pierwszych jego pomysłów było 

podpisanie w 2016 roku umowy o współ-

pracy muzeum z  Wydziałem Humani-

stycznym US. Dzięki temu już na starcie 

zyskał pomoc i  wsparcie merytoryczne 

ze strony pracowników tej jednostki – hi-

storyków (dr. hab. Radosława Skryckiego, 

prof. US, i dr. Pawła Migdalskiego), arche-

ologa (dr. Przemysława Krajewskiego) 

i etnologa (piszącego te słowa). Z biegiem 

czasu w tę interdyscyplinarną kooperację 

włączyli się również aktywnie studenci 

(zwłaszcza archeologii i  muzealnictwa). 

Wspólnie realizowane muzealne przed-

sięwzięcia – prelekcje, warsztaty, badania 

terenowe – były już opisywane na łamach 

„Przeglądu Uniwersyteckiego”3.

Muzeum ma bogate zbiory militar-

ne, wśród których przeważają tytułowe 

„pamiątki” po żołnierzach 1. Armii Woj-

ska Polskiego: oporządzenie, uzbrojenie, 

odznaczenia i dokumenty. Uwagę zwraca 

zwłaszcza kolekcja łodzi i pontonów słu-

żących do budowy promów oraz mostów 

Cmentarz Wojenny Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 
oraz lapidarium w Starych Łysogórkach 

Fot. Piotr Maliński

Pomnik Sapera w Gozdowicach 
Fot. Piotr Maliński
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pływających – to na nich Polacy poko-

nali Odrę w  1945 roku. Największym 

eksponatem jest czołg ciężki IS-2, stojący 

na postumencie przed oddziałem muze-

alnym w Starych Łysogórkach (w pojaz-

dy te wyposażony był 4 Pomorski Pułk 

Czołgów Ciężkich). Warto zaznaczyć, że 

w ubiegłym roku studentki archeologii 

US eksplorowały wnętrze pancernego 

kolosa (po otwarciu włazu zaspawanego 

ponad 50 lat temu) i zinwentaryzowały 

znalezione tam przedmioty4. Natomiast 

z nowych inicjatyw wypada wymienić 

wystawę Forsowanie Odry 1945, której 

wernisaż odbędzie się podczas najbliż-

szych obchodów rocznicy tego wyda-

rzenia (w drugiej połowie kwietnia 2018 

roku) – także w  jej powstanie wnieśli 

swój wkład humaniści z US.

PERSPEKTYwY ROZwOJU
Dyrektor muzeum ma w planach nawią-

zanie kontaktów z partnerami z Niemiec 

i  złożenie wniosku projektowego w  ra-

mach Programu Współpracy Interreg V 

A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Bran-

denburgia/Polska. Chciałby w ten sposób 

wyzyskać korzystną lokalizację placówki, 

sprzyjającą nawiązywaniu transgranicz-

nych kontaktów.

Michał Dworczyk podkreśla jednak, że 

pamięta o swojej szczecińskiej Alma Mater 

i zaprasza do współpracy wszystkich na-

ukowców z US, którzy chcieliby odwiedzić 

Gozdowice i Stare Łysogórki. Liczy zwłasz-

cza na zainteresowanie ze strony mło-

dych badaczy – studentów i doktorantów 

– dla których planuje w przyszłym roku 

zorganizować sesję naukową połączoną 

z warsztatami muzealnymi. u

1 Główną przyczyną były problemy inansowe związane z kil-
kukrotnymi zmianami administratora placówek. Między 
innymi z tego powodu nie modernizowano ekspozycji mu-

zealnych, powstałych jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku, 
co wpłynęło na malejące zainteresowanie zwiedzających 
i turystów.

2 P. Maliński, Między dwoma brzegami. Prom Bez Granic 
w Gozdowicach, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 10–12, 2015,  
s. 38–40.

3 Tenże, Obchody 71. rocznicy forsowania Odry. Badacze z US 
w Rejonie Pamięci Narodowej, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 
4–6, 2016, s. 66–69; tenże, Zachodniopomorskie „ogrody peł-

ne wraków”. Zatopione dziedzictwo przeszłości regionu, „Prze-

gląd Uniwersytecki”, nr 4–6, 2017, s. 72.
4 Były to członkinie Koła Naukowego Pływająca Stacja Ba-

dawcza US (którego opiekunem jest piszący te słowa): Ka-

mila Błażewska, Magdalena Drozd, Paulina Tomaszewska 
i Iwona Lewandowska. Ich prace we wnętrzu czołgu przed-

stawia krótki film, opublikowany: https://www.youtube.
com/watch?v=wYGI7zcSUmk (dostęp: 29.11.2017).

Oddział muzealny w Starych Łysogórkach. 
Na pierwszym planie największy eksponat 
– czołg ciężki IS-2
Fot. Piotr Maliński

Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego  

oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach  

(http://muzeummieszkowice.pl);  

Oddziały: Gozdowice (muzeum.gozdowice@interia.pl), Stare Łysogórki
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Obejmując w  2016 roku stanowisko dyrektora, 

przyjęłam jako główny cel i kierunek rozwoju 

muzeum stworzenie nowych form działalności edu-

kacyjnej, adresowanej do wszystkich grup wieko-

wych, jak również popularyzację wiedzy o przeszło-

ści Myśliborza poprzez różnego rodzaju publikacje, 

konferencje i odczyty naukowe, prezentujące dorobek 

naukowy placówki oraz upowszechniające wiedzę 

o naszym mieście i regionie.

Przygotowaliśmy zatem bogatą ofertę eduka-

cyjną, obejmującą lekcje muzealne oraz zajęcia te-

matyczne organizowane w  czasie ferii zimowych 

i wakacji. Tematy zostały dostosowane do wieku i za-

interesowań odbiorców, a także do potrzeb osób nie-

pełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo. Zajęcia 

przeprowadzane są w różnych formach: jako wykłady 

z prezentacją multimedialną lub połączone z warszta-

tami plastycznymi, lekcje, których tematyka wiąże się 

z wystawami stałymi i czasowymi oraz same warsz-

taty plastyczne, które pobudzają i rozwijają twórcze 

myślenie.

Od roku 2016 realizujemy projekt „Akademia Mu-

zealnika” – cykl comiesięcznych spotkań (od paździer-

nika do czerwca) dla dzieci i młodzieży, mających for-

Muzeum Pojezierza 
Myśliborskiego

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w 2017 roku obchodzi dostojny jubileusz 
pięćdziesięciolecia działalności. Placówka została utworzona w 1967 roku z inicjatywy 
Myśliborskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i pełni zadeklarowaną 
w statucie rolę ośrodka opiniotwórczego w zakresie badań nad historią miasta, regionu 
i społeczeństwem Myśliborza. 

Magdalena Szymczyk
dyrektor 

Muzeum Pojezierza 
Myśliborskiego 

w Myśliborzu

mę wykładów, warsztatów plastycznych oraz nauki 

języka obcego, których celem jest poznawanie oraz 

poszerzenie zdobytej już wiedzy z zakresu historii 

miasta, archeologii pradziejowej i nowożytnej. Wy-

kładowcy to pracownicy naukowi m.in. Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, Muzeum Narodowego w Szcze-

cinie, Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, 

archeolodzy i historycy sztuki.

Kolejny projekt to „Cafe 2 Koty”, którego celem 

jest integracja społeczności lokalnej. Zaktywizował 

już mieszkańców, którzy zgłosili się do pracy jako wo-

lontariusze. W atmosferze nawiązującej do tradycji 

krakowsko-parysko-wiedeńskiej można posłuchać 

muzyki na żywo i obejrzeć galerię obrazów.

VII spotkanie Akademii Muzealnika – Dzieje grodu Myślibor-

skiego. Prelekcja na temat grodziska wczesnośredniowiecz-

nego w sali archeologicznej, gdzie znajduje się rekonstrukcja 
półziemianki, pieca dymarkowego i wału obronnego 

Fot. Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
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Przy muzeum działa Ośrodek Eduka-

cji Plastycznej, który mieści się w kaplicy 

św. Gertrudy przy ul. Lipowej, gdzie pro-

wadzone są bezpłatne zajęcia z  dziećmi 

i młodzieżą, także dla tych, którzy przy-

gotowują się do egzaminów do liceów i na 

wyższe uczelnie oraz amatorsko upra-

wiają sztukę. Ośrodek organizuje wysta-

wy (Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży, 

Przegląd Twórczości Plastyki Myślibor-

skiej), a także bierze udział w konkursach 

np. w Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-

nym „Ogród Różany”, organizowanym 

wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy oraz 

z Paraią Rzymskokatolicką pw. Św. Krzy-

ża w Myśliborzu. Od roku prowadzi rów-

nież kolejny projekt – „Akademia Małego 

Plastyka”, w  którym udział biorą dzieci 

z myśliborskich przedszkoli.

Muzeum uczestniczy w  organizacji 

wydarzeń kulturalnych i historycznych, 

m.in. wraz z Urzędem Miasta i Gminy jest 

głównym organizatorem dwudniowego 

Jarmarku Klasztornego. Ten miejski fe-

styn odbył się już drugi raz w pierwszym 

tygodniu czerwca na Rynku im. Jana 

Pawła II w  Myśliborzu. Grupy rekon-

strukcyjne przedstawiają w  jego czasie 

życie w  średniowiecznym mieście oraz 

przeprowadzają warsztaty rzemiosła śre-

dniowiecznego – garncarstwa, ilcowania 

wełny, obróbki skóry, pokazów tańca, gier 

oraz sztuki wojennej. Na stoiskach prezen-

towane są produkty regionalne z Polski 

oraz Niemiec.

Oprócz rozbudowanej w  ostatnich 

dwóch latach działalności edukacyjnej, 

nasze muzeum spełnia swą podstawową 

funkcję, czyli wystawienniczą. Dzięki cy-

klowi wystaw Podróże przez kontynenty 

prezentujemy eksponaty wypożyczane 

ze zbiorów Działu Kultur Pozaeuropej-

skich Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

Pierwsza z nich była zatytułowana Afry-

ka bliżej nas, tegoroczna jest poświęcona 

Ameryce Południowej: Indianie Amazonii, 

a w 2018 roku tematem będzie Azja.

ROK JUBILEUSZOwY
Inauguracja obchodów roku jubileuszowe-

go nastąpiła w lutym podczas Przeglądu 

Twórczości Plastyki Myśliborskiej. Pod-

czas II Jarmarku Klasztornego odbyła się 

konferencja historyczna Myślibórz w cza-

sach Nowej Marchii, poświęcona głównie 

husytom i  ich obecności w naszym mie-

ście, a współorganizowana z Zachodniopo-

morskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków i Stowarzyszeniem „Z Biegiem 

Myśli”. W lipcu odbył się międzynarodo-

wy plener malarski, w którym uczestni-

czyli artyści z Polski, Niemiec i Litwy.

Kulminacja obchodów rocznicowych 

nastąpiła 29 września podczas uroczystej 

gali oraz konferencji Rola i znaczenie Mu-

zeum Pojezierza Myśliborskiego w najnow-

szej historii miasta i regionu, zorganizowa-

nej we współpracy z Instytutem Historii 

i Stosunków Międzynarodowych US oraz 

ze Stowarzyszeniem Muzealników Pol-

skich Oddział Zachodniopomorski, któ-

rych reprezentanci wzięli czynny udział, 

przygotowując referaty (dr hab. Radosław 

Skrycki, prof. US, dr Ewa Gwiazdowska, 

Stanisław Horoszko, Michał Gierke). Pod-

czas gali nastąpiło uroczyste uhonorowa-

nie osób, które związane były z muzeum 

– znaleźli się wśród nich m.in. Elwira 

Adamczyk-Guzińska, kierownik muzeum 

w  latach 1973–1993, oraz jej następca  

Ryszard Jobke, kierownik w latach 1993– 

–2016, a  także przedstawiciele władz  

samorządowych.

Dziełem podsumowującym obchody 

50 rocznicy powstania muzeum jest po-

konferencyjna publikacja Civitas et mu-

seum. Studia z dziejów Myśliborza z okazji 

50-lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego 

(pod redakcją Radosława Skryckiego i pi-

szącej te słowa), której część albumowa 

zawiera materiał obrazujący kolekcje, wy-

stawy i inne przejawy działalności eduka-

cyjnej na przestrzeni ostatniego półwiecza.

Wszelkie podejmowane działania 

nie byłyby możliwe, gdyby nie przychyl-

ność i akceptacja władz samorządowych. 

W najbliższych planach mamy utworze-

nie przy muzeum pracowni ceramicznej, 

nawiązującej do tradycji garncarskiej 

średniowiecznego Myśliborza. Inspira-

cją w zakresie form i technik wykonania 

będzie materiał zabytkowy pozyskany 

w trakcie prac archeologicznych, prowa-

dzonych w  latach 1995–1997 przez mgr 

Teresę Witkowską z Państwowej Inspekcji 

Służby Ochrony Zabytków w  Gorzowie 

Wielkopolskim. u

Jubileusz Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. 
Od lewej: Magdalena Szymczyk, dyrektor; 

Piotr Sobolewski, burmistrz; 
Elwira Adamczyk-Guzińska, 

była dyrektor muzeum
Fot. Muzeum Pojezierza Myśliborskiego
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Przed II wojną światową w ówczesnej rejencji frankfurckiej (dzisiaj niemal w całości w granicach Polski – część województwa 

zachodniopomorskiego i lubuskiego) w każdym powiecie znajdowało się muzeum regionalne oraz kilka mniejszych muzeów 

i izb muzealnych – tzw. Heimatstube. Dzisiaj oba województwa – w porównaniu z innymi regionami Polski – znajdują się daleko 

w tyle pod względem liczby muzeów. Dawną Nową Marchią (z grubsza tożsamą ze wspomnianą rejencją) systematycznie nie 

zajmuje się żadna placówka naukowa, żadne muzeum nie dokumentuje kompleksowo jej historii. Ambicje takie mieli inicjato-

rzy powołania muzeum regionalnego ze Stowarzyszenia Historyczno–Kulturalnego „Terra Incognita” z Chojny, jednak pomysł 

nie zyskał akceptacji władz samorządowych. W tej sytuacji jednym z niewielu działających na tym obszarze muzeów, które się-

gają do dziejów wschodniej Brandenburgii i dokumentują je w wymiarze lokalnym, jest Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. Na 

tę wyjątkowość składa się nie tylko przedmiot zainteresowań, ale i aktywność naukowo-badawcza oraz edukacyjna. Świetną 

okazją do podsumowania tej działalności był obchodzony niedawno jubileusz 50-lecia placówki, któremu towarzyszyła konfe-

rencja naukowa oraz publikacja. Biorąc pod uwagę, że z jednej strony jest wiele do zrobienia (chociażby opracowanie monograii 

dziejów Myśliborza), a z drugiej – że istnieje w mieście ku temu sprzyjający klimat, można mieć nadzieję, iż ta ważna nie tylko 

w wymiarze lokalnym instytucja, kierowana przez Magdalenę Szymczyk, przynajmniej częściowo wypełni palącą potrzebę 

kompleksowego opracowania dziejów Nowej Marchii. u
dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

opiekun praktyk muzealnych

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Wydział Humanistyczny US

Muzeum geologiczne Uniwersytetu Szczecińskiego  na wydziale Nauk o Ziemi 

zaprasza do Interaktywnej Sali Edukacji geośrodowiskowej 

w Centrum dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych

Zapraszamy indywidualnych zwiedzających oraz zorganizowane grupy

Wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny

Ekspozycja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

Zapisy na warsztaty, lekcje geologii i zwiedzanie z przewodnikiem:

mgr Robert Woziński 

e-mail: muzeum@usz.edu.pl • tel.: +48 91 444 24 26

ul. Mickiewicza 16a, 70-383 Szczecin

Interaktywna Sala Edukacji Geośrodowiskowej – sala 101 (za wypożyczalnią Biblioteki Głównej US)
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MUZEUM W PIGUŁCE:

ZBIORY

Liczba okazów – ponad 8000, w  tym: minerały – 750; skały – 1000; inne: kolekcja piasków – 650; skamieniałości – 5500;  

meteoryty – 11.

wAżNIEJSZE KOLEKCJE

Piaski z  plaż i  pustyń całego świata; skały z  grenlandzkiej formacji Isua (jedne z  najstarszych skał na świecie) ze zbiorów  

prof. Manfreda Schidlowskiego; kule szczecińskie i skamieniałości oligoceńskie. 

wYSTAwY STAłE

Systematyka skał i minerałów; Meteoryty i tektyty; Minerały luorescencyjne; Systematyka skamieniałości; Powstawanie skamieniałości;  

Życie mórz i oceanów; Piaski świata; Historia geologiczna Regionu Bałtyckiego; Kule szczecińskie; Konkrecje polimetaliczne; Geologia regional-

na: skały i minerały polskich gór (Pieniny, Sudety – Pogórze i Góry Kaczawskie, Góry Izerskie).

wYSTAwY CZASOwE

Minerały z kolekcji Beaty Zielińskiej (XII 2004 – XII 2005); Skrzemieniałe szczątki roślin i drewna (V 2002 – II 2006); Skamieniałości jury, 

kolekcja dr. Przemysława Sztajnera (Szczecin, II 1999 – nadal); Skamieniałości w kulach szczecińskich (IX 2002 – nadal); Zęby mamutów  

(IX 2002 – nadal); Skamieniałe szczątki ryb (IX 2002 – nadal); Skały z wypraw Ludomira Mączki (II 2006 – V 2006); Narzędzia kamienne  

(XII 2004 – XII 2006); Amonity z kolekcji Edwarda Noniewicza (XII 2005 – XII 2006); Szczątki gadów (dinozaury) i płazów (metapozaury) 

z Krasiejowa (II 2006 – XII 2006); Skały z formacji Isua (II 2006 – XII 2006); Minerały Afryki z kolekcji Beaty Zielińskiej, Jakuba Witkow-

skiego i Dominika Zawadzkiego, Łukasza Maciąga.

Od września 2017 r. w  części paleontologicznej 

Muzeum Geologicznego podziwiać można czter-

dziestocentymetrową replikę czaszki tyranozaura 

(Tyrannosaurus rex), jednego z najbardziej znanych 

dinozaurów drapieżnych. Jest to dar profesora Ke-

vina McCartneya, który w mijającym roku gościł na 

Wydziale Nauk o Ziemi jako stypendysta Fulbrighta. 

Wykonany z ceramiki i składający się z dwóch ele-

mentów model czaszki zakupiony został na giełdzie 

w stanie Maine (USA). Profesor McCartney przywiózł 

ją do Szczecina przy okazji uczestnictwa w Między-

narodowym Kongresie Fykologicznym, zorganizo-

wanym w sierpniu przez WNoZ. Panu Profesorowi 

bardzo serdecznie dziękujemy za prezent.

Od lutego 2017 roku, kiedy Muzeum Geologiczne 

ponownie otworzyło drzwi dla zwiedzających Salę 

Edukacji Geośrodowiskowej, odwiedziło je ponad 

3300 osób w tym 3100 w grupach zorganizowanych – 

podczas warsztatów i lekcji geologii, Festiwali Nauki, 

Nocy Muzeów oraz konferencji przeprowadzonych 

w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrod-

niczych US. Pozostałe osoby to goście indywidualni. 

Powyższe liczby nie uwzględniają studentów WNoZ, 

którzy z wystaw korzystają na co dzień podczas przy-

gotowywania się na zajęcia i kolokwia. u

dr Dominik Zawadzki
Zakład Geologii Morza
Centrum Dydaktyczno-
-Badawcze Nauk 
Przyrodniczych US
Wydział Nauk o Ziemi US

Nowości 
w Muzeum Geologicznym 

Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof. Kevin McCartney z podarowaną Muzeum Geologicznemu 
repliką czaszki tyranozaura 
Fot. Dominik Zawadzki
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Inauguracja roku
akademickiego 2017/18

na Uniwersytecie Szczecińskim
Przemówienie JM prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, wygłoszone podczas
inauguracji roku akademickiego 2017/2018 30 września 2017 roku  
w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Humanistycznym US.

prof. dr hab. 
Edward Włodarczyk

rektor

Uniwersytet Szczeciński

Wysoki Senacie,

Panie Ministrze Kancelarii Prezydenta RP,

Panie Marszałku Województwa Zachodniopo-

morskiego,

Panie Wojewodo,

Panie Prezydencie Miasta Szczecina,

Ekscelencjo Księże Biskupie,

Wielce Szanowni Goście,

Drodzy Studenci,

Od kilku lat przy okazji inauguracji roku akade-

mickiego powtarzamy, że będzie on wyjątkowy. 

Nie inaczej jest dzisiaj. Można nawet strawestować 

słowa wieszcza narodowego i  powiedzieć: „O  roku 

ów! Kto ciebie będzie widział w naszym akademickim 

kraju! Będą cię odtąd ludzie zwać rokiem urodzaju”. 

Jednak obserwując wnikliwie naszą rzeczywistość 

i  pozostając w  konwencji Pana Tadeusza, możemy 

zadać sobie pytanie: czy oczekiwanie będzie tęskne 

i radosne, czy takie, jakie pojawia się przed końcem 

świata?

Będzie to bowiem rok oczekiwania na wejście 

w  życie nowej ustawy znanej obecnie pod nazwą 

Konstytucja dla nauki i rok ogłoszenia wyników pa-

rametryzacji jednostek naukowych, wyników, które 

mają potwierdzić nie tylko kondycję naukową na-

szych wydziałów, ale i wpłynąć na wysokość środków 

inansowych kierowanych z budżetu państwa do po-

szczególnych uczelni. Zakończony 20 września 2017 

roku w Krakowie Kongres Nauki Polskiej poświęcony 

został zaprezentowaniu i omówieniu głównych zało-

żeń projektu nowej ustawy. Dodajmy i podkreślmy to 

mocno – projektu, który powstawał podczas długich, 

bo trwających 574 dni, konsultacji Ministerstwa Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego z całym środowiskiem 

akademickim. Przemówienie inauguracyjne nie może 

być wystąpieniem prezentującym założenia projektu 

ustawy, ale chciałbym zwrócić uwagę tylko na dwa 

istotne fakty.

1. Atmosfera towarzysząca dyskusjom i zaanga-

żowanie w te długie i obejmujące wiele problemów 

i zagadnień konsultacje pokazują, że obie strony kie-

rowały się w niej dobrem polskiej nauki i szkolnictwa 

wyższego oraz proponowały realne rozwiązania, któ-

rych celem było podniesienia poziomu zarówno na-

uki, jak i kształcenia na polskich uczelniach.

2. Obecny projekt nie odbiera najwyższemu or-

ganowi stanowiącemu prawo w Polsce, czyli Sejmo-

wi RP, prawa do zmian w projekcie i jego uzupełnień. 

Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że nowa ustawa bę-

dzie, lub może być, owocem zbiorowej mądrości Sej-

mu i środowiska akademickiego. Życzmy więc sobie, 

aby nie ziściły się jakieś czarne scenariusze i abyśmy 

później nie pytali słowami poetki, naszej doktor ho-

noris causa, Joanny Kulmowej: „i z mirrą, kadzidłem 

i złotem; co się stało, co było potem?”.

Niezależnie od tego, czy lub kiedy nowa ustawa 

wejdzie w życie, nowa parametryzacja, ta przypada-

jąca za cztery lata, będzie przeprowadzona według 

nowych, radykalnie zmienionych zasad. Najprawdo-

podobniej w nowych kryteriach odejdzie się od tzw. 

punktozy (neologizm autorstwa ministra Gowina) 
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jednostek organizacyjnych uczelni, tj. wy-

działów, a parametryzacja będzie odnosiła 

się do 36 dyscyplin naukowych. To będzie 

wyzwanie dla władz uczelni i  społecz-

ności akademickiej uniwersytetu. Silne 

poszczególne dyscypliny naukowe będą 

decydowały o sile uczelni. Wreszcie uczel-

nie, podkreślam tu liczbę mnogą, przesta-

ną chować się za plecami wydziałów i ich 

uprawnień akademickich dla określonych 

dyscyplin naukowych, czyli za plecami 

słabeuszy. To także powinno uporządko-

wać kierunki kształcenia i przyczynić się 

do zlikwidowania pozornie atrakcyjnych 

nazw kierunków studiów, za którymi nie 

kryły się głębsze treści.

W  mojej ocenie gruntowna reforma 

nauki i  szkolnictwa wyższego jest nie-

unikniona. Jeśli do niej dojdzie w propo-

nowanym lub zbliżonym kształcie, mu-

simy brać pod uwagę warunki, w jakich 

działają dzisiaj uczelnie wyższe nie tylko 

w  naszym województwie, ale w  Polsce 

północnej. Zgadzam się z opinią Łukasza 

Gizy, zamieszczoną niedawno w „Dzienni-

ku. Gazecie Prawnej”, że Polska przestała 

różnicować się na zachód i niedoinwesto-

wany wschód, ale dzieli się na rozwijające 

się południe i znajdującą się w stagnacji 

północ. Do tego dochodzą skutki procesów 

demograicznych. Nie charakteryzując ich 

szczegółowo, podam fakt najważniejszy, 

że województwa północne, a wśród nich 

zachodniopomorskie, w ostatnich osiem-

nastu latach zanotowały ujemne saldo 

migracyjne. Dla uczelni jest to o tyle waż-

ne, że rzutuje na liczbę studentów. Roz-

wój szkolnictwa wyższego na Pomorzu 

Zachodnim to jeden z  filarów rozkwitu 

kulturowego, społecznego i gospodarczego 

Polski północnej, więc leży on także w pol-

skiej racji stanu.

W nowy rok akademicki wchodzimy 

z poczuciem dobrze wypełnionych obo-

wiązków. Uniwersytet Szczeciński był 

nie tylko obecny, ale i aktywny w toczącej 

się dyskusji o stanie nauki i szkolnictwa 

wyższego. Przypomnijmy w tym miejscu 

marcowe otwarte spotkanie Ustawa 2.0 

– omówienie projektów założeń do zmian 

w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, 

w  którym uczestniczyli reprezentanci 

władz nie tylko szczecińskich uczelni. 

Nasi naukowcy wypowiedzieli się rów-

nież na temat planowanych zmian na 

łamach „Przeglądu Uniwersyteckiego”, 

którego numer 1–3/2017 poświęcony zo-

stał reformie.

Miarą naszych sukcesów naukowych 

jest między innymi przyznanie Uniwersy-

tetowi Szczecińskiemu czternastych z ko-

lei pełnych praw akademickich, tj. prawa 

do nadawania stopnia doktora habilitowa-

nego i prawa wnioskowania o tytuł profe-

sorski. Uzyskał je Wydział Humanistycz-

ny w zakresie nauk o polityce. To rzadkość, 

nawet w skali kraju, aby wydziały posia-

dały aż trzy pełne prawa akademickie do 

nadawania stopni i tytułów naukowych. 

Na US takimi prawami cieszył się do tej 

pory tylko WNEiZ – teraz dołączył do nie-

go WH.

US był aktywny w życiu naukowym 

krajowym i  zagranicznym. Nie sposób 

wymienić wszystkich konferencji, ale 

rangę niektórych z nich podkreślały oso-

by w  nich uczestniczące. Przed dwoma 

dniami zakończył swoje obrady na US II 

Ogólnopolski Kongres Europeistyki – jego 

gościem był Prezydent RP Andrzej Duda, 

który wygłosił inspirujący referat o miej-

scu Polski w Unii Europejskiej. O randze 

Międzynarodowego Kongresu Fykolo-

gicznego, zorganizowanego przez WNoZ, 

świadczy udział ponad 200 badaczy zagra-

nicznych z 43 krajów, którzy w połowie 

sierpnia obradowali pod hasłem Wyzwa-

nia ery molekularnej dla badań nad glonami 

i potencjalne korzyści bioprospektingu.

13–15 września na międzynarodowej 

konferencji „Flora & Funga Pomeranica 

– the Third Symposium on Flora, Fungy, 

Vegetation and Landscape of Pomerania”, 

której głównymi organizatorami były Od-

dział Szczeciński Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego i Wydział Biologii US, kilku-

dziesięciu naukowców prezentowało stan 

badań nad lorą, mykobiotą, roślinnością 

i  krajobrazem Pomorza, a  także najbliż-

szych obszarów sąsiadujących.

Obecnie naukowcy US realizują 14 

dużych projektów badawczych. Wymie-

nię tylko te, moim zdaniem, najważniej-

sze. W ramach programu Horyzont 2020 

WNoZ we współpracy w uniwersytetem 

w Le Mans bada okrzemki z rodzaju Ha-

slea jako nowe źródło morskich zasobów 

dla błękitnej technologii i akwakultury. 

Całkowita wartość tego projektu wyno-

si 1,6 mln euro. Wydział ten kontynuuje 

realizację dwóch dużych projektów ba-

dawczych w programie Polsko-Norweska 

Współpraca Badawcza, a wartość każdego 

z  nich wynosi ok. 4 mln złotych. W  ra-

mach programu Interreg South Baltic 

WZiEU realizuje dwa projekty wartości 

Inauguracja roku akademickiego 2017/18. 
Przemawia JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Fot. Filip Kacalski
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1,4 mln i 2,282 mln euro, zaś WNEiZ pro-

jekt BalticMuseums o wartości prawie 1,5 

mln euro. Mogę zatem stwierdzić, ze środ-

ki inansowe na badania naukowe płyną 

nie tylko z NCN, NCBiR czy Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki Polskiej, 

ale również ze źródeł europejskich.

Naukowcy z  US w  minionym roku 

akademickim zostali także wyróżnieni 

kilkoma prestiżowymi nagrodami. Znów 

wymienię tylko te, moim zdaniem, naj-

ważniejsze. Laureatami Nobli Zachodnio-

pomorskich byli: w dziedzinie nauk hu-

manistycznych – dr hab. Łukasz Kołoczek 

z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa 

za pracę: Być, czyli mieć. Próba transpo-

zycji projektu „Przyczynków do filozofii” 

Martina Heideggera; w  dziedzinie nauk 

podstawowych – dr Vincenzo Salzano 

z Instytutu Fizyki za „nowatorską metodę 

kosmologicznego pomiaru prędkości świa-

tła”. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne 

otrzymał dr Grzegorz Kiarszys (WH). Prof. 

Ireneusz Zimiński, również z tego wydzia-

łu, został wyróżniony prestiżową Nagrodą 

Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera w kate-

gorii pisarstwa religijnego lub ilozoiczne-

go, stanowiącego kontynuację „myślenia 

według wartości”.

 Nagrody i wyróżnienia zbierają au-

torzy Encyclopedia of Marine Geosciences, 

w tym Mary B. Ansari – Best Geoscien-

ces Reserarch Resource Work Award, 

której jednym z  czterech redaktorów 

naukowych był prof. Jan Harff z WNoZ. 

Warto także odnotować wyróżnienie dla 

dr. Jacka Cypriańskiego, Anny Boraw-

skiej, Tomasza Komorowskiego z  WNE-

iZ w  Konkursie na Najlepsze Polskie 

Książki Informatyczne za tom „Excel dla  

menadżerów”.

Wydział Nauk o Ziemi US znalazł się 

w  gronie instytucji docenionych przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 

szczególną aktywność promującą postawy 

proekologiczne. W  ostatnich latach wy-

dział ten realizował trzy projekty współi-

nansowane przez tenże fundusz.

Laury zbiera Wydawnictwo Nauko-

we US, np. na 21. Poznańskich Targach 

Książki Naukowej i  Popularnonauko-

wej otrzymało prestiżowe wyróżnienie 

w konkursie na najlepszą książkę akade-

micką w 2017 roku za publikację Ochrona 

i konserwacja zabytków Szczecina po 1945 

roku Małgorzaty Gwiazdowskiej. Nato-

miast tom Erazm Kuźma. Słownik bio-

graii i  idei pod red. Jerzego Madejskiego 

otrzymał wyróżnienie za formę edytor-

ską w konkursie o nagrodę Stowarzysze-

nia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. 

Edwarda Pudełki.

Przykładem kolejnej płaszczyzny 

działalności naszej uczelni było marcowe 

spotkanie dyskusyjne naukowców i stu-

dentów z Hansem-Gertem Pötteringiem, 

byłym przewodniczącym Parlamentu 

Europejskiego, obecnie przewodniczącym 

Fundacji Konrada Adenauera. Gościliśmy 

również na naszej uczelni: Gerarda Keow-

na, ambasadora Irlandii, i Alessandra de 

Pedysa, ambasadora Republiki Włoskiej, 

obie wizyty związane były z działalnością 

naukową, dydaktyczną i popularyzatorską 

naszej Alma Mater.

W  ofercie  US na nadcho dzący 

rok akademicki (2017/2018) pojawi-

ło się kilka nowych kierunków, które 

w  naszej ocenie odpowiadają zapo-

trzebowaniu ze strony kandydatów: 

Studia I stopnia:

–  diagnostyka sportowa (Wydział Kul-

tury Fizycznej i Promocji Zdrowia) – 

kierunek jedyny w Polsce;

–  bezpieczeństwo wodne (Wydział Nauk 

o Ziemi) – kierunek jedyny w Polsce;

–  studia pisarskie (Wydział Filologiczny) 

– kierunek jedyny w Polsce;

–  lingwistyka dla biznesu – tłumaczenia 

rosyjsko-polsko-niemieckie (Wydział 

Filologiczny) – kierunek unikatowy.

Studia II stopnia:

–  filologia, specjalność: przekład rosyj-

sko-polski z dodatkowym językiem ob-

cym (Wydział Filologiczny).

US cieszy się stałym zainteresowa-

niem wśród kandydatów na studia. Przy-

jęliśmy dotychczas 4882 studentów. Liczba 

ta może ulec jeszcze zmianie, bowiem trwa 

rekrutacja na studia II stopnia, przeciąga-

jąca się głównie z powodu terminów obro-

ny prac licencjackich. Szacujemy, że liczba 

nowych studentów powiększy się jeszcze 

o około 300 osób przyjętych właśnie na  

II stopień.

Najbardziej popularne kierunki studiów 

na Uniwersytecie Szczecińskim w rekruta-

cji na rok akademicki 2017/2018 (stosunek  

liczby kandydatów do liczby miejsc) to:

–  ilologia, specjalność: ilologia angielska 

(Wydział Filologiczny) – 4 osoby na  

1 miejsce;

–  ilologia, specjalność: skandynawisty-

ka – studia norweskie (Wydział Filolo-

giczny) – 4 osoby na 1 miejsce;

–  psychologia (Wydział Humanistyczny) 

– ponad 3 osoby na 1 miejsce;

–  genetyka i  biologia eksperymentalna 

(Wydział Biologii) – 3 osoby na 1 miejsce;

–  bezpieczeństwo wewnętrzne (Wy-

dział Humanistyczny) – 2 osoby na  

1 miejsce;

Immatrykulacja studentów
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–  global communication – studia w języ-

ku angielskim (Wydział Filologiczny)  

– 2 osoby na 1 miejsce;

–  kognitywistka komunikacji (Wydział 

Humanistyczny) – niespełna 2 osoby 

na 1 miejsce;

–  ilologia, specjalność: iberystka – stu-

dia hiszpańskie (Wydział Filologiczny) 

– niespełna 2 osoby na 1 miejsce;

–  pedagogika (Wydział Humanistyczny) 

– niecałe 2 osoby na 1 miejsce;

–  studia pisarskie (Wydział Filologiczny) 

– niecałe 2 osoby na 1 miejsce.

Wszystkim nowo przyjętym studen-

tom gratuluję i życzę, aby wybrane przez 

Was studia spełniały Wasze oczekiwania, 

przyniosły intelektualną satysfakcję z na-

ukowych poszukiwań oraz aby Wasze 

kwalifikacje w przyszłości zostały doce-

nione przez pracodawców.

Uniwersytet Szczeciński skutecznie 

zabiega o podniesienie poziomu kształce-

nia, m.in. poprzez tzw. projekty stażowe 

przyznawane przez NCBiR. Złożyliśmy 7 

takich wniosków i wszystkie uzyskały i-

nansowanie w łącznej kwocie 7,3 mln zł.

Kolejny obszar działalności nasze-

go uniwersytetu, na który warto zwró-

cić uwagę, to umiędzynarodowienie. 

W ramach programu Erasmus na studia 

przyjechało do nas 184 studentów, nato-

miast naszych 92 studentów realizowa-

ło program kształcenia na uczelniach 

zagranicznych, a  43 osoby wyjechały 

na praktyki. W  ramach tego programu 

odnotowaliśmy również dużą liczbę pra-

cowników naukowych US, prawie 100 

osób, wyjeżdżających do uczelni zagra-

nicznych. Na realizację programu Era-

smus+, który premiuje mobilność z kraja-

mi partnerskimi spoza UE, otrzymaliśmy 

kwotą prawie 500 tys. euro.

Nasza uczelnia nieustannie i  kon-

sekwentnie modernizuje swoją infra-

strukturę i bazę dydaktyczną. Do wyre-

montowanego budynku wprowadził się 

Wydział Filologiczny w  tzw. kampusie 

Piastów. Dzięki staraniom władz uczelni, 

wspartych przez posłów z naszego mia-

sta i  wojewodę zachodniopomorskiego, 

rozpoczynamy remont kolejnego dzie-

więtnastowiecznego obiektu w tym kam-

pusie, a  mianowicie siedziby WKFiPZ. 

Przypomnijmy, że w już odnowionej w ra-

mach RPO Bibliotece Międzywydziałowej 

odbywają się otwarte dla mieszkańców 

miasta wydarzenia popularyzujące na-

ukę i  kulturę – wieczory filmowe, spo-

tkania dyskusyjne, warsztaty oraz sesje 

akademickie, realizowane w ramach Dni 

Skandynawskich, Tygodnia Irlandzkiego 

czy Dnia Kanady, organizowanych przez 

Wydział Filologiczny US. Chciałbym do-

trzymać słowa, że w niedługim czasie nasz 

uniwersytecki pieczołowicie wyremonto-

wany kampus będzie nie tylko wizytówką 

US, ale i stanowić będzie istotny element 

w  lokalnym krajobrazie architektonicz-

nym. Jest to jeden z dowodów nie tylko 

na ponadtrzydziestoletnie naukowe zako-

rzenianie się Uniwersytetu Szczecińskie-

go w mieście i regionie, ale także szerokie 

funkcjonowanie naszej uczelni w obszarze 

życia społecznego i kulturalnego.

Rozpocząłem przemówienie stwier-

dzeniem, że rozpoczynający się rok aka-

demicki będzie wyjątkowy dla przyszłości 

całego środowiska akademickiego. Władze 

i społeczność Uniwersytetu Szczecińskiego 

powinny gruntownie przemyśleć kierun-

ki wprowadzanych zmian. Projekt ustawy 

zakłada potrzebę działań prowadzących 

do racjonalnej modyikacji funkcjonowa-

nia uczelni zarówno pod względem pro-

filu badań naukowych i  dydaktyki, jak 

i jej wewnętrznej struktury organizacyj-

nej. Hasłem mojej kadencji jest E pluri-

bus unum – Z wielu jedno. Chciałbym, by 

identyikowali się z nim nie tylko dziekani 

i prodziekani, ale również cała społeczność 

akademicka US, a jest to szczególnie ważne 

w obliczu stojących przed nami nowych 

wyzwań.

Na koniec przypomnę mocne słowa 

brytyjskiego ekonomisty i socjologa prof. 

Guya Standinga, cytowane już przeze 

mnie w  ubiegłym roku: „Nie będzie, jak 

było. I nie będzie, jak jest. Stoimy przed 

bardzo ograniczonym wyborem. Albo in-

teligentnie dostosujemy system, albo go 

bezrozumnie zniszczymy”. To wyzwanie 

jest dzisiaj jeszcze bardziej aktualne niż 

rok temu. Uniwersytet będzie taki, jaki 

zostanie przez nas stworzony na bazie 

nowych rozwiązań ustawowych. Życzmy 

sobie wszyscy: studenci, pracownicy na-

ukowi i administracyjni oraz przyjaciele 

naszej Alma Mater, aby nasza zbiorowa 

mądrość przysłużyła się dobrym rozwią-

zaniom zarówno uniwersytetowi, jak i ca-

łemu środowisku akademickiemu Pomo-

rza Zachodniego. u

Quod felix, faustum fortunatuumque sit!
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Konstytucja III RP 
na tle tendencji 

rozwojowych współczesnego 
konstytucjonalizmu

Wykład inauguracyjny wygłoszony 30 września 2017 roku.

prof. zw. dr hab. 
Andrzej Bałaban

Wydział Prawa
i Administracji US

Pan Rektor powierzył mi zaszczytne, lecz niełatwe 

zadanie, jakim jest wygłoszenie wykładu inaugu-

rującego rok akademicki 2017/2018. Trudność polega 

na tym, że podstawowy kurs prawa konstytucyjne-

go na studiach dziennych trwa 120 godzin, a ja mam 

tylko 20 minut, by omówić najważniejsze kwestie. 

Temat Konstytucja III RP na tle tendencji rozwojowych 

współczesnego konstytucjonalizmu jest wszakże i waż-

ny, ponieważ minęło 20 lat od uchwalenia obecnej 

konstytucji, i aktualny, bo znowu pojawiają się propo-

zycje zmiany tego tak ważnego aktu prawnego.

Zacznijmy od polskich tradycji konstytucyjnych. 

Przez kilka lat prowadziłem corocznie dziesięciogo-

dzinny wykład poświęcony polskiej Konstytucji na 

Uniwersytecie w Metz. By zmienić sceptyczne po-

dejście francuskich studentów do tematu naszych 

naukowych spotkań, zaczynałem od przypomnienia, 

że polska Konstytucja 3 Maja 1791 r. była uchwalo-

na wcześniej od pierwszej Konstytucji Francuskiej 

z września 1791 r., a obecna Konstytucja V Republiki 

Francuskiej z października 1958 r. jest po części wzo-

rowana na polskiej Konstytucji z 23 kwietnia 1935 r., 

bo inicjator i pomysłodawca Konstytucji V Republiki 

Francuskiej, prezydent Charles De Gaulle, który w la-

tach 1919–1921 przebywał w Polsce jako młody oicer, 

członek francuskiej doradczej misji wojskowej w cza-

sie wojny z bolszewikami, znał Polskę, podziwiał mar-

szałka Piłsudskiego i  interesował się przygotowaną 

dla niego konstytucją, tworzącą w Polsce silny system 

prezydencki. W rezultacie także potem pozostawał 

pod wpływem jej idei.

Oczywiście w  stwierdzeniu o  pierwszeństwie 

polskiej konstytucji jest znaczny ładunek przekory, 

bo to Francja u schyłku Oświecenia wniosła stosun-

kowo najwięcej do dyskusji nad wizją nowoczesnej 

konstytucji burżuazyjnej, a pierwowzór francuskiej 

i każdej innej nowoczesnej konstytucji to Francuska 

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, uchwalona 

26 X 1789 r., która obowiązuje do dziś jako element 

każdorazowej konstytucji francuskiej. Analizując 

problem genezy konstytucji jako takiej głębiej, mu-

simy zauważyć, że swoista podstawa konstytucyjna 

towarzyszy każdemu systemowi prawa, także istnie-

jącemu w państwie feudalnym czy niewolniczym.

Niedawno, będąc recenzentem w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora, zapoznałem się z książką 

Andrzeja Bryka Konstytucjonalizm. Od starożytne-

go Izraela do liberalnego konstytucjonalizmu amery-
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kańskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego 2013), który lansuje taką 

właśnie tezę o  odległych początkach 

konstytucji na ponad 700 stronach tego 

opracowania. Działając w  tym duchu, 

Brytyjczycy nie uchwalają konstytucji 

jako jednego aktu, zakładając, że ich ustrój 

kształtuje się od XII wieku. Jest to stały 

proces rozwojowy, zachowujący dawne 

wartości, które obowiązują prawnie także 

dziś w postaci wielu dokumentów konsty-

tucyjnych pochodzących z różnych okre-

sów funkcjonowania państwa. Nie inna 

jest przecież także historia ustrojowa Pol-

ski feudalnej, ograniczającej władzę kró-

lewską kolejnymi przywilejami na rzecz 

stanu szlacheckiego, który uważał się za 

uosobienie narodu, ale stopniowo także 

na rzecz innych stanów. Jednakże pamięć 

o  tej tradycji przetrwała w  Polsce tylko 

w nazwie I, a dziś III Rzeczypospolitej. I to 

w ten skromny sposób podkreślamy cią-

głość polskich republikańskich tradycji.

Jeśli chcemy zmieniać obecną kon-

stytucję, to pamiętajmy, że jej twórcy po-

stawili nader wysokie wymagania pro-

cedurze jej tworzenia i zmiany. Specjalna 

ustawa konstytucyjna z 23 IV 1992 r. o try-

bie przygotowania i uchwalenia Konsty-

tucji RP zadanie to powierzyła Sejmowi 

i Senatowi, połączonym w Zgromadzenie 

Narodowe. To z  kolei powołało Komisję 

Konstytucyjną, złożoną z 46 posłów i 10 

senatorów, współpracujących, a może ra-

czej poddających się sugestiom kilkudzie-

sięciu profesorów prawa, występujących 

w roli ekspertów konstytucyjnych. Czas 

trwania prac konstytucyjnych, czyli blisko 

pięć lat, świadczy o stopniu ich trudności. 

Po uchwaleniu przez Zgromadzenie Naro-

dowe projekt Konstytucji poddany został 

obowiązkowemu referendum zatwierdza-

jącemu, w którym, przy frekwencji 42,86% 

uprawnionych, za konstytucją opowie-

działo się 53,45% uprawnionych, czyli 

6.398.641 osób, a przeciw – 5.570.493, być 

może dlatego, że w gorączce zbliżających 

się wyborów parlamentarnych przeciw 

proponowanemu tekstowi Konstytucji 

prowadzono intensywną kampanię, stra-

sząc jej katastrofalnymi rzekomo następ-

stwami, co, jak wiemy, zupełnie się nie 

potwierdziło. W moim posiadaniu znajdu-

je się jedna z ulotek namawiających do od-

rzucenia projektu, jakie rozpowszechnia-

no w tym czasie na ulicach polskich miast 

i wsi. Ponieważ akcja przeciw projektowi 

Konstytucji się nie udała, mamy dzisiaj 

akt konstytucyjny, posiadający dodatko-

wo status umowy społecznej między oby-

watelami oraz między narodem a władzą 

państwową.

Propozycje zmiany Konstytucji poja-

wiają się w Polsce często i są, co przykro 

powiedzieć, dowodem braku szacunku 

dla demokratycznego państwa i  prawa, 

a w szczególności dowodem niskiej kultu-

ry prawnej. Polska Konstytucja obowią-

zuje przecież dopiero 20 lat. Uchwalona 

została w wysoce demokratycznym trybie 

i  jest nośnikiem demokratycznych stan-

dardów konstytucyjnych, które co do za-

sady nie mają alternatywy. Jest umową 

społeczną, a umów należy dotrzymywać. 

Przykłady starej, krótkiej i prymitywnej 

INAUGURACJA 

Wykład inauguracyjny wygłasza 
prof. dr hab. Andrzej Bałaban

Fot. Filip Kacalski

44

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-12 / 2017



Konstytucji amerykańskiej, pochodzącej 

z 1787 roku, obowiązującej więc już 230 

lat (!) mimo całkowitej zmiany państwa 

i jego otoczenia, i przykłady wielu innych, 

ponad i około stuletnich konstytucji euro-

pejskich (z początku XIX wieku pochodzą 

m.in. konstytucje norweska – 1814, holen-

derska – 1814 i belgijska – 1831) dowodzą, 

że ich trwałość i  funkcja prawna nie za-

leży od permanentnych nowelizacji, lecz 

szacunku dla konstytucji jako symbolu 

pewności prawa i trwałości państwa.

Właśnie co do Konstytucji – przede 

wszystkim przyjąć trzeba założenie o  jej 

racjonalności i apolityczności prawodaw-

cy. Inne założenie, o jej wadliwości, będzie 

oznaczało ciągłe lekceważenie ustawy 

zasadniczej, stale zmienianej i pojawienie 

się idei „konstytucji na jedną kadencję”. 

A  przecież konstytucja nie obowiązuje 

jako „goły” tekst. Przeciwnie, realizuje ją 

prawodawstwo wykonawcze, struktury 

władzy państwowej i struktury społecz-

ne. Nade wszystko zaś – orzecznictwo są-

dowe i praktyka państwowa. To właśnie 

orzecznictwo niweluje defekty konstytu-

cji i wydobywa z niej w drodze wykładni 

coraz nowsze i pasujące do rzeczywistości 

normy. Także obywatele uczą się korzy-

stać z treści i gwarancji konstytucyjnych, 

ale stworzenie orzeczniczej i obywatelskiej 

kultury konstytucyjnej to proces liczony 

na dziesiątki, a nawet setki lat, szczegól-

nie trudny wśród narodów niechętnych 

państwu, a  takim po czasach rozbiorów 

i komunizmu jest naród polski.

Konstytucji łatwo jest stawiać prymi-

tywne i wyrwane z kontekstu prawnego 

zarzuty. Na zasadzie anegdoty wspomnę 

o pewnym profesorze prawa, który pra-

gnąc dostać się do Senatu, jeździł na spo-

tkania wyborcze, nawołując do zmiany 

konstytucji (którą to zmianę w domyśle 

gotów był przeprowadzić), ponieważ, jak 

twierdził, polska konstytucja jest zbyt 

obszerna. Na dowód wymachiwał jedno-

kartkową konstytucją USA jako wzorcem, 

nie wspominając, że w  swej właściwej 

wersji orzeczniczej, przeznaczonej do sto-

sowania, zawarta jest ona w setkach ty-

sięcy stron orzecznictwa konstytucyjnego 

sądów amerykańskich, które powstało 

w  ciągu jej ponad dwustuletniego obo-

wiązywania. Na marginesie dodam, że 

niedawno wydany komentarz do polskiej 

Konstytucji pod redakcją Marka Safjana 

i Leszka Boska, czyli jedna z jej wersji wy-

kładniczych, liczy ponad 3 600 stron wy-

jątkowo drobnego druku. Tak właśnie wy-

gląda polska konstytucja w jej właściwym 

kształcie normatywnym.

Jednym z najważniejszych jednak po-

wodów skłaniających do poszanowania 

stabilności konstytucji jest jej stosunek, 

a  właściwie silne powiązanie ze współ-

czesnymi, międzynarodowymi standar-

dami konstytucyjnymi, obowiązującymi 

w  świecie demokratycznym. Standardy 

te rozwijają się w wielu dziedzinach, a na-

rzędziem ich upowszechniania stało się 

prawo międzynarodowe. Pierwszą z dzie-

dzin takiej standaryzacji, najbardziej roz-

budowaną, jest katalog praw człowieka 

przyjęty w obowiązujących dokumentach 

międzynarodowych i przenoszonych do 

konstytucji. To ONZ-owska Deklaracja 

Praw Człowieka oraz Pakty Praw Czło-

wieka i Obywatela, Europejska Konwencja 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-

wych Wolności, uchwalone i egzekwowa-

ne przez Radę Europy i Trybunał w Stras-

burgu, Unijne Traktaty i  Karta Praw 

Podstawowych UE, egzekwowane przez 

organy Unii i Trybunał Sprawiedliwości 

w  Luksemburgu oraz dziesiątki innych 

aktów, które Polska ratyikowała jako do-

kumenty o mocy ponad ustawowej (a więc 

bliskiej konstytucji) i których przestrzega, 

chroniąc zawarte w nich wartości, także 

dopasowując do nich tekst Konstytucji. 

Jeśli zajrzymy do polskiej Konstytucji, to 

stwierdzimy, że kategoria wolności i praw 

o b y w a t e l s k i c h występuje w niej sto-

sunkowo rzadko na tle praw człowieka, 

określanego w  polskiej Konstytucji ter-

minem „każdy” (co dodatkowo rozszerza 

grono adresatów tych postanowień, na 

zasadzie analogii, na osoby prawne).

Tematyka praw jednostki została 

współcześnie właściwie zdominowana 

przez standardy międzynarodowe. Inne 

materie konstytucyjne podlegają takiej 

standaryzacji w równie znaczącym stop-

niu. Np. kształt prawny samorządu tery-

torialnego w państwach europejskich, to 

w dużej mierze następstwo obowiązywa-

nia Europejskiej Karty Samorządu Lokal-

nego z 1985 r. (jest też Europejska Karta 

Regionów). W ramach Unii Europejskiej 

obowiązuje dodany do traktatów Unij-

nych Protokół nr 1: W sprawie roli parla-

mentów narodowych w Unii Europejskiej. 

Standaryzowane są też poszczególne sfe-

ry działania państwa, w  ramach NATO 

polityka obronna, w ramach OBWE po-

lityka bezpieczeństwa i współpracy mię-

dzynarodowej, a zasady polityki ochrony 

środowiska, produkcji żywności, bezpie-

czeństwa energetycznego, progów ostroż-

nościowych w  prowadzeniu finansów 

instytucji bankowych, ale też finansów 

państwa, przenikane są regulacjami mię-

dzynarodowymi. Te nieco chaotyczne 

przykłady, wybrane spośród setek in-

nych, uświadamiają uzależnienie współ-

czesnych państw od norm współpracy 

międzynarodowej. Stosowane są tu za-

równo bardzo dokładne i nieprzekraczal-

ne kryteria typu ekonomicznego (kwoty, 

przeliczniki, standardy jakości), jak też 

kryteria ogólne, np. z  zakresu wartości 

i  zasad zawartych dla przykładu w  art.  

2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

Omawiane standardy przyjęte zostały 

w interesie państw pragnących uczestni-

czyć w we współpracy i wymianie mię-

dzynarodowej i wprowadzane są do ich 

konstytucji. Nie są one jednak niezmien-

ne i weryikować je może każde państwo, 

jeśli udowodni ich nieprzydatność i  zy-

ska poparcie dla takiej inicjatywy. Każde 
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państwo ma też prawo do inicjowania 

własnych idei luźno związanych ze stan-

daryzacją. W sferze standardów konsty-

tucyjnych Polska stworzyła np. bardzo in-

teresujący wzorzec unormowania źródeł 

prawa, w rozdziale III polskiej Konstytucji, 

uznawany za nowa ideę konstytucyjną 

i akceptowany w międzynarodowej dok-

trynie konstytucyjnej.

Proces kształtowania standardów 

konstytucyjnych kontrolowany jest nie 

tylko przez państwa, które je przyjmują 

ale także przez naukę prawa. To ogrom-

ny temat. Podam więc dla zobrazowania 

form takiego naukowego „monitoringu” 

przykłady niektórych moich doświadczeń 

z tego zakresu – i to z dziedziny szczególnie 

aktualnej, czyli kształtowania się idei tzw. 

traktatu konstytucyjnego UE (opublikowa-

ny w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 16 

grudnia 2004 r.), zwanego potocznie „kon-

stytucją europejską”, która miałaby zastą-

pić traktaty unijne. Idea takiej konstytu-

cji wydaje się dalece przedwczesna, a dla 

współczesnych państw członkowskich 

– niebezpieczna. Suwerenności narodo-

wej i konstytucjom narodowym, które ją 

chronią, można by bowiem przeciwsta-

wić akt o  równorzędnej mocy prawnej, 

lecz ogólniejszym zastosowaniu (dla całej 

Unii) i silniejszej legitymizacji. Co ciekawe, 

problem negatywnych następstw traktatu 

w nauce i publicystyce pomijany jest w za-

sadzie milczeniem.

Proces przygotowywania traktatu 

konstytucyjnego UE zaczął się intensy-

fikować z  chwilą powstania idei Karty 

Praw Podstawowych UE, która nadawać 

ma prawu unijnemu cechy kompletności 

ujęcia ustrojowego (na wzór konstytucji 

narodowej). Karta przygotowana wstęp-

nie przez specjalnie powołane ciało UE, 

tzw. Konwent, poddana była wielu dys-

kusjom. W jednej z nich, zorganizowanej 

w Brukseli w roku 2001, wziąłem udział 

jako przedstawiciel polskiego rządu. By-

łem bowiem wtedy etatowym pracowni-

kiem Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Na spotkaniu zadałem dwa pytania 

członkom Konwentu, wśród których 

byli twórcy Karty (sprawozdanie z mego 

uczestnictwa w  spotkaniu ukazało się 

w  „Przeglądzie Legislacyjnym”, 1/2001). 

Pierwsze – do czego potrzebna jest Karta, 

jeśli nie zawiera (co starannie podkreśla-

no) nowych praw, a  jedynie dubluje ist-

niejące regulacje międzynarodowe – nie 

spotkało się z wyraźną odpowiedzią i od-

powiedzi tej nie ma w  zasadzie do dziś, 

i jest to jeden z podstawowych problemów 

Karty. Pytanie drugie – czy Karta to za-

powiedź przygotowania traktatu konsty-

tucyjnego – spotkało się z kolei z gorącym 

zaprzeczeniem. Projekt traktatu przedsta-

wiony jednak został wkrótce potem. Traił 

do ratyikacji państw członkowskich i, jak 

wiadomo, został odrzucony, dość przypad-

kowo, w roku 2005 w trakcie referendum 

ratyfikacyjnego we Francji i w Holandii. 

Karta, która weszła w życie wraz z Trakta-

tem Lizbońskim, napotyka rozliczne trud-

ności w stosowaniu, o których nie sposób 

tu mówić. Innym przykładem mego moni-

toringu naukowego były, powiedziałbym, 

uporczywie przedstawiane na kilku kon-

ferencjach międzynarodowych referaty 

na temat tzw. zawłaszczania kompetencji 

przez Unię poprzez rozbudowę własnego 

systemu źródeł prawa (idea ustaw unij-

nych). Uniwersalne narzędzia tworzą, 

w sposób mało widoczny, domniemanie 

uniwersalnych kompetencji (np. domnie-

manie nieograniczonego zakresu użycia 

ustawy). Poza referatami umieszczonymi 

w materiałach konferencji międzynaro-

dowych tezy mych wystąpień opubliko-

wane są w studium The Appropriation of 

Competences by using National Legal Terms 

zamieszczonym w książce Constituzione, 

Economia, Globalizatione. Edizione Scienti-

iche Italiane, Neapol 2013.

Z  tych szerokich wód dyskusji mię-

dzynarodowych powróćmy na grunt 

polski. Przedstawiałem Państwu liczne 

argumenty nakazujące ostrożność w sfe-

rze zmiany Konstytucji. Czy zatem żadne 

zmiany nie są wskazane? Otóż są wskaza-

ne w przypadku pojawienia się całkowicie 

nowych problemów ustrojowych, jeśli ich 

nowość i waga nie są złudzeniem, a kon-

stytucja nadaje się do ich normowania. 

Przykładem nowego problemu, który do 

normowania w Konstytucji się nie nadaje 

jest polskie członkostwo w UE, ponieważ 

w  sprawie tej wyłącznie właściwe jest 

prawo unijne. Istniejąca w polskiej Kon-

stytucji formuła przekazania kompetencji 

państwa w niektórych sprawach na rzecz 

organizacji międzynarodowej, zamieszczo-

na w art. 90, jest dostatecznie uniwersalna 

i – co ważne – sprawdziła się w praktyce.

Istotnym powodem zmian w Konsty-

tucji mogą też być jej ewidentne błędy, 

niedające się usunąć w trybie wykładni-

czym, a  które szkodzą jej autorytetowi. 

Ostrożność w  kolekcjonowaniu błędów 

konstytucyjnych i wzywanie do ich usu-

wania jest jednak wskazana, ponieważ 

uruchomienie krytyki konstytucji może 

się przekształcić przy okazji drobnych 

korekt, w lawinę zmian poważniejszych, 

błędnych i brzemiennych w konsekwen-

cje. Dyskusja o konstytucji wiąże się za-

wsze z ryzykiem jej zdominowania przez 

populistów i różnego rodzaju prymitywi-

stów konstytucyjnych, co w efekcie może 

zagrozić fundamentalnym wartościom 

konstytucyjnym. To znany od wieków 

syndrom puszki Pandory, zwanej też 

przez polityków „puszką z Pandorą”. W od-

powiedzi na pojawiające się nader często 

propozycje zmian konstytucyjnych, warto 

przypominać rzymską sentencję: qieta non 

movere – „spokojnie – nie ruszać”! u
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Nauczyciele akademiccy zmarli w roku akademickim 2016/2017

DR HAB. MARIA SUSKA, PROF. US         Wydział Biologii           zm. 04.10.2016 r.

DR HAB. ZBIGNIEW GALOR, PROF. US         Wydział Humanistyczny          zm. 27.01.2017 r.

KS. DR RAFAŁ MISIAK           Wydział Teologiczny            zm. 23.02.2017 r. 

MGR ALINA JELIńSKA-ŻELAZNY         Akademickie Centrum            zm. 20.09.2017 r.

     Kształcenia Językowego

Lista osób, którym zostały wręczone medale i odznaczenia podczas inauguracji 

roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Szczecińskim

SREBRNY KRZYż ZASłUgI

dr hab. Jacek Łapott, prof. US

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof US

dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US

BRĄZOwY KRZYż ZASłUgI

dr Barbara Patlewicz

dr hab. Radosław Skrycki, prof. US

dr hab. Magdalena Zioło, prof. US

MEdAL ZłOTY ZA dłUgOLETNIĄ SłUżBę

dr hab. Maria Brzezińska

prof. dr hab. Ewa Kępczyńska

dr hab. Jerzy Kochan, prof. US

dr Tadeusz Molenda

prof. dr hab. Tadeusz Szubka

MEdAL SREBRNY ZA dłUgOLETNIĄ SłUżBę

dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska

dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US

dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US

MEdAL BRĄZOwY ZA dłUgOLETNIĄ SłUżBę

dr Justyna Bucknall-Hołyńska

mgr Anna Czyżycka

dr hab. Arleta Galant

dr Tomasz Łukaszewski

dr Karolina Muszyńska

dr Paulina Olechowska

dr Małgorzata Sokół

MEdAL KOMISJI EdUKACJI NAROdOwEJ

dr hab. Beata Świecka, prof. US 

opracowanie
Artur Nowak

kierownik 
Dział Spraw Osobowych

INAUGURACJA 

Paweł Mucha, minister, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, 
wręcza dr. hab. Jackowi Łapottowi, prof. US  Srebrny Krzyż Zasługi 
Fot. Filip Kacalski
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SPRAWY UCZELNI

prof. dr hab. Waldemar Gos
prorektor ds. inansów  
i rozwoju
Uniwersytet Szczeciński

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na dwa 

pytania:

1.  Jakie zasady finansowania działalności uczelni 

przewiduje projekt Prawo o  szkolnictwie wyż-

szym (tzw. Ustawa 2.0)?

2.  Jakie są szanse i zagrożenia wprowadzenia zasad 

inansowania przewidzianych w projekcie Usta-

wy 2.0 w kontekście stabilności sytuacji inanso-

wej uczelni?

ZASAdY FINANSOwANIA  
dZIAłALNOśCI UCZELNI
Według projektu ustawy uczelnia publiczna prowa-

dzi samodzielną gospodarkę inansową na podstawie 

planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami 

o inansach publicznych oraz przepisami o rachunko-

wości. Jak wiadomo, jednym z elementów wymienio-

nego planu są przychody, które determinują stan i-

nansów uczelni. Główne przychody uczelni stanowią 

środki dotacyjne z budżetu państwa. W zależności od 

zasad przyznawania dotacje można podzielić na dwie 

grupy:

1.  Dotacje przyznawane każdej uczelni o wysoko-

ści zależnej od jej zasobów (np. liczby nauczycieli 

i  studentów) i dokonań (np. od uzyskanej przez 

uczelnię kategorii naukowej).

2.  Środki pozyskiwane przez uczelnię w trybie kon-

kursowym lub według decyzji Ministerstwa Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

Projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

wymienia następujące rodzaje dotacji, przyznawane 

dla każdej uczelni akademickiej:

1.  Dotacja na utrzymanie potencjału, którą można, 

jak dotychczas, określać mianem dotacji podsta-

wowej. Środki z niej przeznacza się na:

a)  utrzymanie potencjału dydaktycznego, 

w  tym: kształcenie studentów na studiach 

stacjonarnych, utrzymanie zasobów mate-

Finanse uczelni w świetle 
projektu Ustawy 2.0

Propozycje zmian wywołują zwykle stan niepewności, 
tym bardziej, jeśli środowisko akademickie staje 
w obliczu projektu Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Dla uczelni istotne znaczenie ma stabilność inansowa, 
która jest determinantą zrównoważonego rozwoju 
działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. 
Co znajdujemy w propozycjach tzw. Ustawy 2.0?
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rialnych uczelni, w  tym domów 

i stołówek studenckich, rozwój za-

wodowy pracowników uczelni;

b)  utrzymanie potencjału badawcze-

go, w tym: prowadzenie działalno-

ści naukowej, zakup i wytworze-

nie aparatury naukowo-badawczej 

oraz infrastruktury informatycz-

nej, kształcenie w szkole doktor-

skiej.

2.  Dotacja na pomoc materialną dla stu-

dentów, którą przeznacza się na róż-

nego rodzaju stypendia (socjalne, dla 

osób niepełnosprawnych, rektora) 

i zapomogi.

3.  Dotacja na inansowanie zadań związa-

nych z zapewnieniem osobom niepeł-

nosprawnym warunków do pełnego 

udziału w procesie przyjmowania na 

studia, kształceniu lub prowadzeniu 

działalności naukowej.

Porównując proponowane w Ustawie 

2.0 rodzaje dotacji z obecnym systemem 

dotowania uczelni przez budżet państwa, 

można zauważyć następujące zmiany:

1.  Połączenie obecnie przyznawanych 

dotacji podstawowej i dotacji na utrzy-

manie potencjału w  jedną dotację, 

z  której będą również finansowane 

koszty utrzymania domów i stołówek 

studenckich.

2.  Wyłączenie z obecnie obowiązującej 

dotacji na fundusz pomocy material-

nej dla studentów i doktorantów moż-

liwości inansowania kosztów utrzy-

mania domów i stołówek studenckich, 

co oznacza, że z dotacji na pomoc ma-

terialną dla studentów będą inanso-

wane wyłącznie stypendia i zapomogi.

Dodatkowo uczelnia może aplikować 

o środki inansowe:

•	 w konkursie „Inicjatywa doskonałości 

– uczelnia badawcza” oraz „Regionalna 

inicjatywa doskonałości”;

•	 na inwestycje związane z  kształce-

niem i działalnością naukową;

•	 na utrzymanie unikatowej w  skali 

kraju aparatury naukowo-badawczej 

lub stanowiska badawczego oraz spe-

cjalnej infrastruktury informatycznej, 

mających istotne znaczenie dla reali-

zacji polityki naukowej państwa;

•	 w ramach programów i przedsięwzięć 

ustanawianych przez ministra;

•	 na zadania współinansowane ze środ-

ków funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej albo z niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielo-

nej przez państwa członkowskie Eu-

ropejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu.

SZANSE I ZAgROżENIA 
wPROwAdZENIA ZASAd 
FINANSOwANIA
Nie znając szczegółów dotyczących za-

sad przyznawania dotacji, gdyż będą one 

określone dopiero w  rozporządzeniach 

wykonawczych do Ustawy 2.0, można 

stwierdzić, że obecnie występują podob-

ne zakresy i zasady finansowania. Są to 

środki ustalane według określonych al-

gorytmów, których podstawą jest zazwy-

czaj liczba: studentów, doktorantów, osób 

niepełnosprawnych, pracowników na-

ukowych lub naukowo-dydaktycznych. 

W projekcie ustawy wymienia się również 

parametry jakościowe, takie jak kategoria 

Tabela 1. Rodzaje dotacji i zasady ich ustala 

ROdZAJ dOTACJI CELE PRZYZNAwANIA ZASAdY USTALANIA

Dotacja podstawowa Utrzymanie potencjału dydaktycznego Wysokość dotacji zależy w szczególności od:

1) przynależności uczelni do danej grupy,

2) liczby nauczycieli akademickich i studentów studiów stacjonar-
nych, 

3) współczynników kosztochłonności studiów.

Utrzymanie potencjału badawczego Wysokość dotacji zależy w szczególności od:

1) liczby doktorantów,

2) kategorii naukowych podmiotów w poszczególnych dyscyplinach, 

3) współczynników kosztochłonności studiów doktoranckich,

4) liczby osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej 
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Pomoc materialna dla studentów •	 stypendium socjalne,

•	 stypendium dla osób niepełnosprawnych,

•	 zapomogi, 

•	 stypendium rektora

Wysokość dotacji zależy od liczby studentów, w tym znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej oraz liczby studentów będących osobami 
niepełnosprawnymi. 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych Finansowanie zadań związanych z zapewnie-
niem osobom niepełnosprawnym warunków 
do pełnego udziału w procesie przyjmowania na 
studia, kształceniu lub prowadzeniu działalności 
naukowej.

Wysokość dotacji zależy od liczby studentów i doktorantów, będących 
osobami niepełnosprawnymi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
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naukowa uczelni, współczynniki koszto-

chłonności studiów.

Analizując projekt ustawy, można 

sformułować kilka opinii i wniosków.

1.  Połączenie dotacji podstawowej z dota-

cją na utrzymanie potencjału badaw-

czego oceniam pozytywnie, ponieważ 

działalność dydaktyczna i naukowa są 

zazwyczaj wzajemnie powiązane. Do-

tychczas występują trudności z precy-

zyjnym zakwalifikowaniem kosztów 

do danego rodzaju działalności. Nie-

jednokrotnie „na siłę” próbuje się tak 

opisywać dokumenty, aby dany koszt 

sinansować z określonego rodzaju do-

tacji. Ponadto centralizacja środków 

inansowych może pozwolić na efek-

tywniejszą realizacją strategii uczelni 

zarówno dla działalności dydaktycz-

nej, jak i działalności naukowo-badaw-

czej. Za wadę takiego sposobu finan-

sowania niektóre osoby mogą przyjąć 

brak swobody decyzyjnej. O wydat-

kowaniu środków będzie decydował 

rektor, a nie kierownik jednostki or-

ganizacyjnej (dziekan, dyrektor insty-

tutu, kierownik katedry), gdyż będzie 

to dotacja przyznawana dla uczelni 

– nie dla wydziału. Wymagać to bę-

dzie zatem stworzenia wewnętrznego 

systemu konkursowego, którego ce-

lem będzie finansowanie badań po-

szczególnych zespołów badawczych 

i pracowników. Ten rodzaj rozdziału 

środków może jednak pozwolić na 

rozwój kluczowych dla uczelni dzie-

dzin i dyscyplin naukowych. Uniwer-

sytet Szczeciński powinien więc zde-

iniować, które obszary nauki będzie 

rozwijał, a które dyscypliny są słabe 

i powinny być wygaszane, co oznacza 

prowadzenie określonej polityki na-

ukowej.

2. Pozytywnie oceniam wyłączenie 

z  funduszy pomocy materialnej dla 

studentów i  doktorantów możliwo-

ści finansowania domów i  stołówek 

studenckich, co może pozwolić na ich 

efektywniejsze wykorzystanie. Obec-

nie są to środki celowe, przykładowo 

nie mogą być wydane na moderniza-

cję obiektów.

3.  Aplikowanie o niektóre środki dota-

cyjne, szczególnie w trybie konkurso-

wym, ma być uzależnione od kategorii 

naukowej uczelni. Przykładowo do 

konkursu „Regionalna inicjatywa do-

skonałości” może przystąpić uczelnia 

akademicka, która posiada kategorię 

naukową A+ albo A  w  dyscyplinie 

określonej w ogłoszeniu o konkursie 

i  prowadzi szkołę doktorską. Jest to 

istotne zagrożenie dla Uniwersytetu 

Szczecińskiego, kiedy weźmie się pod 

uwagę wyniki ostatniej parametryza-

cji jednostek naukowych (patrz s. 51).

*  *  *

W projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym stwierdza się, że „misją systemu 

szkolnictwa wyższego i  nauki jest pro-

wadzenie kształcenia oraz działalności 

naukowej, kształtowanie postaw obywa-

telskich, a także uczestnictwo w rozwoju 

społecznym oraz tworzeniu gospodarki 

opartej na innowacjach”. Warto podkre-

ślić, że w przyjętej przez Senat Uniwersy-

tetu Szczecińskiego aktualizacji strategii 

rozwoju uczelni do 2020 roku misję sfor-

mułowano w bardzo podobny sposób.

Analizując założenia misji systemu 

szkolnictwa wyższego, można postawić 

tezę, że inansowanie uczelni ze środków 

budżetowych powinno być powiązane 

głównie z kształceniem i prowadzeniem 

działalności naukowej. O  ile dla oceny 

działalności naukowej należy wprowa-

dzać parametry jakościowe, które mogą 

być kryteriami przyznawania środków 

dotacyjnych, o tyle dla działalności dydak-

tycznej nie ma możliwości wprowadzenia 

miar jakościowych. Przecież legendarna 

już liczba 13 studentów na jednego na-

uczyciela, stanowiąca jeden z elementów 

wpływających na wysokość dotacji, nie 

może być miarą jakości kształcenia.

Otwarte jest również pytanie, jaki 

powinien być poziom wynagrodzeń pra-

cowników naukowo-dydaktycznych fi-

nansowanych z dotacji. Wynagrodzenia 

i  pochodne od wynagrodzeń stanowią 

około 70% kosztów uczelni. Czy wyna-

grodzenie brutto asystenta w wysokości 

2 450 zł to powód do dumy dla MNiSW? 

Przy wynagrodzeniu, sytuującym się na 

poziomie minimum, nie ma możliwości 

wymiany pokoleniowej pracowników 

uczelni, która decyduje o kontynuacji jej 

działalności.

Osobną kwestią jest sposób przepro-

wadzania parametryzacji jednostek na-

ukowych. Na nowe zasady musimy czekać 

do grudnia 2017 roku. Poprzednie zostały 

ogłoszone w roku 2016, a ocena obejmo-

wała lata 2013–2016. W tej sytuacji jedy-

nym rozwiązaniem, które powinna wziąć 

pod uwagę każda społeczność akademic-

ka, w tym Uniwersytetu Szczecińskiego, 

jest wytężona praca naukowa – przygoto-

wywanie monograii i patentów, publika-

cji wysoko punktowanych, zdobywanie 

grantów i prowadzenie projektów.

Warto więc postulować do ustawo-

dawcy o zachowanie mądrości i przyjęcie 

sprawiedliwych rozwiązań w  zakresie 

przyznawania środków dotacyjnych dla 

wszystkich uczelni. Powinny one zabez-

pieczać wynagrodzenia pracowników, 

koszty utrzymania bazy materialnej i pro-

wadzonych badań naukowych. Oczy-

wiście należy zatrudniać tylko takich 

pracowników, którzy są dobrymi dydak-

tykami, powadzą badania naukowe, są 

sprawni administracyjne. Baza material-

na powinna być również optymalizowa-

na, co oznacza zmniejszenie kosztów na jej 

utrzymanie. u
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SPRAWY UCZELNI

Ewaluacja 
jednostek naukowych 2017

Niedawno zakończył się oicjalnie proces tegorocznej ewaluacji jednostek naukowych, 
przyjrzyjmy się mu zatem z bliska, w szczególności w kontekście wyników uczelni 
Szczecina i regionu. 

dr Jarosław Woźniak 

Instytut Matematyki
Wydział Matematyczno-

-Fizyczny US

Słowa: ewaluacja, parametryzacja czy kategory-

zacja wywołują w  świecie polskiej nauki wiele 

skojarzeń, większość – niestety – negatywnych. O ile 

prawie wszyscy się zgadzają, że efekty naszej pracy 

należy oceniać, to powszechnego konsensusu w kwe-

stii tego, jak należy to robić, nie ma i ostatecznie mało 

kto jest zadowolony z wyniku końcowego.

1. SYSTEM PUNKTOwY  
VERSUS SYSTEM EKSPERCKI
Problem obiektywnej oceny wyników naukowych 

oraz naszego wpływu na otoczenie zewnętrzne ist-

nieje od dawna i  to nie tylko w Polsce. Znany i po-

wszechnie chwalony na całym świecie brytyjski sys-

tem REF (Research Excellence Framework) w ciągle 

udoskonalanej formie istnieje od ponad trzydziestu 

lat i wciąż jest obiektem krytycznych opinii1. Ich au-

torzy sugerują, że system ten nie tyle przyczynia się 

do poprawy jakości badań naukowych, co wymusza 

„granie pod system”, stymulując uczelnie jedynie do 

maksymalizowania swojego wyniku ewaluacyjnego.

Skojarzenia z  polskim systemem i  niesławną 

„punktozą” nasuwają się automatycznie. Jest jednak 

istotna różnica. System REF bazuje w znacznej części 

na recenzowanych opiniach na temat najlepszych 

osiągnięć jednostek, co wydaje się być najlepszym 

możliwym rozwiązaniem, ale jednocześnie bardzo 

drogim – szacowany koszt ostatniej edycji z roku 2014 

wyniósł prawie 250 milionów funtów2, czyli jest po-

równywalny z dziesiątą częścią całorocznego wydat-

ku na szkolnictwo wyższe w polskim budżecie… Na-

szego kraju, niestety, nie stać na taki wydatek, więc 

w  przewidywalnej przyszłości należy spodziewać 

się, że w Polsce prawdopodobnie w procesie ewalu-

acji działalności naukowej dominować będzie system 

punktowy.

2. ZAłOżENIA I PROCEdURA
Proces ewaluacji, czyli przyznania kategorii nauko-

wych, jest niezmiernie skomplikowany, odpowied-

nie przepisy liczą kilkaset stron. W tekście skupimy 

się zatem tylko na jego najważniejszych elementach, 

w szczególności na tych, które są powiązane z oceną 

działalności naukowo-badawczej na Uniwersytecie 

Szczecińskim. Pominiemy m.in. procedury i kryteria 

oceny instytutów badawczych czy też instytutów 

Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z Ustawą o zasadach inansowania na-

uki z 2010 roku oraz odpowiednim rozporządzeniem 

ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2016 roku 

proces ewaluacji jest powtarzany co cztery lata. 

W roku 2017 jednostki podstawowe uczelni, czyli 

wydziały, które ubiegały się o przyznanie kategorii 

naukowych, były zobowiązane do złożenia odpo-

wiedniej ankiety w systemie POL-on, przedstawia-

jącej osiągnięcia jednostki z lat 2013–2016. Trudno 

oczywiście porównywać osiągnięcia jednostek 

o różnych proilach działalności, zatem jednostki są 

przypisywane do odpowiednich grup wspólnej oce-

ny (GWO) w ramach swoich grup nauk, a w różnych 
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grupach nauk stosowane są różne kry-

teria oceny działalności, przy czym kry-

terium oceniające wyniki badań nauko-

wych – publikacje – ma najwyższą wagę 

(65% w  przypadku wydziałów uczelni). 

Aktualnie możliwe kategorie to A+ (po-

ziom wiodący), A (bardzo dobry), B (zado-

walający) i C (niezadowalający).

3. KOMITET EwALUACJI 
JEdNOSTEK NAUKOwYCH
Ankiety ocenia Komitet Ewaluacji Jed-

nostek Naukowych, powoływany przez 

ministra nauki i  szkolnictwa wyższego 

na czteroletnią kadencję, składający się 

z trzydziestu osób – dwudziestu zgłoszo-

nych przez jednostki naukowe i dziesięciu 

przez środowiska społeczno-gospodarcze. 

Komitet dzieli się na Komisje: ds. Grup 

Nauk Humanistycznych i  Społecznych 

(HS), Grup Nauk o Życiu (NZ), Grup Nauk 

Ścisłych i  Inżynierskich (SI) i Grup Nauk 

o  Sztuce i  Twórczości Artystycznej (ST). 

W ramach grup nauk Komisje wyodręb-

niają Grupy Wspólnej Oceny – sześć GWO 

w grupie HS, sześć w NZ, osiem w SI, czte-

ry w ST. Uwzględniając wyniki jednostek 

w danej GWO oraz pozycję nauki polskiej 

w skali międzynarodowej w danych dys-

cyplinach nauki, komisje ustalają tzw. 

wartości referencyjne, względem których 

porównywane są osiągnięcia jednostek, 

osobno dla każdego z czterech kryteriów 

oceny. Innymi słowy: komisje ustalają 

oczekiwany poziom wyników, pozwala-

jący otrzymać jednostkom odpowiednio 

kategorie naukowe A i B.

4. główNE KRYTERIA OCENY
Jednostki naukowe oceniano, uwzględ-

niając cztery podstawowe kryteria, zawie-

rające różne części składowe, w zależności 

od grupy nauk:

•	 osiągnięcia naukowe i  twórcze – 

w  grupie HS są to m.in. publikacje 

w czasopismach naukowych oraz mo-

nograie, w NZ i SI ponadto patenty;

•	 potencjał naukowy – w grupie HS to 

m.in. uprawnienia do nadawania stop-

ni naukowych, rozwój kadry, mobilność 

i otrzymane granty, w NZ i SI ponadto 

jakość posiadanych laboratoriów;

•	 praktyczne efekty działalności nauko-

wej i artystycznej – m.in. środki wyda-

ne w ramach projektów oraz wdroże-

nia i ekspertyzy;

•	 pozostałe efekty działalności nauko-

wej i  artystycznej – 10 najlepszych 

osiągnięć wybranych przez jednostkę.

Pierwsze trzy kryteria mają ściśle 

zdefiniowane wartości punktowe, przy-

znawane za każde uznane przez Komitet 

osiągnięcie, np. opublikowanie monogra-

fii naukowej – 25 punktów, posiadane 

uprawnienia do nadawania stopnia na-

ukowego doktora – 30 punktów (za każde 

uprawnienie) itp. Czwarte kryterium jest 

czysto opisowe, podlega ocenie eksperc-

kiej przez komisję.

5. OSTATECZNA KATEgORIA 
NAUKOwA
Po ustaleniu wyników punktowych we 

wszystkich kryteriach komitet dokonu-

je porównań tych wyników z założony-

mi wynikami jednostek referencyjnych, 

uwzględniając wagi kryteriów. Kryteria 

oceny mają różne wagi w  zależności od 

grupy nauk: 65%/15%/5%/15% w grupie 

HS, i 65%/10%/15%/10% w NZ i SI. Jeżeli 

końcowy wynik porównania z jednostką 

referencyjną A jest dodatni (dana jednost-

ka jest „średnio lepsza” od referencyjnej), 

to przyznawana jest kategoria A, w prze-

ciwnym przypadku następuje porówna-

nie z  jednostką referencyjną B, i zakwa-

lifikowanie odpowiednio do kategorii B 

lub C. Najlepsze z  jednostek z  kategorią 

A w danej GWO mogą po przejściu dodat-

kowego procesu oceny eksperckiej otrzy-

mać kategorię A+.

6. wYNIKI OgóLNOPOLSKIE
W procesie ewaluacji w roku 2017 brały 

udział 993 jednostki naukowe3 (w tym 781 

wydziałów uczelni), poprzednim razem, 

w roku 2013 – 963 (w tym 756 wydziałów). 

Kategorię A+ otrzymało 47 jednostek 

(w tym 30 wydziałów), kategorię A – 332 

jednostek (w tym 249 wydziałów), B – 467 

jednostek (w tym 383 wydziałów), zaś C 

– 147 jednostek (w tym 119 wydziałów). 

W poprzedniej ewaluacji, w roku 2013, ka-

tegorię A+ otrzymało 36 jednostek (w tym 

23 wydziałów), kategorię A – 308 jedno-

stek (w tym 225 wydziałów), B – 541 jed-

nostek (w tym 451 wydziałów), zaś C – 77 

jednostek (w tym 57 wydziałów).

7.  wYNIKI wYdZIAłów US
Wyniki ewaluacji wydziałów Uniwersy-

tetu Szczecińskiego przedstawiają się na-

stępująco4:

•	 Wydział Biologii – kategoria C (pozycja 

18. wśród 19 wydziałów w GWO)

•	 Wydział Filologiczny – kategoria B 

(pozycja 30. z 34)

•	 Wydział Humanistyczny – kategoria B 

(pozycja 48. z 72)

•	 Wydział Kultury Fizycznej i Promocji 

Zdrowia – kategoria A (pozycja 2. z 19)

•	 Wydział Matematyczno-Fizyczny – 

kategoria B (pozycja 15. z 20)

•	 Wydział Nauk Ekonomicznych i Za-

rządzania – kategoria A  (pozycja 23.  

z 88)

•	 Wydział Nauk o Ziemi – kategoria B 

(pozycja 10. z 13)

•	 Wydział Prawa i Administracji – kate-

goria B (pozycja 20. z 31)

•	 Wydział Teologiczny – kategoria B (po-

zycja 15. z 18)

•	 Wydział Zarządzania i  Ekonomiki 

Usług – kategoria B (pozycja 54. z 88)

•	 Na dziesięć wydziałów US kategorię 

A otrzymały dwa, B – siedem, zaś C – 

jeden.

8. EFEKTY FINANSOwE  
KATEgORYZACJI
Przyznane kategorie naukowe przekładają 

się bezpośrednio na efekty inansowe dla 

uniwersytetu – i  to dwojako. Po pierw-

sze, środki finansowe na podtrzymanie 

potencjału badawczego (statutowe) są 

bezpośrednio związane z  kategorią wy-

działu – w  przypadku kategorii A+ wy-

sokość dotacji bazowej jest przemnażana 

przez współczynnik 1,5, w  przypadku 

kategorii A przez 1,0, B – 0,7, i C – 0,4. Im 
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wyższa kategoria naukowa, tym więcej 

pieniędzy na badania. Po drugie, przy wy-

znaczaniu wielkości dotacji podstawowej 

z budżetu państwa dla uczelni 45% kwo-

ty stanowi tzw. składnik kadrowy, który 

również jest korygowany przez wskaźnik 

potencjału naukowego uczelni (średnią 

kategorię naukową uczelni), wyznaczany 

w  oparciu o  te same współczynniki: 1,5, 

1,0, 0,7 i 0,4. W przypadku Uniwersytetu 

Szczecińskiego (dziesięć wydziałów, w tym 

dwa z kategorią A, siedem z B i jeden z C) 

średnia kategoria naukowa wynosi 

(1,0*2+0,7*7+0,4*1)/10 = 0,73. Wielkość ta 

może być podstawą do porównania wyni-

ków tegorocznej kategoryzacji US z inny-

mi uczelniami.

9. US NA TLE INNYCH UNIwERSYTE-
Tów I UCZELNI REgIONU
Wśród wszystkich tzw. uniwersytetów 

bezprzymiotnikowych Uniwersytet 

Szczeciński z  wynikiem 0,73 zajmuje 

15. miejsce na 20 uczelni. Pierwsze trzy 

miejsca zajęły: Uniwersytet Jagielloń-

ski w  Krakowie (1,088), Uniwersytet 

Adama Mickiewicza w Poznaniu (0,988) 

i Uniwersytet Warszawski (0,983); ostat-

nie miejsca przypadły Uniwersytetowi 

Opolskiemu (0,663) i  Uniwersytetowi 

Rzeszowskiemu (0,650).

Wśród sześciu uczelni wyższych 

w Zachodniopomorskiem US mieści się na 

drugim miejscu, pierwsze zajmuje Pomor-

ski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

(0,975), trzecie – Akademia Sztuki w Szcze-

cinie (0,7), czwarte – Politechnika Kosza-

lińska (0,657), piąte – Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

(0,64), szóste – Akademia Morska w Szcze-

cinie (0,6).

10. wNIOSKI NA PRZYSZłOść
Szczegółowe wyniki ewaluacji zapewne 

już stały się podstawą uważnej analizy 

zarówno władz wydziałów, jak i  władz 

rektorskich. W  tym momencie duża 

część budżetu uczelni zależy bezpośred-

nio od kategorii naukowych wydziałów. 

W  przyszłości, w  związku ze zmianami 

zapowiadanymi w ramach tzw. Ustawy 

2.0, wpływ otrzymanych kategorii na-

ukowych będzie jeszcze wyższy – od nich 

zależeć będzie nie tylko bieżące doinanso-

wanie, ale również uprawnienia do nada-

wania stopni naukowych do prowadzenia 

studiów na profilu ogólnoakademickim, 

możliwość występowania o  dodatkowe 

środki w  konkursach, m.in. na uczelnie 

badawcze, i wiele innych. u 

1 University and College Union: RAE 2008, http://www.ucu.
org.uk/index.cfm?articleid=1442 (dostęp: 15.11.2017).

2 K. Farla, P. Simmonds, REF Accountability Review: Costs, 
benefits and burden, Report by Technopolis to the four 
UK higher education funding bodies, http://www.techno-

polis-group.com/report/ref-accountability-review-costs-
beneits-and-burden/ (dostęp: 15.11.2017).

3 Źródło – opracowanie własne na podstawie:
 http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/ab7f08e-

1f9b625d919d6e30df0d3f922.pdf
 i  http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/3f-

2546f71ef6bf438cafdf85c0af2b2d.pdf
4 Źródło – opracowanie własne na podstawie:http://www.na-

uka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d-

6f2ba7c8499e4.pdf
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Uniwersytecka Komisja Nauki na US 
Uniwersytet Szczeciński gościł po raz pierwszy Uniwersytecką Komisję Nauki Konferencji 
Rektorów Uniwersytetów Polskich, której członkowie w dniach 19–21 października 
2017 roku obradowali nad aktualnymi kwestiami związanymi z oceną jakości działalności 
naukowej uczelni oraz projektami dwóch ustaw.

Przedmiotem zainteresowania Uniwersyteckiej 

Komisji Nauki (zob. ramka poniżej) są szeroko 

rozumiane sprawy związane z  organizowaniem 

i  prowadzeniem badań naukowych na uczelniach 

wyższych mających status tzw. uniwersytetów bez-

przymiotnikowych, a  więc faktycznie najważniej-

szych uczelniach polskich. Komisja podejmuje zagad-

nienia wskazywane przez jej członków bądź przez 

Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, sta-

rając się zająć stanowisko we wszystkich sprawach 

istotnych dla środowiska w danym momencie, przy-

gotowując także projekty stanowisk dla KRUP. UKN 

stanowi również forum wymiany doświadczeń po-

między uczelniami, pozwalające na upowszechnianie 

różnego rodzaju dobrych praktyk i doświadczeń w or-

ganizowaniu działalności naukowej.

ISTOTNE KwESTIE
Przedmiotem szczecińskich obrad były dwie – w tym 

momencie najistotniejsze dla środowiska naukowe-

go – kwestie, czyli pierwsze wnioski wyprowadza-

ne z wyników oceny jakości działalności naukowej 

uczelni wyższych i  instytutów badawczych, które 

zostały podane do wiadomości publicznej dwa dni 

wcześniej, a także ustosunkowanie się do projektów 

dwóch ustaw, kluczowych dla dalszego funkcjonowa-

nia systemu nauki i szkolnictwa wyższego:

prof. dr hab. Marek Górski
prorektor ds. nauki 

i współpracy 
międzynarodowej

Uniwersytet Szczeciński
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–  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

–  przepisy wprowadzające ustawę.

Tematem głównym obrad, zaplano-

wanym jeszcze wiosną, była ocena obu 

projektów, przede wszystkim z  punktu 

widzenia ich wpływu na podnoszenie ja-

kości badań naukowych i pozycji nauko-

wej uczelni wyższych. Wprowadzeniem 

do trwającej łącznie sześć godzin dysku-

sji, w której brał udział także zaproszony 

prof. Łukasz Szumowski, wiceminister 

nauki i szkolnictwa wyższego, była opra-

cowana przez piszącego te słowa ocena 

obu projektów, przygotowana pod kątem 

ich rzeczywistej treści – w  porównaniu 

z  deklarowanymi przez ministerstwo 

wyjściowymi założeniami – oraz jakości 

formalnoprawnej. Komisja sformułowała 

szczegółowe stanowisko odnoszące się do 

wielu poruszonych kwestii, zawierające 

również bardzo konkretne propozycje 

zmian w przepisach obu projektów.

Generalnie stanowisko UKN co do 

potrzeby wprowadzenia oraz zakresu 

i przedmiotu wprowadzanych zmian było 

pozytywne – ich dokonanie uznano za nie-

zbędne, jednak dopiero po postulowanej 

uprzedniej szczegółowej analizie projektów 

i wyeliminowaniu różnego rodzaju luk, nie-

spójności, braków i niedopowiedzeń.

Szersze omówienie wniosków znaj-

dzie w  się w  „Forum Akademickim” (nr 

12/2017).

Członkowie komisji zaplanowali także 

szczegółową analizę aktów reformujących 

system nauki i  szkolnictwa wyższego, 

oczywiście, o ile zostaną one ostatecznie 

przyjęte. Analiza taka mogłaby być po-

mocna uniwersytetom we wdrażaniu no-

wych rozwiązań.

Członkowie komisji mieli możliwość 

poznania części naszego regionu, w któ-

rym niedawno pojawił się udany mariaż 

gospodarczych sił zachodniopomorskich 

i artystycznych – małopolskich. Nasi zna-

komici goście zwiedzili Winnicę Turnau 

w Baniewicach oraz wysłuchali recitalu 

Z dniem 30 czerwca 2001 roku została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersyte-

tów Polskich Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM). Celem komisji 

było pierwotnie zwiększenie skuteczności ubiegania się o środki inansowe z Unii Europejskiej. Na 

mocy Uchwały nr 258 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 5 marca 2011 roku 

zmieniono nazwę ,,Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych” na ,,Uniwersytecka 

Komisja Nauki”, aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres działalności komisji, znacznie szerszy niż 

pierwotnie planowany.

KRUP powołuje UKN, na czele z przewodniczącym wybieranym przez KRUP, w skład UKN 

wchodzą prorektorzy lub inni przedstawiciele rektorów odpowiedzialni na poszczególnych uni-

wersytetach za sprawy prowadzenia działalności naukowej. Kadencja UKN trwa cztery lata, jej 

siedziba mieści się przy Uniwersytecie Warszawskim. W bieżącej kadencji przewodniczącym UKN 

jest prof. Stanisław Kistryn, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komisja spotyka się dwukrot-

nie w ciągu roku akademickiego, każdorazowo na innym uniwersytecie, co pozwala na poznanie 

poszczególnych uczelni i regionów, w których działa.

Grzegorza Turnaua. To ostatnie wydarze-

nie mogło się odbyć dzięki wsparciu fi-

nansowemu udzielonemu przez Samorząd 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Członkowie komisji zostali także zaprosze-

ni przez prezydenta Szczecina na uroczy-

stą kolację. u

SPRAWY UCZELNI

Pamiątkowe zdjęcie ze szczecińskiego posiedzenia UKN

Fot. Filip Kacalski

54

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-12 / 2017



SPRAWY UCZELNI

Debata rektorów szkół wyższych
9 listopada 2017 roku w Auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych 
US na Wydziale Nauk o Ziemi odbyło się spotkanie związane z Ustawą 2.0., zorganizowane 
w szerokim gronie, bowiem zaproszenie Jego Magniicencji prof. dr. hab. Edwarda 
Włodarczyka do podjęcia debaty przyjęli Ich Magniicencje: prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Bohdal (Politechnika Koszalińska), prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (Akademia Sztuki), 
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AM (Akademia Morska), prof. dr hab. n. med. 
Bogusław Machaliński (Pomorski Uniwersytet Medyczny), dr hab. inż. Jacek Wróbel,  
prof. nadzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). 

Przypomnijmy, że pierwsze, wprowadzające w tematykę zmian 

zachodzących w szkolnictwie wyższym, spotkanie Ustawa 2.0 

– Prezentacja założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyż-

szym  odbyło się 15 marca 2017 roku w Auli Nowej na WNEiZ 

US (zapis: https://youtu.be/pi5qkLTZMLA). Uczestniczyli w nim 

oprócz pracowników US zaproszeni reprezentanci zachodniopo-

morskiego środowiska akademickiego (m.in. Pomorskiego Uni-

wersytetu Medycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego, Akademii Morskiej, Akademii Sztuki, Zachod-

niopomorskiej Szkoły Biznesu) i władz samorządowych.

Na listopadowym spotkaniu omówienia wybranych ele-

mentów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „Kon-

stytucja dla Nauki” dokonał prof. dr hab. Edward Włodarczyk 

na podstawie prezentacji przygotowanej przez prof. dr. hab. 

Marka Górskiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzyna-

rodowej (nieobecnego z powodów zdrowotnych). Prof. Andrzej 

Skrendo, moderator spotkania, przytoczył następnie opinie śro-

dowisk pozaakademickich, np. Pracodawców Rzeczypospolitej 

Polskiej i Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, oraz 

wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rektorów zrzeszonych 

w KRASP-ie, a  także wypowiedź Jarosława Gowina, ministra 

szkolnictwa wyższego i nauki.

Rektorzy kolejno odpowiadali na pytanie, które zadał już 

we wprowadzeniu rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk: 

czy potrzebujemy tej reformy? oraz na inne – jak rektorzy 

widzą przyszłość swoich uczelni w świetle proponowanych 

nowych podziałów szkół wyższych – czy będą one badawcze, 

czy regionalne i co z tego statusu może wynikać nie tylko dla 

Debata rektorów. Od lewej: dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., 
prof. dr hab. Edward Włodarczyk, prof. dr hab. inż Tadeusz Bohdal, 

prof. dr. hab. Dariusz Dyczewski, dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślęczka, prof. AM, 
prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński; moderator, prof. dr hab. Andrzej Skrendo.

Fot. Filip Kacalski
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samych uczelni, ale i  ich otoczenia spo-

łecznego i gospodarczego.

Odpowiadając jako ostatni, rektor 

PUM prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

wyraził życzenie, aby środowisko akade-

mickie siódmego miasta w kraju i regionu 

zebrało wszystkie swe siły, np. w formie 

federacji, by móc w pełni zaprezentować 

swój naukowy potencjał. Tym samym 

wyprzedził pytanie prof. Skrendy o wyko-

rzystanie możliwości zawartych w projek-

cie ustawy m.in. w artykułach 37 (o uczel-

niach federacyjnych) i  39 (o  związkach 

uczelni), dających podstawy różnorodnej 

współpracy szkół wyższych.

Uczestnicy spotkania pytali również 

o  kwestie prawne – związane z  ustawą, 

parametryzacją, oceną publikacji nauko-

wych i samych pracowników, sposobami 

finansowania uczelni, w  tym regional-

nych, rolą związków zawodowych, funk-

cjonowaniem struktur uczelni.

W  podsumowaniu prof. E. Włodar-

czyk przytoczył swoje zdanie, wyrażone 

już w przemówieniu inauguracyjnym, że 

nie będzie tak, jak było, i nie będzie tak, 

jak jest. Zachęcił do releksji nad tym, jak 

będzie, i do dokładania starań, by w spo-

sób racjonalny móc wpływać na naszą 

przyszłość. u

Zapis debaty: https://youtu.be/b5vgfCw-

sV5M

E.B.N.

16 listopada 2017 roku w Małej Sali Senatu odbyło się drugie 

spotkanie Konwentu Uniwersytetu Szczecińskiego, który 

w kadencji 2016–2020 tworzą: Joachim Brudziński – wicemar-

szałek Sejmu RP; Krzysztof Kozłowski – wojewoda zachodnio-

pomorski; Olgierd Geblewicz – marszałek województwa zachod-

niopomorskiego; Piotr Krzystek – prezydent Szczecina; mgr inż. 

Janusz Żmurkiewicz – prezydent Świnoujścia; Anna Kornacka – 

prezes Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan; 

Dariusz Słaboszewski – prezes Zarządu Spółki Port Szczecin-Świ-

noujście; prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – dziekan Wydzia-

łu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, rektor US w kadencjach 

2008–2012 i 2012–2016; dr Wojciech Wardacki – prezes Grupy 

Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.; Marcin Wiecki – dyrek-

tor regionalny Banku Gospodarstwa Krajowego; Dariusz Więca-

szek – prezes Północnej Izby Gospodarczej; dr inż. Zbigniew Za-

lewski – dyrektor szczecińskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych oraz Małgorzata Wojtczak – dyrektor Regionalnego 

Centrum Korporacyjnego w Szczecinie, PKO Bank Polski.

Jak czytamy w statucie naszej uczelni z dnia 31 maja 2017 

roku: „Konwent pełni funkcje doradcze wobec senatu i rektora, 

szerząc idee Uniwersytetu oraz działając na rzecz wzmocnienia 

jego roli w rozwoju Szczecina i  regionu”. Do jego kompetencji 

„należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach przedło-

żonych przez rektora, przedstawianie stanowisk, o których wy-

danie zwrócił się senat uczelni, inicjowanie współpracy uniwer-

sytetu z organizacjami i  instytucjami, których przedstawiciele 

wchodzą w skład konwentu oraz występowanie z wnioskami 

o nadanie tytułu doktora honoris causa”.

Głównym celem listopadowego spotkania było zapoznanie 

członków konwentu z wybranymi elementami projektu usta-

wy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zaprezentowanej 

16 września 2017 roku w Krakowie), ze szczególnym uwzględ-

nieniem kwestii związanych z  funkcjonowaniem rad uczelni 

i współpracą z otoczeniem gospodarczym. Komentarze JM prof. 

dr. hab. Edwarda Włodarczyka odnośnie do proponowanych 

zmian w szkolnictwie wyższym wywołały żywe zainteresowa-

nie członków konwentu, którzy zadawali szereg pytań o stan 

lokalnego środowiska akademickiego po ewentualnym wejściu 

w życie ustawy w obecnym kształcie. Zgromadzeni zadeklaro-

wali również w imieniu własnym i reprezentowanych instytucji 

rozwijanie współpracy zarówno z Uniwersytetem Szczecińskim, 

jak i z innymi uczelniami w naszym mieście i województwie.

E.B.N.

II spotkanie Konwentu Uniwersytetu Szczecińskiego

II spotkanie Konwentu US 

Fot. Filip Kacalski
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Lista doktorów i doktorów habilitowanych 

promowanych 7 grudnia 2017 roku na Uniwersytecie Szczecińskim 

dOKTORZY HABILITOwANI           wYdZIAł PRZEwOdNICZĄCY KOMISJI HABILITACYJNEJ

1. Jacek Borzyszkowski  WNEiZ  prof. dr hab. Szymon Cyfert

2. Rafał Nagaj   WNEiZ  prof. dr hab. Marek Ratajczak

3. Jarosław Korpysa   WNEiZ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski

4. Bernard Cedro   WNoZ  prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

5. Ewelina Konieczna   WH  prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

6. Krzysztof Rychert   WB  prof. dr hab. Jacek Siciński

7. Joanna Kizielewicz   WZiEU  prof. dr hab. Marek Ratajczak

8. Tomasz Kwarciński  WZiEU  prof. dr hab. Andrzej Czyżewski 

dOKTORZY    wYdZIAł PROMOTOR 

1.  Magdalena Kowalska  WNEiZ  dr hab. Edyta Rudawska, prof. US

2. Wojciech Kamieniecki  WNEiZ  dr hab. Jakub Swacha, prof. US

3. Piotr Waśniewski   WNEiZ  prof. dr hab. Wanda Skoczylas

4. Jarosław Siergiej   WNEiZ  prof. dr hab. Józef Hozer

5. Anna Horsecka   WNEiZ  prof. dr hab. Józef Hozer

6. Marlena Płonka   WNEiZ  dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ

7. Michał Falkowski   WNEiZ  dr hab. Piotr Szczepankowski, prof. nadzw.

       prom. pomocn. dr Agata Sierpińska-Sawicz

8. Adriana Ćwiertnia   WNEiZ  dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US

9. Agnieszka Krzemińska  WNEiZ  dr hab. Marek Dylewski, prof. nadzw. 

10. Łukasz Kowalik   WZiEU  dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US

11. Elżbieta Szaruga   WZiEU  prof. dr hab. Elżbieta Załoga

12. Jolanta Włodarek   WZiEU  prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

13. Bartosz Pilecki   WZiEU  prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

14. Aneta Wolna-Samulak  WZiEU  prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

15. Anna Kowalik-Conder  WH  dr hab. Tomasz Zimny

       prom. pomocn. dr Paweł Popek

16. Zoia Fenrych   WH  dr hab. Adam Makowski, prof. US

       prom. pomocn. dr Tomasz Ślepowroński

17. Arkadiusz Małecki   WH  prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

18. Piotr Mszyca   WH  dr hab. Jarosław Piątek, prof. US

       prom. pomocn. dr Fuad Jomma

19. Sławomir Ozdyk   WH  dr hab. Krzysztof Malinowski, prof. US

20. Marta Kaszubowska  WH  dr hab. Jerzy Kochan, prof. US

21. Agnieszka Roguska  WF  prof. dr hab. Andrzej Skrendo

22. Ewelina Konopczyńska-Tota  WF  dr hab. Jerzy Madejski, prof. US

23. Anna Bernatowicz   WF  dr hab. Krystyna Janaszek, prof. US

24. Katarzyna Demska   WB  dr hab. Lidia Skuza, prof. US

       prom. pomocn. dr inż. Ewa Filip

25. Dominik Marchowski  WB  dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US

       prom. pomocn. dr Łukasz Jankowiak

26. Przemysław Łonyszyn  WNoZ  prof. dr hab. Marek Dutkowski

27. Mateusz Paczwa   WM-F  prof. dr hab. Mykola Serheiev

       prom. pomocn. dr inż. Marcin Olszewski

28. Hussain Gohar   WM-F  prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski

       prom. pomocn. dr Vincenzo Salzano

sporządziła
Joanna Kopańska

Dział Nauki US
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Panie Profesorze, został Pan we wrześniu 2017 roku 

dożywotnim członkiem Clare Hall Cambridge. gra-

tuluję serdecznie i proszę o objaśnienie, jakiego ro-

dzaju jest to wyróżnienie?

Zacznę od tego, że jest ono konsekwencją mojego 

półrocznego pobytu w tej instytucji w charakterze 

visiting fellow. Clare Hall jest kolegium wchodzącym 

w skład sławnego Uniwersytetu Cambridge i w jego 

ramach stanowi swoisty instytut badań zaawanso-

wanych. Nie kształci studentów pierwszego stopnia, 

lecz jedynie sprawuje opiekę nad doktorantami i zrze-

sza naukowców z całego świata, prowadzących bada-

nia w Cambridge. Wśród nich jest niewielka grupa 

stałych profesorów i tutorów, w tym takie znakomi-

tości, jak kosmolog i matematyk John D. Barrow, któ-

ry dziesięć lat temu otrzymał doktorat honoris causa 

Uniwersytetu Szczecińskiego, historyk i ilozof nauki 

Hasok Chang oraz teoretyk prawa David Ibbetson, 

obecnie prezydent Clare Hall i jeden z wąskiej grupy 

profesorów objętych patronatem królewskim.

Każdego roku Clare Hall zaprasza w swoje mury 

kilkudziesięciu badaczy na okres od kilku miesięcy do 

jednego roku. Kandydaci wyłaniani są w drodze kon-

kursu. Muszą legitymować się znaczącym dorobkiem 

naukowym, kontaktami akademickimi w Cambridge 

oraz dysponować odpowiednim wsparciem inanso-

wym. Miałem szczęście znaleźć się w gronie zaproszo-

nych osób i otrzymać w 2016 roku środki inansowe 

na wyjazd od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ra-

mach stypendiów przyznawanych laureatom pro-

gramu „Mistrz”. W Cambridge prowadziłem badania 

dotyczące relacji ekspresywizmu i pragmatyzmu oraz 

historii współczesnej ilozoii brytyjskiej, ze szczegól-

nym uwzględnieniem dokonań pochodzącego z Polski 

Kazimierza Lewego.

W Clare Hall jest przyjęty zwyczaj, że wszyscy, 

którzy przez odpowiedni okres byli związani z tym 

kolegium jako doktoranci i badacze, zostają później 

jego członkami dożywotnimi. W niektórych krajach, 

szczególnie aktywnych na arenie międzynarodowej, 

członkowie dożywotni Clare Hall stanowią duże gru-

py. W Polsce będzie to prawdopodobnie kilka lub co 

najwyżej kilkanaście osób. Dożywotnie członkostwo 

w Clare Hall pozwala na uczestniczenie w życiu na-

ukowym i towarzyskim tego kolegium i ułatwia orga-

nizację ponownych wizyt badawczych w Cambridge.

Czy może Pan krótko przedstawić strukturę Uniwer-

sytetu Cambridge, gdyż postronnemu obserwatoro-

wi czy turyście trudno się rozeznać w owej zawiłej 

plątaninie kolegiów, wydziałów, szkół i instytutów.

Rzeczywiście, jest to prawdziwa plątanina albo, jak 

powiedziałby entuzjasta postmodernistycznej no-

womowy, typowe kłącze. Mówiąc w największym 

uproszczeniu: kolegia (colleges albo halls) na Uniwer-

sytecie Cambridge, podobnie jak na Uniwersytecie 

Oksfordzkim, są jego podstawowymi i samodzielny-

mi jednostkami, odpowiedzialnymi za indywidualne 

nauczanie studentów oraz potrzeby bytowe i ducho-

we: zakwaterowanie, przestrzeń do spotkań towarzy-

skich, duszpasterstwo, posiłki itp. Natomiast za orga-

nizację wykładów, egzaminów oraz nadawanie stopni 

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przegląd
Uniwersytecki”

prof. dr hab.  
Tadeusz Szubka
                                                                                

Instytut Filozoii
Wydział Humanistyczny US

W „kłączu” UniwersytetuCambrige
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i tytułów odpowiadają pozostałe jednostki 

uniwersytetu. Przyjęcie osób na studia 

odbywa się na poziomie kolegiów i w za-

sadzie nie można zostać studentem, nie 

będąc przyjętym do tego czy innego kole-

gium. Kadra profesorska oraz naukowcy 

o różnym statusie uniwersyteckim mają 

na ogół podwójną afiliację: wydziałową 

czy instytutową oraz kolegialną.

Jak to „typowe kłącze” wygląda na Uni-

wersytecie Cambridge?

Uniwersytet Cambridge ma ponad trzy-

dzieści kolegiów – o różnej historii, tradycji, 

wielkości, zamożności itp. Na czele każde-

go z nich stoi jakaś znakomitość naukowa, 

różnie określana w zależności od charakte-

ru kolegium i jego historii: master, provost, 

president, warden, principal oraz mistress. 

Pogubienie się w tej terminologii i stoso-

wanie niewłaściwego nazewnictwa w mu-

rach danego kolegium grozi reprymendą!

Turyści odwiedzający przelotnie Cam-

bridge zwiedzają zwykle frontowe bu-

dynki trzech tzw. królewskich kolegiów 

(King’s, St John’s i Trinity) i wynoszą obraz 

uczelni jako żywego muzeum. Umykają 

natomiast ich uwadze pozostałe liczne 

instytucje uniwersyteckie, rozsiane po 

całym mieście, oraz budynki, w których 

prowadzi się nowoczesne badania em-

piryczne i teoretyczne. Rzecz jasna, owo 

umykanie uwadze traktowane jest przez 

członków tamtejszej wspólnoty akade-

mickiej jako dobrodziejstwo, gdyż tłumy 

turystów stanowią bodaj największą 

uciążliwość tego urokliwego miasta uni-

wersyteckiego i niszczą jego niepowtarzal-

ną atmosferę. u

Prof. Tadeusz Szubka na dziedzińcu Clare Hall Cambridge przy rzeźbie Mother and Child (1996, Nathan David) 
Fot. archiwum prywatne

Na tle rzeki Cam i historycznej Biblioteki Wrena, Trinity College Cambridge, maj 2017
Fot. archiwum prywatne

Nad skromnym grobem Ludwiga Wittgensteina w Cambridge, maj 2017
Fot. archiwum prywatne
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dr hab. Sławomir Franek, prof. US (wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US) został powołany 

z dniem 1 listopada 2017 roku przez Prezesa Rady Ministrów w skład głównej Komisji Orzekającej 

w Sprawach o Naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych.

Dr hab. Sławomir Franek, prof. US jest zastępcą dyrektora Instytutu Finansów, autorem publikacji na-

ukowych z zakresu inansów, w tym w szczególności: inansów publicznych i samorządowych, banko-

wości, rynków inansowych i polityki pieniężnej. Był uczestnikiem wielu projektów badawczych i prac 

eksperckich. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze bankowym oraz w organach nad-

zorczych spółek. Pełnił funkcję doradcy ministra inansów oraz doradcy ekonomicznego marszałka sej-

mu. W latach 2008–2014 był współpracownikiem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 2015 r. 

jest współpracownikiem Biura Analiz Sejmowych w zakresie przygotowywania opinii budżetowych. W latach 2016–2017 był 

członkiem Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny inansów publicznych przy ministrze 

sprawiedliwości. u

E.B.N.

Książka Historyczna 
Roku z US

Książka Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe (tom I i II) autorstwa 
prof. dr. hab. Ryszarda Tomczyka oraz dr Barbary Patlewicz (oboje z Instytutu Historii 
i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny US) została uznana za 
najważniejszą historyczną książkę roku w kategorii „Najlepsza książka naukowa 
poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku”.

Publikacja była jedną z  10 nominowanych w  tej kategorii 

w ramach prestiżowego konkursu Książka Historyczna Roku 

o nagrodę im. Oskara Haleckiego. Wśród tegorocznych laureatów 

znaleźli się również: Grzegorz Motyka, Michał Pszczółkowski, 

Sławomir Dębski oraz Joanna Dufrat i Piotr Cichoracki.

Nagrodę ustanowiono w celu badania i popularyzowania 

dziejów Polski, a także promowania czytelnictwa książek histo-

rycznych. Organizatorami konkursu oraz fundatorami nagród są: 

Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Instytut Pamięci Naro-

dowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Nagrody w konkursie są 

przyznawane za książkę historyczną w czterech kategoriach. Ho-

norowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzej Duda.

W tegorocznej, dziesiątej edycji jury konkursu wybrało do III 

etapu 20 książek spośród 108 propozycji nadesłanych przez wy-

dawnictwa i rektorów szkół wyższych. Od 2 do 31 października 

2017 roku na wybrane tytuły głosować mogli także czytelnicy 

za pośrednictwem strony internetowej www.ksiazkahistorycz-

naroku.pl. Z tej możliwości skorzystało w sposób zgodny z zasa-

dami 7 553 czytelników. Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie 
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dziedzictwo narodowe zyskał uznanie czy-

telników, którzy oddali nań 2 948 głosów.

W skład jury konkursu weszli repre-

zentanci instytucji: Instytut Pamięci Naro-

dowej: prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. 

Jan Jacek Bruski; Polskie Radio S.A.: prof. 

dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Woj-

ciech Roszkowski; Telewizja Polska S.A.: 

prof. Mieczysław Ryba, dr Piotr Gontar-

czyk; Narodowe Centrum Kultury: prof. 

dr hab. Jan Rydel, dr hab. Bożena Szaynok.

„Trzeba bezstronnie uznać wysiłek 

twórców recenzowanego dzieła za wręcz 

heroiczny. Polegał on w pierwszym rzę-

dzie na dotarciu do archiwaliów prze-

chowywanych we Lwowie, ale z reguły 

nieudostępnianych polskim badaczom 

(…) Poza tym przeprowadzono solidne ba-

dania terenowe in situ, pozyskując doku-

mentację wszystkich zachowanych dziś 

obiektów sepulkralnych na janowskiej 

nekropolii (…) Żmudna kwerenda zaowo-

cowała gruntownym studium odsłaniają-

cym genezę, dzieje i współczesność wspo-

mnianej nekropolii. Trud i determinacja 

Autorów przysporzyły polskiej nauce 

i kulturze pomnikowe dzieło o trwałych 

walorach poznawczych. Książka Cmen-

tarz Janowski we Lwowie zasługuje na peł-

ne uznanie, ponieważ uratowano w niej 

setki życiorysów osób wcale nie z  tzw. 

pierwszej ligi życia społecznego Lwowa, 

ale godnych szacunku z  tytułu pełnio-

nych niekiedy prozaicznych funkcji, bez 

których życie codzienne nie może się 

obejść. Ukazano nadto bogatą panoramę 

wydarzeń polityczno-wojskowych, epizo-

dów ze świata kultury i nauki, sportu i re-

kreacji, Kościoła katolickiego, w których 

uczestniczyli ludzie pochowani po śmierci 

na Cmentarzu Janowskim. Nie pominięto 

bynajmniej obrazów odnoszących się do 

tragedii rodzinnych czy oiar tzw. wypad-

ków losowych. Niemało miejsca poświę-

cono bohaterom narodowym walczącym 

o wolność Ojczyzny w różnych epokach 

historycznych” – czytamy w recenzji ks. 

prof. dr. hab. Józefa Wołczańskiego.

Dr Barbara Patlewicz i prof. dr hab. Ry-

szard Tomczyk są pracownikami Zakładu 

Badań i Analiz Wschodnich US. Publika-

cja powstała w ramach projektu Lapides 

calambunt. Cmentarz Janowski we Lwowie. 

Polskie dziedzictwo narodowe, inansowa-

nego w  ramach konkursu Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło 

się 23 listopada w siedzibie Telewizji Pol-

skiej w Warszawie. u

Julia Poświatowska-Szumiło

rzeczniczka US

Laureaci konkursu Historyczna Książka Roku. 
Drugi od lewej prof. Ryszard Tomczyk, obok dr Barbara Patlewicz 

Fot. TVP
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Nagroda 
Pomerania Nostra

Fundatorami nagrody Pomerania Nostra są obecnie dwa po-

morskie uniwersytety: najstarszy – w Greifswaldzie, założo-

ny w 1456 roku, i najmłodszy – w Szczecinie, powołany w 1985 

roku; redakcja „Kuriera Szczecińskiego” (Szczecin) oraz Miasto 

Szczecin i Miasto Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Greifswald1.

Nagroda Pomerania Nostra jest wręczana co dwa lata na prze-

mian w Greifswaldzie albo innym mieście pomorskim wskazanym 

przez Uniwersytet Greifswaldzki, oraz w Szczecinie albo innym 

mieście pomorskim wskazanym przez Uniwersytet Szczeciński.

Polsko-niemiecką nagrodą Pomerania Nostra honorowane są 

osoby szczególnie zasłużone dla Pomorza Zachodniego i Pomo-

rza Przedniego w jednej z następujących dziedzin: sztuka, nauka, 

polityka, gospodarka. Skład Kapituły Nagrody tworzą rektorzy 

Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu w Greifswaldzie, 

redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”, prezydent Szczecina 

i nadburmistrz Greifswaldu.

Pierwszym laureatem nagrody, przyznanej 19 października 

2003 roku, został prof. mult. h.c. Berthold Beitz, uczony, kawaler 

medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, mecenas Uniwer-

sytetu w Greifswaldzie, fundator stypendiów dla studentów pol-

skich i niemieckich.

Kolejna kapituła nagrody jednogłośnie postanowiła uhono-

rować profesora Krzysztofa Skubiszewskiego, byłego ministra 

spraw zagranicznych Polski, który w 1990 r. wraz z Hansem- 

-Dietrichem Genscherem podpisał układ między Polską a Niem-

cami, gwarantujący uznanie przez RFN granicy na Odrze i Ny-

sie. Negocjował także zawarty w 1991 r. traktat polsko-niemiecki 

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wręczenie nagro-

dy odbyło się 22 października 2005 roku.

30 listopada 2007 roku nagrodę Pomerania Nostra przyznano 

najwyższej klasy przyrodnikom, prof. Janinie Jasnowskiej oraz 

prof. Michaelowi Succowowi za działalność naukową w dziedzi-

nie geobotaniki oraz ochrony środowiska naturalnego Pomorza, 

szczególnie prac mających na celu utworzenie Międzynarodowe-

go Parku Doliny Dolnej Odry, wspólnego osiągnięcia zespołu pol-

skich i niemieckich naukowców, przyrodników, władz lokalnych 

i państwowych.

W roku 2009 laureatem nagrody został prof. Władysław Fi-

lipowiak, archeolog, historyk, emerytowany dyrektor Muzeum 

Narodowego w  Szczecinie i  profesor Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, niestrudzony badacz archeologii i historii Pomorza, autor 

licznych prac z tych dziedzin, inicjator współpracy i wymiany 

zabytków archeologicznych z muzeami niemieckimi z Pomorza 

Przedniego.

Piąty laureat to Stowarzyszenie polenmARkT, działające 

w Greifswaldzie. 28 października 2011 roku nagrodę przyznano 

działaczom tej instytucji, którzy reprezentując różne dziedziny – 

są wśród nich ludzie kultury, pedagodzy, tłumacze, dziennikarze 

– od 1998 roku organizują corocznie w tym mieście Polskie Dni 

Kultury polenmARkT. Wydarzenie to, powstałe jako inicjatywa 

studencka, jest obecnie jedną z najciekawszych imprez promują-

cych kulturę polską w Niemczech.

22 listopada 2013 roku nagrodę otrzymał prof. Eugeniusz Kus, 

dyrygent, pedagog, pracownik Katedry Dyrygentury Chóralnej 

Akademii Sztuki w Szczecinie, wieloletni dyrektor Zamku Ksią-

żąt Pomorskich w Szczecinie, do roku 2005 r. kierownik Chóru 

Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Zespołu Wokalistów i In-

strumentalistów Camerata Nova. Prof. Kus to czołowa postać 

szczecińskiego i pomorskiego życia kulturalnego, jeden z głów-

nych moderatorów regionalnej współpracy polsko-niemieckiej, 

zwłaszcza między Pomorzem Zachodnim a  Meklemburgią- 

-Pomorzem Przednim i Brandenburgią.

Dwa lata później prof. Norbert Hosten, dyrektor Instytutu 

Radiologii Diagnostycznej i Neuroradiologii na Uniwersytecie 

w Greifswaldzie, został uhonorowany nagrodą Pomerania No-

stra za dokonania w dziedzinie ochrony zdrowia, szczególnie za 

zaangażowanie w rozwój telemedycyny, realizowanej na po-

graniczu obu państw. Polsko-niemiecki projekt „Telemedycyna 

w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania” realizowany był 

w latach 2010–2014 dzięki współpracy Pomorskiego Uniwersy-

tetu Medycznego w Szczecinie i Stowarzyszenia „Telemedycyna 

w Euroregionie Pomerania”, którego prof. Hosten jest prezesem od 

2008 r., oraz 11 szpitali w Polsce i 20 w Niemczech.
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W  roku 2017 Kapituła Nagrody po-

stanowiła uhonorować prof. Annę Wolff-

-Powęską, historyk i  profesor nauk hu-

manistycznych, w  swoim uzasadnieniu 

podkreślając znaczenie naukowe publika-

cji Laureatki na temat stosunków polsko-

-niemieckich oraz uznanie, jakim cieszy 

się wśród historyków i publicystów obu 

krajów. Licznych publikacji innych na-

ukowców nie można byłoby sobie wy-

obrazić bez jej prac na temat Niemiec i sto-

sunków polsko-niemieckich. Są to między 

innymi: Doktryna geopolityki w  Niem-

czech (1979); Polityczne i ilozoiczne nurty 

konserwatyzmu w  Republice Federalnej 

Niemiec (1984); Niemiecka myśl polityczna 

wieku oświecenia (1988); Wspólna Europa. 

Mit czy rzeczywistość (red., 1990); Polen 

in Deutschland. Integration oder Separa-

tion? (2000); A  bliźniego swego. Kościoły 

w Niemczech wobec „problemu żydowskie-

go” (2003); Pamięć – brzemię i uwolnienie. 

Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości 

1945–2010 (2011).

Anna Wolff-Powęska ukończyła stu-

dia ilozoiczne i historyczne na Uniwersy-

tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

na którym kontynuowała swą karierę na-

ukową. W 1970 roku obroniła pracę dok-

torską, a dziesięć lat później habilitowała 

się na podstawie pracy z  zakresu teorii 

prawa i polityki. W 1986 roku otrzymała 

tytuł profesora nauk humanistycznych. 

W latach 1990–2004 kierowała Instytu-

tem Zachodnim w  Poznaniu. Aktualnie 

wykłada na SWPS Uniwersytecie Huma-

nistycznospołecznym w Warszawie oraz 

jest przewodniczącą rady naukowej Cen-

trum Badań Historycznych Polskiej Aka-

demii Nauk w Berlinie.

Jej działalność naukową należy umie-

ścić w szerokim międzynarodowym, poli-

tycznym, kulturowym, ilozoicznym oraz 

etycznym kontekście. Jej zainteresowania 

naukowe obejmują przede wszystkim XIX 

w. i  XX w., totalitaryzm oraz jego kres, 

polsko-niemieckie sąsiedztwo i  filozofię 

polityczną.

Publikuje także artykuły m.in. w „Gaze-

cie Wyborczej” i „Przeglądzie Zachodnim”.

Anna Wolff-Powęska za swoje na-

ukowe dokonania i za zasługi dla polsko-

-niemieckiego pojednania oraz rozwoju 

stosunków polsko-niemieckich została już 

wielokrotnie wyróżniona, m. in. Nagrodą 

im. Ryszarda Kapuścińskiego ustanowio-

ną przez marszałka województwa wiel-

kopolskiego (2008), Europejską Nagrodą 

Obywatelską (2014) oraz Nagrodą Uniwer-

sytetu Europejskiego Viadrina (2016).

Tegoroczną nagrodę Pomerania Nostra 

wręczono 10 listopada 2017 roku w histo-

rycznej auli Uniwersytetu Greifswaldz-

kiego. Wśród gości znajdowali się m.in.: 

Beate Schlupp wiceprezydent landtagu 

Meklemburgii-Pomorza Przedniego; prof. 

dr hab. Andrzej Lesicki, rektor Uniwer-

sytetu Adama Mickiewicza; dr Matthias  

Straetling, rektor Wyższej Szkoły Zawodo-

wej w Stralsundzie.

Podczas uroczystości Sante Leifer, 

uczeń szkoły muzycznej z Greifswaldu, za-

grał Poloneza g-moll Chopina, a Arne Berg 

(let) i Alexander Girod (fortepian) – temat 

Johna Williamsa z muzyki do ilmu Lista 

Schindlera. 

Fundatorzy wręczyli Laureatce: dyplom 

w języku łacińskim, statuetkę w kształcie 

symbolicznej żeglarskiej szekli (autorstwa 

Mariana Preissa) oraz 3000 euro. u

E.B.N.

1 Gazeta codzienna „Nordkurier” (Neubrandenburg) wycofa-

ła się w roku 2015.
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Polska autorska wersja wykładu prof. Anny Wolf-
-Powęskiej, wygłoszonego w języku niemieckim 
10 listopada 2017 roku w auli Uniwersytetu 
w Greifswaldzie podczas uroczystości wręczenia 
nagrody Pomerania Nostra.

Sąsiedztwo między narodami i państwami wyra-

ża ambiwalentną naturę relacji międzyludzkich. 

Bliskość ułatwia przyjaźnie i współpracę, ukazuje jed-

nocześnie kontrasty, sprzyja antagonizmom. Polsko-

-niemieckie sąsiedztwo w centrum Europy ma swoje 

wymierne i symboliczne znaczenie. Wzajemne rela-

cje między obu narodami stanowiły i nadal stanowią 

wyznacznik kondycji Europy. „Oddzielnie” oznaczało 

pęknięcie Starego Kontynentu, podział na dwa anta-

gonistyczne obozy oraz wyznaczenie Polsce i Niem-

com roli państw frontowych. „Razem” to stosunko-

wo nowa rzeczywistość. Dlatego ważnym pytaniem, 

zmuszającym do releksji, jest: Co oznacza obecnie być 

„razem” w Unii Europejskiej? Jakie warunki powinni-

śmy spełnić, by nasza polsko-niemiecka wspólnota 

w Europie miała solidne fundamenty i nie pozostała 

li tylko echem odległych projekcji?

Aby docenić sens bycia razem, warto uświadomić 

sobie, że droga obu nacji do spotkania w Europie była 

wyboista. Po tragicznej próbie realizacji nazistow-

skiej wizji Europy podzielone Niemcy i podzielony 

kontynent wyznaczyły dwa odrębne porządki inte-

gracyjne. Oba te europejskie światy funkcjonowały 

w klimacie zimnowojennej wrogości. Polacy i Niemcy 

żyli w całkowicie odmiennych Europach. Dzieliła ich 

przeszłość i teraźniejszość, które stanowiły przedmiot 

diametralnie różnych interpretacji. Dla Niemców za-

chodnich zwycięzcami byli Rosjanie, Żydzi – oiarami, 

Polska pozostała tylko satelitą Związku Radzieckiego. 

Polska granica zachodnia była dla Niemców „linią 

Odry–Nysy”, „ziemie odzyskane” dla Polski, dla Niem-

ców były „ziemiami utraconymi”. Jedni chcieli zapo-

mnieć przeszłość, drudzy ją rozpamiętywać. Nie liczył 

się pojedynczy człowiek. Byliśmy tylko narodem 

sprawców i narodem oiar.

Przezwyciężenie podziału Europy było z  róż-

nych względów celem dążeń obu narodów. Oba były 

też największymi beneficjentami jej zjednoczenia. 

Niemcy byli świadomi tego, że zjednoczenie narodu 

może prowadzić tylko poprzez zjednoczenie Starego 

Kontynentu. Polacy czuli się zawsze częścią Zachodu 

i mimo obaw przed zjednoczeniem Niemiec „powrót” 

Polacy i Niemcy razem w Europie? 

prof. dr hab. 
Anna Wolff-Powęska 
laureatka nagrody 
Pomerania Nostra
Fot. Heide Fest
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do wartości ideowych i politycznych Euro-

py stanowił uwieńczenie jej dążeń. Po raz 

pierwszy, jak zauważył Heinrich August 

Winkler, problem niemiecki i problem pol-

ski nie znajdowały się w konlikcie. Niem-

cy zjednoczyły się w warunkach wolności 

i demokracji, a Polacy uzyskali suweren-

ność i szansę na demokratyzację wszyst-

kich dziedzin życia. Po raz pierwszy oba 

narody stworzyły warunki dla przyjaznej 

współpracy z wszystkimi sąsiadami.

Budowanie sąsiedztwa na nowych 

fundamentach po dekadach milczenia, 

propagandy, uprzedzeń i nieufności wy-

magało nowego języka dialogu, minimum 

wiedzy o sobie, wzajemności w wielora-

kich poczynaniach. Do jakiej tradycji hi-

storycznej miały odwołać się oba narody? 

Z jednej strony pruska polityka germani-

zacyjna, hitlerowska polityka ekstermina-

cji oraz zakleszczona w zimnowojennych 

realiach i uległa wobec rewizjonistycznej 

retoryki oiar przymusowych wysiedleń 

polityka powojenna zachodnich Niemiec. 

Z drugiej strony – poczucie krzywdy wo-

bec zaborcy, trauma okupacji i ekstermi-

nacji oraz podporządkowana ideologii 

polityka PRL wobec obu państw niemiec-

kich. W tej sytuacji elity skupione wokół 

rządu Tadeusza Mazowieckiego, które łą-

czyło przywiązanie do tradycji liberalizmu 

politycznego oraz potrzeba otwarcia na 

Europę, odwołały się do moralnych pod-

staw pojednania.

Polsko-niemieckie pojednanie stano-

wiło szczególne na tle powojennej Euro-

py przedsięwzięcie. Jego wyjątkowość 

wyrażała się m.in. w tym, że gdy siły po-

lityczno-decyzyjne zajęte rywalizacją ide-

ologiczną nie znalazły motywacji do prze-

zwyciężenia wrogości, na odwagę zdobyły 

się środowiska spoza oficjalnej polityki. 

Ze strony niemieckiej byli to intelektu-

aliści ewangeliccy, z  polskiej – świeckie 

elity katolickie. Na niezależność myślenia 

wbrew oicjalnym kanonom mógł zdobyć 

się wówczas ten, kto obronił własną auto-

nomię. „Zapomniany ojciec Europy”, autor 

Listu biskupów polskich do swych braci 

niemieckich (1965), abp Bolesław Kominek 

stworzył podwaliny duchowe dla polsko-

-niemieckiego pojednania. Występując 

w duchu Soboru Watykańskiego II i od-

wołując się do ewangelicznych prawd mi-

łości bliźniego, przebaczenia i pojednania, 

nawoływał w epoce zamrożonych stosun-

ków polsko-niemieckich o upublicznienie 

ekumenizmu i  kształtowanie postawy 

chrześcijańskiej otwartości w życiu spo-

łecznym i politycznym.

Przypominał o obowiązku uszanowa-

nia godności i wolności partnera w dialo-

gu, bycia ciągłym inicjatorem dialogu, by 

nie liczyć na innych, nie lękać się granic 

i nie oczekiwać tylko własnych korzyści. 

Dialog jest bowiem procesem nieustan-

nym. To spotkanie ludzi i  skonfliktowa-

nych społeczeństw wymaga wzajemności, 

ma być instrumentem jednoczenia umy-

słów, poszukiwaniem prawdy i  pokoju. 

Dialogowi towarzyszyć musi rzeczowość, 

przejrzystość języka, wzajemne zaufanie 

oraz koncentrowanie się na tym, co łą-

czy. Abp Kominek przypominał, że Orę-

dzie pojednania skierowane do biskupów 

niemieckich, adresowane było również 

do polskiego społeczeństwa z życzeniem, 

byśmy spojrzeli krytycznie w głąb siebie. 

Sformułowane przed 50 laty warunki 

dialogu, rewolucyjne na ówczesne czasy, 

zakurzone przez dziesięciolecia, nabrały 

dzisiaj szczególnej aktualności.

Pierwszy demokratyczny rząd w Pol-

sce nawiązał do Orędzia pojednania 

i uznał, że bycie razem w Europie oznacza 

przede wszystkim europeizację stosun-

ków polsko-niemieckich; w szczególności 

zaś odideologizowanie i odhistoryzowa-

nie wzajemnych relacji. Minister spraw 

zagranicznych Krzysztof Skubiszewski 

przekonywał o  doniosłości pojednania 

polsko-niemieckiego dla Europy. Z myślą 

o młodym pokoleniu mówił o konieczno-

ści pamiętania o najtragiczniejszych roz-

działach naszej wspólnej historii, ale jako 

o przestrodze na przyszłość, nie zaś jako 

źródle nowego antagonizmu. Oceniając 

z dzisiejszej perspektywy, można powie-

dzieć, że realizacja tego zadania stanowiła 

ważny element dorobku europejskiego. 

Otwarcie na Europę stało się stymulato-

rem regulowania dobrosąsiedzkich sto-

sunków z Niemcami, a dążenie do norma-

lizacji kontaktów z zachodnim sąsiadem 

generowało potrzebę ściślejszej integracji 

z Europą.

Elementem wyróżniającym polsko-

-niemieckie pojednanie był również fakt, 

iż główni inicjatorzy i aktorzy tego pro-

cesu reprezentowani generację wojenną: 

w Niemczech Willy Brandt, który opuścił 

Niemcy po dojściu Hitlera do władzy, Hel-
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mut Schmidt i  Richard von Weizsäcker 

byli na froncie wschodnim, Hans-Dietrich 

Genscher, Hans Koschnick, świadomi 

ogromu zbrodni, zaangażowali się wcze-

śnie w proces pojednania. W Polsce to ge-

neracja z numerem obozowym na ramie-

niu, która miała najwięcej do wybaczenia, 

podjęła trud dialogu: Władysław Barto-

szewski, Bronisław Geremek, Tadeusz Ma-

zowiecki, Mieczysław Pszon, Stanisław 

Stomma. Wykazali oni odwagę w polityce 

wewnętrznej, aby zyskać wiele w polityce 

zagranicznej.

Wypełnienie życiem dwustronnych 

umów wymagało zaangażowania rodzą-

cego się dopiero społeczeństwa obywatel-

skiego. Bez odgórnego nakazu, dzięki en-

tuzjazmowi inteligencji miast, lokalnych 

patriotów, dziennikarzy, muzealników, 

nauczycieli, pasjonatów powstawały euro-

regiony i intensyikowała się współpraca 

przygraniczna. Animatorzy kultury pod-

jęli się przywrócenia terenom o wspólnej 

polsko-niemieckiej historii na Ziemiach 

Zachodnich i Północnych całego wieloet-

nicznego i wielokulturowego dziedzictwa. 

Tam, gdzie lokalne społeczności rozumiały 

demokrację jako dialog z przeszłością, na 

obszarze, gdzie styka się historia obu naro-

dów, powołano do życia miejsca spotkań 

polsko-niemieckich, podjęto tematy tabu, 

pogłębiając wiedzę o skomplikowanej hi-

storii tych ziem, czyniąc ją wzbogacają-

cym elementem wspólnego europejskiego 

dorobku kulturowego.

Na partnerstwo Polaków i Niemców 

w Europie rzutuje kilka czynników: m.in. 

doświadczenie historyczne, wiedza o part-

nerze oraz postrzeganie siebie i swojej roli 

w Unii Europejskiej. Badacze oraz rządy 

obu krajów uczynili w ostatnich dwóch 

dekadach wiele, aby przybliżyć i  upa-

miętnić prawdę o II wojnie światowej i jej 

konsekwencjach dla stosunków polsko-

-niemieckich oraz Europy. W  czasach 

globalizacji tożsamość historyczna staje 

się jednak niepewna. Wolność stwarza 

przestrzeń, w której nie ma jasnych reguł 

ani obowiązującego kanonu przekazu pa-

mięci. Generacje bez pamięci totalitary-

zmów łatwo poddają się medialnie spek-

takularnym ofertom interpretacyjnym. 

Na znaczeniu zyskuje sensoryczna wraż-

liwość. Czas wojny zastępują happeningi. 

Ta zastępcza wspólnota generuje emocje, 

ale stwarza również pułapki. W natłoku 

wrażeń łatwo pozyskać odbiorców dla ab-

surdalnych wizji i upiększonych obrazów 

historii. Emocje stwarzają przestrzeń do 

„wykrzyczenia swej prawdy”.

Ci, którzy oczekują przenicowania 

całej historii oraz spełnienia sprawiedli-

wości dziejowej, nie będą nigdy usatys-

fakcjonowani. Historię można by bowiem 

w pełni poznać, gdyby się skończyła – ona 

się jednak nigdy nie kończy; można by 

ją lepiej zrozumieć, gdyby się powtarza-

ła – historia jednak się nie powtarza. Jej 

zrozumienie wymaga odwołania się do 

zbiorowej pamięci, ta jest jednak zawsze 

partykularna. Niezbędna jest przy tym 

racjonalna refleksja. Auschwitz nie jest 

jednak na miarę ludzkiego rozumu. Szuka-

nie prawdy i zrozumienia wyznacza sens 

poznawania historii. Dlatego warunkiem 

dobrego sąsiedztwa w Europie jest prze-

kazanie młodemu pokoleniu szacunku dla 

prawdy i przekonania, że mądra pamięć 

to podstawa pokojowego współżycia na-

rodów. To również odpowiedzialność za 

wyciągnięcie odpowiednich wniosków 

z historii dla przyszłości. Pamięć może być 

bowiem przestrzenią pojednania, może 

jednak również antagonizować. Wybór 

zależy od nas samych.

Zbliżeniu polsko-niemieckiemu i prze-

zwyciężaniu sprzeczności między Wscho-

dem i  Zachodem Europy towarzyszyły 

od początku nadzieja i  lęk. Strach czyni 

jednak zależnym od wizjonerów i dema-

gogów, pozbawiając zdolności racjonalne-

go wyboru. Dialektyka życia sprawia, że 

u źródeł każdej nadziei czai się strach. Jed-

nocześnie nie ma strachu bez nadziei. Wy-

chowanie dla demokracji i dla Europy wy-

maga przekonania do nadziei, która daje 

odwagę. Dlatego zaniepokojona jestem 

faktem, iż obecny rząd polski okazuje tak 

mało zaufania do Niemców i wykorzystuje 

lęk jako instrument mobilizowania emocji 

przeciw niemieckiemu sąsiadowi.

Polaków i Niemców nie dzielą dzisiaj 

problemy, które mogłyby zagrozić poważ-

nym naruszeniem ustaleń traktatowych. 

Zniknęły wszelkie tematy tabu. Łączą, 

nie zawsze uświadomione, wspólne pro-

blemy Europy. Różni postrzeganie Unii 

i  sytuowanie własnego kraju, jego miej-

sca oraz rola we wspólnocie europejskiej. 

Dzisiaj mamy do czynienia ze swoistą 

asymetrią. Z  jednej strony na szczeblu 

oicjalnym przeżywamy zamrożenie rela-

cji, wyrażające się niechętnym klimatem, 

powrotem uprzedzeń, nieufności, niekie-

dy wręcz demonstrowaną wrogością ze 

strony przedstawicieli rządzącej w Polsce 

od października 2015 r. partii. Z drugiej zaś 

strony funkcjonuje budowana od począt-

ku lat 90. sieć powiązań i współpracy we 

wszystkich dziedzinach życia. To sytuacja 

odwrotna wobec tej, w jakiej u progu prze-

łomu demokratycznego stanęli naprzeciw 

siebie Polacy i  Niemcy. Społeczeństwo 

potrzebowało sporo czasu, by przyjrzeć 

się sobie z bliska. Tysiące programów wy-

miany, współpracy w gospodarce, kultu-

rze, nauce przyniosło wymierne efekty: 

normalizowało sąsiedztwo. Dzisiaj istnieje 

spora baza ludzi, beneicjentów integracji 

europejskiej i zbliżenia polsko-niemieckie-

go, która jest, mam nadzieję, odporna na 

antyunijną i antyniemiecką retorykę wie-

lu przedstawicieli rządzącego obozu.

Aktualna polityka polskich władz wo-

bec Niemiec i UE ma potrójne ostrze. Jest 

wymierzone przeciw całemu dorobkowi 

III RP w zakresie polityki niemieckiej i eu-

ropejskiej, podsumowanej jako skarlenie 

Polski. Adresowana jest do „prawdziwych” 

Polaków. Władza pragnie dać im poczucie 

ważności, „powstania z  kolan” i  pokaza-

nia, kto teraz rozdaje karty w  Europie. 

Największą stratą w dorobku normaliza-

cyjnego procesu polsko-niemieckiego jest 
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propagandowe unicestwienie, degrada-

cja ludzi i osiągnięć, którzy w pierwszej 

dekadzie XXI w. zaangażowali się w bu-

dowanie dobrosąsiedzkich stosunków 

między obu narodami w Europie i próba 

dyskredytacji ich dorobku. Dzisiaj ocenia 

się ludzi pojednania dokładnie tak samo 

jak władze PRL oceniały List biskupów 

polskich: „zdrajcy”, „bijący pokłony przed 

Zachodem”. To, co świat uznał za akt od-

wagi i mądrości politycznej, dzisiaj napięt-

nowane jest jako porażka.

Destrukcji dialogu polsko-niemiec-

kiego na szczeblu oicjalnym towarzyszy 

rosnąca różnica postaw w  postrzeganiu 

aktualnych problemów i przyszłości Unii. 

Dyfuzja władzy państwowej, utrata mo-

nopolu państwa na procesy decyzyjne, 

globalizacja, wzrost populizmu wynika-

jący z  rozlicznych słabości demokracji 

przedstawicielskiej, wielorakie ogniska 

zapalne w świecie budzą zrozumiały nie-

pokój i tęsknotę za bezpiecznym i uregulo-

wanym porządkiem. Kryzys euro, kryzys 

migracyjny, terroryzm przyczyniły się do 

wzrostu nacjonalizmów we wszystkich 

krajach europejskich. Oczywista stała się 

coraz bardziej wymagana społeczna le-

gitymizacja polityk państw narodowych 

wobec Unii Europejskiej. Fakt, iż obecne 

problemy międzynarodowe muszą być 

negocjowane ze społeczeństwem, bardziej 

wykształconym i świadomym politycznie, 

stawia rządy wszystkich państw przed 

istotnym zadaniem podejmowania tema-

tów europejskich i  stawiania trudnych 

pytań w debacie publicznej.

Tymczas em członkostwo Polski 

w Unii przestało być czymś oczywistym. 

Nie wystarczy jego akceptacja, liczy się 

jego jakość. Nie wystarczy już odwoły-

wanie się do chrześcijańskich korzeni 

Europy, demokracji ateńskiej i  prawa 

rzymskiego. Potrzebne jest zdeiniowanie 

od nowa wartości europejskich. Unia bo-

wiem postrzegana przez lata jako źródło 

szans, dzisiaj oceniana jest raczej jako źró-

dło zagrożeń.

Czas, w  którym żyjemy, nazywają 

niektórzy komentatorzy epoką posthero-

iczną. Nie potrzeba nam dzisiaj bowiem 

bohaterów pól bitewnych, lecz niezbędne 

są autorytety, które zdobędą się na posta-

wienie ważnych dla Europy pytań: Kim 

jesteśmy w  wielokulturowym świecie? 

Jak zdeiniować wartości europejskie i jaki 

nadać jej kulturowo-cywilizacyjny sens? 

Co uczynić, by Unia była traktowana jako 

źródło szans, a  nie zagrożenia? Jak uza-

sadnić solidarność europejską w sytuacji, 

gdy zabraknie środków finansowych do 

podziału? Jakie należy spełnić warunki, 

by europejska wspólnota mogła wspie-

rać się na solidnym fundamencie polsko-

-niemieckiego partnerstwa? Im szybciej 

zaakceptujemy prawdę, że Niemcy to nie 

tylko atrakcyjne miejsca pracy, uczelnie, 

solidny partner gospodarczy i polityczny, 

lecz normalny sąsiad, z którym nie zawsze 

musimy się zgadzać, mamy w  różnych 

kwestiach odmienne interesy, że różnica 

zdań nie powinna prowadzić do zmiany 

kierunku drogi, tym lepiej dla Europy.

Osobiście „bycie razem” uważam za 

fundament bezpieczeństwa w  Europie. 

Dla Polaków i Niemców jest to ciągle ak-

tualne zadanie oraz wyzwanie. Wobec 

nasilenia się irracjonalnych zachowań 

w polityce światowej, nasilającej się po-

gardy dla elit i rosnących w siłę ruchów 

antysystemowych rozchodzenie się inte-

resów Polski i Niemiec nie może służyć in-

tegracji europejskiej. Polityka zagraniczna  

w XXI w. staje w obliczu ciągłych poszu-

kiwań równowagi między globalnymi, 

europejskimi i  narodowymi interesami. 

Wszędzie zmniejszyła się płaszczyzna od-

powiedzialności państwa, nastąpiła dyfu-

zja władzy i powstały nowe ośrodki podej-

mowania decyzji. Dla Europy i dla świata 

wspólnym problemem stała się radykali-

zacja życia politycznego. Ekstremizm pra-

wicowy rodzi się poza polityką, ale czer-

pie z niej największe proity. Demokracja 

wszędzie żyje w strachu. Ale rozbudzanie 

lęku przed urojonymi zagrożeniami spra-

wia, że nie zauważymy realnych zagro-

żeń. Potrzebny jest więc wspólny wysiłek 

i namysł, jak sterować wieloma procesami, 

których nie jest w stanie ogarnąć państwo 

narodowe. Żadne państwo narodowe nie 

jest bowiem w stanie stawić czoła proble-

mom globalizacji, agresywnemu kapita-

lizmowi i zapewnić pokoju. Stare i nowe 

nacjonalizmy, które chcą wielowymiaro-

wą egzystencję człowieka zredukować do 

jednowymiarowej tożsamości etnicznej 

lub religijnej, to większy problem niż kry-

zys euro.

Odzyskanie zaufania do integracji eu-

ropejskiej wymaga ogromnego, wspólne-

go wysiłku. U podstaw genezy Unii legła 

potrzeba obrony Europy przed Niemcami. 

Dziś Niemcy same nie są w stanie uchro-

nić tejże Europy przed zakusami nacjo-

nalizmu. Potrzebują wsparcia, szczególnie 

polskiego sąsiada. Ludzie nauki wiedzą, że 

edukacja dla Europy to wychowanie dla 

człowieczeństwa, a ono stanowi najwyż-

szą wartość Europy. u

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

JM Prof. Dr. Johanna Eleonore Weber, 
rektor Uniwersytetu Greifswaldzkiego, gratuluje Laureatce

Fot. Filip Kacalski
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Przemówienie JM prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, 
wygłoszone podczas uroczystości wręczenia prof. dr 
hab. Annie Wolf-Powęskiej nagrody Pomerania Nostra 
(10 listopada 2017 roku, Uniwersytet w Greifswaldzie).

Nagroda Pomerania Nostra przyznawana jest 

zaledwie od kilkunastu lat, a już dzisiaj należy 

do bardzo prestiżowych. Czas pokazał, że taka idea, 

zrodzona dzięki inicjatywie dwóch pomorskich uni-

wersytetów i dwóch pomorskich gazet, do których 

dołączyły oba uniwersyteckie miasta, była bardzo po-

trzebna Pomorzu jako regionowi posiadającemu wła-

sną tożsamość historyczną. Kontynuuje ona bowiem 

przywiązanie obu uniwersytetów pomorskich do 

wielkich ideałów humanizmu, otwartości na innego 

człowieka i inne kulturowo społeczeństwo. Potwier-

dza jednocześnie, że współcześni mieszkańcy Pomo-

rzą są depozytariuszami wieloetnicznego dziedzictwa 

kulturowego.

Obecny rok jest dobrym przykładem, jak można 

po obu stronach granicy odnosić się z pietyzmem do 

ważnych wydarzeń w historii Pomorza, takich jak 

chociażby pięćsetna rocznica reformacji. Do pielę-

gnacji tego dziedzictwa pięknie wzywali nas między 

innymi poeci. Z jednej strony nasz pomorski Ludwig 

Giesebrecht, zapewniający w wierszu Dichterwunsch: 

„Pamiętaliśmy o przodkach” i życzący sobie i swoim 

współczesnym: „Niech nas chroni pamięć / Tego, co 

dokonaliśmy”; a z drugiej – nasz polski Adam Asnyk, 

który w utworze Do młodych prosił: „Ale nie depczcie 

przeszłości ołtarzy”.

Wśród dotychczasowych laureatów nagrody Po-

merania Nostra są same znakomitości życia naukowe-

go, politycznego i społecznego – nie tylko z Pomorza. 

Szczecin już po raz drugi zaproponował kandydaturę 

osoby związanej z Poznaniem i Wielkopolską, która 

została przez naszych partnerów niemieckich przy-

jęta z entuzjazmem. Pamiętajmy przy tym, że Poznań 

zawsze stanowił ważne polskie centrum badań niem-

coznawczych i polskiej politycznej myśli zachodniej.

Po profesorze Krzysztofie Skubiszewskim, zna-

nym prawniku i polskim ministrze spraw zagranicz-

nych, który negocjował układ polsko-niemiecki po 

drugiej europejskiej wiośnie ludów 1990 roku, jak 

prof. dr hab. 
Edward Włodarczyk
rektor

Uniwersytet Szczeciński

nazywano upadek bloku komunistycznego, laureatką 

staje się Profesor Anna Wolff-Powęska, znakomita hi-

storyk i politolog, związana z Instytutem Zachodnim 

i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu. Obie instytucje położyły podwaliny pod polskie 

badania niemcoznawcze, prowadzone w duchu wol-

ności i dążenia do poznania prawdy o skomplikowa-

nym charakterze relacji polsko-niemieckich.

Profesor Anna Wolff-Powęska jest niekwestiono-

waną znawczynią problematyki narodów i grup et-

nicznych uwikłanych w machinę totalitarnej polityki 

i ich problemów z mentalnym rozrachunkiem z prze-

szłością. Wysuwając taką kandydaturę, wyraziliśmy 

głębokie uznanie dla dokonań naukowych Pani Pro-

fesor, które służą zrozumieniu przemian zachodzą-

cych w mentalności Niemców, a dotyczących zmagań 

z nazistowską przeszłością. Poznanie tych procesów 

powinno i musi służyć wzajemnemu zrozumieniu.

Kiedy czytam prace Profesor Anny Wolff-Po-

węskiej, często przychodzą mi na myśl słowa Kar-

la Dedeciusa, który w 1991 roku pisał: „Szczególnie 

wrażliwe ze względu na potrzebę wyrozumiałości 

są stosunki polsko-niemieckie. Są one labilne, groźne, 

chorowite, prawie neurotyczne, ponieważ przeciążo-

ne są nie do wytrzymania historycznym balastem; 

są one obarczone atawistycznymi animozjami i obu-

stronną niezdolnością utrzymania pozycji obronnych, 

utrudnieniem naszym nie tylko na wspólnej drodze 

do siebie; wzajemnie niszczą się, prawie zmuszają do 

rezygnacji. Jak możemy zatem przeciwdziałać? Nie 

reagować patologicznie. Argumentów obu stron cier-

pliwie wysłuchiwać i brać je poważnie”.

Jakże bardzo słowa Karla Dedeciusa są aktualne 

dzisiaj i jak bardzo mocno musimy właśnie teraz cier-

pliwie wzajemnie zabiegać o rozumienie się… Dzisiej-

sza nagroda dla Pani Profesor Anny Wolff-Powęskiej 

jest, moim zdaniem, wręcz modelowym przykładem 

takiego działania. u
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Laudację na cześć Laureatki wygłosił prof. Hans Hennig Hahn z Oldenburga, 
historyk, znawca dziejów Europy Wschodniej i stosunków polsko-niemieckich

JM prof. Edward Włodarczyk przemawia 
podczas uroczystości wręczenia nagrody Pomerania Nostra

Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: prof. Andrzej Lisicki, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; Jeannette von Busse, zastępczyni nadburmistrza Greifswaldu; 
prof. Anna Wolff-Powęska, laureatka; Prof. Dr. Hans Hennig Hahn; JM Prof. Dr. Johanna E. Weber, rektor Uniwersytetu w Greifswaldzie; 

Tomasz Kowalczyk, redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”; JM prof. Edward Włodarczyk; Krzysztof Soska, wiceprezydent Szczecina

Fot
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Europeiści w Szczecinie
II Ogólnopolski Kongres Europeistyki (26–28 września 2017), wpisujący się w obchody 
60-lecia Traktatów Rzymskich, był jednym z ważniejszych wydarzeń naukowych ostatnich 
lat na Uniwersytecie Szczecińskim. Temat przewodni, wokół którego toczyły się obrady, 
zawarł się w tytule Państwo w Unii Europejskiej. 

dr Tomasz Czapiewski
zastępca dyrektora
Instytut Politologii  
i Europeistyki
Wydział Humanistyczny US

KONFERENCJE

O bogactwie kongresu świadczy 90 paneli, pod-

czas których 361 naukowców z ponad 60 pol-

skich uczelni przedstawiało na Wydziale Humani-

stycznym US wyniki badań i prowadziło dyskusje na 

różnorodne tematy powiązane z kwestią integracji 

europejskiej. Najwięcej wystąpień dotyczyło kwestii 

relacji państwo – Unia Europejska, a także wyzwań 

dla integracji europejskiej związanych z brexitem oraz 

procesami migracyjnymi. Najliczniejsze reprezentacje 

wydelegowały odpowiednio: Uniwersytet Warszaw-

ski, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Jagiel-

loński. Kongres miał charakter ogólnopolski, ale od-

wiedzili uczelnię także goście z zagranicy – najdłuższą 

drogę do pokonania miał prof. Yuusuke Matsuzawa 

z japońskiej uczelni Seibu Bunri Daigaku w Sayamie, 

który wygłosił referat pod tytułem Unanticipated 

Opt-Out: Central European Process to the Eurozone.

PAńSTwO w UNII EUROPEJSKIEJ
Szczególny charakter miały trzy panele plenarne, gro-

madząc w Auli US większość uczestników kongresu. 

Ich problematyka w  sposób wyraźny nawiązywa-

ła do tematu przewodniego kongresu: Zmienna rola 

państwa w Unii Europejskiej, Nowe tendencje metodo-

logiczne w studiach europejskich oraz Przyszłość pań-

stwa w Unii Europejskiej. W pierwszym uczestniczył 

w roli prelegenta m.in. prof. Krzysztof Szczerski, mini-

ster w Kancelarii Prezydenta RP, zaś w trzecim – poseł 

do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusz Rosati.

Podczas paneli plenarnych zwracano często 

uwagę, że warto rozważyć jasne rozgraniczenie 

odpowiedzialności pomiędzy Unią a  jej członkami 

w  obszarze tworzenia oraz implementacji prawa. 

Wskazywano też, że nie można pozostawiać bez od-

powiedzi powszechnie obecnych w dyskursie poli-

tycznym zarzutów populistów, którzy w Unii widzą 

przyczyny wszelkich problemów w obrębie państw 

członkowskich.

W szerszej formie z głównymi kierunkami aktu-

alnej polskiej myśli w studiach europejskich można 

zapoznać się poprzez lekturę monograii kongresowej, 

którą otrzymali wszyscy uczestnicy kongresu.

Kluczowe ustalenia kongresu zostały zawarte 

w podjętej przez uczestników uchwale. Sformułowa-

no w niej diagnozę obecnego stanu pozycji państwa 

w Unii Europejskiej. W opinii badaczy jej istnienie 

nie prowadzi, wbrew wcześniejszym teoriom zakła-

dającym powstanie federacji, do atroii państw, które 

są suwerennymi podmiotami integracji. Ich usytu-

owanie w systemie politycznym UE pozwala im od-

grywać następujące role: (a) obrońcy interesów na-

rodowych, a jednocześnie współtwórcy kompromisu 

z innymi państwami, w którym uwzględnia się także 

wspólny interes europejski; (b) kreatora i prawodawcy 

decydującego o kształcie prawa UE i jego implemen-

tacji; (c) kontrolera funkcjonowania instytucji UE; (d) 

sygnalisty ujawniającego nieprawidłowości w funk-

cjonowaniu Unii; (e) pomocnika, który wspomaga in-

stytucje Unii w sytuacjach kryzysowych; (f) uczestni-

ka negocjacji, który wchodzi w interakcje z systemem 

integracyjnym i jego składnikami; (g) ideologa i propa-

gatora koncepcji dotyczących integracji europejskiej. 
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Zwrócono uwagę, że praktyka polityczna 

ostatnich lat wskazuje jednak na asyme-

trię traktowania poszczególnych państw 

członkowskich zarówno we własnym gro-

nie, jak i przez instytucje UE, gdzie można 

dostrzec dominującą pozycję Niemiec 

i Francji.

REKOMENdACJE
Jeżeli chodzi o rekomendacje dla świata 

nauki, wskazano, że nowe usytuowanie 

państw członkowskich w systemie Unii 

Europejskiej staje się istotnym elementem 

debaty naukowej. Problem ten musi być 

rozpatrywany w kontekście zmian funk-

cjonalnych w Unii, a do najważniejszych 

kierunków dyskusji powinny należeć: (a) 

przemyślenie formalnych i nieformalnych 

podstaw aktywności państw członkow-

skich w systemie politycznym UE; (b) kry-

tyczne ujęcie statycznych i dynamicznych 

elementów rządzenia Unią Europejską 

ze szczególnym uwzględnieniem relacji 

instytucji Unii z państwami członkowski-

mi; (c) analiza możliwej reformy systemu 

instytucjonalnego UE, w tym zmian trak-

tatowych; (d) dokonanie oceny potencjału, 

zasobów, doświadczeń i praktyk państw 

członkowskich przy uwzględnieniu ich 

specyfiki społeczno-politycznej, ekono-

micznej i kulturowej.

W  ramach rekomendacji dla świata 

praktyki stwierdzono, że postulat umoc-

nienia państwa nie powinien być trak-

towany jako sposób urzeczywistniania 

rozwiązań populistycznych, lecz jako 

dążenie do demokratyzacji Unii Europej-

skiej. Alternatywnym dla pogłębionej 

międzyrządowości kierunkiem rozwoju 

może być wzmocnienie roli parlamentów 

narodowych w  procesie podejmowania 

decyzji w  UE. Byłoby ono bardziej ade-

kwatną odpowiedzią na wady systemu 

politycznego Unii wynikające z deicytu 

demokratycznego. To państwo jest bo-

wiem głównym wyrazicielem zasady de-

mokracji, a w szerszym rozumieniu także  

wolności, samostanowienia w wymiarze 

indywidualnym i zbiorowym oraz godno-

ści osoby ludzkiej.

SZCZEgóLNI gOśCIE
Wyjątkowego charakteru kongresowi 

nadały dwa wydarzenia – wygłoszenie 

na uroczystym otwarciu wykładu wpro-

wadzającego przez prezydenta Andrzeja 

Dudę oraz wizyta Elżbiety Bieńkowskiej, 

komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, 

przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw, w ramach tzw. 

Dialogu Obywatelskiego Komisji Europej-

skiej – nowej formuły konsultacji przed-

stawicieli instytucji europejskich z oby-

watelami państw członkowskich.

Przemówienie prezydenta odbiło 

się szerokim echem w Polsce, stanowiło 

zwięzłe i analityczne podsumowanie wizji 

polityki europejskiej Polski, którą prezen-

tuje on sam i jego środowisko polityczne. 

Andrzej Duda opowiedział się „za mode-

lem Europy wolnych narodów i równych 

państw”. Zadeklarował wizję „Europy, któ-

Prezydent RP Andrzej Duda 
przemawia podczas szczecińskiego kongresu 

Fot. Filip Kacalski

Inauguracja II Ogólnopolskiego
 Kongresu Europeistyki

Fot. Filip Kacalski
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ra potrai skutecznie odpowiadać na real-

ne zagrożenia i wyzwania, a nie zajmuje 

się wyimaginowanymi problemami biorą-

cymi się z przerostu ideologii nad rzeczy-

wistością”. Prezydent zwrócił uwagę, że 

wzmacnia się tendencja do „przywrócenia 

systemu polegającego na supremacji sil-

niejszych wbrew podstawowym zasadom 

europejskiej wspólnoty”, co widoczne jest 

w pięciu negatywnie ocenianych zjawi-

skach: popularności politycznej propozycji 

Europy dwóch prędkości w modelu hie-

rarchicznym, powrocie do protekcjonizmu 

w  Unii Europejskiej, reakcji na kryzys 

migracyjny powodującej rosnące zagro-

żenie terrorystyczne, dążeniu do realizacji 

interesów ekonomicznych z podmiotami 

zewnętrznymi kosztem bezpieczeństwa 

mniejszych państw oraz tendencji do ku-

mulacji władzy przez instytucje wspól-

notowe wbrew porządkowi usankcjono-

wanemu prawem traktatowym. W kraju 

zostały także dostrzeżone słowa Joachima 

Brudzińskiego, wicemarszałka Sejmu, któ-

ry podczas uroczystego otwarcia stwier-

dził, że „nasza obecność w Unii jest rzeczą 

konieczną, ale z  jednym zastrzeżeniem: 

Polska jako państwo narodowe będzie 

miała z tej obecności konkretne pożytki”.

Podczas spotkania z  komisarz Elż-

bietą Bieńkowską zgromadziło się w Sali 

Szczecina Humanistycznego około stu 

pięćdziesięciu gości – naukowców, dzien-

nikarzy i studentów1. Tematem przewod-

nim pierwszego Dialogu Obywatelskiego 

Komisji Europejskiej w naszym regionie 

było zawarte w tytule wydarzenia pyta-

nie: Przyszłość Unii Europejskiej: bezpiecz-

niejsza Polska, bezpieczniejsza Europa, 

bezpieczniejsi obywatele?. Dyskusja miała 

nierzadko emocjonalny charakter, domi-

nowały zagadnienia dotyczące pozycji 

oraz przyszłości Polski w  Unii Europej-

skiej, zwłaszcza w świetle wydarzeń ostat-

nich lat w polskiej polityce oraz w obliczu 

tzw. kryzysu migracyjnego.

Skalę wyróżnienia dla Uniwersyte-

tu Szczecińskiego – poprzez przyznanie 

prawa organizacji II Ogólnopolskiego 

Kongresu Europeistyki – podkreśla fakt, 

że poprzedni kongres zorganizowany był 

pod hasłem Polska w procesie integracji eu-

ropejskiej – dekada doświadczeń przez Uni-

wersytet Warszawski w  roku 2014, zaś 

przygotowanie kolejnej, III edycji w roku 

2020 to zadanie dla europeistów z  Uni-

wersytetu Wrocławskiego. u

1 Spotkanie to można było również na żywo oglądać w inter-

necie (nagranie dostępne jest na kanale YouTube).

Rada Naukowa II Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki: prof. dr hab. Janusz Ruszkowski (prze-

wodniczący), prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Zbigniew 

Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jacek Czaputowicz 

(Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Józef Fiszer (Polska Akademia Nauk), prof. dr hab. Sta-

nisław Konopacki (Uniwersytet Łódzki), dr hab. prof. UJK Ireneusz Kraś (Uniwersytet Jana Ko-

chanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Ewa Latoszek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),  

prof. dr hab. Dariusz Milczarek (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. 

Dariusz Niedźwiedzki (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Artur Nowak-Far (Szkoła Głów-

na Handlowa w Warszawie), prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie), dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), prof. 

dr hab. Józef Tymanowski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk 

(Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie).

Organizatorzy II Ogólnopolskiego Kongresu 

Europeistyki: Instytut Politologii i Europe-

istyki, Wydział Humanistyczny Uniwersy-

tetu Szczecińskiego. Współorganizatorzy: 

Urząd Marszałkowski Województwa Za-

chodniopomorskiego oraz Polskie Towarzy-

stwo Studiów Europejskich.

Dziekan Wydziału Humanistyczne-

go US, dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US,  

dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US (prze-

wodnicząca Komitetu Organizacyjnego),  

dr Tomasz Czapiewski (wiceprzewodni-

czący), dr Katarzyna Zawadzka (sekretarz);  

dr Piotr Chrobak, dr Dorota Kowalewska,  

dr Marcin Orzechowski, dr Monika Potkań-

ska, dr Dorota Rdzanek, dr Michał Romań-

czuk, mgr Sylwia Serwońska, dr Mateusz 

Smolaga oraz dr Luiza Wojnicz-Smal. 

Dialog Obywatelski Komisji Europejskiej, 
od lewej: Maciej Zakrocki, komisarz Elżbieta Bieńkowska
 

Fot. Filip Kacalski
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Podczas 11. Międzynarodowego Kongresu Fykologicznego (13–19.08 2017), 
zorganizowanego przez zespół Zakładu Paleooceanologii (Wydziału Nauk o Ziemi US)  
oraz Międzynarodowe Towarzystwo Fykologiczne (International Phycological Society  
– IPS) setki naukowców z całego świata dzieliło się swą wiedzą na temat glonów  
i ich gospodarczego zastosowania.

prof. dr hab. 
Andrzej Witkowski

kierownik  
Zakład Paleooceanologii

Wydział Nauk o Ziemi US 

Przypomnijmy, że pierwszy Międzynarodowy 

Kongres Fykologiczny odbył się w  1982 w  St. 

John’s na Nowej Fundlandii (Kanada). Kolejne spo-

tkania, z liczbą uczestników między 350 a 400 osób, 

organizowano co 3–4 lata w: Danii, Australii, USA 

(dwukrotnie), Chinach, Holandii, Grecji, RPA i Japonii. 

W Szczecinie gościliśmy 418 naukowców z 43 kra-

jów na całym świecie, w tym liczną grupę studentów 

i doktorantów. Polskie ośrodki naukowe reprezento-

wane były przez pracowników uczelni i instytutów 

PAN z  Gdańska, Kielc, Krakowa, Łodzi, Poznania, 

Szczecina i Warszawy.

Plan kongresu został rozpisany na cztery dni 

obrad, urozmaicone jednodniową wycieczką i sesją 

terenową. Każdy dzień rozpoczynał się godzinnym 

wykładem plenarnym. Po nim następowały sym-

pozja, w  trakcie których wygłaszane były cztery 

półgodzinne wykłady zaproszonych wybitnych 

specjalistów. Po przerwie na posiłek zaczynały się 

sesje referatów zgłoszonych przez uczestników kon-

gresu. Jego integralną częścią były kończące dzień 

sesje posterowe.

Nad organizacją kongresu pieczę sprawowali: 

profesor David G. Mann z Uniwersytetu w Edynbur-

gu, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu 

Organizacyjnego (IOC), profesor Andrzej Witkowski, 

przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjne-

go (LOC), oraz profesor Juliet Brodie z Muzeum Histo-

rii Naturalnej w Londynie (prezydent IPS) i dr John 

Hall z University of Maryland (sekretarz IPS). W skład 

Lokalnego Komitetu Organizacyjnego (zob. ramka) 

weszli naukowcy z polskich ośrodków akademickich 

z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdań-

skiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Bo-

taniki PAN oraz Instytutu Ochrony Środowiska PAN 

z Krakowa.

wYZwANIA I PROJEKTY
Tematyka kongresu obejmowała najnowsze osiągnię-

cia w badaniach fykologicznych, czyli dotyczących 

Fykolodzy 
z całego świata 
na Uniwersytecie 
Szczecińskim 

Uczestnicy 11. Międzyna-

rodowego Kongresu Fykolo-

gicznego 
Fot. Jacek Fijałkowski
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szeroko pojmowanych glonów – i  tych 

widocznych gołym okiem, potocznie zwa-

nych wodorostami, i  tych widocznych 

dopiero pod mikroskopem. Zgodnie z ogól-

nym hasłem Challenges of the molecular 

era for algal research and the promise of 

bioprospecting (Wyzwania ery molekular-

nej dla badań nad glonami i potencjalne ko-

rzyści z bioprospektingu) szczególny nacisk 

położony został na zagadnienia związane 

z molekularnymi i genetycznymi aspekta-

mi badań fykologicznych i poszukiwaniem 

możliwości praktycznego wykorzystania 

glonów morskich oraz słodkowodnych 

do otrzymywania substancji i produktów 

o znaczeniu użytkowym (np. w przemyśle 

spożywczym, chemicznym, medycznym, 

w nanotechnologii i innych dziedzinach).

Co istotne, podczas dwóch sesji zapre-

zentowano wyniki dwóch dużych pro-

jektów naukowych inansowanych przez 

amerykańską National Science Founda-

tion, Komisję Europejską (Horyzont 2020, 

7. Program Ramowy) i inne wiodące orga-

nizacje, wspierające badania naukowe:

1.  SYM 02. „Genom glonów z  rodzaju 

Porphyra jako model w śledzeniu tren-

dów ewolucyjnych krasnorostów i ich 

adaptacji do środowiska”, organizato-

rzy: profesor Susan Brawley i profe-

sor Arthur Grossman. Porphyra (pol. 

szkarłatnica) jest podstawą produkcji 

licznych kosmetyków, jednakże więk-

sze znaczenie ma ona jako „nori”, czyli 

sprasowane glony używane do zawija-

nia sushi.

2.  SYM 03. „Mikrobiomy glonowe w eko-

logii, izjologii, rozwoju i ewolucji”, or-

ganizatorzy: profesor Claire Gachon 

i profesor Benedicte Charrier. W trak-

cie tej – największej spośród wszyst-

kich zaplanowanych – sesji wygło-

szono (razem z warsztatami ALFF) 29 

prezentacji. Podobnie jak w rolnictwie 

tradycyjnym związanym z  uprawą 

gleby, w agronomii morskiej poważ-

nym problemem są szkodniki, w tym 

przypadku: wirusy, bakterie i grzyby. 

Nie zawsze jednak wymienione mi-

kroorganizmy to szkodniki, ponieważ 

rozwój niektórych makro- i mikroglo-

nów wymaga obecności określonych 

bakterii czy nawet zespołów mikroor-

ganizmów.

PROdUKTY Z PRZEMYSłOwEJ 
UPRAwY gLONów
Za szczególnie ważne z  praktycznego 

punktu widzenia uznać trzeba sesje do-

tyczące wykorzystania produktów po-

chodzących z glonów oraz przemysłowej 

uprawy makroglonów – tzw. agronomii 

morskiej. Program wykorzystania ma-

kroglonów jako źródła pożywienia, dotąd 

niedocenianego, rozwijany jest na wielką 

skalę w  krajach usytuowanych na wy-

brzeżach oceanicznych. Pomoc udzielona 

przez ONZ krajom, w których powstają ta-

kie hodowle, ma za zadanie sprostać wy-

zwaniom, jakie niesie ze sobą kurczenie 

się zasobów żywności na świecie. Prym 

w  badaniach z  zakresu agronomii mor-

skiej wiodą kraje z bogatymi tradycjami 

produkcji żywności z makroglonów, czyli 

Japonia, Korea czy Chiny. W  ostatnich 

latach dołączyły do nich kraje o  szybko 

rosnącej liczbie ludności, takie jak Filipiny 

czy Indonezja, a także kraje równikowej 

Afryki, np. Tanzania. W ostatnich latach 

także Unia Europejska poprzez program 

Horyzont 2020 finansuje duże projekty 

badawcze związane pośrednio lub bezpo-

średnio z agronomią morską.

Uwagę zwracają także tematy zwią-

zane z  problematyką regionalną, czyli 

glonami Morza Bałtyckiego i rzadko pre-

zentowana w trakcie Międzynarodowych 

Kongresów Fykologicznych problematy-

ka paleontologiczna oraz meta-barkoding 

i metagenomika itoplanktonu.

KONKURS
Uczestnicy szczecińskiego kongresu mo-

gli prezentować postery przypisane do 

wszystkich sesji umieszczonych w progra-

mie. Autorzy 220 posterów, bez względu 

na etap kariery naukowej, brali udział 

w konkursie o nagrodę George’a F. Papen-

fussa, wynoszącą 250 dolarów, a przyzna-

wanej w czterech dyscyplinach.

Nagrody w Szczecinie otrzymali auto-

rzy następujących posterów:

–  Filogeneza i  taksonomia (Phylogeny 

and Taxonomy) – M. L. Vis, K. M. Mül-

ler, J. Kwandrans, R.G. Sheath, P. Elo-

ranta, M. Aboal, P. Sanchéz, Systematic 

revision of the sister g enera Lemanea 

and Paralemanea (Batrachospermales, 

Rhodophyta).

–  Geny, genomy i fizjologia (Genes, Ge-

nomes and Physiology) – M. Łukom-

ska-Kowalczyk, A. Karnkowska, R. 

Milanowski, B. Zakryś, Hypervariable 

regions of 18S rDNA as a tool for identi-

ication of autotrophic euglenid species 

in metabarcoding surveys. 

KONFERENCJE

Gala wieńcząca XI Międzynarodowy Kongres Fykologiczny; 
od lewej: prof. dr hab. Andrzej Witkowski, przewodniczący 
lokalnego komitetu organizacyjnego, prof. Juliet Brodie, 
prezydent IPS i Dr. John D. Hall, sekretarz IPS 
 

Fot. Filip Kacalski
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–  Ekologia, ekosystemy i zespoły glonów 

(Ecology, Ecosystems and Algal Com-

munities) **M. Rippin, N. Borchhardt, 

L. Williams, P. Jung, B. Büdel, U. Kar-

sten, B. Becker, Polar biolological soil 

crust ecology – identiication of genera 

using classical and molecular appro-

aches.

–  Fykologia stosowana, edukacja i per-

spektywy na przyszłość (Applied 

Phycology, Education and Outreach)  

– P. Roychoudhury, R. Pal, Biofabri-

cation of gold and silver nanoparticles 

using fractioned cellular components of 

eukaryotic algae and cyanobacteria.

wARSZTATY I SESJE TERENOwE
Tradycyjnie w  ramach Międzynarodo-

wych Kongresów Fykologicznych odby-

wają się także krótkie warsztaty naukowe. 

W Szczecinie dotyczyły one identyikacji 

krasnorostów słodkowodnych. Odbyły się 

także warsztaty konsorcjum Algal Micgro-

biome: Friends and Foes (ALFF) z udziałem 

uczestników Kongresu i specjalnie zapro-

szonych gości, którzy prowadzili zajęcia.

16 sierpnia 2017 roku uczestnicy kon-

gresu wzięli udział w sesjach terenowych, 

które poza programem naukowym miały 

na celu promocję atrakcji Pomorza Za-

chodniego. Komitet organizacyjny we 

współpracy z Biurem Podróży „Globtour” 

przygotował sześć tras terenowych, obej-

mujących obszary najbardziej interesujące 

pod względem zarówno przyrodniczym 

(uczestnicy mieli możliwość zebrania ma-

teriału do badań), jak też kulturowym (Do-

lina Dolnej Odry, obszary przyrodnicze 

wokół Szczecina, okolice jeziora Miedwie, 

wyspa Wolin z wsteczną deltą Świny, rze-

ka Drawa, jeziora i torfowiska Pojezierza 

Ińskiego, okolice Kamienia Pomorskiego).

* * *
Obrady kongresu zamknęła w piątek prof. 

Juliet Brodie, prezydent IPS, która zapro-

siła delegatów do udziału w 12. Między-

narodowym Kongresie Fykologicznym, 

Przedstawiciele komitetów organizacyjnych składają serdeczne po-

dziękowania sponsorom: Prezydentowi Szczecina wraz z Radą Miasta, 

Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wojewódzkiemu 

Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 

a także irmom: Waltz Gmbh, Koeltz Sci., Schweizerbart, Zeiss, Profoto, 

Uni-Export Instruments Polska. 

Organizację wykładów plenarnych, a także części wykładów zaproszo-

nych zapewniło Międzynarodowe Towarzystwo Fykologiczne. Ponad 

20 młodych naukowców z całego świata mogło wziąć udział w Kongre-

sie w Szczecinie dzięki doinansowaniu z funduszu Międzynarodowego 

Kongresu Fykologicznego (IPC funds). 

Strona kongresu: http://ipc11.intphycsoc.org/

Honorowy patronat: prezydent Szczecina Piotr Krzystek, JM prof. 

Edward Włodarczyk. 

Lokalny Komitet Organizacyjny: prof. dr hab. Andrzej Witkowski, 

przewodniczący (Uniwersytet Szczeciński), prof. dr hab. Marcin Pliński 

(Uniwersytet Gdański); prof. dr hab. Konrad Wołowski (Instytut Bota-

niki Polskiej Akademii Nauk); prof. dr hab. Bożena Zakryś (Uniwersy-

tet Warszawski); dr Małgorzata Bąk (Uniwersytet Szczeciński); dr hab. 

Teresa Radziejewska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński); dr hab. Mał-

gorzata Witak, prof. UG (Uniwersytet Gdański); dr hab. Agata Wojtal, 

prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk); 

dr Jolanta Piątek (Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk); mgr inż. 

Genowefa Daniszewska-Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński); mgr 

Agnieszka Kierzek (Uniwersytet Szczeciński); mgr Przemysław Dąbek 

(Uniwersytet Szczeciński); mgr Eugeniusz Kisiel (Uniwersytet Szczeciń-

ski, emerytowany kanclerz US).

planowanym na rok 2021 w Puerto Varas 

(Chile). Mniej oicjalne zakończenie odbyło 

się podczas wieczornej gali w hotelu Ra-

disson Blu.

Na podkreślenie zasługuje ogromna 

praca organizacyjna, którą w ciągu półtora 

roku została wykonana przez pracowni-

ków, studentów i doktorantów Wydziału 

Nauk o Ziemi US oraz pracowników róż-

nych działów administracji. Należą im 

się serdeczne podziękowania i gratulacje, 

które napłynęły również od uczestni-

ków kongresu zarówno z  zagranicy, jak 

i z kraju. W dziesiątkach e-maili wyrażano 

wdzięczność za bardzo dobrą organizację 

i za świetną atmosferę.

Należy podkreślić fakt, że Między-

narodowy Kongres Fykologiczny stał na 

bardzo wysokim poziomie naukowym, 

na co zwracali uwagę jego uczestnicy we 

wpisach na żywo na Twitterze (https://

twitter.com/hashtag/ipc11). u

KONFERENCJE

11th International Phycological Congress – zadanie inansowane w ramach umowy 625/P-DUN/2017  
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

PARTNER EKOLOGICZNY
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O lorze i mykobiocie Pomorza
85 uczestników wzięło udział w międzynarodowej 
konferencji „Flora & Funga Pomeranica – The Third 
Symposium on Flora, Fungi, Vegetation and Landscape 
of Pomerania” (13-15 września 2017), która odbyła się 
w Centrum Nauk Przyrodniczych US. 

prof. dr hab. 
Agnieszka Popiela
Katedra Botaniki 
i Ochrony Przyrody
Wydział Biologii US

Pomorze to obszar charakteryzujący się bardzo 

dobrze zachowanym i w dużym stopniu natu-

ralnym środowiskiem przyrodniczym, ale też – nie-

stety – relatywnie słabo i nierównomiernie zbadaną 

lorą i mykobiotą (grupa taksonomiczna obejmująca 

grzyby i porosty). Tym ważniejsze jest kumulowa-

nie wysiłków naukowych zmierzających do pełne-

go rozpoznania szaty roślinnej i stosunków itoge-

ograicznych tego terenu, a także udziału grzybów 

w ekosystemach.

Wcześniejsze międzynarodowe spotkania po-

święcone problemom geobotanicznym i mikologicz-

nym to „The 1th International Symposium Flora, 

Vegetation and Landscape of Pomerania” (Szczecin 

6–8.09.2007) oraz „Flora Pomeranica Second Sympo-

sium on Flora, Vegetation and Landscape of Pomera-

nia” (Wartin, Niemcy, 6.–9.09.2012).

Zasadniczym celem naszej szczecińskiej kon-

ferencji, organizowanej przez Oddział Szczeciński 

Polskiego Towarzystwa Botanicznego i  Wydział 

Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego (współorgani-

zatorzy: Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

oraz Sekcja Botaniki Komitetu Biologii Organizmal-

nej PAN), było zapoznanie uczestników z aktualnym 

stanem badań nad florą, mykobiotą, roślinnością 

i krajobrazem Pomorza oraz najbliższych obszarów 

sąsiadujących, a także kontynuowanie i pogłębienie 

naukowej współpracy zarówno w Polsce, jak i pol-

sko-niemieckiej.

Spotkania rozpoczęły dwa referaty plenarne: To-

wards transnational cooperations in biodiversity data 

collections and analyses (Florian Jansen, Uniwersy-

tet w Rostocku, Niemcy) i Phytogeographical aspects 

of Pomeranian Flora on the Polish Flora background 

(Maria i Adam Zającowie, Uniwersytet Jagielloński, 

Agnieszka Popiela, US). Podczas obrad siedmiu sesji 

referatowych oraz sesji terenowej w ciągu dwóch dni 

przedstawiono 42 komunikaty.

Młodzi naukowcy mieli możliwość wzięcia udzia-

łu w konkursie na najlepszą prezentację, a pierwszą 

nagrodę (aparat fotograiczny) otrzymała Alicja Ro-

bionek (Uniwersytet Gdański).

Konferencję zakończyła sesja terenowa Natural 

values of Szczecin and the Arboretum in Glinna, pod-

czas której uczestnicy poznali walory dendroflory 

Cmentarza Centralnego w Szczecinie, zwiedzili z prze-
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wodnikiem najważniejsze punkty miasta, 

a także fragmenty Puszczy Bukowej oraz 

Arboretum w  Glinnej, a  całą wycieczkę 

podsumowano naukowo i  towarzysko 

podczas terenowego poczęstunku.

Cenne wydają się kontakty nawią-

zane pomiędzy naukowcami badającymi 

lorę i mykobiotę Pomorza, a instytucjami 

zajmującymi się praktyczną ochroną przy-

rody, co zaowocuje w wymianie danych, 

doświadczeń, ale również w procesie dy-

daktycznym, m.in. w  organizacji zajęć 

terenowych dla studentów kierunków 

biologia oraz ochrona i inżynieria środo-

wiska przyrodniczego. Planowana jest też 

ścisła współpraca przy realizowanych na 

Uniwersytecie Szczecińskim projektach 

Herbarium Stetinensis i Zachodniopomor-

ski Atlas Rozmieszczenia Roślin i Grzybów 

ZARRiG – szczególnie z  Uniwersytetem 

Gdańskim, gdzie prowadzone są bliźniacze 

działania dla wschodniej części Pomorza, 

oraz z Uniwersytetem w Greifswaldzie.

Patronaty: Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk, 

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, Prezydent Miasta Szczecina 

Piotr Krzystek oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie 

Sławomir Wencel. 

Sponsorzy: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, Zakłady 

Chemiczne Police Grupa Azoty, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w 

Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Olympus, Koeltz 

Scientiic Books.

Jednym z najważniejszych efektów 

konferencji było też nawiązanie współpracy 

z Herbarium Uniwersytetu Warszawskie-

go, gdzie, jak się okazało w trakcie jednej 

z prezentacji, są zdeponowane niemieckie 

zbiory zielnikowe z zachodniej części Po-

morza, w tym ze Szczecina. Powstał też 

pomysł zdeponowania w Herbarium Ste-

tinensis kolekcji zielnikowej drzew i krze-

wów z Arboretum w Glinnej.

Z przyjemnością mogę podsumować, 

że zarówno poziom naukowy konferencji, 

walory Szczecina i okolicy, jak też (podob-

no perfekcyjna) organizacja konferencji 

spotkały się z wielkim uznaniem uczest-

ników i, jak sądzę, stanowiły promocję na-

szej Alma Mater. u

Strona internetowa: 

http://lorapomeranica.pl/

Prof. Agnieszka Popiela i dr Anetta Wieczorek, 
przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji 

„Flora & Funga Pomeranica”
Fot. Filip Kacalski

Uczestnicy konferencji 
Fot. Filip Kacalski
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Śladami (nie tylko) literackich podróży
Literaturoznawcy z dwunastu ośrodków naukowych w Polsce podczas konferencji 
„Przewodnik, bedeker, poradnik w literaturach regionalnych” (8–10 października 2017) 
nie tylko zastanawiali się nad zawartością i poetyką przewodników turystycznych 
z różnych regionów, ale także śledzili wpływ piśmiennictwa krajoznawczego na 
współczesną literaturę i jej odmiany regionalne. 

dr Sławomir Iwasiów
Zakład Mediów  
i Komunikowania
Wydział Filologiczny US

To naukowe spotkanie zorganizowano na Wy-

dziale Filologicznym US w ramach cyklu Nowy 

regionalizm w badaniach literackich, realizowanego 

od 2012 roku przez międzyuczelniane grono badaczy 

pod kierunkiem prof. dr. hab. Małgorzaty Mikołaj-

czak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Szczecińską 

edycję przygotowywałem z dr. hab. Jerzym Madej-

skim, prof. US.

Co łączy literaturę i bedekery? Takim spoiwem 

jest potrzeba opowiadania o przestrzeni. Kiedyś iti-

neraria, czyli antyczne przewodniki, prowadziły po-

dróżnych przez drogi i bezdroża – nie inaczej beletry-

styka, której funkcja, i w czasach starożytnych, i bliżej 

współczesności, często była „krajoznawcza”. Jeszcze 

przed kilkoma wiekami czytano powieści po to, żeby 

dowiedzieć się, jak wygląda świat. A dzisiaj? Dlaczego 

potrzebujemy narracji podróżniczych?

Obecnie to nie itinerarium, a Google Maps podpo-

wiada nam, jak podróżować. Co się zatem zmieniło? 

Przede wszystkim inaczej przeżywamy podróż – tu-

rystyka jest łatwiejsza, ponieważ mamy dostęp do 

rozmaitych środków transportu, ale też – za sprawą 

technologii (internet, GPS, blogi, vlogi, „wirtualne spa-

cery” itp.) – inaczej jako turyści postrzegamy rzeczy-

wistość. Świat znacznie się zmniejszył, odległości nie 

przerażają, bez większego trudu możemy zaplanować, 

zrealizować i przeżyć podróż do nawet najbardziej eg-

zotycznych zakątków globu.

NARRACJE O POdRóżOwANIU
W związku z tym zmieniły się także narracje o po-

dróżowaniu – zarówno te użytkowe, jak i należące 

do kategorii literatury pięknej. Warto zadać sobie 

następujące pytanie: w ilu powieściach, reportażach, 

artykułach, wpisach na blogach i  innych tekstach 

pojawia się motyw podróży? To jasne, że w bardzo 

wielu. Chcemy podróżować i czytać o podróżach albo, 

w odwrotnej kolejności, czytać o podróżach i ruszać 

w podróż.

Uczestniczki i  uczestnicy konferencji stawiali 

szereg pytań dotyczących relacji narracji krajoznaw-

czych i  literackich. Czy, na przykład, współczesny 

reportaż jest także przewodnikiem? Na ile przewod-

nik jest wzorowany na reportażu? Jaką rolę i funkcję 

pełnią obecnie nieprofesjonalne narracje turystycz-

ne (blogi i vlogi)? Dlaczego potrzebujemy opowieści 

o tym, że inni podróżują? Czy nie wystarczają nam 

nasze własne doświadczenia? A może to świat realny 

– wobec rozwoju jego wirtualnych reprezentacji – jest 

nudny dla współczesnego turysty, podróżnika, poszu-

kiwacza przygód? Po co podróżować, skoro możemy 

doświadczać przestrzeni „wirtualnie”?

KONTEKSTY REgIONALNE
Powyższe kwestie, jeśli wziąć je pod rozwagę z punk-

tu widzenia dyskursu regionalistycznego, są nie bez 

znaczenia dla rozwoju turystyki, edukacji, ekonomii. 

Interesujące, że większość osób prezentujących refe-
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Konferencja naukowa „ZUS – przedsiębiorcy. Kształtowanie relacji i dobre praktyki”
(14 września 2017) zorganizowana na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US 
podczas „Tygodnia Przedsiębiorcy” to przykład efektywnej współpracy między naszą 
uczelnią a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (oddział w Szczecinie).

raty odnosiła się do własnych doświad-

czeń i badań – właśnie „regionalnych”. Ina-

czej postrzega się literaturę z perspektywy 

Śląska, inaczej Warmii i  Mazur, jeszcze 

inaczej – Wielkopolski czy Pomorza Za-

chodniego. W  tym sensie literatura po-

dróżnicza i narracje turystyczne są ważne 

dla rozwoju regionów. I powieści (podróż-

nicze), i przewodniki nie tylko odtwarzają 

rzeczywistość, ale także konstruują re-

gionalne poczucie tożsamości – to jeden 

z ważniejszych wątków poruszonych pod-

czas konferencyjnych obrad.

Konferencja została zorganizowana 

przez kilka partnerskich instytucji: Insty-

tut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dzien-

nikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, 

Towarzystwo Literackie im. Adama Mic-

kiewicza Oddział w Szczecinie, Książnicę 

Pomorską im. Stanisława Staszica w Szcze-

cinie, Zachodniopomorskie Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli oraz Polskie Towa-

rzystwo Autobiograiczne. Organizatorzy 

pracują nad monograią, która będzie po-

święcona tematyce omawianej podczas 

konferencji. u

wspólnie o ubezpieczeniach

dr hab. Katarzyna 
Włodarczyk, prof. US
Katedra Zarządzania 

Kapitałem Ludzkim
Wydział Nauk 

Ekonomicznych 
i Zarządzania US

To również przykład udanej kooperacji pracow-

ników Uniwersytetu Szczecińskiego, głównie 

Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim WNEiZ, 

ZUS (oddział w Szczecinie) – organizatora „Tygodnia 

Przedsiębiorcy” – oraz Polskiego Stowarzyszenia 

Ubezpieczenia Społecznego (oddział w  Szczecinie). 

Gospodarzami konferencji byli dr inż. Zbigniew Za-

lewski, dyrektor oddziału ZUS w Szczecinie, oraz dr 

hab. Katarzyna Włodarczyk, prof. US, koordynatorka 

współpracy obu instytucji, przewodnicząca rady pro-

gramowej tego naukowego spotkania. Swoją obecno-

ścią zaszczycili konferencję goście honorowi: prezes 

ZUS prof. zw. dr hab. Gertruda Uścińska oraz JM prof. 

zw. dr hab. Edward Włodarczyk.

W konferencji udział wzięło 70 osób, wśród któ-

rych znaleźli się zarówno przedstawiciele środowiska 

naukowego: naukowcy i dydaktycy, prawnicy, hu-

maniści i ekonomiści, nie tylko z trzech wydziałów 

Uniwersytetu Szczecińskiego (WNEiZ, WPiA, WH), 

ale także z  innych polskich ośrodków naukowych; 

jak również praktycy: przedstawiciele ZUS i PSUS, 

reprezentujący oddziały z całej Polski, repreznetanci 

PFRON, Państwowej Inspekcji Pracy i  Zachodnio-

pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Po-

datkowych, a także przedsiębiorcy z regionu zachod-

niopomorskiego, np. kancelarie prawne, spółdzielnie 

socjalne, irmy usługowe.

Referaty zaprezentowali zarówno pracowni-

cy ZUS, jak i pracownicy naszej uczelni. Ci pierwsi 

w swoich wystąpieniach podkreślali aktualne aspek-

ty funkcjonowania i współpracy między ZUS a przed-

siębiorcami. W wystąpieniach zwracano uwagę m.in. 

na rozwój idei zabezpieczenia społecznego, wartość 

informacyjną analiz statystycznych prowadzonych 

w  ZUS w  kontekście stosowanych narzędzi staty-

stycznych, umowy dotyczące praw własności inte-

lektualnej i obowiązków zapłaty składek na ubezpie-

czenie społeczne, a także aktywizację zawodową osób 

niepełnosprawnych.

W referatach naukowców US zwrócono uwagę 

przedsiębiorców nie tylko na kwestie nowych ubez-

pieczeń społecznych i  ich ocenę, ale także na inne 
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elementy zarządzania i  funkcjonowania 

organizacji, takie jak na przykład usługi 

zaufania oraz identyikacja elektroniczna 

czy też problem zaangażowania pracow-

ników i wynikających z niego korzyści dla 

organizacji. W ramach sesji panelowych 

przedsiębiorcy mogli dodatkowo wziąć 

udział w indywidualnych konsultacjach, 

dotyczących zagadnień prawnych zwią-

zanych z  zatrudnieniem, z  tworzeniem 

sprawnych systemów pozyskiwania, 

motywowania i oceniania pracowników, 

efektywnej komunikacji w  organizacji, 

zarządzania: różnorodnością, wiekiem, 

kapitałem intelektualnym i  wiedzą, 

aspektów informatyczno-logistycznych 

telepracy i społecznej odpowiedzialności 

biznesu.

Konferencja pokazała, że przebie-

gająca na styku nauki i  praktyki ubez-

pieczeniowej współpraca pomiędzy US 

a ZUS, datująca się od podpisania umowy 

w lutym 2016 roku, dała dużą możliwość 

skutecznego transferu wiedzy do otocze-

nia, budowania świadomości w dziedzinie 

ubezpieczeń społecznych czy też propago-

wania wiedzy na temat ubezpieczeń spo-

łecznych. Była więc dobrym przykładem 

powiązania nauki z praktyką.

Efektami dotychczasowej współpracy 

pomiędzy naszymi instytucjami jest nie 

tylko wyżej opisana konferencja, ale także 

inne przedsięwzięcia. Wcześniej, we wrze-

śniu 2016 roku, US był współporganizato-

rem debaty i konsultacji społecznych pt. 

„Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialno-

ści”, zorganizowanych przez szczeciński 

oddział ZUS, a  dotyczących problemów 

związanych z funkcjonowaniem systemu 

emerytalnego.

Efektem naszej kooperacji jest także 

powołanie w styczniu 2017 roku szczeciń-

skiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia 

Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach współpracy pracownicy US 

mają możliwość aktywnego uczestnicze-

nia w  krajowych konferencjach nauko-

wych organizowanych przez ZUS i PSUS. 

Organizatorzy: 

Uniwersytet Szczeciński i Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Patronaty honorowe: 

JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk

dziekan WNEiZ prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń Społecznych

Okręgowa Izba Radców Prawnych, Szczecin

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-

skich, działającego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tytuł Pro-

gramu to „Mikrodotacje. Lokalne przedsięwzięcia. Małe inicjatywy lokalne. Edycja 2”. 

Kooperacja ma też inny ważny wymiar – 

studenci US otrzymali możliwość odbycia 

praktyk i staży w ZUS.

Plany współpracy przewidują podej-

mowanie kolejnych przedsięwzięć. Warto 

wspomnieć chociażby o przygotowaniach 

do wspólnego projektu naukowego na 

temat badań rynkowych dotyczących 

kwestii ubezpieczeń społecznych i ich roli 

w społeczeństwie. W 2018 roku planowa-

na jest kolejna konferencja, w której we-

zmą udział przedstawiciele zarówno śro-

dowiska nauki, jak i praktycy. W dalszej 

perspektywie przewidziane są szkolenia 

organizowane na potrzeby pracowników 

ZUS, szczególnie z zakresu zarządzania za-

sobami ludzkimi. u

JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk; dr hab. Katarzyna Włodarczyk, 
prof. US, koordynatorka współpracy ZUS-US; dr inż. Zbigniew Zalewski, 
dyrektor oddziału ZUS w Szczecinie
Fot. Dorota Dąbrowska

Prezes ZUS prof. zw. dr hab. Gertruda Uścińska 
Fot. Dorota Dąbrowska
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Genetyka konserwatorska wciąż jeszcze nie utrwaliła się w polskiej nomenklaturze 
naukowej i nie zajęła należnego jej miejsca w praktyce ochrony przyrody w kraju. 
Tymczasem ta stosunkowo nowa gałąź wiedzy jest kwintesencją nowoczesnych 
trendów w ochronie przyrody – wspiera praktykę niezbędną wiedzą naukową, znacznie 
zwiększającą skuteczność działań podejmowanych dla ratowania gatunków zagrożonych 
wymarciem. Szczeciński ośrodek naukowy może pochwalić się wieloma osiągnięciami 
w tym zakresie.

genetyka konserwatorska, 
czyli jak nauka wspomaga 

ochronę przyrody

dr inż. Jakub Skorupski
Katedra Ekologii 

i Ochrony Środowiska
Instytut Badań nad 
Bioróżnorodnością

Wydział Biologii US

W tytule artykułu, który w 1993 r. ukazał się na 

łamach „Łowca Polskiego”, Andrzej Ruprecht 

(1935–2010) zawarł bardzo ważne i  nieoczywiste 

pytanie: „Czy norka europejska, Mustela lutreola (L. 

1761), powróci na listę ssaków Polski?”. Ważkość tego 

pytania wynika z jednej strony z alarmująco złej sy-

tuacji tego gatunku, z drugiej – z przyczyn takiego 

stanu rzeczy. O ile zdiagnozowanie stanu zachowania 

populacji norki europejskiej jest stosunkowo proste, 

o tyle analiza zjawisk i procesów, które doprowadziły 

do takiej sytuacji, jest znacznie bardziej skomplikowa-

na. Wynika to zarówno z braku danych, jak również 

zainteresowania, jakim ten niewielki europejski ssak 

drapieżny z rodziny łasicowatych cieszy się wśród na-

ukowców i, co za tym idzie, ogółu społeczeństwa.

ZAPOMNIANY POLSKI „OdPOwIEdNIK” 
PANdY wIELKIEJ
O  alarmująco groźnej sytuacji norki europejskiej 

świadczy fakt, iż w Czerwonej księdze gatunków za-

grożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody 

(IUCN) została ona sklasyikowana jako gatunek kry-

tycznie zagrożony wymarciem. Co więcej, wymienio-

na została w: Załączniku II do Konwencji o ochronie 

gatunków dzikiej lory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk, sporządzonej w Bernie 19 września 1979 roku 

(tzw. Konwencja Berneńska); Załączniku II i IV (gatu-

nek priorytetowy) do Dyrektywy Rady 92/43/EWG 

z 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przy-

rodniczych oraz dzikiej fauny i lory (tzw. Dyrektywa 

siedliskowa); Polskiej czerwonej księdze zwierząt (ga-

tunek zanikły lub prawdopodobnie zanikły w Polsce, 

EXP); Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych 

w Polsce (gatunek wymarły i zanikły w granicach Pol-

ski, EX) oraz Karpackiej liście gatunków zagrożonych 

(gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem, CR).

Mimo to liczba badań nad norką europejską, od-

zwierciedlona liczbą poświęconych jej publikacji 

naukowych, jest relatywnie mała. Wystarczy wspo-

mnieć, że repozytorium cyfrowe amerykańskiego 

Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej 

(NCBI) zawiera rekordy jedynie niespełna 60 artyku-

łów naukowych poświęconych różnym aspektom 

biologii tego gatunku. Dla porównania, wspomniana 

baza wylicza aż ponad 2 000 artykułów związanych 

z pandą wielką. Tak nieduże zainteresowanie badaw-

cze przekłada się częściowo na znikome zaintereso-

wanie opinii publicznej sytuacją norki europejskiej. 
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Jego brak, a także brak wiedzy na temat 

gatunku wśród ogółu społeczeństwa 

uznać należy za najgroźniejszą determi-

nantę niedostatku podejmowanych wo-

bec norki europejskiej działań konserwa-

torskich, czego skutkiem jest postępujący 

spadek liczebności jej globalnej populacji.

ZACHOwANIE PULI gENOwEJ
Polska populacja norki europejskiej już 

nie istnieje. Kilka osobników tego ga-

tunku utrzymywanych jest w Ogrodzie 

Zoologicznym w Poznaniu, uczestniczą-

cym w Europejskim Programie Ochrony 

Zwierząt (EEP) dla norki europejskiej. 

Pula genowa opisywanego gatunku 

w  Polsce zachowała się również w  po-

staci zbiorów muzeów przyrodniczych 

i  ośrodków akademickich (również za-

granicznych), które wymagają pilnego 

skatalogowania. Obecnie norka euro-

pejska podlega w  Polsce ścisłej ochro-

nie prawnej jako gatunek wymagający 

ochrony czynnej (Dz. U. 2016, poz. 2183), 

nie są jednak prowadzone niemal żadne 

działania w  kierunku zachowania puli 

genowej tego gatunku i  jego ewentual-

nego przywrócenia. Wyjątkiem są prace 

nad opracowaniem krajowego programu 

ochrony norki europejskiej, zainicjowane 

w 2008 r. przez organizację pozarządową 

Federacja Zielonych „GAJA” i kontynu-

owane obecnie przez Polskie Towarzy-

stwo Genetyki Konserwatorskiej LUTRE-

OLA we współpracy z Instytutem Badań 

nad Bioróżnorodnością US.

MIędZYNAROdOwY PROJEKT
Owocem współpracy w tym zakresie jest 

międzynarodowy projekt „Nauka w służ-

bie przyrody – ochrona puli genowych 

gatunków ssaków zagrożonych i bliskich 

zagrożeniu wymarciem poprzez transfer 

wiedzy i  wymianę doświadczeń w  za-

kresie najlepszych praktyk w  genetyce 

konserwatorskiej teriofauny”1, którego 

liderem jest Instytut Badań nad Bioróż-

norodnością US. Projekt realizowany jest 

w  partnerstwie z  międzynarodowym 

związkiem stowarzyszeń Coalition Clean 

Baltic oraz we współpracy z Polskim To-

warzystwem Genetyki Konserwatorskiej 

LUTREOLA, Zachodniopomorskim Uni-

wersytetem Technologicznym w Szczeci-

nie i Uniwersytetem Przyrodniczym we 

Wrocławiu.

Warto przypomnieć, że genetyka 

konserwatorska jest nauką o  ochronie 

puli genowych celem zachowania bio-

różnorodności oraz zapewnienia ciągłości 

procesów ewolucyjnych i ekologicznych 

odpowiedzialnych za jej wytwarzanie 

i  utrzymywanie. To interdyscyplinarna 

nauka teoretyczna i stosowana w obrębie 

biologii konserwatorskiej (naukowe pod-

stawy ochrony przyrody), badająca i opi-

sująca możliwości wykorzystania dorobku 

teoretycznego oraz narzędzi praktycznych 

genetyki (zwłaszcza genetyki moleku-

larnej, populacyjnej, ewolucyjnej, ekolo-

gicznej, krajobrazowej i hodowlanej oraz 

genomiki) – w powiązaniu z biogeograią, 

systematyką biologiczną, bioinformatyką 

i biomatematyką – w ochronie przyrody.

Celem projektu jest dostarczenie wie-

dzy z zakresu genetyki konserwatorskiej 

zagrożonych gatunków europejskich oraz 

transfer wiedzy i wymiana doświadczeń 

w zakresie najlepszych praktyk ochrony 

przyrody opartych na dorobku genetyki 

konserwatorskiej.

Kluczowe znaczenie dla projektu ma 

współpraca bilateralna zespołu polskie-

go i  organizacji międzynarodowej, da-

jąca możliwość wymiany doświadczeń 

w obszarze ochrony gatunków w różnym 

stopniu zagrożonych wymarciem, w od-

miennych warunkach przyrodniczych, 

społeczno-gospodarczych i  prawno-po-

litycznych. Projekt dostarczyć ma prak-

tycznej wiedzy i  umiejętności z  zakresu 

genetyki konserwatorskiej zagrożonych 

gatunków ssaków. Ma także na celu roz-

winięcie i wzmocnienie międzynarodowej 

współpracy bilateralnej pomiędzy partne-

rami projektu i podniesienie kompetencji 

członków zespołu.

Inicjatywa ta przyczynia się też do 

zwiększenia możliwości planowania 

działań ochrony przyrody ex situ i in situ, 

a  także do promocji międzynarodowej 

współpracy w zakresie genetyki konser-

watorskiej, popularyzacji i  zwiększenia 

rozpoznawalności genetyki konserwator-

Mapa rozmieszczenia norki europejskiej. Kolorem zielonym oznaczono 
historyczny zasięg gatunku, żółtym – potwierdzony zasięg współczesny, 
różowym – obszary, z których gatunek najprawdopodobniej ustąpił 
od początku XXI wieku 
Oprac. Radosław Brzeziński
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skiej wśród ogółu społeczeństwa, służb od-

powiedzialnych za realizację zadań ochro-

ny przyrody i młodych naukowców.

Wymienione cele osiągnięte zostały 

poprzez opublikowanie dwóch monogra-

ii naukowych: Genetyka konserwatorska 

w Polsce – teoria i praktyka oraz Norka eu-

ropejska, Mustela lutreola (L., 1761) – uwa-

runkowania ochrony gatunku krytycznie 

zagrożonego wyginięciem (obie dostępne 

na stronie internetowej www.lutreola.

pl). Pierwsza publikacja poświęcona jest 

zastosowaniu osiągnięć genetyki konser-

watorskiej w praktyce ochrony przyrody 

w Polsce, natomiast druga służyć ma popu-

laryzacji idei ochrony norki europejskiej.

KONFERENCJA  
„NAUKA w SłUżBIE PRZYROdY”
W ramach projektu zorganizowana zosta-

ła również międzynarodowa konferencja 

poświęcona genetyce konserwatorskiej 

„Nauka w  służbie Przyrody – genetyka 

konserwatorska i  przeciwdziałanie in-

wazjom biologicznym” (25–26.09.2017, 

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk 

Przyrodniczych US). Jej celem był transfer 

wiedzy i wymiana doświadczeń w zakre-

sie najlepszych praktyk ochrony przyrody, 

opartych na dorobku genetyki konserwa-

torskiej, oraz przeciwdziałania zagrożeniu 

rodzimych ekosystemów ze strony obcych 

gatunków inwazyjnych, a także promocja 

międzysektorowej i  międzynarodowej 

współpracy w wymienionych obszarach.

W trakcie sześciu sesji referatowych 

wysłuchać można było dziewiętnastu 

prelekcji, wśród których za najistotniej-

sze uznać można wykłady dr. hab. inż. 

Przemysława Śmietany, prof. US (Instytut 

Badań nad Bioróżnorodnością US) Zróż-

nicowanie genetyczne raka szlachetnego 

Astacus astacus na Pomorzu i  Mikhaila 

Durkina (Coalition Clean Baltic) czy pre-

lekcję dr inż. Marty Kempf (Uniwersytet 

Rolniczy im. H. Kołłątaja w  Krakowie) 

Rola genetyki konserwatorskiej w ochronie 

populacji drzew leśnych. Wymienione wy-

stąpienia prezentowały możliwość apli-

kacji wyników konkretnych badań gene-

tycznych w praktyce ochrony przyrody, 

stanowiąc doskonały przykład transferu 

wiedzy naukowej, przydatnej prakty-

kom wdrażających wypracowane przez 

naukę narzędzia w ochronę zagrożonych 

gatunków.

W trakcie sesji plakatowych zapoznać 

można było się z ośmioma posterami na-

ukowymi, np. Bank próbek biologicznych 

ryb Polski – cele i założenia dr. Łukasza Na-

pory-Rutkowskiego (Zakład Ichtiobiologii 

i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu). 

Zaprezentowana inicjatywa stanowi po-

stulat integracji działań instytucji nauko-

wych, organizacji pozarządowych oraz 

administracji państwowej i  samorządo-

wej, kolekcjonujących próbki biologiczne 

organizmów wodnych. Integracja doty-

czy wymiany informacji na temat zaso-

bów próbek, by zwiększyć ich dostępność 

dla podmiotów podejmujących badania, 

w których bardzo ważne jest zgromadze-

nie dużej liczby próbek reprezentatyw-

nych dla dużych obszarów lub grup syste-

matycznych.

Wśród prelegentów i  autorów po-

sterów znaleźli się zarówno naukowcy, 

jak również przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i studenci, reprezentują-

cy m.in. Polskie Towarzystwo Genetyki 

Konserwatorskiej LUTREOLA, Instytut 

Biochemii i Bioizyki PAN, Wydział Nauk 

o Żywności i Rybactwa Zachodniopomor-

skiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie, Coalition Clean Baltic, Wy-

dział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwer-

sytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 

West-Iceland Nature Research Centre 

(Islandia), Stację Morską im. Profesora 

Krzysztofa Skóry czy Macrogen Europe. 

W  ciągu dwóch dni konferencji zareje-

strowano 61 uczestników – naukowców, 

przedstawicieli służb ochrony przyrody, 

organizacji pozarządowych i  leśników, 

w tym gości z Islandii, Szwecji, Holandii, 

Rosji, Czarnogóry, Turcji i Wietnamu.

Pozytywne opinie na temat tego wy-

darzenia wskazały na potrzebę organiza-

cji cyklicznych konferencji naukowych 

poświęconych genetyce konserwator-

skiej. Bardzo dobra współpraca pomiędzy 

Instytutem Badań nad Bioróżnorodnością 

US a  Polskim Towarzystwem Genetyki 

Konserwatorskiej LUTREOLA stwarza 

perspektywy do owocnego przygoto-

wywania takich spotkań naukowych 

w  Szczecinie pod egidą Uniwersytetu 

Szczecińskiego. u

1 Projekt inansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwu-

stronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2009–2014 dla Programu PL02 „Ochrona 
różnorodności biologicznej i ekosystemów” oraz ze środ-

ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej.

Norka europejska
Fot. Nicolai Meyer
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Do Łobeskiego Domu Kultury na pierwszą na-

ukową konferencję zaprosili osoby zaintereso-

wane jej tematyką – gospodarz miejsca, burmistrz 

Łobza Piotr Ćwikła i członkowie Łobeskej Fundacji 

Archeologicznej – organizatorzy tego przedsięwzię-

cia. W pierwszej części – referatowej – wystąpili na-

ukowcy z Katedry Archeologii US: dr Agnieszka Ma-

tuszewska, dr Marta Chmiel-Chrzanowska, a także  

dr Rafał Simiński (Instytut Historii i Stosunków Mię-

dzynarodowych US), dr hab. Andrzej Janowski (Insty-

tut Archeologii i Etnologii PAN) oraz piszący te słowa. 

Z przyczyn obiektywnych zabrakło dr. Marcina Szy-

dłowskiego z Katedry Archeologii US, ale jego tekst, 

Dziedzictwo Ziemi Łobeskiej
Konferencja „Dziedzictwo archeologiczne 
Ziemi Łobeskiej czynnikiem rozwoju turystyki” 
(18.10.2017, Łobez), która odbyła się w ramach 
Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, to wydarzenie 
wyjątkowe nie tylko dla lokalnej społeczności.

Bogdan Przybyła
student II roku 
archeologii US
prezes 
Łobeska Fundacja 
Archeologiczna

tak jak i artykuły pozostałych prelegentów, zostanie 

opublikowany w przygotowywanej monograii Dzie-

dzictwo kulturowe Ziemi Łobeskiej.

Co istotne, referatom przysłuchiwali się przedsta-

wiciele lokalnych władz samorządowych: burmistrz 

Łobza, starosta łobeski, burmistrzowie gmin Resko 

i Węgorzyno oraz wójt gminy Radowo Małe, przed-

stawiciele nadleśnictw, młodzież licealna oraz miesz-

kańcy powiatu.

Drugą część konferencji odbyła się w terenie. Za-

rząd Łobeskiej Fundacji Archeologicznej przedstawił 

włodarzom powiatowym obszar, który mógłby być 

wykorzystany w tworzeniu archeologicznego szlaku 

turystycznego.

Wszystko wskazuje na to, że konferencje staną się 

wydarzeniem cyklicznym – burmistrz Reska zapro-

ponował, aby przyszłoroczna odbyła się na terenie 

gminy Resko.

Konferencja została doinansowana ze środków 

gminy Łobez. u

W złożonym po zewnętrznej stronie grobowca sondażu (listopad 2017) 
odsłonięto bruk wzmacniający oraz elementy obstawy bocznej, pozyskano 
także materiał ceramiczny i krzemienny. Decyzję na prowadzenie prac wydał 
Zachodniopomorski Konserwator Zabytków na wniosek Łobeskiej Fundacji 
Archeologicznej, kierownikiem badań jest dr Agnieszka Matuszewska 
(Katedra Archeologii U S). Badania prowadzone są na terenie gmin Resko 
i Węgorzyno, które je doinansowują. W wykopaliskach biorą udział członko-

wie fundacji i wolontariusze z Łobza 
Fot. archiwum ŁFA
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Herbarium Stetinensis 
– zielnik i baza danych o zasobach roślin naczyniowych 

i grzybów na Pomorzu Zachodnim. 
Specjalne urządzenie badawcze (SPUB)

Zielnik Uniwersytetu Szczecińskiego Herbarium Stetinensis i Zachodniopomorski Atlas 
Rozmieszczenia Roślin i Grzybów ZARRiG zostały zakwaliikowane decyzją Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do inansowania na kwotę 490 000 zł jako Specjalne 
Urządzenie Badawcze. Nowy SPUB to integralny system wiedzy o bioróżnorodności 
Pomorza Zachodniego w odniesieniu do roślin i grzybów. 

prof. dr hab. 
Agnieszka Popiela

Katedra Botaniki 
i Ochrony Przyrody
Wydział Biologii US

Herbarium Stetinensis (zielnik SZUB i baza da-

nych) stanowią unikatową dokumentację stu-

diów nad różnorodnością biologiczną regionu Pomo-

rza Zachodniego, prowadzonych od ponad stu lat. 

Dzięki zbiorom zielnikowym możliwe są prace po-

równawcze w zakresie taksonomii, analizy w zakre-

sie ochrony przyrody i środowiska, badania stopnia 

antropopresji na układy biologiczne oraz określanie 

tempa wymierania gatunków. Stanowią one również 

materiał do badań molekularnych.

Zarówno kolekcje zielnikowe, jak i gromadzone 

dane o  stanowiskach są źródłem wyjściowym dla 

opracowań biologii, ekologii oraz badań zasięgów i za-

grożeń gatunków cennych, rzadkich i zagrożonych 

wymarciem. W skład herbarium wchodzą kolekcje: 

zielnik roślin naczyniowych SZUB, zielnik porostów 

SZUB-Lichen, zielnik grzybów SZUB-F oraz zbiory 

niemieckie historyczne (1837–1939). W zasobach Her-

barium Stetinensis znajduje się obecnie ok. 55 tys. 

okazów, w tym ok. 6 tys. grzybów i 8 tys. porostów. 

Szczególną wartość mają zbiory historyczne botani-

ków niemieckich i cenne zbiory uczonych polskich 

badających Pomorze po 1945 r. (m.in. Carla Baenitza, 

Stefana Kownasa, Eugeniusza Ćwiklińskiego, Jani-

ny Jasnowskiej, Tadeusza Głazka, Mariana Ciaciury), 

a także ważne pod względem taksonomicznym i uni-

katowe w skali kraju opracowane kolekcje naukowe 

(np. rodzaje: Elatine, Carex, Alchemilla, Opegrapha). 

Ryc. 1  
Mapa rozmieszczenia Nym-

phaea alba (grzybienie białe) 
na Pomorzu Zachodnim 
Źródło: ZAR-
RiG_05.11.2017, mapa 
wygenerowana metodą 
kartogramu, gdzie podsta-
wowa jednostka wynosi 
5km x 5km 
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Wiele z nich to alegaty referencyjne, cy-

towane w  licznych publikacjach. Około 

80% zbiorów to arkusze pochodzące z Po-

morza Zachodniego, pozostałe to kolekcje 

z innych terenów Polski, a także ze Skan-

dynawii, Niemiec, obszaru basenu Morza 

Śródziemnego (Sycylia, Majorka, Kreta, 

Peloponez, Półwysep Apeniński) oraz Ar-

menii i Rosji.

W Herbarium Stetinensis zorganizo-

wano wolontariat hobbistyczny dla senio-

rów, obecnie w prace przy kolekcji zaanga-

żowanych jest siedem osób – każda z nich 

pracuje w herbarium około dwóch godzin 

tygodniowo. Wolontariat ten jest aktual-

nie beneicjentem programu „Społecznik 

– zachodniopomorski system wspierania 

inicjatyw oddolnych”, który częściowo i-

nansuje materiały zielnikowe i szkolenia 

wyjazdowe.

BAZY dANYCH
Konieczność określenia zakresu ochrony 

gatunkowej oraz podjęcia próby oszaco-

wania bioróżnorodności bardzo uspraw-

niają internetowe systemy informatyczne. 

Baza danych Zachodniopomorski Atlas 

Rozmieszczenia Roślin i  Grzybów ZAR-

RiG, zintegrowana z zielnikiem, obejmuje 

rodzime i  trwale zadomowione gatunki 

roślin naczyniowych i grzybów w polskiej 

części Pomorza Zachodniego. Źródłem da-

nych są wszystkie dostępne opublikowa-

ne i nieopublikowane daty florystyczne, 

pochodzące z literatury botanicznej lory-

stycznej i itosocjologicznej od początków 

XIX wieku oraz materiałów zielnikowych 

przechowywanych w herbarium. System 

pozwala na generowanie map rozmiesz-

czenia poszczególnych gatunków w różnej 

skali i na różnych podkładach (ryc. 1).

Przyznane inasowanie zostanie wy-

korzystane w ciągu dwóch lat na zatrud-

nienia, zakup materiałów niezbędnych do 

utrzymania i eksploatacji herbarium i bazy 

danych, prowadzenie współpracy krajo-

wej i zagranicznej realizowanej poprzez 

wymianę materiałów zielnikowych, zdo-

bywanie doświadczeń i wymianę danych 

z instytucjami (np. zielnik KRA – Uniwer-

sytet Jagielloński; zielnik K – Royal Bota-

nic Gardens, Kew, Wielka Brytania; ziel-

nik GFW – Uniwersytet w Greifswaldzie, 

Niemcy; zielnik B – Botanischen Gartens 

und Botanischen Museums Berlin-Dah-

lem, Niemcy; zielnik WA – Uniwersytet 

Warszawski), weryfikację zbiorów ziel-

nikowych przez specjalistów, bieżące 

administrowanie systemem bazodano-

wym i stroną internetową, ich rozwijanie 

w  miarę potrzeb, a  także udostępnianie 

systemu oraz jego rozwój.

Planowana jest digitalizacja literatu-

ry historycznej i  materiałów archiwal-

nych na temat lory i mykobioty Pomo-

rza Zachodniego, również organizacja 

szkoleń i  warsztatów z  zakresu znajo-

mości roślin i grzybów Pomorza Zachod-

niego, jako dziedzictwa przyrodniczego 

Polski, skierowanych do środowiska po-

zaakademickiego. Podejmujemy ponadto 

działania w kierunku stworzenia jedno-

litej, zintegrowanej i publicznie dostępnej 

bazy internetowej o zasobach Pomorza 

Zachodniego w  odniesieniu do roślin 

i  grzybów – Flora & Funga Pomeranica 

Occidentalis. u

Alegaty przygotowane do włączenia do kolekcji
Fot. Filip Kacalski

Składka alegatów gatunków porostów 
- zbiory z XIX w. 

Fot. Filip Kacalski
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O badaniach różnorodnych ekosystemów wodnych i… treningu larw ryb 
z dr hab. inż. Robertem Czerniawskim (Katedra Zoologii Ogólnej) 
rozmawia Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”. 

Środowiska wodne 
pod lupą

dr hab. inż. Robert 
Czerniawski, prof. US

Katedra Zoologii Ogólnej
Wydział Biologii US

Zespół Katedry Zoologii Ogólnej wydziału Biolo-

gii US był wraz z drawieńskim Parkiem Narodo-

wym współorganizatorem wrześniowej I Krajowej 

Konferencji „Funkcjonowanie i Ochrona wód Pły-

nących – Potamon”. Czym na co dzień zajmują się 

pracownicy katedry?

Generalnie zajmujemy się oceną ekologiczną środo-

wisk wodnych – zarówno zbiorników stojących, jak 

i cieków, szczególnie małych rzek i strumieni. Można 

powiedzieć, że jesteśmy hydrobiologami, ale zakres 

naszego działania jest znacznie szerszy. Nasze bada-

nia obejmują ekosystemy wodne pod kątem prak-

tycznie całego łańcucha troicznego, od producentów 

pierwotnych, czyli glonów powodujących zakwity 

wód, przez roślinność wodną, organizmy plankto-

nowe – zooplankton, zwierzęta zamieszkujące dno 

– ważny łącznik pomiędzy wodą a osadami dennymi 

– po ryby znajdujące się na szczycie piramidy troicz-

nej, jak również pasożyty zwierząt wodnych jako 

ważny czynnik inhibitujący lub aktywujący procesy 

życiowe.

Można więc powiedzieć, że bardzo szeroko rozumia-

ne ekosystemy wodne nie mają przed Państwem 

tajemnic.

Chyba tak, chociaż ostatnio zajęliśmy się również 

ssakami żyjącymi na pograniczu lądu i wody, a mia-

nowicie bobrami. Udowodniliśmy, że ich działalność 

w niektórych przypadkach może znacznie bardziej 

zmieniać środowisko wodne małych strumieni niż 

działalność ludzka. W naszych warunkach geogra-

icznych oznacza to na tyle duże zmiany warunków 

środowiskowych, że np. typowe dla wartkich stru-

mieni pstrągi potokowe zostają wyparte przez inne, 

popularnie występujące gatunki, typowe dla wód 

stojących, np. płoć czy okonia. Mając to na uwadze, 

naszym zadaniem jest ocenić, jak zmiany w środowi-

sku naturalnym wpływają na przenoszenie energii 

w rzece pomiędzy kolejnymi poziomami troicznymi 

i  jaki mają wpływ na wzbogacenie rzeki w materię 

organiczną.

Które konkretnie akweny bada zespół?

Nasze prace realizujemy głównie w wodach Pomorza 

Zachodniego, szczególnie w dorzeczu rzeki Drawy 

oraz dolnym odcinku Odry. Te dwa obszary zostały 

przez nasz zespół dość szczegółowo opisane, zarówno 

w krajowych, jak i zagranicznych periodykach na-

ukowych, ale również w monograiach wydawanych 

okazyjnie. Wyniki wszystkich naszych badań z ob-

szaru Drawy zostały bardzo szeroko i  szczegółowo 

opisane w książkowym opracowaniu zatytułowanym 

Restauracja rybacka zlewni Drawy z uwzględnieniem 

rekultywacji, ochrony i poprawy środowiska oraz roz-

woju społeczno-gospodarczego regionu (red. J. Domaga-

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przegląd Uniwersytecki”
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ła, Uniwersytet Szczeciński 2015). Na ba-

dania w latach 2006–2015 otrzymaliśmy 

dwukrotnie doinansowanie ze środków 

Unii Europejskiej na łączną kwotę prawie 

3 mln zł. Co istotne, nie zakończyliśmy 

jeszcze swoich prac w tym regionie, czego 

przejawem jest wspomniana współpra-

ca z Drawieńskim Parkiem Narodowym, 

z  którym we wrześniu 2017 zorganizo-

waliśmy I  Krajową Konferencję „Funk-

cjonowanie i  Ochrona Wód Płynących 

– Potamon”, doinansowaną w znacznym 

stopniu ze środków Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie. W ramach konfe-

rencji ukazała się pierwsza w Polsce mo-

nografia Funkcjonowanie i ochrona wód 

płynących, skupiająca problemy zarzą-

dzania wodami płynącymi (red. R. Czer-

niawski, P. Bilski, Uniwersytet Szczeciń-

ski 2017).

Oprócz tego w regionie Drawy współ-

pracujemy z licznymi gminami. We wrze-

śniu 2017 roku Lokalna Grupa Działania 

Pojezierze Dobiegniewskie w  ramach 

konkursu wybrała do zrealizowania nasz 

projekt badawczy dotyczący restauracji 

jeziora w Dobiegniewie, który będzie do-

inansowany w wysokości 270 tys. zł. ze 

środków UE w ramach programu opera-

cyjnego „Rybactwo i Morze 2014–2020”.

Akwen akwenowi nierówny. Czy zespół 

katedry ma możliwość porównania na-

szych regionalnych z innymi środowiska-

mi wodnymi?

Tak. Prowadzimy nasze prace głównie 

w  regionie charakteryzującym się rela-

tywnie mało zróżnicowanym krajobra-

zem, dlatego nawiązaliśmy w 2015 roku 

współpracę z Uniwersytetem w Vila Real 

w  Portugalii (Universidade de Tras-os-

-Montes e Alto Douro – UTAD). W koope-

racji z  Portugalczykami przebadaliśmy 

dość dokładnie stan rzek północnej zlew-

ni rzeki Douro, słynącej z  winnic, gdzie 

produkuje się słynne wino porto, na tle 

warunków środowiskowych. Wszystko 

to w  przepięknym górskim krajobrazie, 

w rzekach cechujących się wielkim spad-

kiem, od 1800 m n.p.m. u źródeł do 6 m 

n.p.m u ujścia, przy długości tych rzek się-

gającej tylko ponad 40 km. W naszych wa-

runkach niemożliwe jest znalezienie tego 

typu obiektów badań.

Możemy zatem porównać, jaki wpływ 

ma różny sposób zagospodarowania zlew-

ni rzek lub prac utrzymaniowych na ich 

stan fizykochemiczny i  biologiczny po-

między dwoma zróżnicowanymi geogra-

icznie i klimatycznie obszarami. Jesteśmy 

przy tym pewni, że do tej pory jeszcze 

nikt w tak kompleksowy sposób jak my 

nie podszedł do oceny rzek północnego 

regionu Portugalii. A biorąc pod uwagę sła-

by stan poznania wód tego regionu, nasze 

wyniki będą wykorzystywane przez tam-

tejszych ekologów wód, hydrobiologów, 

hydrologów i pewnie też włodarzy jesz-

cze przez wiele lat. Współpraca pomiędzy 

naszymi ośrodkami wciąż trwa i  będzie 

trwać, ponieważ dotychczasowe wyniki 

wspólnych badań to właściwie materiał do 

podejmowania kolejnych wyzwań. Warto 

dodać, że badania prowadzone w Portu-

galii realizowane były wspólnie z Katedrą 

Hydrobiologii i Akwakultury Uniwersy-

tetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po-

nadto w 2014 roku podpisaliśmy umowę 

z francuskim instytutem Biotechnologies 

de la Cryoconservation et Régénération, 

INRA-SCRIBE w Ren o współpracy w za-

kresie prowadzenia badań nad kriobanko-

waniem zasobów genetycznych zwierząt, 

zmianami zachodzącymi podczas mro-

żenia materiału biologicznego i osiąganiu 

optymalnej jakości deponowanego w cie-

kłym azocie materiału.

Trudno zapewne prowadzić szerokie 

badania samodzielnie. Z  jakimi innymi 

ośrodkami naukowymi w Polsce współ-

pracuje zespół katedry?

Przykładem takiej współpracy jest zada-

nie, którego pojęliśmy się w  roku 2017, 

polegające na określeniu wpływu róż-

nego sposobu zagospodarowania zlewni 

małych rzek na ilość materii organicznej 

i  stopień zanieczyszczania przez nie du-

żych rzek, do których uchodzą. Z uwagi 

Dr Tomasz Krepski podczas zimowego poboru prób bentosu
Fot. Robert Czerniawski 
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na objęcie badaniami całej Polski jest to 

przedsięwzięcie realizowane przez kilka 

ośrodków naukowych w Polsce. Dołączy-

ły do nas między innymi: Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocła-

wiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lubli-

nie, Uniwersytet w Białymstoku czy Uni-

wersytet Warmińsko-Mazurski.

Który z Państwa projektów ma najbar-

dziej nietypowy sposób realizacji?

Oprócz typowych prac związanych z sze-

roko pojętą oceną ekosystemów wodnych, 

od wielu lat zajmujemy się próbą odnowy 

wędrownych gatunków ryb, szczególnie 

troci wędrownej oraz łososia atlantyc-

kiego, którego polska populacja wyginęła 

– co ciekawe, była to populacja drawska. 

Zajęliśmy się w tym wypadku najbardziej 

wrażliwymi stadiami tych ryb, a  mia-

nowicie ich larwami, które wylęgają się 

głównie w  sztucznych warunkach kon-

trolowanych przez człowieka. Po wsiedle-

niu ich do wód naturalnych narażamy je 

na niebezpieczeństwo, ponieważ nie mają 

umiejętności poszukiwania naturalnego 

pokarmu przy jednoczesnym osłabionym 

instynkcie unikania drapieżników. Dla-

tego w laboratorium, przed wsiedleniem 

larw tych ryb do strumieni, staramy się je 

trenować poprzez przyzwyczajanie do su-

rowych warunków naturalnych.

Jak przebiega trening larw?

W tym celu karmimy młode ryby żywym 

pokarmem w postaci zooplanktonu, larw 

owadów czy nawet ryb. Nasi podopieczni 

są zmuszeni do poszukiwania tego ciągle 

uciekającego i  ukrywającego się pokar-

mu. Larwa zmuszona jest polować, aby 

się najeść, dzięki czemu wykształca się 

u niej instynkt łowiecki, bardzo potrzeb-

ny w  warunkach naturalnych. Dotych-

czas larwy były karmione głównie paszą, 

ustawiały się nad dnem basenów i czeka-

ły na opadające cząstki, co właściwie nie 

wykształcało u nich żadnych umiejętno-

ści. W takich sztucznych warunkach były 

one oczywiście najedzone, ale po wsiedle-

niu do strumienia zdarzało się, że czekały 

o ustalonych porach na swoje porcje, któ-

rych oczywiście nie otrzymały. Objawia-

ło się to wysoką, nawet stuprocentową, 

śmiertelnością właśnie z głodu. Nasza me-

toda pozwoliła na jej zmniejszenie nawet 

o  60%. Innym sposobem jest straszenie 

ryb drapieżnikami, po to, aby w warun-

kach naturalnych ich unikały, a nie trak-

towały swojego wroga jako przyjaciela. 

Ten mechanizm wykształcił się, dlatego 

że w sali akwaryjnej wraz z pojawieniem 

się człowieka, czyli kogoś o  większych 

gabarytach, pojawiał się pokarm. Stąd 

w  warunkach naturalnych młode ryby 

mogą traktować dużego drapieżnika jako 

dostarczyciela pokarmu, ochoczo do nie-

go podpływając. Co oczywiste, drapieżnik 

zjada niefrasobliwą oiarę. Naszym zada-

niem jest nauczyć młodą rybę, że kontakt 

z większym obiektem skutkuje niebezpie-

czeństwem, więc należy go unikać. Dlate-

go trenujemy ryby w myśl zasady „jak się 

samemu najeść, aby przy tym nie zostać 

samemu zjedzonym”. Udało się nam opu-

blikować wyniki eksperymentów w  re-

nomowanym, branżowym czasopiśmie 

„Journal of Applied Ichthyology” (nr 27, 

2011, nr 31, 2014, nr 35, 2014).

Zespołowi Katedry Zoologii Ogólnej za-

pewne nieobca jest tak bardzo potrzebna 

naszemu społeczeństwu edukacja ekolo-

giczna. Jakie działania aktualnie są przez 

Państwa podejmowane?

Ostatnio dosyć intensywnie angażujemy 

się w  projekt edukacji ekologicznej dla 

szkół podstawowych i licealnych naszego 

województwa, choć również województw 

ościennych. W  tym celu podpisaliśmy 

umowę z Centrum Edukacji Ekologicznej 

i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, który 

jest ośrodkiem posiadającym znakomite 

zaplecze edukacyjne i  badawcze. Nasze 

wspólne przedsięwzięcie to głównie dwa 

projekty. Pierwszy zakłada wyposażenie 

CEEiRJ w profesjonalny sprzęt laborato-

ryjny. Drugi – to prowadzenie przez na-

szych naukowców serii zajęć dla dzieci 

i młodzieży. Mają one charakter teoretycz-

Wyniki treningu ryb
Oprac. dr Łukasz Sługocki
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ny (wykłady), jak i praktyczny (warsztaty), 

i są związane z badaniami ekosystemów 

wodnych, głównie jezior. Uczestnicy zajęć, 

czyli dzieci i młodzież ze szkół podstawo-

wych, gimnazjów i liceów, dowiadują się, 

na czym polega praca ekologa wód, hy-

drobiologa czy konserwatora przyrody. 

Zdobywają oni zdecydowanie ponadpro-

gramową wiedzę przyrodniczą. Staramy 

się przełamywać pewne stereotypy czy 

weryfikować pewne błędnie używane 

pojęcia, szczególnie przez media, chociaż 

również zdarzające się w programach na-

uczania.

Jakie to błędy i stereotypy?

Na przykład często słyszymy, że proces 

eutrofizacji jest zagrożeniem dla jezior, 

a to nic innego jak naturalny proces sta-

rzenia się jezior i ostatecznie ich zaniku. 

Drugim przykładem jest bardzo częste 

utożsamianie ekologii z ochroną przyro-

dy czy ochroną środowiska. Jest to dość 

poważnym błędem, ponieważ ekologia to 

w szerokim znaczeniu nauka zajmująca 

się interakcjami zachodzącymi pomiędzy 

różnymi elementami środowiska przy-

rodniczego (także człowieka), czyli jest to 

nauka skupiająca swoją uwagę na czymś 

zupełnie innym niż również błędnie 

utożsamiane ze sobą ochrona przyrody 

i ochrona środowiska.

wspomniał Pan o znakomitym zapleczu 

badawczym CEEiRJ w Szczecinku.

Tak, staramy się je efektywnie wykorzy-

stać, tym bardziej że nasze porozumienie 

zakłada również możliwość korzystania 

z infrastruktury CEEiRJ przez studentów 

kierunków biologia oraz ochrona i  inży-

nieria środowiska przyrodniczego Uni-

wersytetu Szczecińskiego, na przykład 

podczas praktyk czy zajęć terenowych, 

które będą realizowane na początku roku 

2018.

Jakie mają Państwo plany na przyszłość?

Niestety w obliczu gwałtownie zmienia-

jących się trendów w naukach przyrod-

niczych nie jesteśmy w stanie dokładnie 

sprecyzować naszych planów. Z drugiej 

strony taka dynamika zmian wymusza 

kreatywność i daje większe szanse na roz-

wój. Zamierzamy robić to, co potrafimy 

najlepiej, jednak żywo reagując na do-

niesienia o  najnowszych osiągnięciach 

naukowych, nie tylko w  naszym obsza-

rze badawczym. Należy tutaj wyraźnie 

zaznaczyć, że wiele pomysłów i zaczątki 

dzisiejszych przedsięwzięć powstawały 

podczas dyskusji z poprzednim kierowni-

kiem katedry, prof. dr. hab. Józefem Doma-

gałą, który stworzył zespół o tak szerokiej 

specjalizacji. Dzisiaj rozwijamy te pomysły 

i dostosowujemy do istniejących potrzeb. 

W  sposób ciągły kontynuujemy nasze 

ustalone prace, zwłaszcza że zebraliśmy 

w ostatnich latach obszerny materiał do 

badań, pochodzący z różnych części Euro-

py. Jego opracowanie i publikowanie wy-

ników wymagać będzie wytężonej pracy 

przez kilka najbliższych lat. u

Uczestnicy konferencji Potamon 2017
Fot. Łukasz Sługocki
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O epokowych odkryciach archeologicznych 
na Pomorzu Zachodnim, o obiektach sprzed tysięcy lat 
z dr Agnieszką Matuszewską (Katedra Archeologii US)  
rozmawia Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna 
„Przeglądu Uniwersyteckiego”.

Rondele 
i grobowce

dr Agnieszka Matuszewska
Katedra Archeologii US

Instytut Historii i Stosunków 
Międzynarodowych 

Wydział Humanistyczny US

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przegląd Uniwersytecki”

we wrześniu 2017 roku media obiegła sen-

sacyjna wiadomość o odnalezieniu na polu 

uprawnym w Nowym Objezierzu w okolicach Mo-

rynia (zachodniopomorskie) tajemniczych kręgów. 

Jaka jest historia tego odkrycia?

Domniemany obiekt neolityczny typu rondel został 

odkryty przez paralotniarza Norberta Pająka, który 

sfotografował stanowisko w 2015 roku i przekazał 

zdjęcia właścicielowi terenu. Zupełnie niezależ-

nie obiekt ten został dostrzeżony przez archeologa 

Marcina Dziewanowskiego na zdjęciu satelitarnym 

w czerwcu 2016 roku. Rok zajęło nam załatwianie 

pozwoleń, zgody właściciela terenu, przygotowanie 

bazy i pozyskanie inansowania.

Z jakiego typu i jakiej wartości naukowej obiektami 

mamy do czynienia?

Rondele to założenia przestrzenne, najczęściej kształ-

tu kolistego, mające zwielokrotnione układy fos i pali-

sad. Rowy dochodziły do dziesięciu metrów szeroko-

ści i sześciu metrów głębokości. W Nowym Objezierzu 

dokumentacja fotograiczna ujawniła zarysy czterech 

rowów z trzema bramami i trzema rowkami, śladami 

po palisadzie. Średnica zewnętrzna wynosi około 100 

metrów. To pierwszy tego typu obiekt z terenu Pomo-

rza Zachodniego, w całej Polsce jak dotąd zidentyi-

kowano ich zaledwie kilka, co stoi w dość znaczącym 

kontraście z ich relatywną obitością na terytoriach 

„południowych”. W całej Europie zlokalizowano po-

nad sto tego typu obiektów, najwięcej na terenie dzi-

siejszych Czech i Niemiec.

Jest Pani kierownikiem zespołu badającego rondel. 

Jakie prace do tej pory wykonano i jakie są wstępne 

wyniki?

Tegoroczne badania pilotażowe na tym niezwykle 

ciekawym stanowisku prowadzone były przez ze-

spół naukowców w składzie: dr hab. Lech Czerniak, 

prof. UG (Uniwersytet Gdański), dr Łukasz Pospiesz-

ny (Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akade-

mii Nauk), mgr Michał Jakubczak oraz mgr Marcin 

Dziewanowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu). Uczestniczyli w nich także studenci 
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naszego uniwersytetu. Realizowaliśmy 

dwa podstawowe cele. Przede wszystkim 

przeprowadziliśmy weryikację zdjęć sa-

telitarnych i  lotniczych, które wskazują 

na obecność monumentalnego obiektu 

typu rondel. Na podstawie analogii może 

on być datowany na około 4800–4600 lat 

p.n.e. Staraliśmy się pozyskać dane i wyko-

nać dokumentację obiektu, co pozwala na 

wpisanie go do rejestru zabytków i wdro-

żenie programu ochrony konserwator-

skiej, odpowiedniej do jego bardzo wyso-

kiej rangi naukowej i ekspozycyjnej.

W pierwszym etapie prac, jakim były 

badania geomagnetyczne przeprowadzo-

ne przez dr. Łukasza Pospiesznego, uzy-

skany obraz potwierdził istnienie założe-

nia składającego się z czterech kolistych 

struktur i trzech wejść.

Rondel zajmuje sporą powierzchnię, 

możliwości dość skromnego zespołu ba-

dawczego były ograniczone. Jak udało się 

Państwu potwierdzić pierwsze hipotezy?

W celu uchwycenia wszystkich czterech 

rowów i jednego z wejść założyliśmy jeden 

wykop, w  formie trójkąta o  rozmiarach 

około 3,7 ara. Następnie w  jego obrębie 

wykonaliśmy liniowy przekop o szeroko-

ści 2–3 metrów przez rowy wzdłuż ściany 

zachodniej. Naszym celem było określe-

nie pełnych rozmiarów rowów oraz roz-

poznania ich stratygrafii. Udało nam się 

dzięki temu zebrać materiał do datowania, 

w tym radiowęglowego, i do analiz przy-

rodniczych, w tym palinologii i mikrostra-

tygraii. Dzięki pobraniu próbek z proilu 

rowu będzie można analizować, jak i kie-

dy poszczególne warstwy się formowały, 

jak wyglądał proces jego zasypywania czy 

np. jakie towarzyszyły temu warunki at-

mosferyczne. Kopaliśmy do głębokości od 

1,6 do 2 metrów. Odkryliśmy pozostałości 

po trzech wewnętrznych palisadach i kon-

strukcji palisadowej wzdłuż ścian wejścia, 

która biegła od najbardziej wewnętrznego 

rowu w kierunku centrum obiektu.

deklaruje Pani, że najbardziej pasjonuje 

Ją odkrywanie śladów ludzkiej bytno-

ści i kultury. Czy tym razem także uda-

ło się dotknąć przedmiotów należących 

przed tysiącami lat do naszych dalekich 

przodków?

Tak, pozyskaliśmy materiał ceramiczny 

i krzemienny kultury ceramiki wstęgowej 

kłutej oraz narzędzia kamienne – m.in. 

płytę szlifierską wykonaną z piaskowca. 

Kilkanaście depozytów kości zwierzęcych, 

które złożono przed tysiącami lat w dwóch 

wewnętrznych rowach, zostało przekaza-

nych do dalszych analiz specjalistycznych 

– archeozoologicznych i do datowania ra-

diowęglowego.

wiele osób zadaje sobie pytanie, czemu 

miały służyć te budowle.

Prawdopodobnie rondele były miejscem 

kultu, pierwszymi w Europie monumen-

talnymi świątyniami, być może w  ich 

wnętrzu obchodzono uroczyście zmiany 

pór roku. Przypuszczam, że jednocześnie 

służyły jako forum spotkań lokalnych 

społeczności, które wspólnym wysiłkiem 

je budowały i utrzymywały.

Jakie badania planowane są w przyszłym 

roku?

Planujemy kilka etapów badań. Wcze-

sną wiosną odbędą się tzw. badania po-

wierzchniowe w okolicy naszego obiektu, 

prowadzone w  promieniu około pięciu 

kilometrów. Chcielibyśmy zarejestrować 

możliwie najwięcej stanowisk arche-

ologicznych z  neolitu (młodszej epoki 

kamienia), co umożliwi analizę struktur 

osadniczych tego mikroregionu w dobie 

funkcjonowania rondela. Do naszego ze-

społu dołączyli specjaliści od badań pale-

ośrodowiskowych, dlatego w tym samym 

czasie planujemy dalsze badania palinolo-

giczne. Pomogą one m.in. odpowiedzieć na 
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Proil jednego z czterech rowów, które były elementem konstrukcji rondela
Fot. Marek Schiller

Dr Agnieszka Matuszewska na założonym przez archeologów wykopie, którego łączna 
powierzchnia wynosiła 370 m2 

Fot. Marek Schiller
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pytania, jak prawie 7 tysięcy lat temu wy-

glądało otoczenie przyrodnicze człowieka, 

jaki panował klimat i jaki model gospodar-

ki przeważał. I oczywiście na zakończenie 

badania wykopaliskowe – jeśli tylko uda 

nam się pozyskać stosowne pozwolenia 

i wystarczające doinansowanie. Dodam, 

że wiele osób zgłasza nam kolejne ciekawe 

obiekty, wytypowaliśmy już jeden, gdzie 

planujemy przeprowadzić badania geo-

magnetyczne.

Można powiedzieć, że wykopaliska w No-

wym Objezierzu to podsumowanie bo-

gatego sezonu. Jego początek to również 

pierwsze prace przy megalitycznym gro-

bowcu w pobliżu dolic.

Zarejestrowany grobowiec jest jedynym 

uwzględnionym w  monumentalnym 

Atlasie niemieckich grobów megalitycz-

nych (Atlas der Megalithgräber Deutsch-

lands, 1967) autorstwa Ernsta Sprockhof-

fa, który uwzględniał informacje zebrane 

jeszcze w latach trzydziestych XX wieku. 

Sprockhoff pisał, że na północnej granicy 

gminy (Gemarkungsgrenze), w północno-

-wschodniej części rewiru (Jagens) 31, 

w  lesie Jakobshagen znajduje się grób 

megalityczny (Hünenbett), który nie jest 

oznaczony na mapie Messtischblatt. Ma 

on kształt trapezu i  zorientowany jest 

w przybliżeniu na osi wschód–zachód. Za 

wydłużonym wzniesieniem w kierunku 

wschodniego krańca znajduje się tylko 

częściowo widoczne obramowanie (Ein-

fassung). Wzdłuż północnej krawędzi jest 

ułożonych 16 kamieni. W  południowo-

-wschodnim rogu znajduje się kamień na-

rożny (Eckstein), dwa kamienie od frontu 

(Steinseite) i trzy ułożone w sposób dający 

możliwość rozpoznania południowej czę-

ści wzdłużnej (Langseite). Grobowiec, sa-

dząc po wzniesieniu, musiał mieć długość 

53 m. Szerokość części czołowej wynosi 7,5 

m. Szerokości zachodniej, krótszej strony 

(Schmalseite) na pagórku nie da się ustalić, 

ponieważ na południu niepostrzeżenie 

przechodzi ona w pole. Komory (Kammer) 

nie udało się zarejestrować.

Czy udało się potwierdzić rozpoznania 

dokonane przez Ernsta Sprockhoffa?

Kluczowym elementem prac archeolo-

gicznych prowadzonych na tym obiekcie 

w sierpniu 2017 roku były badania geo-

magnetyczne, wykonane przez Maksyma 

Mackiewicza i Bartosza Myśleckiego (Fun-

dacja archeolodzy.org). Celem prospekcji 

było rozpoznanie konstrukcji kopca, jego 

zasięgu, a także wskazanie sąsiadujących 

z  nim, niewidocznych na powierzchni, 

reliktów struktur antropogenicznych (np. 

rowów, jam, palenisk), co pozwoliło-

by na ogólną ocenę organizacji prze-

strzennej otoczenia obiektu. Bada-

nia magnetyczne miały też wskazać 

przestrzenie warte podjęcia ewen-

tualnych badań sondażowych. Aby 

stworzyć jak najbardziej optymalne 

warunki do badań geomagnetycz-

nych, usunięto częściowo drzewa 

i gęste krzaki porastające obiekt me-

galityczny. Pomiary objęły dostępną 

przestrzeń, pozwalając na wykona-

nie badań na łącznej powierzchni 

14 arów. Obszary leśne są zazwyczaj 

słabiej eksploatowane niż np. pola 

orne, dzięki czemu teren był stosun-

kowo wolny od anomalii dipolowych, 

wynikających z  zalegania śmieci 

w  warstwie przypowierzchniowej. 

Uzyskano czytelne i wysokiej jakości 

dane, opisujące parametry geoizycz-

ne badanego obiektu, pozwalające 

na zasugerowanie dalszych ustaleń 

dotyczących jego rozmiarów, kon-

strukcji i zastosowanych budulców. 

Niezwykle ważną składową dla uści-

ślenia interpretacji archeologicznej 

jest konfrontacja wyników badań 

magnetycznych z dokumentacją wy-

kopaliskową.

PROJEKTY 

Kość zwierzęca (prawdopodobnie o znaczeniu kultowym), która została odkryta na dnie 
jednego z rowów  przez Joannę Strzelczyk, studentkę III roku archeologii 
Fot. Marek Schiller

Zachodnia część wykopu z widocznymi sondażami, które pozwoliły odsłonić proile 
wszystkich rowów rondela
Fot. Marek Schiller
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Co zatem udało się odnaleźć w ziemi?

Najważniejsze było odsłonięcie obstawy 

grobowca, która okazała się zachowana 

niemal w całości i ma kształt wydłużone-

go trójkąta. Jedynie w „ogonie” grobowca 

czytelna jest luka spowodowana obec-

nością w tym miejscu niewybuchu z cza-

sów II wojny światowej, który według 

informacji uzyskanej od pracowników 

Nadleśnictwa Choszczno został usunięty 

przez saperów w latach dziewięćdziesią-

tych XX wieku. Część obstawy na skutek 

zadrzewienia została lekko przesunię-

ta. Wiemy już, że obiekt ten miał formę 

wydłużonego trójkąta, zorientowanego 

w  przybliżeniu w  osi wschód–zachód, 

z  wyraźnie wyodrębnionym czołem od 

strony wschodniej. Długość nasypu wy-

nosiła około 80 m, przy szerokości około 

10–12 m w najszerszym miejscu w pobli-

żu czoła kurhanu. Wysokość względem 

otoczenia nie przekraczała 1,5 m w streie 

czołowej, łagodnie obniżając się w kierun-

ku zachodnim.

Jak ten obiekt sytuuje się wobec jemu 

podobnych, zbadanych wcześniej przez 

Panią i innych naukowców?

Dla mnie to były pierwsze badania gro-

bowca megalitycznego. Do tej pory na Po-

morzu Zachodnim przebadano zaledwie 

kilka tego rodzaju obiektów (na początku 

XX wieku oraz w  latach siedemdziesią-

tych i  osiemdziesiątych). Jednak tylko 

w jednym przypadku ich wyniki zostały 

opublikowane w formie krótkiego arty-

kułu. Dlatego tak ważne są nasze bada-

nia – pozwoliły już przetestować metodę 

geomagnetyczną, a  pozyskany materiał 

ceramiczny i krzemienny bez wątpienia 

należy wiązać z  tzw. kulturą pucharów 

lejkowatych (IV tysiąclecie p.n.e.). Dzięki 

naszym pracom udało się potwierdzić, że 

wszystkie grobowce megalityczne w kom-

pleksie lasów dolickich budowane były 

w identyczny sposób i zdecydowanie moż-

na zaliczyć je do grupy tzw. grobowców 

kujawskich.

Jakie badania przewiduje Pani przyszłym 

sezonie?

To zależy, jak długo potrwają badania 

w Nowym Objezierzu. Optymalnie było-

by dokończyć eksplorację grobowca, za-

dokumentować wielowarstwowy bruk 

kamienny w jego części czołowej i dokopać 

się do komory grobowej. Jednak wymaga 

to czasu i sporego zespołu, ponieważ pra-

cy będzie znacznie więcej niż w tym roku. 

Nie wyobrażam sobie takich badań bez 

pomocy grupy pracowników izycznych, 

dlatego też wszystko zależeć będzie od 

możliwości organizacyjno-inansowych.

Brała Pani także udział w  konferencji 

„dziedzictwo archeologiczne Ziemi łobe-

skiej czynnikiem rozwoju turystyki”, któ-

ra odbyła się 18 października 2017 roku 

w łobzie.

Na tej konferencji prezentowany był 

związany z grobowcami megalitycznymi 

projekt, który został zainicjowany przez 

Bogdana Przybyłę, prezesa Łobeskiej Fun-

dacji Archeologicznej, obecnie studenta 

II roku archeologii na naszym uniwersy-

tecie. Podstawowym celem projektu jest 

weryikacja funkcjonalna i chronologiczna 

obiektów odkrytych przez niego na ziemi 

łobeskiej. To już kolejna cenna inicjatywa 

fundacji, która wpisuje się w działania ma-

jące na celu ochronę regionalnego dzie-

dzictwa kulturowego i ma bardzo ważny 

walor edukacyjny. u

PROJEKTY 

Fragment glinianego naczynia kultury pucharów lejkowatych (z IV tysiąclecia p.n.e.),  
który został znaleziony pomiędzy kamieniami obstawy grobowca w Dolicach
Fot. Marek Schiller 

Zachowana niemal w całości obstawa grobowca w Dolicach
Fot. Marek Schiller 
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współpraca Wydziału 
Filologicznego US z Izbą Handlowo- 
-Przemysłową w Neubrandenburgu

dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-
-Sokołowska, prof. US 

dyrektor 
Instytut Filologii Germańskiej

Wydział Filologiczny US

25 września 2017 roku gośćmi JM Rektora prof. 

Edwarda Włodarczyka byli: dr Wolfgang 

Blank, przewodniczący Izby Handlowo-Przemysło-

wej (IHK) Neubrandenburg; Torsten Haasch, główny 

dyrektor zarządzający IHK Neubrandenburg; Małgo-

rzata Stopa, Dom Gospodarki, Szczecin; prof. dr hab. 

Marek Górski, prorektor ds. nauki i współpracy mię-

dzynarodowej US; prof. dr hab. Ewa Komorowska, 

dziekan Wydziału Filologicznego US; dr Małgorzata 

Osiewicz-Maternowska, prodziekan ds. studenckich 

WF; dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. 

US, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej US i Jo-

anna Misiukajtis, kierownik Działu Spraw Między-

narodowych US. Spotkanie dotyczyło podpisania 

umowy o współpracy Wydziału Filologicznego US 

z IHK Neubrandenburg. Omówiono możliwości wy-

korzystania kompetencji pracowników Wydziału 

Filologicznego i studentów kierunków ilologicznych 

w  zakresie znajomości języków obcych we współ-

pracy naukowo-biznesowej na obszarze pogranicza 

z uwzględnieniem partnerów z innych krajów.

Efektem rozmów było podpisanie listu intencyj-

nego 12 października 2017 roku podczas uroczystego 

spotkania niemiecko-polskiego Kręgu Gospodarcze-

go, odbywającego się w czasie Dni Współpracy Pol-

sko-Niemieckiej. Podpisy złożyli: dr Wolfgang Blank, 

przewodniczący IHK Neubrandenburg; Torsten Ha-

asch, główny dyrektor zarządzający IHK Neubran-

denburg; dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorektor 

ds. kształcenia US; prof. dr hab. Ewa Komorowska, 

dziekan Wydziału Filologicznego oraz dr hab. Jolanta 

Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, dyrektor Insty-

tutu Filologii Germańskiej.

Inicjatywa podpisania umowy o współpracy wy-

szła z  Instytutu Filologii Germańskiej US, który od 

roku akademickiego 2015/2016 prowadzi studia po-

dyplomowe na kierunku Korespondencja w Bizne-

sie w Języku Niemieckim i Polskim, przygotowujące 

do przeprowadzanego w IHK egzaminu w zakresie 

korespondencji handlowej, którego zdanie otwiera 

możliwości podjęcia pracy w przedsiębiorstwach pol-

sko-niemieckich. Przygotowywanie kadry jest szcze-

gólnie istotne na rynku pracy w  naszym obszarze 

przygranicznym.

Współpraca obejmuje m.in. działania na rzecz 

optymalizacji strategii komunikacyjnych między 

biznesem i nauką, ze szczególnym uwzględnieniem 

aspektów międzykulturowych, optymalizację strategii 

komunikacyjnych wewnątrz i pomiędzy przedsiębior-

stwami, wymianę informacji o kierunkach studiów, 

sylabusach, miejscach praktyk i ofertach pracy. u

Od lewej: dr Małgorzata Osiewicz-Maternowska, prodziekan WF; 
prof. dr hab. Marek Górski, prorektor ds. współpracy nauki i współpracy zagra-

nicznej; Dr. Wolfgang Blank, przewodniczący IHK Neubrandenburg wschodniej 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego; JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk; Tor-

sten Haasch, główny dyrektor zarządzający IHK Neubrandenburg wschodniej 
Meklemburgii-Pomorza Przedniego; prof. dr hab. Ewa Komorowska, dziekan 
WF US; dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US, dyrektor IFG US 

Fot Filip Kacalski
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Międzynarodowy 
Dzień Fizyki Medycznej
Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej wraz z Wydziałem 
Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego, Zakładem Fizyki Medycznej 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskim 
Centrum Onkologii w Szczecinie zaprosiły uczniów zachodniopomorskich szkół na 
wspólne świętowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej. 

Podczas spotkania 17 listopada 2017 roku odbyło się uroczyste 

rozstrzygnięcie kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu dla 

młodzieży ponadgimnazjalnej. Jego celem jest rozbudzanie za-

interesowania izyką, ukazywanie związku pomiędzy tą nauką 

a medycyną oraz popularyzowanie zawodu izyka medycznego. 

Aby wziąć udział w konkursie, należało przygotować prezentację 

multimedialną na temat roli izyki w medycynie. 

Zwycięzcami tegorocznej edycji, na którą wpłynęło 37 prac, 

zostali Mikołaj Szczudło, Łukasz Nowarkiewicz oraz Dariusz Mo-

stowski z Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Prof. 

Maksymiliana Tytusa Huberta w Szczecinie za pracę Druk 3D 

w biomedycynie.

„Wysoko oceniono oryginalność tematu, przedstawiony 

szeroki zakres zastosowań, a przede wszystkim fakt rzetelnej 

wiedzy teoretycznej i  praktycznej autorów” – powiedział dr 

Mirosław Lewocki z Wydziału Matematyczno-Fizycznego US, 

prezes Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki 

Medycznej.

Drugą nagrodę oraz nagrodę prorektora US otrzymały Ali-

cja Gil, Gabriela Sieracka oraz Agnieszka Antkowiak z III Liceum 

Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie za pra-

cę Sygnały generowane przez organizm EKG EEG EMG. Natomiast 

trzecia nagroda traiła do Kingi Bieleninik oraz Marcina Wasza-

ka z IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzyczny-

mi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie za pracę Magne-

toencefalograia. Nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizyki 

Medycznej otrzymały zaś Maja Woźniak, Paulina Salamon oraz 

Violetta Brajer z II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie za 

pracę Chwila w ciemności.

Coroczne obchody poświęcone są popularyzowaniu fizyki 

medycznej. W ramach święta odbyły się zatem wykłady otwarte, 

które wygłosili: prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski – Promieniowa-

nie jonizujące na Ziemi i w kosmosie; dr Zbigniew Drukała – Zdro-

wy tryb życia; dr Karolina Jezierska – Lasery w medycynie oraz dr 

Marcin Litoborski – Najnowsze technologie w radioterapii – Akce-

lerator Halcyon irmy Varian. u

Julia Poświatowska-Szumiło

rzeczniczka US

Uczestnicy Międzynarodowego Dnia Fizyki 
na US 
Fot. Filip Kacalski
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Dział Spraw Międzynarodowych US od 2015 roku 

aplikuje o środki inansowe na wymianę z kra-

jami partnerskimi, uzyskawszy do tej pory ponad 

480 000 € na organizację mobilności studentów i pra-

cowników. Kwota ta przeznaczona jest zarówno na 

tzw. mobilność wyjeżdżającą, dzięki której studenci 

i pracownicy US odbywają wymianę w uczelni part-

nerskiej, jak i przyjeżdżającą, kiedy gościmy studen-

tów i pracowników uczelni partnerskich.

Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego i uczel-

ni partnerskich mogą korzystać z siedmiodniowych 

wyjazdów w celach dydaktycznych (nauczyciele aka-

demiccy) lub w celach szkoleniowych (nauczyciele 

akademiccy i pracownicy administracyjni). Studenci 

natomiast studiują przez semestr na wybranej przez 

siebie uczelni. Oferta jest atrakcyjna szczególnie dla 

doktorantów US, ponieważ, zgodnie z zasadami Pro-

gramu Erasmus+, mają oni możliwość uczestnictwa 

w wymianie w każdej uczelni partnerskiej, natomiast 

studenci studiów licencjackich i magisterskich nie 

mogą korzystać z wyjazdów do niektórych krajów 

azjatyckich, Afryki czy na Bliski Wschód.

Komisja Europejska zapowiada rozszerzenie mo-

bilności studentów o wyjazdy w celu realizacji prak-

tyk zawodowych, które nie tylko stanowią uzupełnie-

nie wykształcenia akademickiego studentów, ale są 

też szansą na zaprezentowanie Uniwersytetu Szcze-

cińskiego jako instytucji naukowej, która oferuje stu-

dentom zagranicznym możliwość odbywania prak-

tyk, np. w laboratoriach czy centrach badawczych.

Od roku 2015/2016 gościmy studentów i pracow-

ników m.in. z Chin, Gruzji, Sri Lanki czy Indonezji 

i Ukrainy, co służy pogłębianiu umiędzynarodowienia 

naszej Alma Mater. Studenci i pracownicy, po odbyciu 

wymiany, wracają do swoich krajów, dzielą się do-

świadczeniami i nabytą wiedzą ze swoimi współpra-

cownikami i rówieśnikami, a ci, dzięki informacjom 

z pierwszej ręki, także decydują się na udział w pro-

gramie. Niektórzy uczestnicy po spędzeniu semestru 

na US, są zainteresowani kontynuacją nauki na kolej-

nych stopniach studiów na naszej uczelni i deklarują 

chęć powrotu jako studenci studiów stacjonarnych.

Większość mobilności pracowniczych zarówno 

wyjeżdżających, jak i  przyjeżdżających, stanowią 

wymiany nauczycieli akademickich w  celach dy-

daktycznych, natomiast wyjazdy szkoleniowe, np. 

w formie jobshadowing, są przede wszystkim wyko-

rzystywane przez pracowników administracyjnych 

uczelni partnerskich.

DSM od 2013 roku organizuje międzynarodowy 

tydzień szkoleniowy dla nauczycieli akademickich 

i  pracowników administracyjnych zagranicznych 

uczelni (International Staff Training Week), w któ-

rym co roku bierze udział ok. piętnastu osób. Goście 

finansują swój pobyt dzięki stypendiom programu 

Erasmus+ na wyjazdy szkoleniowe. Podczas czwartej 

edycji tego wydarzenia (czerwiec 2016) sześciu uczest-

ników z krajów partnerskich mogło zorientować się, 

jak funkcjonuje Uniwersytet Szczeciński i porozma-

wiać z przedstawicielami wydziałów o współpracy 

Program Erasmus+ 

Małgorzata Kopalska
koordynator ds. mobilności 

z krajami partnerskimi
Dział Spraw 

Międzynarodowych US

Erasmus+ to edukacyjny program Komisji Europejskiej obowiązujący w latach 2014–2021, 
inansujący m.in. mobilność edukacyjną w szkolnictwie wyższym. Do 2015 roku mobilność 
ta ograniczała się do państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji 
i Macedonii (tzw. kraje programu). Ponad dwa lata temu poszerzono tę listę o tzw. kraje 
partnerskie, czyli niemalże wszystkie pozostałe państwa świata.
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możliwej do realizacji także poza pro-

gramem Erasmus+. Kolejny Internatio-

nal Staff Training Week planowany jest 

w drugiej połowie maja 2018 roku.

DSM koordynuje organizację mobil-

ności inansowanej z dwóch konkursów 

(ogłoszonych w  2016 i  2017 roku) w  ra-

mach akcji 1 – Mobilność Edukacyjna: 

mobilność studentów i  pracowników 

szkół wyższych z krajami partnerskimi. 

Dwa pierwsze projekty dofinansowane 
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Liczba dofinansowanych mobilności (stan 

kwalifikacji na 05.12.2017)

pracownicy

przyjeżdżający
pracownicy

wyjeżdżający

 

26 935,00 €

10 680 €
18 255 €

104 663 €

48 660 €
43 795 €

22 100 €
16 620 € 19 810 €

77 775 €

22 600 €

Uzyskane dofinansowanie na mobilność z krajami 
partnerskimi w latach 2015 - 2017

w 2015 roku już się zakończyły. Rezultaty 

materialne zakończonych projektów to 

realizacja 26 mobilności pracowniczych 

i 33 mobilności studenckich oraz wsparcie 

finansowe uczestników poprzez wypła-

cane stypendia Erasmus+ (w przypadku 

pracowników łączna kwota stypendiów 

to 41 055 €, a w przypadku studentów – 

122 823 €).

Do rezultatów niematerialnych zali-

czymy natomiast rozwinięcie kompeten-

cji zarówno naukowych, jak i  interper-

sonalnych. W przypadku pracowników 

można mówić także o rezultatach na po-

ziomie instytucjonalnym, np. nawiązanie 

kontaktów, podtrzymanie lub rozwinięcie 

dotychczasowej współpracy. Z analizy ra-

portów indywidualnych, wypełnianych 

przez wszystkich uczestników mobilno-

ści w  programie Erasmus+, wynika, że 

studenci wymieniają najczęściej: doce-

nienie wartości innych kultur, zdolność 

do adaptacji i funkcjonowania w nowych 

sytuacjach, otwartość na nowe wyzwa-

nia, umiejętność współpracy z  osobami 

funkcjonującymi w  różnych kulturach 

oraz zwiększenie swoich zaintereso-

wań tematyką europejską jako korzyści 

z udziału w programie, które wpłynęły na 

ich osobisty rozwój. Natomiast pracowni-

cy wskazują na: wymianę tzw. dobrych 

praktyk, budowanie sieci partnerów, na-

wiązywanie kontaktów, wzmocnienie 

współpracy międzyinstytucjonalnej, dzie-

lenie się wiedzą.

W ramach projektów bieżących, do-

finansowanych w roku 2016 i 2017, zre-

alizowanych zostało już 14 mobilności, 

a w semestrze letnim 2017/2018 odbędzie 

się co najmniej kolejnych 16 wymian za-

równo studenckich, jak i pracowniczych.

Następny wniosek aplikacyjny składa-

ny będzie w lutym 2018 roku – pozwoli on 

na kontynuację działań w kolejnych latach 

akademickich z uczelniami m.in. z Chin, 

Gruzji, Ukrainy, Wietnamu i Kanady.

Informacje na temat mobilności z kraja-

mi partnerskimi można uzyskać na stronie 

internetowej Działu Spraw Międzynarodo-

wych US w zakładce „Erasmus+ kraje part-

nerskie”: http://www.dsm.usz.edu.pl/. u 
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PROJEKTY 

WYSOKOŚĆ ŚRODKóW POZYSKANYCH PRZEZ US NA MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (KA107) 

NA TLE INNYCH UCZELNI O PODOBNYM POTENCJALE W PROGRAMIE ERASMUS+ MIERZONYM WYSOKOŚCIą 

PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA NA MOBILNOŚĆ Z KRAJAMI PROGRAMU W ROKU 2016 (KA103)

konkurs

KA107-2015-1

konkurs

KA107-2015-2

konkurs

KA107-2016

konkurs 

KA107-2017

Uniwersytet Szczeciński

(KA103: 476 650,00 EUR)
161 310,00 EUR 25 025,00  EUR 61 895,00 EUR 226 220,00 EUR

Szkoła główna gospodarstwa wiejskiego 

(KA103: 469 300,00 EUR)
339 660,00 EUR 89 405,00 EUR 215 060,00 EUR 173 235,00 EUR

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

(KA103: 470 250,00 EUR)
311 025,00 EUR 102 335,00 EUR 276 590,00 EUR 175 215,00 EUR

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

(KA103: 508 675,00 EUR)
45 600,00 EUR nie aplikowano 36 180,00 EUR 23 010,00 EUR

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie (KA103: 544 625,00 EUR)
73 110,00 EUR nie aplikowano 56 545,00 EUR 63 850,00 EUR

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Jego całkowity 

budżet wynosi 14,7 mld euro. Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

• Akcja 1. Mobilność edukacyjna;

• Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

• Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

• Program Jean Monnet;

• Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są 

inicjatywy związane ze sportem.

W ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w szkolnictwie wyższym wspierane są następujące działania:

• mobilność studentów i pracowników uczelni;

• wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus: zintegrowane programy studiów wyższych oferowane przez konsorcja 

instytucji szkolnictwa wyższego, które przyznają stypendia na cały okres studiów najlepszym studentom studiów magi-

sterskich na całym świecie;

• pożyczki dla studentów podejmujących pełne studia drugiego stopnia (magisterskie) w innym kraju uczestniczącym w pro-

gramie Erasmus+; o pożyczki studenci będą mogli się ubiegać w wybranych bankach lub agencjach krajowych udzielają-

cych pożyczek studenckich.

Dział Spraw Międzynarodowych US koordynuje mobilność studentów i pracowników uczelni w ramach Akcji 1 z krajami pro-

gramu (KA103) i z krajami partnerskimi (KA107).
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JUBILEUSZE

Wokół wybranych problemów konstytucjonalizmu
Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Andrzeja Bałabana

Rocznice i jubileusze stanowią zawsze okazję do 
uhonorowania doniosłych zdarzeń lub znamienitych 
osób. Tak też rzecz się miała z 70-leciem urodzin 
Profesora Andrzeja Bałabana, które obchodziliśmy 
uroczyście w październiku 2017 roku. Szacowny Jubilat 
jest znanym prawnikiem i nauczycielem akademickim 
naszego uniwersytetu od 1988 roku. 

dr Przemysław Mijal                             dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US
Katedra Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej

Wydział Prawa i Administracji US 
Podczas uroczystości jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr hab. Andrzeja Bałabana

Fot. Filip Kacalski

Jego jubileuszowi zawdzięczamy między innymi 

interesującą publikację książkową Wokół wybra-

nych problemów konstytucjonalizmu, którą mieliśmy 

zaszczyt redagować. Jej zawartość to 29 opracowań, 

przygotowanych przez 33 autorów – specjalizują-

cych się w prawie konstytucyjnym oraz innych gałę-

ziach prawa – z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także  

z 11 innych ośrodków akademickich. Tom został 

przygotowany i wydany w prestiżowym Wydawnic-

twie Sejmowym, co dowodzi, albo powinno dowo-

dzić, wysokiego standardu opracowań w niej zawar-

tych. Uwagę zwraca fakt, że teksty zostały złożone 

do połowy 2016 roku, czyli jeszcze nie mogły doty-

czyć najbardziej aktualnych zagadnień ustrojowo- 

-politycznych.

Jako redaktorzy zdecydowaliśmy się na umiesz-

czenie poszczególnych artykułów według kolejności 

alfabetycznej nazwisk autorów. W tomie nie odnaj-

dziemy zdecydowanie dominującego wątku tema-
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JUBILEUSZE

tycznego, jednak cechą wspólną opraco-

wań jest umieszczenie ich na płaszczyźnie 

prawa publicznego.

ISTOTNE I AKTUALNE TEMATY
Jeśli jednak podejmiemy próbę podziału 

opracowań na wątki tematyczne, to moż-

na wyodrębnić kilka z nich.

Po pierwsze, nader doniosła i aktualna 

problematyka sądownictwa konstytucyj-

nego w  Polsce i  na świecie daje asumpt 

do rozważań o istocie tego sądownictwa 

i jego polskich uwarunkowaniach: zagad-

nienia to podjęli: B. Ziemianin (US), Pozy-

cja prawna Trybunału Konstytucyjnego; P. 

Mikuli, N. Fox (UJ), W poszukiwaniu opty-

malnego modelu wyboru sędziów sądu kon-

stytucyjnego; K. Flaga-Gieruszyńska (US), 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 

jako podstawa wznowienia postępowania 

cywilnego; P. Mijal (OIRP1), Opinia amicus 

curiae jako forma wsparcia sądu konstytu-

cyjnego; M. Granat (UKSW, sędzia TK w st. 

spoczynku), Pominięcie czy zaniechanie 

ustawodawcze? Uwagi na marginesie sporu 

przed Trybunałem Konstytucyjnym o de-

kret warszawski.

Po drugie, zagadnienia teorii konstytu-

cji i ogólne zagadnienia dogmatyki prawa 

konstytucyjnego stanowią bardzo istotną 

cześć ogółu publikacji, są to artykuły na-

stępujących autorów: J. Jaskiernia (UJK), 

Konstytucyjna zasada państwa jednolitego; 

R. Ludwikowski, A. Ludwikowska (Uni-

wersytet w  Waszyngtonie2), Two Firsts; 

A Comparative Study of the American and 

the Polish Consitutions; R. Grabowski (UR), 

Procedury specjalne zmiany konstytucji 

w  państwach europejskich; odstępstwa 

czasowe – tryb nadzwyczajny – tryb pil-

ny; A. Sylwestrzak (UG), Władza rządząca, 

władza opozycji i władza neutralna na tle 

tradycyjnych teorii podziału władz.

Po trzecie, odnajdujemy dość liczne 

opracowania dotyczące bardziej szczegó-

łowych kwestii dogmatyki prawa konsty-

tucyjnego Polski i państw obcych w nastę-

pujących artykułach: A. Bień-Kacała, Z. 

Witkowski (UMK), Naczelny Dowódca Sił 

Zbrojnych w świetle unormowań Konstytu-

cji RP; S. Grabowska (UR), Referendum jako 

instytucja odpowiedzialności konstytucyj-

nej prezydenta, analiza islandzkich regulacji;  

R. Mojak, A. Trubalski (UMCS), Pozycja 

ustrojowa Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej w  zakresie polityki zagranicznej 

oraz w  procesie funkcjonowania w  Unii 

Europejskiej; A. Szmyt (UG), W sprawie sej-

mowego i senackiego wezwania Prezydenta 

RP do odebrania ślubowania od wybranych 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego; H. 

Zięba-Załucka (UR), Prokuratura i jej kom-

petencje wobec administracji publicznej (na 

marginesie ustawy z 1985 roku); M. Master-

nak-Kubiak (UWr, sędzia NSA), Miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego 

jako przedmiot skargi konstytucyjnej; K. 

Complak (UWr), Amerykańska łaska pre-

zydencka drogowskazem dla polskiej od-

powiedniczki?; L. Garlicki (UW, sędzia TK 

w st. spoczynku, b. sędzia ETPCz), Związki 

monoseksualne w najnowszym orzecznic-

twie SN USA i  ETPCz.; P.A. Leszczyński 

(AJZP w GW3), Między Scyllą eurointegracji 

a Charybdą oligarchizacji władzy – dążenie 

do zmiany konstytucji Ukrainy po Rewolu-

cji Godnościowej 2013/2014.

Czwartą grupę opracowań stanowią 

artykuły z  zakresu prawa administra-

cyjnego i  gospodarczego publicznego: B. 

Zdziennicki (sędzia TK w st. spoczynku, 

b. Prezes TK), Znaczenie publicznopraw-

nej ochrony konkurencji dla praw jednost-

ki; J. Sługocki (US), Zagadnienia statusu 

wyższych stanowisk w  służbie cywilnej; 

R. Molski (US), Polityka promowania na-

rodowych czempionów w świetle zasady 

wolności gospodarczej; M. Jabłoński (UWr), 

Udostępnianie informacji sektora publiczne-

go do ponownego wykorzystania. Uwagi na 

tle nowych rozwiązań ustawowych.

W ramy książki wpisują się również 

zróżnicowane opracowania z zakresu pra-

wa międzynarodowego i unijnego, przy 

czym w kilku z nich odniesiono się do sy-

tuacji w Polsce: H. Suchocka (UAM4), Po-

transformacyjny proces zmian konstytucji 

w państwach Europy Środkowej i Wschod-

niej w świetle doświadczeń Komisji We-

neckiej; J. Ciapała (US), Wybrane uwagi 

na temat obowiązywania i stosowania ak-

tów prawa pochodnego Unii Europejskiej 

w kontekście konstytucyjnego systemu źró-

deł prawa; M. Grzybowski (UJ, sędzia TK 

w st. spoczynku), Wyboista droga Danii do 

Uroczystość jubileuszowa. Pierwszy rząd od lewej: dr hab. Daniel Wacinkiewicz, 
wiceprezydent Szczecina, WPiA US; dr  Bohdan Zdziennicki, b. prezes TK; prof. dr hab. 
Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa UMK; dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM,  
b. premier RP; prof. dr hab. Janusz Trzciński, b. wiceprezes TK i b. prezes NSA 
Fot. Filip Kacalski

JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk w imieniu własnym 
i władz rektorskich składa gratulacje i przekazuje Jubilatowi 
prof. dr. hab. Andrzejowi Bałabanowi upominek
Fot. Filip Kacalski
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W obecności szacownych gości: JM prof. dr. hab. 

Edwarda Włodarczyka oraz dziekanów: prof. 

dr hab. Ewy Komorowskiej (Wydział Filologiczny), 

dr. hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US (Wydział 

Prawa i Administracji), prof. dr. hab. Waldemara Tar-

czyńskiego (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarzą-

dzania), ks. dr. hab. Kazimierza Dullaka, prof. US (Wy-

dział Teologiczny) oraz licznego grona pracowników 

naukowych naszej uczelni Jubilatowi podarowano 

monografię Z archiwistyką po Europie w XX wieku, 

zredagowaną od strony merytorycznej przez dr. hab. 

Adama Makowskiego, prof. US. Tom ten ukazał się 

w Wydawnictwie Naukowym US jako kolejny w se-

rii wydawniczej „Historiograia Pomorska”, a składają 

się nań prace Jubilata zarówno już opublikowane, jak 

i będące owocem nowych przemyśleń nad przemia-

nami europejskiej archiwistyki w XX wieku.

Struktura wewnętrzna pracy dzieli się formalnie 

na pięć części. Pierwsza została poświęcona prof. dr. 

hab. Andrzejowi Tomczakowi, mistrzowi Jubilata, 

ostatnia zawiera zaś efekty poszukiwań nowych wy-

znaczników tożsamości archiwistyki w szybko zmie-

O monograii jubileuszowej 
prof. dr. hab.  Zdzisława Chmielewskiego

26 października 2017 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego 
odbyły się uroczyste obchody 75 rocznicy urodzin prof. dr. hab. Zdzisława Chmielewskiego, 
byłego dziekana Wydziału Humanistycznego, prorektora i rektora US, 
posła do Parlamentu Europejskiego.

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

Wspólnot i Unii Europejskiej; P. Łaski (US), 

Uwagi na temat aspektów materialnych sto-

sowania prawa międzynarodowego w we-

wnątrzpaństwowym porządku prawnym.

Ostatnią, szóstą grupę artykułów sta-

nowią dwa teksty, w  których dominuje 

tematyka historyczna: J. Trzciński (UW, 

sędzia TK w st. spoczynku), Konstytucja 

dla Europy z 1831 roku; D. Górecki (UŁ), Fi-

nanse Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na 

uchodźctwie po II wojnie światowej.

śROdOwISKO 
KONSTYTUCJONALISTów
Przegląd opracowań ujętych w  tomie 

jubileuszowym daje podstawę do trzech 

wniosków. Książka ta stanowi dobitny 

dowód integracji środowiska prawni-

czego, w tym zwłaszcza konstytucjonali-

stów, do których należy nasz Jubilat, od 

60 lat odbywających regularne zjazdy 

katedr i zakładów oraz dających wyraz 

solidarności i współpracy między inny-

mi poprzez przygotowywanie licznych 

konferencji i  ksiąg okolicznościowych. 

Problematyka polskiego prawa konsty-

tucyjnego ściśle koresponduje z  innymi 

dziedzinami prawa, albowiem współcze-

śnie – w konsekwencji tak zwanej kon-

stytucjonalizacji prawa – coraz częściej 

dyskurs naukowy musi zawierać odnie-

sienia do ustawy zasadniczej.

Ostatni, trzeci wniosek dotyczy obec-

nej sytuacji w Polsce, w której daje się za-

uważyć niebezpieczny prymat polityki 

nad prawem oraz występujący wśród czę-

ści klasy politycznej nihilizm konstytucyj-

ny. Można przypuszczać, że gdyby autorzy 

zdający swoje opracowania w pierwszej 

połowie 2016 roku znali późniejszą se-

kwencję zdarzeń prawnych i  politycz-

nych w Polsce, to ich wypowiedzi byłyby 

bardziej wyostrzone. Chociaż i tak wśród 

artykułów niejednokrotnie odnajdziemy 

sporą dozę krytycyzmu. u

Wokół wybranych problemów konstytucjona-

lizmu, red. J. Ciapała, P. Mijal, Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2017, ss. 401. 

1 Okręgowa Izba Radców Prawnych, dr P. Mijal jest jej dzieka-

nem.
2 Katolicki Uniwersytet w Waszyngtonie; Ericson Immingra-

tion Group, Arlington.
3 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopol-

skim.
4 Była prezes Rady Ministrów i ambasador w Stolicy Apostol-

skiej.
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niającym się w wyniku lawinowo postę-

pującej cyfryzacji świecie.

Zasadniczą część pracy tworzą trzy 

rozdziały. Rozpoczynają ją debiutanckie 

artykuły prof. Zdzisława Chmielewskiego, 

poświęcone roli archiwów zakładowych 

w początkowym okresie rewolucji infor-

macyjnej oraz granicom zespołowym akt 

miejskich wytworzonych na Pomorzu 

Zachodnim po 1945 roku. Do obu pozo-

stałych części Jubilat zaproponował po 

siedem osobnych materiałów: w pierwszej 

zarysowane są zasadnicze linie rozwojo-

we archiwistyki europejskiej w XX wieku 

(Przykłady uwspółcześniania europejskiej 

teorii archiwalnej w  XX wieku), a  druga 

stanowi podsumowanie osiągnięć nauko-

wych zasłużonych europejskich archiwi-

stów (Kolejne autoryzacje rozwoju europej-

skiej myśli archiwalnej w XX wieku). Obie 

wspomniane części tworzą jedną spój-

ną całość i zawierają ukazane z różnych 

punktów widzenia najważniejsze proble-

my nurtujące archiwistykę europejską 

w XX stuleciu. Wiek ten charakteryzujący 

się wielką zmiennością wywołaną przez 

dwie wojny światowe na gruncie archi-

walnym spowodował konieczność przej-

mowania przez archiwa znacznej liczby 

współczesnych akt.

główNE PROBLEMY  
ARCHIwISTYKI XX wIEKU
Główny problem w  zeszłym stuleciu to 

masowe narastanie akt wytwarzanych 

w  różnego rodzaju instytucjach, na co 

złożyło się kilka przyczyn. Oprócz wojen 

i  związanego z  nimi przerwania pracy 

przez tysiące aktotwórców, głównym po-

wodem wspomnianego zjawiska wydaje 

się być rozwój biurokracji oraz wzmac-

nianie się struktur państwa kontrolują-

cego na coraz liczniejszych polach swych 

obywateli i liczne grupy społeczne. W ar-

chiwach poszukiwano zatem skutecznej 

kontroli narastającej lawinowo dokumen-

tacji, bowiem nawet najbogatsze kraje nie 

są w  stanie przechowywać wszystkich 

wytworzonych na swoim terytorium 

materiałów. Rozwiązaniem stało się efek-

tywne kształtowanie narastającego zaso-

bu, tak aby do archiwów historycznych 

traiały najwartościowsze informacyjnie 

akta. Można to było zrobić poprzez odpo-

wiednią kwalifikację narastających akt 

i  brakowanie (niszczenie) nadprodukcji 

aktowej. Konieczność oceny i weryikacji 

najnowszych wytworów kancelaryjnych 

powoduje, że na archiwistach ciąży wiel-

ka odpowiedzialność, bowiem od jakości 

ich pracy zależy to, jakimi informacjami 

o przeszłości będą dysponować przyszłe 

pokolenia. Drugie, obok masowości akt, 

niezwykle istotne zagadnienie nurtujące 

archiwistów w  XX wieku to problema-

tyka zespołu archiwalnego i  jego granic. 

Granice zespołowe i wewnątrzzespołowe 

stają się w  tym przypadku kluczem do 

zrozumienia sposobów widzenia zespołu 

archiwalnego przez teoretyków i prakty-

ków archiwistyki. Zespołowość i jej ewo-

lucja, polegająca między innymi na roz-

mywaniu granic wewnątrz zespołowych, 

prowadziła w konsekwencji do widzenia 

zespołu archiwalnego jako niepodzielnego 

organizmu, który w trakcie opracowania 

mógł być dowolnie kształtowany przez 

archiwistę. Taki sposób postępowania jawi 

się jako odstępstwo od zasady prowenien-

cyjnej, nakazującej rekonstrukcję (o ile to 

tylko możliwe) pierwotnego registratural-

nego porządku akt. Aktywne podejście do 

zespołu to droga w kierunku przekształ-

cenia go wedle logicznie wykoncypowa-

nego przez archiwistę układu. Taki punkt 

widzenia wpłynął na zmiany w metodyce 

archiwalnej oraz na inne rozumienie zaso-

bów poszczególnych archiwów, w których 

zespół jest podstawowym elementem 

struktury archiwalnej. Trzeba wreszcie 

podkreślić, że spory wokół zespołu przy-

czyniły się do powstania zrębów archiwi-

styki jako osobnej dyscypliny naukowej.

TEZY I ROZwIĄZANIA
Tom wydany z okazji 75-lecia urodzin prof. 

Zdzisława Chmielewskiego stara się odpo-

wiedzieć na główne pytania, przed jakimi 

w XX wieku stanęła europejska archiwi-

styka. Odpowiedzi te są owocem zarówno 

ponownej wnikliwej analizy osiągnięć 

największych europejskich archiwistów 

w  minionym stuleciu, jak i  płynących 

z niej wniosków i przemyśleń. W publika-

cji wielokrotnie przewija się propagowa-

na przez prof. Zdzisława Chmielewskiego 

teza, wskazująca, że rozwój teorii archi-

walnej oraz uznanie przez europejskie 

JUBILEUSZE

JM prof. dr hab, Edward Włodarczyk  wręcza Jubilatowi 
prof. dr. hab. Zdzisławowi Chmielewskiemu  

upominek okolicznościowy
Fot. Filip Kacalski
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Wiosną Instytut Historii i Stosunków Między-

narodowych US poświęcił reformacji jedno ze 

spotkań Pomorskiej Ligi Historycznej, w której uczest-

niczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całe-

go województwa. Odbyło się ono w  Trzebiatowie, 

a główną jego częścią była debata oksfordzka, której 

sformułowany prowokacyjnie temat brzmiał: Refor-

macja na Pomorzu Zachodnim była hamulcem roz-

woju tożsamości regionalnej. Wybór Trzebiatowa był 

oczywisty, bowiem to tam, w klasztorze norbertanów 

w Białobokach, przebywał Johann Bugenhagen, Do-

ctor Pomeranus, rektor łacińskiej szkoły miejskiej, na-

uczyciel teologii, autor Pomeranii, przyjaciel Lutra, i to 

tam, 13 grudnia 1534 r., na Sejmie Stanów Pomorskich 

w kaplicy św. Gertrudy, książęta pomorscy wprowa-

dzili luteranizm jako religię panującą w księstwie.

W trzebiatowskiej edycji PLH spotkały się dru-

żyny z Kalisza Pomorskiego, Kołobrzegu, Drawska 

i Pyrzyc. Debatę zorganizowano w kościele ewangelic-

ko-augsburskim św. Jana, w dawnej kaplicy św. Ger-

Mimo że reformacja miała w dziejach Pomorza ogromne znaczenie, rok jej 500-lecia 
nie wypadł w regionie imponująco. O jubileuszu, co naturalne, dużo mówiono głównie 
w Kościołach ewangelickich. Pisała o nim szczecińska prasa. 

Szczeciński jubileusz 500-lecia reformacji

Bogdan Twardochleb
redaktor

„Kurier Szczeciński”

środowiska archiwalne kierunku zmian 

zaowocowało przynajmniej częściowym 

rozwiązaniem problemu masowości akt 

(efektywna klasyfikacja aktotwórców) 

oraz zbliżonym rozumieniem zespoło-

wości. Ukształtowane w okresie między-

wojennym reguły stanowiły po II wojnie 

światowej rękojmię poprawnego działa-

nia archiwów po obu stronach żelaznej 

kurtyny.

Ostatecznie – zdaniem prof. Zdzisława 

Chmielewskiego – powszechne uznanie 

kanonów teorii archiwalnej stanowiło 

swoisty metodologiczny gorset, który 

nie doprowadził w II połowie XX wieku 

do podziału archiwistyki na zachodnio- 

i wschodnioeuropejską. Patrząc na Auto-

ra Z archiwistyką po Europie w XX wieku, 

widzimy w Nim archiwistę otwartego, po-

szukującego rozwiązań ponad granicami 

państwowymi, racjonalizującego teore-

tyczne podstawy archiwistyki. u     

JUBILEUSZE

Prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski podczas uroczystości jubileuszowej
Fot. Filip Kacalski
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trudy, dziś cerkwi greckokatolickiej, oraz 

w trzebiatowskim pałacu, gdzie rozegrano 

finał między drużynami z Zespołu Szkół 

w Pyrzycach i I LO w Kołobrzegu. Debacie 

przysłuchiwali się historycy z  Instytutu 

Historii i Stosunków Międzynarodowych 

US, a nad jej przebiegiem czuwali studen-

ci, w  jury zasiadali: ks. Sławomir Sikora 

ze szczecińskiej paraii ewangelickiej św. 

Trójcy, ks. Bohdan Feciuch z trzebiatow-

skiej parafii greckokatolickiej, Monika 

Kompa-Dwulit z Zespołu Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Trzebiatowie i Piotr Żak, hi-

storyk, regionalista, muzealnik z Trzebia-

towskiego Ośrodka Kultury.

Debatę wygrała drużyna z Kołobrzegu 

w składzie: Marta Namyślak, Julia Ciesiń-

ska, Michał Maruszewski i Jakub Jereczek. 

Skutecznie obronili oni tezę, że reformacja 

była hamulcem rozwoju tożsamości regio-

nalnej Pomorza.

SZCZECIńSKIE wTORKI
Rocznicy reformacji były też poświęcone 

cykliczne Szczecińskie Wtorki (30 maja), 

organizowane przez Instytut Historii i Sto-

sunków Międzynarodowych US, „Kurier 

Szczeciński” i Miejską Bibliotekę Publicz-

ną. W wypełnionym słuchaczami Salonie 

Czytelniczym „ProMedia” dyskutowali: dr 

hab. prof. US Radosław Skrycki, zastępca 

dyrektora Instytutu Historii i Stosunków 

Międzynarodowych US, dr Marta Cichoc-

ka, asystentka w tymże instytucie, autor-

ka m.in. prac o roli Kościoła rzymskoka-

tolickiego w procesach integracyjnych na 

Pomorzu Zachodnim po 1945 r., oraz Mi-

chał Gierke, redaktor naczelny „Rocznika 

Chojeńskiego”, autor artykułów o dziejach 

Pomorza i Nowej Marchii w średniowie-

czu. Mówiono o reformacji, jej skutkach, 

powojennych przesiedleniach, rekatoliza-

cji regionu, powojennym losie szczeciń-

skich protestantów. W dyskusji aktywnie 

uczestniczył m.in. pastor Sławomir Sikora.

dNI OTwARTE
W połowie września szczecińska parafia 

ewangelicko-augsburska św. Trójcy zor-

ganizowała Dni Otwarte. Ku zaskoczeniu 

organizatorów na zaproszenie odpowie-

działo bardzo wielu zainteresowanych. 

W  programie dwudniowego spotkania 

znalazło się m.in. zwiedzanie kościoła św. 

Trójcy, warsztaty organowe i plastyczne, 

wernisaże wystaw, kiermasz wydaw-

nictw religijnych, rozmowy o reformacji 

na Pomorzu, symbolice róży u Lutra, Die-

trichu Bonhoefferze, koncert chóru eku-

menicznego, otwarte nabożeństwo we-

dług obrządku luterańskiego.

Pod koniec września Fundacja Aka-

demia Muzyki Dawnej zorganizowała 

dwa koncerty z okazji 500-lecia reforma-

cji – w kościele Mariackim w Trzebiatowie 

i kościele ewangelicko-augsburskim Świę-

tej Trójcy w Szczecinie. W programie była 

muzyka sakralna polskiej, niemieckiej i po-

morskiej reformacji XVI–XVIII wieku.

OBCHOdY JUBILEUSZU
Od 25 do 30 października trwały w Szcze-

cinie główne obchody jubileuszu reforma-

cji, zorganizowane z inicjatywy Fundacji 

Animatus i jej prezes, Bożeny Bojczewskiej, 

która podczas konferencji prasowej mó-

wiła: „Mieszkamy w mieście, które przez 

wieki było związane z kulturą niemiecką 

i protestantyzmem, przeżyło reformację. 

Wywarła ona wielki wpływ na jego dzie-

je, trwale zapisując się w jego dziedzictwie. 

Jubileusz organizujemy także po to, żeby 

pogłębiać o tym wiedzę”.

Szczeciński jubileusz współorganizo-

wały kościoły: Ewangelicko-Augsburski, 

Ewangelicznych Chrześcijan, Chrześci-

jan Baptystów i Zielonoświątkowy przy 

współpracy z  Kościołem Rzymskoka-

tolickim, przy wsparciu władz miasta 

i  regionu oraz instytucji kultury, głów-

nie Muzeum Narodowego w Szczecinie 

i  Książnicy Pomorskiej – polsko-nie-

miecka wystawa Reformacja w Europie 

Wschodniej: Pomorze i Wschodnia Bran-

derburgia, przygotowana przez Niemiec-

kie Forum Kultury Europy Środkowej 

i  Wschodniej w  Poczdamie (Deutsches 

Kulturforum östliches Europa), uzupeł-

niona o unikatowe zbiory Książnicy.

Obchody rozpoczął koncert muzyki 

dawnej w katedrze św. Jakuba, w którym 

wystąpił legendarny zespół Il Tempo prof. 

Agaty Sapiechy. Kolejne dni jubileuszu to 

m.in. seminarium naukowe Reformacja 

wczoraj i dziś, dyskusja panelowa w Mu-

zeum Narodowym w Szczecinie Reforma-

cja – sukces czy porażka. Wpływ reformacji 

na Pomorze Zachodnie, wycieczki po Szcze-

cinie śladami reformacji, projekcja filmu 

fabularnego o  Marcinie Lutrze. Koncert 

inałowy Pieśni naszych ojców w wykona-

niu Mate.O z zespołem odbył się w Filhar-

monii im. M. Karłowicza w Szczecinie 31 

października – w Dniu Reformacji. Rów-

nocześnie z wydarzeniami kulturalnymi 

i naukowymi odbywały się spotkania mo-

dlitewne i nabożeństwa.

Rok 500-lecia reformacji na Pomorzu 

Zachodnim kończy naukowe spotkanie 

„Reformacja na Pomorzu Zachodnim / 

Reformation in Pommern“, zorganizowa-

ne przez Ośrodek Konferencyjno-Edu-

kacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego 

w Kulicach (8–9 grudnia 2017 roku) w ra-

mach projektu „Między dwoma uniwer-

sytetami – pogranicze bez granic”. u
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Wzbogacenie akademickiej oferty edukacyjno-

-kulturalnej oraz upowszechnienie jej wśród 

mieszkańców regionu jest jednym z głównych celów 

projektu obejmującego modernizację budynku biblio-

teki US przy al. Piastów. Chcąc dotrzeć do jak najszer-

szego grona odbiorców, pracownicy biblioteki muszą 

zarówno zadbać o dynamiczną formułę spotkań, wy-

bór ciekawych, aktualnych zagadnień społecznych, 

jak i uwzględnić działalności innych instytucji kultu-

ry w mieście.

wIECZORY FILMOwE
Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem 

OFFicyna w roku 2017 przez dwa miesiące w biblio-

tece odbywały się cotygodniowe projekcje specjal-

nie wyselekcjonowanych ilmów europejskich. Sala 

konferencyjna wyposażona jest bowiem w  sprzęt 

multimedialny umożliwiający organizację tego typu 

seansów.

W maju widzowie mieli okazję obejrzeć produkcje 

polskich laureatów Szczecin European Film Festival 

2016, zapoznać się z twórczością (w tym animowaną) 

młodych reżyserów związanych ze Studiem Munka 

(producentem debiutów ilmowych funkcjonującym 

w strukturach Stowarzyszenia Filmowców Polskich), 

a także powrócić do realizacji Krzysztofa Kieślowskie-

go z lat 60. i 70.

Czerwiec przyniósł miłośnikom dziesiątej muzy 

najznamienitsze odsłony młodego kina islandzkiego. 

W programie uwzględniono szczecińskie premiery 

obrazów nagradzanych na międzynarodowych festi-

walach ilmowych w Cannes, Chicago czy São Paulo. 

Była to okazja, by obejrzeć m.in. doskonały komedio-

dramat Grimura Hákonarsona Barany. Islandzka opo-

wieść oraz przejmujące, niezwykle intymne Wróble 

Rúnara Rúnarssona.

Jednak największym atutem tych filmowych 

wieczorów była możliwość uczestniczenia w  dys-

kusjach moderowanych przez Małgorzatę Frymus, 

dziennikarkę Radia Szczecin, oraz dr. Damiana Ro-

maniaka, krytyka i filmoznawcę. W wielu widzach 

tkwi przecież ogromna potrzeba, by konfrontować 

własne przemyślenia dotyczące obejrzanego ilmu ze 

spostrzeżeniami innych, wyrazić zachwyt lub rozcza-

rowanie, a niekiedy podzielić się osobistymi doświad-

czeniami związanymi z tematyką utworu. 

REAdINg gROUP
Również chęć wymiany poglądów przyciąga mie-

szańców Szczecina do udziału w  comiesięcznych 

Organizowanie otwartych wydarzeń popularyzujących naukę i kulturę, a także tworzenie 
dogodnych warunków do prowadzenia różnorodnych dyskusji – to propozycje, które 
w znacznej mierze stanowią o atrakcyjności współczesnej biblioteki.

Biblioteka Międzywydziałowa
Miejsce nauki 

i wymiany poglądów

Paweł Dziel
Biblioteka 
Międzywydziałowa US
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spotkaniach anglojęzycznego klubu dys-

kusyjnego Reading Group, którego histo-

ria sięga 2010 roku. W pierwszych latach 

jego siedzibą była nieistniejąca już Biblio-

teka Akademickiego Centrum Kształce-

nia Językowego. 

Klub tworzą osoby, które lubią czytać 

i rozmawiać w języku Szekspira. Kameral-

na i przyjazna atmosfera sprawia, że szyb-

ko przełamują swoje językowe zahamo-

wania i nabierają śmiałości w mówieniu 

po angielsku. 

Głównym tematem dyskusji jest 

współczesna literatura anglojęzyczna. 

Często omawiane są utwory laureatów 

Nagrody Nobla (William Golding, Harold 

Pinter) oraz powieści wyróżnione w naj-

ważniejszych konkursach (przede wszyst-

kim Nagroda Bookera), jak również ambit-

na literatura popularna (Stephen King). 

Uczestnicy klubu nie stronią też od 

poezji. Omawiali dotąd utwory Emily 

Dickinson, Philipa Larkina, Seamusa He-

aneya, a nawet teksty wokalistów rocko-

wych, takich jak Jim Morrison, Bob Dylan, 

Patti Smith. Rozmowa wykracza często 

poza zakres literatury, kiedy na przykład 

dyskutujący odwołują się do adaptacji il-

mowych analizowanych powieści lub gdy 

w całości dotyczy ona kinematograii (np. 

twórczości Davida Lyncha). 

Tradycją stało się również sięganie po 

artykuły prasowe dotyczące nauki i kul-

tury. Dyskutowano na przykład o  wy-

nikach badań naukowych dotyczących 

problematyki stresu i poczucia szczęścia, 

funkcji fotograii w dobie elektronicznych 

mediów, potencjalnych zagrożeniach 

związanych z badaniami nad inżynierią 

genetyczną, zjawisku emigracji zarobko-

wej lub o niekonwencjonalnych modelach 

życia społecznego. 

PRELEKCJE I wARSZTATY 
Przed przerwą wakacyjną biblioteka 

zorganizowała spotkania dla młodzieży 

w wieku gimnazjalnym i licealnym. Histo-

ryk i podróżnik dr hab. Michał Jarnecki, 

prof. UAM, przestawił prezentacje multi-

medialne dotyczące Ameryki Południo-

wej, Japonii i  Półwyspu Koreańskiego. 

Dzięki opowieściom i fotografiom autora 

słuchacze mieli okazję lepiej poznać kultu-

rę, historię i geograię tych odległych ob-

szarów. Chętnie zadawali pytania, a także 

dzielili się własnymi przeżyciami związa-

nymi z licznymi podróżami.

W  maju, w  ramach ogólnopolskich 

Dni Otwartych Funduszy Europejskich, 

pracownicy placówki zapewnili zwiedza-

jącym szereg atrakcji. Dr Anna Krajew-

ska-Pędzik z Wydziału Kultury Fizycznej 

i Promocji Zdrowia US wygłosiła prelekcję 

Żywienie ma znaczenie, uświadamiając 

młodym ludziom, w  jak dużym stopniu 

codzienne nawyki żywieniowe wpływają 

na stan zdrowia, a tym samym warunku-

ją jakość życia. Bibliotekarze zapropono-

wali zaś „krzyżówkę literacką” – konkurs 

czytelniczy z  udziałem uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 56 w Szczecinie. Taka za-

bawa, połączona z czytaniem fragmentów 

utworów literackich, to ciekawy pomysł 

na promocję czytelnictwa. 

Również w  ramach dni otwartych 

przygotowano wystawę fotograiczną Hi-

storia miejsca. Budynek, w którym mieści 

się Biblioteka Międzywydziałowa, to wy-

remontowany i unowocześniony obiekt 

z początku XX w. Wzniesiony w 1907 r., 

stanowił zbrojownię obsługującą dawne 

koszary Victoria I, w których stacjonowa-

ła jedna z najbardziej elitarnych jednostek 

armii pruskiej – 34 Pułk Fizylierów Królo-

wej Wiktorii Szwedzkiej. Możliwość zwie-

dzania biblioteki stanowiła atrakcję dla 

miłośników czasów minionych, ponieważ 

prace remontowe nie spowodowały więk-

szych zmian w  rozkładzie pomieszczeń 

historycznego obiektu, a we wnętrzu za-

chowały się elementy dawnego wystroju, 

np. granitowe schody czy stalowe barierki 

klatki schodowej1.

Nie można też pominąć odbywają-

cych się regularnie warsztatów dla mło-

dzieży szkolnej, studentów i doktorantów. 

Podczas zajęć omawiany jest charakter 

dostępnych w bibliotece zbiorów (zarów-

no tych drukowanych, jak i elektronicz-

nych), prezentowane są też różne metody 

wyszukiwania informacji – w katalogach, 

bibliografiach, a  także naukowych ba-

zach danych. Takie szkolenia pozwalają 

uzyskać kompetencje niezbędne do sa-

modzielnego określenia potrzeb informa-

cyjnych i szybkiego lokalizowania poszu-

kiwanych treści oraz – co jest nie mniej 

istotne – rzetelnego ich oceniania i legal-

nego wykorzystywania.

Warto również dodać, że w placów-

ce odbywają się interesujące wydarzenia 

przygotowywane przez Wydział Filolo-

giczny. W pierwszej połowie roku zorgani-

zowano m.in. sesje akademickie w ramach 

Dni Skandynawskich, Tygodnia Irlandz-

kiego czy Dnia Kanady. Wydział Kultury 

Fizycznej i Promocji Zdrowia zaś realizuje 

w bibliotece cykl warsztatów „Odważna 

ósemka – program zapobiegania otyłości 

u dzieci”. Są to spotkania dla rodziców pro-

wadzone w ramach polityki zdrowotnej 

Gminy Miasta Szczecin.

Naukowe i kulturalne przedsięwzię-

cia Biblioteki Międzywydziałowej skie-

rowane są do wszystkich szczecinian 

zainteresowanych nabywaniem nowych 

umiejętności oraz kontaktem z różnorod-

nymi kulturami. Takie przedsięwzięcia 

nie tylko wzbogacają intelektualnie, lecz 

także w dużej mierze przyczyniają się do 

eliminowania społecznych stereotypów. 

Gruntowna wiedza oraz zdolność wery-

fikowania informacji bardzo skutecznie 

ograniczają bowiem oddziaływanie stra-

tegii manipulacyjnych, coraz częściej i co-

raz nachalniej obecnych w  medialnym 

świecie.

Wstęp na wszystkie wydarzenia orga-

nizowane przez bibliotekę jest bezpłatny, 

a aktualna oferta jest dostępna na stronie 

internetowej: www.bg.szczecin.pl/bm. u

1 R. Gaziński, Nowa biblioteka i centrum kultury w kampusie 
przy al. Piastów, „Przegląd Uniwersytecki” 2015, nr 1–3,  
s. 65.
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Prace w Geocentrum nie ustawały nawet w okre-

sie wakacyjnym, gdyż dla przyrodników sezon 

letni to czas wzmożonych działań w terenie. Dzięki 

temu magazyny i laboratoria budynku zapełniły się 

nowym materiałem badawczym, głównie w postaci 

setek próbek osadów.

W procesie ich pozyskiwania niezastąpiony oka-

zał się katamaran badawczy „Szuwarek”, stanowią-

cy jeden z elementów infrastruktury Geocentrum. 

Z pokładu tej jedynej w swoim rodzaju jednostki pły-

wającej pobrano próby osadów dennych z około stu 

sześćdziesięciu lokalizacji z obszaru ujściowego Odry: 

od Międzyodrza aż po cieśniny Świny i  Dziwnej. 

W pracach na „Szuwarku” uczestniczyli również stu-

denci kierunku geologia, którzy pod okiem wykwali-

ikowanej kadry zapoznawali się z zasadami pracy na 

wodzie oraz różnorodnymi metodami poboru próbek 

wody i osadu. Pozyskany materiał badawczy posłuży 

do realizacji projektów doinansowanych przez Na-

rodowe Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 

11 i PRELUDIUM 11. Studenci zostali także zaangażo-

wani do laboratoryjnych prac analitycznych, dzięki 

czemu mogą poszerzać swoje umiejętności praktycz-

ne oraz prowadzić badania na potrzeby własnych 

prac magisterskich.

Obecnie w Geocentrum trwają prace nad realizacją 

dziewięciu projektów naukowych inansowanych ze 

środków Narodowego Centrum Nauki oraz z fundu-

szy europejskich pozyskanych w ramach programu 

Horyzont 2020.

19 października 2017 r. w murach CDBNPUS od-

były się warsztaty projektu ERES (Evolution of the 

‘Hainan Delta’ as response to the paleo-environment 

since the Late Pleistocene at the South China Sea’s nor-

thwestern shelf), prowadzonego w szerokiej międzyna-

rodowej współpracy z uznanymi instytucjami nauko-

wymi z Chin, Niemiec i USA. W trakcie warsztatów 

przedstawiono pierwsze wyniki badań oraz dysku-

towano nad dalszymi pracami w projekcie. Spotka-

nie stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania 

Uniwersytetu Szczecińskiego jako ważnego ośrodka 

badań morskich, daleko wykraczających poza basen 

Morza Bałtyckiego.

Przestrzeń Geocentrum dotychczas niejedno-

krotnie była wykorzystywana jako miejsce spotkań 

w szerszym gronie. We wrześniu nasze mury gościły 

uczestników dwóch międzynarodowych konferencji 

zorganizowanych przez Wydział Biologii US. Pierw-

sza z nich –„Flora and Funga Pomeranica – the Third 

Symposium on Flora, Fungy, Vegetation and Landsca-

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, 
zwane w skrócie Geocentrum, kolejny rok pełni rolę interdyscyplinarnego ośrodka 
skupiającego badaczy i studentów z dziedziny nauk przyrodniczych, zwłaszcza nauk 
o Ziemi i nauk biologicznych. Nowoczesne laboratoria i pracownie wyposażone 
w najwyższej jakości aparaturę umożliwiają realizację zaawansowanych projektów 
badawczych oraz znacząco przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia. 

geocentrum 
w centrum wydarzeń 

Agnieszka Strzelecka
zastępca koordynatora 
Centrum Dydaktyczno-
-Badawczego Nauk 
Przyrodniczych US
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pe of Pomerania” (13–15.09.2017) – zgroma-

dziła badaczy, których prace koncentrują 

się na botanice, lichenologii oraz mykolo-

gii Pomorza i obszarów przyległych. Na-

tomiast przedstawiciele instytucji nauko-

wych, służb i organizacji pozarządowych 

zajmujących się ochroną przyrody przy-

byli na konferencję „Science in the servi-

ce of nature – Focus on the Conservation 

Genetics and Combating Invasive Alien 

Species” (25–26.09.2017), podczas której 

w sześciu sesjach referatowych i sesji po-

sterowej dyskutowano nad działaniami 

w zakresie ochrony rodzimych ekosyste-

mów przed gatunkami inwazyjnymi, ze 

szczególnym uwzględnieniem dorobku 

genetyki konserwatorskiej.

dLA OTwARTYCH NA wIEdZę
Poza swoją podstawową funkcją dydak-

tyczno-badawczą Geocentrum pełni także 

rolę ośrodka promującego i popularyzują-

cego wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i nauk 

przyrodniczych. 19 września 2017  r., 

w ramach Zachodniopomorskiego Festi-

walu Nauki, po raz kolejny udostępnili-

śmy wszystkim zainteresowanym nasze 

pracownie i  laboratoria, uchylając rąbka 

tajemnicy pracy naukowców. Odwiedza-

jące nas grupy szkolne oraz indywidual-

ni zwiedzający mieli okazję wysłuchać 

wykładów popularnonaukowych o zróż-

nicowanej tematyce przyrodniczej oraz 

wziąć udział w  zajęciach praktycznych. 

Największym powodzeniem cieszyły się 

warsztaty paleontologiczne prowadzo-

ne w Muzeum Geologicznym US, a także 

warsztaty zatytułowane Barwny świat 

minerałów, w trakcie których uczestnicy 

podziwiali pod mikroskopem bogactwo 

form i kolorów najważniejszych minera-

łów skałotwórczych.

Drzwi do Geocentrum zawsze są 

otwarte dla osób pragnących pogłębić swą 

wiedzę z  zakresu nauk przyrodniczych. 

W bieżącym roku akademickim rozpoczął 

się nowy cykl wykładów popularnonau-

kowych Oceaniczne rejony głębokowodne: 

środowisko i  życie, prowadzonych przez  

dr hab. Teresę Radziejewską, prof. US (Za-

kład Paleooceanologii WNoZ US). Dzięki 

nim można poszerzyć wiedzę na temat 

ekstremalnych, z naszego punktu widze-

nia, warunków życia w najgłębszych czę-

ściach oceanów oraz przede wszystkim 

poznać niezwykłych mieszkańców tych 

osobliwych ekosystemów. Wykłady sta-

nowią kontynuację współpracy pomię-

dzy Wydziałem Nauk o Ziemi a Fundacją 

„Ścieżkami Pomorza”, lecz na spotkania za-

praszamy wszystkich zainteresowanych.

Zachęcamy również do wzięcia udziału 

w kolejnym już cyklu referatów i semina-

riów prowadzonych w ramach Szczecin 

Geoscience Seminars, zainicjowanych 

przez prof. Jana Harffa (Zakład Paleooce-

anologii WNoZ US). W spotkaniach biorą 

udział naukowcy z całego świata, np. z Nie-

miec, Chin czy RPA, prezentując najnow-

sze osiągnięcia z dziedziny nauk o Ziemi 

i innych nauk pokrewnych.

Geocentrum to nie tylko nowoczesny 

sprzęt i infrastruktura. Dzięki kompeten-

cjom i zaangażowaniu pracowników jest 

przyjaznym i inspirującym miejscem dla 

wszystkich miłośników nauk przyrodni-

czych. Zainteresowanych wydarzeniami 

odbywającymi się w Geocentrum serdecz-

nie zachęcam do śledzenia strony interne-

towej www.geocentrum.usz.edu.pl oraz 

obserwowania nas w mediach społeczno-

ściowych (Facebook, Instagram). u

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego
Fot. Filip Kacalski
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Podpisanie w październiku ubiegłego roku porozu-

mienia o współpracy zachodniopomorskich uczel-

ni i wyrażenie „woli współpracy w zakresie tworze-

nie Centrum Nauki w Szczecinie, uwzględniającego 

charakter i morskie tradycje Pomorza Zachodniego”1 

stało się impulsem do kolejnych działań. Były to m.in. 

spotkania z  rektorami, dziekanami, pracownikami 

naukowymi i studentami, służące tworzeniu różnych 

płaszczyzn współpracy i informowaniu zainteresowa-

nych środowisk o postępie prac przy projekcie.

Warto również przypomnieć fragment deklaracji 

rektorów: „my, niżej podpisani przedstawiciele nauki 

zachodniopomorskiej, zaproszeni przez marszałka 

województwa zachodniopomorskiego Olgierda Ge-

blewicza, deklarujemy wolę współpracy w tworzeniu 

docelowej koncepcji wystawy stałej Centrum Nauki 

oraz pomocy naukowej i  eksperckiej w  bieżącym 

funkcjonowaniu instytucji”2. Sygnatariusze tego po-

rozumienia wyrazili nadzieję, że „Centrum Nauki 

w sposób nowoczesny i interaktywny prezentować 

będzie najnowsze osiągnięcia naukowe zachodniopo-

morskich uczelni”3.

NASZ PATRON
W duchu tej deklaracji realizuje się wiele konkret-

nych spraw, ale szczególnie istotny jest fakt powo-

łania 12 września 2017 roku przez radnych Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego nowej insty-

tucji kultury – Morskiego Centrum Nauki im. prof. 

Jerzego Stelmacha.

Patron nowej instytucji kultury, której statut 

przewiduje prowadzenie „działalności kulturalnej 

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha
i edukacyjnej, w tym pokazywanie, że nauka i sztuka 

współtworzą kulturę i cywilizację, dopełniają się, są 

przejawami kreatywności i aktywności człowieka”4, 

to przykład osoby renesansu. Profesor Uniwersytetu 

Szczecińskiego, dr hab. izyki, astroizyk i kosmolog, 

popularyzator nauki, dziekan Wydziału Matema-

tyczno-Fizycznego US, dyrektor Instytutu Fizyki US, 

laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego 

im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację izyki w roku 

2011. I co najważniejsze w kontekście MCN – twórca 

interaktywnej wystawy EUREKA oraz pomysłodaw-

ca pierwszego Centrum Nauki w Polsce.

Mając takiego patrona, chcemy wraz z  Jego 

uczniami rozwijać jego autorskie pomysły populary-

zacji nauki. Zupełnie świadomie nie chcemy zaś ry-

walizować w prezentacji najnowszych wynalazków 

i rozwiązań high tech. Skupiamy się na prostym, ale 

atrakcyjnym tłumaczeniu zjawisk naukowych, tak 

aby wzbudzić ciekawość i  chęć pogłębiania wie-

dzy. Chcemy również kontynuować w  Morskim 

Witold Jabłoński
dyrektor 
Morskie Centrum Nauki 
im. prof. Jerzego Stelmacha 
w Szczecinie
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Profesor Jerzy Stelmach
Fot. Sebastian Sahajdak
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Centrum Nauki zainicjowany w  roku 

2005 przez profesora Stelmacha proces 

prezentacji dziesięciu najpiękniejszych 

eksperymentów z izyki (m.in pomiar ob-

wodu Ziemi Eratostenesa, eksperymen-

ty Galileusza, Newtona, Cavendisha czy 

wahadło Foucaulta)5.

Osobą odpowiedzialną za wszystkie 

aspekty wystawy powstającego Mor-

skiego Centrum Nauki jest Grzegorz 

Adamowicz, absolwent Uniwersytetu 

Szczecińskiego, jeden z uczniów profesora 

Stelmacha. Założenia programowe opra-

cowane zostały przez Piotra Kossobudz-

kiego, wieloletniego wicedyrektora ds. 

programowych Centrum Nauki Kopernik, 

oraz Karolinę Perrin, autorkę wielu inte-

raktywnych wystaw i  popularyzatorkę 

nauki6. Obecnie pod kierunkiem Grzego-

rza Adamowicza opracowywana jest osta-

teczna koncepcja wystawy i trwają przy-

gotowania do przetargów na produkcję 

i dostarczenie poszczególnych elementów 

składowych ekspozycji.

PIęć STREF TEMATYCZNYCH
Według projektu ponad trzy tysiące me-

trów kwadratowych podzielone zostanie 

na pięć stref tematycznych: Cała naprzód!, 

Ratunku S.O.S.!, Którędy do Indii?, Maryna-

rze i szczury lądowe, Chlap!.

W dziale Cała naprzód!, poświęconym 

statkom, łodziom, okrętom i jachtom, ich 

konstrukcji i  procesowi budowania, ro-

dzajom napędów i metodom sterowania, 

pojawią się również zagadnienia doty-

czące zjawisk izycznych, które wpływają 

na poruszanie się jednostek pływających. 

Przykładowe instalacje, stanowiska czy 

eksponaty to: śruba i ster, duża instalacja 

prezentująca część nawodną i podwodną 

statku z autentyczną, poruszająca się śru-

bą napędową, interaktywne stanowisko 

– kadłub statku, gdzie zwiedzający będzie 

mógł kierować statkiem przy rożnych 

napędach. W tej części zobaczymy także 

modele statków znajdujące się w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Niewątpliwą atrakcją dla najmłod-

szych będzie wodny plac zabaw, zreali-

zowany według precyzyjnego planu prof. 

Jerzego Stelmacha, w  którym zostaną 

wykorzystane właściwości wody i jedno-

stek pływających. Najmłodsi będą mogli 

bawić się w  spiętrzanie wody, tworzyć 

fale i wiry, kierować modelami statków 

i  poznawać podstawowe zasady fizyki. 

Do tego należy jeszcze dodać pracownie: 

biologiczno-chemiczną i izyczno–mecha-

troniczną, modelarnie oraz planetarium 

na 60 miejsc.

Pracownicy Morskiego Centrum Na-

uki w  najbliższych miesiącach i  w  2018 

roku skupiać się będą głównie na realizacji 

zadań inwestycyjnych: przyjęciu oraz ak-

ceptacji projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego, a także uzyskaniu wszel-

kich pozwoleń administracyjnych; na-

stępnie – na wyborze inżyniera kontrak-

tu, przygotowaniu specyikacji istotnych 

warunków zamówienia do przetargu na 

wyłonienie wykonawcy budynku.

To będzie również czas opracowania 

ostatecznego kształtu wystawy i ogłosze-

nie przetargów na produkcję jej różnych 

elementów. Przewidywane są konsulta-

cje, warsztaty i zasięganie opinii fachow-

ców i ekspertów, w tym reprezentantów 

środowiska akademickiego.

Obok tych działań MCN rozpoczyna 

cykl projektów edukacyjnych. Wśród 

nich najważniejsza jest mobilna wysta-

wa, która będzie pokazywana w naszym 

województwie podczas wydarzeń kultu-

ralnych, edukacyjnych i turystycznych od 

maja 2018 roku.

Elementem wystawy edukacyjnej 

mogą być przykłady prac dyplomowych 

zachodniopomorskich studentów, dla 

których w  ramach współpracy z  samo-

rządami uczelnianymi przygotowujemy 

trzy propozycje. Pierwsza to gratyikacje 

dla najlepszych studentów, zaproponowa-

ne przez marszałka Olgierda Geblewicza. 

Szczegóły tego pomysłu są jeszcze konsul-

towane, ale planuje się nagrody inansowe 

(na poziomie 3–5 tys. zł) za najlepsze prace 

dyplomowe, które mogą stać się częścią in-

teraktywnej ekspozycji MCN. Zadaniem 

PREZENTACJE

Wizualizacja przygotowana na konkurs „Muzeum Morskie  
– centrum nauki” (rozstrzygnięcie 2011) 

przez biuro Piotr Płaskowicki & Partnerzy Architekci.
Na tym zwycięskim projekcie została oparta ostateczna kon-

cepcja Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha 
w Szczecinie, zaprezentowana w marcu 2017 roku

Źródło: materiały Morskiego Centrum Nauki
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uczestników konkursu będzie zaprojekto-

wanie interaktywnego eksponatu symu-

lującego zjawiska izyczne, przyrodnicze, 

medyczne lub urządzenia technicznego 

spełniającego rolę edukacyjną przez po-

glądowe przedstawienie procesów do-

tyczących człowieka lub otaczającego 

nas świata. Tematyka jest otwarta, prace 

dotyczyć mogą obszarów nauk przyrod-

niczych, technicznych, formalnych czy 

humanistycznych.

Studenci przy przygotowywaniu swo-

ich prac dyplomowych powinni uwzględ-

nić takie narzędzia i  środki prezentacji 

wiedzy, aby zaciekawić nauką, wpływać 

na jakość edukacji, budować tożsamość 

regionalną oraz zachęcać dzieci i młodzież 

do rozwijania pasji naukowych. Najlep-

sze propozycje wybierać będzie komisja, 

oceniając ich przydatność w  realizacji 

celów MCN7. Pierwszy finał konkursu 

przewidujemy w czerwcu 2018 roku. Do 

czasu wybudowania centrum ekspona-

ty przygotowane przez studentów będą 

częścią wystawy mobilnej, następnie zo-

staną umieszczone jako wystawa czasowa 

w wyodrębnionej dla nich streie.

STAżE dLA STUdENTów
Innym elementem zacieśniania współpra-

cy z zachodniopomorskimi uczelniami bę-

dzie projekt płatnych miesięcznych staży 

dla studentów, których chcemy zachęcić 

do włączenia się w proces powstawania 

Morskiego Centrum Nauki, co pozwoli im 

na poznanie jego obszernej problematyki 

i zdobycie doświadczenia. Być może sta-

żyści stanowić zalążek przyszłego zespołu. 

Wśród możliwych obszarów aktywności 

są m.in.: budownictwo – nadzór budowy, 

obecność przy powstawaniu budynku 

od etapu palowania do oddania do użyt-

kowania; public relations – promocja wy-

darzeń, budowanie bazy kontaktów, wy-

stawa mobilna; informatyka – tworzenie 

oprogramowania, sieci instalacji, strony 

internetowej i kanałów komunikacji; mar-

keting – pozyskiwanie sponsorów, partne-

rów wydarzenia, tworzenie wizji szeroko 

pojętej współpracy; mechanika – instala-

cja interaktywnych eksponatów; języko-

znawstwo – tłumaczenia i  przygotowy-

wanie informacji na potrzeby turystów 

z zagranicy. W tym zakresie chcemy być 

otwarci na pomysły i potrzeby studentów.

Trzecim konkretnym elementem 

współpracy ze studentami jest propozycja 

konkursu na najlepsze konspekty i scena-

riusze lekcji z wykorzystaniem ekspozycji.

wSPółPRACA śROdOwISK
Wychodząc z założenia, że Morskie Cen-

trum Nauki funkcjonować powinno jako 

łącznik spajający środowiska naukowe, 

edukacyjne, instytucje kultury, chcemy 

we współpracy z pracownikami Zachod-

niopomorskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli przygotowywać przyszłych 

pedagogów do opracowywania wyjątko-

wych programów edukacyjnych z  wy-

korzystaniem zasobów centrum. Celem 

projektu będzie przygotowanie koncepcji 

prowadzenia zajęć dla uczniów szkół pod-

stawowych i ponadpodstawowych, które 

powinny zaciekawić odbiorców nauką, 

rozbudzić chęć poznawania świata i inspi-

rować do aktywnego poszukiwania i od-

krywania odpowiedzi na otaczające nas 

zjawiska.

Zamierzamy włączyć w prace nad po-

wstaniem ekspozycji reprezentantów wie-

lu środowisk – kluczowe znaczenie będzie 

miało jednak środowisko akademickie. 

Przy MCN zostanie powołana rada progra-

mowa (stanowiąca ciało doradcze dla dy-

rektora instytucji), złożona z siedmiu osób 

wskazanych przez Zarząd Województwa 

Zachodniopomorskiego, wśród których 

zapewne znajdą się naukowcy8.u

1 Porozumienie o współpracy, 21 października 2016 roku, 
Szczecin, w zbiorach autora.

2 Tamże.
3 Tamże.
4 Statut Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelma-

cha, par. 3.1, http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/lega-

lact/2017/4270/.
5 R. Crease, The Prism and the Pendulum: The Ten Most Beauti-

ful Experiments in Science, New York 2007.
6 Zob. Założenia programowe Centrum Nauki w Szczecinie, 

czerwiec 2017, opr. Konsorcjum KarekDesign i Neuron.edu, 
w zbiorach autora.

7 Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
rozwój kompetencji osobistych (w  szczególności dzieci 
i młodzieży), poprawa jakości edukacji, zaciekawienie na-

uką, wyrównywanie szans w regionie, zapobieganie wyklu-

czeniu, zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej 
regionu, budowanie tożsamości regionalnej oraz relacji 
między ludźmi i środowiskami, posiadanie komponentu dy-

daktycznego oraz uwzględnienie w grupie odbiorców dzieci 
i młodzieży, rodzin, indywidualnych użytkowników i tury-

stów.
8 Statut Morskiego Centrum Nauki im. Jerzego Stelma-

cha, par. 5, http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/lega-

lact/2017/4270/.

PREZENTACJE

Sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie Centrum Nauki 
w Szczecinie, październik 2016 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego
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Nowości
Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego 

opracowała Magdalena Szarmach, Wydawnictwo Naukowe US

Szlomo (Szloyme) Mendelsohn
POLSCY ŻYDZI ZA MURAMI NAZISTOWSKICH GETT
WSTęP I KOMENTARZ MAREK SKWARA

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7972-111-5
oprawa miękka, format A5, s. 462
cena 68,00 zł

Książka Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett jest pierwszą krytyczną, 

dwujęzyczną (angielsko-polską) edycją broszury S. Mendelsohna: The Po-

lish Jews behind the Nazi Ghetto Walls. New York 1942. Publikacja składa się 

z trzech wzajemnie dopełniających się części: 1. Wstępu, w którym znalazły się 

nie tylko uwagi o Autorze i krytyka źródła ale przede wszystkim jest to analiza 

różnic i podobieństw między historiograią nowoczesną i ponowoczesną. Na 

tym tle poddano krytycznej analizie opracowania dotyczące relacji polsko- 

-żydowskich zarówno w czasie II wojny światowej jak i współcześnie. 2. Rów-

noległa edycja angielsko-polska tekstu Mendelsohna. 3. Komentarz, w którym 

bardzo obszernie wykorzystano świadectwa z czasów okupacji (pamiętniki, 

listy, dokumenty), opracowania naukowe poświęcone tej tematyce, ale także 

– warto na to zwrócić szczególną uwagę – artykuły z „Gazety Żydowskiej”. Do-

datkowym walorem książki są ciekawe ilustracje.

prof. dr hab. Marek Skwara

Agnieszka Szlachta
LEKSYKALNO-PRAGMATYCZNE ASPEKTY  
KOMUNIKOWANIA SIę W MEDIACH
(NA PRZYKŁADZIE WYBRNYCH AUDYCJI RADIA SZCZECIN)

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7972-122-1 
oprawa twarda, format A5, s. 272
cena 45,00 zł

Monografia sytuuje się na pograniczu pragmalingwistyki i komunikologii. 

Autorka zebrała mnogie naukowe informacje o istocie przekazu, kontakcie 

językowym, języku w mediach itd., zweryfikowała empirycznie ustalone 

koncepcje, sporządziła i porównała zestawienia ilościowe. Wnioski są poparte 

obserwacją ogromnego materiału językowego. Zestaw informacji jest intere-

sujący i udowodniony, a przytoczone konkretne przykłady dają żywy obraz 

języka w radiu. 

Jest to opracowanie przeznaczone nie tylko dla językoznawców, mogą 

z niego skorzystać także socjologowie i psychologowie. Sądzę, że z zaintere-

sowaniem przeczytają to studium badacze związków języka i kultury. Praca 

mówi też wiele o antropologii słowa.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Waniakowej
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Andrzej Osadczuk
BADANIA OSADÓW DENNYCH AKWENÓW ŚRÓDLĄDOWYCH 
Z ZASTOSOWANIEM METOD HYDROAKUSTYCZNYCH

Jerzy Madejski
PRAKTYKOWANIE AUTOBIOGRAFII. PRZYCZYNKI DO 
LITERATURY DOKUMENTU OSOBISTEGO I BIOGRAFISTYKI

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7972-112-2
oprawa twarda, format 194 x 245, s. 224
cena 90,00 zł

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7972-114-6
oprawa miękka, format A5 ze skrzydełkami, s. 268
cena 48,00 zł

Zasadniczym celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie szerokiemu gronu 

czytelników informacji pozwalających z jednej strony zrozumieć istotę metod 

hydroakustycznych oraz poznać korzyści, jakie daje ich wykorzystanie, a z dru-

giej strony zapoznać się ograniczeniami tych metod w różnych zastosowaniach. 

Zebrane w książce informacje są wynikiem zarówno przeglądu fachowej 

literatury naukowej, jak i doświadczenia zebranego w trakcie badań kilku pol-

skich akwenów śródlądowych. Badania te były prowadzone, między innymi, 

pod kątem oceny użyteczności wybranych metod hydroakustycznych w roz-

poznaniu dna takich akwenów. Chodziło przed wszystkim o określenie, na ile 

metody, które wykorzystują fale akustyczne jako nośnik informacji, mogą być 

przydatne w badaniach geologicznych i paleogeograicznych rekonstrukcjach 

akwenów śródlądowych. Dysponując kilkoma rodzajami różnych urządzeń 

hydroakustycznych, zbadano ich użyteczność w rozpoznawaniu morfologii 

dna, jego wewnętrznej struktury oraz rodzaju osadów w różnego typu śródlą-

dowych zbiornikach wodnych.

Ze wstępu

Tytułowa formuła trafnie odzwierciedla charakter rozważań Autora, mówi 

tyleż o sposobie istnienia omawianego zjawiska, co o przyjętej przezeń stra-

tegii lektury. „Praktykowanie autobiograii” oznacza bowiem z jednej strony, 

że przedmiot badań wychodzi poza granice tekstowego świata i ogarnia sfe-

rę praktyk kulturowo-społecznych, z drugiej natomiast, że jest aktywnością, 

która wymaga nie tyle teoretycznych spekulacji, co działań interpretacyjnych, 

które operacjonalizują gotowe koncepcje w „praktyce czytania”, działań otwar-

tych, angażujących inne dyscypliny badawcze.

Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak

(Uniwersytet Zielonogórski)
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MONOgRAFIE

• Czerepaniak-Walczak M. (red.), Doktoranci w dyskursie prasowym. Studia 
doktoranckie, s. 180, cena 26,00 zł
• Hurska-Kowalczyk L., Serwońska S.E., Przemiany na Ukrainie po Euromajdanie, 
s. 264
• Mendelssohn S., Polscy Żydzi za murami nazistowskich gett, wstęp i komentarz 
Marek Skwara, s. 462, cena 68,00 zł
• Okoń D., Album Senatorum vol. I, Senatores ab Septimii Severi aetate usque ad 
Alexandrum Severum (193–235 AD), s. 398, cena 55,00 zł
• Okoń D., Album Senatorum vol. II, Senatorowie epoki Sewerów (193–235 r. n.e),  
s. 160
• Osadczuk A., Badania osadów dennych akwenów śródlądowych z zastosowaniem 
metod hydroakustycznych, s. 224, cena 90,00 zł
• Panasiuk A. (red.), Regulacja a orientacja marketingowa touroperatorów, s. 194, 
cena 42,00 zł
• Podgórzyńska R., Ruszkowski J. (red.), Państwo w Unii Europejskiej, s. 328,  
cena 85,00 zł
• Szlachta A., Leksykalno-pragmatyczne aspekty komunikowania się w mediach  
(na przykładzie wybranych audycji Radia Szczecin), s. 272, cena 45,00 zł
• Tokarz-Kocik A, Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim  
w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne, s. 525, cena 56,00 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE  
UNIWERSYTETU SZCZECIńSKIEGO
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin

tel. (91) 444 20 06, 444 20 09, faks (91) 444 21 52

e-mail: wydawnictwo@univ.szczecin.pl, wnus@wneiz.pl

www.wn.usz.edu.pl

www.facebook.com/wydawnictwonaukowe.uniwersytetuszczecinskiego

NASZE KSIĄŻKI KUPISZ:
•	w	e-księgarni	Uniwersytetu	Szczecińskiego
www.wydawnictwo.univ.szczecin.pl

•	w	siedzibie	Wydawnictwa,	ul.	Mickiewicza	66	(WNEiZ	US)
•	w	Księgarni	Akademickiej,	al.	Papieża	Jana	Pawła	II	40/4
•	w	Księgarni	Economicus,	ul.	Krzywoustego	8

CZASOPISMA

• Acta Iuris Stetinensis nr 1(17)2017, red. M. Andrzejewski, s. 136, cena 20,00 zł
• Acta Politica Polonica nr 1(39)2017, red. J. Mieczkowski, M. Drzonek, s. 100, 
cena 18,00 zł
• Analiza i Egzystencja nr 37/2017, red. R. Ziemińska, s. 122, cena 32,00 zł
• Central European Journal of Sport Science and Medicine vol. 18 nr 2/2017,  
red. J. Eider, s. 118, cena 16,00 zł 
• Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1(37)2017, red. B. Meyer, s. 236, cena 
45,00 zł
• Ekonomiczne Problemy Usług nr 2(127)2017, red. P. Szczypa, B. Sadowska,  
H. Czaja-Cieszyńska, s. 392, cena 50,00 zł
• Europa Regionum tom XXX, red. B. Świecka, s. 120, cena 28,00 zł
• European Journal of Service Management vol. 22 no. 2/2017, red. A. Panasiuk, 
s. 68, cena 12,00 zł
• Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2(86)2017, Rynek kapitałowy. 
Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, S. Majewski, s. 488, cena 60,00 zł
• Folia Oeconomica Stetinensia nr 17(2017), Issue 1, red. W. Tarczyński, s. 182, 
cena 31,00 zł
• Meluzyna. Dawna literatura i kultura nr 2(5)2016, red. W. Wojtowicz, s. 130, 
cena 12,00 zł
• Studia Administracyjne nr 8, red. K. Sroka, s. 192, cena 25,00 zł
• Współczesne Finanse. Teoria i praktyka nr 1/2016, red. D. Pauch,  
M. Pawłowski, s. 134, cena 25,00 zł
• Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 14(1)2017, red. G. Wolska, s. 158, 
cena 30,00 zł
• Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 15(2)2017, red. G. Wolska, s. 76, cena 
18,00 zł

wERSJE ELEKTRONICZNE

Wybrane czasopisma i zeszyty naukowe są dostępne bezpłatnie w wersji 
elektronicznej na platformie ePNP.pl, e-Publikacje Nauki Polskiej 
www.epnp.pl/uczelnia/uniwersytet_szczecinski

Wybrane monograie są natomiast dostępne w największej czytelni internetowej 
w Polsce – www.ibuk.pl

Anna Tokarz-Kocik
RYZYKO MOTYWACYJNE W GOSPODAROWANIU KAPITAŁEM 
LUDZKIM W HOTELARSTWIE
UJęCIE EKONOMICZNE

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7972-133-7
oprawa miękka, format B5, s. 252
cena 56,00 zł

Nowatorski charakter niniejszej rozprawy wynika przede wszystkim z pod-

jętej próby transferu dotychczasowej wiedzy o ryzyku na obszar personalny 

na poziomie mezoekonomicznym (w branży hotelarskiej) i na poziomie mikro-

ekonomicznym (w przedsiębiorstwie hotelarskim), ze szczególnym uwzględ-

nieniem rodzajów ryzyka generowanych na skutek działań motywacyjnych.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Ireny Jędrzejczyk

116

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-12 / 2017





lipiec • sierpień • wrzesień

PismoUniwersytetuSzczecińskiego

PRZEGLĄD  UNIWERSYTECKI


