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Elżbieta Beata Nowak

redaktor naczelna

1 października 2009 roku pod-
czas immatrykulacji studentów po 
raz 25. zabrzmiała w nowoczesnych 
murach Uniwersytetu Szczecińskie-
go, czyli auli Wydziału Humanistycz-
nego, średniowieczna pieśń hym-
niczna „Gaudeamus igitur”, która, jak 
mało już kto pamięta, wywodzi się 
z tradycji waganckich i dość frywol-
nie kończy...

Przywołując w jesiennym nume-
rze „Przeglądu…” temat jubileuszu 
naszej uczelni, przypomnijmy dwie 
zwrotki, w których zawiera się mło-
dzieńcza radość i życzenia powodzenia 
dla wszystkich, którzy czują się związa-
ni z Uniwersytetem Szczecińskim.

Niechaj żyje Akademia,
niech żyją profesorowie.
Niechaj żyje Akademia,
niech żyją profesorowie!
Niech żyje każdy,
niech żyją wszyscy z osobna,
niechaj kwitną zawsze,
niechaj kwitną zawsze!

Niechaj żyje i państwo,
i ten, kto nim rządzi,
niechaj żyje i państwo,
i ten, kto nim rządzi,
niech żyje nasze miasto,
mecenasów łaskawość,
która nas tu chroni,
która nas tu chroni.

Vivat Academia,
vivant professores.
Vivat Academia,
vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quælibet,
semper sint in flore,
semper sint in flore!

Vivat et res publica,
et qui illam regit,
vivat et res publica,
et qui illam regit,
vivat nostra civitas,
mæcenatum caritas,
quæ nos hic protegit,
quæ nos hic protegit. 



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

Przegląd Ekspres 5

Elżbieta Beata Nowak
Inauguracja jubileuszowa 8

Ewa Komorowska
Podzielmy się naszą pasją naukową...  12

Krzysztof Krupecki
Wielki sukces na Mistrzostwach Świata  
w Wioślarstwie 14

Rafał Gizdra
Konferencja Katedr Finansów  15

Marta Lila
Program nauki przedsiębiorczości  16

Mariola Badowska
Akademia Sztuki w Szczecinie 18

Julia Jerka
Wielka integracja 20

Bartosz Marciniak 
Ksiądz profesor  
i teoria wielkiego wybuchu  22

Karol Hajdukiewicz
Brydż nie tylko akademicki 24

Małgorzata Mazur 
Kobieta biznesu 26

Temat numeru: 25 lat US
Temat numeru bezpośrednio wiąże się z działalnością 
Uniwersytetu – jego jubileuszem. Kontynuowany bę-
dzie w bieżącym roku akademickim w cyklu prezentu-
jącym historię i dorobek naszej uczelni.

Edward Włodarczyk
Z kart historii  27

Elżbieta Beata Nowak
Ku najlepszym wzorcom  28

Joanna Daniek
Dlaczego obchodzimy jubileusze? 33

Radosław Gaziński
25 lat sieci bibliotecznej US 36

Edyta Łongiewska-Wijas

25 książek na 25-lecie 38

Wokół uczelni
Świat nauki wymaga przybliżenia, zasady jego funkcjo-
nowania mają swój własny rytm, wyznaczany decyzja-
mi na różnych szczeblach władzy. Świat nauki to także 
ciężka praca i jej organizacja. O tym, co na ten temat 
warto wiedzieć, od lat pisze do „Przeglądu Uniwersy-
teckiego” prof. Wiesław Deptuła. Jego subiektywne 
spojrzenie, podbudowane doświadczeniem i kompe-
tencjami, uzupełniamy przybliżeniem najbardziej „pa-
lących problemów” nauki. 

Wiesław Deptuła
Warto wiedzieć  42

Region, Europa, Świat
Uniwersytet Szczeciński jest uczelnią międzynarodo-
wą. W tym dziale pokazujemy przykłady otwierania się 
naszej Alma Mater oraz  jej doktorantów i pracowników 
na współpracę z różnymi podmiotami zagranicznymi. 

Elżbieta Beata Nowak
Droga do Fulbrighta  44

Anna Linka
Doktoranci z czterech stron świata  48

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

Przegląd kulturalny  50

Bartosz Marciniak
DokumentArt – zwierciadło  
współczesności 51

Mikołaj Szczęsny
Sacrum non Profanum
– perła w koronie muzycznego lata 52

Darek Sadowski
Gramy jak Grammy? 55

Mariola Badowska
Zaktywizuj się na lato! 56

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

Elżbieta Zarzycka
Nowości Wydawnictwa US 58



Sukces studentów MBA

fot. archiwum Programu 
MBA US

Sukces studentów 
MBA
Dobiegła końca czwarta edycja ogólnopolskiej 
rozgrywki „TEES-6”, która skupiła dwadzieścia 
drużyn reprezentujących najważniejsze i najsil-
niejsze ośrodki akademickie w Polsce prowadzą-
ce studia MBA. W kwietniu 2009 roku najlepsi 
stratedzy odebrali dyplomy i nagrody podczas 
Ogólnopolskiego Kongresu MBA w Krakowie.

Zwycięzcami tegorocznej rozgrywki zostali słuchacze XIII edycji Pro-
gramu MBA Uniwersytetu Szczecińskiego w składzie: Arkadiusz Burnos 
(kapitan zespołu), Piotr Cejnóg, Kamila Czarnecka, Krzysztof Kruk oraz 
Katarzyna Petz.

To największy dotychczasowy sukces Programu MBA US, którego słu-
chacze po raz pierwszy w historii sięgnęli po laury tak prestiżowego kon-

kursu. Jak podkreślił, wręczając laureatom nagrody Jego Magniicencja 
prof. dr hab. Roman Niestrój, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, tegoroczna rozgrywka stała na wyjątkowo wysokim poziomie, co 
świadczy przede wszystkim o wiedzy oraz doświadczeniu uczestników. 

Zwycięzcy odebrali także gratulacje od władz Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. – Cieszymy się, że jesteśmy autorami tak ważnego sukcesu. Miło 
nam także, że został on doceniony przez władze uczelni – powiedział kapi-
tan zespołu Arkadiusz Burnos, przekazując pamiątkową statuetkę rektoro-
wi US prof. Waldemarowi Tarczyńskiemu.

Strategiczna gra symulacyjna „TEES-6” prowadzona jest przez Krakow-
ską Szkołę Biznesu UEK i w całości odbywa się w środowisku wirtualnym. 
Pozwala to na wzięcie w niej udziału słuchaczom Programów MBA z całej 
Polski, co zwiększa atrakcyjność rozgrywki oraz wpływa na integrację śro-
dowiska MBA w Polsce.

Symulacyjna gra decyzyjna „TEES-6" stworzona została po to, aby 
przyszli menedżerowie i kierownicy irm mieli szansę na skrócenie czasu 
zdobywania zawodowej praktyki z kilku lat do czasu trwania rozgrywki. 
Gra pozwala na trenowanie różnych wariantów strategii biznesowych, 
bez ryzyka zakłócenia funkcjonowania prawdziwego przedsiębiorstwa. 
Wykorzystywana jest na kursach prowadzonych w szkołach biznesu oraz 
w ośrodkach akademickich. Zadaniem jej uczestników, działających w ze-
społach złożonych z najwyżej czterech osób, jest podejmowanie decyzji na 
następne okresy (kwartały), przez co wpływają oni na pozycję rynkową 
prowadzonej przez siebie wirtualnej irmy. Uczestnicy podejmują decyzję 
co do wielkości produkcji, poziomu, jakości oferowanego produktu, ceny 
sprzedaży, wielkości wydatków na promocję, wielkości wydatków na ba-
dania i rozwój, wielkości wypłacanych dywidend czy reakcji na żądania 
związków zawodowych.  (B.M.)

Forum Zdrowia
w Szczecinie
Po raz kolejny Uniwersytet Szczeciński przystę-
puje do realizacji projektu, który daleko wykra-
cza poza jego działalność dydaktyczną i nauko-
wą. Tym razem jest to projekt, który ma podjąć 
jeden z najważniejszych i najtrudniejszych tema-
tów życia społecznego i gospodarczego w Polsce 
– problem opieki zdrowotnej.

Jak „uzdrowić” polską służbę 
zdrowia – takie przesłanie można 
z pewnością nadać I Bałtyckiemu 
Forum Zdrowia, konferencji nauko-
wej organizowanej przez Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa. Forum odbędzie się 

w dniach 26-27 października 2009 roku w Hotelu Radisson SAS w Szczeci-
nie oraz w murach WNEiZ Uniwersytetu Szczecińskiego. Patronat honorowy 
nad konferencją objęła Minister Zdrowia Ewa Kopacz, która zapowiedziała 
również swój udział w obradach.

W tym roku Forum będzie przebiegać pod hasłem „Ekonomiczno-
organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia”, ze 
szczególnym uwzględnieniem roli samorządów wojewódzkich w kreo-
waniu polityki zdrowotnej. Do udziału w konferencji zostali zaprosze-
ni przedstawiciele środowisk medycznych i naukowych z całej Polski, 
w tym lekarze, rektorzy uczelni medycznych, dyrektorzy szpitali oraz 
przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. Swój udział 
zapowiedziało ponad dwustu gości. 

Inicjator i pomysłodawca Forum, prof. dr hab. Edward Urbańczyk uważa, 
że ciągle jest zbyt mało rzeczowej i wolnej od politycznych sporów dyskusji 
na temat opieki zdrowotnej w Polsce. Stąd pomysł powołania Bałtyckiego 
Forum Zdrowia, które za rok ma być już w pełni międzynarodową konfe-
rencją krajów bałtyckich i znakomitą okazją do poznania dorobku takich 
liderów w opiece zdrowotnej jak Szwecja, Dania czy Finlandia. 

Podczas tegorocznych obrad uczestnicy skupią się przede wszystkim 
na określeniu najważniejszych narzędzi służących racjonalizacji wydatków 
i lepszego zarządzania placówkami służby zdrowia, szczególnie w sytuacji, 
gdy trudno liczyć na dodatkowe środki z budżetu państwa. 

W drugim dniu obrad tematem przewodnim będzie kształtowanie ko-
szyka świadczeń gwarantowanych oraz rozwój rynku dodatkowych ubez-
pieczeń zdrowotnych. 

Jednym z głównych punktów obrad będzie również debata telewizyjna, 
przebiegająca pod hasłem Jak „uzdrowić” polską służbę zdrowia?, która zo-
stanie wyemitowana w TVP Szczecin.

Grzegorz Gołębiewski

Forum Zdrowia 
w Szczecinie

Prof. dr hab. Edward 
Urbańczyk, główny 
organizator Bałtyckiego 
Forum Zdrowia

fot. z archiwum  
prof. E. Urbańczyka

PRZEGLĄD EKSPRES

5



Nowe partnerstwo 
Instytutu Filologii 
Słowiańskiej
W dniu 02.07.2009 r. sinalizowana została 
umowa o współpracy między Uniwersytetem 
Szczecińskim a Państwowym Uniwersytetem 
w Kemerowie (Federacja Rosyjska). Pod doku-
mentem podpisali się rektorzy obu uczelni –  
prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński oraz  
prof. dr hab. I. A. Swiridowa.

Chociaż jest to pierwsze oicjalne potwierdzenie partnerskich relacji obu 
placówek, współpraca trwa już od kilku lat, a wszystko za sprawą dr Jolanty 
Miturskiej-Bojanowskiej z Instytutu Filologii Słowińskiej US i prof. Ludmiły 
Arajewej, lingwistki z Kemerowa. Znajomość obu pań zainicjowała kontakty 
między uniwersytetami, polegające do tej pory na wzajemnych zaproszeniach 
pracowników na konferencje, letnie szkoły lingwistyczne, na przykład prof. 
Ludmiła Arajewa gościła w 2007 r. na organizowanej co dwa lata przez prof. 
Michała Aleksiejenkę konferencji „Słowo. Tekst. Czas”. 

Pani dr Miturska-Bojanowska jest również częstym gościem w Rosji, gdzie 
nie tylko realizuje czysto naukowe przedsięwzięcia, ale także korzysta z możli-
wości poznania tego kraju. W zeszłym roku zwiedziła folklorystyczne muzeum 
Teleutów na Syberii, w tym roku – odkrywkową kopalnię węgla kamiennego. 

Podpisanie umowy o współpracy ma szansę zacieśnić międzyuczelniane 
kontakty i pozwolić na wdrożenie w życie dalekosiężnych planów. Według teks-
tu umowy zakres współpracy obejmować ma organizację i realizację badań na-
ukowych w dziedzinie kształcenia i kultury, wymianę osiągnięć i doświadczeń, 
opracowywanie programów kształcenia na odległość i nowych technologii 
dostępu do zasobów intelektualnych i informacyjnych. W praktyce oznacza to, 
że uczelnie będą informować się nawzajem o organizowanych konferencjach, 

wspólnie wydawać dwujęzyczne materiały dydaktyczne czy opracowywać 
projekty międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów i szkół lin-
gwistycznych. Planowana jest również wymiana studentów i kadry.

Obecnie trwają wstępne prace nad dwoma projektami, których koordynacją 
ze strony polskiej zajmie się dr Jolanta Miturska-Bojanowska, ze strony rosyj-
skiej zaś dr Michał Osadczij. Zakres współpracy uzależniony będzie od środków 
inansowych, jakie uda się uczelniom pozyskać. Obie strony są jednak bardzo 
zmotywowane do współdziałania, a plany na przyszłość wydają się naprawdę 
obiecujące. Życzymy powodzenia. (B.M.)

PRZEGLĄD EKSPRES

Nowe partnerstwo 
Instytutu Filologii 

Słowiańskiej

Przed uroczystym 
rozpoczęciem obrad

plenarnych Pierwszego 
Międzynarodowego Forum 

Filologicznego.  
III Konferencja Aktualne 

problemy współczesnego 
słowotwórstwa, Kemerowo

1-10.07.2009 r.

Dr Jolanta  
Miturska-Bojanowska 

w kopalni odkrywkowej 
węgla kamiennego 

w Cedrowce w pobliżu 
Kemerowa

fot. J. Miturska-Bojanowska

Salon maturzystów

fot. Magdalena Seredyńska

Salon maturzystów
Salon Maturzystów Perspektywy 2009 to trzecia 
edycja ogólnopolskiej akcji informacyjnej skie-
rowanej do uczniów szkół średnich. Ciesząca 
się ogromną popularnością inicjatywa Fundacji 
Edukacyjnej „Perspektywy” oraz Centralnej Ko-
misji Egzaminacyjnej odbyła się w dniach 7-29 
września w 18 największych ośrodkach akade-
mickich kraju. 

W dniach 24-25 września 2009 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Szczecińskiego przy ulicy Krakowskiej w Szczecinie maturzyści mieli 
szansę na bezpośredni kontakt z ekspertami z Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej w Poznaniu, odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadze-
nie egzaminu dojrzałości. Każdy z uczestników mógł również zapoznać się 
z ofertą uczelni wyższych i wymaganiami rekrutacyjnymi. – Matura i studia 
powinny się spotkać, zanim młody człowiek podejmie ostateczną decyzję 
o wyborze przedmiotów na egzamin maturalny – mówi Waldemar Siwiński, 
pomysłodawca kampanii. 

Z roku na rok Salon Maturzystów przyciąga coraz większe rzesze zaintere-
sowanych i nabiera prestiżu. Wystarczy wspomnieć, że w tym roku odbywa 
się przy ogólnopolskim patronacie honorowym Minister Edukacji Narodowej 
Katarzyny Hall i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary 
Kudryckiej. 

W Szczecinie natomiast w komitecie honorowym zasiedli m.in. Rektor 
US Waldemar Tarczyński, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Dyrek-
tor OKE w Poznaniu Zoia Hryhorowicz. Gościem specjalnym była Lilla Jaroń, 
wiceminister edukacji.

Tegoroczni organizatorzy Salonu Maturzystów – Fundacja „Perspektywy” 
i Uniwersytet Szczeciński – przygotowali ciekawy i bogaty program, w któ-
rym poza prezentacjami oferty kształcenia akademickich uczelni publicznych 
oraz spotkaniami z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej znalazły 
się takie propozycje jak: „Trening skutecznego nauczyciela” czy spotkanie na 
temat „Jak rozwinąć skrzydła, czyli o strategiach sukcesu”. Każdy z wykładów 
był poprowadzony profesjonalnie, oczywiście największą popularnością 
cieszyły się te, które dotyczyły przedmiotów obowiązkowych na egzaminie 
dojrzałości. 

Ogromną zaletą tej imprezy był również dostęp informacji na temat 
uczelni wyższych (Uniwersytet Szczeciński, Pomorska Akademia Medyczna, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Koszalińska). 
Każdy uczestnik mógł zapoznać się z ofertą stoiska interesującej go placówki 
i porozmawiać z wykładowcą, studentem bądź absolwentem. W ten sposób 
uzyskiwał najcenniejsze, bo pochodzące z pierwszej ręki, informacje, co na 
pewno mogło pomóc w podjęciu wyboru kierunku czy uczelni.

Ciekawa okazała się również rywalizacja pomiędzy uczelniami, które sta-
rały się zwrócić na siebie uwagę uczniów, stosując różne zabiegi marketin-
gowe: ulotki, ciekawe wyposażenie stoisk czy rozdawanie upominków oraz 
hasła reklamowe wykrzykiwane przez megafon. 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” kolejny raz oddała wielką przysługę 
młodym ludziom, którzy mają przed sobą nie tylko egzamin dojrzałości, ale 
i ważne decyzje życiowe.   (K.H.)

6



PRZEGLĄD EKSPRES

Nie igraj z losem 
Inspektorat BHP i OP
W ramach inicjowania i rozwijania na te-
renie naszej uczelni różnych form popu-
laryzacji problematyki bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo-
żarowej Inspektorat BHP i OP informuje, 
że na stronie internetowej Uniwersytetu 
Szczecińskiego znajduje się nasza witryna:  
http//www.us.szc.pl/bhp/.

Znaleźć mogą Państwo na niej: informacje, druki, komunikaty, 
zarządzenia wewnętrzne Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

oraz odpowiednie akty prawne. Zachęcamy wszystkich pracow-
ników naszej uczelni, a przede wszystkim pełniących funkcje kie-
rownicze do zapoznania się z zamieszczonymi na naszej stronie 
informacjami w zakresie bhp i ochrony ppoż. 

Chętnie przyjmujemy sugestie oraz propozycje pracowników 
naszej uczelni dotyczące ww. problematyki. Jej propagowanie ma 

wzmóc działania proilaktyczne, które stanowią najtańszą formę 
ochrony przed występującymi zagrożeniami i ich następstwami.

Inspektorat BHP i OP życzy wszystkim pracownikom oraz stu-
dentom bezpiecznego roku akademickiego 2009/2010

Kierownik Inspektoratu BHP i OP
mgr inż. Ewa Matuszczak

Magdalena Seredyńska, od 2007 roku 
pracownica Biura Promocji i Informacji, autor-
ka projektu logo 25-lecia naszej uczelni, na co 
dzień zajmuje się administracją stron interne-
towych Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Mieszka i pracuje w Szczecinie, tu zdobywa-

ła kolejne stopnie edukacji, uwieńczone zdo-

byciem w 2003 tytułu magistra Wyższej Szkoły 

Sztuki Użytkowej (Wydział Graiki i Architektury 

Wnętrz, Pracownia Znaku i Identyikacji Wizu-

alnej prof. Andrzeja Tomczaka). W centrum jej 

zainteresowań pozostaje niezmiennie szero-

ko pojęta sfera wizualna, od graiki użytkowej 

począwszy, poprzez fotograię, ilustrację, na 

tworzeniu stron WWW i graiki komputerowej 

skończywszy. 

Wszechstronność Magdaleny Serdyńskiej 

doskonale widoczna jest w jej zawodowym do-

świadczeniu, obejmującym renesansowe wręcz 

spektrum, np.: udział w niezwykłym międzyna-

rodowym projekcie artystycznym „galerie auto-

matique” w 2005 r., przygotowanie ilustracji dla 

magazynu poświęconego nurkowaniu, projek-

towanie gadżetów reklamowych dla US.

Fotograie jej autorstwa od dwóch lat podzi-

wiać można również w „Przeglądzie Uniwersy-

teckim”. Najbardziej aktualne przedsięwzięcia 

Magdaleny Seredyńskiej – to współpraca z Mu-

zeum Narodowym w Szczecinie, fotograiczna 

obsługa dwóch ostatnich edycji PTMF KONTRA-

PUNKT czy zaangażowanie w organizację cyklu 

wykładów „Szczecin Humanistyczny” na US.

Nie igraj z losem

Od lewej:  
mł. bryg. w st. spocz. inż. 
Zbigniew Chudy – specjalista 
ds. o. ppoż.;
mgr inż. Ewa Matuszczak  
– gł. specjalista ds. bhp;  
mgr Marek Ledwon  
– specjalista ds. bhp

Mgr inż. Ewa Matuszczak 
– kierownik Inspektoratu 
BHP i OP

fot. Jerzy Giedrys

fot. Krzysztof Hundert
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Moment pasowania 
w trakcie immatrykulacji

fot. Jerzy Giedrys

Inauguracja
 jubileuszowa
Tegoroczna inauguracja 25. w historii naszej uczelni roku akademickiego 2009/2010 
powiązana została ściśle z 25. rocznicą powołania w dniu 1 IX 1985 r. Uniwersytetu 
Szczecińskiego (na mocy ustawy z 21 VII 1984 r.). O pierwszych latach naszej uczelni 
przypominała w holu Wydziału Humanistycznego US wystawa złożona z fotograii i relacji 
prasowych.

przeszłość/teraźniejszość/przyszłość

Elżbieta Beata 
Nowak

Ceremonie takie jak inauguracja są przejawem 
tradycji uniwersyteckiej, jednocześnie ją wzbogacając. 
Oprócz elementów stałych pojawiają się nowe, niekie-
dy tak spontaniczne jak prosty gest, który wykonywali 
znakomici goście i pracownicy. Większość z nich tuż 
przy wejściu do auli Wydziału Humanistycznego ozda-
biała swe odświętne stroje znaczkami uniwersytecki-
mi, zapewne podkreślając w ten sposób dumę z istnie-
nia na Pomorzu Zachodnim dynamicznie rozwijającej 
się uczelni i identyikując się z jej misją. 

Czas jubileuszu sprzyja podsumowaniom: ocenie 
wspaniałego, nie tylko naukowego dorobku Alma 
Mater, diagnozie jej obecnej sytuacji w dobie kryzysu 

i snuciu ambitnych planów na przyszłość. Wszystkie 
te elementy znalazły się w przemówieniu inaugura-
cyjnym JM Rektora prof. dr. hab. Waldemara Tarczyń-
skiego, który wspomniał także o długiej historii starań 
o uniwersytet. Najważniejsze jednak wydawały się 
słowa, w których zakreślone zostało jedno z głównych 
zadań:

„Spróbujmy tworzyć wokół Uniwersytetu Szcze-
cińskiego atmosferę twórczych poszukiwań miejsca 
Szczecina w regionie i na pograniczu, miejsca regionu 
w Europie, spróbujmy ustalić w intelektualnej, aka-
demickiej dyskusji, jak mamy na trwałe jako miasto 
i region zaistnieć na mapie Europy jako miejsce intere-

WYDARZENIA
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„ (...) Obecnie Uniwersytet Szczeciński posiada 

prawo do doktoryzowania w 12 dyscyplinach 

naukowych: biologia, ekonomia (2), geograia, 

historia, pedagogika, ilozoia, prawo, zarządza-

nie, językoznawstwo, literaturoznawstwo, teo-

logia i izyka. Jest to inalizacja naszych planów 

i zamierzeń, o których mówiłem na zeszłorocz-

nej inauguracji. W przygotowaniu i rozpatrywa-

niu są kolejne wnioski i wszystko na to wskazuje, 

że w rozpoczynającym się roku akademickim 

liczba ta istotnie się zwiększy. Oznacza to, że 

Uniwersytet Szczeciński jest Uniwersytetem 

pierwszej kategorii spełniającym wszystkie wy-

magania ustawowe. Pełne uprawnienia akade-

mickie posiada 6 wydziałów.

W latach 1985-2009 (do czerwca) w Uniwersyte-

cie Szczecińskim wypromowano 659 doktorów 

(61 w ostatnim roku akademickim), 82 doktorów 

habilitowanych (18 w ostatnim roku akademi-

ckim), a blisko 50 osób (33 od 2003 roku) uzy-

skało tytuł profesora (w tym 5 w ostatnim roku 

akademickim). (…)

W rozpoczynającym się roku akademickim 

w Uniwersytecie Szczecińskim pracuje ponad 

2000 osób, z czego blisko 1200 to nauczycie-

le akademiccy. Zatrudniamy 279 profesorów, 

z czego dla 273 Uniwersytet Szczeciński jest 

podstawowym miejscem pracy. Z tej liczby 86 

profesorów posiada tytuły naukowe. Potencjał 

młodej kadry jest imponujący w porównaniu 

z ostatnimi latami. To ponad 600 doktorów, 

z których większość pracuje naukowo z dużymi 

szansami na kolejny stopień naukowy, dokto-

ra habilitowanego. To właśnie ta kadra tworzy 

siłę naukową naszej Alma Mater. Dzięki nim 

możliwe jest budowanie przyszłości uczelni 

i stawianie coraz ambitniejszych celów. Zadanie 

władz uczelni to stworzenie warunków do pracy 

naukowej i dydaktycznej pozwalających wyko-

rzystać potencjał naukowo-dydaktyczny naszej 

kadry (...).”

Z przemówienia inaugurującego  

JM Rektora US prof. W. Tarczyńskiego.

sujące z punktu widzenia nauki, kultury i gospodarki. 
Stwórzmy wokół Uniwersytetu Szczecińskiego, wokół 
środowiska akademickiego Szczecina taką właśnie at-
mosferę twórczej, intelektualnej debaty. Innymi słowy, 
tak jak od wieków człowiek szuka punktu odniesienia, 
punktu oparcia dla swojej kondycji ludzkiej, tak my – 
jako społeczność akademicka – powinniśmy się aktyw-
nie włączyć we współtworzenie kulturowego i gospo-
darczego oblicza Szczecina i regionu, a także całego 
Pomorza Zachodniego. Chcemy być potrzebni miastu 
i regionowi, służyć naszym potencjałem i sprawić, aby 
coraz lepiej przygotowani do pracy absolwenci chcieli 
pozostać w Szczecinie i naszym regionie.” 

gratulacje/życzenia/podziękowania
Do tych ostatnich zapewnień JM Rektora nawiązał 

w swej mowie marszałek województwa zachodniopo-
morskiego Władysław Husejko. Gratulując sukcesów 
naukowych oraz dydaktycznych, podkreślił rolę uczel-
ni w rozwoju i w przygotowaniu niezbędnej regiono-
wi wysoko wykwaliikowanej kadry. Potwierdził także 
dalsze wsparcie inansowe Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego, m.in. dla konferencji nauko-
wych. W ich organizacji i pozyskiwaniu na nie fundu-
szy nasza uczelnia jest liderem wśród szkół wyższych 
w województwie. Życzył również, aby Uniwersytet 
Szczeciński nadal się rozwijał, doskonalił swą ofertę 
edukacyjną i aby spełniał oczekiwania zwiększającej 
się liczby studentów.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, absolwent Wy-
działu Prawa, dziękując za zaproszenie na uroczystość, 
stwierdził z przekonaniem: „To moja uczelnia”. W swym 
przemówieniu podkreślił imponujący dorobek naj-
większej w mieście szkoły wyższej i zwrócił uwagę na 
szeroką i owocną współpracę z samorządem miejskim 
i wojewódzkim, która umożliwia budowę metropoli-
tarnego potencjału Szczecina. 

Prezydent podziękował całej społeczności uniwer-
syteckiej za 25 lat wytężonej pracy; studentom życzył, 
aby wykorzystali czas studiów nie tylko na rozwój in-
telektualny, ale także na budowanie swej tożsamości 
i naukę funkcjonowania w życiu społecznym, politycz-
nym i gospodarczym.

W uroczystości brali udział znakomici goście, 
przedstawiciele środowisk kultury i nauki, pracownicy 
rządowych jednostek administracyjnych, posłowie na 
Sejm RP, przedstawiciele służb mundurowych, ducho-
wieństwo. O życzeniach z kraju i zagranicy powiadomił 
zebranych prorektor do spraw nauki i współpracy mię-
dzynarodowej prof. dr hab. Andrzej Witkowski, odczy-
tując kilka nadesłanych adresów. 

Wyjątkowym gościem, wyróżnionym szczególną 
uwagą przez obecnego rektora i określonym mianem 
Mentora, był prof. Zdzisław Chmielewski. JM prof.  
W. Tarczyński podkreślił, że wszystkie przywoływane 
sukcesy Uniwersytetu Szczecińskiego są w znacznej 
mierze wynikiem działalności i zasługą prof. Zdzisława 
Chmielewskiego oraz wszystkich jego poprzedników.

Vivant professores/Vivat membrum quodlibet!

Tradycyjnie uroczystość inauguracji roku akade-
mickiego stała się okazją do podziękowania pracowni-

kom za ich owocną i wytrwałą pracę na rzecz uczelni 
i regionu. Ceremonię tę poprowadził prorektor do 
spraw inansów i rozwoju prof. dr hab. Józef Perenc. 
Odznaki honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego 
wręczył marszałek województwa zachodniopo-
morskiego Władysław Husejko, natomiast inne od-
znaczenia i medale wojewoda zachodniopomorski 
Marcin Zychowicz. Przyznano: dziewiętnaście Zło-
tych, dziewięć Srebrnych i czternaście Brązowych 
Medali za Długoletnią Służbę, jeden Srebrny i dwa 
Brązowe Krzyże Zasługi oraz sześć Medali Komisji 
Edukacji Narodowej. 

Znakomite dopełnienie tych podniosłych chwil 
stanowiła oprawa muzyczna uroczystości, przygoto-

WYDARZENIA
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Marszałek  
W. Husejko wręcza  

JM Rektorowi  
prof. W. Tarczyńskiemu  

Odznakę Gryfa 
Pomorskiego dla 

Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

 

fot. Jerzy Giedrys

„(...) Uniwersytet Szczeciński powołano  

1 IX 1985 r. na mocy ustawy z 21 VII 1984 r. 

W jego skład wchodziły 4 wydziały, 2 insty-

tuty kierunkowe działające poza wydziałami 

oraz pięć jednostek międzywydziałowych, 

a kształcenie odbywało się na 17 kierunkach. 

W momencie powstania Uniwersytetu Szcze-

cińskiego naukę rozpoczęło 5461 studentów 

na 17 kierunkach, a uczelnia zatrudniała 599 

pracowników dydaktyczno- naukowych i 618 

administracyjnych.

W grupie nauczycieli akademickich w 1985 

roku na pierwszym etacie było zatrudnio-

nych 74 profesorów i docentów. Liczba ta 

w 1989 roku zwiększyła się do 132 profeso-

rów i docentów, w tym na pierwszym etacie 

pracowało 107 osób. Obecnie Uniwersytet 

Szczeciński zatrudnia prawie 300 samodziel-

nych pracowników naukowych.

W całym 25-leciu utrzymywał się imponu-

jący wzrost liczby studentów. O ile w pierw-

szym roku akademickim 1985/86 studia 

rozpoczynało 5435 studentów (w tym 3504 

na studiach dziennych), o tyle w roku akade-

mickim 1994/95 liczba studentów wzrosła do 

16 921 (w tym 8321 studentów dziennych), co 

oznaczało ponad trzykrotny wzrost. W roku 

akademickim 2000/2001 na Uniwersytecie 

Szczecińskim studiowało już 30 117 osób. 

W końcu 1999 roku uczelnię ukończyło 

w sumie 23 tys. absolwentów. W roku 2009 

uczelnia kształci ponad 30 tys. studentów 

na 37 kierunkach, posiada blisko 90 tys. ab-

solwentów, zatrudnia 1148 pracowników 

dydaktyczno-naukowych i 865 administra-

cyjnych. Uniwersytet Szczeciński posiada 10 

wydziałów, 6 jednostek ogólnouczelnianych: 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, 

Akademickie Biuro Karier, Akademickie Cen-

trum Kultury, Archiwum, Biblioteka Głów-

na, Wydawnictwo Naukowe i 3 jednostki 

międzywydziałowe: Akademickie Centrum 

Kształcenia Językowego, Międzywydziało-

we Studium Kształcenia Pedagogicznego, 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Jesteśmy założycielem spółki z o.o. Centrum 

Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersy-

tetu Szczecińskiego. W zakończonym roku 

akademickim powołano nowy Wydział Nauk 

o Ziemi utworzony na bazie Instytutu Nauk 

o Morzu Wydziału Nauk Przyrodniczych.”

Z przemówienia inaugurującego  

JM Rektora US prof. W. Tarczyńskiego.

wana przez prof. Bohdana Boguszewskiego, kierowni-
ka Katedry Edukacji Artystycznej US; w trakcie wręcza-
nia odznaczeń i medali szczególnie pięknie zabrzmiały 
utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu pianistki Mi-
rosławy Białas. 

immatrykulacja/powitanie
Szczególnie ciepłe słowa JM Rektor skierował do im-

matrykulowanych studentów, mówiąc: „To jest przede 
wszystkim Wasze święto, to dla Was jest ta uroczystość, 
to dla Was zabrzmi uroczyste Gaudeamus - dla Was, aby-
ście wiedzieli, jak ważny jest akt wstąpienia w szeregi 
społeczności akademickiej z jej tradycją, jej wartościami, 
jej dobrym imieniem”. Przywołał również podjęte na US 
działania, które ułatwić mają studiowanie, takie jak np.: 
nowy regulamin pomocy materialnej, w szerszym zakre-
sie uwzględniający interesy żaków, ale przede wszystkim 
wciąż wzbogacaną ofertę edukacyjną, jak 26 kierunków 
studiów zatwierdzonych przez Państwową Komisję Akre-
dytacyjną. 

„Życzę Wam, drodzy studenci, abyście dobrze wy-
korzystali lata studiów, abyście wykazywali się inwencją 
edukacyjną, abyście nie ograniczali się do zadań wyzna-
czanych przez nauczycieli akademickich. Abyście nam, 
nauczycielom, stawiali najwyższe wymagania. Pamiętajcie 
też, że studia to nie tylko nauka, ale to także czas kształto-
wania Waszej osobowości, abyście byli jak najlepiej przy-
gotowani do tworzenia przyszłości naszego kraju.”

Ceremonię immatrykulacji poprowadziła prorektor 
do spraw studenckich dr hab. Mirosława Gazińska, prof. 
US – powitała nowych żaków i wręczyła indeksy absol-
wentom szkół średnich, którzy w rekrutacji na poszcze-
gólne kierunki osiągnęli najwyższe wyniki.

Nowych kolegów powitał również w murach uczelni 
przewodniczący rady studentów – Marcin Wypchło, za-
chęcając swych młodszych kolegów do różnorakiej ak-
tywności, np. w Samorządzie Studenckim, licznych kołach 
naukowych, stowarzyszeniach, rozwijania talentów mu-
zycznych czy teatralnych w Akademickim Centrum Kultu-
ry. Zapewnił także, że brać studencka „w permanentnym 
ulepszaniu uczelni (…) będzie zawsze stać po stronie 
władz” i chętnie podejmie prace przy zmianach w Regu-
laminie Studiów. 

telebim/emocje
Nową tradycją inauguracji staje się przywoływa-

nie wybitnych sukcesów sportowców z IKF US, którzy 
otrzymali z rąk JM Rektora prof. W. Tarczyńskiego listy 
gratulacyjne.10
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Mistrz świata 
w wioślarstwie Marek 
Kolbowicz zaprasza  
na ilm z zapisem 
zwycięskiego wyścigu

fot. Jerzy Giedrys

Nasza uczelnia jest chyba jedyną w Polsce szko-
łą wyższą, na inauguracji której można obejrzeć na 
telebimie pełną emocji relację z Mistrzostw Świata 

w Wioślarstwie na torze Malta w Poznaniu, zapowie-
dzianą osobiście przez aktualnego mistrza w czwórce 
podwójnej Marka Kolbowicza.

Wielu emocji zgromadzonym i… organizatorom 
dostarczył również udany dopiero za trzecim razem 
start krótkiego ilmu, który obrazował 25-letnią histo-
rię i dorobek naszej uczelni. 

historia/kontrapunkt
Kontrapunktem wobec często przywoływanej 

podczas uroczystości teraźniejszej sytuacji uczelni oraz 
stojących przed nią wyzwań, ale i dopełnieniem cało-
ści jubileuszowych rozważań był wykład inauguracyj-

ny prorektora prof. E. Włodarczyka, który podjął w nim: 
„releksję o drodze stolicy Pomorza Zachodniego do 
uniwersytetu, bowiem stosunkowo krótka historia 
naszej Alma Mater obrosła mitami i w świadomości 
społecznej mają one wyjątkowo trwały byt”. Przywo-
łując słowa dziewiętnastowiecznego ilozofa Sørena 
Kierkegaarda, który mawiał, że „historię, by była ona 
zrozumiała, należy odczytywać do końca”, stwierdził, 
że „w przypadku historii Uniwersytetu Szczecińskiego 
należy ją czytać nie tylko do końca, ale przede wszyst-
kim także od początku”. Ten interesujący wykład, obej-
mujący trzy przedziały czasowe odnoszące się do róż-
nych epok historycznych: 1) okresu Księstwa Pomor-
skiego, czasów szwedzkich i brandenbursko-pruskich 
(XVI w.-1945 r.); 2) pierwszych lat obecności Szczecina 
w granicach państwa polskiego (do 1960 roku); 3) lat 
1980-1985 – we fragmentach zamieszczony zostanie 
w następnym numerze „Przeglądu”. 

chór/tradycja/Vivat Academia! 

Prawdziwą ozdobą uroczystości był chór Katedry 
Edukacji Artystycznej US pod kierownictwem dr Iwony 
Wiśniewskiej-Salamon, który wykonując pieśni takie jak 
„Gaude Mater Polonia” czy „Gaudeamus igitur” wprowa-
dzał podniosły nastrój i przywoływał tak nam wszyst-
kim potrzebną tradycję. Czerpiąc z niej inspirację, pełna 
młodej energii i optymizmu społeczność Uniwersytetu 
Szczecińskiego wkroczyła w kolejny rok akademicki.

Vivat Academia!
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Podzielmy się 
   naszą pasją naukową...

Od lewej: mgr Sylwia 
Bąkowska (Wydział 

Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania US),

w środku: prorektor 
ds. studenckich, dr hab. 

Mirosława  Gazińska, 
prof. US

fot. Michał Nowakowski 

WYDARZENIA

dr hab. 
Ewa Komorowska, 

prof. US

Kierownik Zakładu Języków 
i Kultur Słowiańskich IFS US,

pełnomocnik rektora 
ds. Festiwalu Nauki

Tradycyjnie Uniwersytet Szczeciński zapropono-
wał bogaty program naukowy i kulturalny. W pracę za-
angażowały się wszystkie wydziały US. Do wygłosze-
nia wykładów zaproszeni zostali naukowcy obdarzeni 
darem przekazywania wiedzy, którzy mają niezwykłą 
zdolność „rozpalania” w słuchaczach pasji naukowej. 
Tego typu uzdolnienia – klarownego, jasnego, a rów-
nocześnie ciekawego wykładu są na Festiwalu Nauki 
bardzo istotne ze względu na obecność młodych słu-
chaczy. Byli nimi bowiem, jak zwykle, gimnazjaliści, 
licealiści z nauczycielami, a także studenci kierunków 
humanistycznych. Nie zabrakło również osób star-
szych zainteresowanych różną problematyką nauko-
wą i jak co roku dopisali słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Opiekę nad Festiwalem sprawowali wyznaczeni 
przez rektora pełnomocnicy w osobach: piszącej te 
słowa z Wydziału Filologicznego i dr. Andrzeja Wiś-
niewskiego z Wydziału Matematyczno-Fizycznego.

Co roku obserwuje się rosnące zainteresowanie 
i poszerzanie grupy słuchaczy o młodzież spoza Szcze-
cina. Toteż od zeszłego roku zaproponowano bardziej 
wygodną dla uczestników formę spotkań naukowych, 

Szczecin, miasto konotujące się w świadomości Polaków jako środowisko ludzi morza, 
stopniowo zyskuje nowe oblicze – ośrodka nauki i kultury Pomorza Zachodniego. 
Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa odbywający się corocznie już od dziewięciu lat 
Festiwal Nauki, organizowany przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe we współpracy 
z wszystkimi uczelniami wyższymi Szczecina, w tym Uniwersytetem Szczecińskim. To 
trwające tydzień od 19 do 27 września 2009 roku spotkanie wybitnych przedstawicieli nauki 
szczecińskiej ze środowiskiem Szczecina jest nie tyko pomostem łączącym różne, często 
odległe dziedziny nauk, lecz równocześnie ogniwem spajającym środowisko akademickie 
z młodzieżą szkolną i mieszkańcami miasta. 

skoncentrowany został bowiem program naukowy 
czterech wydziałów: Filologicznego, Humanistyczne-
go, Prawnego oraz Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia w jednym dniu (poniedziałek) i miejscu, czyli na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US (bu-
dynek przy ul. Mickiewicza 64/66). Wykłady i zajęcia 
odbywały się równolegle, tak więc uczestnicy Festiwa-
lu mogli, bez potrzeby „krążenia” komunikacją miejską 
po Szczecinie, przenosić się z sali do sali na wykłady 
zgodne z ich zainteresowaniami. Takie rozwiązanie 
umożliwiło o wiele większe uczestnictwo w przygoto-
wanym programie naukowym. Ogółem w wykładach 
w części wyróżnionych wydziałów uczestniczyło około 
2000 słuchaczy.

Uroczyste otwarcie IX Zachodniopomorskiego Fe-
stiwalu Nauki miało miejsce gościnnie w auli Wydziału 
Matematyczno-Fizycznego, które zgromadziło władze 
wojewódzkie w osobie marszałka województwa za-
chodniopomorskiego Władysława Husejki i prezyden-
ta Szczecina, rektorów uczelni szczecińskich, pracow-
ników naukowo-dydaktycznych, członków Szczeciń-
skiego Towarzystwa Naukowego oraz mieszkańców 
Szczecina. Festiwal otworzył prezes Szczecińskiego To-
warzystwa Naukowego prof. Radosław Gaziński. Uro-
czystość uświęcił koncert inauguracyjny w wykonaniu 
adiunktów: Kornelii Arwicz-Sienickiej i Bogusława Ja-
kubowskiego oraz dyskusja panelowa na temat: Świa-
towy kryzys ekonomiczny – zagrożenia i korzyści – czego 
nas uczy historia, w której wzięli udział: prof. Janusz 
Faryś, prof. Józef Stanielewicz, prof. Jerzy Dudziński 
i prof. Stanisław Flejterski. Uroczystego otwarcia IX 
Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki na Uniwersy-
tecie Szczecińskim dokonała prof. Mirosława Gazińska, 
prorektor ds. studenckich. Odbyło się ono w budynku 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. 

Ogromnym zainteresowanym w tej edycji festi-
walowej cieszyły się wykłady i lologiczne. Część i -12



WYDARZENIAP lologiczna obi towała w wykłady ze wszystkich spe-
cjalności: anglistycznej, w którą wprowadziła mitami 
i symbolami amerykańskiego stylu życia mgr Anna 
Łakowicz-Dopiera oraz opisem świata „Władcy Pier-
ścieni” J.R. Tolkiena dr Julita Rydlewska, do metafo-
ryki języka angielskiego zaś sięgnęła mgr Adrianna 

Goldman. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
wykłady z zakresu językoznawstwa: o grzeczności 
w języku polityków mówiła Agnieszka Krzanowska, 
o zapożyczeniach w gwarze studenckiej – dr Doro-
ta Dziadosz, o barwach w języku – pisząca te słowa, 
a o języku Internetu mgr Rafał Sidorowicz. Nie bra-
kowało również interesujących wykładów z zakresu 
kulturologii czy literatury. Tak na przykład prof. Mi-
rosława Kozłowska wprowadziła słuchaczy w świat 
aktorki Nuny Młodziejowskiej-Szczurkiewicz, dr 
Piotr Krupiński mówił o Gałczyńskim w Szczecinie, 
a dr Andrzej Wątorski przestawił literaturę ukraińską 
w pigułce, dr Jerzy Żywczak zaś otwierał przed słu-
chaczami frankofońską literaturę afrykańską. Rów-
nolegle odbywały się inne tematycznie części, gdzie, 
między innymi, dr Ewa Kochan przedstawiła utopię 
po polsku, prof. Benon Zbigniew Szałek określił rolę 
heurystyki w badaniu pochodzenia cywilizacji euro-
pejskiej, mgr Sylwia Bąkowska zapoznała słuchaczy 
z prawami rządzącymi marketingiem. 

Równolegle z wykładami w budynku Wydzia-
łu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania odbywał się 
Dzień Humanisty, zorganizowany przez pracowni-
ków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodo-
wych w budynku Wydziału Humanistycznego przy 
ul. Krakowskiej. Program przedstawiony przez Insty-
tut był imponujący: począwszy od debaty naukowej 
na temat Szczecina i wizji rozwoju miasta, w której 
wzięli udział: prof. Radosław Gaziński, prof. Zygmunt 
Szultka, prof. Edward Włodarczyk, dr Alina Hutnikie-
wicz, prezydent miasta Szczecin Piotr Krzystek, po-
przez prezentacje kół naukowych, multimedialne, fo-
tograi czne aż po pokazy zabytkowych samochodów 
z możliwością przejazdu nimi i prezentacje i lmów 
dokumentalnych o tematyce szczecińskiej z komen-
tarzem historycznym dr. Eryka Krasuckiego. 

Wydział Nauk Matematyczno-Fizycznych zaofe-
rował w tym roku codzienne od poniedziałku do 
piątku wieczorne obserwacje nieba przed głównym 
wejściem do budynku i, jak co roku, ogromnym za-
interesowaniem cieszyła się wystawa Eureka, połą-
czona ze zwiedzaniem astronomicznej i lii Eureki, 

gdzie odbywały się pokazy seansów planetarnych 
oraz pokaz doświadczeń Foucaulta czy akustycznej 
wersji doświadczenia Younga. Ponadto odbyło się 
szereg wykładów specjalistycznych, między innymi, 
dr. Andrzeja Wiśniewskiego na temat: czy statysty-
ka kłamie, prof. Ewy Szuszkiewicz – planety i czarne 
dziury oraz prof. Janusza Gareckiego – o transorma-
cjach konforemnych jako kreatorach wschechświa-
tów Friedmana i inne.

W Festiwalu prezentował się również Wydział 
Teologiczny, który zaproponował tematykę, między 
innymi, życia i męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki 
w badaniach historycznych (ks. dr hab. Grzegorz 
Wejman) czy przedstawionej przez studentów te-
matyki kryzysu doby postmodernizmu i wskazówek 
życia dla młodzieży zawartych w „Miłości i odpowie-
dzialności” Karola Wojtyły.

Wydział Przyrodniczy już tradycyjnie zapropo-
nował szeroką i różnorodną tematykę wykładów 
i pokazów laboratoryjnych. Nie sposób wymienić 
wszystkich. Tak na przykład prof. Marian Ciaciura 
mówił o samobójstwie ekologicznym Inków, prof. 
Józef Domagała o restytucji ryb wędrownych na 
Pomorzu Zachodnim, prof. Grzegorz Poleszczuk 
o procesach biohydrogeochemicznych, a prof. Ag-
nieszka Popiela o historii rozwoju roślinności leśnej 
na Pomorzu, itd. 

Po raz pierwszy do Festiwalu Nauki włączył się 
nowo powstały Wydział Nauki o Ziemi, który zapro-
ponował zarówno wykłady (np. prof. Ryszarda Bo-
rówki na temat ewolucji krajobrazu Niziny Szczeciń-
skiej w ciągu ostatnich 35 lat, prof. Marka Dutkow-
skiego o ewaluacji polityki lokalnej i regionalnej czy 
prof. Ewy Szczepańskiej o różnicach metabolizmu 
kobiet i mężczyzn), jak i pokazy (np. zastosowania 
techniki geopozycjonowania satelitarnego GPS).

Dodatkową atrakcją tegorocznego Festiwalu 
Nauki był „piknik ekologiczny nad Szmaragdowym” 
dla mieszkańców miasta oraz Noc Naukowca, obi -
tująca w liczne pokazy i prezentacje nauki Pomorza 
Zachodniego.

Cieszy fakt, iż IX Zachodniopomorski Festiwal 
Nauki swoim wszechogarniającym charakterem za-
prosił do udziału w spotkaniach naukowych ludzi 
różnych środowisk i zawodów, a wykładowcy mieli 
możność podzielenia się swymi pasjami naukowymi 
ze środowiskiem Szczecina, ilustrując tym samym 
wzrastającą rolę nauki na Pomorzu Zachodnim.  

Mgr Anna 
Łakowicz-Dopiera 
(Katedra Anglistyki US) 
podczas wygłaszania 
wykładu na temat: 
"Amerykański styl życia 
– mity i symbole"

fot. Michał Nowakowski

Uczestnicy IX 
Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki na 
wykładach i lologicznych

fot. Michał Nowakowski
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WYDARZENIA

na Mistrzostwach Świata w Wioślarstwie
 Poznań 23.08 – 30.08.2009

Ogromną satysfakcję może mieć prof. dr hab. 
W. Tarczyński, rektor US, który wraz z dr. hab. J. Ei-
derem, prodziekanem ds. IKF US, prof. US, dopin-
gował osobiście na torze Malta w Poznaniu naszych 
zawodników. Uniwersyteckim wioślarzom kibico-

wali również: E. Kisiel – kanclerz US w towarzystwie 
M. Zydorowicza – wojewody zachodniopomorskie-
go, T. Jarmolińskiego – zastępcy prezydenta miasta 
Szczecina, Z. Lipczyńskiego – prezesa OŚ AZS oraz R. 
Szycha – dyrektora Wydziału Sportu Urzędu Miasta 
Szczecin.

Nasi mistrzowie nie zawiedli i pokonali wszyst-
kich przeciwników, którzy znacznie wzmocnili swoje 
osady i zdobywali dotychczas medale na mistrzo-
stwach świata i igrzyskach olimpijskich w jedynkach 
i dwójkach.

Kibice z zapartym tchem obserwowali walkę na 
telebimie, a ostatnie 500 m na żywo, głośno dopingu-
jąc, ponieważ rywalizacja pomiędzy osadami Australii 
i Polski była bardzo zażarta i prowadzenie do 1500 m 
zmieniało się często. Ostatnie metry należały jednak 
do naszej osady, która znów pokazała klasę i wygrała, 
kontrolując inisz.

Osada polska jest niepokonana od roku 2005, 
a przeciwnicy pomimo prób naśladowania osiągnięć, 

ilmowania, pomiarów wioseł i przekładni naszej osa-
dy nadal nie mogą znaleźć recepty na zwycięstwo. 
Ale sukces w Poznaniu nie przyszedł wcale łatwo, co 
można było zaobserwować, śledząc wyniki przedbie-
gów, półinałów i inału. Różnice na mecie zamykały 
się w pół długości łodzi. 

Marzeniem naszych terminatorów-dominatorów 
jest wygranie wszystkich mistrzostw światowych 
w dwóch cyklach olimpijskich. Czy jest to możliwe? 
Marzenia często się spełniają – czego szczerze życzy-
my naszym wspaniałym zawodnikom. 

Należy również wspomnieć o zawodnikach, któ-
rzy występowali w cieniu naszych Mistrzów. I tak brą-
zowy medal zdobyła dwójka podwójna mix J. Pawlak 
i P. Majka (student IV roku IKF US), a Ł. Kardas i D. Pa-
cześ – studenci II i IV roku IKF US, startujący w dwójce 
bez sternika (płynęli w inale B).

Uniwersytet Szczeciński może być dumny ze 
swoich reprezentantów (pracowników i studentów), 
ponieważ nie ma w Polsce drugiej takiej uczelni, a być 
może i na świecie, gdzie studiowałby dwóch sportow-
ców, którzy zdobyli łącznie pięć złotych medali, w tym 
złoty medal olimpijski.

Przypomnijmy, że władze Uniwersytetu Szcze-
cińskiego oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych 
i Instytutu Kultury Fizycznej stworzyły znakomi-
te warunki do pogodzenia nauki z wyczynowym 

uprawianiem sportu na najwyższym poziomie, cze-
go rezultatem są między innymi opisane powyżej 
mistrzowskie wyniki. 

Od lewej: dr Krzysztof 
Krupecki, Marek Kolbowicz, 

prof. Jerzy Eider, Konrad 
Wasielewski, Piotr Kula

fot. archiwum IKF

Prof. Waldemar 
Tarczyński, rektor US; 

Irena Szewińska, członkini 
Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego; 
prof. Jerzy Eider,  

prodziekan ds. IKF US; 
Adam Giersz, sekretarz 

stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki;  

Piotr Nurowski, prezes 
Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego

fot. Zbigniew Lipczyński

Wielki sukces

Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie rozegrano na przepięknym obiekcie poznańskiej Malty 
i były to najlepsze mistrzostwa świata w historii polskiego wioślarstwa. Polska zdobyła 
łącznie pięć medali w konkurencjach olimpijskich: dwa złote, srebrny i dwa brązowe.
Osada czwórki podwójnej w składzie A. Korol, M. Jeliński, M. Kolbowicz (asystent IKF US) 
oraz K. Wasielewski (student V r. IKF US) przeszli do historii światowego wioślarstwa, 
zdobywając pięć złotych medali z rzędu w latach 2005-2009, w tym złoty medal olimpijski. 
Nikt na świecie nie może się pochwalić takimi osiągnięciami.

dr Krzysztof Krupecki

zastępca dyrektora  
ds. studiów 

niestacjonarnych 
 Instytutu Kultury  

Fizycznej US
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WYDARZENIAKonferencja 
Katedr Finansów 
– Finanse 2009. Teoria i praktyka

dr Rafał GizdraKonferencja Katedr Finansów jest projektem cy-
klicznym, organizowanym od ponad dwudziestu 
lat, każdego roku w innym mieście – innym ośrodku 
naukowym. Uczestnikami konferencji są nauczyciele 
akademiccy – naukowcy z całej Polski. Reprezento-
wane są praktycznie wszystkie ośrodki akademickie, 
w których funkcjonują komórki zajmujące się proble-
matyką związaną z inansami, tj. bankowość, inanse 
publiczne, inanse przedsiębiorstw, rynki inansowe 
i ubezpieczenia. 

Funkcjonowanie rynków inansowych to prob-
lem niezwykle ważny i złożony. Konferencja Katedr 
Finansów jest największym i najważniejszym przed-
sięwzięciem naukowym organizowanym raz w roku 
przez kolejne polskie uczelnie ekonomiczne, a prawo 
do jej organizacji jest zawsze dla uczelni niebywałym 
zaszczytem i honorem. 

Obrady tegorocznej konferencji rozpoczęła sesja 
plenarna w Centrum Kongresowym Uniwersytetu 
Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej. O tym, jaką ran-
gę ma konferencja, świadczyć może lista mówców. 
W sesji plenarnej głos zabrali: prof. zw. dr hab. Stani-
sław Owsiak z Rady Polityki Pieniężnej, prof. dr hab. 
Małgorzata Zaleska – wiceprezes Narodowego Banku 
Polskiego, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku 
Banków Polskich, prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – 
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, oraz 
prof. zw. dr hab. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.

Drugi dzień to odbywające się w Radisson BLU 
Hotel obrady w pięciu panelach tematycznych, tj. 
inanse publiczne, inanse przedsiębiorstw, banko-
wość, ubezpieczenia oraz rynki inansowe. Organiza-
torzy za główny cel konferencji postawili stworzenie 
wielopłaszczyznowej platformy do wymiany poglą-
dów oraz dyskusji na najbardziej nurtujące problemy 
związane z funkcjonowaniem szeroko rozumianej 
problematyki inansów oraz stworzenie możliwości 

do wzajemnego poznania i integracji środowiska. 
Właśnie integracji środowiska służyły pozanaukowe 
punkty programu. Pierwszego dnia obrad wieczorem 
w sali Opery na Zamku odbyła się uroczystość oko-
licznościowa, na której nastąpiło wręczenie dorocznej 
nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akade-
mii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzi-
nie inansów. JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego 

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński wraz z profeso-
rami Teresą Lubińską i Adamem Szewczukiem prze-
kazali profesorowi Jackowi Mizerce – prorektorowi 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szkatułę 
będącą symbolem organizacji Konferencji Katedr Fi-
nansów. UE w Poznaniu będzie gospodarzem Konfe-
rencji w 2010 roku. 

– Nie zdawałem sobie sprawy, jak duże jest to przed-
sięwzięcie i jakie to wyzwanie organizacyjne. Gratuluję 
i dziękuję wszystkim, którzy się w to przedsięwzięcie za-
angażowali – powiedział podczas uroczystości rektor 
Waldemar Tarczyński. 

Wieczorną uroczystość uświetnił występ znanego 
i lubianego artysty – Krzysztofa Daukszewicza.   

Blisko czterystu reprezentantów katedr inansów z kilkudziesięciu ośrodków akademickich 
w całej Polsce obradowało w dniach 9-11 września na Konferencji Katedr Finansów – Finanse 

2009. Teoria i praktyka. Zaszczyt organizacji tegorocznej konferencji przypadł Uniwersytetowi 
Szczecińskiemu – Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 
którą kieruje prof. dr hab. Teresa Lubińska, oraz Katedrze Finansów Publicznych Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, kierowanej przez prof. dr. hab. Adama Szewczuka. 

fot. Anna Bundz,  
archiw. Agencja Create 
Event 
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Akademia Młodych – zalążek Programu

Akademia Młodych, działająca pod patronatem 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uni-
wersytetu Szczecińskiego oraz Zespołu Badawczego 
„Integracja”, to program stworzony z myślą o uczniach 
szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych pogłę-
bianiem wiedzy z dziedzin nauk ekonomicznych, 
zarządzania oraz przedsiębiorczości. Jego realizacja 
rozpoczęła się w roku akademickim 2005/2006.

Warto podkreślić, że autorzy projektu kładą 
szczególny nacisk na wspieranie ogólnego rozwoju 
młodego człowieka, stąd pomysł rozszerzenia wy-
kładów odbywających się na Wydziale Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 
o dodatkowe spotkania z regionalnymi przedsiębior-
cami oraz liderami różnych dziedzin życia społeczne-
go, którzy wykonują swoją pracę z pasją, kierując się 
normami etycznymi.

W ramach Akademii Młodych zachęcano uczest-
ników do wolontariatu – poświęcania wolnego czasu 
m.in. na organizację i wspólne zajęcia z podopieczny-
mi jednego ze szczecińskich ośrodków szkolno-wy-
chowawczych dla młodzieży niepełnosprawnej czy 
mieszkańców domu opieki dla osób starszych.

Powodzenie dotychczasowych czterech edycji 
Akademia Młodych zawdzięcza otwartości dzieka-
nów Wydziału – prof. Edwarda Urbańczyka, prof. Le-
ona Dorozika oraz zaangażowaniu kadry naukowo-
-dydaktycznej, która poświęcała swój wolny czas na 
prowadzenie poniedziałkowych wykładów. Spotka-
nia te stanowiły zaczątek dla idei Programu.

Idea Mathematics & Management, czyli 
Programu nauki przedsiębiorczości dla 
uczniów szkół średnich

W roku szkolnym 2009/2010 po raz pierwszy 
w ramach Akademii Młodych, a z inicjatywy dyrekto-
ra szczecińskiego XIII LO, uruchomiono „Program na-
uki przedsiębiorczości Mathematics & Management” 

(proi l matematyczno-menedżerski) dla uczniów klas 
II i III liceów oraz klas III i IV techników.

Celem programu jest przede wszystkim przybli-
żenie uczniom zagadnień związanych z ekonomią 
i zarządzaniem, a także propagowanie edukacji na 
poziomie szkolnictwa wyższego. Zaproszenie mło-
dzieży w mury uczelni, umożliwienie kontaktu ze 
świetnie przygotowaną kadrą Wydziału to doskonały 
sposób promocji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
realizacja strategii rozwoju naszej uczelni.

Inicjatywa stanowi także odpowiedź Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US na trudności 
regionalnych przedsiębiorstw związane z pozyska-
niem wykształconej kadry menedżerskiej. Już dziś ko-
nieczne jest nawiązywanie współpracy szkół średnich 
i uczelni wyższych i współdziałanie przy budowaniu 
potencjału intelektualnego naszego Miasta i Regionu.

Zajęcia w ramach Programu poprowadzą wy-
kładowcy Wydziału oraz praktycy biznesu, część wy-
kładów będzie odbywać się w języku angielskim. 

Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas 
pierwszych liceów nadal będą prowadzone przez 
szkoły macierzyste, natomiast dla uczniów klas II i III 
(w przypadku techników – klas III i IV) odbywać się 
będą oddzielnie dla poszczególnych poziomów, na 
WNEiZ US w każdy poniedziałek w godzinach od 
15.30 do 17.30. Program dla uczniów klas II (III) obej-
muje w sumie 33 spotkania, natomiast dla uczniów 
klas III (IV), ze względu na maturę, 21 spotkań. Zajęcia 
prowadzone będą w modułach, każdy z nich zakoń-
czy się testem. Na koniec roku uczniowie otrzymają 
ocenę, która stanowić będzie średnią z poszczegól-
nych modułów.

Inauguracja Programu nauki 
przedsiębiorczości dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych

7 IX 2009 r., w Auli Starej im. Profesora Babińskie-
go na WNEiZ US zgromadziło się tego popołudnia 

Program nauki przedsiębiorczości 
dla uczniów szkół średnich

Marta Lila

absolwentka zarządzania 
i marketingu US,

współpracuje
z Zespołem Badawczym

 „Integracja” przy Katedrze 
Organizacji i Zarządzania

WNEiZ US

Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński Akademia Młodych
Zespół Badawczy

„Integracja”
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blisko 200 osób. Po raz pierwszy uczniowie zachod-
niopomorskich szkół ponadgimnazjalnych spotkali 
się w swoim gronie i poznali organizatorów oraz 
prowadzących specjalnie dla nich opracowane zaję-
cia z zakresu nauk ekonomicznych. 

Spotkanie inaugurujące Program rozpoczął prof. 
Waldemar Gos – prodziekan Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania US, który przedstawił cha-
rakterystykę Wydziału jako miejsca, w którym warto 
poszerzać zainteresowania związane z ekonomią, 
zarządzaniem i przedsiębiorczością, przydatne w ży-
ciu zawodowym przyszłych menedżerów. Podkreślił 
również kompetencje i wysoki poziom merytorycz-
ny kadry Wydziału, która zapewni odpowiedni po-
ziom nauczania. 

Podczas spotkania poruszono ważną w dzisiej-
szych czasach kwestię konieczności wszechstron-
nego wykształcenia młodych ludzi, którzy często 
nastawieni są na bardzo wąską specjalizację i za-
niedbują inne sfery, m.in. dziedzinę sztuki, i lozoi i, 
itp. Ogólny rozwój uczestników Programu zapewnić 
mają zajęcia dodatkowe, których tematyka coraz 
częściej znajduje się w ofertach szkoleniowych dla 
pracowników międzynarodowych korporacji, a ka-
dra zarządzająca chętnie z nich korzysta. 

W dalszej części profesor Alberto Lozano Pla-
tonoff , opiekun Akademii Młodych oraz Progra-
mu, podkreślił, jak istotną kwestią dla menedżera 
jest umiejętne łączenie praktyki i teorii, stąd też 
uwzględniono zajęcia z praktykami po to, aby ab-
solwent Programu dowiedział się, jak funkcjonuje 
nowoczesne przedsiębiorstwo, a także instytucje 
bezpośrednio lub pośrednio związane z biznesem 
i rynkami i nansowymi.

Menedżer przyszłości to nie tylko dobry 
ekonomista... 

W Polsce i także w regionie zachodniopomor-
skim przedsiębiorcy czują potrzebę dzielenia się 

swoim sukcesem z innymi. W literaturze przedmiotu 
używa się na takie działania określenia „społeczna 
odpowiedzialność biznesu”, o tym właśnie zjawisku 
mówił podczas spotkania inauguracyjnego profesor 
Alberto Lozano Platonoff . 

Podczas tworzenia Programu nauki przedsię-
biorczości Mathematics & Management skorzy-
stano z dotychczasowych doświadczeń Akademii 
Młodych, między innymi w kwestii wolontariatu, 
uczestnictwo w którym ma wpłynąć na odpowied-
nie kształtowanie postaw. Autorom projektu zależy 
bowiem na tym, aby przyszli menedżerowie, kiedy 
będą zarządzać organizacjami, pamiętali, że w i r-
mie liczy się nie tylko zysk, ale także sposób, w jaki 
go konsumujemy, czy widzimy tylko własne potrze-
by, czy raczej traktujemy i rmę jako element krajo-
brazu społecznego regionu i państwa.

Przyszły menadżer to nie tylko świetny ekono-
mista, ale człowiek, który widzi potrzeby innych, 
potrai  się otworzyć na otoczenie i rozumieć je. Za-
jęcia poszerzone o wolontariat są doskonałą okazją 
do rozwijania zdolności interpersonalnych poprzez 
kontakt i komunikowanie się z drugim człowiekiem. 
Zaangażowanie w działania na rzecz społeczności 
lokalnej, osób potrzebujących ma na celu promo-
wanie takich wartości jak uczciwość, wrażliwość 
i odpowiedzialność za drugiego człowieka, swoją 
Małą Ojczyznę czy etos pracy.

Jak głosi strategia rozwoju Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, jego misją jest: „utrzymanie pozycji głów-
nego ośrodka myśli naukowej w regionie, kształcą-
cego ludzi wszechstronnych, posiadających zdolno-
ści samodzielnego myślenia oraz mających dobre, 
uniwersalne przygotowanie zawodowe”. Otwarcie 
bram uczelni dla uczniów szkół średnich, nawiąza-
nie współpracy ze szkołami to innowacyjne działa-
nie, które świadczy o realizacji misji popularyzacji 
wiedzy, wartości ogólnospołecznych oraz wymier-
nym wkładzie naszej uczelni w rozwój potencjału 
intelektualnego w naszym regionie. 

WYDARZENIA

Dr hab. inż. prof. US 
Alberto Lozano Platonoff , 
opiekun Akademii Młodych
i Programu
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Akademia Sztuki 
 w Szczecinie

Jesteśmy świadkami wielkiego wydarzenia. Oto na naszych oczach powoływana do życia 
jest nowa uczelnia – Akademia Sztuki, której powstanie jest odpowiedzią nie tylko na 
potrzeby szczecińskiego środowiska edukacji artystycznej.

Akademia – protoplaści i założyciele

Studiowanie sztuki w Szczecinie ma swoje ko-
rzenie w roku 1961, kiedy to rozpoczął działalność 
punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Poznaniu, który dziewiętnaście lat później został 
przekształcony w Filię Akademii Muzycznej. 

Pionierami edukacji artystycznej na poziomie 
wyższym byli profesor Jan Szyrocki i Bohdan Bo-
guszewski. Od 1984 roku Uniwersytet Szczeciński 
także proponował studentom zgłębianie różnych 
dziedzin sztuki, co doprowadziło do utworzenia 
w 1997 roku Katedry Edukacji Artystycznej, której 
współzałożycielem i obecnym kierownikiem i dy-
rektorem muzycznym US jest prof. Bohdan Bogu-
szewski. Do jej powołania przyczyniła się Maria 
Radomska-Tomczuk, która w 1995 roku również 
wsparła utworzenie prywatnej Wyższej Szkoły 
Sztuki Użytkowej.

Również Politechnika Szczecińska od 1970 
roku posiadała niewielką jednostkę artystyczną 
– Zespół Rysunku Odręcznego na Wydziale Bu-
downictwa i Architektury, pod kierownictwem 
dr. Macieja Prauzińskiego, która w 1997 roku stała 
się fundamentem pod budowę Katedry Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby, i od 2008 roku prowadzi arty-
styczny kierunek: wzornictwo, a w tym roku weszła 
w skład Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego.

Idea powołania w Szczecinie państwowej wyż-
szej uczelni artystycznej ma już ponad 20 lat. Ma-
rzył o tym wspomniany wyżej profesor Jan Szyro-
cki. W 2006 roku jego marzenia postanowili ziścić 
rektor WSSU prof. Radomska-Tomczuk oraz prorek-
tor ds. Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, prof. 
Ryszard Handtke. Wysunięto projekt powołania 
interdyscyplinarnej uczelni, kształcącej studentów 
w dziedzinach sztuk muzycznych i plastycznych. 
Zyskał on poparcie marszałka Zygmunta Meyera 
i prezydenta Szczecina Mariana Jurczyka – nieste-
ty, nie wyszło ono poza słowną deklarację pomocy, 
przez co nie powstały żadne dokumenty mówiące 
o koncepcji, planie działania czy budżecie dla no-
wej szkoły wyższej.

Do dziś podpisano komplet dokumentów, 
które umożliwiają utworzenie wyższej szkoły ar-
tystycznej. Środowisko akademickie jednogłośnie 

opowiada się za potrzebą powołania nowej uczel-
ni, choćby po to, by Szczecin przestał być uwa-
żany za antypody – jak powiedział prof. Andrzej 
Tomczak, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz 
i Grai ki WSSU. Dr Piotr Klimek, z Katedry Eduka-
cji Artystycznej US, który pracował przy projekcie, 
podkreśla, że najważniejszą korzyścią dla miasta 
jest nowy model kształcenia i współpraca między 
studentami różnych dziedzin artystycznych przy 
realizacji wspólnych projektów. 

Przypomnijmy, że 29 stycznia bieżącego roku 
senat Uniwersytetu Szczecińskiego w uchwale 
nr 6/2009 wyraził poparcie dla inicjatywy utworze-
nia w Szczecinie Akademii Muzyki i Sztuk Wizual-
nych oraz zgodę na włączenie Katedry Edukacji Ar-
tystycznej Wydziału Humanistycznego US w struk-
tury powstającej Akademii.

Akademia – interdyscyplinarność 
i innowacyjność

Powstająca na naszych oczach Akademia bę-
dzie ośrodkiem integracji wielu dziedzin artystycz-
nych. To tutaj obok siebie będą pracować przyszli 
grai cy, architekci wnętrz, dyrygenci czy soliści. 

Początkowo uczelnia funkcjonowała w ne-
gocjacjach pod roboczą nazwą Akademii Muzyki 
i Sztuk Wizualnych, która nie do końca spełniała 
wymogi prawne. 

 Nowa nazwa – Akademia Sztuki jest bardziej 
interdyscyplinarna, a dalszy rozwój działalności 
uczelni pozwoli na dołączenie kolejnych dziedzin, 
takich jak, np. teatr czy balet. Dotychczas powoła-
no do życia trzy wydziały: sztuk wizualnych, teorii 
i edukacji artystycznej oraz instrumentalny, a na 
nich kierunki m.in.: grai ka, architektura wnętrz, 
nowe media i dyrygentura.

W 2006 roku inicjatywę utworzenia uczelni 
artystycznej zgłosiły szczecińskie środowiska aka-
demickie, twórcy i animatorzy sztuki, których na-
jaktywniejszym reprezentantem jest jazzman, szef 
Stowarzyszenia Orkiestra Jazzowa, Sylwester Ostro-
wski. Formalnym liderem działań stał się rok póź-
niej przewodniczący Rady Miasta Szczecin dr Bazy-
li Baran, który szybko utworzył zespół społeczny 
ds. powołania uczelni artystycznej. W jego skład 
weszli profesorowie: Maria Radomska-Tomczuk, 
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Andrzej Tomczak, Bohdan Boguszewski, Ryszard 
Tokarczyk, Zbigniew Romańczuk i Eugeniusz Kus, 
doktorzy habilitowani Waldemar Wojciechowski 
i Leszek Żebrowski, doktorzy Danuta Dąbrowska-
-Wojciechowska, Jerzy Siemak, Piotr Klimek i Zenon 
Butkiewicz oraz Maria Ćwikieł, Lech Karwowski, 
Lucjan Bąbolewski, Sebastian Sahajdak, Sylwester 
Ostrowski, Jerzy Serdyński i Sławomir Szafrański. 

Przełomowym momentem okazało się podpi-
sanie w marcu 2008 roku porozumienia pomiędzy 
wojewodą Marcinem Zydorowiczem, marszałkiem 
Norbertem Obryckim i prezydentem Piotrem 
Krzystkiem o współpracy na rzecz utworzenia Aka-
demii Sztuki w Szczecinie. Dokument ten dał też 
początek pracom nowego zespołu roboczego, kie-
rowanego przez pełnomocnika wojewody, którym 
został Sylwester Ostrowski. W jego skład weszli 
poza wyżej wymienionymi osobami, dr Piotr Kli-
mek – muzyk z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 
rektor Wyższej Szkoły Zarządzania, ekonomista, 
dr Adam Rudawski. Od początku projekt wspiera 
Minister Bogdan Zdrojewski oraz zachodniopo-
morscy parlamentarzyści: Magdalena Kochan i Sła-
womir Preiss.

Jednak zespół od początku borykał się z wielo-
ma problemami. Poznańska Akademia Muzyczna 
obawiała się utraty szczecińskiej kadry i odpływu 
studentów, którzy wybraliby naukę w naszym mie-
ście. Po rocznych negocjacjach udało się wypraco-
wać kompromis i zgodę między kadrą z obu miast, 
która zadeklarowała chęć współdziałania dla dobra 
nowego centrum edukacji artystycznej.

 Ostatecznie projekt Akademii Sztuki zakłada 
utworzenie trzech wydziałów: Twórczości, Inter-
pretacji i Edukacji Artystycznej i Teorii Sztuki, Sztuk 

Wizualnych oraz Instrumentalnego. Pierwsze dwa 
powstaną z połączenia Katedry Edukacji Artystycz-
nej Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Eduka-
cji Muzycznej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu 
oraz przekształcenia Wyższej Szkoły Sztuki Użytko-
wej (formalnie ulegnie ona likwidacji, a studenci 
i wykładowcy przejdą do nowej uczelni). Wydział 
Instrumentalny będzie tworzony od podstaw przy 
jednoczesnym wygaszaniu wydziału i lii poznań-
skiej Akademii Muzycznej.

Pomimo kompletu dokumentów i szczegóło-
wego planu szybko pojawiły się problemy i nanso-
we. Ministerstwo Finansów odmówiło udzielenia 
środków na remont i rozpoczęcie pracy Akademii. 
Profesor Andrzej Tomczak, dziekan Wydziału Archi-
tektury Wnętrz i Grai ki WSSU w jednym z wywia-
dów mocno podkreślił, że zakładany budżet uczel-
ni w kwocie 18 milionów nie stanowi znacznego 
wysiłku i nansowego dla państwa, a zaniechanie 
z tego powodu stworzenia Akademii byłoby kary-
godne, ponieważ prace nad jej powstaniem są już 
zaawansowane. Skompletowano już kadrę, która 
składać się będzie ze szczecińskich artystów, wy-
kładowców US, gości z Akademii Muzycznej w Po-
znaniu i uznanych w Europie i na świecie artystów. 
Wstępne deklaracje złożyli już m.in. muzycy jazzo-
wi: Billy Harper, Newman Taylor Baker i Francois 
Theberge.

Jeśli nic nie stanie więcej na przeszkodzie, już 
w październiku 2010 roku studia rozpocznie około 
czterystu studentów, a docelowo będzie ich pra-
wie dwukrotnie więcej. 

Siedzibą główną uczelni będzie Pałac pod Glo-
busem przy placu Orła Białego (na zdj.), dodatko-
wo w skład gmachów Akademii włączone zostaną 
budynki przy ulicy Kuśnierskiej oraz kamienica 
Wyższej Szkoły Użytkowej przy ulicy Kolumba.

Akademia – integracja i inspiracja
W dzieło powołania uczelni włączyli się w dość 

niekonwencjonalny (przez niektórych odczytany 
jako radykalny) sposób również przyszli studen-
ci. 29 maja 2009 roku młodzi artyści – uczniowie, 
studenci z Zespołu Szkół Muzycznych, Liceum 
Plastycznego i Wyższej Szkoły Sztuki Użytko-
wej zorganizowali pod Ratuszem Staromiejskim 
happening w geście poparcia dla idei szybkiego 
utworzenia Akademii Sztuki w Szczecinie, tym sa-
mym pokazując władzom, że ich środowisko jest 
zintegrowane i w pełni przygotowane na pod-
jęcie nauki w nowej uczelni, która umożliwi im 
dalszy rozwój i kontynuację studiów na wyższym 
poziomie. 

Oczywisty wydaje się fakt, że wymiana do-
świadczeń w interdyscyplinarnej uczelni, możli-
wość współpracy między studentami stanie się 
bazą pod stworzenie unikalnych projektów ar-
tystycznych. Sprawi to także, że środowisko kul-
turalno-opiniotwórcze ożyje i wesprze starania 
Szczecina o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. Dzięki temu zostaniemy zauważeni 
i wyróżnieni na mapie „Kulturalnej Europy”. A na 
tym najbardziej nam wszystkim zależy. 

Przyszła siedziba 
Akademii Sztuki

fot. Magdalena Seredyńska
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WYDARZENIAWielka integracja
To był już XV Campus Akademicki w Międzyzdrojach. Jak co roku, przesłaniem obozu 
była ogólnie pojęta integracja przyszłych studentów z ośrodków akademickich, takich jak: 
Uniwersytet Szczeciński, Pomorska Akademia Medyczna, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika 
Wrocławska, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Jagielloński, 
Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza czy Politechnika Warszawska. 
Tegoroczny Campus gościł również studentów z Ukrainy, a dokładnie ze Lwowa.

Choć Campus zaczął się 4 września 2009 i trwał 
siedem dni, to studenci ze Szczecina swą wielką inte-
grację rozpoczęli już 3 września. Podczas tego szcze-
gólnego dnia pierwszy raz spędzili noc w akademiku, 
a dokładnie w domach studenckich US, zapoznali 
się z hierarchią panującą na Uniwersytecie, spotkali 
się z panią prorektor ds. studenckich prof. Mirosławą 
Gazińską, mieli szansę porozmawiać z pracownikami 
Działu Spraw Studenckich oraz obejrzeć budynek Rek-
toratu. Przez cały czas grupą zajmowali się członkowie 
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, którzy 
zaprowadzili wszystkich na obiad, a potem zagwaran-
towali dobrą zabawę i przyjazną atmosferę podczas 
wieczornej integracji w klubie studenckim Szafa.

Do Międzyzdrojów przyjechało ponad 800 
uczestników, którzy zostali zakwaterowani w czte-
rech ogromnych ośrodkach wczasowych, żywili się 
w dwóch stołówkach, świetnie bawili w jednym na-
miocie podczas koncertów, występów kabaretu i dy-
skotek, brali udział w warsztatach i pokazach, a prze-
de wszystkim zdobywali nowe znajomości i doświad-
czenia. Tu każdy znalazł coś dla siebie.

Dzień Pierwszy (04.09.2009)
O godzinie 17:00 nastąpiło oicjalne otwarcie, 

którego dokonał komendant Krzysztof „Majki” Maj. 
Przedstawił on warsztatowców i kadrę, przypomniał 
o zasadach panujących podczas Campusu i ży-
czył wszystkim wyśmienitej zabawy. Po inauguracji 
uczestnicy zapisywali się na warsztaty, a wybór był 
naprawdę spory. 

Wieczorem gościliśmy szczeciński kabaret stu-
dencki „Szarpanina”, który rozbawił nas do łez.

Dzień Drugi (05.09.2009)
Od samego rana trwały warsztaty, natomiast 

w późnych godzinach wieczornych odbył się koncert 
wschodzącej gwiazdy muzyki reggae, zespołu Mesa-
jah, który przyciągnął tłumy fanów radosnych dźwię-
ków. Tego wieczoru każdy miał niezwykłą okazję 
poznać członków zespołu na tradycyjnej obozowej 
dyskotece.

Julia Jerka

studentka V roku  
teologii US, członkini 

Samorządu Studenckiego

Campus akademicki Międzyzdroje 2009

Dzień Trzeci (06.09.2009)
Atrakcją tego dnia był koncert znanej grupy mu-

zycznej Natural Dread Killaz oraz dyskoteka.

Dzień Czwarty (07.09.2009)
Tego dnia odbywały się spotkania uczelniane oraz 

tradycyjnie „otrzęsiny”. Gwoździem programu był wie-
czorny występ O.S.T.R. – campusowicza sprzed paru 
lat, który darzy obóz w Międzyzdrojach wielkim senty-
mentem i odwiedza nas rokrocznie.

Dzień Piąty (08.09.2009)
Jak co roku i tym razem nie zabrakło najlepszej 

imprezy całego Obozu, a mianowicie Biegu Nocnego, 
w którym wzięły udział 23 drużyny. Dążąc do mety, 
zmagały się z błotem i ciemnościami na plaży i w lesie. 
Warto było, bo na uczestników biegu w namiocie dy-
skotekowym czekała niespodzianka – Piana Party.

Dzień Szósty (09.09.2009)
W ostatnim dniu Campusu mieliśmy okazję obej-

rzeć rezultaty pracy wszystkich uczestników warszta-
tów. Na koniec wystąpił, towarzyszący nam przez te 
wszystkie dni, zespół Road Trip’s Over. Koncert przy-
ciągnął rzesze fanów muzyki rockowej, a po występie 
każdy miał szansę porozmawiać z członkami zespołu 
i podzielić się z nimi swoimi wrażeniami.

fot. Marek Wagner
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Warsztaty

Uzdolnieni plastycznie wraz z Andrzejem Żucz-
kowskim (absolwentem ASP) poznawali techniki ry-
sunku węglem, malowania akwarelami (co okazało się 
niezwykle przydatne podczas Otrzęsin) oraz rzeźby 
w glinie. Prace warsztatowców można było podziwiać 
na wystawie w ostatnim dniu obozu, a także dokonać 
zakupu arcydzieła.

Sukces telewizyjnego programu „Taniec z gwiazda-
mi” wpłynął chyba na wybory uczestników, wśród któ-
rych wielkim zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
taneczne Broni Królikowskiej. Utworzono w związku 
z tym aż cztery grupy: taniec towarzyski i  nowoczes-
ny, solo latino oraz hip-hop. Bronia Królikowska pod-
sumowując warsztaty zaznaczyła, że młodzież jest 
zdolna i pracowita (co mogliśmy zauważyć w czasie 
końcowego pokazu), i choć długa droga przed nimi, to 
ma nadzieję, że ich przygoda z tańcem nie skończy się 
wraz z wyjazdem. 

Miłośnicy fotograi i uczestniczyli w warsztatach 
prowadzonych przez Sławomira Smreka, które w tym 
roku były naprawdę wyjątkowe. Oprócz szlifowania 
umiejętności robienia zdjęć aparatami wysokiej kla-
sy, studenci Politechniki Wrocławskiej oraz studentki 
ze Lwowa wykonali camera obscura – aparaty z puszek 
po piwie! Wystawa prac przyciągnęła tłumy zaintere-
sowanych, którzy nie spodziewali się takiego zastoso-
wania kawałka aluminium.

W tym roku można było wziąć udział w warszta-
tach i lmowych prowadzonych przez Seweryna Zybor-
ta. Uczestnicy samodzielnie nagrali materiał, który na-
stępnie zmontowali, tworząc teledysk będący wielkim 
skrótem tego, co działo się podczas naszego pobytu 
w Międzyzdrojach. W ostatnią noc i lm obejrzeli wszy-
scy campusowicze. Wyniki ich pracy można zobaczyć 
na www.studnet.pl.

Warsztaty dziennikarskie to idealne miejsce dla 
osób dociekliwych, które zajmowały się wywiadami, 
relacjami, sondażami. Efektem ich prac i starań była 
wydana w przedostatnim dniu „Obozetka” – gazeta 
o Campusie.

W głębi tzw. „lasu”, czyli jednego z zajmowanych 
przez nas ośrodków, mieści się mały, biały domek, zna-
ny jako „drewniak”. Tam właśnie każdego dnia, z dala 
od przypadkowych przechodniów, wraz z członkami 
szczecińskiego zespołu Road Trip’s Over: Konradem 
Słoką, Maciejem Kiersznickim oraz Kacprem Kosińskim 
uczestnicy warsztatów muzycznych ciężko pracowali, 
by zagrać dla nas jak najlepiej potrai ą. W ruch poszły 
gitary elektryczne i akustyczne, perkusja i mikrofony. 
Efektem pracy warsztatowców był repertuar czterech 
zespołów, które zabawiały nas w dniu pokazów.

Otrzęsiny
Stały punkt programu, pełen ciekawych zabaw 

i konkursów, także w tym roku okazał się jedną z naj-
lepszych imprez podczas Campusu. Walki w kisielu, 
bitwa na jajka, bieg z przeszkodami, malowanie twa-
rzy, tradycyjne koszulki z logo obozu, zjazd na klacie. 
Wszyscy bawili się znakomicie.

Dzień ukraiński
Wspólnie z naszymi wschodnimi sąsiadami zorga-

nizowaliśmy Dzień Kultury Ukraińskiej, podczas któ-
rego można było usłyszeć ukraińską muzykę ludową 
oraz współczesną, zapoznać się ze sztuką malowania 
na szkle, nauczyć się paru ukraińskich wyrażeń oraz 
posłuchać bajek a także obejrzeć i lmy i zdjęcia ukazu-
jące piękno natury.

Podsumowując cały Campus Akademicki Między-
zdroje 2009 powiedzieć należy tylko tyle: jeśli byłeś 
z nami, wiesz, o czym mówię, jeśli nie, żałuj i dołącz do 
nas za rok. Naprawdę warto!  

fot. Marek Wagner
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Tłumy słuchaczy 
w przepełnionej sali

fot. Jerzy Giedrys

Ks. profesor Michał Heller 
w trakcie wykładu

fot. Jerzy Giedrys

WYDARZENIA

KSIĄDZ PROFESOR
 i teoria wielkiego wybuchu

17.09.2009 odbył się kolejny z serii organizowanych przez Wydział Humanistyczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego wykładów otwartych o wspólnej nazwie „Szczecin 
Humanistyczny”.  Temat „Wielki wybuch i stworzenie wszechświata” okazał się fascynujący 
i na spotkanie z ks. prof. Michałem Hellerem – i zykiem, kosmologiem, teologiem, 
matematykiem i i lozofem – przybyły tłumy słuchaczy.

Celem wykładów otwartych, organizowanych 
pod nazwą „Szczecin Humanistyczny” jest: „sze-
rokie upowszechnianie treści humanistycznych, 
propagowanie kultury humanistycznej, krzewie-
nie idei studium humanitatis, prezentacja humani-
stycznych intencji edukacji – w duchu tolerancji, 
ku wielokulturowemu dialogowi i ochronie hu-
manistyki”. (Idea projektu została zaprezentowana 
w „Przeglądzie Uniwersyteckim” 2008 nr 10-12).

Ks. prof. Michał Heller miał w Szczecinie wy-
jątkowo napięty grafik spotkań, wygłosił m.in. 
wykład na międzynarodowej konferencji poświę-
conej Hermannowi Grassmannowi, wybitnemu 
szczecińskiemu matematykowi, fizykowi i języko-
znawcy, żyjącemu w XIX wieku, o którym mówi 
się, że gdyby żył nieco później, byłby wielokrot-
nym laureatem Nagrody Nobla. 

Wykład pt. „Wielki wybuch i stworzenie wszech-
świata” odbył się w auli Wydziału Teologicznego 
przy ul. Papieża Pawła VI. Zainteresowanie spot-
kaniem było tak wielkie, że znaczna część poten-
cjalnych słuchaczy pozostała poza aulą, ledwie wy-
chwytując pojedyncze słowa, a wiele osób utknęło 

na schodach, na których nie było słychać już nic. 
Okazało się tym samym, że można zorganizować 
wykład popularnonaukowy, którego frekwencyjny 
sukces okaże się jego największą wadą.

Skąd takie zainteresowanie? Chyba każdy 
chciałby dowiedzieć się, jak ksiądz profesor, re-
prezentujący jednocześnie takie dziedziny jak 
wiara i nauka, ustosunkuje się do teorii wielkiego 
wybuchu. Okazało się, że dla laureata Nagrody 
Templetona – wyróżnienia przyznawanego za bu-

dowanie mostów między religią i nauką – pogo-
dzenie tych sprzeczności nie stanowi problemu. 
Prof. Heller nie zanegował teorii wielkiego wybu-
chu. „Początkowa osobliwość, czyli wielki wybuch, 
to jest dziura w naszej wiedzy. Umieszczanie tam 
stwórczej działalności Pana Boga teolodzy nazy-
wają hipotezą Boga od zapychania dziur” – stwier-
dził między innymi.

Byliśmy świadkami naprawdę ciekawego wy-
stąpienia, łączącego w logiczną całość dwa bie-
guny poznania – wiarę i naukę. Prof. Heller udo-
wodnił, że wybitny umysł potrafi „zapchać dziury 
wątpliwości”. Przynajmniej swoich. 

Bartosz Marciniak

student Wyższej Szkoły 
Humanistycznej 

w Szczecinie
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fot. Jerzy Giedrys
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Pierwszy polski zdobywca Nagro-
dy Templetona, przyznawanej za 
przerzucanie pomostów między 
nauką a religią. Fundator i Dyrektor 
„Centrum Kopernika Badań Inter-
dyscyplinarnych”. 
Jest członkiem m.in. Watykańskie-
go Obserwatorium Astronomicz-
nego i Papieskiej Akademii Nauk, 
Polskiego Towarzystwa Fizyczne-
go, Polskiego Towarzystwa Astro-
nomicznego, International Society 
for General Relativity and Gravi-
tation, European Physical Society, 
Center for Theology and the Natu-
ral Science.
Autor lub współautor kilkuset pub-
likacji. Twórca Krakowskiej Grupy 
Kosmologicznej i współtwórca 
z abp. Józefem Życińskim Ośrodka 
Studiów Interdyscyplinarnych PAT.

Do końca roku w ramach „Szczecina Humanistycznego” pla-
nowane są trzy wykłady: w październiku prof. dr hab. Andrzeja 
Witkowskiego, w listopadzie prof. Janusza Janeczka i w grudniu 
prof. Franciszka Ziejki. 

Czy kolejne spotkania będą cieszyły się taką samą frekwencją 
i czy wzbudzą podobne zainteresowanie? Miejmy nadzieję, że 
spełnią się oczekiwania organizatorów, którzy w naszym mieście 
chcą promować idee humanistyczne. 

(www.us.szc.pl/szczecin_hum/)

W wykonaniu punktu III wyroku 
z dnia 7 XI 2008 r., zgodnie 
z zobowiązaniem Sądu Rejonowego 
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód 
w Szczecinie IV Wydział Karny 
publikuje się następującą treść 
wyroku w wersji oryginalnej.

KS. PROF. DR HAB. 
MICHAŁ HELLER

Światowej sławy naukowiec, 
kosmolog, i lozof i teolog
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Pierwsze plany założenia grupy pojawiły się już 
w 2007 r. podczas rozmów dwóch zapalonych brydży-
stów, mgr. Janusza Blanka, kierownika Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu, oraz dr. Jacka Batóga, 
pracownika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania. W listopadzie 2008 roku udało się zorganizo-
wać Otwarty Turniej Brydżowy o Puchar Rektora Uni-
wersytetu Szczecińskiego, który cieszył się niespodzie-
wanie dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim 
sto dwanaście osób, co przerosło oczekiwania samych 
organizatorów i było czytelnym sygnałem, że Szczecin 

to miejsce, w którym są liczni miłośnicy tej gry. To mia-
sto ma duży potencjał, mieszkańcy kochają i uprawiają 
sport w najróżniejszych postaciach – komentuje pełen 
wiary dr Jacek Batóg. 

Pierwsze spotkanie sekcji brydża AZS US odbyło 
się niedługo później, w styczniu 2009 roku. Frekwen-
cja – podobnie jak na turnieju – zaskoczyła wszystkich, 
zjawiło się bowiem siedemdziesiąt osób. Musieliśmy 
zmienić sale na większe, nikt z nas nie przypuszczał, że 
chętnych będzie aż tak wielu – wspomina kierownik 
sekcji dr Jacek Batóg. 

Po półrocznym okresie grupa ustabilizowała się 
na poziomie trzydziestu graczy, którzy pojawiają się 
regularnie na spotkaniach (środa, godz. 17:00, WNEiZ, 
ul. Mickiewicza). Podzieleni są oni na dwie grupy w za-
leżności od poziomu zaawansowania. Każde zajęcia 
zaczynają się od zagadnień teoretycznych, a kończą na 
ćwiczeniach praktycznych pod okiem wykładowców. 
Prowadzącymi są doświadczeni szczecińscy brydżyści: 
Julian Pisarek, Robert Cylwik, Damian Wroński, Damian 
Ćwirko oraz aktualny wicemistrz olimpijski z Pekinu 
Konrad Araszkiewicz. Uczestnicy to zarówno studenci, 
pracownicy US, jak i osoby niezwiązane z uczelnią. Już 
po kilku miesiącach działania sekcji można zauważyć, 
że inicjatywa trai ła na podatny grunt. 

Aktywność środowiska jest coraz większa, na co 
wskazuje organizacja kolejnej imprezy. W czerwcu 
2009 roku odbył się Wielomecz Brydżowy o Puchar 
Dziekana WNEiZ, w którym rywalizowały drużyny: 
szczecińskich lekarzy, prawników, Zachodniopomor-
ski Związek Brydża Sportowego, Stowarzyszenie Bry-
dżowe „Brydż-Star” ze Stargardu Szczecińskiego oraz 
Sekcja Brydżowa AZS US. W tym miejscu należy też 
wspomnieć o wsparciu, jakie udziela uczelnia, dr Ja-
cek Batóg podkreśla: Pomoc władz WNEiZ jak i rektora 
Waldemara Tarczyńskiego jest nieoceniona. 

Nadchodzi nowy rok akademicki i wszystko wska-
zuje na to, że środowisko brydżowe na Uniwersytecie 
Szczecińskim będzie się dynamicznie rozrastać. Już 14 
października planowane jest pierwsze spotkanie grupy 
początkującej, do której zgłoszenia trwają na bieżąco. 

W listopadzie kolejna edycja Otwartego Turnie-

ju o Puchar Rektora, która nabiera coraz większej 

rangi. W tym roku poza władzami uczelni patronuje 

mu również Marszałek Województwa Zachodniopo-

morskiego Władysław Husejko. 

Więcej informacji na temat zapisów i samej sek-

cji można zaleźć na: www.us.szc.pl/brydz. 

Od kilku lat obserwujemy w Polsce stopniowe odradzanie się brydża. Jest to po części 
zasługa mądrej polityki Polskiego Związku Brydża Sportowego jak i ludzi pełnych pasji, 
którzy z wielkim zaangażowaniem poświęcają się pracy nad popularyzacją olimpijskiej 
dyscypliny sportu. Dzięki inicjatywie właśnie takich osób powstała sekcja brydżowa 
Akademickiego Związku Sportu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Brydż
nie tylko akademicki

Zwycięska drużyna
reprezentująca szczecińskich 

lekarzy oraz dziekan WNEiZ 
US prof. Leon Dorozik

i kierownik SWFiS
mgr Janusz Blank w trakcie 

Wielomeczu Brydżowego 
o Puchar Dziekana WNEiZ, 

który odbył się na WNEiZ US 
w dniu 20 czerwca

fot. Szymon Batóg

Karol Hajdukiewicz

student III roku i lologii 
polskiej US
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Kobieta biznesu

Małgorzata Mazur

szczecinianka, członkini 
nieformalnej grupy 

„Mankament”, feministka, 
studentka IV roku ilologii 

polskiej

Tamten projekt zakończył się sukcesem, kobiety 
przekonane o swoich możliwościach, zajęły się spełnia-
niem marzeń i odkrywaniem własnych dróg kariery.

To działo się jednak w Krakowie, automatycznie 
pojawia się więc pytanie: a jak w naszym mieście moż-
na zrealizować swe plany zawodowe?

Okazuje się, że 15 września 2009 r. zakończono 
proces decyzyjny drugiej edycji projektu organizo-
wanego przez Dział Spraw Międzynarodowych naszej 
uczelni – „Szkoła przedsiębiorczości Uniwersytetu 
Szczecińskiego – Kobieta Biznesu”. Projekt skierowa-
ny został do kobiet, które chciałyby poprzez uczestni-
ctwo w specjalistycznych szkoleniach podnieść swoje 
kwaliikacje zawodowe, zdobyć wiedzę i umiejętności 
niezbędne do założenia i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Projekt jest realizowany dzięki środkom 
uzyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Szkoła przedsiębiorczości Uniwersytetu Szcze-
cińskiego – Kobieta Biznesu", jak informuje Andrzej 
Łuc, kierownik Działu Spraw Międzynarodowych, nie 
jest pierwszą tego typu inicjatywą mającą na celu 
pomoc w założeniu i prowadzeniu własnej działal-
ności gospodarczej. Powodzeniem zakończyły się 
dwa wcześniejsze projekty: „Pierwsze kroki w bizne-
sie” i „Mój biznes”. Tym razem oferta jest skierowana 
wyłącznie do kobiet, które mają pomysł na założenie 
własnej irmy, a nie dysponują odpowiednią wiedzą, 
jak wdrożyć w życie swe plany.

Należy zaznaczyć, że w projekcie brać mogą udział 
nie tylko absolwentki Uniwersytetu Szczecińskiego, 
lecz również innych uczelni oraz kobiety w każdym 
wieku, które są mieszkankami województwa zachod-
niopomorskiego i w tym regionie zamierzają założyć 
działalność gospodarczą. 

Swój akces zgłosiło 250 pań, w procesie rekruta-
cyjnym wyłoniono 60 uczestniczek, które zostaną 
podzielone na dwie grupy szkoleniowe. 30% kobiet, 
które zakwaliikowały się do projektu, nie ma ukoń-
czonych 25 lat. Większość uczestniczek jest ze Szcze-
cina, reszta z Wałcza i Koszalina. Niestety, do projektu 
nie zgłosiła się żadna kobieta niepełnosprawna.

Pomysły kobiet na realizację planów zawo-
dowych i biznesowych są bardzo różne: od zakła-
dów kosmetycznych, fryzjerskich, protetycznych 
poprzez działalność księgową i w branży ubezpie-
czeniowej do biur rachunkowych włącznie. Jedna 
z uczestniczek projektu nosi się z zamiarem otwo-
rzenia galerii rękodzielniczej (trzymam kciuki!). 

Uczestniczki, którym udało się zakwaliikować 
(decydowało o tym miejsce w rankingu rekrutacyj-
nym obejmującym wyniki z testu ekonomicznego, 
logicznego oraz przebieg rozmowy kwaliikacyj-
nej) wezmą udział w indywidualnych i grupowych 
szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Tematami szkoleń będą zarówno 
teoretyczne podstawy działalności rynkowej, ra-
chunkowości, marketingu, ekonomii (łącznie 100 
godzin), jak również praktyka: pisanie biznesplanu, 
analizowanie potrzeb rynkowych, podejmowanie 
decyzji biznesowych. 

Indywidualne konsultacje ze specjalistami po-
mogą uczestniczkom w rozwianiu wątpliwości co 
do pierwszych, najtrudniejszych etapów zakłada-
nia własnej irmy.

Po zakończeniu szkolenia kobiety, które zdecy-
dują się na działalność gospodarczą, będą mogły 
ubiegać się o bezzwrotne wsparcie inwestycyjne 
w wysokości 25 tys. zł oraz wsparcie pomostowe do 
1000 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy. 

Andrzej Łuc zakłada, że maksymalną dotację 
jest w stanie uzyskać 40 najlepszych projektów 
irm, o czym zadecyduje ranking utworzony na ko-
niec szkolenia. Firma, która otrzyma dotację, przez 
12 pierwszych miesięcy działalności będzie moni-
torowana przez Dział Spraw Międzynarodowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Inicjatywa ta tchnie optymizmem i zachętą do 
kreatywnej rywalizacji, gdyż jest o co walczyć. Po-
zostaje mi życzyć wszystkim kobietom kształcącym 
się w ramach projektu powodzenia w spełnianiu 
marzeń i pasji oraz realizacji swych zamierzeń za-
wodowych.  

 Kiedy prawie rok temu przeczytałam, w mocno już wtedy nieaktualnej „Zadrze” 
(nr 1-2, 2007), artykuł o szkoleniach organizowanych przez organizację Efka w ramach 
Akademii Przedsiębiorczości Kobiet, zawarte w nim relacje uczestniczek zrobiły na mnie 
wielkie wrażenie – tchnęły optymizmem, energią, wiarą w siebie i swoje możliwości, 
chęcią do życia i działania. Były wyrazem zmiany, jaka zaszła w uczestniczkach po 
udziale w pakiecie szkoleń. Pasja i zaangażowanie kobiet nie pozostawiały wątpliwości: 
taka inicjatywa jest potrzebna! Na podstawie tych relacji powstał blog internetowy 
(akademiakobiet.blox.pl), będący świadectwem tego, jak bardzo potrzebne jest spełnienie 
zawodowe i jak wiele może wnieść pozytywnych zmian w nasze życie.

WYDARZENIA

PATRON  MERYTORYCZNY:
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Z  kart historii

Po 1945 roku szczecińskie środowisko akade-
mickie zaczęto tworzyć metodą małych kroków. 
Najpierw wysunięta została inicjatywa powołania 
oddziału Akademii Handlowej w Poznaniu. Przy-
chylność rektora Akademii profesora Józefa Gór-
skiego doprowadziła do otwarcia i lii Akademii 
w Szczecinie. 

W 1946 roku zaczęto przygotowania do otwar-
cia Szkoły Inżynierskiej. Najpierw w grudniu tegoż 
roku zorganizowano kursy przygotowawcze dla 
osób, które nie posiadały świadectwa dojrzałości, 
a 20 stycznia 1947 roku minister podpisał rozporzą-
dzenie powołujące tę uczelnię, ale z datą 1 grudnia 
1946 roku. Normalne zajęcia rozpoczęły się 15 lu-
tego 1947 roku. Inauguracja roku akademickiego 
odbyła się 8 marca. 

Obraz rozwoju szczecińskiego szkolnictwa wyż-
szego uzupełniał fakt powstania 17 lipca 1954 roku 
Wyższej Szkoły Rolniczej. Transformację pierwsze-
go etapu kształtowania się ośrodka akademickiego 
w stolicy Pomorza Zachodniego zakończyła fuzja 
w 1955 roku Szkoły Inżynierskiej z Wyższą Szkołą 
Ekonomiczną, co skutkowało powstaniem Politech-
niki Szczecińskiej. 

W latach pięćdziesiątych na mapie naukowej 
polski Szczecin pojawił się jako miasto, w którym 
zaczęły działalność różne instytucje humanistycz-
ne. W grudniu 1956 roku powstało Szczecińskie 
Towarzystwo Naukowe, które dwa lata później za-
inicjowało oddolne działania na rzecz powołania 
uniwersytetu. STN powołał specjalną Komisję ds. 
Uniwersytetu, która miała zająć się sprawami statu-
towymi, ekonomicznymi, personalnymi, lokalowy-
mi i bibliotecznymi. Uważano, że na tej drodze STN 
znajdzie sojuszników we władzach wojewódzkich 
i partyjnych, Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwie 
Szkolnictwa Wyższego i w ośrodku poznańskim od-
noszącym się do całej inicjatywy bardzo pozytyw-
nie. Zabiegi te, z różnych względów, nie przyniosły 
pożądanego efektu.

Wiele europejskich uniwersytetów obchodzi dziś wspaniałe jubileusze, a ich tradycje sięgają 
często kilkuset lat. Historyczne Pomorze należy do tych regionów historycznych, które 
też mogą pochwalić się tradycją uniwersytecką, gdyż w 1456 roku powstał uniwersytet 
pomorski, ale w Greifswaldzie (Gryi i), który, według źródeł, miał być później w 1534 
roku przeniesiony do Szczecina. Tak się jednak nie stało. Do idei powstania uniwersytetu 
wrócono dopiero po II wojnie światowej. 

Droga Szczecina do uniwersytetu miała prowa-
dzić przez Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnymi eta-
pami budowania fundamentów pod przyszły Uni-
wersytet Szczeciński były Wyższa Szkoła Nauczy-
cielska działająca w latach 1968-1973 oraz będąca 
i lią Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
i powstała na jej bazie w 1973 roku Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna. Ostatecznie Uniwersytet Szczeciń-
ski powołano uchwałą Sejmu z dn. 21 lipca 1984 
roku. Pierwsza inauguracja roku akademickiego 
na US odbyła się 30 września 1985 roku. 

Tekst pochodzi z przygotowywanego do dru-
ku „Albumu Uniwersytetu Szczecińskiego”.

prof. Edward 
Włodarczyk

prorektor US 
ds. Kształcenia, 
profesor Zakładu Studiów 
Społecznych
Instytutu Historii 
i Stosunków 
Międzynarodowych US

fot. Jerzy Giedrys

27

TEMAT NUMERU: 25 lat US





Elżbieta Beata Nowak: Tematem naszego 
dzisiejszego spotkania jest przygotowywana 
z okazji 25-lecia powstania uczelni monograi a 
„Uniwersytet Szczeciński 1985-2010. Na przeło-
mie wieków i czasów”. Zanim jednak przejdzie-
my do rozmowy na ten temat, pozwolę sobie 
zapytać Pana Rektora, czym dla Pana prywatnie 
jest świętowany jubileusz? 

Prof. Waldemar Tarczyński, JM Rektor US: 25 
lat Uniwersytetu Szczecińskiego to jest prawie całe 
moje życie zawodowe, ponieważ swoją pracę pod-
jąłem na Politechnice Szczecińskiej w 1983 roku na 
Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, 
który to wydział, obok Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej, dwa lata później stanowił zalążek Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Jako młody asystent, bezpośrednio 
po służbie wojskowej, rozpoczynałem swoją przy-
godę pracy naukowej i dydaktycznej w US. Jestem 
absolwentem wydziału, który jest w strukturach 
uniwersytetu, później zostałem asystentem, dokto-
rem, profesorem ciągle w tej samej jednostce orga-
nizacyjnej, więc można powiedzieć, że tak napraw-
dę uczelnia ta jest moim drugim domem.

E.B.N.: Czas jubileuszu sprzyja zazwyczaj re-
l eksjom i podsumowaniom. Jednym z przeja-
wów tej wzbogacającej naszą wiedzę tendencji 
są publikacje podsumowujące dorobek instytu-
cji. Kto był inicjatorem wydania monograi i Uni-
wersytetu Szczecińskiego?

Prof. W.T.: Inicjatorem przygotowania dzieła był 
prof. Włodzimierz Stępiński. W toku jednego z na-
szych spotkań, na którym omawialiśmy różne ważne 
kwestie dotyczące naszej uczelni, profesor skonstato-
wał, że takiego kompleksowego dzieła o Uniwersy-
tecie Szczecińskim nie ma. A życie jest bezwzględne, 
idzie tylko w jednym kierunku, pewne fakty umierają 
razem z ludźmi, w związku z tym warto stworzyć taką 
monograi ę, która będzie podsumowaniem tego, co 
się działo przez ostatnie 25 lat; ukaże, czym przez te 
lata uniwersytet się stał. Diagnoza posłuży być może 
wskazaniu kierunków, w których nasza uczelnia bę-
dzie się dalej rozwijała. Oczekuję, że ten piękny tom 

promować będzie szczecińską Alma Mater w świecie 
akademickim, nie tylko polskim, ale także europej-
skim i światowym.

E.B.N.: Jak zatem pojawiła się koncepcja 
dzieła, domyślam się, że trakcie prac była mo-
dyi kowana?

Prof. Włodzimierz Stępiński: Wyzwanie, jakie 
postawiliśmy sobie z panem rektorem prof. Tarczyń-
skim okazało się bardzo trudne, dlatego że to była 
pierwsza tego rodzaju próba podjęta w mieście, które 
nigdy wcześniej uniwersytetu nie miało, także w cza-
sach niemieckich. Właściwie nie mieliśmy i nie mamy 
odpowiednich wzorców, istniejące monograi e in-
nych uniwersytetów genezą i warunkami „dochodze-
nia do uniwersytetu” nie przystają do realiów tej czę-
ści Ziem Zachodnich. Przeto naszą publikację można 
określić jako pionierską. W budowaniu jej koncepcji 

Ku  najlepszym
               wzorcom...

JM Rektor prof. dr hab. 
Waldemar Tarczyński

fot. Jerzy Giedrys
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musieliśmy uwzględnić kilka nader istotnych, specy-
i cznych dla nas aspektów. Możemy powiedzieć, że 
jako społeczność uniwersytecka jesteśmy rezultatem 
wielu niezwykle konsekwentnych działań, niekiedy 
przeplatanych zniechęceniem. Nawet w tak trudnych 
chwilach jakże wielu ludzi nigdy nie traciło nadziei! 

Ojcami założycielami uczelni byli nie tylko repre-
zentanci środowiska nauki, w którym postacią więcej 
niż symboliczną był prof. Piotr Zaremba, zaś poza 
Szczecinem – nade wszystko prof. Gerard Labuda, 
nestor polskiej myśli zachodniej i wychowawca trzech 
generacji humanistów na tych ziemiach. W stopniu 
jeszcze większym kluczowe decyzje w sferze decyzji 
i skutku spoczywały w rękach elity ówczesnej admi-
nistracji państwowej i partyjnej, kierownictwa związa-
nych z nimi świata mediów i ich współpracowników. 
Gorąco powstanie uniwersytetu w Szczecinie wspie-
rał dziennik „Rzeczpospolita”, o czym zapominać nie 
możemy. 

Szczególnie młodemu pokoleniu przypomnę, że 
do 1989 r. to przecież Komitet Wojewódzki Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej i Wojewódzka Rada 
Narodowa w Szczecinie, a szerzej państwo, decydo-
wały w dużym stopniu także o tempie rozwoju nauki, 
warunkach jej działania, wpływały one też na decyzje 
kadrowe. Pamiętać trzeba również o osobach two-
rzących struktury nauki, które weszły później w skład 
uniwersytetu. Mówił już o tym pan rektor. Wszyscy 
wymienieni są w jakiejś mierze współtwórcami naszej 
Alma Mater. 

Drugą ważną sprawą, która była istotna przy 
ustalaniu koncepcji publikacji, był fakt, że jesteśmy 
jedynym najdalej na zachód położonym wielkim mia-
stem Polski, które długo zmagało się po wojnie z jej 
skutkami, w którym zajmowano się przede wszystkim 

sprawami wtedy priorytetowymi: zdrowia, techniki, 
odbudowy. W sferze nauki miasto to wyłoniło się jako 
miejsce, w którym pomysł na założenie uniwersytetu 
był jednym z ostatnich.

Biorąc pod uwagę te wymienione powyżej i inne 
aspekty zadecydowaliśmy, że próby opisania doko-
nań 25-lecia nie można powierzyć dwóm czy trzem 
osobom, tak jak to miało miejsce na innych starszych 
uczelniach, w „starej” Polsce. Nawiązując do słów 
wcześniej powiedzianych, przypomnę, że w nowej 
Polsce, we Wrocławiu polski uniwersytet istnieje od 
1945 r. Przyjęliśmy zatem własną drogę, którą określił-
bym jako metodę uwzględnienia wszystkich segmen-
tów uniwersytetu. Stąd wielość autorów. Za następne 
25 lat młodsze pokolenie przyjmie być może inną 
koncepcję dzieła. 

E.B.N.: Wspomniał Pan o trudnej drodze 
Szczecina do powołania uniwersytetu i jego 
dość szczególnych początkach. 

Prof. W.S.: Tak ta kwestia na pewno będzie pod-
noszona i zajmuje ważne miejsce w publikacji. Chcę 
przede wszystkim powiedzieć, że nie chciałem 
eksponować wątków politycznych, żeby nie powie-
dzieć kontekstu ideologicznego, w jakim rodził się 
uniwersytet. W moim przekonaniu, przy całych pre-
tensjach, jakie mam do generała Wojciecha Jaruzel-
skiego i jego otoczenia za bezkarność sprawców 
śmierci ponad stu oi ar stanu wojennego, twierdzę, 
że gdyby nie tamta ekipa partyjno-państwowa i być 
może także i gdyby nie, jak sądzę, przypadające na 
stan wojenny osłabienie pozycji partyjno-państwo-
wego centrum wobec elit „prowincji”, uniwersytet 
nie powstałby być może aż do 2000 r. Uważam, że 
na ocenę pewnych decyzji jest jeszcze za wcześnie, 
mam wrażenie, że na właściwą perspektywę tam-
tego czasu zdobyć się winna młodsza generacja, 
nie sądzę, aby w tej chwili było to celowe i możliwe. 
W trakcie naszych dyskusji pan rektor podzielił mój 
pogląd na ten temat. 

E.B.N.: Założona koncepcja dzieła, czyli po-
szczególne artykuły przygotowywane przez 
wielu autorów, wymagała ogromnej pracy re-
dakcyjnej.

Prof. W.S.: Jeśli pyta Pani o osoby, to wymienił-
bym na pierwszym miejscu mgr Paulinę Olechow-
ską, która w czasie pełnienia swych obowiązków 
w Biurze Promocji i Informacji US czuwała nad 
przygotowaniem monograi i – gromadziła teksty 
oraz utrzymywała stały i niezbędnie częsty kontakt 
z autorami – oraz dyrektor Edytę Łongiewską-Wijas 
z zespołem Wydawnictwa Naukowego US. 

E.B.N.: Wielość autorów obiecuje wielość 
spojrzeń, tym bardziej że opisana została nie 
tylko historia i dorobek poszczególnych wy-
działów, ale także pozanaukowa działalność 
uniwersytetu, który niezwykle prężnie rozwija 
się w wielu innych dziedzinach. 

Prof. W.S.: Bardzo nam zależało, żeby ten seg-
ment studencki, kulturalny i sportowy, miejsce 

Prof. dr hab. 
Włodzimierz Stępiński

Kierownik Zakładu Studiów 
Niemcoznawczych 

Instytutu Historii 
i Stosunków 

Międzynarodowych US 

fot. Jerzy Giedrys
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młodzieży w społeczności uniwersyteckiej, został 
również uwzględniony. Uważam, że w tej części 
Ziem Odzyskanych wszystko jest inne niż w „sta-
rej” Polsce. Jesteśmy wobec niej mniej lub bardziej 
opóźnieni. Przecież w tym najbardziej niemieckim 
wielkim mieście niemieckiego Wschodu, który po 
decyzjach Poczdamu znalazł się w granicach Pol-
ski, nasze struktury życia duchowego musieliśmy 
wznieść na „surowym korzeniu”, co podnosi zasługi 
i wkład pokolenia pionierów. Także z tych wzglę-
dów, jak wspomniał pan rektor, ten uniwersytet 
powinien zaznaczyć swoje 25-lecie jako pewien bi-
lans, wykazać, że jesteśmy służebni na bardzo wielu 
polach wobec lokalnego społeczeństwa i jak nasza 
praca wpływa na rozwój miasta i regionu. 

Dziękując wszystkim autorom za dyscyplinę 
składania tekstów, chciałbym zwrócić uwagę przy-
szłych czytelników na towarzyszące im ilustracje, 
które w naszym przekonaniu znakomicie oddają 
tradycje naszego uniwersytetu jako dzieła wszyst-
kich generacji uczonych, którzy w nim pracowali 
i pracują. 

E.B.N.: Podsumujmy: wielu autorów, wie-
lość spojrzeń, olbrzymi opracowywany mate-
riał. Jaki zatem obraz uniwersytetu wyłania się 
z przygotowywanej publikacji?

Prof. W.S.: Jesteśmy wciąż jeszcze na dorob-
ku. „Gonimy” te wielkie uniwersytety, staramy się 
być na dobrym polskim i w miarę możliwości – na 
dobrym europejskim poziomie, na tyle, na ile po-
zwala na to polityka ministerstwa i możliwości i -
nansowe, jakie państwo polskie stwarza młodym 

pracownikom naukowym, a moim zdaniem, nie jest 
z tym dobrze. My w monograi i zwracamy uwagę 
na dorobek także młodego pokolenia, które po nas 
przejmie uniwersytet. Czas jubileuszu i przygoto-
wywany tom sprzyjają podsumowaniom, więc są 
to i czas, i miejsce, by w sposób zwięzły oraz umiar-
kowany, a jednocześnie dobitny – pochwalić się 
wieloma osiągnięciami. Chcemy, tak jak powiedział 
pan rektor, mocnym głosem zaznaczyć swój srebr-
ny jubileusz.

E.B.N.: Przygotowując publikację, zawsze 
planuje się jej odbiorcę. Kim będzie czytelnik 
monograi i? Być może ten tom będzie stanowić 
materiał inspirujący dla przyszłych pokoleń, dla 
młodych naukowców, o których mówił pan pro-
fesor Stępiński i w których tak mocno wierzy?

Prof. W.T.: Odpowiedź jest prosta: odbiorcy to 
przede wszystkim środowisko akademickie, nie 
tylko uniwersytetu, ale i pozostałych uczelni Szcze-
cina; wszyscy zainteresowani szkolnictwem wyż-
szym w Polsce, ale i mieszkańcy miasta i regionu, 
choć nie jest to na pewno książka popularnonau-
kowa, którą będzie się kupowało w księgarniach. 
Moim zdaniem, szczególnym odbiorcą powinni 
być ci, którzy decydują o tym, co dzieje się w mie-
ście i regionie, czyli władze miejskie i samorządo-
we. Przygotowywana monograi a to także dobry 
materiał promocyjny, ukazujący obecny wizerunek 
uczelni i jej niezwykle dynamiczny rozwój: od 800 
do 30 tysięcy studentów; od uczelni małej do uczel-
ni średniej, silnej z pełnymi prawami akademickimi; 
od małego zakładu pracy do największego na Po-

TEMAT NUMERU: 25 lat US

Pierwsza uroczysta 
inauguracja roku 
akademickiego 1985/86

fot. Jerzy Giedrys

31



morzu Zachodnim, który zatrudnia ponad 2 tysiące 
osób. Ten niebywały proces wart jest podkreślenia, 
ponieważ w historii uniwersytetów rzadko notowa-
ło się przez 25 lat taką progresję. 

Trzeba przy tym pamiętać, i będzie to przysłowio-
wa mała łyżka dziegciu, że wszelkie władze miejskie 
i samorządowe bardzo hołubiły uniwersytet, ale głów-
nie w sferze werbalnej. Wsparcie materialne, głównie 
w postaci gruntów i obiektów, które zawsze było de-
klarowane, faktycznie nigdy nie nastąpiło. Właściwe 
o każdy budynek należało walczyć, a to, co otrzymy-
waliśmy, to najczęściej były obiekty powojskowe albo, 
tak jak obecnie piękny campus na ul. Krakowskiej i Cu-
krowej – wcześniej niewykończone zakłady poligra-
iczne ze schronem przeciwatomowym. Uniwersytet 
te wszystkie dary zagospodarował i włączył w tkankę 
miasta, stając się jego wizytówką. Przypomnijmy, że 
w dużej mierze to dzięki naszemu uniwersytetowi 
Szczecin jest miastem akademickim. 

E.B.N.: Skoro do tej pory uniwersytet rozwija 
się tak dynamicznie, jak wynika nie tylko z przy-
gotowywanej monograii, to czego możemy ocze-
kiwać w następnym 25-leciu?

Prof. W.T.: Odpowiedź jest bardzo prosta: następ-
ne ćwierćwiecze będzie lepsze. Postęp i rozwój odno-
towujemy tylko wtedy, kiedy dzieci żyją lepiej niż ich 
rodzice, czyli następne 25 lat w przekonaniu tych, któ-
rzy obecnie zarządzają uczelnią, musi być takie. Doło-
żymy wszelkich starań, aby tak się stało. Akcesja Pol-
ski do Unii Europejskiej stworzyła naprawdę wielkie 
możliwości rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 
– przede wszystkim dzięki możliwości inansowania 
badań naukowych ze środków europejskich. To jest 
jeden z głównych ilarów naszej uczelni, kiedy będzie-
my dysponowali dobrymi laboratoriami, przyciągać 
będziemy zdolnych studentów. Poziom dydaktyczny 
wzrośnie, ponieważ zajęcia prowadzić będą osoby 
współpracujące z ośrodkami zagranicznymi. Takich 
autorytetów w strukturach uniwersytetu jest coraz 
więcej. Mamy swoją drogę rozwoju, która będzie na 
pewno inna niż np. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Mamy nadzieję, że nie jest to pójście na skróty, ale 
wykorzystanie doświadczeń innych uniwersytetów 
z wielowiekową nieraz tradycją. Dążymy do tego, by 
z uczelni średniej stać się uczelnią wielką na mapie 
Europy, zarówno pod względem naukowym, jak i dy-
daktycznym.

1. Monograia „Uniwersytet Szczeciński 
1985-2010. Na przełomie wieków i czasów” 

Monograia „Uniwersytet Szczeciński 1985- 
-2010. Na przełomie wieków i czasów” jest wydaw-
nictwem, które od początku do końca powstało 
dzięki zaangażowaniu i oddaniu wielu pracowni-
ków naszej uczelni. Autorzy tekstów – poświęco-
nych historii poszczególnych wydziałów, jedno-
stek organizacyjnych US oraz organizacji społecz-
nych i młodzieżowych – są byłymi lub obecnymi 
pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Publikację otwiera przemowa JM Rektora US. 
Lektura pierwszej części monograii dostarcza 
wiedzy o wielowiekowej drodze Szczecina do po-
wstania uniwersytetu. Drugą część stanowią wspo-
mnienia czterech dotychczasowych rektorów US. 
Część trzecią tworzą artykuły o historii wszystkich 
wydziałów uczelni, z opisem poszczególnych in-
stytutów i katedr. W czwartej części monograii 
będzie można zapoznać się z dziejami powstania 
i funkcjonowania najważniejszych jednostek mię-
dzywydziałowych i ogólnouczelnianych, począw-
szy od Biblioteki Głównej US, skończywszy na 
NSZZ „Solidarność”. W piątym rozdziale ujęto arty-
kuły o organizacjach studenckich oraz o Stowarzy-
szeniu Teatr KANA Uniwersytetu Szczecińskiego. 

2. Złota Księga Jubileuszu 
„Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersy-

tetu Szczecińskiego” jest publikacją przygotowy-
waną przez wydawnictwo Helion, przy wydatnej 
pomocy wielu pracowników naszej Alma Mater. 
W tomie zostaną zawarte najistotniejsze wyda-

rzenia z historii największej uczelni Pomorza Za-
chodniego. Głównym celem wydawnictwa było 
utrwalenie sylwetek i dokonań tych pracowni-
ków, którzy zajmują poczesne miejsce w 25-let-
niej historii Uniwersytetu Szczecińskiego i którzy 
ją tworzyli. 

3. Album Uniwersytetu Szczecińskiego. 
W 2001 roku ówczesne Biuro Informacyjne 

Uniwersytetu Szczecińskiego wydało pierwszy 
w historii uczelni album „Impresje uniwersyteckie”, 
którego zasadniczą część stanowiły fotograie. 

Ponieważ od daty wydania tego tomu minęło 
osiem lat, w czasie których uczelnia znacznie zmie-
niła swoje oblicze, zdecydowano o przygotowaniu 
„Albumu Uniwersytetu Szczecińskiego”, aby na 
jego łamach utrwalić obecny status uczelni i po-
twierdzić dynamiczny rozwój, jak choćby zwięk-
szenie liczby studentów do 30 tys., powstanie 
czterech nowych wydziałów oraz oddanie do eks-
ploatacji kilku nowych obiektów dydaktycznych.

„Album Uniwersytetu Szczecińskiego” bę-
dzie podzielony na 12 rozdziałów. Na jego część 
opisową złożą się teksty napisane przez pracow-
ników uczelni: rektora, prorektorów, dziekanów 
wydziałów oraz kierowników jednostek między-
wydziałowych i ogólnouczelnianych, jak i samych 
studentów. 

Ważną część albumu i jego niezaprzeczalny 
walor stanowią zdjęcia (około 150 zdjęć na ponad 
300 stronach formatu A-4), na których utrwalono 
zarówno ważne dla uniwersytetu postacie, wyda-
rzenia z historii, jak i architekturę.

PRZYGOTOWYWANE WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE
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D laczego
      obchodzimy jubileusze?

Z rocznicami i jubileuszami mierzymy się równie 
często na gruncie prywatnym, jak i zawodowym i spo-
łecznym. I niemal zawsze pojawia się ów wewnętrzny 
dysonans, jednorodna mieszanina sentymentów i czę-

sto skrzętnie ukrywanych wzruszeń, z mocnym akcen-
tem ironii. Ta ostatnia przeważnie pojawia się w obliczu 
owej przewidywalności właśnie, uczestniczenia w uro-
czystościach niemal ze sobą identycznych, wypełnio-

Jubileusz często budzi skojarzenia i emocje podobne do tych, jakie wywołują rodzinne 
uroczystości, czyli – ambiwalentne. Są to wydarzenia niewątpliwie dla nas istotne, 
o czym świadczy chęć ich kultywowania, równocześnie jednak noszą znamiona 
pewnego formalizmu, zobowiązania obwarowanego szeregiem mało elastycznych reguł, 
o przewidywalnym przebiegu. Oczekiwane, lecz bez niecierpliwości, niczym nieśmiertelne 
historie rodzinne, często niezbyt chwalebne, uparcie każdorazowo przypominane przez 
rozentuzjazmowanych wujów i dziadków. Joanna Daniek

absolwentka ilozoii US

E.B.N.: Stosując analogię do wieku czło-
wieka, możemy powiedzieć, że Uniwersytet 
Szczeciński jest jak 25-latek, czyli osoba, która 
wkracza dopiero we w pełni dorosłe życie, po-
siadając już jednak spory zasób doświadczeń, 
ale przede wszystkim niezbędną wiedzę o so-
bie i o świecie.

Prof. W.T.: Stworzyliśmy dobre podstawy do 
rozwoju, to jest już uczelnia, której nie można nie 
dostrzec, uczelnia, która może wiele zaoferować, 
może jeszcze nie aż tyle, ile renomowane uniwer-
sytety, np. Jagiellonka czy Oxford, ale idziemy 
w tym kierunku. Myślę, że bardzo szybko te róż-
nice między najlepszymi uniwersytetami w Polsce 
a naszym zmniejszają się, czyli to, co powiedziała 
Pani wcześniej, ta dynamika rozwoju wskazuje, że 
my drobnymi kroczkami, przez lata pracy zmierza-
my ku najlepszym wzorcom. Tego 
nie da się przyspieszyć, nie moż-
na od razu zaimplementować 
wielkiej i silnej uczelni, ją trzeba 
wytrwałą pracą zbudować.

Przytoczę przykład najbliż-
szego nam terytorialnie Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, który obchodził 
w tym roku swoje 90-lecie. Na 
uroczystej kolacji trzech rekto-
rów ostatnich kadencji, komple-
mentując się nawzajem, podkre-

ślało zasługi poprzednika, dzięki którym możliwy 
jest systematyczny rozwój uczelni. Myślę, że takie 
zgodne działanie wszystkich szczecińskich rekto-
rów, poczynając od pierwszego – mianowanego 
przez ministra śp. prof. Jaskota, przez rektorów: 
Wierzbickiego, Bronka, Chmielewskiego, będzie 
widoczne w przygotowywanej monograii w ich 
wypowiedziach, w których każdy ocenia swoją ka-
dencję. Sądzę, że będzie można dostrzec tę wspól-
ną płaszczyznę, która łączy nas wszystkich i dzięki 
której powstał Uniwersytet Szczeciński w obec-
nym kształcie.

E.B.N.: Dziękuję Panom za interesującą i bo-
gatą w releksję rozmowę, która wprowadziła 
nas w czas obchodów jubileuszu 25-lecia Uni-
wersytetu Szczecińskiego.
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nych często symbolami i gestami, z którymi niekoniecz-
nie silnie się identyikujemy. 

W potocznej wyobraźni jubileusze wszelkiego 
rodzaju funkcjonują jako niemal synonim teatralnej, 
przerysowanej imprezy, rzędów krzeseł (nierzadko 
tylko w części zajętych), wiązanek i wieńców, dy-
plomów i odznaczeń, długich przemówień pełnych 
dat i nazwisk, sztandarów, sztampowych pamiątko-
wych igurynek, wręczania zegarków i wiecznych 
piór, etc., etc. 

Trochę więcej pozytywnych emocji wiąże się 
z jubileuszami i rocznicami w sferze prywatnej, żeby 
wspomnieć choćby obchodzenie kolejnych ‘godów’ 
małżeńskich. Ich znaczenie jest jednak bardzo zsubiek-
tywizowane, ich waga dla poszczególnych ludzi znacz-
nie się różni, o czym z pewnością poniewczasie gorzko 
przekonali się ci nieszczęśnicy, którzy nie poświęcili 
odpowiedniej energii na uczczenie na przykład roman-
tycznej rocznicy związku. 

Zważywszy na dość silne kontrowersyjne emocje 
towarzyszące rozmaitym upamiętniającym obcho-
dom, nasuwa się dość oczywiste pytanie – skąd w nas, 
w naszej tradycji, potrzeba ich kultywowania?

Historycznie idea jubileuszu jest mocno zakorze-
niona w europejskiej kulturze, ogniskuje ona wiele 
pomniejszych, niezwykle ważnych idei: czasu, roz-
woju, świętowania, wartości, pamięci. Rozważania na 
ten temat okazują się odsłaniać wiele wątków, nie-
kiedy dość intrygujących. Weźmy choćby najbardziej 
rzucającą się w oczy kwestię czasu i związane z nią 
pytanie – dlaczego obchodzimy jubileusze w takich 
a nie innych odstępach czasowych? Wiąże się to z do-
minacją w tradycji europejskiej dziesiętnego syste-
mu pomiaru, a co za tym idzie, uznaniem tych, a nie 
innych liczb za ‘okrągłe’, a więc wyróżnione. Wybór 
właśnie tych ‘okrągłych’ dat ma zatem służyć podkre-
śleniu wagi wydarzenia. 

Celem obchodzenia jubileuszy wydaje się być jed-
nak o wiele więcej niż zwykłe przełamanie powtarzal-
ności i powszedniości codziennej krzątaniny. W odróż-
nieniu bowiem od różnego pokroju i rozmiarów świąt 
i karnawałów, nie chodzi w nich wyłącznie o chwilę 
wytchnienia od normalnego rytmu i reguł kierujących 
życiem społeczności, o czym spróbujemy za chwilę się 
przekonać.

Korzenie zarówno idei jubileuszu, jak i samego 
terminu, sięgają Starego Testamentu. Rok jubileuszo-
wy obchodzony był co 50 lat, po siedmiu siedmiolet-
nich cyklach, kończących się każdorazowo rokiem 
szabatowym (podczas którego tradycja nakazywała 
powstrzymać się od uprawiania ziemi). Zgodnie z nie-
którymi teoriami miało to stanowić przypomnienie 
i symboliczny powrót do pasterskiego trybu życia, jaki 
prowadzili patriarchowie.  

Jubileuszowy rok rozpoczynano dźwiękami bara-
niego rogu, który to zwyczaj stanowi etymologiczny 
klucz: nazwa instrumentu brzmi po hebrajsku ‘jobel’. 
Wyjątkowość tego roku podkreślano aktami po-
wszechnej amnestii – niewolnicy uzyskiwali wolność, 
dłużnikom darowywano długi, rodziny odzyskiwały 
swoją dziedziczną własność.

Współcześnie znaczenie i sposób obchodzenia 
jubileuszy w oczywisty sposób się zmieniło, jednak 
ich fundamentalne komponenty – czas, tożsamość, 
pamięć, tradycja – nie straciły swojej wagi. Idee te są 
ze sobą ściśle splecione i niełatwo jest rozgraniczyć 
sposoby, na jakie się nawzajem kształtują. Nasza toż-
samość, jako pojedynczych ludzi i jako społeczeństwa, 
jest oparta na pamięci tak radykalnie, że przeraża nas 
sama wizja zaburzeń tej właśnie władzy umysłowej, 
spowodowanych czy to przez neuropatologie, urazy 
mózgu, choroby psychiczne, czy choćby starzenie się. 
W kontekście społecznym zaś tego, jak bardzo pamięć 
jest istotna, dowodzić może choćby stopień zaanga-

Ghosts with Shadow 
Memories
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żowania politycznych agresorów w próby uniemożli-
wienia historycznej edukacji zdominowanych przez 
siebie społeczeństw, jak i sam opór tych ostatnich.

To, kim jesteśmy, ma fundament w tym, co pamię-
tamy z przeszłości. Teoretycy psychoanalizy i post-
modernizmu idą nawet dalej, twierdząc, że jest to 
zależność dwukierunkowa: nasze wspomnienia nie są 
bowiem neutralnymi reprezentacjami zdarzeń, miejsc 
i ludzi, ale konstrukcją, niejako wyrazem naszej aktual-
nej sytuacji. Psychoanaliza czyni z pamięci w zasadzie 
swoją kluczową kategorię, zakładając, że dostęp do jej 
najgłębszego, nieświadomego poziomu umożliwia 
wewnętrzną integrację i bardziej adekwatne do po-
trzeb i sytuacji działanie. Dzieje się tak zaś dzięki temu, 
że taka krytyczna reorientacja dostarcza nam zupełnie 
nowego kontekstu, nowych punktów odniesienia do 
oceny naszych zachowań i wyborów. 

Postmodernistyczni myśliciele z kolei, a także histo-
rycy pamięci kolektywnej, czynią podobne obserwacje 
w odniesieniu do pamięci jako zjawiska społecznego. 
Odrzucają oni dziewiętnastowieczne przekonanie, że 
przeszłość przekazywana jest jako zbiór nietkniętych 
wspomnień, i dowodzą, że jest ona permanentnie prze-
kształcana w naszym teraźniejszym dyskursie. Prze-
szłość jest w każdej epoce rekonstruowana za pomocą 
takich obrazów, które odpowiadają aktualnym potrze-
bom tej właśnie epoki. Kolektywne wspomnienia mogą 
w związku z tym być kultywowane, czyli powtarzane, 
przywoływane w pole uwagi, lub przeciwnie. To zaś, 
które wspomnienia się wybiera jako warte kultywo-
wania, jest wyrazem chęci podtrzymania określonych 
wartości, ważnych dla grup społecznych posiadających 
aktualnie największą władzę. 

To właśnie wydaje się być głównym celem orga-
nizowania jubileuszowych obchodów – stworzenie 
warunków i przestrzeni do wspólnego wyodrębnienia 
i podkreślenia wartości, uporządkowania i uzgodnienia 
wspomnień, i przywołania tych najbardziej istotnych 
dla określonej społeczności lub kultury. Służy więc pod-
trzymaniu pamięci, szukaniu kontynuacji, podobieństw 
między przeszłością a teraźniejszością. 

Równocześnie jednak jest również okazją do usiło-
wań pozornie przeciwnych – do prób znalezienia i eks-
ponowania różnic, zmian, jako oznak rozwoju. Patrząc 
nawet na naszą własną historię życia, z satysfakcją za-
uważamy przecież, że dziś zachowujemy się i myślimy 
inaczej niż dziesięć lat temu. 

Ta właśnie linearna, czasowa perspektywa, sta-
nowiąca punkt ciężkości jubileuszy, zachęca do zna-
lezienia pewnego wzoru, logiki w przebytej drodze, 
rozszyfrowania jej dynamiki, zbudowania narracji. 
Uświadomienie sobie procesu zmian, jakim podlegamy, 
pozwala na przeformułowanie lub wprost dostrzeżenie 
po raz pierwszy sensu w zaszłych wydarzeniach. Rein-
terpretujemy przeszłość, nadajemy jej nowe znaczenie 
przy pomocy innego klucza, a co za tym idzie, możemy 
oceniać własne doświadczenia (w rodzaju utraty pracy 
czy zakończenia związku) w zupełnie innym świetle niż 
dotychczas.

Spojrzenie w przeszłość pomaga nam zatem:
– wyraźniej określić, kim jesteśmy dzisiaj zarówno jako 

jednostki, jak i społeczność,

– nadać znaczenie naszemu doświadczeniu czyli 
stworzyć historię i ostatecznie: 

– zdecydować o dalszym kierunku naszych działań. 
Obchodzenie jubileuszu jako uroczystości, jego 

wyróżnienie, od-świętność, umieszczenie go w dość 
sporych odstępach czasowych, ma więc na celu przede 
wszystkim skłonić nas do zatrzymania się i reewaluacji, 
i prawdopodobnie to właśnie jest powodem, dla któ-
rego budzi tyle kontrowersji. Nie jest przecież łatwo 
przerwać ów frenetyczny bieg, w tempie, jakie narzuca 
nam zdominowany przez technologie świat, i przejść na 
zupełnie inaczej zdynamizowaną płaszczyznę releksji. 
Jednak czujemy również, że sama aktywność bez przy-
tomności, referencji i kontekstu staje się maniakalnie 
niezogniskowana, a przez to kompletnie jałowa, i stąd 
nasza tęsknota za ciągłością, szerszym kontekstem, na-
daniem naszym działaniom pewnej struktury. 

Wyrazem tej właśnie ambiwalencji jest paradoksal-
ne zjawisko mnożenia się jubileuszy i rocznic (niekiedy 
dość absurdalnych, w rodzaju świętowania emisji pięć-
dziesiątego odcinka serialu telewizyjnego lub dzie-
siątej edycji gminnego festynu), przy jednoczesnym 
powszechnym wyrażaniu znudzonego lekceważenia 
wobec wszelkich uroczystości ‘ku czci’, jako czegoś, co 
trzeba z rezygnacją wytrzymać. 

Nadchodzące obchody jubileuszu 25-lecia Uniwer-
sytetu Szczecińskiego z pewnością również spotkają 
się z niejednym objawem owego apriorycznego braku 
entuzjazmu. Wzmocni go zapewne lekko lekceważący 
stosunek do samego wieku Uniwersytetu, w porów-
naniu do innych uczelni – dość młodego, jak i pełne 
ironii komentarze dotyczące jego inauguracji, której 
patronował Wojciech Jaruzelski. Warto jednak pokusić 
się o spojrzenie z innego punktu widzenia: mimo nie-
wątpliwego uwikłania początków US we wszechobec-
ną i nieuniknioną politykę, jego powstanie, w efekcie 
czterdziestu lat wysiłków i starań, było ogromnym suk-
cesem zaangażowanych w nie ludzi i środowisk. Co wię-
cej, był to zaledwie kolejny punkt wyjścia do dalszych 
starć z niekończącymi się przeciwnościami, do podej-
mowania nieustannych inicjatyw. 

25-lecie z pewnością skłoni wielu do porównań 
i ocen, warto jednak pamiętać, że najlepszym punktem 
odniesienia dla tego typu rozważań nie są nigdy inni, 
ukształtowani zawsze w odmiennych warunkach, lecz 
my sami. Ćwierć wieku może wydawać się historią krót-
ką, jednak o wiele istotniejsza jest tej historii dynamika 
i intensywność, co do tego zaś, do czyniącej ogromne 
wrażenie energii osób tworzących nasz Uniwersytet, 
jeszcze długo przed jego oicjalną inauguracją, nie ma 
żadnych wątpliwości. 

Skojarzenia wzbudzane przez ideę jubileuszu są 
silne, ale w przypadku obchodów 25-lecia US warto 
je chyba wziąć w spory nawias. Z pewnością ułatwić 
to może program obchodów, obejmujący niezliczone 
wykłady i wydarzenia towarzyszące (na przykład cykl 
otwartych wykładów „Szczecin Humanistyczny”). Inten-
sywność releksji, z jaką wiąże się uczestnictwo w tego 
rodzaju uroczystościach, z pewnością okaże się dla nie-
których dość wymagająca, i właśnie taka jest z deinicji, 
gdyż tylko wówczas ma szanse nas wzbogacić.  
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25  lat sieci bibliotecznej
 Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab.
Radosław Gaziński

Zakład Historii Nowożytnej 
i Archiwistyki Instytutu 

Historii i Stosunków 
Społecznych US,

dyrektor Biblioteki US

Obecnie sieć bibliotek Uniwersytetu Szczeciń-
skiego składa się z Biblioteki Głównej nadzorują-
cej 7 bibliotek wydziałowych oraz 5 instytutowych 
i pod względem wielkości bogactwa zbiorów pla-
suje się na drugim miejscu w regionie po Książnicy 
Pomorskiej. W 2008 roku zbiory całego systemu 
biblioteczno-informacyjnego wyniosły łącznie 
1 371 753 jednostki inwentarzowe zbiorów biblio-
tecznych. Pod tą nazwą kryją się zarówno książ-
ki, jak i czasopisma oraz tzw. zbiory specjalne. Te 
ostatnie stanowią szczególnie wartościową część 
zasobu, bowiem składają się na nie: starodruki, hi-
storyczne mapy i plany oraz karty pocztowe. 

Jubileuszowi 25 lat istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego towarzyszy również świętowane 
ćwierćwiecze funkcjonowania bibliotek wchodzących w skład uczelnianej sieci. Ich początki 
sięgają lipca 1985 roku, kiedy to zarządzenie nr 22 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w sprawie struktury organizacyjnej US powołało do życia bibliotekę uniwersytecką, 
niezbędną w funkcjonowaniu każdej wyższej uczelni.

Dodatkowo biblioteka, poprzez udział w two-
rzonych w kraju konsorcjach, ma dostęp do peł-
notekstowych baz danych: EBSCO, SPRINGER-
KLUWER, BLACKWELL, SCIENCE, PROLA, JSTOR, 
PROQEST, GMID, ELSEVIER oraz do pełnoteksto-
wej wersji czasopisma „Nature”. W wymienionych 
zasobach czytelnicy mogą znaleźć kilkadziesiąt 
tysięcy tytułów czasopism oraz serwisów informa-
cyjnych. 

Ponadto biblioteka tworzy własne bazy do-
stępne on-line. Są to: baza PUBLI (bibliograia prac 
pracowników US) licząca 18 616 rekordów, UNI-
KON – 8 244 rekordy, Wydziału Teologicznego – 

Gmach Biblioteki Głównej 
przy ul. Tarczyńskiego

fot.  Jerzy Giedrys
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31 276 rekordów, Instytutu Kultury Fizycznej (baza 
artykułów o tematyce sportowej) – 6 143 rekordy, 
Zbiorów Specjalnych – 2 093 rekordy, Matematyki 
i Fizyki – 1 613 rekordów, Germanistyki – 1 461 re-
kordów, Pedagogiki – 563 rekordy oraz Dysertacje 
– 423 rekordy. 

W ostatnich latach biblioteki sieci Uniwersytetu 
Szczecińskiego zostały zinformatyzowane w opar-
ciu o zintegrowany system biblioteczny KOHA. Do 
końca 2008 roku w tym systemie znajdowało się 
142 986 opisów bibliotecznych, odnoszących się 
łącznie do 352 801 egzemplarzy materiałów bi-
bliotecznych oraz 16 948 rekordów użytkowników. 
Poprzez Internet czytelnik ma dostęp do katalogu 
bibliotecznego, a także do lokalnych baz. W oma-
wianym systemie opracowuje się także nowości. 

W październiku 2008 roku został uruchomio-
ny moduł zdalnego zapisywania do biblioteki, 
a od marca 2009 roku ruszyło zdalne wypożycza-
nie we wszystkich wypożyczalniach naszej sieci. 
Jednocześnie uruchomiono oprogramowanie 
pozwalające na korzystanie z komercyjnych baz 
zakupionych przez bibliotekę poprzez kompute-
ry domowe. Na koniec warto dodać, że do dziś do 
dyspozycji czytelników oddano 828 miejsc w czy-
telniach rozrzuconych po całym uniwersytecie, 
a powierzchnia wszystkich bibliotek sieci przekro-
czyła 9400 m2. 

W ostatnich miesiącach nasza biblioteka wraz 
z innymi bibliotekami regionu aktywnie uczestni-
czy w akcji budowy Zachodniopomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej, umieszczając w niej swoje zbiory.

A ilu mamy dzisiaj czytelników? W systemie 
(jak już wyżej wspomniano) jest 
obecnie zarejestrowanych 16 948 
osób. W 2008 roku biblioteki sieci 
odwiedziło 468 994 użytkowni-
ków, którym wypożyczono łącz-
nie 1 213 000 jednostek inwen-
tarzowych zbiorów, tj. książek, 
czasopism i zbiorów specjalnych.

Warto przy tej okazji wspo-
mnieć, że Biblioteka Uniwersyte-
tu Szczecińskiego posiada status 
biblioteki naukowej, co szcze-
gólnie zobowiązuje. Nic więc 
dziwnego, że nasi pracownicy 
publikują na łamach Biblioteka-
rza Zachodniopomorskiego oraz 
innych lokalnych i ogólnokrajo-
wych periodyków w tym również 
wydawanych na nośniku elektro-
nicznym. Aktywnie uczestniczą 
również w lokalnych, ogólno-
krajowych i międzynarodowych 
konferencjach poświęconych 
problemom bibliotecznym. 

W 1996 roku Biblioteka Głów-
na US była współorganizatorem 
ogólnopolskiej konferencji pt: Bi-
bliotekarze i użytkownicy bibliotek 
w dobie powszechnej komputery-

III Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa 
Biblioteki Głównej US
Od lewej: mgr inż. 
Mirosława Różycka, 
zastępca dyrektora BG US, 
prof. Edward Włodarczyk, 
prorektor ds. kształcenia,  
prof. Radosław Gaziński, 
dyrektor BG US

fot.  Jerzy Giedrys

zacji. Od 2004 roku coraz mocniej angażujemy się 
w tego typu działalność, organizując konferencje 
środowiskowe, na przykład: Stan i perspektywy 
rozwoju szczecińskich bibliotek (2004) i Działal-
ność informacyjna Oddziałów Informacji Naukowej 
Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek (2006), oraz 
ogólnopolskie: Wzorce współpracy bibliotek nauko-
wych w Polsce (2005), Dokąd zmierzamy? Książka 
i jej czytelnik (2007) oraz Zbiory specjalne i regional-
ne w polskich bibliotekach naukowych i publicznych 
(2009). Plon wspomnianych konferencji ukazuje 
się regularnie drukiem w serii wydawniczej Biblio-
tekarza Zachodniopomorskiego. 

Na terenie Biblioteki Głównej co miesiąc odby-
wają się „Spotkania Strumiańskie”, w trakcie któ-
rych naukowcy z naszego uniwersytetu oraz go-
ście z zewnątrz, reprezentujący różne specjalności 
naukowe, omawiają wybrane problemy współ-
czesności, także w ujęciu historycznym. 

W bibliotece odbywają się również prezenta-
cje książek opublikowanych przez pracowników 
US, prezentowane są wystawy (Galeria Libra) oraz 
prowadzone akcje charytatywne. 

Przez całe minione 25 lat pracownicy sieci bi-
bliotek Uniwersytetu Szczecińskiego starali się jak 
najlepiej służyć środowisku akademickiemu, stu-
dentom i pracownikom naukowym, gromadząc, 
opracowując i udostępniając zbiory oraz reagując 
na potrzeby współczesnego czytelnika. Działając 
bardzo aktywnie na rzecz całej społeczności, przy-
czynili się w niemałym stopniu do awansu oraz 
wzrostu prestiżu naszej uczelni zarówno w kraju, 
jak i poza jego granicami. 
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Kontynuując to porównanie, można przypo-
mnieć, że w dawnych czasach pozycję feudal-
nego władcy wyznaczało posiadanie na dworze 
teatru i muzyków. Dziś znaczącym wyróżnikiem 
akademickości jest posiadanie własnego wydaw-
nictwa. Jaka jest jego funkcja?

Nie jest nią zarabianie kroci pieniędzy, nie 
czynią tego zresztą nawet komercyjne oficyny, 
mające problemy z funkcjonowaniem na wolnym 
rynku. Wydawnictwo, jak każdy tego rodzaju 
podmiot, powinno racjonalnie gospodarować 
środkami, nie tracąc z oczu nadrzędnego celu, 
którym jest publikowanie wyników badań nauko-
wych, prowadzonych przede wszystkim przez na-
ukowców Alma Mater. 

Teatr lub opera w dużym mieście, mającym ambicje bycia metropolią, są nieodzowne, 
podobnie jak wiele innych instytucji kultury. Są one z reguły dość kosztowne, jeśli mają 
reprezentować wysoki poziom, i trudno liczyć, że poniesione nakłady kiedykolwiek 
się zwrócą w wymiarze inansowym. Korzyść z ich oferty znajduje się po stronie, którą 
można nazwać cywilizacyjnym rozwojem społeczności. Podobna relacja zachodzi między 
wydawnictwem naukowym a uniwersytetem.

25 książek na 25-lecie

Edyta Łongiewska-Wijas
– dyrektor wydawnictwa 

od 2007 roku, oraz  
Marian Gołębiowski  

– dyrektor w latach 
1992–2004

fot. Jerzy Giedrys

H. Hadryś,
Konstrukcja mechanik
(1994)

E. Kuźma,
Między konstrukcją a destrukcją. 
Szkice z teorii i historii literatury
(1994)
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Efekty naukowych odkryć nierzadko przekła-
dają się na poważne przedsięwzięcia biznesowe, 
a niektóre kierunki poszukiwań są inspirowane 
i finansowane przez podmioty komercyjne. Nie 
zmienia to jednak faktu, że nauka w dużej mie-
rze jest i powinna być niezależna od wielkiego 
biznesu. Czy potrafimy sobie wyobrazić życie bez 
humanistyki? Nie, mimo że nigdy nie będzie ona 
tak dochodowa jak badania medyczne.

Wydawnictwo Naukowe odzwierciedla ten 
stosunek nauki do rzeczywistości wolnorynko-
wej. Nie ogranicza się do publikowania tytułów, 
które, mając pragmatyczne zastosowanie, cieszą 
się większym zainteresowaniem czytelniczym. 
Rolą oficyny uniwersytetu jest udostępnianie 
i upowszechnianie wszelkich uznanych przez 
stosowne osoby i instancje (recenzentów na-
ukowych i Radę Wydawniczą uczelni) osiągnięć 
szczecińskich naukowców. Pełniąc tę służebną 
funkcję wobec nauki, nie może się kierować prze-
lotnymi modami. Postępując zgodnie z dzisiej-
szymi trendami, można bowiem utracić szansę 
wydania wielu pozycji, których znaczenie dla 
życia intelektualnego regionu, Polski, a czasem 
Europy i świata zostanie dostrzeżone dopiero po 
latach. Obecne preferencje czytelnicze należy 
brać pod uwagę może jedynie przy określaniu 
nakładu, dostosowując go do przewidywanego 
zapotrzebowania. 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego od 20 lat konsekwentnie postępuje 
tą drogą i ma na swoim koncie wiele wybitnych 
publikacji. Niektóre z nich można zobaczyć na 
sąsiednich stronach. Jest to wspólny efekt pracy 
autorów – całych pokoleń zachodniopomorskich 
(i nie tylko) naukowców, profesjonalnych redak-
torów oraz dyrektorów, których było sześciu 
w ciągu dwóch dekad. Z grona moich poprzedni-
ków na szczególne wyróżnienie zasługują dr hab. 
Zygmunt Leśkiewicz, prof. US (1990–1992) i dr 
Marian Gołębiowski, który kierował pracami wy-
dawnictwa przez 12 lat (1992–2004). 

Dwadzieścia lat oznacza dojrzałość i po-
dejmowanie życiowo ważkich wyborów. Dziś 
Wydawnictwo Naukowe jest w zupełnie innym 
miejscu i stoją przed nim wyzwania różne od 
tych, które były na początku ostatniej dekady XX 
wieku. W dzisiejszych kapitalistycznych warun-
kach nasza oficyna nie musi utrzymywać przysło-
wiowej piekarni, by mieć chleb. Po niedawnych 
zmianach skorzystano z outsourcingu w zakresie 
druku. Jest to korzystne zarówno z punktu wi-
dzenia racjonalizacji kosztów samej jednostki, 
jak i jakości oraz czasu oczekiwania na wydanie 
książki. Stoi przed nami także pilna konieczność 
pełnej komputeryzacji, co, nie da się ukryć, zosta-
ło zaniedbane w minionej dekadzie. Potrzebne 
jest także wzmocnienie zespołu redakcyjnego, 
by skrócić czas oczekiwania na publikację bez 
dociążania i tak pracującego pełną parą grona 
redaktorów. 

Dzięki podjętym działaniom w ostatnich 
dwóch latach udało się zredukować do minimum 
liczbę prac oczekujących na publikację. Wydawni-

L. Szaruga,
 „Zapis”. Zarys 
monograficzny.  
Bibliografia zawartości  
(1996)

K. Cieślik,
Iwan Bunin (1870-1953). 
Zarys twórczości
(1998)

H. Perkowska (red.),
Myślenie w czasach
wieloznaczności.
Bauman, Tischner i inni 
(1997)

A. Belchnerowska,
J. Ignatowicz-Skowrońska 
(red.), Nazewnictwo  
pogranicza Polski
(1999)

Filipa Hainhofera dziennik 
podróży, zawierający 
obrazki z Frankonii, Saksonii, 
Marchii Brandenburskiej 
i Pomorza w roku 1617. 
Źródła do dziejów Pomorza 
Zachodniego, T. IX,  
przeł. K. Gołda, red. T. Białecki 
(2000)

A. Wolska,
Model czynników ryzyka
popełnienia zabójstwa
(2001)
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ctwo w dużej mierze nadrobiło zaległości, wyno-
szące niekiedy cztery lata, utrzymując przy tym 
ciągłość wydawania pozycji z bieżącego roku. To 
był spory wysiłek, a efekt możliwy do osiągnięcia 
dzięki wprowadzonym zmianom w organizacji 
pracy. Największym komplementem dla zespołu 
i dyrektora było zdziwienie autorów, że książka 
ukazała się tak szybko. Nie ma co ukrywać, Wy-
dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go stopniowo pozbywa się łatki żółwia. Towarzy-
szy temu coś, co nazwałabym zwrotem w dzia-
łalności, odmiennym rozłożeniem akcentów. 
Wydawnictwu należy nadać nowy wigor, tak by 
miało markę godną Uniwersytetu Szczecińskie-
go. Synonimem nowoczesności jest wykorzysta-
nie silnych stron naszej jednostki (profesjonalny 
zespół redaktorów), dostęp do współczesnych 
technologii składu i druku, a także czerpanie peł-
nymi garściami ze współczesnych technik komu-
nikacji społecznej. 

Nawiążę tutaj do początku artykułu. Na-
uka, jeśli ma być tym, czym powinna, nie może 
podporządkowywać się przelotnym trendom. 
Nie oznacza to jednak, że nie może ich tworzyć. 
Wiedza jest dzisiaj modna, a bycie dobrze poin-
formowanym – ważnym argumentem na rynku 
pracy i dużą zaletą w towarzystwie. Tylko dzięki 
marketingowi i zabiegom z zakresu PR wydaw-
nictwo może rozbudować grono czytelników, 
rozbudzić w nich zainteresowanie książką na-
ukową i tym samym zwiększyć sprzedaż. Jest 
to szczególnie ważne wtedy, gdy dysponuje się 
produktem gwarantowanej jakości, atrakcyjnym 
pod względem estetycznym. Wzbogacamy książ-
ki o nowoczesną szatę graficzną, ciekawe dodat-
ki, korespondujące z zawartością merytoryczną, 
tak jak ma to miejsce w ostatniej publikacji dra 
Zbigniewa Jarzębowskiego pt. „Słuchowiska 
szczecińskiego radia”, do której dzięki uprzej-
mości Polskiego Radia Szczecin dołączono płytę 
z audycjami omawianymi w książce. Promujemy 
je za pośrednictwem ogólnopolskich i lokalnych 
mediów czy spotkań autorskich, docierając do 
grona nowych odbiorców, także do tych, dla któ-
rych poznawanie osiągnięć naukowych jest hob-
bystyczną pasją. Zależy mi na tym, by nasze pub-
likacje i wydarzenia wpisać w intelektualną mapę 
Szczecina i regionu jako znaczący punkt i tym sa-
mym dołożyć skromną cegiełkę do promocji Uni-
wersytetu Szczecińskiego, który wkracza w nowe 
ćwierćwiecze.

Życie przebiega etapami – nie dotyczy to 
tylko człowieka, lecz także bytów społecznych 
i gospodarczych. Jestem przekonana, że Wydaw-
nictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
mając za sobą czas spowolnienia, wkracza w epo-
kę dynamicznego rozwoju. Będzie to oznaczać 
pełną komputeryzację procesu edycji książki 
naukowej, zapewnienie jej atrakcyjnej szaty gra-
ficznej i współczesnego layoutu oraz intensywną 
promocję. Przełoży się to na zainteresowanie czy-
telników i samych autorów, których dzieła warte 
są lektury wykraczającej poza mury Alma Mater. 

Edyta Łongiewska-Wijas

E. Jackowska,
Psychiczne następstwa 
deportacji w głąb ZSRR 
w czasie drugiej wojny 
światowej. Przyczyny, 
moderatory, uwarunkowania
(2004)

B. Dobrodziej (red.),
Podstawy organizacji  
i zarządzania
(2004)

W. Deptuła, M. Stosik,
Immunologia dla biologów 
(2003)

A. Furier,
Dekada Jelcyna
(2003) 

E. Getka (red.),
Bankowość.
Wybrane zagadnienia
(2001)

U. Chęcińska (red.),
Barwy świata baśni
(2003)
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J. Madejski,
Deformacje biografii
(2004)

D. Śnieżko,
„Kronika wszytkiego świata” 
Marcina Bielskiego.
Pogranicze dyskursów
(2004)

E. Kołodziejek, 
Człowiek i świat w języku 
subkultur
(2005)

K. Kozłowski,
Pomorze Zachodnie  
w sześćdziesięcioleciu 
(1945-2005). Społeczeństwo 
– władza – gospodarka – 
kultura
(2007)

W. Andrukowicz,
Szlachetny pożytek.  
O filozoficznej pedagogice 
Bronisława F. Trentowskiego
(2006)

A. Galant, I. Iwasiów (red.), 
Dwadzieścia lat literatury 
polskiej 1989-2009. Idee, 
ideologie, metodologie
(2008)

D. Szostak,
Podstawy hotelarstwa. 
Materiały do ćwiczeń 
i wykładów
(2004)

R. Gaziński, G. Horoszko, 
Herby i motywy 
heraldyczne na monetach 
zachodniopomorskich
(2005)

A. Wojtaszak,
Generalicja Wojska Polskiego 
1921-1926
(2005)

B. Vogel, 
Słownik lutników działających 
na historycznych i obecnych 
ziemiach polskich 
oraz lutników polskich 
działających za granicą  
do 1950 roku
(2007)

R. Cieślak,
Poezja wobec kryzysu władzy 
wzroku. Studia o słowie, 
obrazie i percepcji
(2006)

Wydawnictwo Naukowe zostało 

powołane w 1989 roku. Od powstania 

wydawnictwa wydano łącznie 676 mo-

nografii, 140 habilitacji, 403 skrypty, 370 

zeszytów naukowych, 88 materiałów po-

konferencyjnych, 130 czasopism i około 60 

innych publikacji. Od 1989 roku wydawni-

ctwo wydało łącznie około 1 900 publi-

kacji, średnio rocznie wydawnictwo pub-

likuje 111 książek. W kwietniu 2008 roku 

Wydawnictwo Naukowe zorganizowało 

na Uniwersytecie Szczecińskim pierwsze 

ogólnopolskie „Spotkania z książką aka-

demicką”.
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1. 2009 rok to rok Jubileuszu 25-lecia istnienia naszej 
Alma Mater i mały jubileusz, bo 10-letni rubryki 
„Warto wiedzieć” w „Przeglądzie”. 

2. Przy tej okazji należy koniecznie stwierdzić, że nasz 
Uniwersytet w swoim pierwszym 25-leciu spełnił 
swoje zadanie – pokazał, co można osiągnąć i jak 
wiele można dokonać. Po pierwsze – zintegrował 
środowisko akademickie Szczecina i na tej bazie 
„wytworzył się” rynek na naukę – wiedzę. Stwo-
rzył szanse i spełnił nadzieje dla ludzi chcących się 
kształcić, szczególnie w naukach humanistycznych, 
ekonomicznych i społecznych i nieco słabiej w na-
ukach określanych w świecie anglosaskim jako 
„twarde”. 

3. Przy tej okazji wspomnieć o sylwetkach naszych 
Rektorów, wśród których pierwszy był – pedago-
giem, dwóch kolejnych – ekonomistami, czwarty 
historykiem i obecny również ekonomistą. Sądzę, że 
przyszedł czas na szefa naszej uczelni reprezentują-
cego „nauki twarde”. 

4. Przy tej okazji warto stwierdzić, że w naszej Alma Ma-
ter za mało jest dyskusji, choćby na senatach, doty-
czących uniwersytetu – jako szkoły wyższej, prowa-
dzącej równocześnie badania naukowe i kształcenie. 
W Polsce takowe podejmowane są w innych ośrod-
kach, dotyczą roli uczelni, jej zadań, w odniesieniu 
także do prywatnego szkolnictwa wyższego, które 
wypełnia wielką rolę edukacyjną, a tylko w nielicz-
nych przypadkach prowadzi badania. Wiadomym 
jest, że ta działalność człowieka wymaga zdolności 
do ciągłej eksploracji otoczenia, bez względu na 
doraźne potrzeby życiowe, a nawet zagrożenia. Zna-
ną prawdą jest i to, że odkryć dokonywano właśnie 
poprzez badania, ale jest prawdą i to, że nadzwyczaj 
ważne osiągnięcia wyrosły z tych, które nie były pla-
nowane, a więc z entuzjazmu, cechy, którą posiadać 
powinien badacz i naukowiec. W dzisiejszych czasach 
kłopotem jest i to, że domagamy się od „nauki”, by 
legitymowała się rozwiązaniami doraźnych potrzeb. 
Trzeba stwierdzić, że rzeczywiście trudniej prowadzi 
się takowe w ośrodkach naukowych zajmujących się 
głównie dydaktyką, choć trzeba pamiętać, że za cza-
sów na przykład Imannuela Kanta obciążenia dydak-
tyczne były cztery razy większe niż obecnie, a teorie 
jednak powstawały. To tylko dowód na to, że entu-
zjazm naukowców-dydaktyków pchał ich także do 
prowadzenia badań naukowych. 

5. Trzeba też dodać, że, jak twierdził ś.p. prof. Koła-
kowski, największym zagrożeniem dla obecnych 

uniwersytetów i szkół wyższych w USA, a ja myślę, 
że także w Polsce, nie jest ani nacisk na coraz sil-
niejszą orientację zawodową, ani utrata zaufania 
do badań, ale inwazja mody umysłowej, która chce 
unieważnić kryteria poznawcze wiedzy i samą war-
tość prawdy ustalonej w naszej kulturze. Inaczej 
mówiąc, ta moda łączy się z tą naszą częstą „byle-
jakością” tak zajęć dydaktycznych, jak i chyba także 
badań naukowych, ponieważ krajowe osiągnięcia 
w nauce są co najwyżej średnie oprócz kilku jedno-
stek czy szkół, choć także i one mieszczą się co naj-
wyżej w czwartej setce szkół wyższych na świecie. 

6. Wspomnieć należy i to, że słabością naszego szkol-
nictwa wyższego (uniwersytetów) i uprawianej 
tam nauki jest fakt bardzo mizernego uposażenia 
nauczycieli akademickich. To faktyczny kryzys, 
ponieważ wszyscy wiedzą, że słabo opłacany pra-
cownik ma słabszą wydajność i gorzej pracuje. 
A przecież uniwersytet powinien być twórcą „naj-
lepszego produktu”, bo to gwarantuje utrzymanie 
m.in. ciągłości kultury, a wiara w kulturę to najwyż-
sza wartość. Gdy tej wiary zabraknie, rzeczywiście 
trudno wtedy będzie określić, po co uniwersytet 
istnieje? 

7. Rok jubileuszowy dla naszego Uniwersyte-
tu łączy się z  dwudziestoleciem wolności na-
szego kraju, które skłaniają do podsumowań. 
W wypowiedziach kierujących nauką pol-
ską stwierdza się jednak pewien niedosyt.  
Prof. A. Białas, przewodniczący Rady Nauki MNiSW 
stwierdza, że 20 lat wolności nie spowodowało, nie-
stety, ani odbudowy krytyki naukowej, ani urucho-
mienia mechanizmów samoregulujących wewnątrz 
środowisko naukowe. Profesor M. Żylicz, szef Fede-
racji Nauki Polskiej twierdzi, że receptą na sukces 
w nauce w Polsce jest duża autonomia wewnątrz 
uczelni, połączona z bardzo konkurencyjnym sy-
stemem pozyskiwania finansów z zewnątrz przez te 
placówki, a tego stanu rzeczy też nie osiągnęliśmy.  
Profesor J. Błażejewski, przewodniczący Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego, w swojej wypo-
wiedzi z okazji 20 lat wolności w kraju powiada, że 
reformy w naszym szkolnictwie wyższym i nauce 
są konieczne i niezbędne, ale ważną sprawą jest 
zmiana zasad podziału dotacji budżetowej na na-
ukę i szkolnictwo wyższe. Prof. W. Stec, wiceprezes 
Polskiej Akademii Nauk twierdzi, że nasza słabość 
w nauce związana jest z uposażeniem wykładow-
ców, ich wymuszoną wieloetatowością oraz z bra-
kiem rzetelnych konkursów na kontrakty i etaty.  
Doktor K. Pawłowski, prezydent Wyższej Szkoły Bi-

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

prof. dr hab.  
Wiesław Deptuła

kierownik Katedry 
Mikrobiologii 

i Immunologii,
Wydział Nauk 

Przyrodniczych

WOKÓŁ UCZELNI

42



WOKÓŁ UCZELNI
zapoznać, gdyż obecnie ocena jednostek prowa-
dzona będzie dla trzech grup naukowych (nauki 
humanistyczne, społeczne i dziedziny sztuki; na-
uki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu człowie-
ka). Wytyczne te pokazują drogę, jaką winniśmy 
„iść” do oceny. Proponuje się bowiem za prawo 
nadawania stopnia doktora habilitowanego i dok-
tora dla Wydziału tylko 150 punktów, natomiast za 
uczestnictwo w projektach ramowych – od 150 do 
450 punktów. Ta punktacja dowodzi, że dzisiejsze 
czasy to nie tylko promocja pracowników nauko-
wych, ale głównie badania i praca naukowa. To też 
wyznacza, kto jest i winien być postrzegany jako 
lider na wydziale i w szkole wyższej. 

13. Warto wiedzieć, że dane dotyczące Indeksu Cyto-
wań są wydawane przez firmę Thomson Router 
w bazie Web of Science, jednakże obecna baza 
Scopus indeksuje około 70% czasopism więcej niż 
Thomson Router i jest bardziej precyzyjna, choć 
głównie kładzie nacisk na publikacje europejskie. 

14. Federacja Nauki Polskiej w VI 2009 ogłosiła nową 
edycję konkursu Copernicus, w którym nagroda 
od tego roku wynosi 100 tys. euro.

15. Od 1 VII 2007 r. Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju oferuje wiele programów, z których koniecz-
nie winniśmy korzystać. Warto przyjrzeć się tej 
propozycji.

16.  Warto także wiedzieć, że Federacja Nauki Polskiej 
rozpoczęła nabór do III edycji programu Welcome 
w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. 
Termin składania wniosku upływa 15 IV 2010 r. 
Przy tej okazji podaję, że istnieją jeszcze dwa pro-
gramy operacyjne, w których warto „szukać” pie-
niędzy, tj. Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał 
Ludzki.

17. 6 VII 2009 MNiSW ogłosiło konkurs w sprawie do-
finansowania projektu systemowego pod tytułem 
„Kampania promocyjna na rzecz kierunków mate-
matycznych, fizycznych i przyrodniczych”, który 
realizowany będzie w latach 2009-2015 i warto 
o tym pamiętać, ponieważ w poprzedniej edycji 
nasi fizycy i matematycy zdobyli kilka milionów. 
Brawo!

18. Europejską Radę Badań (ERB), powołaną trzy lata 
temu przez Komisję Europejską reprezentuje 
z Polski, wśród dwudziestu dwóch uczonych euro-
pejskich, prof. Michał Kleiber, prezes PAN. MNiSW, 
w związku z wytycznymi ERB, jak najszybciej chce 
stworzyć Narodowe Centrum Nauki, instytucję 
niezależną od polityków, zarządzaną przez na-
ukowców, finansowaną ze środków publicznych 
i przydzielającą duże granty badawcze.

19. W roku 2009 MNiSW zwiększyło pulę środków na 
program Kierunki zamawiane o 170 mln, a więc fi-
nanse na ten cel w roku akademickim 2009/2010 
roku wynoszą 370 mln – walczmy.

20. Wszystkim, którym leży na sercu dobro naszego 
Uniwersytetu, pragnę z całego serca za Ich pracę 
z okazji Jubileuszu złożyć słowa podziękowania 
i życzyć sukcesów w nauce, dydaktyce oraz życiu 
osobistym. Vivat Academia! 

znesu – National Louis University w Nowym Sączu 
stwierdził, że przyczyną stanu, jaki panuje w na-
uce polskiej, jest nadmierna autonomia uczelni 
publicznych i dominacja korporacji samodziel-
nych pracowników nauki. Być może wypowiedź ta 
wiąże się ze statusem jej autora, który jest niesa-
modzielnym pracownikiem nauki. 

8. W lutym 2008 roku Parlament Europejski uznał, że 
jedną z ważniejszych dziedzin nauki jest biome-
dyczna reprodukcja. Wynika to z następujących 
faktów: występowania „problemów z  płodnoś-
cią, spadkiem gęstości nasienia, wspomaganej 
prokreacji, transferu embrionów, badań komórek 
macierzystych, toksykologii reprodukcyjnej, en-
dokrynnych czynników zakłócających prokreację 
czy chorób reprodukcyjnych”. Stwierdzić trzeba, 
że w tej ważnej dziedzinie mało się dzieje, gdyż 
wydajność publikacyjna w tym zakresie jest słaba, 
choć prym wiodą takie kraje jak Anglia, Niemcy 
i Francja. Polska jest na 18 miejscu wśród 20 naj-
wyżej sklasyfikowanych krajów Europy, przy czym 
Indeks Citation prac dla laboratoriów angielskich 
wynosi ponad 69, niemieckich i francuskich po-
nad 45 i 41, a u nas około 5.

9. Z dniem 2 IX 2009 r. nastąpiła zmiana na stano-
wisku podsekretarza MNiSW, ponieważ prof. Jerzy 
Szwed, fizyk i astronom z UJ, pracujący wiele lat 
w USA, Francji i Niemczech, zastąpił na tym sta-
nowisku prof. Jerzego Duszyńskiego. Warto wie-
dzieć, że to resort, który nadzoruje naukę w Pol-
sce.

10. W 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej za 
priorytetowe zadania naukowe w tym i następ-
nych latach uznano: zdrowie, żywność, rolnictwo, 
rybołówstwo, zmianę klimatu oraz przestrzeń 
kosmiczną. 

11. Dyskusja dotycząca udziału kobiet w nauce to 
temat konferencji MNiSW. Warto przy tej okazji 
podać, że udział kobiet w nauce wzrasta, bo na 
100 uzyskanych „profesur” w 1991 roku było – 22 
kobiety i 78 mężczyzn, natomiast w 2007 roku: ko-
biet – 27, a mężczyzn – 73. Stopień doktora habili-
towanego w roku 2007 uzyskało: w naukach przy-
rodniczych 43 kobiety i 94 mężczyzn, w naukach 
technicznych liczby te to analogicznie 25 i 103, 
naukach medycznych – 62 i 78, a naukach rolni-
czych – 28 i 52. Korzystniejsza sytuacja dla kobiet 
pojawia się w zakresie uzyskiwania doktoratu, bo 
w naukach przyrodniczych w  2007 roku tytuł ten 
uzyskało 502 kobiet i 425 mężczyzn; w naukach 
technicznych – 278 kobiet i 719 mężczyzn, w na-
ukach medycznych – 584 kobiety i 473 mężczyzn, 
a naukach rolniczych – 229 kobiet i 168 męż-
czyzn. Widać z tego zestawienia, że przynajmniej 
w nauce mamy zdrowszą sytuację niż w polityce, 
w której odsetek kobiet jest niski. 

12. Przypomnieć trzeba i to, że zbliża się czas oceny 
jednostek naukowych. Klasyfikacja ta gwarantuje 
nie tylko dofinansowanie działalności statutowej, 
ale także otwiera drogę do pozyskiwania środków 
na granty inwestycyjne i aparaturowe. W kon-
tekście tych faktów warto podać, że 7 VII 2009 r. 
MNiSW przedstawiło projekt w sprawie rozporzą-
dzenia dotyczącego kryteriów oraz trybu przyzna-
wania i rozliczania środków finansowych na dzia-
łalność statutową. Warto się z tym dokumentem 43



Elżbieta Beata Nowak: Redakcja „Przeglą-
du”, gratulując doktorowi Robertowi Rumiń-
skiemu i mając na względzie przyszłe rzesze 
naśladowców, chce zapytać młodego na-
ukowca, w jaki sposób otrzymał tak trudne do 

uzyskania, prestiżowe stypendium, pierwsze 
w historii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Robert Rumiński: Otrzymanie przeze mnie 
grantu Fulbrighta poprzedzone było dużym na-

Na początku września bieżącego roku dr Robert Rumiński decyzją Polsko-Amerykańskiej 
Komisji Fulbrighta uzyskał stypendium Senior Fulbright Advanced Research Grant 2009/2010 
w maksymalnym możliwym wymiarze dziewięciu miesięcy. Warto zaznaczyć, że program 
Fulbrighta jest największym programem stypendialnym w Europie Centralnej i Wschodniej. 
Stanowi jednocześnie najbardziej prestiżową w naszym kraju ofertę wymiany naukowej 
pomiędzy USA i Polską. 
Decyzje dotyczące nominacji stypendystów podejmowane są przez dziesięcioosobową 
polsko-amerykańską Radę Komisji Fulbrighta, której członkowie powoływani są przez 
Ambasadora USA i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komisja kwalii kuje najlepszych 
i najbardziej wartościowych polskich kandydatów na stypendia do USA w ramach 
otwartego konkursu. Kryteria formalne i trzyetapowy system wyłaniania kandydatów do 
programów wymiany, które Komisja opracowała i stosuje od momentu swojego powstania, 
stały się wzorcem dla innych instytucji stypendialnych nie tylko w Polsce, ale również 
w innych krajach europejskich. 

Droga do Fulbrighta

Dr Robert Rumiński,
Katedra Bankowości

i Finansów Porównawczych, 
Wydział Zarządzania

i Ekonomiki Usług,
Uniwersytet Szczeciński 

fot. z archiwum 
R. Rumińskiego
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kładem pracy i środków i nansowych, licznymi 
konsultacjami w uniwersytetach amerykańskich 
oraz wieloetapowym procesem selekcji w języku 
angielskim, przeprowadzonym przez polskich, 
jak i amerykańskich członków Komisji. Osiąg-
nięcie tego celu, który założyłem przed kilkoma 
laty i starałem się konsekwentnie realizować, 
utrudniał fakt, że stypendium to przyznawane 
jest jedynie kilkunastu naukowcom (ze stopniem 
doktora oraz profesora) spośród reprezentantów 
wszystkich dziedzin nauki w całym kraju. 

E.B.N.: Droga do stypendium wydaje się 
długa i konkurencja jest również ogromna...

R.R.: Faktycznie, konkurencja jest bardzo duża. 
Jednym z podstawowych wymogów stawianych 
potencjalnym stypendystom jest szczegółowe 
przygotowanie projektu składającego się z kilku 
uzupełniających się elementów oraz uzyskanie za-
proszenia z renomowanej uczelni amerykańskiej, 
której specjalizacja ściśle koresponduje z tematy-
ką projektu. Następnie uzyskać trzeba zgodę pro-
fesora – partnera projektu z uczelni zapraszającej 
oraz zdobyć trzy listy referencyjne od niezależ-
nych naukowców (najlepiej pochodzących z róż-
nych krajów). Niezbędna okazuje się także biegła 
znajomość języka angielskiego, weryi kowana 
podczas rozmowy z Komisją. 

E.B.N.: Kiedy po raz pierwszy złożył Pan 
aplikację?

R.R.: Po raz pierwszy wniosek złożyłem zaraz 
po obronie doktoratu, tj. w 2004 r. Dotyczył on 

nowoczesnych metod i nansowania przedsię-
biorstw przez instytucje pośrednictwa i nanso-
wego w USA. Projekt ten po przejściu przez kil-
ka etapów oceny (również recenzji eksperckiej) 
uzyskał pozytywną opinię i zostałem zaproszony 
na rozmowę kwalii kacyjną przed polsko-amery-
kańską komisją w Warszawie. Mimo ogólnej po-
zytywnej oceny, niestety, nie udało mi się wtedy 
uzyskać stypendium.

E.B.N.: To pierwsze niepowodzenie jed-
nak Pana nie zniechęciło...

R.R.: Nie, nie zniechęciłem się także wtedy, 
kiedy sytuacja powtórzyła się dwa lata póź-
niej, kiedy to uzyskałem zaproszenie od dwóch 
uczelni amerykańskich, a stypendium nie do-
stałem. Od początku starałem się o maksymal-
ny wymiar grantu, tj. dziewięć miesięcy, co do-
datkowo utrudniało jego uzyskanie. Ponieważ 
z natury łatwo się nie poddaję, postanowiłem 
dopracować swój projekt i nawiązać nowe kon-
takty w USA w celu zwiększenia swoich szans. 
Poleciałem więc do Kalifornii, gdzie odbyłem 
spotkania z dwudziestoma kilkoma osobami, 
tj. naukowcami, ekspertami i przedstawiciela-
mi sektora finansowego oraz przedsiębiorstw 
z San Diego, Los Angeles i San Francisco, kon-
sultując z nimi swój projekt i starając się jedno-
cześnie uzyskać nowe zaproszenie z renomo-
wanej uczelni, co nie było łatwym zadaniem. 
Wyjazd ten pochłonął sporo czasu i środków 
finansowych zarówno moich prywatnych, jak 
i z badań własnych i statutowych uczelni. Te 
ostatnie, jak wiadomo, są bardzo ograniczo-

REGION, EUROPA, ŚWIAT

Spotkanie 
dr. R. Rumińskiego 
z laureatem Nagrody Nobla 
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ne, tak więc opłacenie wyjazdu wymagało ode 
mnie uprawiania swoistej „inżynierii finanso-
wej”, wspartej własnym kapitałem. Inwestycja 
ta ostatecznie zaowocowała, choć – jak sięgnę 
pamięcią – w zasadzie nikt, oprócz kibicujące-
mu mi od samego początku profesora Stanisła-
wa Flejterskiego, nie wierzył w to, że osiągnę 
sukces. Zawsze jednak wyznawałem zasadę, że 
„wszystko jest możliwe, jeśli się tego naprawdę 
chce”. W tym wypadku środkiem do uzyskania 
celu była wiara, konsekwencja, upór, kreatyw-
ność, aktywność w wymiarze międzynarodo-
wym i... trochę szczęścia. Teraz pozostaje tylko 
(a raczej aż) skrupulatna i wymagająca pełnego 
zaangażowania realizacja projektu w wymaga-
jącym środowisku akademickim w USA.

E.B.N.: Co Pan rozumie przez aktywność 
w wymiarze międzynarodowym?

R.R.: Miałem na myśli wszelkiego rodzaju 
współpracę z partnerami zagranicznymi. By-
łem aktywny w tej sferze, uczestnicząc w licz-
nych stypendiach zagranicznych, warsztatach 
naukowych, koordynując projekty między-
narodowe oraz prowadząc wykłady i semina-
ria w zagranicznych uczelniach partnerskich 
(Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Ło-
twa, USA) m.in. w ramach programu Socrates
-Erasmus.  Dzięki stypendium ufundowanemu 
przez British Council miałem przyjemność po-
znać amerykańskiego laureata Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii – profesora Erica S. Ma-
skina (Princeton University, USA) oraz uczest-
niczyć w prowadzonych przez niego warszta-
tach. Aktywność w wymiarze międzynarodo-

wym jest brana pod uwagę przez wszystkie 
instytucje przyznające stypendia zagraniczne.

E.B.N.: Z Pana opowieści wynika, że Pana 
życie musi być całkowicie zdominowane 
przez pracę naukową...

R.R.: To prawda, pracuję bardzo dużo, tym 
bardziej, że jako ekonomista chciałem mieć 
kontakt z praktyką gospodarczą. Konsekwen-
cją tego założenia jest współpraca z różnymi 
podmiotami, a co za tym idzie – zatrudnienie 
na dwóch etatach. Jeśli dodamy do tego częste 
podróże, to pojawia się problem z czasem, któ-
rego sporo poświęciłem w ostatnich latach na 
podnoszenie kwalifikacji, m.in. ok. 1200 godzin 
zegarowych przeznaczyłem na zagraniczne 
studia MBA oraz ok. 900 – na studia podyplo-
mowe na Politechnice Szczecińskiej.

E.B.N.: Czy znajduje Pan w takim razie 
czas na jakiekolwiek zainteresowania poza-
zawodowe? 

R.R.: Oczywiście! Ładuję swoje „akumulato-
ry” na różne sposoby, m.in. poprzez uprawianie 
trekkingu górskiego oraz podczas dalekich po-
dróży, na przykład do Australii, Azji czy też czę-
sto odwiedzanej Ameryki Północnej. Podczas 
tegorocznych letnich wakacji zrealizowałem za-
planowaną z dużym wyprzedzeniem miesięczną 
wyprawę na Alaskę oraz do parków narodowych 
Kanady. Podczas tych kilku tygodni przejecha-
łem, przeleciałem, przepłynąłem i przeszedłem 
łącznie ok. 40 000 kilometrów. Jednym z ciekaw-
szych przedsięwzięć była wyprawa helikopterem 

Wyprawa hydroplanem 
na lodowiec LeConte,
Petersburg/Wrangell,

Alaska 2009

fot. z archiwum 
R. Rumińskiego
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Przy fortepianie

fot. z archiwum 
R. Rumińskiego

na lodowiec Juneau, ze wspinaczką lodową na 
ścianach lodowca Mendenhall.

Zaraz po powrocie z Alaski dowiedziałem 
się, że mogę ponownie zacząć się pakować 
w związku z... Fulbrightem. Inne moje hobby 
to muzykowanie (fortepian, perkusja), będące 
następstwem ukończenia średniej szkoły mu-
zycznej, oraz fotografia.

E.B.N.: Cała społeczność Uniwersytetu Szcze-
cińskiego może być zatem dumna, że w jej 
szeregach jest zdobywca stypendium Ful-
brighta – osoba wszechstronna, realizująca 
nie tylko ambitne cele zawodowe. Życzymy 
powodzenia i czekamy na relację z pobytu 
na stypendium. 

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt 
w Katedrze Bankowości i Finansów Porów-
nawczych na Wydziale Zarządzania i Eko-
nomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskie-
go, absolwent Master of Business Admini-
stration (MBA) Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie oraz studiów po-
dyplomowych Zarządzanie i pośrednictwo 
w obrocie nieruchomościami na Politechni-
ce Szczecińskiej. Prowadzi zajęcia w języku 
polskim i angielskim (również w zagranicz-
nych uczelniach partnerskich w ramach 
programu Socrates-Erasmus) między inny-
mi z zakresu: finansów, bankowości i or-
ganizacji finansowych, współpracy finan-
sowej sektora przedsiębiorstw z bankami, 
międzynarodowych stosunków finanso-
wych. W latach 2001-2003 pełnił funkcje 
kierownicze w Katedrze Master of Business 

Administration Europa Universität Viadrina 
we Frankfurcie (nad Odrą), Niemcy. Stypen-
dysta koncernu Volkswagen AG Niemcy, 
Haniel Stiftung Niemcy, E.U.V. Niemcy, Bri-
tish Council (University of Leicester, Wielka 
Brytania) oraz MNiSW. Koordynator mię-
dzynarodowego programu TEMPUS JEP-
EXPAND Knowledge and technology trans-
fer between universities and business sector. 
Związki z praktyką gospodarczą: Relation-
ship Manager w PPA Bank S.A., funkcje do-
radcze i kierownicze w przedsiębiorstwach, 
dyrektor ds. rozwoju i główny udziałowiec 
w spółce kapitałowej, ekspert ds. oceny 
ekonomiczno-finansowej, merytoryczno-
technicznej oraz możliwości wystąpienia 
pomocy publicznej – Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2007-2013, Urząd Mar-
szałkowski, Szczecin.
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Mój promotor – starszy kolega czy chodząca 
emanacja boskiej wiedzy?

Panel otwiera Arianna, doktorantka z Uniwer-
sytetu w Bolonii. Kiedy opowiada o hierarchicznej 
kulturze włoskich uczelni, w której doktoranci 
przyjmują rolę słuchaczy zabierających głos jedy-
nie za przyzwoleniem promotora, a podczas kon-
ferencji siedzą przy osobnych niż profesorowie 
stolikach, Skandynawowie nie kryją zdziwienia. 
„W Szwecji – mówi Asa – relacje między promo-
torem a doktorantem są bardziej partnerskie. Pro-
motor jest postrzegany jako starszy, doświadczo-
ny kolega, pomagający doktorantowi w rozwoju”. 

W Danii doktorant nie jest związany tylko 
z jednym promotorem, o czym opowiada Mikael: 
„Mamy indywidualne seminaria, ale dużo czasu 
poświęca się na kolektywne superwizje, podczas 
których profesorowie spotykają się i dyskutują 
ze studentami o ich pracach. Istnieje możliwość 
posiadania dwóch promotorów. Prowadzi się za-
jęcia w klastrach i grupach roboczych, w których 
doktoranci, superwizowani przez promotorów, 
edukują siebie nawzajem”.

Marin z Tallina podkreśla podobieństwa mię-
dzy duńskim a estońskim szkolnictwem wyż-
szym. „Jest ono zintegrowane z edukacją skan-
dynawską. Mamy podobne podejście badawcze 
i więcej kontaktów z państwami nordyckimi niż 
z krajami bałtyckimi. Nigdy nie zaadoptowaliśmy 
sowieckiej kultury akademickiej. U nas relacje 
między studentami a wykładowcami są zazwy-
czaj oparte na partnerstwie”.

Podobnie odbiera skandynawski system 
edukacji uczący się w Indiach i Danii Chetan. 
Porównując oba kraje mówi: „Duński system 
jest partnerski, wspiera współpracę, uczestni-
ctwo doktorantów w zajęciach. Stosunki mię-
dzy promotorem a doktorantem są jednak neu-
tralne – skończyłeś doktorat, ja znam ciebie, ty 

Doktoranci 
 z czterech stron świata
Wakacje dają możliwość oderwania się od rutyny i poświęcenia czasu na poszukiwania, 
również naukowe. Dla doktorantów z całego świata przyczynkiem do nich stała się 
XI Szkoła Letnia „Lifelong learning – Between Policy and Practice”, organizowana przez 
duński Uniwersytet w Roskilde, a w szczególności poświęcony im panel „Jak przetrwać lata 
doktoranckie?”, podczas którego młodzi adepci nauki z różnych krajów dzielili się swoimi 
doświadczeniami i planami na przyszłość. 

znasz mnie, mamy wspólną sieć kontaktów, do 
widzenia. W Indiach wierzymy, że wiedza jest 
atrybutem boskości. Dlatego nauczyciel cieszy 
się dużym szacunkiem i jest traktowany jak wy-
słannik Boga. Toteż nasz system jest hierarchicz-
ny, dyrektywny, oparty na rywalizacji, wpajaniu 
wiedzy, ale i kształtowaniu systemu wartości. 
Między promotorem a doktorantem istnieją 
silne osobiste więzi. Promotor zaprasza swoich 
doktorantów na uroczystości rodzinne, np. śluby 
swoich dzieci”.

 
Młodzi badacze na rozstaju kultur

Studiujący na Filipinach i w Danii Roger po-
równuje doświadczenia badawcze z obu kra-
jów: „Na Filipinach naukę postrzega się wąsko. 
Skupiamy się na jednym temacie, następnie go 
rozwijamy. Teorie bierze się na warsztat po to, by 
je zweryi kować poprzez badania, a nie dyskuto-
wać z nimi. Zastanawiamy się nad nimi jedynie 
po to, żeby zdecydować, czy można je zastoso-
wać w kontekście i lipińskim. Jesteśmy na czasie 
w badaniach lokalnych, ale na skalę międzynaro-
dową trochę do tyłu. W duńskich uniwersytetach 
naukowcy są nastawieni na dyskutuje z teoriami. 
Próbują je łączyć, poszerzać, rozwijać, oglądać 
z różnych perspektyw, np. przez pryzmat ich za-
stosowania w różnych kulturach. W obiegu są nie 
tylko koncepcje ugruntowane, ale również naj-
nowsze”. Chetan widzi w tym podejściu badaw-
czym wady: „W Indiach nastawienie jest bardziej 
uporządkowane. Dzięki temu do dziś pamiętam 
bardzo dobrze teorie, które omawiano na zaję-
ciach. Tam wszystko było jasne, tutaj jest zamie-
szanie, jeśli chodzi o teorie, koncepcje, itd.” 

Natomiast studiująca w Chinach i w Danii Yan 
Yan boryka się z problemami badacza zanurzo-
nego w dwóch kulturach. „Chciałabym przepro-
wadzić badania jakościowe, ale jako osoba po-
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chodząca z kultury kolektywistycznej mam z tym 
kłopot. Zakładają one uwzględnienie subiektyw-
nego spojrzenia badacza. Nam od dziecka wpa-
ja się skromność, więc ciągle zastanawiam się, 
czy jako badacz mam prawo do subiektywnych 
ocen”.

Poszukiwania i dylematy 
Yan Yan jest na studiach magisterskich, ale 

myśli o doktoracie na Zachodzie. „W Chinach nie 
można badać zagadnień zahaczających o poli-
tykę. Nie ma transparentności, przepływu infor-
macji. Dostęp do dokumentów, postanowień 
rządowych jest niemożliwy. Chcę studiować za 
granicą również po to, żeby zrozumieć świat, 
inne punkty widzenia. Taka wiedza kształtuje 
warsztat naukowy”. 

Chetan chciałby pisać doktorat w Wielkiej Bry-
tanii. „Tytuł z tego kraju jest bardziej poważany 
na rynku pracy niż dyplom z Indii. Temat, którym 
się zajmuję, dopiero dociera do Indii, a w Wielkiej 
Brytanii jest w pełnym rozwoju”. Roger wybiera 
się do Centrum Globalizacji na Uniwersytecie 
w Bristolu. „Filipiny w kwestii globalizacji – tema-
tu, który mnie interesuje – są zorientowane zbyt 
lokalnie. Dania jest skupiona głównie na regionie 
nordyckim. Wielka Brytania daje dostęp do naj-
świeższych badań w perspektywie globalnej".

Arianna myśli o skończeniu doktoratu we Wło-
szech i jak najszybszym przeniesieniu się na post-
doc do innego kraju. „System szkolnictwa wyższe-
go we Włoszech nie odpowiada mi. Profesorowie 
mają wielu doktorantów, ale mało czasu. W związ-
ku z tym nie uczą nas pracy badawczej, nie dopusz-
czają doktorantów do dyskusji naukowej. Rzadko 
zdarza się, że znają języki obce i że są otwarci na 
kontakty międzynarodowe. Seminaria i zajęcia na 
studiach doktoranckich niewiele mają wspólnego 
z kształtowaniem warsztatu naukowego.”

Bente przeniosła swój doktorat z Norwegii do 
Danii z powodów i nansowych. „Dostałam się na 
studia doktoranckie na Uniwersytecie w Oslo, ale 
tam wymagano pozyskania funduszy na okres 
całych studiów. Udało mi się zdobyć doi nan-
sowanie od lokalnego szpitala tylko na rok. Tu-
taj roczny cykl i nansowania jest akceptowany, 
a jako osoba pracująca na pół etatu mam sześć, 
a nie trzy lata na skończenie doktoratu. Choć 
wysokość stypendium doktoranckiego w Danii 
odpowiada zarobkom profesora uniwersyteckie-
go, to nie aplikowałam o nie. Jest osiągalne tylko 
dla 5% humanistów i 50% doktorantów z nauk 
ścisłych”. 

 Jednak współpraca uczelni duńskich z i rma-
mi i instytucjami zewnętrznymi daje możliwość 
pozyskania funduszy z innych źródeł. Przykładem 
jest Anna, która robi tzw. doktorat przemysłowy. 
„Moje badania są w ½ i nansowane przez związki 
zawodowe, a w połowie przez uniwersytet. Toteż 
dzielę swój czas pracy między te dwie instytucje. 
Jak większość humanistów mam problem z od-
nalezieniem się w związkach. Natomiast dok-
toranci z nauk ścisłych są zagubieni w pracy na 
uczelni”.

Co nas łączy – siła „networkingu”
Podsumowując panel doszliśmy do wniosku, 

że mimo różnic istnieją kwestie istotne dla dokto-
rantów ze wszystkich krajów. Wszędzie promotor 
i jego sieć kontaktów naukowych ma decydujący 
wpływ na ścieżkę rozwoju doktoranta. Wszyscy 
stajemy przed kwestią i nansowania badań. Każ-
dy z nas odczuwa potrzebę rozwijania kontaktów 
międzynarodowych. Dlatego owocem naszego 
panelu stała się grupa internetowa, dzięki której, 
mimo dzielących nas odległości, będziemy mogli 
dzielić się naszymi różnorodnymi doświadcze-
niami. 

Od lewej: 
Anna Linka, Roger, Chetan, 
Yan Yan, Sayantan

fot. z archiwum autorki
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16 na 2016
Pod hasłem „16 na 2016” kryje się niespo-
dzianka dla studentów, widzów szczeciń-
skiego Teatru Współczesnego. Od paździer-
nika przez cały sezon bilet studencki na 
Dużą Scenę i Malarnię kosztuje tylko 16 zł.

Promocja wiąże się z przystąpieniem Szczecina do kon-
kursu Europejska Stolica Kultury 2016. Z tej okazji Teatr 
Współczesny obniżył ceny biletów, wychodząc do jednej 
z najważniejszych grup teatralnych widzów, czyli studentów. 
Teraz każdy, kto jest studentem i nie ukończył 26 roku życia, 
może kupić bilet za 16 zł na spektakle grane na Dużej Scenie 
i w Malarni (niezależnie od miejsca), wystarczy w kasie oka-
zać legitymację studencką. 

To nie pierwsza próba zbliżenia się teatru kierowanego 
przez Annę Augustynowicz do szczecińskiego środowiska 
akademickiego. Od kilku lat ogromną popularnością cieszą 
się premiery studenckie, często połączone z dyskusjami 
i spotkaniami z twórcami spektaklu. 

Wspólnie z Uniwerstetem Szczecińskim i kwartalnikiem 
filozoficznym fo:pa teatr organizował w sezonie 2007/2008 
panele dyskusyjne TW: Konwersacje, w których brali udział 
naukowcy US. Połączenie świata sztuki i nauki pozwalało 
stworzyć ciekawe interdyscyplinarne spotkania popularyzu-
jące sztukę teatru. 

Najbliższe plany Teatru Współczesnego wiążą się z paź-
dziernikową premierą spektaklu „Nocleg w Apeninach“ 
w reż. Michała Zadary. Nowa wersja operetki Fredry oparta 
jest na napisanej do spektaklu i wykonywanej na żywo przez 
aktorów Teatru Współczesnego muzyce Jacka „Budynia” 
Szymkiewicza. Zespół tworzą – Konrad Pawicki (gitara elek-
tryczna), Przemysław Walich (gitara basowa), Grzegorz Młu-
dzik (klawisze), Jacek Piątkowski (perkusja). Piosenki wyko-
nują wszyscy aktorzy grający w spektaklu (Barbara Biel, Ma-
ria Dąbrowska, Grażyna Madej, Iwona Kowalska, Magdalena 
Myszkiewicz, Kinga Piąty, Michał Lewandowski, Grzegorz 
Młudzik, Paweł Niczewski, Konrad Pawicki, Jacek Piątkowski, 
Wojciech Sandach, Przemysław Walich). Opowieść o sile mi-
łości i okrutnym porwaniu dzieje się w oryginalnej scenerii – 
na scenie zobaczymy dokładnie odtworzony jeden z polskich 
prowincjonalnych barów (scenografia Michała Zadary). 

Do zobaczenia w teatrze!
Kamila Paradowska

KULTURA

16 na 2016

Jacek Piątkowski w czasie 
próby do spektaklu „Nocleg 

w Apeninach”

fot. Anna Gawroniak

Czeski miesiąc
w Szczecinie
Od 15 października 2009 roku w Szczecinie rusza 
projekt ,,Czeski miesiąc”, który przybliży nam kul-
turę i sztukę naszych południowych sąsiadów. 

Szczecińskie Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki (STiPS) we 
współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie zaprasza na przełomie paź-
dziernika i listopada br. wszystkich studentów oraz spragnionych kultural-
nych wrażeń mieszkańców naszego miasta na ,,Czeski miesiąc”. 

Impreza trwająca cztery tygodnie będzie się składała z kilkunastu wyda-
rzeń, które pozwolą uczestnikom zapoznać się z czeskim ilmem, literaturą, 
fotograią, graiką, a także sztuką kulinarną czy związkami naszych połu-
dniowych sąsiadów z Bałtykiem. 

W dniu otwarcia imprezy, tj. 15 października, w Szczecinie zostaną ot-
warte dwie wystawy – objazdowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Re-
publiki Czeskiej ,,Czeskie Naj” (w Muzeum Narodowym) oraz fotograiczna 
czołowych czeskich fotograików przygotowana przez kuratorkę i fotograf-
kę Danę Kyndrovą ,,Od Praskiej Wiosny do Aksamitnej Rewolucji 1968/69 
i 1988/89”. Obie ekspozycje będzie można oglądać do 28 października.

Bardzo ważnymi wydarzeniami w ramach ,,Czeskiego miesiąca” będą 
projekcje ilmów. Widzowie obejrzą wczesne dzieła Milosa Formana (,,Kon-
kurs”, ,,Pali się moja panno” czy ,,Czarny Piotruś”) oraz tak znakomite obrazy, 
jak słynne ,,Ucho” Karela Kachyna z 1970 roku. Oprócz ilmów fabularnych 
zostanie zaprezentowana również klasyka czeskiej animacji oraz kino doku-
mentalne. 

Pokazy ilmów będą się odbywać w Willi Lentza (ilmy fabularne), Książ-
nicy Pomorskiej (dokumenty) oraz w Muzeum Narodowym (animacje). 
Projekcje zostaną poprzedzone prelekcjami, a tuż po nich widzowie zostaną 
zaproszeni do uczestnictwa w panelowych dyskusjach. Pokazy będą połą-
czone z cyklem ,,Inne kino”, który od początku 2008 roku jest systematycznie 
organizowany w Muzeum Narodowym przez STiPS i ma na celu przybliżać 
widzom najwybitniejsze ilmy w historii kina oraz nawiązywać do szacownej 
tradycji DKF-ów i ruchu studyjnego. 

W organizacji projektu ma swój udział także Uniwersytet Szczeciński 
– część ekspozycji z wystawy ,,Czeskie Naj” będzie można oglądać w Rek-
toracie. 

Damian Romaniak
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DokumentArt to impreza niebanalna, to festiwal zu-
pełnie inny niż inne. DokumentArt to nie tylko konkurs 
najnowszych ilmów dokumentalnych z całej Europy. Tak 
naprawdę festiwal, który czeka nas między 16 a 21 paź-
dziernika 2009 r., to trochę więcej niż wydarzenia towarzy-
szące, panele dyskusyjne i pokazy specjalne. DokumentArt 
to także pewna idea, to pomysł na wykazanie, że nie ma 
granic – zarówno tych, które wyznaczają ramy gatunków 
w sztuce (w konkursie pokazywane są ilmy, które niejed-
nokrotnie wykraczają poza obszar dokumentu, rozsze-
rzają go, odświeżają i z nim eksperymentują), jak i tych 
międzypaństwowych. Festiwal ilmów dokumentalnych 
dokumentArt, którego 18 edycja czeka nas w tym roku, od 
trzech lat odbywa się jednocześnie w  macierzystym Neu-
brandenburgu (od 1991 r.) i w Szczecinie. 

Tak naprawdę konkurs przekroczył Odrę już cztery lata 
temu, kiedy to dzięki staraniom miejsca sztuki „OFFicyna” 
zaprezentowane zostały w Szczecinie ilmy nagrodzone 
wcześniej po niemieckiej stronie. Było to niewielkie wyda-
rzenie, które dało początek poważnemu przedsięwzięciu. 
Już rok później (w 2007 roku) pokazane zostały w Szczeci-
nie wszystkie festiwalowe produkcje, ruszyły imprezy towa-
rzyszące i powstało polskie jury, złożone ze studentów US, 
który jako jedyna szczecińska uczelnia jest z festiwalem od 
samego początku. 

O ile 16 dokumentArt w Szczecinie świecił jedynie 
światłem odbitym z Neubrandenburga, gdzie znajdowa-
ło się centrum i serce festiwalu, to zeszłoroczna edycja 
była pierwszą prawdziwą koprodukcją polsko-niemiecką, 
szczecińsko-neubrandenburską, a może po prostu – 
w myśl idei „dokumentu ponad granicami” – pomorską. 
Polacy zasiedli w komisji kwaliikującej ilmy do główne-
go konkursu i w jury festiwalu, a program towarzyszący 
imprezie po polskiej stronie okazał się bogatszy niż ten 
neubrandenburski.

Oprócz zapoczątkowanego w 2007 roku konkursu il-
mów dokumentalnych kręconych telefonami komórkowy-
mi, paneli dyskusyjnych czy pozakonkursowych projekcji 
(jak chociażby pokaz ilmu „Trzech kumpli” w reż. Ewy Stan-
kiewicz i Anny Ferens i spotkanie z jego twórcami), pojawiła 
się prezentacja slam video, krótkich, amatorskich etiud do-
kumentalnych. W ramach festiwalu prowadzone są także 
warsztaty i projekcje edukacyjne dla młodzieży. 

Jak już wspomniałem, w Festiwal Filmów Dokumental-
nych dokumentArt mocno zaangażowany jest Uniwersytet 
Szczeciński, który nie tylko objął patronatem międzynaro-
dową imprezę, ale także doprowadził do powołania studen-

ckiego jury (a co za tym idzie – ufundował nagrodę) oraz wy-
daje festiwalową, redagowaną przez studentów codzienną 
gazetę festiwalową – „dokumentART magazin”, która na 
bieżąco śledzi wydarzenia, projekcje i je relacjonuje. 

Magazyn ten dostępny jest bezpłatnie wszędzie tam, 
gdzie odbywają się wydarzenia festiwalowe – w najstar-
szym w Europie kinie Pionier, w sali kinowej na Zamku Ksią-
żąt Pomorskich i w siedzibie OFFicyny na ul. Lenartowicza. 

DokumentArt to impreza niebanalna i godna zauwa-
żenia z wielu względów. Po pierwsze – jako jeden z naj-
ważniejszych festiwali ilmów dokumentalnych w Europie 
stanowi mocny argument w rywalizacji Szczecina o Euro-
pejską Stolicę Kultury 2016. 

To także owoc dialogu między sąsiednimi państwami, 
niewątpliwy sukces polskich i niemieckich organizatorów, 
niezwykły festiwal odbywający się równocześnie w dwóch 
miastach – integrujący kulturowo Euroregion Pomerania.

Tegoroczna edycja już niebawem. Warto skorzystać 
z szansy i poznać problematykę, która aktualnie frapuje 
młodych twórców. Warto przejrzeć się w zwierciadle, któ-
remu na imię dokument. 

DokumentArt
– zwierciadło współczesności

Bartosz Marciniak

student Wyższej Szkoły 
Humanistycznej 
w Szczecinie
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Miłośnicy muzyki, którzy nie chcieliby po-
minąć w sezonie letnim żadnego ważnego wy-
darzenia na szczecińskim wybrzeżu, musieliby 
pojechać do maleńkiego Trzęsacza, gdzie swój 
skromny jubileusz święcił V Międzynarodowy Fe-
stiwal Muzyczny Sacrum non Profanum, który już 
na trwałe zagościł w muzycznym nadmorskim 
pejzażu artystycznym. Swe twórcze źródła ten 
młody festiwal zaczerpnął z posiadających 12-let-
nią tradycję edycji koncertów uniwersyteckich 
Przez muzykę do świata wartości, zainicjowanych 
przez prof. Bohdana Boguszewskiego, dyrektora 
muzycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Już dziś okazało się, że obok tradycyjnych 
i renomowanych festiwali nad polskim Bałtykiem 
(Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, 
Świnoujście, czy też stawiający pierwsze kroki fe-
stiwal w Szczecinie) – Sacrum non Profanum prze-
szło do historii jako wydarzenie muzyczne, które 
zaowocowało przyznaniem nagrody „Złotego 
Sekstanta 2008”.

We wnętrzach skromnego kościoła p.w. Miło-
sierdzia Bożego rozbrzmiewała muzyka organo-
wa i kameralna, symfoniczna i chóralna, świecka 
i sakralna, będąc przykładem dla Szczecina i ca-
łego regionu, przedmiotem do w pełni uzasad-
nionej dumy. 

Sześć koncertów festiwalowych odbywało się 
dzień po dniu, obligując melomanów do codzien-
nej obecności w Trzęsaczu przez cały sierpniowy 
wakacyjny tydzień. Wielu doszło do wniosku, że 
tu właśnie warto posłuchać brzmienia królew-
skich instrumentów, nie szukając uzasadnienia 
dla festiwalowej ucieczki do Kamienia Pomorskie-
go, Kołobrzegu czy Szczecina, Muzyka organowa 
znalazła przecież pełne prawo obywatelstwa tak-
że w małej trzęsackiej świątyni za sprawą instru-
mentu, ufundowanego przez mieszkańców Trzę-
sacza (pan Kazimierz Karapuda) w 2005 roku. 

Jubileuszowy, V Międzynarodowy Festiwal 
Sacrum non Profanum zainaugurował wybitny 

belgijski organista polskiego pochodzenia, Karol 
Gołębiowski, wykonując preludium i fugi arcymi-
strza niemieckiego baroku, Johanna Sebastiana 
Bacha. Jednak nie tylko i nie przede wszystkim 
utwory kompozytorów muzyki organowej minio-
nych epok wzbudziły największe zainteresowa-
nie słuchaczy, ponieważ fascynujących interpre-
tacji można posłuchać podczas niemal każdego 
festiwalu muzyki organowej w Polsce. W Trzęsa-
czu niemieccy wirtuozi polskiego pochodzenia 
– Andrzej Mielewczyk i Tomasz Adam Nowak 
przypomnieli, że najwybitniejsi kantorzy, organi-
ści i kompozytorzy baroku, klasycyzmu, a nawet 
romantyzmu (Feliks Mendelssohn-Bartholdy) 
znakomicie opanowali sztukę improwizacji orga-
nowej.

Obecnie jest to sztuka, której arkana zgłębia-
ją adepci przede wszystkim w uczelniach niemie-
ckich. W Polsce właściwie tylko Julian Gembalski 
prezentuje ją z wielkim powodzeniem na koncer-
tach festiwalowych. 

W Trzęsaczu improwizował także fiński pia-
nista ukraińskiego pochodzenia Wiaczesław No-
wikow, który oprócz tego grał utwory Fryderyka 
Chopina, antycypując swoim występem Rok Cho-
pinowski 2010. 

W Trzęsaczu można było posłuchać nie tyl-
ko dzieł muzyki organowej oraz improwizacji 
organowych, ale także młodej muzyki skompo-
nowanej na ten instrument przez wychowanka 
profesorów Marcina Błażewicza i Andrzeja Cho-
rosińskiego w warszawskim Uniwersytecie Mu-
zycznym im. Fryderyka Chopina, Dariusza Przy-
bylskiego (prawykonanie Schübler Choräle). Ten 
nurt programowy jubileuszowego V Międzynaro-
dowego Festiwalu Sacrum non Profanum okazał 
się najbardziej interesujący i wartościowy, dzięki 
zaangażowaniu Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego, prezentującego mło-
dych twórców, uczestników programu Młodzi 
kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi. 

Sacrum non Profanum
– perła w koronie muzycznego lata

KULTURA

V JUBILEUSZOWY FESTIWAL W TRZĘSACZU

dr Mikołaj Szczęsny

adiunkt w Zakładzie 
Muzyki Katedry Edukacji 

Artystycznej US
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Dzięki niemu instrumenty klawiszowe miały do 
spełnienia w kościele Miłosierdzia Bożego nad-
zwyczaj ważną rolę i to nie tylko organy oraz for-
tepian, do czego słuchacze zostali już przyzwy-
czajeni podczas wcześniejszych festiwali. W 2009 
roku mogło ich zaskoczyć brzmienie akordeonu, 
które sporadycznie tylko dopełnia sacrum świą-
tyni.

Po zaprezentowaniu skomplikowanych fak-
turalnie i brzmieniowo Per aspera… na akordeon 
solo, prawykonaniu pod dyrekcją Pawła Kosa- 
-Nowickiego Chordalians & Chordaliens na akor-
deon i orkiestrę i The switching faces na orkiestrę 
smyczkową, Michał Moc, kompozytor wykształ-
cony pod kierunkiem profesor Grażyny Pstrokoń-
skiej-Nawratil, a jednocześnie wyśmienity wirtu-
oz gry akordeonowej, postanowił przypomnieć 
słuchaczom przesłanie polskiego dyrygenta Hen-
ryka Czyża, który mówiąc w łódzkiej filharmonii 
o awangardowej muzyce współczesnej utrzymy-
wał, że nie taki diabeł straszny… Zagrał porywają-
co Hommage a Piazzola, składając hołd genialne-
mu bandoneoniście i arcymistrzowi nowoczes-
nego tanga Astorowi Piazzoli. Nie przeszkodził 
mu nawet defekt mistrzowskiego, koncertowego 
włoskiego instrumentu, wyprodukowanego spe-
cjalnie dla polskiego wirtuoza.

Stwierdzenie Henryka Czyża w Trzęsaczu wy-
dawało się odnosić szczególnie do prawykonania 
psalmu Domine Deus salutis meae na chór mie-
szany a cappella szczecińskiego kompozytora, 
Marka Jasińskiego, który tradycyjnie, począwszy 
od pierwszego festiwalu w 2001 roku, kompo-
nuje nowy utwór, wykonywany po raz pierwszy 
właśnie w Trzęsaczu. Tym razem, po raz pierwszy 
w historii festiwalu, zabrzmiał on w wykonaniu 

zagranicznego zespołu śpiewaczego, profesjo-
nalnego chóru mieszanego z Kijowa Chreszczatyk 
pod dyrekcją Pavlo Strutsa, przynosząc satysfak-
cję zarówno twórcy, jak i słuchaczom wypełnia-
jącym po brzegi świątynię i miejsca na wolnym 
powietrzu, przed ekranem telebimu. Oryginalny 
sposób interpretacji muzyki M. Jasińskiego, wiel-
ka siła ekspresji, czystość i sugestywność brzmie-
nia potwierdziły profesjonalną klasę wykonaw-
czą tego zespołu i jego dyrygenta.

Piąty utwór festiwalowy okazał się nadzwy-
czaj udany, przekonując chyba wszystkich, że 
przyszedł najwyższy czas na sfinansowanie płyty 
kompaktowej, wyprodukowanej już przez najlep-
szą polską firmę nagraniową DUX, na której zo-
stały utrwalone nagrane wszystkie utwory Marka 
Jasińskiego, skomponowane specjalnie na trzę-
sacki festiwal. 

Stałych miłośników ma niezmiennie w koś-
ciele Miłosierdzia Bożego muzyka kameralna, 
która także w 2009 roku znalazła znakomitych 
wykonawców. Litewskie trio fortepianowe Kaska-
dos sięgnęło po utwór współczesnego kompo-
zytora litewskiego Broniusa Kutaviciusa Stasys’ 
Eight Miniatures, wykonując go obok Tria forte-
pianowego c-moll op. 66 Feliksa Mendelssohna- 
-Bartholdy'ego, którego interpretacją przypo-
mniana została dwusetna rocznica urodzin tego 
znakomitego kompozytora romantyzmu, przyja-
ciela szczecińskiego dyrektora muzycznego Carla 
Loewego. 

Z wielkim zainteresowaniem oczekiwano 
w Trzęsaczu na przyjazd wybitnie utalentowanej 
młodej skrzypaczki Agaty Szymczewskiej, laure-
atki pierwszej nagrody ze złotym medalem XIII 
Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. 

KULTURA

Henryk Tritt – koncertmistrz 
i solista Orkiestry 
Kameralnej Academia
 
fot. Magdalena 
Seredyńska
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Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Zagrała ona 
znakomicie podczas inauguracyjnego koncertu 
festiwalowego z Academią pod dyrekcją Bohdana 
Boguszewskiego na skrzypcach Antonio Stradi-
variego z 1680 roku, rzadko wykonywany Koncert 
skrzypcowy C-dur Josepha Haydna. Podczas tego 
samego koncertu zabrzmiało jedno z najczęściej 

wykonywanych arcydzieł Wolfganga Amadeusa 
Mozarta, Msza koronacyjna C-dur, dzieło dosko-
nale dostosowane do charakteru koncertu inau-
guracyjnego i festiwalowego jubileuszu. Wyko-
nanie partii solowych Bohdan Boguszewski po-
wierzył Barbarze Tritt (sopran), Ewie Filipowicz-
-Kosińskiej (mezzosopran), Tomaszowi Krzysicy 
(tenor) i Leszkowi Skrli (bas). 

Koncert finałowy V Międzynarodowego Fe-
stiwalu Sacrum non Profanum odbył się pod ha-
słem Sommer Music Academy, a przygotowany 
i wykonany został przez pedagogów i studentów 
dwóch uczelni niemieckich – Musikhochschule 
Hannover oraz Musikhochschule Lübeck. Oprócz 

kwintetu skrzypcowego złożonego ze studentów 
z Korei, Chin i Japonii oraz kwintetu wiolonczelo-
wego (studenci z Niemiec, Chin i Rosji) wystąpił 
profesor Adam Kostecki, prowadzący w uczelni 
muzycznej w Hanowerze klasę skrzypiec, prof. 
Ulf Tischbirek, kształcący wiolonczelistów w po-
dobnej uczelni w Lubece i młody pianista polski 
Rafał Mokrzycki, uczeń Ogólnokształcącej Szko-
ły Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie, 
laureat I zachodniopomorskiego Konkursu Pia-
nistycznego w Szczecinie. Bardzo urozmaicony 
program koncertu przyniósł słuchaczom wiele 
wspaniałych przeżyć estetycznych w bezpo-
średnim kontakcie z muzyką J. Brahmsa, F. Cho-
pina, F. Couperina, P. Czajkowskiego, A. Dvořáka 
W.A. Mozarta, K. Szymanowskiego, G. Tartiniego 
i G.Ph. Telemanna, 

Jak przystało na piąty festiwal, stał on właściwie 
pod znakiem jubileuszy. W Trzęsaczu swe sześć-
dziesiąte urodziny obchodził Marek Jasiński, a czter-
dziestolecie działalności artystycznej – skrzypek 
i pedagog Henryk Tritt, niezawodny koncertmistrz 
Orkiestry Kameralnej Academia, dzięki której dy-
rektor artystyczny Festiwalu Bohdan Boguszewski 
może sięgać po dzieła muzyki symfonicznej, kon-
certowej i kantatowo-oratoryjnej. 

Wójt Gminy Rewal w ostatnim zdaniu słowa 
wprowadzającego do pięknie i starannie wydane-
go programu festiwalu napisał: Niech urok muzyki 
sprawi, że wszyscy słuchacze festiwalowych koncer-
tów jubileuszowego V Festiwalu będą z nami także 
w przyszłym 2010 roku. O to z serca Państwa proszę. 
Na tę prośbę żaden meloman i humanista nie 
może pozostać obojętny. Pozostaje tylko pocze-
kać do sierpnia 2010 roku. 

KULTURA

Owacja po koncercie 
inauguracyjnym, od 

lewej: Tomasz Krzysica 
– tenor, Ewa Filipowicz – 

mezzosopran, 
Pavlo Struts (Ukraina) 

– dyrygent  chóru 
Chreszczatyk z Kijowa,  
Bohdan Boguszewski – 

dyrygent, 
Barbara Tritt – sopran. 

W tle Orkiestra Kameralna 
Academia i Chór 

Chreszczatyk z  Kijowa. 

fot. Magdalena 
Seredyńska

Agata Szymczewska – 
laureatka I nagrody 
ze złotym medalem 

oraz Nagrody Publiczności 
TVP Kultura 

XIII Międzynarodowego 
Konkursu Skrzypcowego 

im. Henryka Wieniawskiego 
w Poznaniu – podczas 

koncertu inauguracyjnego
 

fot. Magdalena 
Seredyńska
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KULTURAGramy jak Grammy?
Już po raz trzeci Polskie Radio Szczecin zorganizowało Festiwal Młodych 
Talentów Gramy. Z roku na rok przybywa chętnych uczestników, a tym 
samym poziom rywalizacji idzie w górę. Akces do udziału w tegorocznej 
edycji festiwalu zgłosiło 234 wykonawców z Polski i zagranicy. 

Wszystko zaczęło się już dobrych kilka tygo-
dni temu. Zainteresowani udziałem w Gramy 
2009 przesyłali do organizatorów formularze 
zgłoszeniowe i muzyczne próbki swoich doko-
nań. Po wstępnej selekcji jury zakwaliikowało do 
scenicznego przeglądu 20 najlepszych wykonaw-
ców. Pierwszego dnia festiwalu w szranki stanęło 
jednak 19 zespołów, gdyż wrocławska formacja 
o wdzięcznej nazwie Ctrl – Alt – Del nie dotarła na 
miejsce imprezy. 

Nielicznie zgromadzona publiczność mogła 
w szczecińskim amiteatrze usłyszeć prawdziwy 
przekrój gatunkowy współczesnej muzyki: od 
delikatnego popu, przez wysublimowany soul, 
po ostre metalowe granie. Każdy wykonawca 
zaprezentował cztery utwory, które oceniali eks-
perci i publiczność w SMS-owym głosowaniu. 
Jury (z Wojciechem Hawryszukiem i Stanisławem 
Sojką na czele) do ścisłego inału wybrało sześć 
zespołów: All Sounds Allowed, Zakręt, Xanadu, Ms. 
No One oraz szczeciński So Cool Band i Horską Cha-

tę ze Słowacji. Gust publiczności okazał się nieco 
inny, bowiem SMS-owy konkurs wygrała grupa 
Evergreen z Chojnic, która nie znalazła uznania 
w oczach ekspertów.

Niedzielny inał zapowiadał się ciekawie 
nie tylko ze względu na rywalizację wspomnia-
nej szóstki. Sporą atrakcję stanowił też kabaret 
Łowcy.B. To właśnie oni przywitali publiczność, 
która niemal do ostatniego miejsca wypełniła Te-
atr Letni. Panowie sypali dowcipami jak z rękawa 
i już sam ich widok (charakterystyczne kolorowe, 
powyciągane sweterki) wprawił wszystkich w do-
bry nastrój. 

Finaliści mogli zaprezentować po trzy wy-
brane przez siebie kompozycje, które na bieżąco 
oceniali zasiadający na widowni eksperci: Stani-
sław Sojka i Krzysztof Czeczot. Konkurs rozpoczął 
się od występu wrocławskiego All Sounds Allo-
wed. Nazwa nieprzypadkowa (wszystkie dźwięki 
dozwolone), albowiem członkowie zespołu na 
scenie wykorzystują narzędzia, które na co dzień 

W akcji Horska Chata 
(Słowacja) 

fot. Darek Sadowski

Darek Sadowski

student V roku  
ilologii polskiej  
i III roku kulturoznawstwa 
na US
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przydają się w... pracach remontowych. Więcej 
w tym wszystkim było widowiskowości i orygi-
nalności niż dobrego brzmienia. Z nieco lepszej 
strony pokazał się zespół Zakręt z Poznania. So-
lidne poprockowe granie nie znalazło jednak 
uznania w oczach fachowców, którzy ocenili ka-
pelę z Wielkopolski jako przeciętną. Zwłaszcza 
Krzysztof Czeczot był bardzo powściągliwy w ar-
tykułowaniu pochwał pod adresem poznaniaków. 
Temperatura wyraźnie wzrosła, kiedy na scenie 
pojawił się miejscowy So Cool Band. Dynamiczne 
funkowe granie bardzo spodobało się widzom, 
którzy zgotowali swoim pupilom (lokalny patrio-
tyzm, a jakże!) duży aplauz. Nieco mniej przychyl-
ni szczecinianom okazali się eksperci, aczkolwiek 
bez wątpienia w tym momencie to właśnie So 
Cool Band był faworytem. 

Co by się jednak stało, gdyby w konkursie 
mogli wziąć udział Łowcy.B? Nie sposób tego 
przewidzieć, lecz kwadrans, jaki panowie mie-
li dla siebie, wykorzystali iście koncertowo. Ich 
piosenka Pokojowy Szatan porwała cały ami-
teatr! Po tym wesołym przerywniku mogliśmy 
oglądać następne zespoły: Xanadu z Bydgoszczy 
oraz Ms. No One z Krakowa. Tym pierwszym za-
brakło jednak pazura i pomysłu, drugim zaś in-
nego otoczenia, bowiem ich repertuar pasował-
by bardziej do klimatycznego klubu niż do dużej 
sceny na otwartej przestrzeni. Dostrzegli to rów-
nież jurorzy, którzy tym razem byli jednomyślni 
i nie ukrywali, że muzyka zaproponowana przez 
Ms. No One urzekła ich swoją subtelnością i deli-
katnością. Konkurs zakończył występ Słowaków 

z Horskiej Chaty, którzy przypominali gorszą 
wersję Green Day czy Good Charlot. 

Muzycznym ukoronowaniem wieczoru był 
występ gwiazdy wieczoru – zespołu Lao Che, któ-
ry zmobilizował swoich licznie przybyłych fanów 
do zabawy pod samą sceną. Blisko dwugodzinny 
koncert, w czasie którego zespół zaprezentował 
przede wszystkim utwory z albumu Powstanie 
Warszawskie, okazał się godnym zwieńczeniem 
dwudniowej imprezy. 

Finałem był jednak oczywiście werdykt jury, 
które główną nagrodę w wysokości 10 tysięcy 
złotych przyznało zespołowi Ms. No One. Krako-
wianie Grand Prix Festiwalu Gramy 2009 zawdzię-
czają utworowi Colder, choć ich druga piosenka – 
W czasie deszczu także została nagrodzona (w ka-
tegorii najciekawsza piosenka w języku polskim). 
Jurorzy docenili również bębniarza ze Słowacji, 
który wygrał w kategorii najlepszy perkusista. Fa-
woryci publiczności – So Cool Band – zostali uho-
norowani przez Prezydenta Miasta Piotra Krzyst-
ka możliwością wydania singla w nakładzie 1000 
egzemplarzy. 

Przykłady laureatów poprzednich edycji Festi-
walu Gramy pokazują, że zwycięstwo w tej impre-
zie może znacznie ułatwić start do profesjonalnej 
kariery. Kto wie, być może w Szczecinie narodzą 
się gwiazdy formatu Tadeusza Nalepy czy Cze-
sława Niemena, którzy w latach sześćdziesiątych 
występowali w stolicy województwa zachodnio-
pomorskiego na podobnych przeglądach. Miej-
my nadzieję, że Festiwal Młodych Talentów Gra-
my wypromuje idoli naszych czasów. 

„Kreatywnie = aktywnie” w 13 Muzach
Zaktywizuj się na lato!

Istnieje wiele sposobów na wykorzystanie wolnego czasu latem. Nie zawsze jednak 
studencka kieszeń i pogoda pozwolą na słodkie lenistwo gdzieś na plaży. W tym roku 
przekonałam się, że warto zapoznać się z wakacyjną ofertą szczecińskich instytucji kultury.

Stowarzyszenie Make it Funky Production i Dom 
Kultury „Klub 13 Muz” stworzyli możliwość uczestnicze-
nia w nowatorskim projekcie „Kreatywnie = aktywnie”, 
czyli cyklu pięciu warsztatów, w których skład wchodzi-
ły zajęcia na temat tajników pracy w grupie, tworzenia 
ilmów, fotografowania, robienia graiti i pozyskiwania 
funduszy na własne projekty. Warsztaty łącznie trwały 

miesiąc, rozdzielone kilkudniowymi przerwami. Skiero-
wane były przede wszystkim do tzw. „trudnej młodzie-
ży”, lecz nie miały charakteru zajęć terapeutycznych, 
toteż szybko przerodziły się w warsztaty otwarte dla 
każdego, kto okazał nimi zainteresowanie.

Na pierwszych zajęciach z kształcenia osobo-
wości doskonalono umiejętność pracy w grupie. In-

Mariola Badowska
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KULTURA

fot. z archiwum Biura
Projektów DK Klubu  
13 Muz

tegracją zespołu warsztatowego zajął się Stanisław 
Denis, związany ze Stowarzyszeniem ERKA. Wzajem-
ne poznanie się i przełamanie barier nieśmiałości 
spowodowało, że kolejne dni pracy, już z Katarzyną 
Jurewicz – nad asertywnością, komunikacją w grupie 
czy zrozumieniem siły motywacji – przerodziły się 
w ciekawie zaaranżowaną wspólną naukę.

Kolejne warsztaty owiane były klimatem twór-
czości Jima Jarmuscha. Uczestnicy przez czterdzieści 
godzin pracowali nad krótkim remakiem jednego 
z filmów znanego reżysera.

Natomiast warsztaty wprowadzające w tajniki 
malowania graffiti, ze względu na specyfikę tej dzie-
dziny sztuki, odbyły się w terenie. Uczestnicy wyko-
rzystali specjalnie do tego przeznaczoną ścianę by-
łych zakładów przemysłu odzieżowego „Dana” przy 

al. Wyzwolenia. Poprowadził je Paukos – znany szcze-
ciński artysta graffiti. Atmosfera zajęć była doskonała, 
a jej wynik znakomity – wspólne dzieło uczestników 
zostało umieszczone na stałe w przestrzeni naszego 
miasta.

Totalnym zaskoczeniem dla miłośników fotogra-
fowania były warsztaty z artystami i wykładowcami 
– Krzysztofem „Kedem” Olszewskim i Zbigniewem 
Wróblewskim. Okazało się, że wykonanie kilku zdjęć 
klasyczną metodą wymagało najpierw spaceru po 
mieście, potem długich godzin spędzonych w ciem-

ni, a rezultat mógł być i tak nieciekawy. Fotografia 
cyfrowa również nie jest łatwa. Oto dowiedzieliśmy 
się, że nie wystarczy dobra lustrzanka, i żeby zdjęcie 
oddawało rzeczywiste kolory, trzeba ją za każdym ra-
zem „uczyć” balansu bieli.

Na warsztatach z tworzenia projektów i pozyskiwa-
nia na nie funduszy uczestnicy mogli dowiedzieć się, 
czym jest właściwie projekt, jak prawidłowo go przygo-
tować, zgłosić, otrzymać niezbędne fundusze i w końcu 
zrealizować. Uświadomiliśmy sobie również, jaka jest 
różnica między fundacją a stowarzyszeniem i czy warto 
je zakładać oraz – jak ważny jest wolontariat.

Warsztaty „Kreatywnie = aktywnie” pokazały, że 
wakacje można spędzić inaczej niż co roku, czyli przy 
odrobinie chęci zainwestować w siebie i odkryć nowe 
pasje, czy poszerzyć swoje horyzonty. 

Cykl warsztatów zamknie wystawa prac uczestni-
ków planowana na 20 października 2009 r. w Klubie 
13 Muz oraz debata z ekspertami o problemie wy-
kluczenia, braku aktywności. Wnioski z niej płynące 
zostaną spisane i zamieszczone na stronach inter-
netowych Stowarzyszenia Make it Funky Production 
i partnerów projektu. Pozostaje nam liczyć tylko na 
to, że dzięki postulatom z debaty za rok odbędzie się 
kolejna edycja warsztatów, które ja jako ich tegorocz-
na uczestniczka oceniam bardzo dobrze i mogę pole-
cić innym studentom. 
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Zbigniew Jarzębowski 
SŁUCHOWISKA SZCZECIŃSKIEGO RADIA.
STUDIA Z POGRANICZA LITERATURY I SZTUKI RADIOWEJ

Książka powstała jako wyraz poznawczej fascynacji autora radiem i formami jego eks-
presji, szczególnie tej artystycznej. Z jednej strony jest próbą przedstawienia pogłę-
bionej teoretycznie rel eksji o sztuce radiowej i jej głównym artystycznym gatunku – 
słuchowisku, o jego związkach z literaturą i innymi sztukami medialnymi, o kulturowych 
kontekstach współczesnej sztuki radiowej. Z drugiej zaś strony prezentuje dorobek słu-
chowiskowy szczecińskiego radia na przestrzeni pięćdziesięciu lat, ten który przetrwał 
w radiowych archiwach, zarejestrowany na taśmach, później na płytach CD – tak, aby, 
mówiąc słowami poety, ocalić od zapomnienia... To także książka o Szczecinie, mieście 
zapisanym w artystycznym radiowym dokumencie, jedynym w swoim rodzaju, bo opo-
wiadającym przeszłość i teraźniejszość żywym słowem, brzmiącym dźwiękiem czasów 
i zdarzeń – w słuchowisku.

Ewelina Kamińska
ERINNERTE VERGANGENHEIT – INSZENIERTE VERGANGENHEIT
Deutsch-polnische Begegnungsräume Danzig/Gdańsk und Stettin/Szczecin in der polnischen Prosa im Kontext 
der Wende von 1989
 
Tematem książki Przeszłość przypomniana – przeszłość inscenizowana. Danzig/
Gdańsk i Stettin/Szczecin – polsko-niemieckie przestrzenie spotkań w polskiej prozie 
w kontekście przełomu 1989 roku jest obraz Niemców i stosunków polsko-niemie-
ckich na tle przedwojennego i współczesnego Gdańska i Szczecina w polskiej 
prozie powstałej pod wpływem przemian 1989 r., zwłaszcza w utworach pisarzy 
związanych z Pomorzem Gdańskim i Zachodnim. Utwory S. Chwina, P. Huellego, 
A.D. Liskowackiego oraz M. Idczaka, I. Iwasiów, J. Kulmowej, A. Palmirskiego, K. Rado-
wicza i P. Zielińskiego przedstawiają historię i teraźniejszość regionu. Uczestniczą też 
w polsko-niemieckim dialogu, m.in. ze względu na podejmowanie i rozwijanie tema-
tów, które wystąpiły już w literaturze niemieckiej. Autorka pokazuje, że analizowane 
teksty mają – mimo tematycznej i formalnej różnorodności – wiele cech wspólnych, 
można więc przyjąć, że są one wyrazem nowej świadomości, jaka wykształciła się po 
upadku bloku wschodniego, oraz nowego postrzegania sąsiedztwa. Zainteresowanie 
‘małą ojczyzną’ nie wyklucza w nich rozważań natury ogólnej, a historia, zamiast dzielić, 
potrai  się stać fundamentem wspólnoty kulturowej. 

Nasze książki kupisz:
• w siedzibie Wydawnictwa, ul. Mickiewicza 66 (WNEiZ US)
• w Księgarni Akademickiej, al. Papieża Jana Pawła II 31 i ul. Krakowska (WH US)
• w Księgarni Economicus, ul. Piłsudskiego 24

Do wybranych tytułów zakupionych w Wydawnictwie ceny promocyjne!

Nowości
Wydawnictwa Uniwersytetu Szczecińskiego 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 66
tel. (091) 444 20 06, 444 20 14, fax (091) 444 21 52
e-mail: wnus@uoo.univ.szczecin.pl, www.us.szc.pl/wydawnictwo 
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Waldemar Domachowski
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ PRZEZ PIAROWCA

Wywieranie wpływu zarówno zamierzonego, jak i niezamierzonego oraz funkcjono-
wanie informacji to istotne obszary zainteresowań psychologii społecznej. W prezen-
towanej książce – pierwszej tego typu pozycji w Polsce – autor przedstawia kompe-
tencje piarowca niezbędne do realizacji podjętych przez niego celów. Prezentuje 
ustalenia psychologii społecznej w tych głównie obszarach, które można wykorzy-
stać na rzecz public relations z nadzieją, że będzie to sprzyjało bliższej i zdecydowa-
nie bardziej uświadamianej współpracy obu dziedzin. Zmierza do uświadomienia 
roli informacji w procesie wywierania wpływu i sposobów jej kształtowania tak, by 
sprzyjały realizacji celów piarowca.

Danuta Tarnowska
RÓŻNICE MIĘDZY DOCHODZENIEM A ŚLEDZTWEM W POLSKIM PROCESIE KARNYM

Temat monograi i dotyczy problemu fundamentalnego dla modelu postępowania 
karnego. Autorka wyczerpująco przedstawia różnice między dwoma formami stadium 
postępowania przygotowawczego, tzn. dochodzeniem a śledztwem w polskim syste-
mie procesowym. Jest to pierwsze i oryginalne opracowanie tej kwestii w literaturze 
przedmiotu. Praca składa się z trzech części. Pierwsza ma charakter ujęcia historyczne-
go i dotyczy kształtowania się form dochodzenia oraz śledztwa w naszym systemie 
procesowym w latach 1928-1997. W części drugiej zaprezentowano różnice między 
dochodzeniem a śledztwem w Polsce na podstawie k.p.k. z 1997 r. z uwzględnieniem 
nowelizacji tego kodeksu. Trzecia część ma charakter prawnoporównawczy i przed-
stawia formy postępowania przygotowawczego w systemach procesowych Francji, 
Niemiec oraz Rosji. Autorka, prezentując rozwiązania przyjmowane w Polsce w po-
szczególnych okresach, zawsze zaznacza ich tło polityczno-społeczne. Dowodzi 
tym samym, że prawo karne procesowe to dyscyplina prawa szczególnie czuła na 
zmiany polityczno-społeczne. 
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mu i uwarunkowań rozwoju i zycznego dzieci przedszkolnych ze 
Szczecina i Stargardu Szczecińskiego na podstawie badań prze-
prowadzonych w 1996 i 2006 roku, s. 80

• STASIENIUK Ż., Zbiorowość marynarzy w procesie zmian społecz-
nych, s. 252, cena 30,00 zł

• TARNOWSKA D., Różnice między dochodzeniem a śledztwem 
w polskim procesie karnym, s. 330, cena 55,00 zł

• WEJMAN G., Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Za-
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• GIRJATOWICZ J.P., Katalog zasolenia i stanów wody polskiego wy-
brzeża Bałtyku, s. 98, cena 42,00 zł
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Temat monograi i dotyczy problemu fundamentalnego dla modelu postępowania 
karnego. Autorka wyczerpująco przedstawia różnice między dwoma formami stadium 
postępowania przygotowawczego, tzn. dochodzeniem a śledztwem w polskim syste-
mie procesowym. Jest to pierwsze i oryginalne opracowanie tej kwestii w literaturze 
przedmiotu. Praca składa się z trzech części. Pierwsza ma charakter ujęcia historyczne-
go i dotyczy kształtowania się form dochodzenia oraz śledztwa w naszym systemie 
procesowym w latach 1928-1997. W części drugiej zaprezentowano różnice między 
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tencje piarowca niezbędne do realizacji podjętych przez niego celów. Prezentuje 
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Obraz autorstwa Piotra 
Depty zainspirowany 

25-leciem  Uniwersytetu 
Szczecińskiego

Kolejne wydanie „Przeglądu Uniwersy-
teckiego” oddamy do rąk czytelników 
w styczniu. Wówczas większość z nas, tra-
dycyjnie wraz z początkiem roku, pragnie 
z ufnością we własne siły realizować śmiałe 
noworoczne postanowienia.

Społeczność Uniwersytetu Szczecińskie-
go znajdzie się w tym czasie na półmetku 
obchodów jubileuszu 25-lecia. Rozpoczy-
nając ten szczególny w życiu uczelni rok 
akademicki, formułując ambitne plany, 
rektor, prof. Waldemar Tarczyński wska-
zał cel dla nas wszystkich najważniejszy: 
realizację misji uczelni, czyli „utrzymanie 
pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego jako 
ośrodka myśli naukowej oraz kształcenia 
ludzi wszechstronnych, posiadających 
zdolność samodzielnego myślenia i do-
brego, uniwersalnego przygotowania za-
wodowego”.

Dlatego w styczniowym numerze spróbu-
jemy rozważyć istotny problem, nurtujący 
współcześnie elity intelektualne: w jaki 
sposób powinniśmy, w jaki możemy i jak 
faktycznie realizujemy ideę universitas 
w obliczu dynamicznie dokonujących się 
w ponowoczesnym świecie zmian zacho-

dzących w pojmowaniu człowieka oraz ro-
zumieniu funkcji i zadań społeczeństw. 

Kontynuować będziemy także wątek ju-
bileuszowy. Mamy nadzieję, że spojrzenie 
wstecz, ku bliskiej historii ujawni przede 
wszystkim intencję stworzenia lepszej 
diagnozy współczesności, a inspirowane 
wspomnieniami tematy staną się przy-
czynkiem do dyskusji postulowanej przez 
Jego Magniicencję: „Chcemy by Uniwer-
sytet był ośrodkiem myśli naukowej, miej-
scem twórczych poszukiwań, intelektual-
nych sporów, naukowej, a nie dydaktycz-
nej konkurencji”.

Wydaje się, że trafnym mottem stycznio-
wej edycji „Przeglądu” może stać się myśl 
Stanisława Ossowskiego:

Pracownik naukowy to taki człowiek, do które-
go zawodowych obowiązków należy brak po-
słuszeństwa w myśleniu. Na tym polega jego 
służba społeczna, aby pełniąc swe zawodowe 
czynności nie był w myśleniu posłuszny. Pod 
tym względem nie wolno mu być posłusznym 
ani synodowi, ani komitetowi, ani ministrowi, 
ani cesarzowi, ani Panu Bogu.

Elżbieta Beata Nowak
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