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Wydarzeniem wa¿nym dla œrodowiska akademickiego jest 60-lecie wy¿szego szkolnictwa ekonomicznego na

Pomorzu Zachodnim obchodzone w tym roku tak¿e przez Uniwersytet Szczeciñski. Uroczystoœci jubileuszowe

wybraliœmy na temat przewodni niniejszego numeru.

Uœwietnieniem ¿ycia uczelni by³o nadanie tytu³ów doktora honoris causa profesorom Kazimierzowi

Wierzbickiemu, Tadeuszowi Sawickiemu, Wojciechowi Wrzesiñskiemu orazAndrzejowi Legockiemu.

W tym numerze „Przegl¹du Uniwersyteckiego” wspominamy œp. Józefa Kopcia, który pozostaje w pamiêci

i sercach spo³ecznoœci akademickiej Uniwersytetu Szczeciñskiego, jako pierwszy demokratycznie wybrany rektor.

Wzbogaceniu cennymi doœwiadczeniami ¿yczymy Pañstwu spokoju ducha, spe³nienia zawodowych i osobistych

marzeñ w zbli¿aj¹cym siê 2007 roku.
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60 lat minê³o

MBAz EFS-u s.19

Szko³a liderów s. 26

s.11
Dok³adnie 60 lat temu, czyli 14 paŸdziernika 1946 ro-
ku, rozporz¹dzeniem ówczesnego Ministra Oœwiaty
zainaugurowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ pierwsza w dziejach
Pomorza Zachodniego Wy¿sza Uczelnia. Dzia³a³a ona
jako filiaAkademii Handlowej w Poznaniu, a jej pierw-
szym rektorem by³ specjalista od prawa miêdzynaro-
dowego prof. dr h.c. Leon Babiñski. W roku 1950 szko-
³a zosta³a upañstwowiona i otrzyma³a nazwê Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej z siedzib¹ na ulicy Mickiewicza
w Szczecinie. W latach póŸniejszych uczelnia przeksz-
ta³ci³a siê w Wydzia³ In¿ynieryjno Ekonomiczny
Transportu, wchodz¹c w ramy organizacyjne Politech-
niki Szczeciñskiej. W roku 1985 powsta³ Wydzia³
Ekonomiczny Uniwersytetu Szczeciñskiego, który
obecnie nosi nazwê Wydzia³u Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania.

Dziêki dofinansowaniu studiów z Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego, MBA kosztuje dla ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw 2 786 z³, zaœ dla du¿ych przed-
siêbiorstw 5 573 z³. W przeciwieñstwie do pozosta³ych
12 kierunków studiów, MBA trwa pó³tora roku. Pierw-
sza edycja rusza 1 wrzeœnia br., zajêcia przewidziano
dla trzydziesto-osobowej grupy s³uchaczy. S³uchacz
musi zdaæ 11 egzaminów zaliczaj¹cych poszczególne
modu³y MBA. Studium koñczy siê rozwi¹zaniem koñ-
cowego studium przypadku oraz obron¹ pracy dyplo-
mowej.

We wrzeœniu br. zakoñczy³a siê XIV Szko³a Liderów
Spo³eczeñstwa Obywatelskiego. Za³o¿ona w 1994 ro-
ku przez prof. Zbigniewa Pe³czyñskiego, nale¿¹ca do
jednych z pierwszych inicjatyw tego typu w Polsce,
w swoje cele wpisuje budowanie przestrzeni do wspól-
nej wymiany doœwiadczeñ i wspó³dzia³ania rozmaitych
sektorów pañstwa.

Przemówienie inauguracyjne JM Rektora Waldemara Tarczyñskiego

Micha³ Nowakowski

Ryszard Borówka, Jan Kêpczyñski

Wies³aw Deptu³a

Paulina Olechowska

Katarzyna Jurewicz

El¿bieta Œliwiñska

Mariusz Sikora

Artur Szwedo

Jan Kêpczyñski

Janusz Garecki

Inauguracja

Doktorat h.c. dla prof. Wrzesiñskiego

60 lat minê³o

XVI Doktorat Honoris Causa na US

Warto wiedzieæ

Miesi¹c ERASMUSAna US

MBAz EFS-u

Na tropie nowej Ziemi

Fima finis 2006

Kajakiem przez Drawê

KOR'76

Szko³a liderów

Konferencja na miarê XXI wieku

Fizyka angloamerykañska

Agata Bruska

Jolanta Tarasiuk, Jan Kêpczyñski

Sympozjum jubileuszowe na WNP

Maciej Send³ak
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Nasz Rektor s. 30

Tafadhali wua wiatu mzungu s. 38

Solidarny liberalizm s. 45

– Tyle by³o w nim w czasach prze³omu, a zapewne tak
by³o w ca³ym ¿yciu, szlachetnej bezinteresownoœci,
bezgranicznego oddania sprawie, moralnego ³adu i go-
r¹cej mi³oœci ojczyzny. – wspomina œp. prof. J. Ko-
pecia, prof. dr hab. Janusz Faryœ. – Dowiód³ tego
pamiêtnego lata 1980 roku, staj¹c z m³odymi w pierw-
szym szeregu odnowy Rzeczpospolitej, a w skali lo-
kalnej przyczyni³ siê do twórczego fermentu w Wy¿-
szej Szkole Pedagogicznej. Na kilka miesiêcy zosta³
rektorem Uczelni, pierwszym demokratycznie wy-
branym i odwo³anym przez w³adze stanu wojennego.
A potem przez lata pozosta³ pierwszym autorytetem na
uczelni i w œrodowisku solidarnoœciowym Szczecina.

W Afryce wszystko jest inne i ostre w postrzeganiu
przez (z j. – Bia³y Cz³owiek). Kon-
tynent kontrastów, silnej koncentracji, zagêszczonych
i jaskrawych barw, zwielokrotnionych rozmiarów.
Wiele przejawów codziennego ¿ycia i œrodowiska jest
albo gigantyczne albo kar³owate, nadzwyczajnie piêk-
ne albo monstrualne. Przepych i obfitoœæ po¿ywienia
jest w zasiêgu wzroku cierpi¹cych z niedo¿ywienia.
Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e natura i tropikalne s³oñce
œwiadomie pragnê³y nadaæ wszystkiemu szczególnie
wyraziste kszta³ty.

Z prof. nadzw. dr hab. Ireneuszem Krzemiñskim, socjo-
logiem Uniwersytetu Warszawskiego, goszcz¹cym
w Szczecinie podczas Tygodnia Spo³ecznego (24-27
kwietnia 2006 r.) porozmawia³a dla „Przegl¹du Uni-
wersyteckiego” Paulina Olechowska z Biura Promocji
i Informacji US.

mzungu kiswahili

Sebastian Sahajdak

Jacek Batóg

Ewa Rebacz

Jakub Matura

Anna Musial

Ewa Kochan

Rozmowa z prof. Ireneuszem Krzemiñskim

Marta Poniatowska

Miko³aj Szczêsny

Katarzyna Grzesiuk

Nasz Rektor

Najlepszy wyk³ad by³ w Szczecinie

W regionie ba³tyckim

Tafadhali wua wiatu mzungu

Nietoperze w ruinie

Miasto umar³ych

Miêdzy innymi o sztuce budowania lunet

Solidarny liberalizm

£asztownia – Lastadie

Muzyka na 15. po³udniku

Teatralny Maraton

Publikacje Wydawnictwa Naukowego US

Pasquale Policastro

LUDZIE NAUKI

ODESZLI

REGION EUROPA ŒWIAT

s. 30

s. 36

s. 37

s. 38

s. 40

s. 41

s. 44

s. 45

s. 47

s. 48

s. 49

s. 50

OPINIE

KULTURALIA



Inauguracja
roku akademickiego

2006/2007
oraz nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu
3 października 2006 r.



W ysoki Senacie, Dostojni
Goœcie, Kole¿anki i Kole-

dzy, Drodzy Studenci
Dzisiejsza inauguracja nowego ro-

ku akademickiego odbywa siê w oko-
licznoœciach szczególnych. Za nami
60 lat szkolnictwa wy¿szego na Po-
morzu Zachodnim. Nie sposób nie
wspomnieæ o wielkich jubileuszach
szczeciñskich uczelni – 60-leciu Po-
litechniki Szczeciñskiej i 60-leciu
wy¿szego szkolnictwa ekonomicz-
nego na Pomorzu Zachodnim. Jes-
teœmy dumni z osi¹gniêæ naszych
absolwentów, jesteœmy dumni z na-
szej Szko³y, której wydzia³y ekono-
miczne ju¿ 60 lat kszta³c¹ ekono-
mistów.

Gratulujê wszystkim z okazji
tych jubileuszy, w imieniu w³adz
uniwersytetu pragnê podziêkowaæ
ca³ej spo³ecznoœci akademickiej
Szczecina za wk³ad w rozwój na-
szej politechniki i naszej ekonomii.
Cieszymy siê, ¿e s¹ wœród nas wy-
bitne osobistoœci naszego ¿ycia po-
litycznego, naukowego i gospodar-
czego, które jest mi niezmiernie mi-
³o powitaæ.

Ju¿ po raz dwudziesty drugi roz-
poczynamy rok akademicki na Uni-
wersytecie Szczeciñskim. Dziœ ma-
my szczególn¹ inauguracjê roku –
po³¹czon¹ z uroczystoœci¹ nadania
tytu³u doktora honoris causa wy-
bitnemu historykowi Uniwersytetu
Wroc³awskiego, znawcy stosunków
polsko-niemieckich, profesorowi
Wojciechowi Wrzesiñskiemu. To dla
nas wielki zaszczyt Panie Profesorze.

Ten nowy rok akademicki roz-
poczynamy z jednej strony podbu-
dowani najnowsz¹ ocen¹ dorobku
naukowego uczelni przez Radê
Nauki przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, z drugiej
rozpoczynamy ten rok – tak jak wie-
le innych uczelni, z trosk¹ o przy-
sz³oœæ nauki i edukacji w naszym
regionie i w Polsce.

Niestety, w minionym roku ode-
szli od nas: profesor Kazimierz Jas-
kot, profesor Antoni Giza, profesor
Jerzy Materne, dr Kazimierz Ba-
rañski, dr Bogna Gliñska. Po¿egna-

liœmy równie¿ profesora Józefa Ko-
pcia, by³ego rektora WSP. To wiel-
ka strata dla œrodowiska akademic-
kiego Szczecina. Uczcijmy minut¹
ciszy pamiêæ tych, którzy odeszli,
ale na zawsze pozostan¹ w naszej
pamiêci i historii uczelni.

Dobre wiadomoœci nie s¹ dziœ
rozchwytywanym tematem, ale wie-
rzê g³êboko, ¿e w tym jak¿e zacnym
gronie bêd¹ przyjête z satysfakcj¹.
Tak jak ka¿da inna uczelnia w kraju
jesteœmy poddawani cyklicznej oce-
nie Rady Nauki, która przyznaje po-
szczególnym wydzia³om kategorie
naukowe. Te kategorie, a jest ich
piêæ, zale¿¹ od liczby publikacji na-
ukowych, rozwoju naukowego ka-
dry, nagród i wyró¿nieñ, stopni
naukowych. Pragnê poinformowaæ
Pañstwa, ¿e Uniwersytet Szczeciñ-
ski ma dziœ jednostki tylko z pier-
wsz¹ i drug¹ kategori¹. To naprawdê
du¿e osi¹gniêcie i chcê bardzo po-
dziêkowaæ ca³ej kadrze naukowej za
wysi³ek, który przyniós³ nam tak do-
bre efekty. Powinno to doprowadziæ
do znacz¹cego wzrostu tempa roz-
woju Uniwersytetu Szczeciñskiego
(wzrost œrodków na badania nauko-
we). Spowoduje to podniesienie ran-
gi uczelni jako instytucji, w której
prowadzi siê badania naukowe i pro-
ces kszta³cenia (wzrost liczby kan-
dydatów na studia, wzrost pozycji
w rankingach).

Dodam jeszcze, ¿e Wydzia³ Nauk
Ekonomicznych i Zarz¹dzania,
którego mam przyjemnoœæ byæ pra-
cownikiem, zosta³ sklasyfikowany
wed³ug tych kategorii na dziewi¹tym
miejscu spoœród ponad 170 jedno-
stek i wydzia³ów ekonomicznych
w Polsce. Przed nim tylko placówki
Polskiej Akademii Nauk i Szko³y
G³ównej Handlowej. Nasz drugi
wydzia³ ekonomiczny Zarz¹dzania
i Ekonomiki Us³ug – miejsce dwu-
dzieste trzecie. Równie znakomity
wynik. Pierwsz¹ kategoriê uzyska³
równie¿ Wydzia³ Teologiczny, któ-
ry po raz pierwszy by³ poddawany
ocenie.

W minionym roku akademickim
Wydzia³ Prawa i Administracji

uzyska³ uprawnienia do nadawa-
nia stopnia doktora habilitowanego
i wystêpowania z wnioskami o tytu³
profesora, a Wydzia³ Nauk Ekono-
micznych i Zarz¹dzania uzyska³
uprawnienia do doktoryzowania
w zakresie organizacji i zarz¹dza-
nia. Kolejne wnioski s¹ w drodze
i mamy nadziejê, ¿e w tym roku
akademickim spe³nimy wszystkie
wymagania ustawowe, aby byæ uni-
wersytetem pierwszej kategorii.
Potrzeba do tego 12 uprawnieñ do
doktoryzowania w ró¿nych dyscy-
plinach. Bardzo liczymy w tym za-
kresie na wydzia³y: Matematyczno-
-Fizyczny i Humanistyczny, i Teolo-
giczny.

W minionym roku akademic-
kim tytu³ naukowy profesora uzys-
ka³y 4 osoby, stopieñ doktora habi-
litowanego 8, a doktora 26. Odno-
towaliœmy wzrost liczby wniosków
o granty do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego. W okresie
od lipca 2005 do stycznia 2006 ro-
ku z³o¿ono 93 wnioski, 24 wnioski
(w tym 6 promotorskich) uzyska-
³y finansowanie na ogóln¹ kwotê
1 717 020 z³otych.

Na szczególn¹ uwagê w minio-
nym roku akademickim zas³uguje
przyjêcie przez Senat Uniwersytetu
Szczeciñskiego 10 uchwa³ wprowa-
dzaj¹cych studia dwustopniowe na
wszystkich kierunkach studiów
zgodnie z procesem boloñskim. Uni-
wersytet kszta³ci obecnie studentów
na 27 kierunkach i 74 specjalnoœ-
ciach. Ju¿ w tym roku akademickim
nasi studenci od drugiego semestru
bêd¹ siê pos³ugiwaæ legitymacj¹
elektroniczn¹.

To dobry moment na jedn¹ ref-
leksjê, nie tylko o naszym uniwer-
sytecie. Mamy w Szczecinie napra-
wdê dobre szko³y wy¿sze, mamy
wielu znakomitych naukowców
i dydaktyków. Rozwijamy siê. G³ó-
wnie dziêki w³asnej zaradnoœci.
Nasi studenci coraz czêœciej stu-
diuj¹ we W³oszech, Niemczech,
Hiszpanii, Francji, na dobrych
uczelniach. I kiedy wracaj¹ do
Szczecina, okazuje siê, ¿e jakoœæ

Inauguracja
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kszta³cenia jest zbli¿ona, ¿e s¹ dzie-
dziny, w których jesteœmy lepsi.
Nieprzypadkowo brakuje miejsc
dla studentów z Bari, którzy chc¹
studiowaæ w Szczecinie.

Wspomnia³em tak¿e o naszych
troskach, gdy¿ tych oczywiœcie
nigdy nie brakuje pañstwowym
uczelniom. Oczekujemy zwiêk-
szenia nak³adów na naukê, wiêk-
szego zrozumienia potrzeb œrodo-
wiska akademickiego. Nie od dziœ
zreszt¹. Oczekujemy tego w dobrze
pojêtym interesie naszego kraju.
Pod wzglêdem innowacyjnoœci na-
szej nauki jesteœmy, niestety, na sza-
rym koñcu w Europie. Wyprzedza
nas bardzo wiele krajów. Tu przede
wszystkim liczymy na bardziej
sprzyjaj¹c¹ œrodowisku akademic-
kiemu politykê pañstwa. Ale ta
polityka musi siê spotkaæ ze zna-
cznie wiêksz¹ ni¿ do tej pory akty-
wnoœci¹ naukow¹ pracowników
wy¿szych uczelni, tak¿e uniwer-
sytetu.

Chcê przez to powiedzieæ, ¿e poza
edukacj¹, dydaktyk¹, która jest
niezwykle wa¿na dla ogólnego
poziomu wykszta³cenia spo³eczeñ-
stwa, musimy jeszcze bardziej sku-
piæ siê jako uniwersytet NA NA-
UCE! Tak, by uniwersytet by³ przede
wszystkim oœrodkiem myœli
naukowej, miejscem twórczych po-
szukiwañ, intelektualnych sporów,
naukowej, a nie dydaktycznej kon-
kurencji. Uniwersytet ma byæ miej-
scem twórczego myœlenia. Ma od-
dzia³ywaæ na swoje otoczenie. Na-
sza uczelnia wspó³pracuje z w³a-
dzami miejskimi, samorz¹dowymi, z
przedsiêbiorcami, z innymi zacho-
dniopomorskimi uczelniami. Wyda-
je siê jednak, ¿e to dziœ zbyt ma-

³o. Spróbujmy tworzyæ wokó³ Uni-
wersytetu Szczeciñskiego atmosferê
twórczych poszukiwañ miejsca
Szczecina w regionie i na pograni-
czu, miejsca regionu w Europie,
spróbujmy ustaliæ w intelektualnej,
akademickiej dyskusji, jak mamy na
trwa³e jako miasto i region zaistnieæ
na mapie Europy jako miejsce inte-
resuj¹ce z punktu widzenia nauki,
kultury i gospodarki. Spróbujmy
tworzyæ wokó³ Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego, wokó³ œrodowiska aka-
demickiego Szczecina, tak¹ w³aœnie
atmosferê twórczej, intelektualnej
debaty. Innymi s³owy, tak jak od
wieków cz³owiek szuka punktu
odniesienia, punktu oparcia dla swo-
jej kondycji ludzkiej, tak my – jako
spo³ecznoœæ akademicka – powinniœ-
my siê aktywnie w³¹czyæ we wspó³-
tworzenie kulturowego i gospodar-
czego oblicza Szczecina i regionu,
a tak¿e ca³ego Pomorza Zachodnie-
go.

Te wszystkie dzia³ania i cele nie
mog¹ byæ oczywiœcie realizowane
w oderwaniu od rozwoju bazy ma-
terialnej i dydaktycznej uczelni.
Przypomnê tylko kilka liczb i fak-
tów. Uniwersytet w ostatnich dwóch
latach pozyska³ ponad 25 milionów
z³otych z Unii Europejskiej na mo-
dernizacjê i rozbudowê naszej infra-
struktury. Wydzia³ Teologiczny bê-
dzie budowa³ nowy gmach wydzia-
³u. Istotne œrodki pozyskano na Ma³-
kocin, a Kulice zosta³y wpisane jako
priorytet w bud¿ecie 2007-2013
i jest du¿a szansa na dofinansowanie
tego przedsiêwziêcia przez Eurore-
gion Pomerania. Jesteœmy jako
uczelnia najwiêkszym w kraju bene-
ficjentem programu studiów pody-
plomowych realizowanego w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego – blisko 5 milionów z³o-
tych dofinansowania. W roku aka-
demickim 2006/2007 planujemy
uruchomiæ 71 studiów podyplomo-
wych.Aktualnie w ramach tej formy
kszta³cimy 1213 s³uchaczy. Jesteœ-
my równie¿ jednym z piêciu ko-
ordynatorów w Polsce œrodków
unijnych, co pozwoli na inwestycje
œrodowiskowe pozyskaæ dla Szcze-
cina blisko 210 milionów z³otych.

WyraŸnego tempa nabra³y pra-
ce nad utworzeniem w Szczeci-
nie ogrodu botanicznego. Powo-

³ane zosta³o konsorcjum szkó³ wy¿-
szych, gdzie wspólnie prowadzimy
prace w tym zakresie.

Drodzy Studenci, w szczególno-
œci studenci pierwszego roku! Prag-
nê teraz kilka s³ów skierowaæ do
Was. Chcia³bym bardzo, aby Wasze
marzenia i ambicje spe³ni³y siê
dziêki nauce i dyplomowi uzyska-
nemu na naszej uczelni. Chcia³bym
te¿ bardzo, abyœcie do nauki pode-
szli z sercem i z twórczym nasta-
wieniem. I z wewnêtrzn¹ dyscypli-
n¹. Tak naprawdê to przecie¿ Wy
jesteœcie najwa¿niejsi w naszej
akademickiej rodzinie. I choæ zwra-
cam siê do Was w koñcowej czêœci
mojego wyst¹pienia, to robiê to ce-
lowo. Chcia³bym bardzo, abyœcie
w³¹czyli siê do twórczego myœlenia
o przysz³oœci nauki, naszego miasta
i regionu, abyœcie byli aktywni nie
tylko podczas zajêæ dydaktycz-
nych, chcia³bym po prostu, aby
moje wczeœniejsze s³owa zosta³y
przez Was odebrane jako zachêta do
wspó³pracy i do wspó³tworzenia
oblicza naszej nauki, naszej przy-
sz³oœci.

Szanowni Pañstwo,
Chcia³bym jeszcze powiedzieæ kil-

ka zdañ o naszej wspó³pracy miêdzy-
narodowej. Wkrótce tysiêczny stu-
dent Uniwersytetu Szczeciñskiego
skorzysta z programu stypendialnego
Socrates/Erasmus. W roku akademi-
ckim 2005/2006 w ramach tego pro-
gramu wyjecha³o 167 studentów,
a przyjecha³o 60 studentów zagrani-
cznych. Stypendia w tym zakresie
wynios³y oko³o 280 tys. euro. Rów-
nie dynamicznie rozwija siê wspó³-
praca miêdzynarodowa w zakresie
programu Leonardo da Vinci, w ra-
mach której na praktyki wyjecha³o
144 studentów, a wysokoœæ dotacji
wynios³a ponad 306 tys. euro. Uczel-
nia prowadzi coraz szersz¹ wspó³-
pracê naukow¹ i dydaktyczn¹ z in-
nymi uczelniami w Europie. Greif-
swald, Rostok, Bari – tu mamy ju¿
naprawdê spore osi¹gniêcia. Dziœ
mamy zaszczyt wrêczyæ doktorat
honoris causa Profesorowi – wybit-
nemu znawcy stosunków polsko-nie-
mieckich. Stosunków szczególnie
wa¿nych dla naszego kraju i dla nas –
mieszkaj¹cych na pograniczu pol-
sko-niemieckim. Jako uniwersytet
chcemy mieæ swój udzia³ w tworze-
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niu jak najlepszych relacji i konta-
któw miêdzy Polakami i Niemcami.
Kilka dni temu Senat Uniwersytetu
Szczeciñskiego podj¹³ uchwa³ê o po-
wo³aniu w Eggesin – niemieckim
miasteczku po³o¿onym 20 kilome-
trów od Szczecina – Zamiejscowego
Oœrodka Dydaktycznego Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego. Jesteœmy od
strony dydaktycznej i organizacyjnej
razem z naszymi niemieckimi par-
tnerami przygotowani do urucho-
mienia tego oœrodka. Jeœli tylko zys-
kamy pozytywne decyzje i opinie
w³adz Meklemburgii i naszego Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych – to
od przysz³ego roku akademickiego
w Eggesin rozpoczn¹ siê zajêcia. Po
raz pierwszy w historii stosunków
polsko-niemieckich na terenie Nie-
miec bêdzie dzia³aæ jednostka orga-
nizacyjna polskiej uczelni. To jeden
z przyk³adów naszych poszukiwañ
nowych mo¿liwoœci i perspektyw roz-
woju Uniwersytetu Szczeciñskiego.

Co dalej? Nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e wchodzimy w trudny okres
zarz¹dzania uczelni¹. Wynika to
przede wszystkim z trzech faktów,
którymi s¹: ni¿ demograficzny, kon-
kurencja ze strony innych szkó³
oraz planowane odejœcia na emery-
turê samodzielnych pracowników.
Zarz¹dzanie Uniwersytetem Szcze-
ciñskim bêdzie wymaga³o od w³adz
rektorskich przede wszystkim kre-
owania nowych Ÿróde³ finansowa-
nia dzia³alnoœci naukowej i dydak-
tycznej.

Zabieganie o zewnêtrzne œrodki
finansowe (poza ministerstwem) –

to najwiêksze wyzwanie stoj¹ce
przed nasz¹ uczelni¹. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e bardzo wa¿nym
Ÿród³em zasilenia bud¿etu uczelni
i finansowania inwestycji powinny
zostaæ w najbli¿szych latach œrodki
z Unii Europejskiej. Liczne progra-
my oraz coraz lepsza reprezentacja
uczelni w cia³ach decyduj¹cych
o œrodkach unijnych sprawiaj¹, ¿e
nie wolno tej szansy zaprzepaœciæ.

Upatrujê wielkich mo¿liwoœci
w kreowaniu presti¿u uniwersytetu
na forum miêdzynarodowym, kra-
jowym i regionalnym poprzez: zin-
tensyfikowanie wspó³pracy euro-
pejskiej i pozaeuropejskiej; mamy
w tym wzglêdzie wielkie mo¿li-
woœci, szereg umów dobrze wype³-
nionych wspó³prac¹ i kolejne wy-
nikaj¹ce z kontaktów z naszymi
absolwentami; wk³ad uniwersytetu
do rozwoju regionalnego, profesjo-
nalne doradztwo, ekspertyzy doty-
cz¹ce kierunków rozwoju regionu
– realizacja idei „uczelnia dla re-
gionu”; tworzenie w Zamiejsco-
wych Oœrodkach Dydaktycznych
mocnych oœrodków nauczania,
skutecznie konkuruj¹cych ze szkol-
nictwem zawodowym i niepañ-
stwowym; wzmocnienie wspó³pra-
cy z m³odzie¿¹ uzdolnion¹, zabie-
ganie o finansowy udzia³ samorz¹-
dów lokalnych; wzmocnienie me-
dialnego wizerunku uniwersytetu,
popularyzacjê wiedzy, wspó³pracê
ze szko³ami œrednimi oraz rozwija-
nie systemu zdalnej edukacji.

¯ycz¹c studentom sukcesów
w nauce, a pracownikom sukcesów

naukowych i dydaktycznych, ¿yczê
jednoczeœnie wszystkim Pañstwu,
by idea³y i marzenia, których spe³-
nienia przecie¿ w skrytoœci ducha
pragniemy, by³y tak¿e na co dzieñ
g³ównym napêdem naszej codzien-
nej pracy i aktywnoœci.

W sposób szczególny pragnê po-
dziêkowaæ Pani Profesor Teresie
Lubiñskiej, która pe³ni¹c funkcje
w rz¹dzie istotnie wspomaga aka-
demickie œrodowisko szczeciñskie
w czêsto trudnych rozmowach.
Aktywnoœæ Pani Profesor niew¹t-
pliwie przyczyni³a siê do wielu suk-
cesów uczelni w minionym roku
akademickim, o których mówi³em
wczeœniej. Pani Profesor, w imieniu
spo³ecznoœci akademickiej Uni-
wersytetu Szczeciñskiego dziêku-
jemy bardzo.

Serdeczne podziêkowania pra-
gnê przekazaæ nauczycielom aka-
demickim i wszystkim pracowni-
kom naszej uczelni za ich wytê¿o-
n¹ pracê i oddanie sprawom uczel-
ni. ¯yczê wytrwa³oœci, satysfakcji
i dalszych sukcesów w nowym roku
akademickim. Z Bo¿¹ pomoc¹, oby
tak siê szczêœliwie sta³o.

Rok akademicki 2006/2007 og³a-
szam za otwarty.

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyñski
rektor Uniwersytetu Szczeciñskiego

fot. J. Gierdys
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Doktorat h.c.
dla prof. Wrzesińskiego

Dnia 3 paŸdziernika rektor
i Senat Uniwersytetu Szcze-

ciñskiego zaprosili spo³ecznoœæ
akademick¹ oraz spo³ecznoœæ lo-
kaln¹ na inauguracjê roku
akademickiego 2006/2007 po³¹-
czon¹ z nadaniem tytu³u dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu
Szczeciñskiego prof. dr. hab.
Wojciechowi Wrzesiñskiemu

Ju¿ po raz 22. inauguracjê no-
wego roku akademickiego zgodnie
z tradycj¹ rozpoczê³o zaintonowa-
ne przez Chór Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego , po
którym uroczyste przemówienie
wyg³osi³ JM Rektor, prof. dr hab.
Waldemar Tarczyñski. Po immatry-
kulacji, przemówieniu przedstawi-
ciela studentów Rados³awa Przy-
pisa oraz wrêczeniu nagród i odzna-
czeñ wybitnym pracownikom,
tytu³em doktora honoris causa US
zosta³ uhonorowany prof. zw. dr
hab. Wojciech Wrzesiñski, który
wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny
„Historia a polityka”.

Prof. Wojciech Stanis³aw Wrze-
siñski to jeden z najwybitniejszych
historyków polskich, wytrawny ba-
dacz dziejów XIX i XX wieku,
ceniony niemcoznawca. Urodzony
na Kujawach, absolwent Uniwer-
sytetu Miko³aja Kopernika w To-
runiu, zwi¹zany z Uniwersytetem
Wroc³awskim. Autor blisko oœmiu-
set prac naukowych, w tym kilku-
dziesiêciu ksi¹¿ek, fundamental-
nych w polskiej historiografii XIX

i XX wieku oraz historiografii
stosunków polsko-niemieckich.
Ceniony znawca dziejów polskiej
myœli politycznej. Promotor kilku-
dziesiêciu przewodów doktorskich,
rozlicznych przewodów habilita-
cyjnych i profesorskich. Redaktor
znamienitych serii wydawniczych,
organizator nauki.

W obszernym dorobku nauko-
wym znawcy historiografii podkre-
œlaj¹ przede wszystkim pionierskie
prace obejmuj¹ce dzieje stosunków
polsko-niemieckich, pocz¹wszy od
ksi¹¿ki debiutanckiej „Ruch pol-
ski na Warmii, Mazurach i Powiœlu
w latach 1920-1939”, poprzez
„Polski ruch narodowy w Niem-
czech (1922-1939)”, a¿ po dzie³o
fundamentalne, pomnik polskiej
i niemieckiej historiografii: „S¹siad
czy wróg? Ze studiów nad kszta³-
towaniem obrazu Niemca w Polsce
w latach 1795-1939”.

Spory wk³ad badawczy i edytor-
ski wniós³ te¿ profesor w dzieje
Œl¹ska oraz dzieje lokalnych spo³e-
cznoœci na tzw. ziemiach odzyska-
nych. Tak¿e niezwykle oryginal-
nym i bardzo cenionym w œrodo-
wisku dorobkiem prof. Wrzesiñ-
skiego s¹ studia nad polsk¹ myœl¹
polityczn¹ XIX i XX w., które
kontynuuje po œp. prof. Zieliñskim.

Ta niebywale silna pozycja w pol-
skiej, i nie tylko, nauce historycznej
prof. Wrzesiñskiego stanowi³a i sta-
nowi te¿ o jego poczesnym miejscu
wœród wyró¿niaj¹cych siê i cenio-

nych organizatorów nauki. W swej
macierzystej Alma Mater, 300-let-
nim Uniwersytecie Wroc³aw-
skim, by³ jego rektorem (1991-
1995) i prorektorem, wieloletnim
dyrektorem Instytutu Historycznego
i kierownikiem Katedry Historii
Najnowszej. Od roku 1986 zasiada
w Prezydium Komitetu Nauk
Historycznych PAN, w latach 1989-
1999 przewodniczy³ Kuratorium
Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Od 1998 jest cz³onkiem Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytu³ów .

Przez dwie kadencje, do roku
2003, prof. Wrzesiñski pe³ni³ zasz-
czytn¹ funkcjê prezesa Polskiego
Towarzystwa Historycznego, a dwa
kolejne zjazdy historyków, XVI
wroc³awski i XVII krakowski
(wrzesieñ 2004) s¹ tak¿e jego trwa-
³ym dorobkiem naukowym i orga-
nizacyjnym.

Doktor honoris causa Uniwersy-
tetu Opolskiego (2001), cz³onek ko-
respondent Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci, cz³onek wielu towa-
rzystw krajowych i zagranicznych,
ceniony nie tylko w œrodowisku
historycznym, ale tak¿e politolo-
gicznym i socjopsychologicznym.
Odznaczony Nagrod¹ Miasta Wro-
c³awia Honor Virtutis Praemium.

Ÿród³o:
http://www.wsp.krakow.pl/

Gaude Mater Polonia

Regulamin nadania tytu³u DHC Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego

§ 1.
Tytu³ doktora honoris causa (DHC) nadaje Senat Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego osobom wybitnym, szczególnie
zas³u¿onym dla rozwoju nauki i kultury.

§ 2.
To najwy¿sze honorowe wyró¿nienie akademickie mo¿e
byæ nadawane:
1. Uczonym – obywatelom polskim, posiadaj¹cym tytu³ na-
ukowy profesora, za wybitne osi¹gniêcia naukowe lub za

ca³okszta³t pracy naukowej, stanowi¹cy powa¿ny wk³ad
w rozwój nauki, lub
2. Uczonym – obywatelom innych krajów, wyró¿niaj¹cym
siê niekwestionowanym autorytetem naukowym, znanym
ze swoich przyjaznych uczuæ wobec narodu polskiego, jego
historii i kultury.
3. Mê¿om stanu – obywatelom polskim oraz obywatelom
innych krajów o powszechnie uznanym autorytecie miê-
dzynarodowym.
4. Twórcom i specjalistom – obywatelom polskim oraz
obywatelom innych krajów wyró¿niaj¹cym siê wybitnymi
osi¹gniêciami w swojej dziedzinie twórczoœci.
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W dniu 14 paŸdziernika br.
na Wydziale Nauk Ekono-

micznych i Zarz¹dzania Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego odby³a siê
uroczysta inauguracja nowego
roku akademickiego po³¹czona
z obchodami 60-lecia wy¿szego
szkolnictwa ekonomicznego na
Pomorzu Zachodnim

Dok³adnie 60 lat temu, czyli 14
paŸdziernika 1946 roku, rozporz¹-
dzeniem ówczesnego ministra oœ-
wiaty zainaugurowa³a swoj¹ dzia-
³alnoœæ pierwsza w dziejach Po-
morza Zachodniego wy¿sza uczel-
nia. Dzia³a³a ona jako filia Akade-
mii Handlowej w Poznaniu, a jej
pierwszym rektorem by³ specja-
lista od prawa miêdzynarodowego

prof. dr h.c. Leon Babiñski. W roku
1950 szko³a zosta³a upañstwowiona
i otrzyma³a nazwê Wy¿szej Szko³y
Ekonomicznej z siedzib¹ przy ulicy
Mickiewicza w Szczecinie. W la-
tach póŸniejszych uczelnia przek-
szta³ci³a siê w Wydzia³ In¿ynieryj-
no-Ekonomiczny Transportu, wcho-
dz¹c w ramy organizacyjne Poli-
techniki Szczeciñskiej. W roku 1985
powsta³ Wydzia³ Ekonomiczny Uni-

wersytetu Szczeciñskiego, który
obecnie nosi nazwê Wydzia³u Nauk
Ekonomicznych i Zarz¹dzania.

Z okazji obchodów rocznico-
wych na WNEiZ zorganizowano
jubileuszow¹ konferencjê oraz
zjazd absolwentów, zaœ w hali Miê-
dzynarodowych Targów Szczeciñ-
skich odby³ siê bal absolwentów.
Organizatorami uroczystoœci jubi-
leuszowych by³y zarówno obydwa
wydzia³y ekonomiczne US, czyli
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania oraz Wydzia³ Zarz¹-
dzania i Ekonomiki Us³ug, a tak¿e
Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa o/Szczecin i Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne. Trzeba
przyznaæ, ¿e frekwencja absolwen-
tów uczelni dopisa³a i przyby³o ich
bardzo du¿o na liczne imprezy okoli-
cznoœciowe.

Jednak na tym atrakcyjnoœæ
obchodów siê nie skoñczy³a i kolej-
nym bardzo rzadkim wydarzeniem
by³o nadanie tytu³u doktora honoris
causa dwóm d³ugoletnim pracow-
nikom Wydzia³u Nauk Ekonomicz-
nych i Zarz¹dzania – prof. dr. hab.
Kazimierzowi Sawickiemu oraz
prof. dr. hab. Tadeuszowi Wierzbic-
kiemu.

Pierwszy z wyró¿nionych jest d³u-
goletnim pracownikiem na stano-
wisku profesora zwyczajnego w Ka-
tedrze Rachunkowoœci WNEiZ.
Tytu³ doktora h.c. otrzyma³ w uz-
naniu za wk³ad w dziedzinê rachun-
ku kosztów, pionierskie opracowa-
nia na temat stosowania polityki
bilansowej w warunkach polskich,
a tak¿e za wspó³udzia³ w tworzeniu
norm zawodowych dla bieg³ych
rewidentów oraz szerok¹ dzia³al-
noœæ naukow¹, dydaktyczn¹ i edy-
torsk¹. Prof. Sawicki jest autorem
ponad 400 publikacji indywidu-
alnych i wspó³autorskich w postaci
ksi¹¿ek, podrêczników, artyku³ów
i referatów naukowych. Jako wy-
chowawca kadry naukowej wypro-
mowa³ 13 doktorów nauk ekono-
micznych, by³ recenzentem 61
rozpraw doktorskich i 23 rozpraw
habilitacyjnych, co znacznie przy-

minęło60lat

Doktor honoris causa prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki
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czyni³o siê do podniesienia po-
ziomu naukowego rachunkowoœci
na uczelniach ekonomicznych.
Ponadto jest on nie tylko naukow-
cem, ale typowym praktykiem ra-
chunkowoœci, zajmuj¹cym od wielu
lat jedno z czo³owych miejsc w kra-
ju. Nadal prê¿nie uczestniczy w pra-
cach wielu stowarzyszeñ, pe³ni¹c
m.in. funkcjê cz³onka zwyczajnego
w Szczeciñskim Towarzystwie Na-
ukowym oraz funkcje cz³onka
honorowego oraz prezesa szczeciñ-
skiego Oddzia³u Stowarzyszenia
Ksiêgowych w Polsce.

Drugi z profesorów to by³y rektor
Uniwersytetu Szczeciñskiego, a tak-
¿e za³o¿yciel i pierwszy dyrektor
dzia³aj¹cego od wielu lat na WNEiZ
Instytutu Informatyki w Zarz¹dza-
niu. Tytu³ doktora h.c. otrzyma³
w uznaniu za wdro¿enie na Pomorzu
Zachodnim wielu nowatorskich pro-
jektów informatycznych, bogatego
dorobku naukowo-dydaktycznego,
a w szczególnoœci za wypromowa-
nie wysoko kwalifikowanej kadry
naukowej oraz za redakcjê naukow¹
publikacji w dziedzinie informatyki
ekonomicznej. Prof. Wierzbicki jest
twórc¹ szczeciñkiej szko³y infor-
matyki ekonomicznej, bêd¹cej pre-
kursorem i liderem wœród innych
oœrodków w Polsce. Dorobek na-
ukowy profesora zawarty jest w po-
nad 200 publikacjach, które zosta³y
wydane w postaci ksi¹¿ek, podrê-
czników, artyku³ów i referatów nau-
kowych. Wykszta³ci³ ponad 600 ma-
gistrów, dyplomowanych ekono-
mistów, by³ promotorem 20 dokto-
ratów, recenzentem wielu prac z piê-
ciu oœrodków naukowych Polski,
a tak¿e kilkunastu prac habilitacyj-
nych w kraju i za granic¹. Jako
pracownik na stanowisku profesora
zwyczajnego wypromowa³ równie¿
8 profesorów tytularnych oraz 20
doktorów habilitowanych. W latach
70. i 80. prof. Wierzbicki by³ cz³on-
kiem licznych komitetów i rad nau-
kowych, takich jak: Pañstwowa Ra-
da Informatyki, Komitet Transportu
PAN czy Rada Naukowa Stowa-
rzyszenia Ksiêgowych w Polsce.
Natomiast bieg³a znajomoœæ piêciu
jêzyków obcych pozwoli³a mu na
rozwijanie wspó³pracy z zagranic¹,
co zaowocowa³o m.in. wieloma pu-
blikacjami obcojêzycznymi, a tak¿e

powstaniem na kierunku informa-
tyka i ekonometria studiów z wy-
k³adowym jêzykiem niemieckim
i angielskim.

Podczas uroczystoœci nadania
profesorom tytu³u doktora honoris
causa wypowiadali siê ich promo-
torzy oraz recenzenci. Po zaprzy-
siê¿eniu obydwaj profesorowie
zostali wrêcz zasypani ¿yczeniami
i gratulacjami, co niew¹tpliwie
œwiadczy o randze i stopniu, w jakim
ich ¿ycie wp³ynê³o i nadal wp³ywa
na ¿ycie uczelni, jej pracowników
i studentów.

Z okazji 60. rocznicy wy¿szego
szkolnictwa ekonomicznego zosta³a
równie¿ ods³oniêta pami¹tkowa ta-
blica, któr¹ mo¿na obecnie ogl¹daæ
przy wejœciu do nowego budyn-
ku wydzia³u. W ceremonii przeciê-
cia wstêgi uczestniczy³ JM Rektor
US prof. dr hab. Waldemar Tarczyñ-
ski, dziekan WNEiZ prof. dr hab.

Edward Urbañczyk, liczne gro-
no Senatu oraz pracowników. Na
g³ówn¹ uroczystoœæ przyby³o
oprócz wielu naukowców i absol-
wentów, tak¿e wiele znanych osób
ze œwiata polityki i kultury.

Po oficjalnych uroczystoœciach
odby³ siê uroczysty bankiet na czeœæ
zaproszonych goœci. Nie zapomnia-
no równie¿ o absolwentach, którym
stworzono mo¿liwoœæ wspólnego
spotkania po latach w salach wyk³a-
dowych. Gruntowny remont zarów-
no starego, jak i nowego budynku
WNEiZ sprawi³ zapewne, ¿e nie-
którzy z nich ledwo poznali swoj¹
„star¹” uczelniê.

Micha³ Nowakowski

Doktor honoris causa prof. dr hab. Kazimierz Sawicki
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XVI doktorat
honoris causa na US
Wdniu 27 czerwca 2006 roku

w sali Senatu Uniwersy-
tetu Szczeciñskiego odby³a siê
uroczystoœæ nadania godnoœci do-
ktora honoris causa prezesowi
Polskiej Akademii Nauk, a zara-
zem wybitnemu biochemikowi
i biologowi molekularnemu prof.
dr. hab.Andrzejowi Legockiemu

Imponuj¹cy dorobek naukowy
w dziedzinie dynamicznie rozwi-
jaj¹cej siê biologii molekularnej
sprawi³, ¿e prof. Andrzej Legocki
jest uznanym autorytetem na forum
miêdzynarodowym.

Uroczystoœæ rozpocz¹³ JM Rek-
tor Uniwersytetu Szczeciñskiego

prof. dr hab. Waldemar Tarczyñski,
witaj¹c wszystkich przyby³ych
goœci i profesora Andrzeja Legoc-
kiego oraz jego rodzinê. Wœród
goœci byli miêdzy innymi: rektorzy
i prorektorzy szczeciñskich uczel-
ni, minister edukacji narodowej
w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckie-
go prof. Henryk Samsonowicz, wi-
ceprezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Jan Strelau, recenzent dorob-
ku prof. A. Legockiego prof. W³o-
dzimierz Zagórski-Ostoja oraz licz-
ni przyjaciele.

Nastêpnie g³os zabra³ promotor
w przewodzie doktorskim prof.
dr hab. Jan Kêpczyñski, prodziekan

ds. nauki Wydzia³u Nauk Przyrod-
niczych, podkreœlaj¹c w swojej lau-
dacji osi¹gniêcia naukowe i orga-
nizacyjne prof. Andrzeja Legoc-
kiego. Po przedstawieniu laudacji
dziekan Wydzia³u Nauk Przyrod-
niczych prof. dr hab. Ryszard Bo-
rówka odczyta³ dyplom doktorski,
który zosta³ wrêczony przez re-
ktora. Po tym uroczystym akcie
g³os zabierali goœcie, sk³adaj¹c gra-
tulacje w imieniu w³asnym i repre-
zentowanych przez siebie instytu-
cji.

Gratulacje z³o¿yli miêdzy inny-
mi: prof. Jan Wojty³a, szef Gabinetu
Politycznego Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego; Karol
Osowski, przewodnicz¹cy Sejmiku
Zachodniopomorskiego; dr hab.
n. med. Barbara Wiszniewska, pro-
rektor ds. nauki PAM, Szczecin;
Janusz Grabian, prof. nadzw. AM,
prorektor AM, Szczecin; prof. Ja-
nusz Lipkowski (wraz z delegacj¹)
PolskaAkademia Nauk, Warszawa;
prof. Micha³ Sikorski (wraz z dele-
gacj¹), Instytut Chemii Bioorga-
nicznej PAN, Poznañ; prof. Jan
Wêglarz, prezes Oddzia³u PAN,
Poznañ; mgr in¿. Kazimierz Grze-
siak, prezes zarz¹du Fundacja
Zak³ady Kórnickie, Kórnik; prof.
Erwin W¹sowicz, rektor Akademii
Rolniczej, Poznañ; prof. Mieczy-
s³aw Wysiecki, prezes Szczeciñ-
skiego Towarzystwa Naukowego.

Liczne depesze i listy gratulacyj-
ne kierowane do prof. Andrzeja
Legockiego odczyta³ prorektor US
dr hab. Miros³aw Rutkowski, prof.
US.

Ukoronowaniem ceremonii by³
znakomity wyk³ad prof. Andrzeja
Legockiego pt.

. Po zakoñczeniu
wyk³adu Chór Akademicki US
wykona³ „Gaudeamus igitur”, po
czym rektor US zakoñczy³ uroczy-
stoœæ.

prof. dr hab. Ryszard Borówka
prof. dr hab. Jan Kêpczyñski

Wyzwania i dyle-
maty ery biologii
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Profesor Andrzej Legocki urodzi³ siê w 1939 roku w Ry-
chwale ko³o Konina. W roku 1961 ukoñczy³ studia wy¿sze na
Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyska³ tytu³
magistra chemii. Po rocznym sta¿u w Zak³adach Zielarskich
Herbapol podj¹³ pracê w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Pozna-
niu w Katedrze Biochemii, kierowanej przez prof. Jerzego
Pawe³kiewicza. W zespole prof. Pawe³kiewicza zajmowa³ siê
metabolizmem kwasów organicznych u bakterii propiono-
wych.

W 1965 roku obroni³ pracê doktorsk¹ i uzyska³ stopieñ
doktora nauk rolniczych, a w 1968 stopieñ doktora ha-
bilitowanego. W wieku 38 lat otrzyma³ tytu³ profesora nad-
zwyczajnego nauk przyrodniczych. Natomiast osiem lat póŸ-
niej, w roku 1985, uzyska³ tytu³ profesora zwyczajnego nauk
przyrodniczych. W 1986 roku zosta³ cz³onkiem korespon-
dentem, póŸniej cz³onkiem prezydium, a w 2002 r. cz³on-
kiem rzeczywistym PolskiejAkademii Nauk.

Dorobek profesora A. Legockiego jest znacz¹cy i œciœle
zwi¹zany z biologi¹ molekularn¹. Obejmuje 154 publikacje
i artyku³y naukowe, 200 komunikatów naukowych i refe-
ratów popularnonaukowych oraz cztery ksi¹¿ki. Profesor jest
wybitnym badaczem uznawanym za jednego z twórców bio-
logii molekularnej w Polsce. Wielokrotnie przebywa³ w ró¿-
nych oœrodkach zagranicznych, w których spêdzi³ oko³o 5 lat.
Na podkreœlenie zas³uguj¹ te¿ osi¹gniêcia profesora w za-
kresie dydaktyki i kszta³cenia kadry naukowej. Wypromowa³
50 magistrów oraz 23 doktorów. A¿ siedmiu wychowanków
profesora pe³ni w kraju lub za granic¹ funkcje samodzielnych
pracowników nauki.

Powa¿nym osi¹gniêciem profesora by³o stworzenie jed-
nego z najsilniejszych w Polsce oœrodków biologii struktu-

ralnej i molekularnej – Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
w Poznaniu. Ponad czternaœcie lat, do momentu objêcia
funkcji prezesa PAN, pe³ni³ funkcjê tego znanego w œwiecie
instytutu. Zawdziêczamy mu identyfikacjê i zsekwencjono-
wanie szeregu genów roœlinnych, m.in. ³ubinu i bakterii.
Prof. A. Legocki przyczyni³ siê równie¿ do wyjaœnienia

mechanizmu reakcji roœlin na stres biotyczny. Szczególnie
godne podkreœlenia jest opracowanie szczepionek pokar-
mowych dla immunoprewencji ludzi i zwierz¹t opartych na
roœlinach transgenicznych. Dzia³alnoœæ naukowa oraz zdol-
noœci organizacyjne profesora s¹ doceniane nie tylko
w Polsce, lecz równie¿ za granic¹. By³ cz³onkiem Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci, cz³onkiem kilku komitetów PAN,
Academiae Europeae, Komisji EU-Face Zespó³
Biotechnologii, Komisji IUB Applied Molecular Genetics
oraz wiceprzewodnicz¹cym European Academies Science
Advisory Council i Ell Platform „Plants for Future”. Ponadto
by³ lub nadal jest cz³onkiem wielu rad naukowych ró¿nych
instytucji oraz rad programowych wielu konferencji i kon-
gresów. Jego aktywnoœæ naukowa zosta³a doceniona przez
trzy oœrodki akademickie, które uhonorowa³y go godnoœci¹
doktora honoris causa – Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu,
Szko³ê G³ówn¹ Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet
Marii Curie-Sk³odowskiej.

Warto podkreœliæ niezwyk³¹ aktywnoœæ profesora w sfe-
rach niezwi¹zanych z nauk¹. By³ m.in. inicjatorem postêpo-
wania legislacyjnego w sprawie restytuowania Fundacji Za-
k³ady Kórnickie, zakoñczonego pozytywnie uchwa³¹ Sejmu
RP w 2001 roku. Ponadto profesorAndrzej Legocki jest zna-
nym kolekcjonerem i propagatorem malarstwa polskiego.

Wiadomoœci wa¿ne dla ka¿-
dego, kto jest zwi¹zany ze

œrodowiskiem akademickim ze-
bra³ przewodnicz¹cy Senackiej
Komisji ds. Nauki prof. zw. dr
hab. Wies³aw Deptu³a

Ekscentryczni naukowcy

Z wypowiedzi doœwiadczonych
pracowników nauki wynika, ¿e pra-
cowitoœæ, systematycznoœæ, hoj-
noœæ, krytycyzm (w tym samokry-
tycyzm), to zalety dobrego pracow-
nika nauki; a nie jak wczeœniej
s¹dzono korzystne geny, m³odoœæ,
racjonalne od¿ywianie, ruch i moc-
na psychika. Wa¿n¹ rolê odgrywa
zdolnoœæ budowania prawid³owych
relacji interpersonalnych. Ponadto
kandydat na pracownika naukowe-
go powinien byæ cz³owiekiem bez-
wzglêdnie uczciwym. Za jedn¹
z g³ównych przyczyn, która sk³a-
nia m³odych ludzi do podjêcia pra-
cy naukowej wskazano jej umi³o-
wanie, a zaraz póŸniej chêæ narzu-

cania œrodowisku swojej wizji.
Wielcy tego œwiata twierdz¹, ¿e ra-
doœæ z odkrycia jest na pewno naj-
wiêksz¹, jakiej cz³owiek mo¿e zaz-
naæ. Profesor Hirszfeld twierdzi
przewrotnie, ¿e: „do nauki i sztuki
garn¹ siê przede wszystkim wyko-
lejeni o mniejszych szansach ¿y-
ciowych”. Niektórzy twierdz¹, ¿e
motywacj¹ do pracy naukowej
mo¿e byæ pieni¹dz, zaœ inni, ¿e
¿¹dza uznania i s³awy.

Ciekawostk¹ jest, ¿e w 2006 roku
œwiatowej nagrody w zakresie ma-
tematyki – odnoœnik Nobla, od-
mówi³ wielki badacz rosyjski, który
jako powód poda³, ¿e jest zawie-
dziony nauk¹. Warto wiedzieæ i to,
¿e wed³ug Sely'ego najwiêcej
informacji o walorach przysz³ego
pracownika nauki dostarczaj¹ jego
¿ywe i czujne oczy. Inny badacz –

Rous, twierdzi, ¿e przy wyborze
kandydata do pracy naukowej na-
le¿y stosowaæ okres próbny (jeden-
dwa lata). W rutynowym postê-
powaniu przy zatrudnianiu praco-
wników naukowych zwykle bierze
siê pod uwagê jego dorobek i opi-
nie, które (jak wykaza³y badania)
mog¹ byæ tendencyjne i niepraw-
dziwe.

W ramach dyskusji o modelu
kariery naukowej, która trwa w Pol-
sce s³yszy siê i tak¹ opiniê, ¿e status
profesora osi¹ga siê zbyt póŸno,
a okres pracy, w którym sprawnoœæ
intelektualna jest najwiêksza up³y-
wa na dzia³aniach zwi¹zanych
z awansem formalnym. St¹d mówi
siê, ¿e tradycyjny awans wiod¹cy
przez doktorat i habilitacjê winien
byæ utrzymany, ale równie¿ mocno
zweryfikowany, by w czasie roz-
woju naukowego pracownika nie
zepsuæ za du¿o. Ponadto w ocenie

wiedziećWarto
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i awansach naukowych, nale¿a³oby
wprowadziæ takie elementy, jak:
umiejêtnoœæ prowadzenia wyk³a-
dów, seminariów, konwersatoriów,
a tak¿e odpowiedni stosunek do
wspó³pracowników i studentów.

FNP zawar³a porozumienie z Rad¹
do spraw Spotkañ z Laureatami
Nagrody Nobla w Lindau. Trzeba
wiedzieæ, ¿e od 1991 r. laureaci tej
nagrody w dziedzinie chemii, fi-
zyki, fizjologii i medycyny, a od
2004 tak¿e nauk ekonomicznych,
spotykaj¹ siê w Lindau ze studen-
tami i m³odymi naukowcami. Co

roku w spotkaniach tych bierze
udzia³ 20 laureatów oraz 500 m³o-
dych ludzi wy³onionych w konkur-
sach organizowanych przez uni-
wersytety i instytucje badawcze.
Z Polski corocznie bêdzie uczes-
tniczy³o piêciu m³odych uczo-
nych wy³anianych ze stypendystów
FNP. W 2006 r. Polskê reprezento-
wa³o dwóch pracowników nauki –
M. Harañczyk z Uniwersytetu
Gdañskiego i P. Kwiatkowski z Ins-
tytutu Chemii Organicznej PAN.
Ponadto FNP od 2006 r. uczestni-
czy w programie EURYS (Euro-
pejska Nagroda dla M³odych Nau-
kowców). Ta nagroda daje w sumie

finansowanie do 1,25 mln euro.
Dotyczy naukowców, którzy s¹ od
2 do 8 lat po doktoracie (wiêcej
informacji mo¿na uzyskaæ pod war-
szawskim nr. tel. 022/845 95 20).

Trzeci kongres Polskiego Forum
Strategii Lizboñskiej wykaza³, ¿e
wydatki na badania naukowe w UE
wynosz¹ 1,9 proc. PKB, w USA2,7,
zaœ w kraju 0,58. Nowy 7 Pro-
gram Ramowy, który rozpoczyna
siê 1.01.2007 r. i bêdzie trwa³ 7 lat
posiada bud¿et 53 mld euro (prawie
2-krotnie wiêkszy ni¿ Program 6)
i jest poszerzony w zakresie roz-
woju regionalnego, w ramach któ-
rego a¿ 8 proc. jest przeznaczonych
na naukê i badania. W tych œrodkach
wiêkszoœæ finansów powinna byæ
skierowana na innowacje i nowo-
czesne technologie (zasady uczes-
tnictwa http://cordis.europa.eu/
search/documents/documentlibrary
/2620PL.pdf). Obecnie rz¹dz¹cy
w kraju zak³adaj¹, ¿e w 2013 r. prze-
znacz¹ na badania i rozwój nauki
2 proc. PKB (w 2006 r. wynosi 0,58
proc.).

Nadchodz¹ te¿ zmiany w dydak-
tyce. Z wypowiedzi ministra prof.
Stefana Jurgi wynika, ¿e w nied³u-
gim czasie zmienione zostan¹ mi-
nima kadrowe do prowadzenia kie-
runków studiów. Przewiduje siê
równie¿ m.in. nowe podejœcie do
standardów nauczania, mniejsz¹
liczbê godzin w standardach oraz
wydawanie wspólnych dyplomów
przez wiêcej uczelni.

Praca i zabiegi organizacyjne g³ów-
nie dziekanów, choæ tak¿e i niektó-
rych cz³onków Senackiej Komisji
ds. Nauki US, w tym rektora ds.
nauki, zaowocowa³y nastêpuj¹cymi
faktami: otó¿ wœród siedmiu wy-
dzia³ów US, trzy wydzia³y (WN-
EiZ, WZiEU, WT) uzyska³y I kate-
goriê jednostek naukowych w Pol-
sce. Drug¹ kategoriê posiadaj¹
WNP (kierunek biologia), WPiA,
WMF i WH. Kierunek geografia na
WNP posiada III kategoriê, a Insty-
tut Kultury Fizycznej ma V kate-
goriê. W poprzedniej kategoryzacji
tylko WNEiZ oraz WPiA posiada³y
II kategoriê, WNP, WH i WZiEU

Polski Nobel
Ile na naukê?

Nasze sukcesy
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mia³y III kategoriê, WMF – IV, zaœ
kategoriê m (ma³y) mia³ WT. Obec-
na sytuacja powoduje, ¿e prawie
wszystkie wydzia³y i kierunki mog¹
ubiegaæ siê o finanse z MNiSW, ja-
ko ¿e zgodnie z wytycznymi tego¿
ministerstwa, tylko jednostki ma-
j¹ce I i II kategoriê bêd¹ finanso-
wane w zakresie nauki. W ocenie
pisz¹cego te s³owa, obecna katego-
ryzacja to sukces na miarê powo-
³ania uniwersytetu w Szczecinie
i w tym miejscu po raz pierwszy
w czasie swojej pracy w US – mó-
wiê: brawo pracownicy naukowi US
i kieruj¹cy naszym uniwersytetem!
Dodaæ nale¿y i to, ¿e WNEiZ jest na
9 miejscu na 110 sklasyfikowanych
jednostek naukowych I kategorii
w zakresie nauk spo³ecznych, eko-
nomicznych i prawnych. Warto te¿
poinformowaæ, ¿e wœród 14 jednos-
tek naukowych typu biologicznego
funkcjonuj¹cych na uniwersytetach
w Polsce, biologia z US jest na 5-6
miejscu, w tym przed biologi¹ na
UG czy UW-M (do I kategorii
zabrak³o bardzo, bardzo ma³o, choæ
na ten fakt wp³ynê³o istnienie sto-
sunkowo du¿o jednostek biologicz-
nych, panowskich i resortowych,
które s¹ raczej w I kategorii).

Z innych sukcesów z rodzimego
podwórka pragnê podkreœliæ, ¿e 18

maja br. dziêki Wydzia³owi Teolo-
gii i Instytutowi Historii i Stosun-
ków Miêdzynarodowych US, zor-
ganizowano konferencjê pt. „Histo-
ryczny i spo³eczny wymiar ponty-
fikatu Jana Paw³a II”. Gratuluj¹c
organizatorom, zachêcam do przy-
gotowania materia³ów pokonferen-
cyjnych.

Wed³ug prof. Macieja ¯ylicza
z FNP, najwiêksz¹ wad¹ oceny pa-
rametrycznej stosowanej obecnie w
Polsce jest centralizacja systemu,
wspólna lista punktacji czasopism
ze wszystkich dyscyplin oraz mgli-
ste zasady definiuj¹ce poszczegól-
ne rodzaje publikacji. Wed³ug doc.
K. G³azka z Uniwersytetu w Zielo-
nej Górze, lista filadelfijska, która
jest tak¿e wykorzystywana w obec-
nej ocenie w kraju, s³u¿y przede
wszystkim do walki konkurencyj-
nej miêdzy wydawnictwami oraz
do rzekomego wartoœciowania prac
naukowych bez zapoznania siê
z treœci¹. Moim zdaniem wypo-
wiedŸ prof. M. ¯ylicza jest bli¿sza
prawdy. Z badañ prof. Pilca wy-
nika, ¿e istnieje du¿a dysproporcja
w liczbie cytowañ w poszczegól-
nych dziedzinach nauk biologicz-
nych i medycznych, a zatem nie

mo¿na porównywaæ tych wartoœci
miêdzy dziedzinami np. biotech-
nologi¹, immunologi¹ czy ekolo-
gi¹. Wed³ug bazy Scopus (baza ta
zawiera 15 tys. czasopism z ca³ego
œwiata, a np. baza ISI – lista filadel-
fijska obejmuje a¿ 60 proc. czaso-
pism z USA), prof. Danuta Kie³-
czewska – fizyk z UW, jest najczê-
œciej cytowanym polskim naukow-
cem.

Uniwersytet w Szanghaju prze-
prowadzi³ badania oparte na: licz-
bie artyku³ów opublikowanych
przez pracowników w ci¹gu osta-
tnich 5 lat w „Nature i Science”,
procencie wyk³adowców i studen-
tów zagranicznych, liczbie cyto-
wañ na jednego pracownika oraz
stosunku liczby wyk³adowców do
studentów i opublikowa³ ranking
najlepszych uniwersytetów na
œwiecie. Na pierwszym miejscu
znalaz³ siê Harvard, na drugim
Stanford, na trzecim Yalle, zaœ
na ósmym Oksford, a na dziesi¹-
tym Columbia. Najwy¿ej ocenio-
ny w Europie jest uniwersytet
z Wêgier, a najlepszy polski uni-
wersytet jest w czwartej setce.

Ocenianie nauki
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W paŸdzierniku 2006 r.
tysiêczna studentka Uni-

wersytetu Szczeciñskiego wyje-
dzie na roczne studia zagra-
niczne w ramach europejskiego
programu edukacyjnego SOC-
RATES/ ERASMUS

Justyna Ch³odny, studentka Wy-
dzia³u Prawa i Administracji, jako
tysiêczna podpisa³a z US indywi-
dualn¹ umowê stypendialn¹ na wy-

jazd na zagraniczne studia czêœcio-
we w ramach programu SOCRA-
TES/ERASMUS. Justyna spêdzi
najbli¿sze 10 miesiêcy na uni-
wersytecie w Walencji (Hiszpania).
Wyjazd ju¿ za kilka dni...

Tysiêczny ERASMUS-owy wy-
jazd studentki US jest szczegól-
n¹ okazj¹. Uniwersytet Szczeciñski
uczestniczy w ERASMUSIE od ro-
ku akademickiego 1998/1999, który

by³ pierwszym rokiem udzia³u
uczelni polskich w tym programie.
Od tego momentu liczba uczelni
polskich uczestnicz¹cych w pro-
gramie wzros³a z 47 do 240. Pod
wzglêdem liczby wysy³anych stu-
dentów, US zajmuje z regu³y miej-
sce w pierwszej dwudziestce, a ska-
la iloœci wyjazdów studenckich okre-
œlana jest jako wysoka – w roku
akademickim 2006/2007 na studia
zagraniczne w ramach ERASMUSA
wyjedzie blisko 200 naszych studen-
tów.

Mobilnoœæ studentów jest istot-
nym elementem procesu boloñskie-
go oraz powstaj¹cego w jego wy-
niku Europejskiego Obszaru Szkol-
nictwa Wy¿szego. Promuj¹c mo-
bilnoœæ oraz realizuj¹c wyjazdy stu-
denckie US ma w³asny, wcale nie-
ma³y, wk³ad w realizacjê postula-
tów deklaracji boloñskiej. Doœwiad-
czenie europejskie staje siê udzia-
³em coraz wiêkszej liczby naszych
studentów, i to nie tylko tych, którzy
wygrali kwalifikacje na stypendium
ERASMUSA. Ci, którzy z ró¿nych
wzglêdów wyjechaæ nie mog¹, maj¹
okazjê skorzystania z zajêæ prowa-
dzonych przez zagranicznych wy-
k³adowców w ramach wymiany ka-
dry. Nie ma równie¿ przeszkód, by
nawi¹zaæ przyjaŸnie z coraz liczniej
przyje¿d¿aj¹cymi do nas studentami
z uczelni partnerskich – w nadcho-
dz¹cym semestrze zimowym bê-
dziemy goœciæ grupê 57 osób.

Z okazji „tysiêcznego wyjazdu”
studentki US, paŸdziernik zosta³
og³oszony Miesi¹cem Erasmusa.
Czeka nas szereg imprez dla
studentów – ogólnouczelniane i wy-
dzia³owe spotkania informacyjne,
targi ERASMUSA oraz wieczór
integracyjny dla polskich i zagra-
nicznych studentów odbywaj¹cych
studia ERASMUSA na US.
Serdecznie zapraszam!

Agata Bruska
koordynator uczelniany

Programu ERASMUS

Miesiąc

ERASMUSA na US
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P rojekt „Studia podyplomowe
dla kadr zarz¹dzaj¹cych i pra-

cowników przedsiêbiorstw” jest re-
alizowany na US przez dwa lata
(2006–2007). Uniwersytet oferuje
pracownikom przedsiêbiorstw 13
kierunków, w tym studia MBA
(Master of Business Administra-
tion)

Dziêki dofinansowaniu studiów
z Europejskiego Funduszu Spo³e-
cznego, MBA kosztuje dla ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw 2786 z³,
zaœ dla du¿ych przedsiêbiorstw 5573
z³. W przeciwieñstwie do pozosta³ych
12 kierunków studiów, MBA trwa
pó³tora roku. Pierwsza edycja ruszy³a
1 wrzeœnia br., zajêcia przewidziano
dla trzydziestoosobowej grupy s³u-
chaczy. S³uchacz musi zdaæ 11 egza-
minów zaliczaj¹cych poszczególne
modu³y MBA. Studium koñczy siê
rozwi¹zaniem koñcowego studium
przypadku oraz obron¹ pracy
dyplomowej. Ka¿da praca dyplomo-
wa bêdzie recenzowana przez zew-
nêtrznego recenzenta.
– Studia MBA maj¹ bardzo elitarny
charakter – mówi kierownik ósmej
edycji programu MBA, prof. dr hab.
Dariusz Zarzecki. – Przyjmowane s¹
osoby z co najmniej dwuletnim
doœwiadczeniem w zarz¹dzaniu
firm¹ lub odpowiedni¹ praktyk¹
w prowadzeniu biznesu. Kandydaci
musz¹ przedstawiæ tak¿e przynaj-
mniej jeden list polecaj¹cy i odbyæ
rozmowê kwalifikacyjn¹. Studia
MBA s¹ bardzo wymagaj¹ce, gdy¿
zjazdy odbywaj¹ siê praktycznie co
dwa tygodnie. Wysi³ek ten op³aca siê
z kilku powodów. Po pierwsze,
studia te, ze wzglêdu na komplek-
sowoœæ podejœcia, pokazuj¹ stu-
dentom kompletny obraz przedsiê-
biorstwa i problemów zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem. Po drugie, studia
MBA umo¿liwiaj¹ poznanie najnow-
szych narzêdzi skutecznego zarz¹-
dzania, a po trzecie, daj¹ mo¿noœæ
poznania kole¿anek i kolegów z ró¿-
nych firm pracuj¹cych na ró¿nych
stanowiskach oraz ich problemów
i dotychczas stosowanych metod ich
rozwi¹zywania. Te kontakty owo-
cuj¹ póŸniej przy poszukiwaniu pra-
cowników i prowadzeniu biznesu.

Nieformalne zwi¹zki miêdzy absol-
wentami i studentami MBA pod-
trzymywane s¹ przez aktywnie dzia-
³aj¹ce w Szczecinie Stowarzyszenie
Absolwentów MBA.

Warto podkreœliæ miêdzynaro-
dowy charakter studiów MBA
w US, by³y one bowiem utworzone
we wspó³pracy z uczelniami z Wiel-
kiej Brytanii, Grecji i Niemiec, a za-
jêcia prowadzone s¹ przez wyk³a-
dowców m.in. z Manchester Metro-
politan University, Leeds Metro-
politan University, Cranfield School
of Management. Absolwenci MBA
US znacz¹co podnosz¹ swoje
kwalifikacje i s¹ doceniani na rynku
pracy. Wielu z nich robi naprawdê
znakomite kariery, zarówno w kra-
ju, jak i za granic¹. W USA, Japo-
nii, Australii i Europie Zachod-
niej ukoñczenie studiów MBA jest
w przypadku kadry zarz¹dzaj¹cej
wy¿szego szczebla oczywistym
standardem. Równie¿ w Polsce jest
coraz wiêksza œwiadomoœæ zna-
czenia i wartoœci dyplomu MBA.
– Staramy siê, aby nauka mia³a
praktyczny charakter – dodaje dr
Tomasz Wiœniewski, kierownik
dziewi¹tej edycji MBA dofinanso-
wanej ze œrodków unijnych. Oprócz
tradycyjnych form aktywizacji
studentów, takich jak analiza stu-
dium przypadku, wykorzystujemy
jeszcze bardziej atrakcyjne formy
szkolenia. Du¿¹ popularnoœci¹ cie-
szy siê symulowana rozgrywka miê-
dzy grupami studentów. Gra symu-
lacyjna rozgrywana w Internecie
pozwala na sprawdzenie wiedzy
i umiejêtnoœci z zakresu definiowa-
nia i wdra¿ania strategii, marketin-
gu, planowania produktu, organi-
zacji zespo³u, zarz¹dzania finan-
sami, negocjowania, zarz¹dzania
produkcj¹ i wielu innych aspektów
zarz¹dzania w œrodowisku wysoce
zbli¿onym do konkurencyjnego oto-
czenia biznesu.

Wed³ug tegorocznego rankingu
tygodnika „Wprost”, w Polsce stu-
dia MBA prowadzi 26 uczelni,
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania – realizuj¹cy studia na
US – znajduje siê na szóstym miej-
scu.

Na konferencji prasowej, inaugu-
ruj¹cej uruchomienie dofinanso-
wanych z EFS studiów MBAna US,
goœci³ dr Les³aw Piecuch, prezes
zarz¹du stowarzyszenia „Edukacja
dla przedsiêbiorczoœci” z siedzib¹
w Krakowie, jednostki zarz¹dza-
j¹cej studiami na wszystkich 14 pol-
skich uczelniach tworz¹cych kon-
sorcjum. – To najwiêkszy projekt
edukacyjny w Polsce i w Unii Euro-
pejskiej – mówi dr Les³aw Piecuch –
a Uniwersytet Szczeciñski jest
najwiêkszym beneficjentem pro-
jektu, gdy¿ docelowo ma przesz-
koliæ rekordow¹ liczbê s³uchaczy,
na najwiêkszej iloœci kierunków
studiów podyplomowych. Projekt
jest pionierskim, wspólnym przed-
siêwziêciem polskich uczelni
wy¿szych. Zdobyte doœwiadczenie,
zwi¹zane przede wszystkim z za-
rz¹dzaniem tym projektem, wyko-
rzystane zostanie przez uczelnie
w kolejnych podejmowanych pro-
jektach w okresie programowania
2007–2013.

Paulina Olechowska

EFS-uMBAz

http://mba.univ.szczecin.pl/
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P ojawi³a siê pierwsza w Pol-
sce ksi¹¿ka o astrobiologii.

Do tej pory brakowa³o literatury
na temat tej niezwykle szybko
rozwijaj¹cej siê dziedziny wiedzy.
Jej autorzy od dawna prowadz¹
badania w CASA*, powo³anym
w celu rozwoju badañ nad astro-
biologi¹ Centrum Badañ w Za-
kresie Astrobiologii i Dziedzin
Pokrewnych

CASA* – kosmiczne badania

Pozycja zaskoczy³a i ucieszy³a
wielu pasjonatów tego kierunku.
Astrobiologia to w miarê nowy
trend w nauce. Jest interdyscypli-
narna i bazuje na wielu dziedzi-
nach wiedzy, przedstawia ró¿ne
punkty widzenia pocz¹wszy od fi-
zyki, a skoñczywszy na medycynie.
Czym siê zajmuje ta dyscyplina?
Przede wszystkim próbuje odpo-
wiedzieæ na szereg najbardziej nur-
tuj¹cych nas pytañ – jaka jest istota
¿ycia, sk¹d pochodzimy i czy jes-
teœmy sami w kosmosie.
– Próbujemy odpowiedzieæ na ba-
nalne, mog³oby siê zdawaæ, pytanie:
Co to za egzemplarz stoi obok nas?
Chcielibyœmy poznaæ istotê cz³o-
wieka, by nastêpnie zg³êbiæ istotê
wszechœwiata – opowiada profesor
Ewa Szuszkiewicz, wspó³autorka
ksi¹¿ki.

Ksi¹¿ka bêdzie niezwykle przy-
datna dla studentów w ca³ej Polsce.
Do tej pory mogli uczyæ siê wy³¹cz-
nie z obcojêzycznych podrêczni-
ków. Napisana na tyle przystêpnym
i ciekawym jêzykiem, z podzia³em
na konkretne dzia³y, mo¿e byæ czy-
tana przez ka¿dego, kto tylko chce
zg³êbiæ tajniki jakiejkolwiek wybra-
nej dziedziny wiedzy, komponuj¹cej
astrobiologiê.
– Ka¿dy znajdzie tutaj coœ dla sie-
bie. Przechodzimy w naszym opi-
sie i badaniach od wielkiej skali
do ma³ej. Zaczynamy od ca³ego
wszechœwiata, poprzez galaktyki,
przestrzeñ miêdzygalaktyczn¹ i tak
dalej, a¿ dojdziemy do Ziemi, cz³o-
wieka, a na koñcu jego DNA. Ksi¹¿-
ka ma wiêc strukturê matrioszki, im
dalej siê zag³êbiamy, tym bardziej
konkretne informacje uzyskuje-
my – dodaje wspó³autor, prof. Fran-
co Ferrari.

Na podstawie ksi¹¿ki w Szczeci-
nie ju¿ jest przygotowywany wyk-
³ad semestralny dla studentów
z ró¿nych wydzia³ów. Stopniowo
mo¿e doprowadzi to do pojawienia
siê nowej specjalnoœci nauczania.

Autorzy od dawna prowadz¹ ba-
dania w CASA*, powo³anym w ce-
lu rozwoju badañ nad astrobiologi¹
Centrum Badañ w Zakresie Astro-
biologii i Dziedzin Pokrewnych.
Jest to wirtualne centrum, dzia³a-
j¹ce na zasadach podobnych do
Instytutu Astrobiologii NASA. Za-
³o¿ycielami centrum przy US byli

miêdzy innymi prof. Stelmach,
prof. Deptu³a oraz prof. Wolszczan,
– który by³ pomys³odawc¹ ca³ego
przedsiêwziêcia. W ca³oœæ w³¹czy³
siê równie¿ prof. Jan Lubiñski
z PAM-u. Prowadzone badania na
temat astrobiologii wymagaj¹ efek-
tywnej wspó³pracy naukowców re-
prezentuj¹cych wiele ró¿nych dzie-
dzin nauki, posiadaj¹cych doœwiad-
czenie w stosowaniu odmiennych
metod poznawania, wykonuj¹cych
obserwacje, eksperymenty, inter-
pretuj¹cych dane, buduj¹cych mo-
dele teoretyczne lub wykorzystu-
j¹cych zaawansowane techniki ob-
liczeniowe. Prowadzony jest prog-

Na tropie nowej Ziemi
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ram badañ pod wspóln¹ nazw¹
„Poprzez py³ kosmiczny do DNA”.

Obecnie w centrum prowadzone s¹
trzy g³ówne kierunki badañ: ba-
danie struktury bia³ek, wp³ywu pro-
mieniowania jonizuj¹cego na ko-
mórki ¿ywe oraz formowania siê
uk³adów planetarnych. Nad dwoma
pierwszymi czuwa prof. Ferrari.
– Przede wszystkim skupiam siê
w swoich badaniach na przedsta-
wieniu zjawiska splatanych poli-
merów w procesach przemys³o-
wych. Dzia³ania nasze doprowadz¹
do stworzenia nowych, o wiele lep-
szych i mocniejszych materia³ów,
które nastêpnie bêdzie mo¿na zas-
tosowaæ w ¿yciu codziennym – pod-
kreœla profesor. – To w³aœnie z ta-
kich materia³ów robiona jest odzie¿
dla stra¿aków czy astronautów –
dodaje.

Jego praca silnie zwi¹zana jest
równie¿ z medycyn¹. Badania
na temat wp³ywu promieniowania
jonizuj¹cego na komórki ¿ywe
s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z walk¹

z nowotworami i mog¹ przyczyniæ
siê do przyspieszenia rozwi¹zania
problemów zdrowotnych wielu lu-
dzi na œwiecie. Astrobiologia jest
najlepszym przyk³adem na to, ¿e
wspó³praca naukowców, zwi¹za-
nych z ró¿nymi dziedzinami wie-
dzy, mo¿e przynieœæ bardzo wy-
mierne korzyœci.

Nieco inaczej wygl¹daj¹ bada-
nia, w które zaanga¿owana jest
prof. Szuszkiewicz.
– W CASA zajmujê siê przede
wszystkim tematyk¹ dotycz¹c¹ for-
mowania siê uk³adów planetar-
nych. Chcemy odpowiedzieæ na py-
tanie: Jak powsta³y planety?
Zajmujemy siê równie¿ badaniem
architektury uk³adów planetar-
nych. Obecnie wiemy ju¿, ¿e ka¿dy
uk³ad jest inny, posiada odmien-
n¹ strukturê. Pytanie, czy istnieje
szansa, ¿e gdzieœ powsta³ uk³ad
podobny do naszego? Dziêki sy-
mulacji numerycznej mo¿emy od-
tworzyæ w ci¹gu kilkunastu mie-
siêcy obraz 10 milionów lat roz-
woju wszechœwiata – zaznacza
prof. Ewa Szuszkiewicz.

Za kilka miesiêcy naukowcy
z US i innych wspó³pracuj¹cych
jednostek (miêdzy innymi uniwer-
sytetu w Cambridge) bêd¹ w stanie
przedstawiæ teoretyczny schemat
mapy nieba, który pos³u¿y jako
drogowskaz czy wskazówka pod-
czas nowych misji kosmicznych.
Bêd¹ one pod¹¿aæ wyznaczonym
szlakiem w poszukiwaniu podob-
nych do naszej planet. Czy nasi
pracownicy nauki przyczyni¹ siê do
znalezienia nowej Ziemi? Byæ mo-
¿e dowiemy siê tego ju¿ niebawem,
podczas nowych misji kosmicz-
nych. Obecnie mo¿emy za to zag³ê-
biæ siê w lekturê ksi¹¿ki i spró-
bowaæ tam odnaleŸæ odpowiedŸ na
nurtuj¹ce pytania.
– Ksi¹¿ka jest doskona³ym, unikal-
nym i ogromnie potrzebnym dzie-
³em na polskim rynku publikacji
naukowych. Polecam j¹ czytelni-
kowi z prawdziwym entuzjaz-
mem – podkreœla prof. Aleksander
Wolszczan.

Katarzyna Jurewicz

Szukamy nowej Ziemi

Dnia 17 czerwca 2006 r. na
Wydziale Nauk Ekonomicz-

nych i Zarz¹dzania US w auli im.
L. Babiñskiego odby³a siê uro-
czystoœæ wrêczenia nagród zwy-
ciêzcom konkursu „FIMA finis
2006”. Studenci WNEiZ otrzy-
maj¹ fundusz na pokrycie sk³a-
dek i op³at egzaminacyjnych Sto-
warzyszeniaACCA

1 lutego 2006 r. rozpoczê³a siê
I edycja konkursu na najlepsze
prace magisterskie z zakresu ra-
chunkowoœci i zarz¹dzania finan-
sami „FIMA finis 2006”. Udzia³
w konkursie móg³ wzi¹æ ka¿dy stu-
dent i absolwent studiów dzien-
nych, wieczorowych b¹dŸ zaocz-
nych, który obroni³ swoj¹ pracê
w roku 2005 lub 2006 i który ukoñ-
czy³ uczelniê o kierunku ekonomi-
cznym.

W kategorii rachunkowoœæ miej-
sce I zajê³a Magdalena Szpitalna za
pracê magistersk¹ pt.

. W kategorii zarz¹-
dzanie finansami zwyciêzc¹ zosta³
Marcin Nowaczyk za pracê pt.

Zdobywcami II miejsca byli
Monika Marchliñska oraz Tomasz
Matecki, III podium – Krystyna
Michaluk i Wojciech Bulsa.

Celem konkursu by³o dokonanie
selekcji najlepszych prac magister-
skich, ale tak¿e zaktywizowanie
œrodowiska studenckiego, podno-
szenie jakoœci pisanych prac magis-
terskich oraz promowanie najwy-
bitniejszych studentów dla umo¿li-

wienia zatrudniaj¹cym rekrutacji
swych przysz³ych pracowników.

Kapitu³ê konkursu dokonuj¹c¹
oceny zg³aszanych prac stanowili
praktycy i naukowcy szczeciñskich
uczelni oraz przedsiêbiorstw woje-
wództwa zachodniopomorskiego
oraz firmy Deloitte z Poznania.
Zostali oni powo³ani przez Zarz¹d
Stowarzyszenia FIMA.
– Pomys³ na powo³anie samego
stowarzyszenia FIMA narodzi³ siê
ju¿ doœæ dawno, prawie 3 lata temu
– podaje prezes zarz¹du stowarzy-
szenia FIMA Arnold Perepeczko.
– Uznaliœmy, ¿e przyniesie ono ró¿-
norakie korzyœci jego cz³onkom
oraz wspó³pracuj¹cym studentom.
Konkurs by³ jednym ze sposobów
na przyci¹gniêcie zespo³u aktyw-
nych osób, które wespr¹ nasz¹ dzia-
³alnoœæ. Cz³onkami stowarzyszenia

Aspekt po-
równawczy wykonywania zawo-
du bieg³ego rewidenta w Polsce
i w Niemczech

Wycena marki w aspekcie wzrostu
wartoœci przedsiêbiorstwa na przy-
k³adzie Grupy Kapita³owej TVN
S.A.

2006Fima finis
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FIMA s¹ kadra zarz¹dzaj¹ca fi-
nansami i specjaliœci z tej dzie-
dziny z najlepszych firm naszego
regionu. W ramach naszych spot-
kañ umo¿liwiamy wymianê doœ-
wiadczeñ, zapoznawanie siê z cie-
kawymi rozwi¹zaniami i produk-
tami finansowymi.
– Przygotowane przez sponsorów
i organizatorów nagrody s¹ niezwy-
kle atrakcyjne – stwierdza asysten-
tka stowarzyszenia FIMA i wspó³-
organizatorka konkursu Karolina
Woœ. – Laureaci bêd¹ mogli liczyæ
na op³acenie sk³adek i egzaminów
ACCA, na co, ze wzglêdu na wy-
sokie koszty, niestety niewielu
œwie¿o upieczonych magistrów
mog³oby sobie pozwoliæ. Pozostali
zwyciêzcy uzyskaj¹ m.in. mo¿li-
woœæ odbycia 3-miesiêcznych
praktyk w Banku BHP oraz otrzy-
maj¹ nagrody pieniê¿ne. Gdyby nie
fakt, i¿ dzia³am w stowarzyszeniu
i jestem zaanga¿owana w organi-
zacjê „FIMA finis 2006”, sama
zg³osi³abym swoj¹ pracê magis-
tersk¹ i wziê³a udzia³ w konkursie –
konkluduje.
– W Polsce w posiadaniu miêdzy-
narodowego certyfikatu ACCA
(Association of Chartered Certified
Accountants) jest ponad 700 osób,
kolejne 1500 osób siê kszta³ci –

informuje mgr Marta Œliwiñska,
wspó³organizatorka konkursu.
– W celu uzyskania kwalifikacji
ACCA wymagane jest zaliczenie 14
egzaminów (przy minimum dwóch
latach nauki) oraz wykazanie siê od-
powiedni¹ praktyk¹. Stowarzysze-
nie ACCA na ca³ym œwiecie liczy
sobie ponad 320 tys. cz³onków
w 170 pañstwach. Ich liczba wzrasta
rocznie o oko³o 20 proc. Obecnie
w Polsce do egzaminów przygoto-
wuje siê ok. 1500 kandydatów.

Nastêpnym rocznikom pozostaje
zatem œledziæ kolejne oferty przed-
siêbiorstw i organizacji wspomaga-
j¹cych edukacjê i rozwój m³odych
ludzi. Jeœli nie dyplom Bsc (Hons)
Oxford Brookes University, CFA®
czy CIA, pozostaje bogata oferta
innych szkoleñ, programów i certy-
fikatów dla sfery ¿ycia naukowego
i spo³ecznego.

El¿bieta Œliwiñska

S ³uchacze studiów podyplo-
mowych przysposobienia

obronnego oraz bezpieczeñstwa
placówek edukacji i kultury
na Uniwersytecie Szczeciñskim
uczestniczyli w zajêciach plano-
wania aktywnego i bezpiecznego
wypoczynku m³odzie¿y. Wyjazdy
s¹ wa¿nym elementem nauki oraz
integracji

Tereny Pojezierza Drawskiego
i rzeka Drawa to doskona³y teren do
przeprowadzenia takich praktycz-
nych prac. W pracy dydaktycznej
nauczyciela czêsto przychodzi mu
uczestniczyæ w wyjazdach z wy-
chowankami na ró¿nego rodzaju

spotkania integracyjne, wycieczki
turystyczne w tereny górskie i wod-
ne. Szykowanie tego rodzaju wy-
jazdów wymaga wielu przygoto-
wañ zwi¹zanych z wczeœniejszym
zapoznaniem m³odzie¿y z tras¹ wy-
cieczki, terenem, klimatem oraz wa-
runkami bezpieczeñstwa, które mo-
g¹ decydowaæ o ¿yciu i zdrowiu
uczestników. W ostatnich latach me-
dia donosi³y o wypadkach z udzia-
³em m³odzie¿y, która uczestniczy³a
w zorganizowanych wycieczkach
szkolnych.

S³uchacze wspomnianych studiów
podyplomowych (PO i BPEiK)
wspólnie z wyk³adowcami uczestni-

czyli w zwiedzaniu okolic Czaplinka
oraz sp³ywie kajakowym rzek¹
Draw¹. Sp³yw mia³ za zadanie
sprawdzenie umiejêtnoœci w plano-
waniu wypoczynku m³odzie¿y.
– Musia³em zapoznaæ siê ze specy-
fik¹ Drawy na planowanym odcinku
trasy sp³ywu kajakowego. Osobiœ-
cie odpowiada³em za wyznaczenie
trasy wodnego odcinka i zapew-
nienie wyposa¿enia w sprzêt p³y-
waj¹cy uczestników oraz spraw-
dzenie jego stanu technicznego –
stwierdzi³ Arkadiusz Majewski –
nauczyciel z Ko³obrzegu, s³uchacz
studiów podyplomowych PO
i BPEiK.

Kajakiem
przez Drawę
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Uczestnicy wyprawy kajakowej
mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê
z urokami przyrodniczymi i ar-
chitektonicznymi Czaplinka. Dosz³o
nawet do mi³ego akcentu, gdy¿ ry-
nek miasteczka zosta³ opanowany
przez rzucaj¹cych siê w oczy s³u-
chaczy PO w granatowych koszul-
kach z logo US i przebywaj¹cych
w tym czasie na zgrupowaniu stu-
dentów IKF.
– Przygotowa³em uczestnikom sp³y-
wu wycieczkê po Czaplinku. Zwie-
dziliœmy starówkê i izbê muzeal-
n¹, piêkny koœció³ek parafialny pw.
Œwiêtej Trójcy oraz promenadê nad
jeziorem Drawsko, i tak doszliœmy
do pomnika papie¿a Jana Paw³a II,
który jeszcze jako ks. Karol Wojty³a
bra³ udzia³ w takich sp³ywach z m³o-
dzie¿¹. W 1978 roku bp Wojty³a os-
tatni raz p³ywa³ kajakiem po Drawie
i biwakowa³ z m³odzie¿¹ – relacjono-

wa³ Sebastian Matu³ojæ – nauczyciel
z Czaplinka, s³uchacz studiów pody-
plomowych PO i BPEiK.

Sp³yw rozpocz¹³ siê w Starym
Drawsku i pierwszy dzieñ zakoñczono
przybyciem do miejscowoœci Budo-
wo. Dziêki uprzejmoœci dowództwa
jednostki wojskowej, jego uczestnicy
mogli spêdziæ noc na terenie by³ej
przystani wodnej. Wieczorem przy og-
nisku podsumowano pierwszy dzieñ
sp³ywu, a póŸniej w blasku p³on¹cego
ognia odby³ siê ma³y koncert piosenki
turystycznej i wêdrownej.

Uczestnicy sp³ywu podkreœlali, ¿e
takie wspólne wyjazdy m³odzie¿y
i nauczycieli pomagaj¹ w integracji
klasy. To tak¿e doskona³a okazja dla
m³odych ludzi, sprawdzenia swojej
wytrzyma³oœci fizycznej i zapozna-
nia siê z walorami przyrody regionu,
w którym mieszkaj¹. Wyprawa za-
koñczy³a siê w Z³ocieñcu.

Wyk³adowcy studiów podyplomo-
wych zachêcali s³uchaczy do propa-
gowania wœród m³odzie¿y aktyw-
nego i bezpiecznego wypoczynku.
Program studiów podyplomowych
PO i BPEiK realizowanych w Miê-
dzywydzia³owym Studium Kszta³-
cenia Pedagogicznego obejmuje sze-
reg zajêæ praktycznych, przydatnych
w pracy dydaktycznej nauczyciela,
np. ratownictwo, strzelectwo, ele-
menty terenoznawstwa, wycieczek
historyczno-turystycznych oraz
sp³yw kajakowy. Szczegó³owe infor-
macje na temat studiów podyplomo-
wych znajduj¹ siê na stronie interne-
towej www.us.szc.pl/sp_po

Mariusz Sikora
pe³nomocnik Rektora US ds. kszta³cenia

obronnego studentów

fot. M. Sikora
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Sympozjum
jubileuszowe naWNP

W ydarzeniem s³u¿¹cym roz-
wijaniu dyskusji nauko-

wej oraz integracji œrodowisk ba-
dawczych, zajmuj¹cych siê ró¿-
norodnymi zagadnieniami do-
tycz¹cymi œrodowiska przyrod-
niczego, by³o III Ogólnopolskie
Sympozjum „Cz³owiek i œrodo-
wisko przyrodnicze Pomorza Za-
chodniego” (Szczecin-£ukêcin
10-12 maja 2006 Zosta³o zorga-
nizowane z okazji XX-lecia Wy-
dzia³u Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Szczeciñskiego

,
).

W sympozjum udzia³ wziê³o po-
nad 250 osób. Obok pracowni-
ków WNP US byli równie¿ przed-
stawiciele szczeciñskich uczelni:
Pomorskiej Akademii Medycznej
i Akademii Rolniczej. Przybyli te¿
licznie uczestnicy reprezentuj¹cy
inne œrodowiska naukowe w Polsce
(m.in.: Polsk¹ Akademiê Nauk,
UniwersytetA. Mickiewicza w Poz-
naniu, Uniwersytet Wroc³awski,
Uniwersytet Œl¹ski, Akademiê Wy-
chowania Fizycznego w Katowi-
cach, Pomorsk¹ Akademiê Pedago-
giczn¹ w S³upsku, Akademiê Tech-
niczno-Rolnicz¹ w Bydgoszczy,
Akademiê Rolnicz¹ w Poznaniu
i Akademiê Rolnicz¹ w Lublinie),
jak i goœcie zagraniczni: z Niemiec
(Uniwersytet Humboldta, Uniwer-
sytet w Rostoku), Szwecji (Uniwer-
sytet w Goeteborgu), Francji (La-

boratoire Arago) i Hiszpanii (Uni-
wersytet w Gironie).

Poniewa¿ badania dotycz¹ce œro-
dowiska maj¹ znaczenie aplikacyj-
ne, dlatego te¿ bardzo istotne by³o,
¿e w czasie trzydniowego spotkania
mogli ze sob¹ podyskutowaæ i wy-
mieniæ doœwiadczenia pracownicy
naukowi z praktykami, bowiem
w sympozjum uczestniczyli m.in.
przedstawiciele Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej, Zak³adu Wodo-
ci¹gów i Kanalizacji oraz Labora-
torium Kryminalistycznego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji. W czasie
trwania sympozjum wyg³oszono
³¹cznie 110 wyk³adów i przedsta-
wiono 115 komunikatów. Mia³y one
charakter interdyscyplinarny i doty-
czy³y zagadnieñ zwi¹zanych m.in.
ze stanem œrodowiska l¹dowego,
wód œródl¹dowych i morskich, bio-
logii komórki, fizjologii roœlin, gene-
tyki, taksonomii, biochemii, wycho-
wania fizycznego i sportu, ekolo-
gii, ochrony œrodowiska, klimatolo-
gii, paleoekologii, paleontologii oraz
stratygrafii.

Goœciem zaproszonym na sym-
pozjum by³ prof. Maciej ¯ylicz,
prezes Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej (FNP), który przedstawi³
priorytety i zasady finansowania
badañ przez fundacjê oraz wskaza³

na ró¿ne mo¿liwoœci ubiegania siê
o granty i stypendia w ramach pro-
gramów realizowanych przez FNP.
Zaznaczy³ przy tym, ¿e mo¿na dos-
taæ naprawdê du¿e dofinansowanie,
pod warunkiem, ¿e zg³oszony pro-
jekt badawczy lub kandydatura sty-
pendysty reprezentuj¹ wysoki
poziom naukowy.

Koniecznym warunkiem prowa-
dzenia badañ eksperymentalnych
jest zakup aparatury, sprzêtu labo-
ratoryjnego i odczynników, dlatego
w sympozjum wziêli równie¿ udzia³
przedstawiciele firm: Sigma-Al-
drich, Biogenet, Merck i BioAna-
lytic, którzy prezentowali swój
sprzêt i odczynniki. Wszyscy zain-
teresowani mogli nie tylko zapoz-
naæ siê z ich ofert¹ handlow¹, ale
równie¿ mieli okazjê wypróbowa-
nia eksponowanych przyrz¹dów
oraz podyskutowania o szczegó³ach
dotycz¹cych ich zastosowañ w la-
boratoriach.

Jolanta Tarasiuk, Jan Kêpczyñski
Autorzy s¹ profesorami

na WNP US
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T rzydzieœci lat temu, w odpo-
wiedzi na brutalne represje

w³adzy wobec uczestników wyda-
rzeñ czerwcowych, powsta³ Ko-
mitet Obrony Robotników. Dziœ
o tych wydarzeniach przypomina
wystawa w hallu Wydzia³u Hu-
manistycznego US

-

Stowarzyszenie Wolnego S³owa
uczci³o wydarzenia sprzed trzy-
dziestu lat wystaw¹ „KOR '76”.
Wystawê tê mo¿na by³o zobaczyæ
w dniach 22 24 wrzeœnia w War-
szawie, a od 26 paŸdziernika rów-
nie¿ w Szczecinie, w budynku Wy-
dzia³u Humanistycznego US przy
ul. Krakowskiej. Na uroczystoœci
otwarcia obecni byli m.in.: rektor
Uniwersytetu Szczeciñskiego prof.
dr hab. Waldemar Tarczyñski, dy-
rektor Instytutu Historii i Stosun-
ków Miêdzynarodowych prof. dr
hab. Edward W³odarczyk, dyrektor
Instytutu Politologii i Europeistyki
prof. US dr hab. Janusz Ruszkow-
ski, dyrektor Oddzia³u Instytutu
Pamiêci Narodowej w Szczecinie dr
Kazimierz Wójcicki, dzia³acze
dawnej opozycji oraz oczywiœcie
studenci. Ekspozycja by³a czêœci¹
zorganizowanego przez Szczeciñ-
ski Oddzia³ Instytutu Pamiêci Na-
rodowej „Spotkania z okazji 30.
rocznicy powstania Komitetu
Obrony Robotników”. Po otwarciu
wystawy, odby³a siê dyskusja

„KOR – wstêp do niepodleg³oœci”,
w której udzia³ wziêli m.in. cz³on-
kowie KOR-u Henryk i Ludwika
Wujcowie, Miros³aw Chojecki,
a tak¿e wspó³pracownicy KOR-u
z Pomorza Zachodniego. Po dys-
kusji mia³ miejsce pokaz filmu do-
kumentalnego „KOR” w re¿yserii
Andrzeja Wolskiego.

Wœród eksponatów wystawy zna-
leŸæ mo¿na zdjêcia legendarnych
twórców i cz³onków KOR, takich
jak: Antoni Macierewicz, Wojciech
Onyszkiewicz, Piotr Naimski, Jacek
Kuroñ, Leszek Ko³akowski, a tak¿e
liczne dokumenty, listy oraz wypo-
wiedzi œwiadków narodzin Komi-
tetu Obrony Robotników. Widz
prowadzony jest chronologicznie od
momentu powo³ania do ¿ycia ko-
mitetu na pocz¹tku wrzeœnia '76,
przez stopniowe rozrastanie siê or-
ganizacji, œmieræ studenta Stanis³a-
wa Pyjasa, powstanie Studenckie-
go Komitetu Solidarnoœci, kolejne
aresztowania cz³onów opozycji,
pierwsze numery pism „Robotnik”,
„Zapis”, po obchody 10-lecia
KOR-u i wypuszczenie na wolnoœæ
ostatnich wiêŸniów politycznych
w 1986 roku. Wszystko przekazane
jest w bardzo przystêpnej formie.
Wœród studentów, bo przecie¿ do
nich kierowana jest ta wystawa,
opinie s¹ bardzo podzielone.
Niestety, czêœæ z nich nie jest

zainteresowana histori¹, a tym
bardziej sam¹ wystaw¹ i uwa¿a j¹
raczej za coœ na czym mo¿na za-
wiesiæ oko, nudz¹c siê w oczeki-
waniu na kolejne zajêcia, ni¿ jako
coœ interesuj¹cego, czemu warto
poœwiêciæ d³u¿sz¹ chwilê. Na szczê-
œcie nie s¹ to jedyne opinie na ten
temat. Znalaz³y siê równie¿ osoby
zainteresowane wystaw¹, i które
wypowiada³y siê na jej temat w sa-
mych superlatywach. Uwa¿aj¹ one
za potrzebne pojawianie siê tego ty-
pu przedsiêwziêæ, argumentuj¹c to
tym, ¿e ludziom znaj¹cym proble-
matykê wystawa przybli¿a ró¿nego
rodzaju interesuj¹ce dokumenty, fo-
tografie itp., a wœród osób niezor-
ientowanych mo¿e zaszczepiæ ziar-
no ciekawoœci histori¹ wspó³czesnej
Polski. Wszak kropla dr¹¿y ska³ê...

Warto, je¿eli nie byæ znawc¹,
to przynajmniej byæ œwiadomym
zmian historyczno-politycznych,
bo to one kszta³tuj¹ obraz pañstwa
i nieznajomoœæ ich mo¿e doprowa-
dziæ do powtórki z historii. Mo¿na
jedynie mieæ nadziejê, ¿e tego typu
wystawy, a tak¿e historyczna œwia-
domoœæ, któr¹ ma w sobie przynaj-
mniej czêœæ studentów, ograni-
cz¹ ignorancjê reszty. Najbli¿szym
sprawdzianem mo¿e byæ 25. rocz-
nica wprowadzenia stanu wojen-
nego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niezna-
jomoœæ historii, podobnie jak nie-
znajomoœæ prawa, mo¿e szkodziæ.

Maciej Send³ak

KOR 76
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W e wrzeœniu br. zakoñczy³a
siê XIV Szko³a Liderów

Spo³eczeñstwa Obywatelskiego.
Za³o¿ona w 1994 roku przez prof.
Zbigniewa Pe³czyñskiego, bêd¹-
ca jedn¹ z pierwszych inicjatyw
tego typu w Polsce, w swoje cele
wpisuje budowanie przestrzeni
do wspólnej wymiany doœwiad-
czeñ i wspó³dzia³ania rozmaitych
sektorów pañstwa

-
W tegorocznej szkole, która od-

bywa³a siê w dniach 28.08 9.09 br.
w Popowie k. Warszawy, wziê³o
udzia³ czterdziestu szeœciu uczestni-
ków z Polski i Bia³orusi. W ich gronie
znalaz³o siê troje absolwentów
Uniwersytetu Szczeciñskiego: Anna
Suchocka, Wojciech Spycha³a oraz
autor tej relacji Artur Szwedo. Jej
uczestnicy rekrutowali siê g³ównie
z organizacji pozarz¹dowych, choæ
nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli
harcerstwa czy m³odzie¿owych orga-
nizacji politycznych.

Jakie funkcje spe³niaj¹ tego typu
szkolenia? Jest to przede wszystkim
wspieranie spo³ecznoœci lokalnych
przez budowanie nowych elit lokal-
nych, integruj¹c spo³ecznoœci (biz-
nes, organizacje spo³eczne i samo-
rz¹d) i pomagaj¹c im w rozwi¹zy-
waniu problemów spo³ecznych.
W programie XIV Szko³y Liderów
Spo³eczeñstwa Obywatelskiego
znalaz³y siê wyk³ady, konwersa-
toria, gry outdoorowe, spotkania
z przedstawicielami sektora bizne-
sowego oraz blok warsztatowo-
-umiejêtnoœciowy wype³niony zajê-
ciami dotycz¹cymi funkcjonowa-
nia lidera w zespole, komunikacji
w konflikcie.
– O tym, ¿e warto byæ uczestni-
kiem SLSO wspomina³ mi Zdzi-

s³aw Hofman, prezes stowarzysze-
nia KLANZA w Lublinie i krajowy
koordynator programu „Wolonta-
riat studencki”. Przekonywa³, ¿e
warto spêdziæ dwa letnie tygodnie
uczestnicz¹c w ró¿norodnych war-
sztatach, debatach i wyk³adach. Ja
jednak nie zdecydowa³em siê od
razu. W czerwcu by³y takie dni, ¿e
nie wiedzia³em za co mam siê za-
braæ: pisanie i obronê pracy magis-
terskiej, przygotowanie szkole-
nia dla doradców m³odzie¿owych,
podsumowanie dzia³añ punktu in-
formacyjnego programu „M³o-
dzie¿” czy mo¿e promowanie wœród
studentów wakacyjnych projektów
wolontariatu studenckiego… Na
szczêœcie znalaz³em czas, by przy-
gotowaæ i wys³aæ swoje zg³osze-
nie do szko³y. Na szczêœcie, bo dziœ,
z perspektywy dni spêdzonych
w Popowie, jestem pewny, ¿e by³o
warto – relacjonuje Wojciech
Spycha³a, absolwent US i przedsta-
wiciel stowarzyszenia „Polites”
w Szczecinie, uczestnik XIV SLSO.

Program szko³y nale¿a³ do bardzo
intensywnych.
– Pobudki o 6.30, siedemnaœcie go-
dzin zajêæ dziennie, przerwy wrêcz
symboliczne – wspomina Katarzy-
na Szajda, UNESCO Information
Centre, Wroc³aw. – Mimo aktyw-
nego trybu ¿ycia, nie by³o mi ³atwo
przyzwyczaiæ siê do tempa Szko³y
Liderów Spo³eczeñstwa Obywatel-
skiego. Te dwanaœcie dni i nocy to
dla mnie coœ zdecydowanie wiêcej
ni¿ kolejne szkolenie. To mo¿li-
woœæ dyskusji na kwestie wartoœci
i granic tolerancji do pó³nocy, to
spotkania z wielkimi postaciami
¿ycia publicznego, a tym samym
mo¿liwoœæ wyrobienia sobie opinii

zwi¹zanych z wieloma sprawami,
nad którymi w naszej zabieganej
rzeczywistoœci nie mamy czasu siê
nawet zastanowiæ.

W trakcie SLSO uczestnicy mo-
gli wys³uchaæ wyk³adów: Marcina
Waleckiego, OP Macieja Ziêby,
prof. Jadwigi Staniszkis, dr. An-
drzeja Waœkiewicza, dr. hab.
Krzysztofa Jasieckiego, dr. Jana
Wróbla, Czes³awa Bieleckiego,
prof. Magdaleny Œrody, red. Szy-
mona Ho³owni, red. Ewy Jakubo-
wskiej, Marka Borowskiego oraz
Krzysztofa Zanussiego.

Jakie konkretne umiejêtnoœci lub
wiedzê mo¿na uzyskaæ z tego typu
szkoleñ?
– Bezpoœrednie prze³o¿enie na mo-
j¹ codzienn¹ pracê w organizacji
pozarz¹dowej mia³y zajêcia doty-
cz¹ce takich zagadnieñ, jak dele-
gowanie uprawnieñ, informacja
zwrotna b¹dŸ rozwi¹zywanie kon-
fliktów – dodaje Katarzyna Szajda.
– Myœlê, ¿e sama konstrukcja szko-
lenia – du¿y nacisk na trening umie-
jêtnoœci, spora dawka wiedzy oraz
ci¹g³e dyskusje, te z udzia³em eks-
pertów, a tak¿e te w gronie uczest-
ników szkolenia pomagaj¹ wyrobiæ
sobie pogl¹dy, a mo¿e i nawet
kszta³towaæ postawy, z pewnoœci¹
natomiast sprzyjaj¹ szukaniu swo-
jego miejsca w skomplikowanej
rzeczywistoœci. Z kolei poranne gry
outdoorowe stanowi³y doskona³e
wprowadzenie do dyskusji na tema-
ty przywództwa, procesów zacho-
dz¹cych w zespole, istoty konfliktu
oraz sposobów jego rozwi¹zywa-
nia.

Tradycj¹ szko³y jest realizacja
przez uczestników projektu fina³o-
wego. W tym roku celem by³o zba-
danie mo¿liwoœci pracowników
firmy Ericsson w zakresie realizacji
wolontariatu pracowniczego w fir-
mie. Realizacja projektu trwa³a
dwa dni. Uczestnicy szko³y rozpoz-
nali zainteresowanie pracowników
tematem wolontariatu pracowni-
czego oraz wskazali mo¿liwe for-
my jego urzeczywistnienia.

Artur Szwedo

Szkoła liderów
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W dniach 6-9 wrzeœnia 2006
roku w Miêdzyzdrojach

odby³a siê XI Ogólnopolska
Konferencja Kultur
i Biotechnologii Roœlin zorga-
nizowana przez prof. dr. hab.
Jana Kêpczyñskiego, kierow-
nika Katedry Fizjologii i Bio-
technologii Roœlin, oraz prof. dr
hab. Ewê Kêpczyñsk¹, kierow-
nika Zak³adu Biotechnologii
Roœlin WNPUS

In Vitro

Uroczystego otwarcia dokona³
organizator i prodziekan ds. nauki
WNP witaj¹c wybitnych przedsta-
wicieli œwiata nauki oraz wszys-
tkich uczestników. Potem g³os za-
bra³ prof. dr hab. Maciej Zenkteler,
autor podrêcznika: „Kultury

”, organizator wielu konferencji
i nauczyciel wielu pokoleñ biotech-
nologów. Prof. dr hab. J. Kêpczyñ-
ski zapozna³ goœci ze struktur¹
Uniwersytetu Szczeciñskiego oraz
dzia³alnoœci¹ Wydzia³u Nauk Przy-
rodniczych i Katedry Fizjologii
i Biotechnologii Roœlin.

Obrady rozpoczêto od wyg³osze-
nia dwóch znakomitych referatów
plenarnych przez wybitnych bio-
technologów, prof. dr. hab. Jana

Szopê i prof. dr. hab. Miros³awa
Ma³uszyñskiego.

Konferencja by³a kontynuacj¹
aktywnoœci zawodowej grona pro-

in vi-
tro

Konferencja na miarę

XXI wieku
Naukowcy zajmuj¹cy siê roœlin-
nymi kulturami dzia³aj¹
w Sekcji Kultur Tkankowych
w ramach Polskiego Towarzystwa
Botanicznego. Sekcjê utworzono
w 1994 roku z inicjatywy prof. dr.
hab. Jana Rybczyñskiego z Ogro-
du Botanicznego Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie, który jako
pierwszy pe³ni³ funkcjê przewod-
nicz¹cego. Kolejnym przewod-
nicz¹cym by³a prof. dr hab. Tere-
sa Orlikowska z Instytutu Sadow-
nictwa i Kwiaciarstwa w Skiernie-
wicach. Podczas XI Ogólnopol-
skiej Konferencji Kultur
i Biotechnologii Roœlin, zorga-
nizowanej w Miêdzyzdrojach
w dniach 6-9 wrzeœnia 2006 r., od-

by³o siê zebranie cz³onków sekcji,
na którym wybrano nowy zarz¹d.
Przewodnicz¹c¹ sekcji na now¹
kadencjê zosta³a prof. dr hab.
Ewa Kêpczyñska z Uniwersytetu
Szczeciñskiego, która w g³oso-
waniu tajnym uzyska³a najwiêksz¹
liczbê g³osów. Swoj¹ dzia³alnoœæ
profesor Kêpczyñska pragnie roz-
pocz¹æ od pozyskania nowych
cz³onków, szczególnie m³odej ka-
dry naukowej do Sekcji Kultur
Tkankowych. W przysz³ym roku
zorganizuje sesjê tematyczn¹ do-
tycz¹c¹ kultur w ramach
Ogólnopolskiego Zjazdu Polskie-
go Towarzystwa Botanicznego
w Szczecinie.

in vitro

In Vitro
in vitro
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fesorskiego oraz m³odszych praco-
wników naukowych zainicjowanej
w roku 1973 I Konferencj¹ Kultur
Tkankowych. Wówczas wziê³o
w niej udzia³ oko³o 30 osób. W mia-
rê jak wzrasta³o zainteresowanie
kulturami roœlin w Polsce,
liczba uczestników z konferencji na
konferencjê wzrasta³a. W X jubi-
leuszowej konferencji udzia³ wziê-
³o ju¿ oko³o 150 osób. Zagadnienia,
które stanowi³y g³ówne tematy
poszczególnych konferencji by³y
odbiciem zainteresowania pracow-
ników naukowych wspó³czesnymi
problemami kultur tkankowych
i biotechnologii roœlin. Warto za-
znaczyæ, ¿e dorobek konferencji to
pocz¹tkowo odbite na prymityw-
nych powielaczach streszczenia
referatów i innych doniesieñ. Od
roku 1994 materia³y konferencyjne
to nie tylko streszczenia, ale rów-
nie¿ opublikowane wszystkie wy-
k³ady, doniesienia ustne oraz pla-
katy w formie zwartej. Nale¿y
wspomnieæ, ¿e tematyka zorgani-
zowanych spotkañ by³a na tyle
interesuj¹ca, ¿e dorobek dwóch
ostatnich zosta³ zaakceptowany
przez redakcjê czasopisma „Bio-
technologia”, które jest afiliowane
przez Komitet Biotechnologii PAN
oraz Instytut Chemii Bioorganicz-
nej PAN. Konferencje te ciesz¹ siê
du¿ym uznaniem zarówno wœród
botaników, jak i rolników, ogrod-
ników, ale ostatnio równie¿ biolo-
gów molekularnych, których mani-
pulacje genomowe mog¹ znaleŸæ
swoj¹ ekspresjê w systemach kultur

na poziomie komórkowym,
tkankowym i organowym. Spotka-
nia odbywaj¹ siê dziêki aktywnoœci
cz³onków Sekcji Kultur Tkanko-
wych Polskiego Towarzystwa Bo-
tanicznego oraz Sekcji Polskiej In-
ternational Association for Plant
Tissue Culture & Biotechnology
pochodz¹cych z ró¿nych oœrodków
naukowych.

XI Ogólnopolska Konferencja
Kultur i Biotechnologii
Roœlin odby³a siê pod has³em: „Kul-
tury podstaw¹ biotechnolo-
gii roœlin”. Ogólnopolski charakter
konferencji by³ potwierdzony
udzia³em przedstawicieli wszyst-
kich oœrodków akademickich oraz
instytutów bran¿owych i Polskiej

Akademii Nauk, w których g³ów-
nym obiektem zainteresowañ jest
roœlina – od chronionej po uprawn¹.
Uczestniczy³o w niej 208 osób,
a wiêc o jedn¹ czwart¹ wiêcej ni¿
w konferencji poprzedniej. Obrady
odbywa³y siê w szeœciu sekcjach,
podczas których wyg³oszono 16 re-
feratów oraz 25 komunikatów ust-
nych. Podczas sesji posterowej
zaprezentowano 132 plakaty.

W trakcie sympozjum omawiano
zagadnienia dotycz¹ce organoge-
nezy, somatycznej embriogenezy,
androgenezy, gynogenezy, zap³od-
nienia w kulturach biosyn-
tezy metabolitów wtórnych, wyko-
rzystania kultur w hodowli
roœlin oraz roœlin transgenicznych
w badaniach i praktyce. Ciekawym
wydarzeniem by³a dyskusja zorga-

nizowana po zakoñczeniu obrad
i sesji posterowej dotycz¹ca stra-
tegii rozwoju kultur i bio-
technologii roœlin w Polsce. Miê-
dzy innymi zwrócono uwagê na ko-
niecznoœæ koncentracji badañ przez
ró¿ne oœrodki na kilku wybranych
roœlinach o du¿ym znaczeniu go-
spodarczym w kraju.

Zorganizowany zosta³ te¿ kon-
kurs na najlepszy plakat, cztery
z nich zosta³y nagrodzone, a dwa
wyró¿nione. Miêdzy innymi nagro-
dê otrzyma³ plakat prezentowany
przez pracowników Katedry Fizjo-
logii i Biotechnologii Roœlin US
(E. Kêpczyñska, S. Zieliñska).

prof. dr hab. Jan Kêpczyñski

in vitro

in vitro

In Vitro

in vitro in vitro,

in vitro

in vitro

Przewodnicz¹cy Komitetu

Organizacyjnego
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D nia 11 maja br. goœci³ w In-
stytucie Fizyki US specja-

lista od teorii wzglêdnoœci, astro-
fizyki relatywistycznej i kosmo-
logii, profesor Bernard F. Schutz

.

Profesor Bernard F. Schutz jest
jednym z czterech dyrektorów In-
stytutu Alberta Einsteina w Golm
(Niemcy) oraz profesorem na Uni-
wersytecie Walijskim w Cardiff. Ma
dwa obywatelstwa: amerykañskie
i brytyjskie. Opublikowa³ bardzo
du¿o wysoko cenionych prac
w najwa¿niejszych czasopismach
fizycznych oraz napisa³ trzy znane
w œwiecie podrêczniki z zakre-
su ogólnej teorii wzglêdnoœci
(OTW) i fizyki matematycznej. Je-
den z tych podrêczników doczeka³
siê ju¿ dwóch wydañ w jêzyku
polskim (Bernard F. Schutz,

, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1995, 2002 ).

G³ównym obiektem zaintereso-
wañ prof. Schutza jest promienio-
wanie grawitacyjne, którego ist-
nienie przewiduje OTW teoria od-
dzia³ywañ grawitacyjnych zgodna
z teori¹ wzglêdnoœci. Teoriê tê wy-
myœli³ Albert Einstein w pierw-
szym dwudziestoleciu XX wieku.
OTW w sposób zdumiewaj¹co pre-
cyzyjny i zgodny z obserwacja-
mi opisuje zjawiska grawitacyjne
w naszym Uk³adzie S³onecznym,
w uk³adach podwójnych pulsarów,
w œwiecie gwiazd i galaktyk oraz
w skali kosmologicznej. W zasa-
dzie jedynym do dziœ niespraw-
dzonym bezpoœrednio przewidy-
waniem tej teorii jest istnienie pro-
mieniowania grawitacyjnego, które
ma siê rozchodziæ w postaci fal gra-
witacyjnych („zmarszczek” czasu
i przestrzeni).

Z powodu niezwyk³ej s³aboœci
oddzia³ywañ grawitacyjnych, isto-
tnych Ÿróde³ promieniowania gra-
witacyjnego nale¿y poszukiwaæ
w katastroficznych zjawiskach we
wszechœwiecie, takich jak np. wy-
buchy gwiazd supernowych, zde-
rzenie i zlewanie siê czarnych dziur

i gwiazd neuronowych czy te¿ zde-
rzanie siê galaktyk.

Jak to ju¿ zaznaczy³em, do dziœ
nie uda³o siê bezpoœrednio zareje-
strowaæ fal grawitacyjnych, mimo
wieloletnich wysi³ków wielu ba-
daczy u¿ywaj¹cych coraz czul-
szych detektorów. Uwa¿a siê, ¿e
prowadzone od ponad trzydziestu
lat obserwacje radioastronomiczne
podwójnego pulsara PSR 1913+16
poœrednio potwierdzi³y, ¿e promie-
niowanie grawitacyjne rzeczywi-
œcie istnieje i ma takie w³asnoœci,
jakie przewiduje OTW.

Aby trochê przybli¿yæ skalê trud-
noœci, któr¹ musz¹ pokonaæ kon-
struktorzy detektorów fal grawita-
cyjnych, zwrócimy tu tylko uwagê
na fakt, ¿e zarejestrowanie typowej
fali grawitacyjnej przechodz¹cej
przez otoczenie Ziemi jest tak trud-
ne, jak obserwacyjne wykrycie
zmiany odleg³oœci œrodka masy
planety Saturn od œrodka masy
Uk³adu S³onecznego o œrednicê
atomu wodoru, tj. o wielkoœæ rzêdu
0,0000000001 metra.

Prof. Schutz jest jednym z ko-
ordynatorów projektu badawczego
Europejskiej Agencji Kosmicznej
ESA o nazwie LISA. Projekt ten,
który ma byæ w pe³ni zrealizowany
oko³o 2015 roku, dotyczy budowy
bardzo czu³ego, pozaziemskiego
detektora fal grawitacyjnych o nis-
kiej czêstoœci. Detektor te¿ ma
nazwê LISA Najwa¿niejszym
sk³adnikiem tego detektora bêdzie
interferometr laserowy (nazwa
projektu i detektora jest skrótem od

), który jest nowoczesn¹ wersj¹
interferometru optycznego Abraha-
ma Michelsona z 1887 roku (Abra-
ham Michelson ma polskie ko-
rzenie: urodzi³ siê w Strzelnie na
Kujawach).

Uwa¿a siê powszechnie, ¿e de-
tektor LISA powinien ju¿ bezpo-
œrednio zarejestrowaæ fale grawita-
cyjne, które opisuje teoretycznie
OTW. Jeœli tak siê nie stanie, to
chyba trzeba bêdzie modyfikowaæ

OTW. Temu zagadnieniu prof.
Schutz poœwiêci³ swoj¹ wizytê
w Szczecinie. Wyk³ad mia³ tytu³:

. Odby³ siê on jako posie-
dzenie naukowe Oddzia³u Szcze-
ciñskiego Polskiego Towarzystwa
Fizycznego. Wyk³ad zosta³ równie¿
zaanonsowany jako specjalne Se-
minarium Zak³adu Kosmologii
i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki
Uniwersytetu Szczeciñskiego oraz
jako specjalne seminarium ca³ego
Instytutu Fizyki naszego uniwersy-
tetu. Dziêki temu na wyk³adzie by-
³o doœæ du¿o s³uchaczy, w tym
spora grupa spoza naszego instytu-
tu oraz jeden goœæ z Instytutu Mate-
matyki i Informatyki EMAUniwer-
sytetu w Greifswaldzie (obecny by³
prof. Rainer Schimming).

Przewodnicz¹cym tego „superse-
minarium” by³ dyrektor Instytutu
Fizyki US, prof. US dr hab. Adam
Bechler. Wyk³ad prof. Schutza by³
znakomicie przygotowany pod
wzglêdem naukowym i technicz-
nym i wzorowo przedstawiony. Za-
inicjowa³ on o¿ywion¹ dyskusjê,
z której wynik³o, ¿e profesor jest
przekonany, i¿ detektor LISA rze-
czywiœcie zarejestruje fale grawi-
tacyjne. Taki pogl¹d jest ca³kowicie
zgodny z osobistym odczuciem
autora tego artyku³u.

Nastêpnego dnia prof. Schutz
uda³ siê do Warszawy na jubileu-
szow¹ konferencjê

, któr¹
zorganizowa³ Instytut Fizyki Te-
oretycznej Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Na zakoñczenie pragnê podziê-
kowaæ prof. US dr. hab. Mariu-
szowi D¹browskiemu za wspó³-
organizacjê oraz sfinansowanie te-
go wyj¹tkowego seminarium oraz
pokrycie kosztów uczestnictwa
w konferencji

w Warszawie
z grantu KBN.

Janusz Garecki

Wstêp
do Ogólnej Teorii Wzglêdnoœci

Laser Interferometer Space Ante-
na

Challenge of LISA observations:
Recognizing Gravitational Wave
Sources

90th Anniver-
sary of General Relativity

90th Anniversary of
General Relativity

Autor jest profesorem WM-F US

angloamerykańska
Fizyka
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T yle by³o w Nim w czasach
prze³omu, a zapewne tak

by³o w ca³ym ¿yciu, szlachetnej
bezinteresownoœci, bezgranicz-
nego oddania Sprawie, moralne-
go ³adu i gor¹cej mi³oœci Ojczyz-
ny – wspomina œp. prof. J.
Kopcia, prof. dr hab. Janusz
Faryœ. – Dowiód³ tego pamiêtnego
lata 1980 roku, staj¹c z m³odymi
w pierwszym szeregu odnowy
Rzeczypospolitej, a w skali lokal-
nej przyczyni³ siê do twórczego
fermentu w Wy¿szej Szkole Pe-
dagogicznej. Na kilka miesiêcy
zosta³ rektorem uczelni, pierw-
szym demokratycznie wybranym
i odwo³anym przez w³adze stanu
wojennego. A potem przez lata
pozosta³ pierwszym autorytetem
na uczelni i w œrodowisku solidar-
noœciowym Szczecina

Matematyk

Szczecin

Józef Kopeæ urodzi³ siê 18 marca
1923 r. w Poznaniu. Jego ojciec Wi-
ktor Kopeæ, sekretarz S¹du Okrê-
gowego w Poznaniu, walczy³ w Po-
wstaniu Wielkopolskim. Matka
Emilia, z domu Mêdlewska, by³a
nauczycielk¹. Po ukoñczeniu szós-
tej klasy szko³y podstawowej w Po-
znaniu w r. 1935 wstêpuje do Gim-
nazjum Marii Magdaleny w Poz-
naniu, które ukoñczy³ w 1939 r. Rok
1939 jest jednym z najtrudniejszych
w ¿yciu rodziny Kopeæ. W czerwcu
umiera Wiktor Kopeæ. We wrzeœniu,
w trakcie dzia³añ wojennych, ginie
Antoni, starszy brat Józefa, student
Uniwersytetu Poznañskiego.

W lutym 1940 r. wraz z matk¹
i ciotk¹ J. Kopeæ zostaje wysiedlony
do Generalnej Guberni. Przebywaj¹
w Sterkowcu, a od 1943 r. w Woli
Dêbiñskiej w pow. brzeskim w woj.
krakowskim. Emilia Kopeæ pracuje
jako korespondentka w Nadleœnic-
twie Dêbno. Józef pracuje doryw-
czo oraz uczy siê w Szkole Handlo-
wej Wy¿szego Stopnia w Tarnowie
(rok szkolny 40/41). Od czerwca
1941 r. do 9 stycznia 1943 r. jest ucz-
niem w sklepie drogeryjnymA. Bra-
cha w Tarnowie. W 1943 r. zostaje

wcielony do przymusowej pracy na
rzecz III Rzeszy w S³u¿bie Budo-
wlanej „Baudienst” w Prokocimiu
pod Krakowem. Pracuje przy bu-
dowie torów kolejowych oraz w iz-
bie chorych. Ucieka w 1944 r. Do-
piero po latach, z wiadomych po-
wodów, ujawnia, ¿e od lipca 1944 r.
do lutego 1945 r. by³ ¿o³nierzem
Armii Krajowej.

Po wojnie, w marcu 1945 r. wra-
caj¹ z matk¹ do Poznania. Emilia
Kopeæ zostaje nauczycielk¹ w li-
ceum ¿eñskim w Polskiej Wsi, pow.
Pobiedziska. W roku szkolnym
1945/46 Józef Kopeæ koñczy Li-
ceum Matematyczno-Fizyczne im.
Bergera w Poznaniu. W wolnych
chwilach dorywczo pracuje. W paŸ-
dzierniku 1945 r. rozpoczyna studia
na Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym Uniwersytetu im.Adama
Mickiewicza w Poznaniu.

By³ bardzo dobrym i aktywnym
studentem. Przez dwa lata pracuje w
Zarz¹dzie Ko³a Matematyczno-
-Fizycznego, jako kierownik Sekcji
Wydawniczej. W trakcie studiów, w
roku 1948 przyjmuje posadê
asystenta przy Katedrze Fizyki
Szko³y In¿ynierskiej w Poznaniu,
gdzie prowadzi æwiczenia rachun-
kowe i laboratoryjne. Pracuje tu do

1951 r. Ponadto, od listopada 1949 r.
pracuje w Zak³adzie Matematyki
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. W tym samym
roku zostaje cz³onkiem Polskiego
Towarzystwa Fizycznego, a od
1951 r. Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego. Dyplom magistra
filozofii w zakresie matematyki
uzyskuje na Uniwersytecie Poznañ-
skim w 1951 r. na podstawie pracy
„O funkcjach prawie-periody-
cznych w przestrzeniach Banacha”.
Do 1961 r. pracuje w Katedrze Ma-
tematyki UAM w Poznaniu.

– czytamy w opinii prof. Or-
licza, kierownika Katedry Mate-
matyki UAM za rok akademicki
1954/55.

W 1960 r. Józef Kopeæ uzyskuje
stopieñ naukowy doktora nauk ma-
tematyczno-fizycznych na podsta-
wie pracy „O klasach quasi-anality-
cznych funkcji rzeczywistych i we-
ktorowych”. Prowadzi m.in. zajê-
cia z analizy matematycznej, fun-
kcji analitycznych, równañ ró¿ni-
czkowych. Aktywnie uczestniczy
w ¿yciu uczelni. W roku akade-
mickim 58/59 by³ przedstawicie-
lem pomocniczych pracowników
naukowych w Radzie Wydzia³u
i w Senacie UAM. Wielokrotnie
sprawuje funkcje opiekuna roku
i grupy studenckiej. W roku akade-
mickim 1960/61 prowadzi równie¿
zajêcia z mechaniki ogólnej na Po-
litechnice Poznañskiej.

W 1961 r. koñczy pracê na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i wraz z rodzin¹ prze-
nosi siê do Szczecina. Na przenie-
sienie zdecydowa³ siê ze wzglêdów

...mgr Józef Kopeæ ma bardzo do-
bre wyniki dydaktyczne, do czego
przyczyni³a siê bardzo sumienna
egzekutywa wiadomoœci na egza-
minach. (...) Przygotowanie do pra-
cy naukowej przebiega pomyœlnie,
uzyska³ pewne oryginalne wyniki
z teorii funkcji prawie periodycz-
nych

Nasz Rektor
dr hab. Józef Kopeć, prof. US (1923-2006)

fot. J. Gierdys
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rodzinnych. W Szczecinie rodzina
Józefa i Krystyny Kopciów otrzy-
muje czteropokojowe mieszkanie.
Od wrzeœnia rozpoczyna pracê na
stanowisku adiunkta w Katedrze
Matematyki Wy¿szej Szko³y Rol-
niczej w Szczecinie. Zyskuje opiniê
sumiennego, pilnego i pe³nego in-
wencji pracownika.

Z dniem 1 wrzeœnia 1968 r. doc.
dr J. Kopeæ zostaje zaanga¿owany
do pracy w filii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza – Wy¿szej
Szkole Nauczycielskiej w Szczeci-
nie w charakterze starszego wyk³a-
dowcy z p.o. dziekana Wydzia³u
Matematyczno-Przyrodniczego. 16
grudnia 1968 r. odbywa kolokwium
habilitacyjne na Wydziale Matema-
tyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Jego praca habilitacyjna doty-
czy³a równañ ró¿niczkowych ope-
ratorowych.

W 1969 r. prof. dr W. Orlicz, kie-
rownik Katedry Matematyki UAM,
podejmuje starania zwi¹zane z po-
wrotem Józefa Kopcia do Pozna-
nia. Mia³by m.in. pomóc przy orga-
nizacji Studium Matematyki na
Wy¿szym Studium Nauczyciel-
skim, które mia³o powstaæ w Poz-
naniu. Prof. Orlicz oprócz zaintere-
sowañ naukowych podkreœla zdol-
noœci organizacyjne J. Kopcia. Na
szczêœcie dla szczeciñskiej mate-
matyki doc. dr hab. J. Kopeæ pozos-
taje w Szczecinie. Przez lata pracy
zyskuje miano wybitnego specja-
listy w dziedzinie matematyki sto-
sowanej, autorytetu nie tylko w œro-
dowisku szczeciñskim, ale równie¿
w poznañskim i wroc³awskim.

Na uczelniach pojawi³y siê dwa
rodzaje oœrodków decyzyjnych.
Pierwszym by³ Wydzia³ Nauki
KW PZPR w Szczecinie i komitety
uczelniane PZPR w poszczegól-
nych szko³ach wy¿szych oraz oœro-
dki decyzyjne nowe: ogniwa „So-
lidarnoœci” i NZS-u. Znaczenie i ro-
la tych drugich w miarê up³ywu
czasu stawa³y siê coraz wiêksze .
W sierpniu 1980 r. na 514 pracow-
ników Wy¿szej Szko³y Pedago-
gicznej w Szczecinie, 360 utwo-
rzy³o Tymczasow¹ Komisjê Pra-
cownicz¹ NSZZ Solidarnoœæ przy

WSP. Rok póŸniej 430. Ponad 83
proc. pracowników uczelni nale-
¿a³o do „Solidarnoœci” . Po zalega-
lizowaniu Komisji Zak³adowej
NSZZ Solidarnoœæ przy WSP doc.
Józef Kopeæ zostaje jej pierwszym
przewodnicz¹cym (27.08.1980-
01.1981). Zostaje równie¿ cz³on-
kiem Miêdzyuczelnianego Komi-
tetu Porozumiewawczego w Szcze-
cinie (1980-1981).
– Nie mieliœmy funduszy. „Kapita-
³em” tworz¹cego siê zwi¹zku by³a
nagroda rektorska, któr¹ otrzyma³
docent Józef Kopeæ i któr¹ w ca-
³oœci przekaza³ na potrzeby naszej
organizacji – wspomina pocz¹tki
KU NSZZ Solidarnoœæ dr Bazyli
Baran, przewodnicz¹cy KU NSZZ
Solidarnoœæ Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego.
– Od pocz¹tku strajku w Stoczni
Szczeciñskiej w³¹czy³ siê w two-
rzenie „Solidarnoœci” w œrodowis-
ku akademickim. Nale¿a³ do grona
dzia³aczy, dla których dobro oj-
czyzny by³o wartoœci¹ najwy¿sz¹ –
mówi dr B. Baran. – Ta aktywnoœæ
by³a kontynuacj¹ rodzinnych nie-
podleg³oœciowych tradycji oraz
w³asnej walki w szeregach Armii
Krajowej.

Pierwszy raz uderzono w zasa-
dê nomenklatury partyjnej, kiedy
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w demokratycznych wyborach wy-
brano na stanowisko rektora dzia-
³acza i wspó³za³o¿yciela „Solidar-
noœci” w tej uczelni, nie licz¹c siê ze
stanowiskiem Wydzia³u Nauki KW
PZPR – pisze prof. dr hab. Henryk
Komarnicki . Doc. dr hab. J. Kopeæ,
dziekan Wydzia³u Matematyczno-
-Przyrodniczego WSP(od 1.11.1980
do 31.08.1981 r.), zostaje rektorem
z woli Zgromadzenia Wyborczego
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Szczecinie na okres od 1 wrzeœnia
1981 do 31 sierpnia 1984 r.
– Wybór doc. dr. hab. Józefa Kop-
cia na rektora WSP by³ wyrazem
powszechnego szacunku i uznania
szczeciñskiego œrodowiska akade-
mickiego – wspomina B. Baran. –
By³ cz³owiekiem szlachetnym
i odwa¿nym. Gdy oficerowie S³u¿-
by Bezpieczeñstwa z³o¿yli wizytê
w uczelnianych kadrach, chc¹c

analizowaæ akta osobowe pracow-
ników uczelni, zdecydowanie im
odmówi³. Za¿¹da³, aby w trakcie
takich wizyt ka¿dorazowo przed-
stawiali nakaz prokuratorski.
– Wybrany nie tylko przez kadrê
akademick¹, ale i studentów. Jako
rektor uczelni zgodzi³ siê na wpro-
wadzenie w ¿ycie zasady, ¿e w³adze
uczelni, Senat i Rady Wydzia³ów,
bêd¹ siê sk³ada³y w równych czêœ-
ciach po 1/3 z kadry profesorskiej,
m³odych pracowników nauki i stu-
dentów – wspomina Marek Adam-
kiewicz. – To jego osobowoœæ i de-
cyzje pozwoli³y nam, studentom
NZS, wprowadziæ w ¿ycie postu-
laty, które nie mia³y szans na re-
alizacjê ani nigdy wczeœniej, ani
nigdy póŸniej.

W okolicznoœciowych publikacjach
wydanych w 2004 i 2005 roku z oka-
zji jubileuszowego spotkania Komi-
tetów ds. Powo³ania i Rozwoju Uni-
wersytetu pt. „Uniwersytet Szcze-
ciñski. Od inicjatywy do inaugura-
cji” oraz „Uniwersytet Szczeciñski.
Fakty i refleksje” autorzy na ¿adnej
z 742 stron nie wspominaj¹ s³owem o
doc. dr. hab. Józefie Kopciu.
W tych jak¿e wa¿nych dla naszego
œrodowiska publikacjach czytamy
m.in.:

. I tylko tyle.
„Tym razem w roku 1982”? Co to
oznacza? Dla jednych kalendarz za-
czyna³ siê w styczniu 1982 r. Dla
innych koñczy³ 13 grudnia 1981 r.
W wymienianych publikacjach prze-
milczano m.in. inicjatywê z 1981 r.
Wiêcej o dzia³aniach podejmowa-
nych przez doc. dr. hab. J. Kopcia
mo¿na przeczytaæ w „G³osie Szcze-
ciñskim”, ówczesnym dzienniku Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. W numerze 196 z dn. 5 paŸ-
dziernika 1981 r. na pierwszej stronie
w artykule pt. „Gaudeamus u przy-
sz³ych pedagogów” czytamy m.in. i¿
JM Rektor – doc. dr hab. Józef Kopeæ
zaprosi³ na inauguracjê, obok
przedstawicieli wojewódzkich w³adz
partyjnych i administracyjnych, ks.
dr. bpa, ordynariusza Diecezji Szcze-
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starania o utworzenie uniwer-
sytetu w latach osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku mo¿na podzieliæ na
trzy etapy. Pierwszy obejmowa³ okres
od kolejnej inicjatywy – tym razem
w roku 1982...



ciñsko-Kamieñskiej – Kazimierza
Majdañskiego. (...) Mówi³ równie¿
o Uniwersytecie Zachodniopomor-
skim; z myœl¹ o nim rektor WSP po-
wo³a³ komisjê senack¹, która przy
wspó³pracy ze Szczeciñskim Towa-
rzystwem Naukowym bêdzie przy-
gotowywa³a projekty organizacyjno-
-strukturalne dla przysz³ej Almae
Matris. (...) Podkreœleniem jak¿e wy-
j¹tkowej inauguracji roku akademic-
kiego 1981/1982 z 2.10.1981 r. jest
wyk³ad inauguracyjny wyg³oszony
przez prof. dra hab. Micha³a Hempo-
liñskiego pt. „O prawie wy¿szej
uczelni do poszukiwania i ujawnia-
nia prawdy”. Wiêcej o inauguracji
i jak¿e wyj¹tkowej, jak na ówczesne
czasy, obecnoœci na niej ks. dra
bpa K. Majdañskiego pisze „Kurier
Szczeciñski” (nr 190, 5.10.1981 r.,
s. 2). W artykule pt. „Uniwersytet –
cel realny i bliski. WSP rozpoczyna
nowy rok akademicki” czytamy
m.in.:

– Obserwujê, w jakim kierunku zmie-
rza reforma szkolnictwa wy¿szego –
wspomina Narcyza Furman, by³a kie-
rowniczka dziekanatu Wydzia³u Ma-
tematyczno-Fizycznego oraz kadro-
wa WSP. – Czasami mam wra¿enie,
¿e ktoœ wyj¹³ z szuflady wizje œp. prof.
Kopcia sprzed 25 lat.

– W 1980 roku byliœmy studentami
ró¿nych kierunków studiów: filo-
logii polskiej, pedagogiki, historii,
fizyki, matematyki. Wszystkich nas
po³¹czy³o Niezale¿ne Zrzeszenie

Studentów, organizacja powsta³a
po wydarzeniach Sierpnia 1980 ro-
ku, jako akademicki odpowiednik
NSZZ Solidarnoœæ – pisze Pawe³
Bartnik, jeden z przywódców ów-
czesnego NZS-u.
–

– pisz¹ we wspomnieniu o
Profesorze studenci, byli dzia³acze
Niezale¿nego Zrzeszenia Studen-
tów. – Od pierwszego momentu uj¹³
nas wszystkich swoj¹ wyj¹tkow¹
osobowoœci¹. Pan Rektor skupia³
w sobie rzadko wystêpuj¹ce razem
cechy. By³ ojcowsko dobry, toleran-
cyjny i opiekuñczy. Maj¹c Jego
obok siebie czuliœmy siê bezpieczni.
By³ jednak jednoczeœnie stanowczy,
stoj¹c na stra¿y pryncypiów, których
sam przestrzega³, broni³ i wymaga³
tego samego od innych. Odczuliœmy
to szczególnie, gdy pod koniec 1981
roku wydany przez nas z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci (11 listopa-
da) plakat, obrazuj¹cy przedwojen-
n¹ granicê Rzeczypospolitej, sta³ siê
pretekstem do propagandowej kam-
panii przeciwko Niezale¿nemu
Zrzeszeniu Studentów na Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Szczecinie.
Przedwojenne granice Polski mia³y
wed³ug autorów tej ogólnopolskiej
kampanii dowodziæ, ¿e jesteœmy za
rewizj¹ granic na Odrze i Nysie. Ten
absurdalny zarzut, gdy zacz¹³ byæ
powtarzany przez wszystkie lokalne
i ogólnopolskie publikatory, sta³ siê
bardzo groŸny, bo w prostej linii
prowadzi³ do zarzutu o zdradê inte-
resów narodowych. Wówczas Pan
Rektor sta³ siê liderem odk³amywa-
nia tej insynuacji. Wydawa³ oœwiad-
czenia, pisa³ listy do kolejnych re-

Przemówienie inauguracyjne,
stanowi¹ce zarazem deklaracjê pro-
gramow¹ nowych, wybranych w de-
mokratycznej procedurze w³adz
uczelni, wyg³osi³ rektor WSP doc. dr
hab. Józef Kopeæ. Przedstawi³ w nim
wyniki ubieg³ego roku nauki, zamie-
rzenia na najbli¿sz¹ przysz³oœæ oraz
dzia³ania maj¹ce na celu urzeczywis-
tnienie od lat kie³kuj¹cej w Szcze-
cinie idei powo³ania Uniwersytetu
Zachodniopomorskiego. Zaznaczy³,
¿e w swym nowym, samorz¹dnym
i pluralistycznym zarysie uczelnia
powinna staæ siê platform¹ jedno-
czenia ró¿nych si³ i organizacji

spo³ecznych wokó³ ogólnonarodo-
wych celów, forum twórczej wymia-
ny pogl¹dów. Wyrazem tej linii by³o
zaproszenie na inauguracjê biskupa-
-ordynariusza Diecezji Szczeciñsko-
-Kamieñskiej obok przedstawicieli
w³adz. J. Kopeæ przypomnia³ rów-
nie¿, ¿e to w³aœnie Polska dokona³a
przed wiekami chrystianizacji Po-
morza, póŸniej – w³aœnie Koœció³ ka-
tolicki by³ ostoj¹ polskiej tradycji
i kultury w epoce zaborów. Z uzna-
niem oceni³ rektor dzia³alnoœæ obyd-
wu organizacji studenckich dzia³a-
j¹cych na uczelni: NSZ i SZSP, pod-
kreœlaj¹c, ¿e impuls do o¿ywienia
ruchu studenckiego w ogóle wyszed³
od tej pierwszej. Na zakoñczenie
mówca stwierdzi³, ¿e uniwersytet
jako ukoronowanie ambicji ca³e-
go spo³eczeñstwa szczeciñskiego, jest
zadaniem konkretnym i bliskim,
pod warunkiem pe³nej integracji ca-
³ego œrodowiska naukowego Szcze-
cina. (...)

Jak ka¿dy m³ody cz³owiek, szu-
kaliœmy wówczas drogowskazów,
autorytetów. Szukaliœmy ich na
zewn¹trz, daleko. Dla jednych ta-
kim autorytetem sta³ siê Jacek Ku-
roñ, dla innych Leszek Moczulski,
jeszcze inni dostrzegli go w ksiêdzu
Stanis³awie Ma³kowskim. Wszyscy
jednak byliœmy zgodni, ¿e tym, który
jest tu i teraz na naszej Wy¿-
Szej Szkole Pedagogicznej w Szcze-
cinie, tym dla nas najwa¿niejszym,
jest doc. dr hab. Józef Kopeæ. Poz-
naliœmy go jako pierwszego prze-
wodnicz¹cego NSZZ Solidarnoœæ na
naszej uczelni. PóŸniej popieraliœmy
Jego kandydaturê na funkcjê rek-
tora, by w koñcu sta³ siê On Naszym
Rektorem

By³ z nami!
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dakcji, spotyka³ siê na publicznych
dyskusjach z dziennikarzami, auto-
rami napastliwych artyku³ów. Ro-
bi³ to odwa¿nie, stanowczo i konse-
kwentnie.
– I my, napaleñcy z NZS, niesieni
wiatrem historii maj¹c po dwa-
dzieœcia, dwadzieœcia kilka lat, za-
bieraliœmy publiczny g³os nie tyl-
ko w sprawach uczelni, ale nade
wszystko w sprawach najwa¿niej-
szych dla kraju – mówi M. Adam-
kiewicz. – Przychylnoœæ profesora
Kopcia dla naszych dzia³añ pozwo-
li³a zapraszaæ nam w mury uczelni
najwybitniejszych polskich inte-
lektualistów, artystów i uczonych,
wydawaæ w uczelnianej drukarni
niezale¿ne pismo, posiadaæ w³asn¹
ma³¹ poligrafiê. A¿ do koñca, a¿ do
konfrontacji i wprowadzenia stanu
wojennego Profesor by³ niemal
takim samym uczestnikiem strajku
studenckiego z listopada i grudnia
1981 jak my. By³ z nami! Kiedy
tylko dowiedzia³ siê o wprowadze-
niu stanu wojennego niemal na-
tychmiast o porannym œwicie, przy-
jecha³ do strajkuj¹cych i by³ z nami
do koñca! Mo¿e to dziêki niemu
nie zrobiliœmy ¿adnego g³upstwa
i strajk zakoñczy³ siê pokojowo.

Sta³o siê jasne, ¿e dni rektora doc.
dra hab. Józefa Kopcia s¹ po-
liczone. 7 stycznia 1982 r. do Jego
sekretariatu wp³ywa pismo z Mi-
nisterstwa Nauki, Szkolnictwa
Wy¿szego i Techniki.
–

– By³ styczeñ 1982 r., stan wojen-
ny. Pewnego dnia przyszed³ do mo-
jego pokoju profesor Kopeæ – wspo-
mina prof. dr hab. Henryk Gurgul. –
Zatrzyma³ siê przy drzwiach, nie
wchodzi³ g³êbiej, nie usiad³ jak
zwykle na krzeœle. Zacz¹³ w ten
sposób: „Panie kolego, ja ju¿ nie
jestem pracownikiem naukowym
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej.

Zabrano mi pokój, zabrano biur-
ko...”. Odezwa³em siê na to: „Jak to
mo¿liwe? Niech siê pan nie martwi.
U mnie jest miejsca na tyle, ¿e
starczy dla nas obu, a o biurko nie
musi siê pan martwiæ”, na to On:
„Ale ja nie mam prawa wstêpu na
uczelniê”. Tu zawiesi³ g³os. Takie
by³o nasze po¿egnanie. Wyobra-
¿am sobie, co wtedy prze¿ywa³ ja-
ko rektor uczelni. Czu³em swoj¹
niemoc, by³em bezsilny. Nie mo-
g³em pomóc temu cz³owiekowi,
któremu tak wiele zawdziêcza³em.

W latach 1981-1983 by³ przes³u-
chiwany przez S³u¿bê Bezpieczeñ-
stwa. SB zatrzymuje i przes³uchuje
równie¿ jego syna Macieja, stu-
denta historii. W dzia³alnoœæ opo-
zycyjn¹ zaanga¿owani s¹ tak¿e
syn Wac³aw oraz córka Katarzyna.
W 1983 roku za udzia³ w pierw-
szomajowym pochodzie zorgani-
zowanym przez „Solidarnoœæ”, na
mocy art. 50 ust. 1 dekretu o stanie
wojennym, Profesor zostaje uka-
rany przez kolegium ds. wykroczeñ
grzywn¹ w wysokoœci 10 tys. z³.
Wyra¿a swój sprzeciw m.in. w liœ-
cie otwartym do wojewody szcze-
ciñskiego. List przedrukowuje
konspiracyjny

a za
o sprawie informuje Ra-

dio Wolna Europa. „G³os Szcze-
ciñski” w dn. 16.06.1983 r. pu-
blikuje artyku³ pt. „Badacz teorii
katastrof?...”, w którym autor
J. Kolski, dysponuj¹cy materia³ami
z przes³uchania Profesora pisze
m.in.: „Wystarczy pos³uchaæ kilku
audycji Radia Wolna Europa,
przeczytaæ parê ulotek p³odzonych
przez podziemie, by zorientowaæ
siê – jakie echa pobrzmiewaj¹ w po-
gl¹dach J. Kopcia. (...) Przypo-
mniano J. Kopciowi na milicji, nie-
spe³na pó³tora roku temu, podczas
rozmowy w Komendzie Wojewó-
dzkiej MO, ¿e zobowi¹za³ siê do
przestrzegania obowi¹zuj¹cego
w naszym kraju porz¹dku praw-
nego...” i cytuje wypowiedŸ Profe-
sora z przes³uchania: – „Bardzo
mnie interesuj¹ – mówi³ Kopeæ –
problemy zwi¹zane z przebiegiem
wszelkiego rodzaju akcji spo³ecz-
nych w kraju. Tak¹ teoriê matema-
tyczn¹ tego rodzaju akcji spo³ecz-
nych opracowa³ matematyk fran-

cuski pod nazw¹ teorii katastrof,
która to teoria ma przewidywaæ
równie¿ np. bunty w wiêzieniach
i w ogóle akcje gwa³towne, akcje
spo³eczne, które mog¹ zajœæ w wy-
niku pewnych czynników. I te te-
orie interesuj¹ mnie specjalnie,
bo uwa¿am, ¿e teoria katastrof
jest matematycznie teori¹ trudn¹”.
J. Kolski podsumowuje: „By³y re-
ktor Kopeæ ca³y swój intelekt wy-
tê¿y³ wówczas, by unikn¹æ odpo-
wiedzialnoœci. Nie baczy³ nawet na
to, ¿e oœmiesza siê zaprzeczaj¹c
oczywistym faktom, ¿e po prostu
staje siê niepowa¿nym. Bo przecie¿
t³umaczenie siê teori¹ katastrof jest
tego dowodem. A swoj¹ drog¹, jak
czêsto bywa, ¿e ci, których chcemy
mierzyæ najwy¿sz¹ miar¹, nie oka-
zuj¹ siê godni tego, by mierzyæ ich
jak¹kolwiek”.

W tym trudnym okresie doc. dr
hab. J. Kopeæ pracuje dodatkowo
w Instytucie Badañ Systemowych
PAN. Od 1 paŸdziernika 1982 r. do
30 wrzeœnia 1983 r. przebywa na
urlopie naukowym. Prowadzi ba-
dania w dziedzinie zastosowañ ma-
tematyki. Od 1 paŸdziernika 1983 r.
do dnia 31 sierpnia 1984 r. powraca
na stanowisko kierownika Zak³adu
Zastosowañ Matematyki Wydzia³u
Matematyczno-Przyrodniczego
WSP w Szczecinie. Od 1 paŸdzier-
nika 1985 r. zostaje kierownikiem
Zak³adu Analizy Matematycznej
Instytutu Matematyki Wydzia³u
Matematyki, Fizyki i Chemii pow-
sta³ego Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego.

Samodzielny pracownik nauki,
po przejœciu na emeryturê, zazwy-
czaj utrzymuje kontakty zawodowe
z macierzyst¹ uczelni¹. W przypad-
ku J. Kopcia by³o inaczej. Ukoñ-
czy³ 62 lata, przepracowa³ w szkol-
nictwie wy¿szym 38 lat. Dla w³adz
uczelni, powo³anych w 1982 r., by³
osob¹ niewygodn¹. W œrodowisku
profesorskim sprawa wymuszenia
Jego przejœcia na emeryturê by³a
znana. Podobnie jak fakt, i¿ „nie-
które w³adze” nie ¿yczy³y sobie
obecnoœci doc. Kopcia w œrodowis-
ku akademickim. Mimo to, w zwi¹-
zku z powstaniem i organizacj¹
Uniwersytetu Szczeciñskiego zgo-
dzi³ siê pozostaæ w uczelni jeszcze
przez okres jednego semestru.

Stan wojenny

Odwo³ujê Obywatela Docenta ze
stanowiska rektora Wy¿szej Szko-
³y Pedagogicznej w Szczecinie,
z dniem 5 stycznia 1982 r. – pod
tekstem widnieje podpis kierow-
nika ministerstwa, mgra M. Kazi-
mierczaka. Na dokumencie wid-
nieje równie¿ odrêczna adnotacja:
Przyj¹³em z uwag¹, ¿e na w³asn¹
proœbê. Kopeæ.

Tygodnik Wojenny
edycja Pomorze Zachodnie, Ty-
godnikiem
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Przechodzi na emeryturê 30 kwiet-
nia 1986 r.

Profesor Kopeæ by³ promotorem
mojej pracy magisterskiej. W czer-
wcu 1984 roku, kiedy otrzyma³em
absolutorium na WSP nie uda³o mi
siê obroniæ pracy, ale mia³em na to
jeszcze pó³ roku – wspomina Marek
Adamkiewicz. – Szczeciñska bez-
pieka postara³a siê jednak, abym
zamiast pisania pracy trafi³ do woj-
ska. Zamiast do wojska trafi³em na
2,5 roku do wiêzienia za odmowê
z³o¿enia przysiêgi wojskowej. Ale
profesor Kopeæ by³ moim promo-
torem. I w wiêzieniu napisa³em tê
pracê. Dziêki niemu. Za poœred-
nictwem mojej mamy przysy³a³ do
wiezienia swoje uwagi, dostarczy³
niezbêdnych podrêczników. Jemu
komuna nie chcia³a daæ profesury,
mi nie pozwoli³a obroniæ tej pracy
(na miesi¹c przed terminem obrony
zosta³em skreœlony z listy studen-
tów na polecenie WUSW w Szcze-
cinie). Ale to nic. Wielkie dziêki,
wielkie dziêki Profesorze.

– Uniwersytet mia³ mo¿liwoœæ po-
nownego zatrudnienia doc. Kopcia,
ale œrodowisko US nie stanê³o na
wysokoœci zadania – informowa³
Senat Politechniki Szczeciñskiej
prof. dr hab. in¿. W³adys³aw No-
wak, rektor PS w dn. 20.06.1990 r. –
Politechnice natomiast uda³o siê
przebrn¹æ przez stawiane bariery.

W listopadzie 1989 r., na fali de-
mokratycznych przemian rektorem
Uniwersytetu Szczeciñskiego zos-
taje prof. dr hab. Tadeusz Wierz-
bicki. W tym czasie doc. dr hab.
Józef Kopeæ pracuje na pierwszym
etacie w Politechnice Szczeciñ-
skiej. W³adze politechniki zamie-
rzaj¹ powierzyæ mu prowadzenie
Instytutu Matematyki. Komisja
Uczelniana NSZZ „Solidarnoœæ”
przy Uniwersytecie Szczeciñskim
oraz rektor US podejmuj¹ starania
dot. s³u¿bowego przeniesienia
J. Kopcia. Wstêpnie stanowisko
w³adz PS jest negatywne.
– Przez wiele lat w WSP, a nastê-
pnie w Uniwersytecie Szczeciñ-
skim nie by³o warunków, w jakich

doc. J. Kopeæ móg³by i chcia³by
wróciæ na uczelniê. Obecnie sy-
tuacja radykalnie siê zmieni³a – na-
pisa³a prof. dr hab. Danuta
D¹browska w piœmie kierowanym
do Komisji Zak³adowej NSZZ „So-
lidarnoœæ” Politechniki Szczeciñ-
skiej z dn. 28.02.1990 r. z proœb¹
o poparcie starañ US. – Uniwersytet
posiada nowe kierownictwo, akce-
ptowane przez spo³ecznoœæ akade-
mick¹, d¹¿¹ce do radykalnej prze-
miany Uniwersytetu Szczeciñskie-
go. Jednym z elementów zachodz¹-
cych zmian jest d¹¿enie do na-
prawienia i wyrównania, tam gdzie
to jest mo¿liwe, krzywd wyrz¹-
dzonych pracownikom i studentom
Uczelni. W tej sytuacji zarówno
w³adze US, jak i spo³ecznoœæ aka-
demicka pragnêliby powrotu na
Uczelniê doc. J. Kopcia. (...) Doc.
J. Kopeæ jest dla nas symbolem
wartoœci, z którymi spo³ecznoœæ
akademicka chce siê uto¿samiaæ,
jest czêœci¹ tej Uczelni, pragniemy,
aby wraz z nami móg³ znów pra-
cowaæ nad jej dalszym rozwojem.

20 czerwca1990 r. Senat Poli-
techniki Szczeciñskiej przychyla
siê do uniwersyteckiej proœby.
Z dniem 1.09.1990 r. Józef Kopeæ
powraca do pracy w Uniwersytecie
Szczeciñskim.

Rektor US zarz¹dzeniem nr
52/90 z dn. 1.10.1990 r., na wniosek
dziekana Wydzia³u Matematyczno-
-Fizycznego, zaopiniowany pozy-
tywnie i jednomyœlnie przez Radê
Wydzia³u i Senat w Instytucie
Matematyki WM-F tworzy Zak³ad
Matematyki Stosowanej.

30 kwietnia 1992 r. Senat Uni-
wersytetu Szczeciñskiego jednomy-
œlnie zaopiniowa³ wniosek w spra-
wie mianowania na stanowisko
profesora nadzwyczajnego doc. dr
hab. Józefa Kopcia. Nauka i dyda-
ktyka idzie w parze z prac¹ admini-
stracyjn¹. Jest dyrektorem Instytutu
Matematyki oraz prodziekanem ds.
studiów dziennych Wydzia³u Mate-
matyczno-Fizycznego US.
– Oczywiœcie by³ twórc¹ szcze-
ciñskiej matematyki, ale dla ludzi
spoza bran¿y kojarzy³ siê zawsze
z niez³omnoœci¹ charakteru, pre-
cyzj¹ wypowiedzi. Widzê Go na-
dal, chocia¿ minê³o sporo lat, jak
zabiera g³os na posiedzeniach

Senatu Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego i umiejêtnie broni swoich
racji, jak roztacza wizjê rozwoju
uczelni. Szczególnie wyczulony
by³ na sprawy spo³eczne i bytowe
pracowników. Takim pozna³em
prof. Kopcia i takim pozosta³
w mojej pamiêci – wspomina prof.
dr hab. Janusz Faryœ.

23 czerwca 1994 r., ze wzglêdu na
stan zdrowia, poprosi³ rektora o zwol-
nienie z obowi¹zków administra-
cyjnych. Ca³y czas utrzymuje kon-
takty z instytutem. Jego obecnoœæ jest
bardzo wa¿na dla wspó³pracow-
ników. Dr Adam Neugebauer pod-
kreœla wielk¹ rolê integracyjn¹, jak¹
Profesor pe³ni³ w instytucie.
– Rozwój zastosowañ matematyki
stawia szczególne wymagania wy-
k³adowcom, a w prowadzeniu takich
zajêæ Pan prof. Kopeæ jest oso-
b¹ wrêcz niezast¹pion¹ – zaznacza³
w uzsadnieniu pisma dot. przed³u¿e-
nia zatrudnienia prof. Kopcia, kie-
rowanego do rektora prof. Huberta
Bronka, ówczesny dyrektor Instytutu
Matematyki dr hab. Aleksy Trelle,
prof. US (rok. akad. 1995/96).
– Do ostatnich dni swojego ¿ycia
pomaga³ m³odszym pracownikom
naukowym – wspomina prof. Hen-
ryk Gurgul. – Tak¹ du¿¹ pomoc oka-
za³ m.in. pani dr Bo¿enie Mik³asze-
wicz, która obroni³a w maju 2006 r.
pracê doktorsk¹ w Instytucie Ocea-
nologii PAN w Sopocie. Takich
podopiecznych Profesora by³o
wielu. Potrzebowali pomocy w za-
kresie rozwi¹zywania problemów
rachunku prawdopodobieñstwa,
statystyki, równañ ró¿niczkowych,
geometrii analitycznej czy innych.

Matematyka to królowa nauk hu-
manistycznych. Credo i przes³anie
profesora Kopcia. Chyba nikt, po-
dobnie jak ja, nie nudzi³ siê na Jego
wyk³adach. Zawsze by³ czas na dy-
gresjê, anegdotê i aktualny komen-
tarz do wydarzeñ spo³eczno-po-
litycznych – wspomina Marek
Adamkiewicz.
– Zaskakiwa³ nas swoj¹ ogromn¹
wiedz¹ humanistyczn¹. By³ mi³oœ-
nikiem i znawc¹ bardzo wówczas
popularnej literatury fantastycznej,
a szczególnie twórczoœci Stanis³a-
wa Lema. W trakcie wielogodzin-

Wielkie dziêki, wielkie dziêki
Profesorze

Powrót

Trzeba próbowaæ stale i wci¹¿
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nych rozmów (np. w okresie uczel-
nianych strajków) opowiada³ nam
kolejne ksi¹¿ki. By³ wielkim zna-
wc¹ historii Polski. Bêd¹c uczes-
tnikiem wielu dyskusji z udzia³em
zawodowych historyków za ka¿-
Dym razem byliœmy zauroczeni
tym, jak zaskakiwa³ swoich interlo-
kutorów swoj¹ ogromn¹ wiedz¹
faktograficzn¹, ale i umiejêtnoœci¹
analizy i syntezy. Nosz¹c w sobie
tak wielk¹ wiedzê Pan Rektor by³
jednoczeœnie znakomitym s³ucha-
czem, ciekawym œwiata i ludzi.
Czu³o siê w tym wielk¹ skromnoœæ
i pokorê wobec wiedzy i ¿ycia – pi-
sz¹ we wspomnieniu o profesorze
studenci.
– Niektóre wyk³ady z analizy ma-
tematycznej by³y oparte na bajkach
lub ciekawych historiach, które
by³y powtarzane przez studentów
i absolwentów – wspomina prof.
Henryk Gurgul. – Mia³ ogromn¹
wiedzê, potrafi³ dyskutowaæ z fizy-
kami, ekonomistami i rolnikami.
Ogromna wiedza, jak¹ dysponowa³
pozwala³a Mu na swobodne prze-
rzucanie siê z dziedziny na dzie-
dzinê, w sposób pe³ny. Wiele czasu
poœwiêcaliœmy na dyskusjê na
temat historii fizyki i matematyki.

Profesor by³ nam bardzo bliski,
a pamiêæ o nim na zawsze pozos-
tanie nam droga. Mia³ duszê mate-
matyka... Wiedzia³, zdaje siê, ¿e ro-
zumieæ matematykê to to samo, co
rozumieæ œwiat. Nie da siê do koñca
zrozumieæ œwiata, tak samo jak nie
da siê do koñca zrozumieæ mate-
matyki. Ale –

trzeba próbowaæ stale i wci¹¿.
I Szef – tak Go nazywaliœmy – pró-
bowa³ – wspominaj¹ pracownicy
Instytutu Matematyki WM-F. – To
dlatego spotkania z Nim by³y cie-
kawe i inspiruj¹ce. Bo Szef umia³
i lubi³ rozmawiaæ. I s³uchaæ.

Poruszaliœmy najró¿niejsze te-
maty. Od matematyki, przez fizykê,
literaturê (zw³aszcza poezjê), filo-
zofiê do polityki. Nie mia³ cech
paternalistycznych – nigdy nie na-
rzuca³ swojego zdania, a rozmowa
by³a dla Niego sposobem wspól-
nego dochodzenia do prawdy. Nie
mia³ w sobie nic z autokraty – dyre-
ktorowanie Instytutem Matematyki
by³o dla Niego bardziej rodzajem
gry intelektualnej ni¿ rz¹dzeniem,
a my, m³odszymi kolegami bardziej
ni¿ podw³adnymi. Mia³ za to praw-
dziwe poczucie humoru i, co idzie
w parze, du¿o samokrytycyzmu. To

takie rzadkie dzisiaj... By³ dobrym
Cz³owiekiem. By³ prawdziwym
Cz³owiekiem. ¯egnaj Szefie! –

, a przecie¿
pustka i ¿al.

Prof. Józef Kopeæ zmar³ 27 lipca
2006 r. w Szczecinie. Pogrzeb by³
skromny – tak skromny, jak skrom-
nym cz³owiekiem by³ sam Profesor.

– napisali we wspom-
nieniu Jego studenci. 30 sierpnia
2006 r., pod bram¹ Stoczni Szcze-
ciñskiej, w rocznicê podpisania Po-
rozumieñ Sierpniowych, Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyñski odznaczy³ poœmiertnie
Józefa Kopcia Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Sebastian Sahajdak

navigare necesse est
–

vi-
vere non est necesse

Nasz Pan Rektor profesor doktor
habilitowany Józef Kopeæ by³ wiel-
kim cz³owiekiem, by³ dla nas naj-
wa¿niejszy. Dzisiaj tak bardzo nam
go brakuje…

Tekst opracowany na podstawie
materia³ów z Archiwum Uniwer-
sytetu Szczeciñskiego (teczka oso-
bowa prof. J. Kopcia), artyku³y pra-
sowe z X i XI 1981 r. i VI 1983 r.,
archiwum rodziny Kopeæ, publika-
cje dot. historii US oraz przekazane
wspomnienia.

Informacje, refleksje, materia³y
zdjêciowe oraz wspomnienia doty-
cz¹ce œp. prof. dr. hab. Józefa Kop-
cia mo¿na zamieszczaæ na specjal-
nie utworzonej stronie internetowej:
http://www.us.szc.pl/kopec.

Szanowni Pañstwo,
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Pan
Prof. dr hab. Józef Kopeæ

Szczególnie mi³o jest mi uhonorowaæ Pana, Panie Profesorze, medalem
pami¹tkowym Uniwersytetu Szczeciñskiego. Jest Pan dla nas przyk³adem
nauczyciela akademickiego odznaczaj¹cego siê prawoœci¹, sumiennoœci¹
i wiernoœci¹ w³asnym przekonaniom.

Pañska postawa przez lata dawa³a siê streœciæ w bliskiej memu sercu
sentencji „sis qui es – pro publico bono”. By³ Pan Profesor przez lata symbolem
pewnych jak¿e cennych zachowañ w œrodowisku akademickim.

Niez³omnoœæ deklarowanych pogl¹dów doprowadza³a Pana zapewne do
przykrych doœwiadczeñ z w³adzami, jednak zarazem stanowi³a drogowskaz dla
œrodowiska akademickiego, co do kierunku jaki nale¿y obraæ, aby byæ w zgodzie
ze swoim sumieniem. Postawa ta by³a szczególnie wa¿na dla pokoleñ m³o-
dzie¿y, która pod Pañskim kierownictwem stawia³a swe pierwsze kroki w do-
ros³ym ¿yciu i u Pana mog³a uczyæ siê szacunku dla samego siebie i wiernoœci
wyznawanym przekonaniom.

Praca Pana Profesora jest tak¿e charakterystyczna dla pionierów ¿ycia
akademickiego w Szczecinie. Po studiach i zatrudnieniu w Poznaniu podj¹³ Pan
pracê w szko³ach wy¿szych naszego miasta, buduj¹c przez lata podwaliny pod
Uniwersytet. Pozna³ pan sprawy uczelni wszechstronnie, pe³ni¹c szereg funkcji,
takich jak kierownik zak³adu, dyrektor instytutu, dziekan, rektor. Mam nadziejê,
¿e dotychczasowe sukcesy s¹ dla Pana Profesora Ÿród³em satysfakcji.

Fragment listu Rektora Uniwersytetu Szczeciñskiego,
prof. dr. hab. Huberta Bronka do prof. Kopcia z 30 paŸdziernika 1998 r.

1 H. Komarnicki;

w red. H. Komarnicki, K. Koz³owski;

, Szczecin 2004, ss. 115-121.

Zjawiska dwuw³adzy w ¿yciu
uczelni wy¿szych Szczecina w latach 1980-1981,

Wokó³
dwuw³adzy politycznej w latach 1980-1981. Kraj
i Region. Materia³y z sesji naukowej z 6 grudnia
2002 r.

2

3

4

5

6

Archiwum KU NSZZ Solidarnoœæ Uniwersytetu
Szczeciñskiego.
H. Komarnicki;

w red. H. Komarnicki, K. Koz³owski;

, Szczecin 2004, ss. 115-121.
Wybór i opracowanie Kazimierz Jaskot,

,
Szczecin 2004.
red. Zbigniew Puchalski,

, Szczecin 2005.
Zbigniew Puchalski; ,
w: red. Z. Puchalski;

Szczecin 2005, s. 12.

Zjawiska dwuw³adzy w ¿yciu
uczelni wy¿szych Szczecina w latach 1980-1981,

Wokó³ dwu-
w³adzy politycznej w latach 1980-1981. Kraj i Re-
gion. Materia³y z sesji naukowej z 6 grudnia 2002
r.

Uniwer-
sytet Szczeciñski. Od inicjatywy do inauguracji

Uniwersytet Szczeciñ-
ski. Fakty i refleksje

Jubileuszowe refleksje
Uniwersytet Szczeciñski.

Fakty i refleksje,

LUDZIE NAUKI
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R ok temu odszed³ z tego œwia-
ta prof. zw. dr hab.Aleksan-

der Peczenik, ekspert i autorytet
w dziedzinie filozofi prawa. Dziœ
wspomina go prof. US dr hab.
Pasquale Policastro

Aleksander Peczenik przyszed³ do
nas do Szczecina tu¿ po przej-
œciu na emeryturê na Uniwersytecie
w Lund, gdzie zaprowadzi³y go ¿y-
ciowe losy, po b³yskotliwej karierze
naukowej rozpoczêtej na UJ. Przy-
szed³ do nas bêd¹c niemal na szczy-
cie swej kariery, jako przewodni-
cz¹cy Miêdzynarodowego Stowa-
rzyszenia Filozofii i Socjologii Pra-
wa (IVR). Na naszym Wydziale Pra-
wa i Administracji zosta³a specjal-
nie dla niego otwarta Katedra Reto-
ryki iArgumentacji Prawniczej.

Pozna³em profesora Peczenika
w 1997 r., kiedy odwiedza³em go na
uniwersytecie w Lund. Od razu za-
uwa¿y³em jego niezwyk³y entu-
zjazm do nauki. Zaprosi³em go w ro-
ku 2002 do Rzymu na Uniwersytet
„La Sapienza“. By³ ju¿ bardzo za-
jêty organizacj¹ XXI Œwiatowej
Konferencji Filozofii i Socjologii
Prawa IVR, ale odpowiada³: „Pro-
pozycja jest tak ciekawa, ¿e nie
mogê odmówiæ”.

Aleksander Peczenik stara³ siê
wspomagaæ w rozwoju naukowym
m³odych ludzi jak móg³. Zachêca³

ich tak¿e do wspó³pracy. Zapozna³
mnie z jego uczniem profesor Jo-
akim Nergelius i pomóg³ nam w roz-
poczêciu trwaj¹cej do dzisiaj na-
ukowej wspó³pracy. Tak¿e w swych
seminariach w Szczecinie zachêca³
uczestników do wspó³pracy. Robi³
to dyskretnie, bez nalegania, usi³u-
j¹c jedynie pobudziæ nasze zainte-
resowanie projektami naukowymi
starszych i m³odszych kolegów.
Umia³ s³uchaæ drugiego. Kiedy
przedstawiano mu ró¿ne pogl¹dy
naukowe, czêsto komentowa³ mó-
wi¹c: „To jest ciekawe”. Kilka se-
kund póŸniej dodawa³ g³êbokie te-
legraficzne uwagi, które same mo-
g³y zostaæ przedmiotem wielolet-
nich badañ. Profesor Luc Wintgens
w marcu 2006 r. podczas ostatniej
wizyty w Szczecinie powiedzia³
nam, i¿ Olek Peczenik udzieli³
mu istotnej wskazówki, wychodz¹c
z samochodu. Wspomina³ Luc:
– Obróci³ siê i przez okno samocho-
du powiedzia³: „Reasonableness is
rationality in context”.

Jego g³ównym celem naukowym
by³o, jak mi siê wydaje, rozwija-
nie teorii prawa precyzyjnej pod
wzglêdem analitycznym, a jednak
œwiadomej g³êbokiej relacji istnie-
j¹cej miêdzy prawem a moralnoœ-
ci¹. Do pobudzenia i utrwalenia
owej œwiadomoœci mia³ s³u¿yæ ar-

gumentacj¹ prawnicz¹. W znanym
artykule okreœli³ filozofiê prawa
jako „The Passion for Reason”.

Profesor Peczenik jako przewo-
dnicz¹cy IVR umiejêtnie umo-
¿liwia³ prezentacjê na arenie miê-
dzynarodowej tez naukowców
pochodz¹cych z ró¿nych szkó³.
W ten sposób u³atwi³ miêdzy in-
nymi zainteresowanie w œwiecie
dla osi¹gniêæ polskiej myœli praw-
niczej.

Ostatni jego wyk³ad by³ u nas
w Szczecinie. Kilka godzin potem po-
wiedzia³ mi: „Dzisiaj zakoñczy³em
mój kurs. Daniel Bogacz przyszed³ na
wyk³ad i zacz¹³ mi zadawaæ pytania.
Wyk³ad wychodzi³ doskonale. Naj-
lepszy mój wyk³ad w ¿yciu”.

Rozmawialiœmy przez telefon 15
wrzeœnia 2005 r., zaledwie cztery
dni przed jego œmierci¹. Przedsta-
wi³em mu kierunki moich ostatnich
badañ. Zachêci³ mnie jak zwykle
kilkoma rozjaœniaj¹cymi s³owami.
Cztery dni póŸniej dzwoni³em jesz-
cze raz. Niestety, jego syn Karol
móg³ tylko przekazaæ mi smutn¹
wiadomoœæ. Zawiadomi³em od ra-
zu niektórych najbli¿szych jego
przyjaciól, miêdzy innymi Roberta
Alexy z Kilonii, uznany autorytet
z teorii prawa. Tak to komentowa³:
„Nigdy nie mia³em i nigdy nie bêdê
mia³ takiego przyjaciela jak Olek.
Jego œmieræ jest najwiêksz¹ strat¹
w moim ¿yciu. W moim i w pañs-
kim ¿yciu”.

Aleksander Peczenik kiedyœ po-
wiedzia³, i¿ profesor Karl Olive-
krona, szwedzki wiod¹cy przedsta-
wiciel realizmu prawniczego, kilka
dni przed œmierci¹ wezwa³ go do
szpitala wraz z jednym z jego ucz-
niów. „Robi³ dla nas wtedy – wspo-
mina³ Olek – najlepsze seminarium
prawnicze, w którym uczestniczy-
³em w ¿yciu”.

Tak, moim zdaniem, nale¿y
wspominaæ Aleksandra Peczenika,
jako cz³owieka doceniaj¹cego cz³o-
wieka, umiej¹cego podzieliæ siê
z drugim. W tym kierunku – myœlê -
powinniœmy go naœladowaæ.

Najlepszy wykład
był w Szczecinie
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W atmosferze budowy pod-
staw platformy wspó³pra-

cy w regionie Morza Ba³tyckiego
w dniach 3-5 wrzeœnia br. na Wy-
dziale Nauk Ekonomicznych i Za-
rz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego odby³a siê II Miêdzynaro-
dowa Konferencja Naukowa Bal-
tic Business Development

Organizatorami konferencji byli
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego oraz Hochschule Wis-
mar, University of Technology, Bu-
siness and Design z Niemiec. Ho-
norowy patronat nad konferencj¹
obj¹³ Narodowy Bank Polski.

Wspó³praca miêdzynarodowa jest
obecnie jednym z najistot-
niejszych czynników zwi¹zanych
z kszta³towaniem i dzia³aniem tzw.
Europejskiego Obszaru Badaw-
czego. Jest to niezbêdny warunek
wykorzystania œrodków przez-
naczanych przez Uniê Europejsk¹
na prace o charakterze badawczo-
-rozwojowym i edukacyjnym. Efek-
tywna wspó³praca zwi¹zana z reali-
zacj¹ unijnych programów i inicja-
tyw, a zw³aszcza VI Programu Ra-
mowego, wymaga nawi¹zywania
niejednokrotnie wielostronnych
kontaktów i tworzenia wielonaro-
dowych konsorcjów.

Idea spotkañ pojawi³a siê w ra-
mach prowadzenia wspó³pracy
w du¿ym projekcie miêdzynaro-
dowym

, w którym uczestni-
czy 17 instytucji z dziewiêciu kra-
jów regionu Morza Ba³tyckiego.
Projekt ten jest elementem inicja-
tywy Interreg III B, a jego najwa¿-
niejszym celem jest utworzenie
wirtualnej ba³tyckiej agencji roz-
woju przedsiêbiorczoœci, której
g³ównym zadaniem bêdzie wspie-
ranie miêdzynarodowej dzia³al-
noœci ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw (www.bbdn.org).

W ramach konferencji, której ofic-
jalnym jêzykiem by³ jêzyk angiel-

ski, odby³y siê obrady o tematyce
zwi¹zanej z rozwojem regional-
nym, finansami, przedsiêbiorczoœ-
ci¹ i zarz¹dzaniem MŒP w regionie
Morza Ba³tyckiego. Osobna sek-
cja tematyczna poœwiêcona zosta³a
miêdzynarodowym programom
edukacyjnym.

Podstawowymi celami
by³o omówie-

nie najnowszych tendencji dotycz¹-
cych szeroko rozumianego rozwoju
gospodarczego krajów regionu Mo-
rza Ba³tyckiego oraz nawi¹zanie
kontaktów miêdzy uczestnikami po-
chodz¹cymi m.in. z Niemiec, Fin-
landii, Szwecji, £otwy, Rosji, Francji
oraz Polski, które mog¹ byæ pocz¹-
tkiem wspólnych projektów miê-
dzynarodowych finansowanych
przez Uniê Europejsk¹. W konfe-
rencji oprócz przedstawicieli œro-
dowisk naukowych wziê³y udzia³
osoby zwi¹zane z praktyk¹ gospo-
darcz¹: pracownicy Narodowego
Banku Polskiego, pracownicy Bun-
desbanku, przedstawiciele instytucji
finansuj¹cych ma³e i œrednie przed-
siêbiorstwa, eksperci z zakresu fi-
nansowania programów miêdzyna-
rodowych oraz osoby kieruj¹ce du-
¿ymi miêdzynarodowymi projekta-
mi badawczo-rozwojowymi.

Uczestnicy konferencji, miêdzy
innymi przedstawiciele organizato-
rów: profesor Norbert Grünwald –
rektor Uniwersytetu w Wismarze
oraz dr Jacek Batóg – pe³nomocnik
dziekana Wydzia³u Nauk Ekono-
micznych i Zarz¹dzania ds. Progra-
mów Miêdzynarodowych, wskazy-
wali na koniecznoœæ tworzenia pod-
staw wspó³pracy miêdzynarodowej
na bazie powi¹zañ miêdzy edukacj¹
na poziomie wy¿szym, badaniami
naukowymi oraz dzia³alnoœci¹ inno-
wacyjn¹ przedsiêbiorstw.

W ramach konferencji odby³o siê
równie¿ Polsko-Niemieckie Semi-
narium z okazji 15-lecia wspó³pra-
cy Wydzia³u Nauk Ekonomicznych
i Zarz¹dzania Uniwersytetu Szcze-

ciñskiego i Uniwersytetu w Wis-
marze, na którym wyk³adowcy i ab-
solwenci tzw. potoku polsko-nie-
mieckiego omówili dotychczasowe
doœwiadczenia w tym zakresie oraz
sformu³owali najwa¿niejsze cele
wspó³pracy na najbli¿sze lata.

W tych samych dniach na Wy-
dziale Nauk Ekonomicznych i Za-
rz¹dzania Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego mia³o miejsce X Seminarium
Ba³tyckie poœwiêcone edukacji in-
¿ynierskiej, które zosta³o zorgani-
zowane przez UNESCO Internatio-
nal Centre for Engineering Edu-
cation w Melbourne, Uniwersytet
w Wismarze, Wydzia³ Nauk Ekono-
micznych i Zarz¹dzania Uniwersy-
tetu Szczeciñskiego oraz Akademiê
Morsk¹ w Gdyni.

W konferencji oraz seminariach
wziê³o udzia³ ponad 130 uczestni-
ków. Oprócz interesuj¹cych wyst¹-
pieñ i merytorycznych dyskusji
konferencja pozwoli³a na sprecyzo-
wanie dzia³añ zwi¹zanych z konty-
nuacj¹ i rozszerzeniem wspó³pracy
miêdzy Uniwersytetem Szczeciñ-
skim i uczelniami zagranicznymi,
umo¿liwi³a nawi¹zanie kontaktów,
które w niedalekiej przysz³oœci po-
winny zaowocowaæ miêdzynaro-
dowymi projektami badawczo-roz-
wojowymi. Jednym z dodatkowych
efektów konferencji bêdzie otwar-
cie przewodu doktorskiego dokto-
rantowi z Tajwanu w zakresie roz-
woju regionalnego.

W zwi¹zku z du¿ym zaintereso-
waniem uczestników dalsz¹ wspó³-
prac¹ organizatorzy wyrazili chêæ
kontynuacji konferencji „ba³tyc-
kiej”. III edycja konferencji

odbêdzie siê
w Tallinie w Estonii w 2007 roku.

dr Jacek Batóg

Baltic Business Develop-
ment Network

Baltic Bu-
siness Development

Baltic
Business Development

Oficjalna strona internetowa konferencji:

www.us.szc.pl/bbc

Wregionie

bałtyckim
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W e wrzeœniu i paŸdzierniku
2005 roku Ewa Rêbacz,

pracownik Katedry Antropologii
US, by³a po raz trzeci na sta¿u
badawczym w Afryce. Celem po-
bytu by³o wykonanie badañ an-
tropologicznych. Po piêciu latach

do Tanzaniiwróci³a
W Afryce wszystko jest inne

i ostre w postrzeganiu przez
(z j. – Bia³y Cz³owiek).

Kontynent kontrastów, silnej kon-
centracji, zagêszczonych i jaskra-
wych barw, zwielokrotnionych roz-
miarów. Wiele przejawów codzien-
nego ¿ycia i œrodowiska jest albo
gigantyczne, albo kar³owate, nad-
zwyczajnie piêkne albo monstru-
alne. Przepych i obfitoœæ po¿ywie-
nia jest w zasiêgu wzroku cierpi¹-
cych z niedo¿ywienia. Mo¿na mieæ
wra¿enie, ¿e natura i tropikalne
s³oñce œwiadomie pragnê³y nadaæ
wszystkiemu szczególnie wyrazis-
te kszta³ty. Jasny tropikalny dzieñ
urywa siê nagle, aby siê przekszta³-
ciæ w ciemn¹, gêst¹ noc. Po miesi¹-
cach suszy nagle spada z nieba rzê-
sista ulewa. Olbrzymie pustynie
pozostaj¹ obok tropikalnych lasów

pe³nych najwspanialszych roœlin
i zwierz¹t. Na tle ogromnych boga-
ctw widaæ straszliw¹ nêdzê. Ludzie
s¹ podobni do natury – reaguj¹ na
wszystko niezwykle intensywnie,
serdecznie, ale i burzliwie. Zadzi-
wienie i zachowanie , który
odkrywa Czarny L¹d po raz pier-
wszy g³ównie z pozycji turysty,
czêsto graniczy z profanacj¹, nieu-
szanowaniem i ¿¹dz¹ zatrzymania
bez wzglêdu na skutki. Równie¿ te
moralne.

Ten kontynent i jego mieszkañ-
ców nie nale¿y rozumieæ, ale spró-
bowaæ z nimi i dla nich ¿yæ. Trzeba
siê nad nimi pochyliæ i oddychaæ
tak samo. Wdychaæ ten sam afry-
kañski zapach ziemi, kurzu, piêkna
przyrody, zapach ludzkiego potu,
radoœci, ale równie¿ ich nêdzy i nie-
spe³nionych najprostszych potrzeb
i marzeñ. Uzbroiæ siê w cierpli-
woœæ, pokorê, szacunek, otwartoœæ,
no i wiedzê. Ten ostatni element
zaczerpniêty z przewodników po
danym kraju, wystarcza dla turysty.
Dla badacza jakiejkolwiek specjal-
noœci i maœci, który wyrusza

Czarnego L¹du

nieobce winno byæ pog³êbione stu-
dium o genezie zachowañ, postaw
i obecnego postrzegania outsidera.
O czym nie pisz¹ autorzy przewod-
ników turystycznych.

Wyprawa z ubieg³ego roku by³a
moj¹ trzeci¹, któr¹ zorganizo-
wa³am samodzielnie od podstaw
i w znacznej mierze opieraj¹c siê na
w³asnych œrodkach finansowych.
Wyrazy podziêkowania pragnê z³o-
¿yæ W³adzom Uczelni US i Wy-
dzia³u Nauk Przyrodniczych US,
które udzieli³y mi w czêœci wspar-
cia finansowego w pokryciu kosz-
tów wyprawy. Podobnie jak pod-
czas uprzednich sta¿y, organizuj¹c
wyprawê sprzed roku, kierowa³am
siê wy³¹cznie osobistym rozwojem
naukowym oraz pragnieniem kon-
tynuacji swoich zainteresowañ ba-
dawczych. Za priorytet zorganizo-
wanych naukowych ekspedycji uz-
nawa³am przede wszystkim mo¿li-
woœæ gromadzenia materia³u antro-
pologicznego, a turystyczne atrak-
cje pozostawi³am . Pod-
czas ubieg³orocznej wyprawy – re-
alizowaniu pe³nego programu
badawczego nie sprzyja³o nieprzes-
trzeganie ustalonych zasad zapro-
szonych do udzia³u innych uczes-
tniczek wyprawy, co z przykroœci¹
muszê stwierdziæ. Nie wspomnê
równie¿ o niewywi¹zaniu siê ze
z³o¿onych publicznie deklaracji!
NajwyraŸniej znaczenie s³owa „za-
proszenie”, powszechnie uznane
i zwi¹zane z tym regu³y (zasady)
odczyta³yœmy z ró¿nych s³owni-
ków. Chocia¿ przynale¿¹ one nie
tylko do sfery wykszta³cenia. A ju¿
z ca³¹ pewnoœci¹ zakres znaczenia
s³owa „zaproszenie” nie mo¿e zos-
taæ ograniczony przez rodzinne po-
wi¹zania wsparte nepotycznym
uk³adem lub koniugacjami w tym
samym zak³adzie pracy.

Polityczn¹ stolic¹ Tanzanii od
1998 roku jest Dodoma, a nie Dar-
es-Sallam – takie fakty ju¿ nie tylko

mzun-
gu kiswahili

mzungu

na
badawczy podbój

na deser

Tafadhali wua
wiatu mzungu*
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Dzieci na œwiecie s¹ takie same
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wypada, ale trzeba znaæ, zw³aszcza
gdy referuje siê publicznie. Nie od-
notowano tego w wielu przewodni-
kach a nawet podrêcznikach, cho-
cia¿ informacjê tê podaje oficjalna
strona internetowa Zjednoczonej
Republiki Tanzanii. Warto równie¿
wys³uchaæ tych, dla których wszyst-
ko, co Afrykê stanowi, zw³aszcza
ludzie, znaczy wiêcej ni¿ dobra kil-
kutygodniowa przygoda i zaba-
wa. W przeciwnym wypadku nie
ma wiêkszej ró¿nicy miêdzy okre-
sem kolonialnej eksploatacji Afryki
a

Fina³ historii tego okresu jest pros-
ty – najpierw by³ s³ynny Rok Afry-
kañski (1963). W krótkim czasie
jeden kraj afrykañski po drugim
wyzwala³ siê spod kolonialnej za-
le¿noœci, aby przekszta³ciæ siê
w niepodleg³e pañstwa. Nie ozna-
cza to jednak, ¿e byli kolonialiœci
zrezygnowali z korzyœci, jakie wi-
dziano w potencjale tego doœwiad-
czanego kontynentu. Po okresie ko-
lonialnej dominacji, niepodleg³e ju¿
pañstwa sta³y siê terenem taræ
zamorskich mocarstw o wp³ywy
politycznych i gospodarczych kon-
cepcji. Udzielana material-
na mia³a byæ gwarantem sukcesu
opowiedzenia siê za jedn¹ lub dru-
g¹ stron¹ adwersarza. Uzale¿nienie
kolonialne przerodzi³o siê w uza-
le¿nienie od stopnia udzielanej

. Na g³êbokie skutki tego
procesu nie trzeba by³o d³ugo cze-
kaæ. W rzeczywistoœci bowiem,
udzielane wsparcie finansowe i ma-
terialne na budowanie nowej to¿sa-
moœci pañstwowej nie dociera³o do
potrzebuj¹cych, ale stawa³o siê ³u-
pem rz¹dz¹cych elit. Po zmianie

, w innej formie wraca³o do
bankowych skarbców udziela-
j¹cych . Zad³u¿enia wielu
krajów Czarnego L¹du sta³y siê inn¹
form¹ uzale¿nienia! Obci¹¿e-
nia z tego tytu³u s¹ obecnie po-
wa¿nym wyzwaniem dla obu stron:

i Afryki. Wspó³czeœnie jes-
teœmy œwiadkami, jak po wielu la-
tach stagnacji, które korzeniami
siêgaj¹ mrocznych czasów nie-
wolnictwa i kolonializmu, Afryka
wkroczy³a na w³asn¹ drogê roz-
woju. I nie jest to droga ³atwa.

Bia³y cz³owiek na tym kontynen-
cie zawsze wzbudza³ zaintereso-

wanie i zdziwienie. Po latach trud-
nych doœwiadczeñ, których Ÿród-
³em niejednokrotnie by³ on sam,

nadal jest postrzegany z re-
zerw¹ i dystansem. Jan Czekano-
wski, uwa¿any za Ojca Polskiej
Antropologii, w swoim „Dzienniku
wyprawy do Afryki Œrodkowej”
(Wroc³aw, 1958) napisa³, ¿e „...

... Jest to nie tylko jego
spostrze¿enie (jak¿e wa¿ne i traf-
ne), ale równie¿ napomnienie.
O aktualnoœci powy¿szych s³ów
przekona³am siê podczas 42 dni
wyprawy. Dla mnie by³ to ju¿ trzeci
sta¿ badawczy na Czarnym Kon-
tynencie. Przygotowania do pobytu
w Afryce, a zw³aszcza badañ zwi¹-
zanych bezpoœrednio z cz³owie-
kiem (antropologicznych), to wie-
lomiesiêczne studium stosunków
spo³ecznych i rodzimej kultury.
Tak, aby za³o¿eniom badawczym
zapewniæ optymaln¹ szansê powo-
dzenia. Nie wspomnê ju¿ o tech-
nicznej stronie przygotowania,
która nie sprowadza siê jedynie do
wyszukania najtañszej oferty lot-
niczej. Gdy jest siê zaanga¿owa-
nym osobiœcie i bezpoœrednio
w swój w³asny wyjazd, nietrudno
równie¿ o doœwiadczenie, ¿e bilet
lotniczy to nie wiêcej ni¿ jedna
czwarta ca³kowitych kosztów wy-
prawy. Udzia³ na zasadzie

owszem jest mo¿liwy
pod warunkiem, ¿e uiœci siê nale¿n¹

op³atê oraz bêdzie przestrzega³o
okreœlonych zasad ustalonych
przez organizatora, gospodarza
i odpowiedzialnego za kierunek
wyprawy. Cytowany powy¿ej Jan
Czekanowski w dalszej czêœci
swojego „Dziennika wyprawy do
Afryki Œrodkowej” napisa³ rów-
nie¿: „

” (s. 168). Wy-
jazd sam w sobie, w egzotyczny re-
jon œwiata, przed³o¿ony ponad cele
oficjalnej wyprawy naukowej staje
siê wówczas ponur¹ wizytacj¹ utra-
conych przez latyfundiów.
Nastawienie na u¿ywanie i zabawê
za nie w³asne œrodki finansowe po-
parte fa³szywym poczuciem „wy¿-
szoœci” z racji posiadania bia³ej
skóry zaciera granice moralnej od-
powiedzialnoœci za krzywdy wy-
rz¹dzone w nieodleg³ej przesz³oœci
przez Zwalnia równie¿
hamulec odpowiedzialnoœci za
swoje w³asne, teraŸniejsze poczy-
nania. £atwo wtedy nadu¿ywanie
alkoholu nazwaæ –

, kradzie¿ przedmiotów
– , k¹piel
w „stroju Ewy” w miejscu publi-
cznym – ,
roszczeniow¹ postawê wobec gos-
podarzy i zapraszaj¹cych –

... itd. Czarnoskórzy

wspó³czesn¹ naukow¹ wypraw¹.

pomoc

po-
mocy

adresata

pomocy

mzungu

mzungu

co-
kolwiek czyni Europejczyk, jest œle-
dzone z natê¿on¹ uwag¹ przez
krajowców ”.

koniecz-
ny pasa¿er,

...Drobne uchybienia wcho-
dz¹ce w zakres stosunków to-
warzyskich mog¹ wywo³aæ szko-
dliwe kamera¿e i zawa¿yæ na dal-
szej podró¿y oraz na warunkach
pracy naukowej...

mzungu

mzungu.

gaszeniem
pragnienia

zatrzymaniem na pami¹tkê

za integracjê z natur¹

za formê
wyra¿ania „g³êbokiego” zaintere-
sowania
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mieszkañcy Afryki, w których
drzemie piêtno bólu, cierpienia
i niewoli ich Ojców, nie zas³uguj¹
na tak przedmiotowe traktowa-
nie. Tafadhali wua wiatu mzungu
w j. ) – proszê zdj¹æ obu-
wie, Bia³y Cz³owieku! Wszystko,
co jawi siê inne od œwiata ,
on sam – Czarny Mieszkaniec nigdy
(!!!) nie nazwie „piek³em”. To je-
go dom. O czym warto pamiêtaæ –
zw³aszcza osobie wykszta³conej.

Z pochylon¹ g³ow¹ jednoczeœnie
uznajê, ¿e nie ustrzeg³am siê b³ê-
dów przy organizacji tego przedsiê-

wziêcia, z czego wyci¹gnê³am sto-
sowne wnioski. Zapewniam, ¿e nie
pope³niê ich w przysz³oœci. Do
udzia³u zaprosi³am ludzi nauki.
Stworzy³am mo¿liwoœci pozyska-
nia egzotycznego materia³u badaw-
czego, który zasili³ uczelniane
zbiory oraz z dum¹ jest prezento-
wany publicznie – czego zapro-
szone osoby nie zauwa¿y³y. Pow-
szechne w Tanzanii
(z j. – bardzo dziêkujê)
okazuje siê obce Po bez-
piecznym powrocie pod protek-
cyjnymi skrzyd³ami mo¿na zmie-

niaæ fakty. Do dnia dzisiejszego nie
tylko nie otrzyma³am zwrotu za³o-
¿onych prywatnych œrodków finan-
sowych, ale i nie us³ysza³am od za-
proszonych prostego s³owa

(dziêkujê), w przeciwieñ-
stwie do czarnoskórych, u których
by³yœmy goœæmi.

Ewa Rêbacz

kiswahili

mzungu

Asante sana
kiswahili

mzungu.

mzungu
asante

Autorka jest adiunktem

w Katedrze Antropologii US
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* (w j. ) – proszê zdj¹æ obuwie, Bia³y
Cz³owieku.

kiswahili

Nietoperze w ruinie
N ietoperze i jedna z najwiêk-

szych wojennych tajemnic
Pomorza Zachodniego – takie
atrakcje kryj¹ w sobie ruiny po-
lickiej fabryki benzyny syntety-
cznej. Zapomniany i niechciany
obiekt sta³ siê ostatnio aren¹ nie-
spotykanego dot¹d zainteresowa-
nia

Hydrierwerke Pölitz podczas woj-
ny by³y najwiêkszym zak³adem prze-
mys³owym w tej czêœci III Rzeszy.
Produkowa³y tysi¹ce ton syntetycz-
nych paliw uzyskiwanych skompli-
kowan¹ technologi¹ z wêgla. Fabry-
ka, zatrudniaj¹ca ponad 20 tys. przy-
musowych robotników wielu naro-
dowoœci, pe³n¹ par¹ pracowa³a na to,
by Luftwaffe, Kriegsmarine i Wehr-
macht mog³y toczyæ krwaw¹ wojnê.
Zak³ad szybko zwróci³ na siebie
uwagê aliantów, którzy przeprowa-
dzili kilkadziesi¹t nalotów bombo-
wych, unicestwiaj¹cych tak budynki
fabryczne, jak i ich produkcjê.

Dziœ po fabryce pozosta³o kilka
kilometrów kwadratowych zbom-
bardowanych ruin i wielki k³opot,
który ostatnio urós³ do rangi wêz³a
gordyjskiego. Po wielu latach zapo-
mnienia w koñcu pojawi³y siê po-
mys³y na zagospodarowanie terenu –
pomys³y, które rozpêta³y burzê. Gmi-
na chce realizowaæ na tym terenie
przede wszystkim swoje cele inwes-
tycyjne. Przedstawiciele samorz¹du
mówi¹ o tworzeniu nowych miejsc
pracy i nowych perspektywach dla
miasta. Pasjonaci i mi³oœnicy fabryki

maj¹ jednak wiele w¹tpliwoœci. Oni
chcieliby Polic, które s¹ w stanie
przyci¹gn¹æ ludzi z zewn¹trz, tak¿e
ze wzglêdu na atrakcje turystyczne.
A tak¹ atrakcj¹ jest w³aœnie stara
fabryka.

Robert Paszkiewicz, student histo-
rii i stosunków miêdzynarodowych
na Uniwersytecie Szczeciñskim, in-
tuicyjnie wyczu³ potencja³, jaki kryje
w sobie ten powojenny obiekt. Parê
lat temu stworzy³ pierwsz¹ witrynê
internetow¹ poœwiêcon¹ fabryce.
Odt¹d ludzie z Polski i zagranicy
mogli zapoznaæ siê z kompletn¹ wie-
dz¹ na jej temat. Wysi³ek ten op³aci³
siê, gdy¿ strona zdoby³a pierwsze
miejsce w konkursie og³oszonym
przez Bogus³awa Wo³oszañskiego,
twórcê znanego telewizyjnego cyklu
„Sensacje XX wieku”. Robert widzi
same plusy w pomyœle, by z fabryki
uczyniæ obiekt turystyczny:
– W naszym regionie jest to jedyny
tego typu obiekt zabytkowy, który
mo¿na przystosowaæ do zwiedzania.
Pomog³oby to w promocji gminy,
powiatu i ca³ego regionu. Dodatko-
wo taka praca pomaga w nawi¹za-
niu nowych znajomoœci, scala spo³e-
czeñstwo.

Zdanie to podziela spora grupa lu-
dzi, znaj¹ca teren fabryki jak w³asn¹
kieszeñ, a której swoisty urok i taje-
mnica wci¹¿ przyci¹ga z nies³abn¹c¹
si³¹. Dodatkowym walorem polickiej
fabryki jest fakt, ¿e zamieszkuje j¹
pokaŸna iloœæ nietoperzy. Na tyle du-
¿a, ¿e Police plasuj¹ siê na pi¹tym

miejscu w kraju i pierwszym na Po-
morzu Zachodnim w „rankingu” sie-
dlisk tych sympatycznych ssaków.
Choæ nietoperze g³osu s³yszalnego
dla ucha ludzkiego nie wydaj¹, to
jednak w ich imieniu przemówili
aktywiœci. Obawiaj¹c siê, ¿e dzia³a-
nia inwestycyjne gminy mog¹ nieto-
perzom zaszkodziæ, ekolodzy zasy-
gnalizowali ich obecnoœæ i przypo-
mnieli o chroni¹cych je przepisach
prawnych. A prawo polskie i unijne
w tej mierze jest na tyle restrykcyjne,
¿e nietoperze – pewnie o tym nie
wiedz¹c – roz³o¿y³y plany inwesty-
cyjne gminy na ³opatki. Karolina
Ignaszak z Akademickiego Ko³a
Chiropterologicznego, podobnie jak
inni mi³oœnicy fabryki, optuje za
przyrodniczo-turystyczn¹ koncepcj¹
rewitalizacji fabryki:
– Musimy zmieniæ technokratycz-
ne podejœcie do ¿ycia i zrozumieæ,
¿e miejsca pracy s¹ nie tylko w fa-
brykach, przy taœmie produkcyjnej,
ale tak¿e przy obs³udze ruchu tu-
rystycznego! Stara fabryka powin-
na staæ siê atutem tej gminy, by przy-
ci¹gaæ turystów niepowtarzalnoœci¹
i urokiem takiego miejsca.

Wspólny pogl¹d na przysz³y los
fabryki sprawi³, ¿e powsta³ niepi-
sany sojusz mi³oœników historycz-
nych i przyrodniczych walorów te-
go obiektu. O tym, czy mo¿na po-
godziæ interesy wszystkich stron,
postanowiono porozmawiaæ na
Polickim Klubie Dyskusyjnym –
inicjatywie zorganizowanej przez
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absolwentów Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego, dzia³aj¹cych w ramach
Forum Gryf.
– Uwa¿amy, ¿e jest mo¿liwe osi¹g-
niêcie z³otego œrodka. Lecz by do
niego dotrzeæ, trzeba stworzyæ wa-
runki do otwartej, merytorycznej
i kulturalnej dyskusji, w której
uczestnicz¹ wszystkie zaintereso-
wane strony, a której mog¹ siê
przys³uchiwaæ mieszkañcy mówi
Grzegorz Nowakowski. Z pocz¹tku
organizatorzy spotkañ mieli w¹tpli-
woœci, czy policzanie zechc¹ zain-
teresowaæ siê tym problemem.
Tymczasem na pierwsze spotkanie
do biblioteki miejskiej przysz³o 80
osób, a na drugie ju¿ ponad 100, co
na warunki polickie jest rzecz¹ rza-
dko spotykan¹.
– To jest znak, ¿e ludzie interesuj¹
siê losem miasta i gminy, ¿e s¹ oso-
by, które nie boj¹ siê publicznie za-
bieraæ g³osu. Choæ prace na terenie
fabryki dopiero siê zaczn¹, my ju¿
swój cel osi¹gnêliœmy – sprawa fa-
bryki wyp³ynê³a na powierzchniê,
zainteresowaliœmy ni¹ ludzi, me-
dia, widaæ te¿ pierwsze efekty dys-
kusji – dodaje Grzegorz. Takim efe-
ktem jest najnowsza informacja, ¿e
planowany przebieg obwodnicy za-
chodniej zostanie najprawdopo-
dobniej zmieniony, oszczêdzaj¹c
w ten sposób historyczne obiekty
fabryki, jak i zamieszkuj¹ce j¹ nie-
toperze.

Wszystkie strony podczas dysku-
sji zgodnie stwierdzi³y, ¿e s¹ goto-
we do kompromisu. Zadeklarowa³y
ju¿ nawet ustêpstwa, które s¹ w sta-
nie uczyniæ, by móc pogodziæ
poszczególne interesy. I choæ nadal
nad ca³¹ spraw¹ unosi siê spora
doza sceptycyzmu i pow¹tpiewa-
nia, to wa¿n¹ spraw¹ jest ju¿ sam
fakt, ¿e m³odzi aktywiœci postano-
wili wzi¹æ bieg wydarzeñ w swoje
rêce.
– Dzia³ania na rzecz Polic mog¹
pozwoliæ na wykazanie siê swoj¹
wiedz¹, posiadanymi umiejêtno-
œciami. M³odzi ludzie czêsto maj¹
ciekawe i perspektywiczne wizje.
Pomijanie ich w planach wydaje siê

wielkim b³êdem – twierdzi Robert
Paszkiewicz. W chwili obecnej na
terenie fabryki postawiono ju¿ ta-
blice informuj¹ce o obecnoœci nie-
toperzy, w internecie istnieje witry-
na informuj¹ca o wszelkich inicja-
tywach podejmowanych na jej te-
renie, fabrykê zwiedzaj¹ ju¿ goœcie
z zagranicy, w TVP wyemitowane
zosta³y dwa reporta¿e poœwiêcone
Hydrierwerke, trwaj¹ przymiarki
do pozyskania pierwszych fundu-
szy unijnych na rzecz fabryki, a lu-
dzie dopytuj¹ siê o termin kolejne-
go klubu dyskusyjnego oraz losy
fabryki, które nagle sta³y siê wielu
osobom bliskie.

Jakub Matura

–

Miasto umarłych
Cmentarz Centralny w Szcze-

cinie jest jedn¹ z najpiêk-
niejszych nekropolii w Europie,
nie tylko jest oryginaln¹ wizytów-
k¹ miasta, ale równie¿ tekstem
kultury i zapisem zmian œwiato-
pogl¹dowych XIX-wiecznej
Europy

Na prze³omie XVIII i XIX wieku
rozwój przemys³owy i przestrzen-
ny miast spowodowa³ powszechn¹
niemal likwidacjê cmentarzy przy-
koœcielnych i œródmiejskich, w ich
miejsce powstawa³y cmentarze po-
zamiejskie. By³o to zjawiskiem ja-

koœciowo nowym w kulturze tego
okresu, przede wszystkim z powo-
du oddawania w zarz¹d miasta
dzia³alnoœci pogrzebowej. Cmenta-
rze niezwi¹zane ju¿ by³y z Koœcio-
³em, podlega³y opiece gmin miej-
skich i ministerstwu spraw wewnê-
trznych. Niew¹tpliwie taka sytu-
acja by³a powodem laicyzacji ob-
rz¹dku i ceremonii pogrzebowej.
Wraz z tymi zmianami pojawia siê
koncepcja przenoszenia pogrze-
bów z cmentarzy do ogrodów. Ca-
jus Lorenz Hirshfeld w swoim wzo-
rniku teorii sztuki ogrodowej pisa³,

¿e idealnie zaprojektowany cmen-
tarz to taki, który ukszta³towany zo-
stanie jak ogród, gdzie na zagospo-
darowanym odpowiednio terenie,
zasadzona roœlinnoœæ wprowadzaæ
bêdzie zwiedzaj¹cego w odpowie-
dni nastrój. Pomys³ ten potrakto-
wano bardzo praktycznie, cmenta-
rze-ogrody i cmentarze-parki, zasi-
la³y po prostu zasoby miejskiej zie-
leni. Projektowanie takich cmen-
tarzy podnoszone by³o do rangi
dzie³a sztuki, wa¿ne by³o, aby za-
gospodarowany teren, uk³ad kwater
i alei oraz wznoszona architektura
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³¹czy³y siê ze sob¹ w sposób kom-
pletny i doskona³y.

Próbê zrealizowania takiego pro-
jektu cmentarza, który spe³nia³by
potrzeby mieszkañców XIX-wie-
cznego Szczecina, miasta rozwija-
j¹cego siê gospodarczo i indu-
strialnie, podjêli siê Wilhelm Mayer-
Schwartau – szczeciñski architekt,
który opracowa³ ówczesny projekt
za³o¿enia cmentarnego, i Georg
Hanning, który od 1900 do 1928
roku by³ dyrektorem nekropolii
szczeciñskiej. Budowê rozpoczêto
w roku 1900. Za³o¿enie cmenta-
rza oparte zosta³o na ró¿norod-
nych krajobrazach ogrodowych,
po³¹czonych ze sob¹ ci¹gami alejo-
wymi, odbiegaj¹cymi od tradycyj-
nych regularnych uk³adów funk-
cjonalnych kwater grzebalnych.

Uk³ad przestrzenny cmentarza
mo¿na zasadniczo podzieliæ na
dwie ró¿ne czêœci – wschodni¹ i za-
chodni¹. Dla czêœci wschodniej
charakterystyczne s¹ ronda z pro-
mieniœcie rozchodz¹cymi siê ale-
jami, w czêœci zachodniej wiêk-
szoœæ alei ma uk³ad równoleg³y.
Wspóln¹ osi¹ ³¹cz¹c¹ obie czêœci
jest g³ówna aleja Widokowa, która
zosta³a tak zaprojektowana, aby za-
chodz¹ce s³oñce przebiega³o przez
oœ drogi zatrzymuj¹c siê na fasadzie
kaplicy cmentarnej. W rozplano-
waniu osi g³ównej widoczny jest
wyraŸny wp³yw symetrycznych
ogrodów francuskich z kwiatowy-

mi parterami i zastosowaniem lus-
tra wody; w basenie z fontann¹ ma
odbijaæ siê fasada kaplicy. Do czê-
œci wschodniej cmentarza prowadzi
g³ówna brama: kolumnowa hala
flankowa z budynkami gospodar-
czymi. Od bramy do kaplicy cmen-
tarnej prowadzi nas al. Okólna wy-
sadzana przepiêknymi platanami.
Groby i ca³e kwatery zlokalizowa-
ne s¹ na wierzcho³kach niewyso-
kich wzniesieñ, na ich zboczach,
gdzie czasem u³o¿one s¹ kaskado-
wo. Charakterystyczne dla szcze-
ciñskiego cmentarza s¹ szerokie
aleje obsadzane ró¿norodnymi ga-
tunkami drzew. Ró¿norodnoœæ roœ-
linnoœci i sposób jej nasadzania,
zró¿nicowanie terenu, ³ukowate
biegi alei, wszystko to stwarza nie-
powtarzalne i malownicze enklawy
parkowe.

Greckie s³owo ozna-
cza miasto umar³ych. Koncentruj¹c
siê na aspekcie funkcjonalnym
greckiego Ÿród³os³owu, mo¿na
przyj¹æ, ¿e nekropolia to miasto,
a wiêc zorganizowany uk³ad przes-
trzenny, który z jednej strony mia³
s³u¿yæ mieszkañcom, z drugiej zaœ
œwiadczy³ o sposobie ich ¿ycia,
a przez wzgl¹d na wyj¹tkowoœæ
obrzêdów sepulkralnych, o syste-
mie ich wartoœci. Cmentarz Cen-
tralny w Szczecinie potwierdza ta-
k¹ interpretacjê. Jest to za³o¿e-
nie, które w perspektywie lokalnej
w zamys³ach twórców mia³o spros-

taæ wymaganiom zwiêkszaj¹cej siê
populacji miasta ulegaj¹cego
intensywnym procesom moderni-
zacji, zaœ w szerszym kontekœcie
stanowi³o odblask ogólnoeuropej-
skich zmian w myœleniu o œmierci
i metamorfozie jej trwa³ego znaku
w postaci cmentarzy. A zatem,
œmieræ doœwiadczana jest w nekro-
polii szczeciñskiej nie tylko po-
przez skupisko grobów, grobow-
ców, pomników pamiêci i systemu
budynków, które s³u¿¹ ludnoœci
miejskiej w rytuale pogrzebowym,
lecz tak¿e przez kontemplacjê
przyrody w drobiazgowo zaplano-
wanym krajobrazie. Aspekt laicy-
zacji œmierci, który zasygnalizo-
wa³am wczeœniej, potwierdzony
w oddaleniu siê rytua³ów pogrze-
bowych od miejsc sakralnych, naj-
pe³niej wyra¿a siê w koncepcji
krajobrazowego za³o¿enia cmentar-
nego. Cmentarz Centralny w Szcze-
cinie jest przyk³adem nekropolii,
która nie s³u¿y ju¿ jedynie upamiêt-
nianiu zmar³ego oraz nie jest zwi¹-
zana œciœle z aspektem transcen-
dentalnym, lecz ma m.in. zapewniæ
przyjemny wypoczynek i radoœæ
z ¿ycia doczesnego dla tych, którzy
pamiêæ o zmar³ych kultywuj¹. Nie
jest wiêc miastem zmar³ych, lecz
zielonym, zmieniaj¹cym siê pod
wp³ywem wegetacji przyrody mias-
tem ¿yj¹cych.

Anna Musia³
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„Mówiono te¿ niedawno o dwóch
paryskich pannach, którym owa wie-
dza tak zam¹ci³a w mózgu, ¿e jedna
nie chce s³yszeæ o ma³¿eñstwie, do-
póki zabiegaj¹cy o ni¹ m³odzieniec
nie opanuje sztuki konstruowania
lunet, tak czêsto opisywanej w

, druga zaœ da³a rekuzê
wielce godnemu kandydatowi, gdy¿
nie wymyœli³ on nic nowego w cza-
sie, jaki mu wyznaczy³a, na temat
kwadratury ko³a”.

Historiê tê, bez w¹tpienia w nieco
szyderczym celu, zamieœci³ 4 marca
1686 roku cytowany przez Paula
Hazarda (P. Ha-
zard,

1680-1715, Warszawa 1974,
s. 270).

Pozostaje jednak kwesti¹ mocno
sporn¹, czy decyzje owych parys-
kich panien to faktycznie decyzje
mózgów przez wiedzê.
W sprawie kwadratury ko³a – przy-
znajmy – postawiono wymagania
nadmierne, nawet jeœli czasu epuze-
rowi nie posk¹piono… Co innego
sztuka konstruowania lunet. Tu na-
wet przeciêtnie utalentowany czytel-
nik móg³ przecie¿
czymœ siê wykazaæ. Bior¹c jednak
ogólnie, postawa owych siedemna-
stowiecznych pary¿anek mo¿e dziœ,
wbrew krytykom, wywo³ywaæ po-
dziw i sympatiê. Pamiêtajmy jednak,
¿e wówczas „w modzie jest nie tylko
matematyczny sposób myœlenia, ale
i sama matematyka”. Wykszta³co-
ne spo³eczeñstwo, arystokraci i wy-
tworne damy t³umnie uczestnicz¹
w naukowych wyk³adach, ale tak¿e
eksperymentach. Bo matematyka to
ju¿ nie wszystko. Nauka wychodziæ
musi od obserwacji i doœwiadczenia,
a ka¿de zjawisko nale¿y gruntownie
przebadaæ.

Hazard pisze: „Nie maj¹ labora-
toriów ani aparatury; przystêpuj¹c
do pracy mog¹ najwy¿ej zdj¹æ swoje
surduty i czcigodne peruki. Próbuj¹
konstruowaæ potrzebne instrumenty.
Wci¹¿ eksperymentuj¹”. Ówczeœni

uczeni pracuj¹cy z takim zapa³em
i poœwiêceniem, b³¹dz¹cy i boryka-
j¹cy siê z najosobliwszymi proble-
mami, ciesz¹ siê jednak sympa-
ti¹, a co wa¿niejsze, powszechnym
zainteresowaniem. Ich praca przy-
nosz¹ca pocz¹tkowo efekty skro-
mne bêdzie coraz bardziej skuteczna
i u¿yteczna. Przez dwa kolejne stu-
lecia z gór¹ zainteresowanie i sza-
cunek bêd¹ ros³y odpowiednio ze
wzrostem tej u¿ytecznoœci. W wieku
dziewiêtnastym duch nauki i u¿yte-
cznoœci znajdzie siê w punkcie
szczytowym swego rozwoju. W wie-
ku tym, jak ubolewa Johan Huizin-
ga, dominuje powaga, d¹¿enie do
wykszta³cenia i s¹dy naukowe. Na-
wet rozrywka i zabawa tego czasu
przybieraj¹ formê poznawczo-
-edukacyjn¹. „I tylko dobrze wy-
æwiczony wzrok dostrzeg³by dzisiaj
coœ zabawnego w ubraniu mêskim
z 1890 roku” (J. Huizinga,

, Warszawa 1985, s. 272).
Dziœ jest inaczej. Badania nauko-

we nie ciesz¹ siê powszechnym za-
interesowaniem, nawet jeœli uczony-
-specjalista pozosta³ jedynym licz¹-
cym siê autorytetem na ponowocze-
snym pobojowisku idea³ów. Auto-
rytet ten, jak twierdz¹ niektórzy, ma
jednak wy³¹cznie , nie
zaœ charakter. Wykszta³cone
spo³eczeñstwo ani myœli o nauko-
wych eksperymentach i chyba nie
ma ju¿ odczytów i publicznych wy-
k³adów. Nikt nie ró¿niczkuje i nie
ca³kuje dla przyjemnoœci, a jeœli to
czyni, mo¿na domniemywaæ, ¿e po-
wa¿nie uznany zostanie za umys³
zm¹cony. Matematyk¹ na maturze
straszy siê dzieci. Wyj¹tkiem s¹ chy-
ba tylko te mêskie ubrania – o ile to
mo¿liwe, jeszcze mniej zabawne, ni¿
przed stuleciem. Jakie s¹ przyczyny
tego stanu rzeczy, a mo¿e tak¿e, kto
zawini³?

Odpowiedzialnoœæ w naszym
przypadku rozdzielimy jak karte-
zjañski rozs¹dek, równo i sprawie-
dliwie. Zawinili wszyscy. Zawini³y

masy, bezmyœlne i niewdziêczne,
poch³oniête konsumpcj¹, ¿¹dne no-
woœci, których zrozumieæ jednocze-
œnie nie mog¹ i nie chc¹. Zawini³a
masowa kultura, o której Ortega
y Gasset pisze, ¿e jej lekcewa¿enie
nauki nosi znamiona barbarzyñstwa
i zapowiada katastrofê. Zawinili po-
litycy i poœrednicy – prawdziwi
w³adcy mas, którzy zast¹pili w tym
nowym spo³eczeñstwie dawn¹ elitê.

Ale winê ponosi tak¿e nauka, za-
winili uczeni. Listê wyrzutów mo¿-
na rozpocz¹æ od „niebezpiecznych
zwi¹zków” nauki i podejrzanych,
a nawet wprost z³ych spraw. Przy-
k³adów nie brak. Nie w tym jednak
problem. Wa¿niejsza wydaje siê
zmiana, która dokona³a siê w samej
nauce: chodzi o wskazane ju¿ przek-
szta³cenie siê autorytetu i funkcji
nauki z w . Pe-
symiœci mogliby powiedzieæ (i po-
wiedzieli), ¿e nauka zrezygnowa³a
ze swej misji kap³anki postêpu
i emancypacji ludzkoœci na rzecz
s³u¿by daleko bardziej prozaicznej.
Nie misja, lecz coraz bardziej sku-
teczna i œmiercionoœna broñ oraz
gad¿ety dla bogatych. Nie kap³ani
wiedzy, a sprzedawcy patentów.

Amo¿e, skoro winni s¹ wszyscy, to
w istocie ju¿ nikt nie ponosi winy?
Mo¿e po prostu taka jest nasza kul-
tura, a têsknota za przesz³oœci¹ to wy-
raz niezrozumienia i nieprzystoso-
wania? I tak przecie¿ byæ mo¿e.

Mer-
cure Galant

Journal des Savants
Kryzys œwiadomoœci europej-

skiej

zm¹conych

Mercure Galant

Homo
ludens

techniczny
etyczny

etycznych techniczne

Między innymi o sztuce
budowania lunet

felietonEwa Kochan
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Z prof. nadzw. dr. hab.
Ireneuszem Krzemiñskim,

socjologiem Uniwersytetu War-
szawskiego, podczas Tygodnia
Spo³ecznego (24-27 kwietnia
2006) rozmawia Paulina Ole-
chowska

–

– Wrêcz odwrotnie. Czas najwy¿-
szy, aby on zaistnia³, jako pewna
filozofia spo³eczno-polityczna w jej
bardziej prawdziwej wersji ni¿ to, co
za „liberalizm” w Polsce ucho-
dzi. Chodzi mi o to, aby zerwaæ
z karykatur¹ myœli liberalnej, z któr¹
mamy do czynienia od pocz¹tku
powstania wolnej Polski. Ju¿ wów-
czas has³o liberalizmu by³o u¿y-
wane jako obelga pod adresem
przeciwników politycznych i tych,
którzy przeciwstawiali siê pewnej
wizji œwiata. W Polsce bardzo szyb-
ko ujawni³o siê zaplecze antylibera-
lizmu, w du¿ym stopniu g³oszo-
nego, propagowanego w polskim
katolicyzmie. A ta koœcielna wizja
liberalizmu, jako ¿ywo maj¹ca swe
korzenie jeszcze w tradycji przed-
wojennej, by³a zwi¹zana z „okrop-
nym”, konsumpcyjnym kapitaliz-
mem i permisywnym Zachodem.
£atwo odnaleŸæ korzenie tego ro-
dzaju pogl¹dów, jest nim narodowa
demokracja w swoich przeró¿nych
wcieleniach, która ostatnio od¿y³a.
Przechowa³a siê ona w katolickich
krêgach i od¿ywa jako coœ bardzo
groŸnego, przynajmniej wed³ug
mnie i wbrew wszelkim uspokaja-
j¹cym opiniom. Rzecz jasna, jako
myœl polityczna dostosowuje siê do
naszych realiów, ale chodzi mi o g³ó-
wny kierunek i sposób myœlenia.

–

– To, co istotnego pokaza³a ostat-
nia kampania, to raczej zanik g³ów-
nego dot¹d podzia³u polskiej sceny
politycznej na czêœæ postkomu-
nistyczn¹ i postsolidarnoœciow¹,
w której mieœci³y siê bardzo ró¿ne
orientacje. Ten „podzia³ postkomu-
nistyczny”, jak nazwa³a go Mirka
Grabowska, chyba siê niespodzia-
nie bardzo os³abi³. Czêœæ wyborów
mia³a ju¿ doœæ lewicy postkomu-
nistycznej. Natomiast w pozosta-
³ym, postsolidarnoœciowym nurcie
wy³oni³y siê dwa nurty, ró¿ne, choæ
wyrastaj¹ce z walki o woln¹ i de-
mokratyczn¹ Polskê. Ten wspól-
ny „solidarnoœciowy” korzeñ, na
podstawie którego mia³a powstaæ
koalicja, nie by³ jednolity. Nawet
„Solidarnoœæ” z 1981 roku wcale
nie by³a jednomyœlna, wrêcz od-
wrotnie, natomiast osi¹gnê³a zna-
komity sposób dochodzenia do
porozumienia, budowa³a wspóln¹
œwiadomoœæ dziêki nieustannej
dyskusji, w której uczestniczy³a
zdecydowana wiêkszoœæ Polaków.
Po wyborach okaza³o siê, ¿e ró¿-
nice wysz³y z si³¹ na jaw. Ci, którzy
wybory ostatecznie wygrali w two-
rzony przez siebie nurt w³¹czyli
narodowo-katolick¹ ideologiê, z jej
apologi¹ narodow¹, ksenofobi¹
i ró¿norodnie pojmowanym antyli-
beralizmem. Zaœ ci, którzy „o ma³o
co nie wygrali” musz¹ sobie przy-
pomnieæ i na nowo zdefiniowaæ
Polskê, o któr¹ walczyli.

–

– Tych argumentów nie trzeba roz-
budowywaæ. Dziêki doœwiadcze-
niu drugiej wojny œwiatowej, dwóm
totalitaryzmom: nazistowskiemu
i stalinowskiemu, minimum liberal-
ne sta³o siê absolutn¹ konieczno-
œci¹. Na Zachodzie okreœla siê to
mianem liberalizmu demokratycz-
nego, gdzie prawa cz³owieka i oby-
watela s¹ nieprzekraczaln¹ wartoœ-
ci¹ ustrojow¹. Jose Ortega y Gasset
napisa³, ¿e najwiêksz¹ zas³ug¹ li-
beralnego myœlenia jest uznanie, ¿e
nie przemoc ani si³a wiêkszoœci ma

decydowaæ o kszta³cie ¿ycia. I tym,
z którymi siê nie zgadzamy, dajemy
równe obywatelskie prawa. Libera³
wycofuje siê z narzucania swojego
punktu widzenia, stawia na dyskusjê
i poszukiwanie form wspó³¿ycia
z innymi, odmiennymi.

Jerzy Szacki w swojej ksi¹¿ce
„Liberalizm po komunizmie”
odtwarza³ „gdañski liberalizm”,
który skupia³ siê na wolnorynkowej
gospodarce i niekoniecznie zak³a-
da³ istnienie pluralistycznego
spo³eczeñstwa i ró¿norodnych oby-
czajów. Trudno wyobraziæ sobie ta-
k¹ koncepcjê wolnorynkow¹, ale
pozbawion¹ za³o¿enia, ¿e ka¿dy
obywatel ma swobodê podejmo-
wania inicjatyw. W Polsce ci, któ-
rzy uchodzili za libera³ów, byli
rzecznikami wolnego rynku, czyli
prywatyzacji, zapomnieli o reszcie
swobód, które liberalizm powinien
gwarantowaæ. A tutaj kwestia pañ-
stwa œwieckiego i wolnego od ide-
ologii jest bardzo wa¿na. Równie
wa¿na jednak jak troska o to, aby
w praktyce spo³ecznej i gospodar-
czej przestrzegana by³a regu³a rów-
noœci szans dla wszystkich obywa-
teli. Na czym wiêc ma polegaæ
sprawiedliwe pañstwo, gwarantu-
j¹ce wszystkim grupom obywateli
równe szanse, a nie po prostu za-
bieraj¹ce bogatym, by dawaæ
biednym? Trzeba to okreœliæ i to za-
danie dla myœlenia neoliberalnego.
Jednak w obecnej Polsce zauwa-
¿am zagro¿enie i niebezpieczne
przekroczenia œwiêtej zasady:
ochrony praw mniejszoœci.

–

– Ostatnie tygodnie s¹ a¿ nabrzmia-
³e od przyk³adów. Jeœli mamy do
czynienia ze spontanicznym zry-
wem m³odzie¿y studenckiej i szko-
lnej, protestuj¹cej przeciw minis-
trowi Giertychowi, to jest bardzo
znacz¹ce. Nasza m³odzie¿ – wedle
wszystkich znanych mi badañ –
wcale nie ma ochoty specjalnie siê
anga¿owaæ w ¿ycie spo³eczne, wiêc
skoro tak mocno to zrobi³a, widaæ
czuje zagro¿enie. Boi siê podporz¹-

Czy podpisze siê pan pod zda-
niem, ¿e czas najwy¿szy og³osiæ
w Polsce œmieræ liberalizmu?

Powiedzia³ pan, ¿e antylibera-
lizm w Polsce istnia³ od dawna.
Jednak dopiero podczas zesz³oro-
cznej kampanii politycznej tak ja-
sno uwidoczni³ siê rezonans pogl¹-
dów antyoœwieceniowych z premo-
dernistycznymi w oœrodkach w³a-
dzy politycznej. Dlaczego wiêc tak
póŸno?

Jakie argumenty mog³yby wiêc
stanowiæ si³ê liberalnego przeko-
nywania?

Czy móg³by pan podaæ jakieœ
przyk³ady?

Solidarny liberalizm
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dkowania szkó³ ideologicznej wizji
narodowo-katolickiej. Mamy za so-
b¹ oœwiadczenia pos³a LPR Wie-
rzejskiego, które powinny byæ roz-
patrzone przez prokuraturê, bo do-
prawdy kwalifikuj¹ siê jako pod-
¿eganie do czynnej napaœci na ró¿-
ne grupy, na czele z osobami ho-
moseksualnymi. A przecie¿ warto
przypomnieæ, ¿e jêzyk totalitaryz-
mów by³ zawsze nasycony „moral-
noœci¹”! Zupe³nie podobnie jak to
siê dzieje w aktualnej propagandzie
rz¹dz¹cego obozu.

–

– Opieraj¹c siê na badaniach mogê
stwierdziæ, ¿e prawicowy, narodo-
wo-katolicki model jednak jest
wizj¹ „mniejszoœci”, której uda³o
mu siê go narzuciæ „wiêkszoœci”.
To jest trochê tak jak w ostatnich
wyborach, ci, którzy nie mieli nic
wspólnego z Radiem Maryja i z je-
go politycznymi treœciami, czuli siê
w obowi¹zku g³osowania na osta-
tecznie zwyciêsk¹ partiê. I rzeczy-
wiœcie brakuje g³osu tych, którzy
mogliby walczyæ o naczeln¹ zasadê
demokracji, czyli nienaruszalnoœci
praw obywatela bez wzglêdu na to
czy aprobuje je wiêkszoœæ.

–

– Tak, ale pod kilkoma warunkami.
Has³o „Polski liberalnej” to has³o
aktywnego kraju, ale te¿ myœl ludzi
potrafi¹cych ze sob¹ wspó³praco-
waæ. Pañstwo „Polski solidarnej” to
has³o, wyra¿aj¹ce wizjê pañstwa,
które redystrybuuje dobra, jak siê
rzek³o: zabiera bogatym, by daæ
biednym, tym, którzy potrzebuj¹. Jest
to zgodne z has³em koñca lat 80., ¿e
„wszyscy mamy takie same ¿o³¹dki”.
Owszem, takie same, ale ani
nierówne i w dodatku ró¿ne
spo³ecznie. U¿yte w kampanii wy-
borczej has³o „Solidarnoœæ” ma
niewiele wspólnego z ruchem zwi¹z-
kowym lat 80-81 czy póŸniej
z tym podziemnym. To w³aœnie tam-
ta „Solidarnoœæ” za naczeln¹ war-
toœæ demokracji uznawa³a równoœæ

szans, a nie równoœæ pozycji, której
strze¿e i któr¹ gwarantuje pañstwo.
Pañstwo powinno sprzyjaæ aktyw-
noœci obywateli, a nie ¿erowaæ na
spo³eczeñstwie obywatelskim, jak
to by³o za czasów realnego socja-
lizmu.

„Solidarnym” mo¿na byæ z kimœ,
kto jest sam aktywny, wspó³tworzy
„dzie³o” w zespole, kogo mo¿na
w trudnych sytuacjach prosiæ o po-
moc. Ale tê otrzyman¹ od innych
powinien wykorzystaæ dobrze, po-
mno¿yæ, nie przejeœæ, czekaj¹c na
kolejny datek. Tylko ludzie wolni,
odpowiedzialni, aktywni s¹ w sta-
nie troszczyæ siê o siebie i innych.
Natomiast obecnie w Polsce za-
uwa¿am coœ, co nazywam „z³ym
indywidualizmem”. Myœli siê
o w³asnych interesach i swojej kar-
ierze, któr¹ zdobywa siê po trupach,
zaœ wartoœci¹ naczeln¹ staje siê „ja i
moja rodzina”. To bardzo krótko-
wzroczna polityka. Szybko siê oka-
zuje, ¿e indywidualne kariery s¹
zawsze powi¹zane ze stanem ogól-
nym spo³eczeñstwa, z jego organi-
zacji i zamo¿noœci¹. Czym innym
jest kariera w œwiecie wspó³pracy,
kiedy ktoœ, kto robi karierê zyskuje
uznanie u innych i tworzy zaplecze
do tego, by zdobycze swoje pomna-
¿aæ przez kariery innych. U nas nie
ceni siê karier, uwa¿a siê „zwyciê-
zców” na ogó³ za nieuczciwych
i ¿yje siê zawiœci¹. I te z³e uczucia
na potêgê wykorzystuje obecnie

propaganda rz¹dowa. A Polacy,
wbrew opinii o sobie samych, s¹
wielkimi zawistnikami.

–

– U wspó³czesnej m³odzie¿y zau-
wa¿a siê tak¿e negatywne tenden-
cje. Najbardziej rzuca siê w oczy
brak obywatelskiego, spo³ecznego
zaanga¿owania. M³odzi nie s¹ za-
interesowani kreowaniem ³adu
wspó³pracy poza krêgiem rodziny
czy najbli¿szych rówieœników, czy
wspó³pracowników, czy miejsca
zamieszkania. W stolicy na przy-
k³ad obywatelskie nastawienie
przejawia siê w tym, ¿e istnieje kil-
ka organizacji „przybyszów z in-
nych miast”. Taka „aktywnoœæ lo-
kalna” ma siê jednak nijak do akty-
wnoœci politycznej, choæby nawet
wziêcia udzia³u w wyborach. Akty-
wnoœæ wspó³czesnego pokolenia
m³odych ludzi, o tak jasno zde-
klarowanych pogl¹dach, ogranicza
siê do ich prezentowania na czatach
internetowych. A jest to naprawdê
mentalnoœæ na ogó³ otwarta na
œwiat, tolerancyjna, szukaj¹ca po-
rozumienia z innymi, ale noto-
rycznie omija wszelkie zaanga¿o-
wanie we wspólne sprawy.

Skoro istnieje realna szansa
zagro¿enia praw mniejszoœci, mo-
¿e czas rozpocz¹æ „liberaln¹ kon-
trofensywê”?

Czy powrót do idei „solidarno-
œciowych” móg³by stanowiæ pod-
stawê kampanii na rzecz liberaliz-
mu?

Jednak w najnowszych bada-
niach m³odzie¿ podkreœla wewnê-
trzn¹ potrzebê realizowania swo-
ich planów w zespole…

Prof. Ireneusz Krzemiñski urodzi³ siê w roku 1949. Jest
socjologiem (okreœlanym jako zwolennik socjologii humanisty-
cznej), analitykiem i komentatorem badañ opinii spo³ecznej.
Profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersy-
tetu Gdañskiego. Ostatnio równie¿ Uniwersytetu Warmiñsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Prorektor Wy¿szej Szko³y Komunikowania i Me-
diów Spo³ecznych im. J. Giedroycia w Warszawie. Kierownik Pracowni
Teorii Zmiany Spo³ecznej w macierzystym Instytucie Socjologii UW.
Prowadzi badania m.in. na temat antysemityzmu i stereotypów naro-
dowych, ksenofobii, a tak¿e stosunku do mniejszoœci spo³ecznych,
w tym równie¿ mniejszoœci seksualnych (seminaria w Instytucie Socjo-
logii UW). Wspó³pracownik „Dziennika”, „Rzeczpospolitej” i „Prze-
gl¹du politycznego”, tak¿e „Spo³eczeñstwa otwartego” (pocz¹tek lat
90.), a w latach 80. „Powœci¹gliwoœci i Pracy”, „Wiêzi”, „Tygodnika Po-
wszechnego” oraz pism emigracyjnych („Kontakt”, „Aneks”) oraz prasy
podziemnej. Autor i wspó³autor wielu publikacji z dziedziny socjologii,
m.in.

.

Czy Polacy s¹ antysemitami? Wyniki socjologicznego badania,
Solidarnoœæ. Projekt polskiej demokracji, Co siê dzieje miêdzy ludŸmi,
Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie
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W poszukiwaniu to¿samoœci
miejsca wybrali siê nie-

dawno szczecinianie. Gdy za dnia
chodzi siê uliczkami szczeciñskiej
£asztowni widzi siê jakby wy-
mar³e miasto – stare niszczej¹ce
budynki, powybijane szyby, gruz,
œmieci...

Podró¿ wspomnieniami

Ca³kiem inne ¿ycie
Podró¿ do wnêtrza

£asztownia przez d³ugi czas by³a
prawie nieobecna w œwiadomoœci
powojennych mieszkañców Szcze-
cina – tak jak nieobecny, zakamu-
flowany i skutecznie zablokowany
przez biegn¹c¹ wzd³u¿ Odry dwu-
pasmowa arteriê by³ (i jest) por-
towy charakter naszego miasta,
które ¿yje jakby odwrócone do rze-
ki plecami. A przecie¿ kiedyœ na-
brze¿e têtni³o ¿yciem – by³o natu-
ralnym miejscem handlu, obróbki
towaru, prze³adunku – swoistym
nadrzecznym targowiskiem, które
stanowi³o mo¿e nie serce, ale z pe-
wnoœci¹ (co równie wa¿ne) brzuch
naszego miasta.

Ta w³aœnie przestrzeñ sta³a siê in-
spiracj¹ dla wspólnego projektu Tea-
tru Kana oraz Schloss Broellin. Pol-
scy i niemieccy artyœci spotykaj¹c
siê od jesieni ubieg³ego roku na cy-
klicznych warsztatach – z jednej
strony wymieniali siê doœwiadcze-
niami twórczymi, z drugiej zaœ
wspólnie odkrywali historiê £asz-
towni – odnajdywali stare mapy
i dokumenty, prowadzili rozmowy,
nagrywali filmy, robili zdjêcia,
odbywali liczne wyprawy „w po-
szukiwaniu to¿samoœci miejsca”.
Z tych spotkañ budowa³ siê stop-
niowo scenariusz zdarzenia arty-
stycznego, zrealizowanego ostate-
cznie 1 paŸdziernika. Jednoczeœnie
zdarzenie to mia³o bardzo autorski
charakter – re¿yserami ca³oœci, na
któr¹ z³o¿y³y siê dwie po³¹czone ze
sob¹ czêœci, byli Janusz Turkowski
i Weronika Fibich – artyœci obda-
rzeni du¿¹ œwiadomoœci¹ w³asnego
jêzyka teatralnego. Oni w³aœnie po-
prowadzili 50-osobow¹ grupê
uczestników projektu i oko³o 200-
-osobow¹ grupê widzów w œwiat
intryguj¹cych wyobra¿eñ, wizyj-
nych obrazów, inspiruj¹cych sko-

jarzeñ we wspólnej wêdrówce po
uliczkach, zau³kach, strychach, pi-
wniczkach i budynkach £asztowni.
Podró¿ zaczê³a siê na szczeciñskim
Dworcu G³ównym – publicznoœæ
wsiad³a do specjalnego poci¹gu,
który, jak g³osi³y megafony, zmie-
rza³ ku stacjom: Perukarnia, Ulicz-
ka Komy, Dom Po³kniêtych Rur;
Pole Wykwitu Azotu; Obszar Fer-
mentuj¹cych Pragnieñ; Zau³ek To-
pionych Obrazów; Szwalnia Tr¹bo-
rybów, Przestrzeñ Niewa¿kiej Tkan-
ki Majaku. PóŸniej – przez kolejo-
w¹ rampê i ciasny dworcowy kory-
tarzyk – widzowie przedostali siê
do... innego czasu. Zamglone œwia-
t³o wydobywa³o ze zniszczonych
budynków niesamowite obrazy –
w pozbawionych szyb okiennych
otworach pojawia³y siê kolejno po-
stacie i przedmioty bêd¹ce prze-
wodnikami po tym swoistym „mu-
zeum podœwiadomoœci”. Za ka¿-
dym zakrêtem dzia³ania aktorów
otwiera³y siê nowe, zaskakuj¹ce
przestrzenie: mê¿czyzna wydoby-
waj¹cy smyczkiem dŸwiêki z w³o-
sów siedz¹cego przed nim mane-
kina; taranuj¹cy widzów ogromny
pojazd, na którym za œcian¹ szk³a
majaczy³a uwiêziona postaæ; pó³-
kolista brama deszczu otwieraj¹ca
siê za plecami siedz¹cego na placu
cz³owieka; muzeum preparatów –
zamkniêtych w wype³nionych p³y-
nem s³oikach umar³ych przedmio-
tów: ksi¹¿ek, starych kluczy, k³ó-
dek, okularów, rêkawic, butów...;
mê¿czyzna ci¹gn¹cy za sob¹ grub¹
ryback¹ sieæ i odchodz¹cy w stronê
wiatru; wreszcie – we wnêtrzu starej
hali, której œciany pokryte by³y ³u-
szcz¹c¹ siê rdzaw¹ farb¹ – przejmu-
j¹cy, uwewnêtrzniony, samotny ta-
niec kobiety, przerwany nag³ym
poci¹gniêciem smyczka.

A potem wejœcie w zupe³nie inny
œwiat: mê¿czyŸni z lampkami na

czo³ach wykopuj¹ z ziemi tafle lodu
i zatopione w nich zdjêcia; na ekra-
nie pojawiaj¹ siê stare mapy Szcze-
cina, a na ich tle delikatna kobieca
postaæ, która wprowadza widzów
na ogromny plac wype³niony bia-
³ymi workami – z jednego z nich
wydobywa siê d³ugow³osy „duch
miejsca”, towarzysz¹cy aktorom
i widzom przy kolejnych, budowa-
nych ju¿ symultanicznie scenach:
ciasna uliczka – na niej szalony
szewc naprawia buty i rzuca nimi
o mur budynku; we wnêtrzu ciemni
wype³nionej wielkimi wannami fo-
tograf wywo³uje kolejne zdjêcia
(portrety dzieciñstwa, na których
rozpoznaæ mo¿na twarze aktorów) –
wyrywa mu je z r¹k brodaty alche-
mik – zanurzaj¹c je ponownie w pa-
ruj¹cych wannach odzyskuje nik-
n¹ce obrazy i przybija gwoŸdziami
do bia³ej œciany. Obok kobieta i mê-
¿czyzna tañcz¹ na tle ogromnej
ha³dy wêgla. Na uliczce rzeŸnik
odwa¿a kilogramy miêsa. Kobieta
cmentarna pielêgnuje groby i pró-
buje wydostaæ siê przez zamkniête
drzwi. Na strychu – sceny ma³¿eñ-
skie, kuchenne – w tle podgl¹dane,
podskórne, filmowane z ukrycia
¿ycie p³odu.

Wszyscy spotykaj¹ siê ponownie
w wielkiej hali, w której rzeŸni-
cy porcjuj¹, a szwaczki zszywaj¹
ogromne kawa³ki miêsa. Widzowie
s¹ osaczeni przez fabryczny rytm.
Dopiero kiedy wszyscy aktorzy
wychodz¹ z powrotem na plac – po-
wraca oddech i cisza. Ka¿da postaæ
odnajduje swój worek (los? przez-
naczenie?) i uk³ada siê na nim.
D³ugow³osa bia³a postaæ pogr¹¿ona
w wewnêtrznym tañcu odprowadza
publicznoœæ do czekaj¹cego za bu-
dynkiem wielkiej ch³odni poci¹gu...

W ca³ym tym zdarzeniu zaskakuje
precyzja i wielowarstwowoœæ bu-
dowania obrazów. Gdziekolwiek siê

ŁASZTOWNIA–LASTADIE
„...By³ to dystrykt przemys³owo-handlowy z podkreœlonym jaskrawo
charakterem trzeŸwej u¿ytkowoœci. Duch czasu, mechanizm ekonomiki, nie
oszczêdzi³ i naszego miasta i zapuœci³ korzenie na skrawku jego peryferii, gdzie
rozwin¹³ siê w paso¿ytnicz¹ dzielnicê...”

Bruno Schulz „Ulica krokodyli”

KULTURALIA
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nie zawêdruje, natrafia siê na moc-
ne, pe³ne znaczenia detale: niezli-
czone preparaty w s³ojach, stare szu-
flady ze zdjêciami, odwrócone ty-
³em manekiny, filmy odbijaj¹ce siê
w szybach okien, rozchwiane lustra
za ledwo uchylonymi drzwiami po-
koiku na strychu. Nie sposób w tej
wielow¹tkowoœci odnaleŸæ linearn¹
historiê, ale ma siê poczucie, ¿e nic
nie jest tu przypadkowe, ¿e ca³y ten
œwiat oparty jest na bardzo przemy-
œlanej, konsekwentnej konstrukcji,
¿e œwiadomie „rozszczepia” percep-
cjê widza. Ka¿dy z aktorów opowia-
da tu w³asn¹, wewnêtrzn¹, bardzo
prawdziw¹ historiê...

Ten wieczór na £asztowni by³
rzeczywiœcie niezwyk³y. Mia³ w so-
bie coœ z wa¿nego, zapamiêtanego

snu – ka¿dy z kolejnych obrazów
niós³ znaczenie. By³ tak¿e – dla ka¿-
dego z aktorów i dla ka¿dego z wi-
dzów – osobistym spotkaniem z £a-
sztowni¹. Z miejscem, którego ju¿

prawie nie ma, a w którym czai siê
podskórne, podziemne, potencjal-
ne ¿ycie.

Marta Poniatowska

D rugi Miêdzynarodowy Fe-
stiwal Muzyczny w Trzêsa-

czu rozpocz¹³ siê imponuj¹co.
W koœciele pw. Mi³osierdzia Bo-
¿ego najwybitniejszy polski wir-
tuoz gry skrzypcowej Konstanty
Andrzej Kulka wykona³ wraz
z Orkiestr¹ Kameraln¹ „Acade-
mia”, pod batut¹ Bohdana Bo-
guszewskiego, cztery koncerty
skrzypcowe z cyklu „Pory roku”,
barokowego kompozytora Anto-
nia Vivaldiego

By³o to wydarzenie artystyczne,
któremu dorównaæ mog³o tylko œwia-
towe prawykonanie 55. Psalmu
„Miserere mei Deus”, skompono-
wanego specjalnie na festiwal przez
najwybitniejszego szczeciñskie-
go kompozytora Marka Jasiñskie-
go. Nowe dzie³o przyjête zosta³o
wrêcz entuzjastycznie, a s³uchacze,
wype³niaj¹cy œwi¹tyniê do ostat-
niego miejsca, wymieniali je jed-
nym tchem obok zachwycaj¹cego
Kwintetu klarnetowego h-moll
Johannesa Brahmsa, Suity w daw-
nym stylu „Z czasów Holberga” Edu-
arda Griega oraz improwizowanego
Magnificatu berliñskiego organisty
polskiego pochodzenia Andrzeja
Mielewczyka, jako najbardziej

interesuj¹ce dzie³a festiwalowego
programu.

Koncert specjalny, zorganizowa-
ny w „Willi Hoff” Kazimierza Ka-
rapudy, dobrego ducha i g³ównego
sponsora trzêsackiej imprezy, przy-
pomnia³ o atrakcyjnoœci kameral-
nego, salonowego muzykowania
tak¿e w XXI wieku. Nie pozwoli³
on zapomnieæ o œwiatowym Roku
Mozartowskim, w którym muzyka
kameralna Wolfganga Amadeusza
Mozarta stanowi ozdobê niemal
wszystkich koncertów salono-
wych. W tym nurcie mieœci³ siê
równie¿ udany koncert cz³onków
poznañskiej rodziny wybitnego
skrzypka Henryka Tritta, obok któ-
rego wyst¹pi³a córka, flecistka
i wokalistka Barbara i graj¹cy na
organach syn Szymon.

Nowy nurt festiwalowy zapocz¹-
tkowa³ wystêp gorzowskiego chóru
gospelowego „La vie”, prowadzo-
nego przez znakomit¹ wokalistkê
jazzow¹ Magdalenê Kujawsk¹.
Tyle tylko ¿e nag³oœnienie koncer-
tu nada³oby mu inne, bardziej sa-
tysfakcjonuj¹ce barwy choæby na
œwie¿ym powietrzu.

Organizatorzy festiwalu, cz³on-
kowie Komitetu Honorowego i ko-

nsultanci, a tak¿e jego dostojni pa-
troni – Jego Ekscelencja ksi¹dz arcy-
biskup Zygmunt Kamiñski, Rektor
Uniwersytetu Szczeciñskiego prof.
Waldemar Tarczyñski i Marsza³ek
Województwa Zachodniopomor-
skiego prof. Zygmunt Meyer mieli
wszelkie powody do zadowolenia.
Siedem festiwalowych koncertów,
podczas których czterokrotnie za-
brzmia³y nowe organy koœcio³a
w Trzêsaczu, trzykrotnie wyst¹pi³a
niezawodna Orkiestra Kameralna
„Academia”, na dwóch koncertach
zagra³ Kwintet klarnetowy prowadzo-
ny przez H. Tritta i kwartet berliñskiej
„Opery komicznej”, potwierdzi³o
trafnoœæ i atrakcyjnoœæ koncepcji
programowej i artystycznej twórcy
Miêdzynarodowych Festiwali Mu-
zycznych w Trzêsaczu Bohdana Bo-
guszewskiego. Jak piêknie napisa³
Wójt Gminy Rewal Konstanty T. Oœ-
wiêcimski: „Drugi Miêdzynarodowy
Festiwal Muzyczny w Trzêsaczu po-
twierdza, ¿e muzyka czuje siê w po-
bli¿u ruin œredniowiecznego koœ-
cio³a, w odbudowanej neogotyckiej
œwi¹tyni z budz¹cymi zachwyt orga-
nami, jak u siebie w domu”.

dr Miko³aj Szczêsny

Muzyka na15. południku
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P rzez piêæ dni w Szczecinie
teatr mia³ swoje wielkie

œwiêto, a jego mi³oœnicy do prze-
bycia istny maraton spektakli,
wystaw fotograficznych, prezen-
tacji filmowych i teatrologicznych
dyskusji. Wszystko za spraw¹ 41.
Ogólnopolskiego Przegl¹du Tea-
trów Ma³ych Form „Kontra-
punkt”, który odby³ siê w dniach
19–23 kwietnia 2006 roku

Festiwal Kontrapunkt zawsze
wnosi oddech œwie¿oœci w szcze-
ciñskie ¿ycie kulturalne. Przede
wszystkim dlatego, ¿e mo¿na zo-
baczyæ przedstawienia teatrów
z ca³ej Polski i nasyciæ oczy
widokiem innych twarzy na scenie,
ni¿ te dobrze nam znane z naszego
podwórka. W tym roku ten oddech
nie by³ zbyt g³êboki, poniewa¿
festiwal zosta³ zdominowany przez
szczeciñskie teatry. W nurcie kon-
kursowym zaprezentowa³o siê
trzynaœcie spektakli ubiegaj¹cych
siê o Wielk¹ Nagrodê Publicznoœci.
Natomiast jury mog³o nagrodziæ
najlepsze przedstawienia powsta³e
w teatrach instytucjach oraz teat-
rach pozainstytucjonalnych.

Nieod³¹cznym punktem progra-
mu podczas Kontrapunktu s¹ pre-
zentacje sztuki performatywnej
oraz koncert muzyki wspó³czesnej
„Musica Genera”. Nie zabrak³o
tak¿e dyskusji o teatrze podczas
sesji teatrologicznej „Pisanie o teat-
rze pisaniem dla teatru”, która zos-
ta³a zorganizowana we wspó³pracy
z Instytutem Kulturoznawstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Tematyk¹ kon-
ferencji by³y wspó³czesne funkcje
krytyki teatralnej oraz przemiany,
jakie nast¹pi³y w pisaniu o teatrze w
kontekœcie przekszta³ceñ instytucji
teatru w dzisiejszej Polsce.

Nowoœci¹ na tegorocznym festi-
walu by³y teatralne spotkania war-
sztatowe, którym nadano formu³ê
konkursu. Studenci i absolwenci
wydzia³ów re¿yserii szkó³ teatral-
nych musieli zmierzyæ siê z pol-
skimi sztukami powsta³ymi w la-
tach siedemdziesi¹tych XX wieku
i dokonaæ ich reinterpretacji z per-
spektywy wspó³czesnoœci.

Kontrapunkt oraz wydarzenia to-
warzysz¹ce odbywaj¹ siê tak¿e
u naszych zachodnich s¹siadów.
Polsko-niemiecki nurt festiwalowy
w tym roku przyniós³ wystawê fo-
tografii „Kontrapunkt”, autorstwa
cz³onków grupy GAFA II pod
artystyczn¹ opiek¹ Wojciecha Ja-
b³oñskiego, przedstawienia oraz
koncert.

W opinii dziennikarzy szczeciñ-
skich gazet tegoroczny Kontra-
punkt rozczarowa³ swoim pozio-
mem. Przy wrêczaniu g³ównych
nagród, jeden z cz³onków Komisji
Artystycznej, aktor Teatru Wspó³-
czesnego Arkadiusz Buszko, wy-
razi³ ubolewanie, i¿ poziom kon-
kursu by³ raczej œredni. Najlep-
szymi wœród rzeczonych „œred-
nich” okazali siê aktorzy szczeciñ-
skiego Teatru Krypta z przedsta-
wieniem „Mojo Mickybo”, którzy
zdobyli Grand Prix, czyli Wielk¹
Nagrodê Publicznoœci. Grzegorz
Falkowski, Pawe³ Niczewski oraz
re¿yser przedstawienia Wiktor Ru-
bin wychodzili na scenê jeszcze
dwa razy. „Mojo Mickybo” zosta³o
uhonorowane Nagrod¹ Ministra
Kultury dla najlepszego spektaklu
powsta³ego pozainstytucjonalnie
oraz nagrod¹ dziennikarzy. Warto
dodaæ, i¿ redakcja „Przegl¹du
Uniwersyteckiego” by³a wspó³fun-
datorem tej nagrody i uczestniczy³a
w obradach dziennikarskiego jury.
Nagrodê Ministra Kultury dla
teatru instytucjonalnego otrzyma³
spektakl „Verklarte Nacht” Teatru
Polskiego z Wroc³awia. £¹cz-
nie przyznano dziesiêæ ró¿nych
nagród, z których trzy zosta³y
w Szczecinie.

Ukoronowaniem Kontrapunktu
by³ wystêp Krystyny Jandy, która
zaprezentowa³a monodram „Ucho,
gard³o, nó¿” bêd¹cy adaptacj¹ ksi¹-
¿ki chorwackiej dziennikarki Ver-
dany Rudan o tym samym tytule.
Tematem monodramu s¹ prze¿ycia
Tonki Babiæ podczas wojny
ba³kañskiej. Krystyna Janda nie za-
wiod³a widzów pe³n¹ ekspresji gr¹,
bardzo wyraziœcie oddaj¹c wybu-
chowoœæ, bezczelnoœæ i naznaczon¹
wojennymi okrucieñstwami osobo-

woœæ g³ównej bohaterki. Widownia
wype³niona by³a do ostatniego
miejsca.

Publicznoœæ nie zawiod³a. Trzeba
pamiêtaæ, ¿e podczas festiwalu, wi-
dzowie nie tylko nagradzaj¹ akto-
rów, ale mog¹ ich tak¿e krytyko-
waæ. Publicznoœæ Kontrapunktu
bywa surowa i w tym roku odwagi
nie mo¿na jej odmówiæ. Podczas
spektaklu „Zona Tenebrarum”
Przemys³awa Wasilkowskiego,
kiedy ze sceny pad³a kwestia „Cier-
piê, cierpiê”, z publicznoœci s³ychaæ
by³o odpowiedŸ: „My te¿ cier-
pimy”.

Na tegorocznym festiwalu zabra-
k³o jednego z jego twórców Zyg-
munta Duczyñskiego. Jednak za-
brak³o go tylko w formie fizycznej.
Cz³onkowie Komisji Artystycznej
podkreœlali, ¿e jest on obecny, tyl-
ko w innej formie. Jego pamiêci
zosta³y poœwiêcone dwa spektakle:
„Rajski ptak”, który otwiera³ festi-
wal i którego Zygmunt Duczyñski
by³ re¿yserem, oraz opowiadaj¹ca o
przemijaniu „Korozja” Leszka M¹-
dzika.

Katarzyna Grzesiuk

Teatralny maraton

fot. K. Grzesiuk
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S³awomir Bukalski
PODATNOŒÆ M£ODZIE¯Y NA ODDZIA£YWANIA GRUP
KULTOWYCH
wyd. 1, s. 276, format B5, opr. miêkka, ISBN 83-7241-541-2, cena
36,00 z³
Co decyduje o tym, ¿e m³odzi ludzie s¹ werbowani do grup kul-
towych (sekt)? Które z psychospo³ecznych uwarunkowañ maj¹
najistotniejszy zwi¹zek z podatnoœci¹ na dzia³ania tych¿e grup? Jakie
s¹ przejawy dysfunkcjonalnoœci w grupie m³odzie¿y wysokiego ry-
zyka, wysokiej podatnoœci na oddzia³ywania grup kultowych? Kogo
przede wszystkim przestrzegaæ i ochraniaæ przed manipulacyjn¹
dzia³alnoœci¹ sekt? Gdzie skierowaæ dzia³alnoœæ profilaktyczn¹?
Autor szuka odpowiedzi na te pytania, przedstawiaj¹c psychologi-
czny profil osób najbardziej i najmniej podatnych na oddzia³ywania
grup kultowych oraz psychospo³eczne uwarunkowania tej¿e po-
datnoœci.

Lilianna Konopska
WYMOWA OSÓB Z WAD¥ ZGRYZU
wyd. 1, s. 144, format B5, opr. miêkka, ISBN 83-7241-554-4, cena
32,00 z³
Pierwsze monograficzne opracowanie na temat jakoœci wymowy osób
polskojêzycznych z wadami zgryzu. Bogato ilustrowane wyniki badañ
nad wystêpowaniem niepo¿¹danych cech fonetycznych w g³osko-
wych realizacjach fonemów spó³g³oskowych.

Ma³gorzata Mieczkowska
POLSKA WOBEC £U¯YC W DRUGIEJ PO£OWIE XX WIEKU
WYBRANE PROBLEMY
wyd. 1, s. 158, format B5, opr. miêkka, ISBN 83-7241-487-4, cena
35,00 z³
Autorka dokona³a analizy dzia³añ podejmowanych w latach 1945-
-1990 przez polskie w³adze centralne i lokalne, instytucje i orga-
nizacje oraz osoby prywatne, zmierzaj¹cych do nawi¹zania, utrwa-
lenia b¹dŸ rozwiniêcia dotychczasowych kontaktów polsko-³u¿yc-

kich. Wybór czasowego zakresu uzasadnia „istnieniem luki w histo-
riografii wzajemnych stosunków polsko-³u¿yckich po drugiej wojnie
œwiatowej”. Uk³ad chronologiczno-tematyczny pracy umo¿liwi³ ujê-
cie prezentowanych zagadnieñ w ró¿nych aspektach: spo³ecznym,
politycznym i miêdzynarodowym. Autorka stara³a siê odpowiedzieæ
na kilka zasadniczych pytañ: jakie by³y przyczyny i powody trwania
wieloletnich kontaktów polsko-³u¿yckich w okresie powojennym,
jakie miejsce zajmowa³a tematyka ³u¿ycka w powojennej polskiej
myœli zachodniej, w jakim stopniu nawi¹zane kontakty i wykazy-
wane zainteresowania by³y spontaniczne, a w jakim by³y kreowane
odgórnie, jak kszta³tuj¹ siê kontakty Polaków i £u¿yczan wspó³-
czeœnie i od czego one s¹ uzale¿nione?

Oprac. na podstawie wstêpów
El¿bieta Zarzycka

www.univ.szczecin.pl/wnus

MONOGRAFIE:

SKRYPTY:

ZESZYTY NAUKOWE:

MATERIA£Y * KONFERENCJE:
Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim pó³wieczu, red.
M. SKWARA, s. 374, cena 42,00 z³

CZASOPISMA:

BUKALSKI S., Podatnoœæ m³odzie¿y na oddzia³ywania grup
kultowych, s. 276, cena 36,00 z³ (pedagogika)
DOWNAR W., System transportowy. Kszta³towanie wartoœci dla
interesariusza, s. 316, cena 38,00 z³ (ekonomia)
FERRARI F., SZUSZKIEWICZ E. (red.),Astrobiologia. Poprzez py³
kosmiczny do DNA, s. 212, cena 35,00 z³ (astronomia, astrofizyka)

, s. 344, cena 45,00 z³ (literaturoznawstwo)
FRANEK S., Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie przemian
polskiego rynku finansowego, s. 172, cena 25,00 z³ (ekonomia)
FR¥Œ J., GO£ÊBIOWSKI M., BIELAWAA., Podstawy zarz¹dzania
jakoœci¹ w przedsiêbiorstwie, s. 264, cena 35,00 z³ (ekonomia)
GURGUL H., Historia fizyki od staro¿ytnoœci do koñca XVII wieku,
s. 150, cena 22,00 z³ (fizyka)
IWIN-GARZYÑSKA J., O finansowej istocie kapita³u. Esej, s. 76,
cena 12,00 z³ (ekonomia)
JANKOJÆ Z.E., Indywidualne uwarunkowania sukcesu studenta
w nauce jêzyka angielskiego, s. 250, cena 35,00 z³ (pedagogika, ling-
wistyka)
KOCZUR-LEJK K.,
Jaroslava Haška w polskich przek³adach, s. 174, cena 30,00 z³ (litera-
turoznawstwo)
KONOPSKA L., Wymowa osób z wad¹ zgryzu, s. 144, cena 32,00 z³
(pedagogika)
MIECZKOWSKA M., Polska wobec £u¿yc w drugiej po³owie XX
wieku. Wybrane problemy, s. 258, cena 35,00 z³ (nauki o polityce)
ROSA G., Us³ugi transportowe. Rynek – Konkurencja – Marketing,
s. 218, cena 32,00 z³ (ekonomia)
SADOWNIK J., Minimalism and logic, s. 132, cena 22,00 z³ (jêzyko-
znawstwo)
WAÑKAA., Teozoficzna panreligia, s. 388, cena 45,00 z³ (teologia)
WIÊC£AW H., Flora roœlin naczyniowych Iñskiego Parku Kraj-
obrazowego i jej antropogeniczne przeobra¿enia, cz. I, s. 210, cena
27,00 z³ (nauki przyrodnicze)
WIÊC£AW H., Flora roœlin naczyniowych Iñskiego Parku

Krajobrazowego i jej antropogeniczne przeobra¿enia. Atlas roz-
mieszczenia roœlin, cz. II, s. 226, cena 34,00 z³ (nauki przyrodnicze)

CIEŒLICKI M., Zarz¹dzanie strategiczne. Materia³y z wyk³adów
i zbiór przyk³adów, s. 142, cena 25,00 z³ (ekonomia)
FURIER A. (red.), Od Platona do Webera. Wybór tekstów Ÿród-
³owych z historii myœli spo³ecznej i socjologicznej (dodruk), s. 302,
cena 42,00 z³ (socjologia)
KRUPECKI K. (wybór i oprac.), Wioœlarstwo. Rys historyczny.
Technika. Metodyka, s. 162, cena 36,00 z³ (kultura fizyczna)
MAKIEWICZ M., Dydaktyka matematyki. Praktyki studenckie,
s. 150, cena 25,00 z³ (matematyka)

Acta Politica nr 18, ZN nr 410, red. M. DRZONEK, J. MIECZ-
KOWSKI, s. 220, cena 25,00 z³ (nauki o polityce)
Ekonomiczne Problemy £¹cznoœci nr 7, ZN nr 421, red. R. CZA-
PLEWSKI, s. 130, cena 20,00 z³ (ekonomia)
Roczniki Prawnicze nr 16, ZN nr 398, red. E. FERENC-SZY-
DE£KO, s. 162, cena 25,00 z³ (prawo)
Studia Informatica nr 19. Informacja i informatyka, ZN nr 419, red.
A. SZEWCZYK, s. 184, cena 23,00 z³ (informatyka)
Wybrane problemy polityki makroekonomicznej i rozwoju. Prace
Katedry Makroekonomii nr 11, ZN nr 418, red. CZ. SU£KOWSKI, s.
162, cena 22,00 z³ (ekonomia)

Przegl¹d Zachodniopomorski 2006/1, red. T. BIA£ECKI, s. 254,
cena 15,00 z³
Przegl¹d Zachodniopomorski 2006/2, red. T. BIA£ECKI, s. 234,
cena 15,00 z³

ÔÅÄÎÐ×ÓÊ È., ÖÁÐÑÊÎÅ ÑÅËÎ Â ÐÓÑÑÊÎÉ ËÈÐÈÊÅ XVIII-
XX ÂÅÊÀ

Osudy dobrého vojáka Švejka za svìtové války






