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Temat numeru: 

absolwent



Nowy rok akademicki 2015/16 tradycyjnie już nie-

sie ze sobą wiele wyzwań – nie tylko dla naszego 

uniwersytetu, ale także dla całego środowiska zwią-

zanego z polskim szkolnictwem wyższym. Jednym 

z niezbędnych działań okazuje się, podkreślana wielo-

krotnie w przemówieniu inauguracyjnym JM Rekto-

ra prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, konieczność 

dogłębnej analizy zaistniałych problemów i znalezie-

nia sposobów ich rozwiązania przez samą społeczność 

akademicką. Jest to szczególnie istotne w roku jubi-

leuszowym, skłaniającym do podsumowań dorobku 

naszej pomorskiej uczelni i do kreowania realnych 

planów jej rozwoju.

Owocem trzydziestolecia są absolwenci – ci, którzy 

rozwijają kariery naukowe na nie tylko na swej Alma 

Mater oraz ci, którzy życie zawodowe związali z inny-

mi dziedzinami życia społecznego i politycznego, m.in. 

z edukacja, polityką i administracją. Jak można wnio-

skować ze wspomnień i releksji kilkorga z nich (s. 13) 

oraz wypowiedzi zawartych w cyklu Z kart historii 

uniwersytetu, dorobek naszej uczelni budowany jest 

przez kolejne pokolenie, wdzięczne swym mistrzom 

i mentorom.

Nowy model funkcjonowania szkół wyższych wy-

maga kształcenia postaw i umiejętności niezbędnych do 

odnalezienia się absolwentów na rynku pracy. O tym, 

jak nasza uczelnia wywiązuje się z tego zadania, infor-

mują pracownicy Akademickiego Inkubatora Przedsię-

biorczości US i Akademickiego Biura Karier US (s. 22).

Do uczestnictwa w nowo powstałym Klubie Ab-

solwenta US zachęcają natomiast dr hab. Jacek Sty-

szyński, prof. US, prorektor ds. kształcenia oraz Kata-

rzyna Orzyłowska, prezeska Fundacji Doctus (s. 18). 

Rolę więzi międzypokoleniowych i środowiskowych 

podkreśla również prof. dr hab. Barbara Kromolicka, 

dziekan Wydziału Humanistycznego i prezes Stowa-

rzyszenia Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół 

Wydziału Humanistycznego US „Razem” (s. 21).

JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk 

w czasie inauguracji po raz kolejny  odwołał się do za-

dań badawczych i kulturotwórczych Uniwersytetu 

Szczecińskiego, które uwzględniają specyikę i bogac-

two tradycji oraz zasobów naturalnych naszej małej 

ojczyzny. W następnym numerze  zajmiemy się zatem 

Pomorzem, także w aspekcie jego skomplikowanej 

przeszłości i teraźniejszości. u

Elżbieta Beata Nowak
redaktorka naczelna 

„Przeglądu
Uniwersyteckiego”
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Inauguracja roku
akademickiego 2015/16
na Uniwersytecie Szczecińskim

Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka, wygłoszone podczas
inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w dniu 30.09.2015 w Auli Uniwersyteckiej 
na Wydziale Humanistycznym US.

prof. dr hab. 
Edward Włodarczyk

JM Rektor

Uniwersytetu
Szczecińskiego

Wysoki Senacie,

Panie Marszałku,

Panie Przewodniczący Rady Miasta Szczecin,

Ekscelencjo Księże Biskupie,

Drodzy Studenci,

30 września 1985 roku w Sali Księcia Bogusława 

na Zamku Książąt Pomorskich po raz pierwszy 

w dziejach Uniwersytetu Szczecińskiego zabrzmiał 

Gaudeamus Igitur inaugurując pierwszy rok akademic-

ki na nowym polskim uniwersytecie – usytuowanym 

na najbardziej na północny zachód wysuniętych ru-

bieżach Rzeczypospolitej, a powołanym rok wcześniej 

ustawą sejmową z 21 lipca.

Dziś spotykamy się na kolejnej inauguracji, do-

kładnie 30 lat później. Mamy już za sobą obchody ju-

bileuszu naszej uczelni, które połączyliśmy w ostatnim 

tygodniu maja tego roku ze Świętem Uniwersytetu. 

Punktem kulminacyjnym było uroczyste posiedzenie 

Senatu US z udziałem rektorów polskich uniwersyte-

tów, władz miasta, województwa i zaproszonych go-

ści, a program jubileuszu obejmował szereg wydarzeń, 

wpisanych w życie miasta, którego integralną częścią 

jest nasza Alma Mater.

Jak wielokrotnie podkreślano, m.in. w wygła-

szanych przemówieniach, 30 lat w dziejach uczelni 

to okres stosunkowo krótki, ale – z perspektywy za-

chodniopomorskiej społeczności akademickiej i lo-

kalnej – 30 lat historii US to okres wyjątkowy. Nasza 

Alma Mater z 1985 roku i w roku 2015 to zupełnie 

inne uczelnie, funkcjonujące zresztą w zupełnie od-

miennej rzeczywistości politycznej i ekonomicznej. 

Dzisiaj to uczelnia o ustalonej renomie, mocno za-

znaczająca swoją obecność w życiu naukowym i spo-

łecznym oraz w obszarze edukacji – nie tylko w wo-

jewództwie zachodniopomorskim, czego przykłady 

jeszcze przytoczę.

Jubileusze tradycyjnie skłaniają do podsumowań, 

ale i do formułowania – na ich podstawie – planów na 

przyszłość. Dzisiaj Uniwersytet Szczeciński, podobnie 

jak inne uczelnie, znajduje się w sytuacji, w której nie 

tylko powinien, ale wręcz musi postawić sobie diagno-

zę i zbudować program dalszych działań, dostosowa-

nych do wymogów rzeczywistości.

PYTANIA I dIAGNoZY
Od kilku lat zadajemy sobie pytanie, jak rozwijać na-

ukę i dydaktykę wobec pogłębiającego się niżu demo-

graicznego, wpływającego na liczbę studentów, która 

stanowi jeden z ważniejszych elementów w pozyski-

waniu dotacji budżetowej dla uczelni.

Wiąże się z tym próba odpowiedzi na kilka kolej-

nych pytań: Jak kształcić? Czy usilnie – tak jak dotych-

czas – tworzyć nowe kierunki studiów, czy zmienić 

model kształcenia? Jak prowadzić badania naukowe, 

tak aby uczelnia była wysoko oceniana w różnych ran-

kingach? Czy uczelnia w pełni swobodnie może kształ-

tować swoją politykę naukową i dydaktyczną w obo-

wiązującym obecnie systemie rozwiązań prawnych?

Podejmując się takiej próby i nie roszcząc sobie 

prawa do pełnej diagnozy, zacznę od końca, czyli od 

odpowiedzi na trzecie pytanie. Jeden z reformatorów, 

a obecnie przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego, profesor Jerzy Woźnicki w swoim 

wykładzie po nadaniu mu godności doktora honoris 

causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stwier-

dził, że polskie szkolnictwo wyższe i nauka potrzebują 

deregulacji. Pod takim postulatem należy się podpisać 

obydwiema rękami. Uczelnie toną bowiem w gąszczu 

szczegółowych przepisów i uregulowań, które mocno 

ograniczają ich autonomię.

Dlaczego tak się stało? Wydaje się, że najlepszą dia-

gnozę dał profesor Karol Modzelewski na Kongresie 

Kultury Akademickiej w Krakowie, mówiąc: „Wspól-
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ną myślą przewodnią zmian (…) wydaje się 

nieufność. Zakłada się z góry, że nauczycie-

le akademiccy są stronniczy w ocenach, 

leniwi i niedbali, a uczeni są [także – E.W.] 

leniwi, niezainteresowani pracą badawczą 

i łasi tylko na posady, prestiż i pieniądze. 

Interes publiczny wymaga, by poddać ich 

wszystkich drobiazgowej kontroli i skru-

pulatnie rozliczać. Muszą to robić ludzie 

z natury godni publicznego zaufania, czy-

li urzędnicy administracji państwowej, 

wśród których nie brak ludzi z tytułami 

naukowymi. (…) Autonomia wyższych 

uczelni oraz wolność nauki mogą sobie 

wtedy pozostać czcigodną pamiątką daw-

nej historii”1.

Dzisiaj niemal każdy z nauczycieli 

akademickich po wygłoszeniu porywa-

jącego wykładu może spotkać się z „po-

ważnym” zarzutem ze strony studenta, że 

podczas tej formy przekazywania wiedzy 

nie został zrealizowany punkt 5. sylabu-

su, dotyczący zdobytych umiejętności, 

i punkt 3., dotyczący kompetencji, a Pol-

ska Komisja Akredytacyjna, niezależnie 

od walorów poznawczych i wysokiego 

poziomu naukowego wykładu, przyzna 

rację skarżącemu się studentowi. Nadmiar 

uregulowań widać chociażby po ostatnim 

– absurdalnym wobec praktyki życiowej – 

zaleceniu ministerstwa, aby wprowadzić 

do programu studiów niestacjonarnych 

zajęcia z wychowania izycznego.

Próbując ocenić sytuację, można poku-

sić się o następującą konstatację: naukow-

cy/dydaktycy zostali sparaliżowani przez 

przepisy i zarządzenia odgórne.

EToS AkAdEMICkI dZISIAJ
Warto również zastanowić się nad funk-

cjonowaniem samego środowiska aka-

demickiego. Czy w tej sytuacji udało się 

zachować wierność ideałom nauki? Czy 

nie sprzeniewierzono się po części etoso-

wi akademickiemu, który nie jest prawie 

w ogóle przywoływany w naszej codzien-

ności, a który wymagał szlachetnych po-

staw, w tym i bezinteresowności w reali-

zacji misji uniwersytetu, kultywującego 

wartości takie jak: autonomia, niezależność 

intelektualna i polityczna czy solidarność 

wewnątrz własnego środowiska i z grupa-

mi, które obecnie określa się jako wyklu-

czone? Wspólnie postawmy sobie ważne 

pytanie: Czy środowisko akademickie chce 

i jest w stanie odbudować – lub raczej zre-

konstruować – ów etos?

SYSTEM BoLońSkI
Wróćmy do pierwszego pytania, dotyczą-

cego modelu kształcenia. Wydaje się, że 

mając już kilkunastoletnie doświadczenia, 

należałoby zbadać skutki wprowadzenia 

systemu bolońskiego z modelem „3+2” 

oraz skutki powoływania ciągle nowych 

kierunków studiów, które służą głównie 

„uatrakcyjnieniu” oferty edukacyjnej. Po-

wszechnie realizujemy ten model, jako 

obowiązujący w całej UE, ale o efektywno-

ści kształcenia w tym systemie nie dysku-

tujemy i nie poddajemy go weryikacji oraz 

rzetelnej ocenie. Nieliczne kierunki pozo-

stawione jako jednolite pięcioletnie (np. 

psychologia i prawo) potwierdzają wartość 

dawnego systemu kształcenia.

kRYZYS hUMANISTYkI
Osobnej, pogłębionej releksji wymaga 

głoszony powszechnie kryzys niektórych 

obszarów nauki, w tym polskiej huma-

nistyki. Trudno jednoznacznie określić 

przyczyny tej skomplikowanej sytuacji, 

ale chciałbym się odnieść do jednego z po-

mysłów ratowania tej dziedziny, czyli do-

puszczenie możliwości studiowania jej jako 

drugiego kierunku. Według mnie nie moż-

na być przez dwa lub trzy dni w tygodniu 

historykiem czy ilozofem, a w pozostałe 

– informatykiem lub specjalistą od budow-

nictwa okrętowego. Takie niepogłębione 

z oczywistych przyczyn studia przynoszą 

zwykle mierne efekty, ale za to nadmiar 

dyplomów potwierdzających rzekomą fa-

chowość w kilku dziedzinach. Rynek pra-

cy szybko takich absolwentów weryikuje 

negatywnie.

kIERUNkI (NIE-)ATRAkCYJNE
Diagnozy wymaga narastająca tendencja 

powoływania ciągle nowych kierunków 

studiów. Coraz częściej bowiem mówi się 

o potrzebie kształcenia interdyscyplinar-

nego lub wręcz rekrutacji na wydział. Suk-

ces funkcjonujących już na naszej uczelni 

studiów prawno-ekonomicznych wyzna-

cza taki kierunek działania. Twórzmy nowe, 

interdyscyplinarne kierunki, a nie kolejne 

pozornie tylko atrakcyjne, dające studen-

towi jedynie bardzo szczegółową wiedzę, 

która w momencie ukończenia przez niego 

studiów jest już niekiedy nieaktualna.

Ponadto powielanie na kilku wy-

działach jednej uczelni takiego samego 

kierunku studiów jest działaniem co naj-

mniej nielogicznym i niegwarantującym 

realizacji założonego przez nas celu – czyli 

przekazania szerokiej, niemal interdyscy-

plinarnej wiedzy.

Potrzeba zdobycia – jak już wspomnia-

łem – solidnej wiedzy ogólnej przez studen-

tów i absolwentów jest coraz bardziej pa-

lącym problemem współczesnego świata. 

Absolwenci szkoły średniej, a nawet wyż-

INAUGURACJA

Inauguracja roku akademickiego 2015/16. 
JM Rektor prof. Edward Włodarczyk, po lewej stronie 
prof. Waldemar Gos, prorektor ds. inansów i rozwoju, po 
prawej stronie prof. Marek Górski, prorektor ds. współpracy 
z zagranicą

Fot. Jerzy Giedrys

5

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-9 / 2015



szej uczelni, którzy nie splamili się prze-

czytaniem jakiejkolwiek książki nie należą 

obecnie do rzadkości. Ignorancja nie jest już 

powodem do wstydu. Chciałoby się zawo-

łać za Cyceronem: „O tempora, o mores!”

W mojej ocenie w reformie kształcenia 

uniwersyteckiego potrzebne jest nie tylko 

wspólne działanie ministerstwa, uniwer-

sytetów, ale też odpowiednie kształto-

wanie opinii publicznej. Media powinny 

wreszcie przestać ekscytować się liczbą 

nowo otwartych kierunków, bowiem uni-

wersytety powinny dbać przede wszyst-

kim o podstawowe kierunki, których 

programy mogą być modyikowane w za-

leżności od oczekiwań studentów i rynku.

Pozwolę sobie wyrazić publicznie jesz-

cze jedną opinię. W sprawie reformy spo-

sobu kształcenia nie możemy – w mojej 

ocenie – liczyć na pomoc Polskiej Komisji 

Akredytacyjnej z jej zbiurokratyzowanym 

systemem działania.

BAdANIA NAUkoWE
Odpowiadając na drugie pytanie – o bada-

nia naukowe – można powiedzieć, że od 

krytykowanej parametryzacji nie uciek-

niemy. Będziemy oceniani przez pryzmat 

liczby publikacji w renomowanych czaso-

pismach oraz zrealizowanych projektów 

badawczych, inansowanych przez różne 

instytucje zewnętrzne. Problem polega 

na tym, jak pisał w „Przeglądzie Uniwer-

syteckim” prof. Tadeusz Szubka, że „ko-

lorowe jarmarki grantowe przyciągają 

szczególnego rodzaju klientelę. Nie składa 

się ona wyłącznie – wbrew górnolotnym 

zapowiedziom – z najlepszych i najbardziej 

aktywnych uczonych, lecz w dużej mierze 

z tzw. grantersów (czyli blokersów świata 

akademickiego)”2.

Dzisiaj, przygotowując się do realiza-

cji programu Horyzont 2020, w procesie 

pozyskiwania środków na prowadzenie 

badań naukowych musimy być jako uczel-

nia przygotowani na współpracę z prze-

mysłem. Pierwszym tego zwiastunem jest 

umowa zawarta pomiędzy Wydziałem 

Nauk o Ziemi i Orlenem na realizację ba-

dań związanych z biopaliwami. Prowadzo-

ne są rozmowy z ENEĄ. Musimy zdawać 

sobie sprawę z tego, że to dopiero początek 

nowej drogi.

WYMIARY koNIECZNEJ 
koNSoLIdACJI
Jeden z postulatów, jakie pojawiają się 

w obecnej sytuacji szkolnictwa wyższego, 

brzmi: konsolidacja, najpierw ta prowadzo-

na wewnątrz uczelni, a potem z uczelniami 

funkcjonującymi w mieście i regionie.

Odniosę się tylko do konsolidacji zacho-

dzącej na naszej uczelni, która w nowy rok 

akademicki wchodzi uboższa o dwa wy-

działy zamiejscowe – w Wałczu i Jarocinie. 

Ten ostatni został połączony z Zamiejsco-

wym Wydziałem Społeczno-Ekonomicz-

nym w Gorzowie Wielkopolskim. O takich 

krokach zadecydowała głównie malejąca 

liczba studentów oraz koszty funkcjono-

wania tych uniwersyteckich jednostek.

Konsolidacja oznacza także uporządko-

wanie prowadzenia kierunków studiów. 

Postawmy otwarcie kolejny raz pytanie: 

Czy o studentów ekonomii, inansów lub 

zarządzania i marketingu muszą zabiegać 

na US dwa wydziały? Co więcej, dzieje się 

to w sytuacji, w której nie mogą one, poza 

dwoma wyjątkami, wypełnić zaplanowa-

nego limitu przyjęć na te kierunki.

REkRUTACJA
Uniwersytet Szczeciński, podobnie jak 

inne uczelnie, prowadził rekrutację niemal 

do początku nowego roku akademickiego 

2015/2016. Z jednej strony możemy stwier-

dzić, że na studia I stopnia i jednolite studia 

magisterskie przyjęliśmy podobną liczbę 

słuchaczy jak w ubiegłym roku akademic-

kim (obecnie: 3750, wówczas: 3600). Zma-

lała natomiast liczba chętnych do podjęcia 

studiów II stopnia (przyjęto ok. 990 osób, 

przy liczbie ok. 1500 kandydatów), choć 

nabór w związku z trwającymi obronami 

prac licencjackich toczy się nadal. Na studia 

niestacjonarne przyjęto 600 studentów.

Pobieżna analiza pokazuje, że na 14 kie-

runkach liczba kandydatów była wyższa 

od liczby miejsc. Największą popularnością, 

podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła 

się psychologia na Wydziale Humanistycz-

nym (prawie 4 kandydatów na 1 miejsce), 

następnie na Wydziale Filologicznym: ilo-

logia germańska z dodatkowym językiem 

obcym (3,5 kandydata), skandynawistyka, 

studia norweskie (prawie 3 kandydatów); 

na Wydziale Biologii: genetyka i biologia 

eksperymentalna (2,5 kandydata) oraz 

prawo na Wydziale Prawa i Administracji 

(prawie 2 kandydatów).

Musimy jednak pamiętać, że kandy-

daci nie wykazali żadnego zainteresowa-

nia kilkoma kierunkami studiów z oferty 

edukacyjnej US. Na studiach I stopnia do-

tyczyło to trzech kierunków, w tym m.in. 

– co z ubolewaniem stwierdzam – izyki. 

Na II stopniu nie było chętnych do studio-

wania sześciu kierunków. Minimalne za-

interesowanie, wyrażające się liczbą kan-

dydatów od 5 do 1, dotyczyło kolejnych 

kilkunastu ofert.

Przedstawione w tym miejscu tylko 

niektóre, często wyrywkowe, informacje 

o rekrutacji skłaniają do tego, aby jej wy-

niki stały się w najbliższym czasie przed-

miotem wnikliwej analizy władz uczelni 

i wydziałów.

Wszystkim studentom przyjętym na 

I rok gratuluję indeksu i chcę was zapew-

nić, że jako kadra akademicka dołożymy 

starań, aby wasza wiedza była nie tylko 

pełna, ale też użyteczna. Proszę was jed-

nak, aby wasza obecność na Uniwersytecie 

zaowocowała, oprócz pilnego uczestnictwa 

w zajęciach, również aktywnością w licz-

nych studenckich kołach naukowych oraz 

podejmowaniem działań prospołecznych 

i tych, które mogą pomóc realizowaniu ka-

riery zawodowej.

STYPENdIA
Na US, podobnie jak na innych renomo-

wanych uniwersytetach, studenci otrzy-

mują szansę uzyskiwania dobrych wy-
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ników w nauce i prowadzenia własnych 

badań naukowych. Wspomnę tylko, że 

w ostatnim roku akademickim pięć osób 

otrzymywało stypendium Ministra Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym 

z laureatów IV edycji programu „Diamen-

towy Grant” został Bartosz Wilk, student 

WPiA, otrzymując środki inansowe 

(w niebagatelnej kwocie prawie 70 tys. zł) 

na realizację własnego projektu badaw-

czego Ochrona Pomników Zagłady w pol-

skim systemie prawnym. Z kolei słuchacz 

studiów doktoranckich na Wydziale Hu-

manistycznym, archeolog mgr Grzegorz 

Szalast, znalazł się wśród inalistów Na-

grody Naukowej opiniotwórczego czaso-

pisma „Polityka” dla młodych wybitnych 

naukowców.

Studenci US dzięki programowi Era-

smus mogli w minionym roku akademic-

kim podejmować studia w uczelniach za-

granicznych. Ogółem wyjechało 116 osób, 

ponadto z programu Power skorzystało 

kolejnych 12. W nowym roku akademic-

kim na programy Erasmus+ i Power uczel-

nia otrzymała kolejno: 544 tys. euro i 285 

tys. zł. W ramach obu programów na US 

przyjedzie 145 studentów zagranicznych. 

Z tej liczby 65 osób wybrało WNEiZ. Mar-

twi mała liczba naszych studentów za-

kwaliikowanych na studia zagraniczne, 

która wynosi nieco ponad 60 osób.

PRoJEkTY BAdAWCZE
Pracownicy US realizują kilkadziesiąt pro-

jektów badawczych, w tym inansowane 

przez NCN. W sumie jest ich 45, przy czym 

w trzech przypadkach są to projekty MA-

ESTRO – wydział M-F (2) i WNoZ (1).

Warto także zwrócić uwagę na pro-

jekty inansowane w ramach funduszy 

europejskich. Pięć z nich dotyczy badań 

bałtyckich, w tym prestiżowy „Satelitarna 

Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego” 

o wartości ponad 38 mln złotych, w któ-

rym liderem jest Instytut Oceanologii PAN, 

a biorą w nim udział: Instytut Oceanologii 

UG, Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej 

w Słupsku i Instytut Nauk o Morzu US.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Za-

rządzania wspólnie z kilkoma instytucjami 

naukowymi z Niemiec, Litwy i Rosji koń-

czy ciekawy projekt „Baltic Museums 2.0 

Plus”. W zakresie problematyki morskiej 

wykorzystujemy fundusze norweskie, 

prowadząc badania w ramach dwóch pro-

jektów: NORDFLUX i CLIMLINK (łącznie 

prawie 8 mln zł).

Dodam jeszcze, że od stycznia do wrze-

śnia tego roku podpisaliśmy z NCN umowy 

na inansowanie kolejnych 8 projektów ba-

dawczych o wartości ponad 1,7 mln złotych. 

Prym wiedzie w tym względzie Wydział 

Nauk o Ziemi, który realizuje 3 projekty 

wartości 800 tys. złotych. W ogłoszonym 

przez NCN zestawieniu wniosków i roz-

strzygniętych konkursów za lata 2013–14, 

uwzględniającym przelicznik na liczbę za-

trudnionych na Wydziale Matematyczno- 

-Fizycznym US, jednostka ta została sklasy-

ikowana na 4 miejscu, a pracownik pozy-

skał przeciętnie na badania kwotę 95 tys. zł.

US ma podpisanych 60 umów o współ-

pracy z uczelniami i instytutami nauko-

wymi. Nie miejsce na ich szczegółową pre-

zentację, ale jedną z ostatnich chciałbym 

wyeksponować – to podpisana w kwietniu 

tego roku umowa z China Geological Su-

rvey na kontynuację badań geologicznych, 

głównie na wyspie Hainan na Morzu Połu-

dniowo-Chińskim. Animatorami tej współ-

pracy są m.in. prof. prof. Jan Harff i Andrzej 

Witkowski.

Obecność US w międzynarodowym ży-

ciu naukowym podkreślają fakty: w 2014 

roku w zagranicznych kongresach, kon-

ferencjach, warsztatach i kwerendach ba-

dawczych wzięło udział 600 pracowników, 

zaś w tym roku wyjechało już prawie 350.

SToPNIE I TYTUŁY NAUkoWE
W minionym roku akademickim US pod-

niósł znacznie swój prestiż w dziedzinie 

nauki dzięki otrzymaniu uprawnień nada-

wania stopni i tytułów naukowych. Do-

dam, że wśród polskich uniwersytetów 

pod tym względem mieliśmy najwyższy 

wskaźnik. W roku akademickim 2014/15 

uzyskaliśmy bowiem uprawnienia do 

nadawania stopnia doktora habilitowane-

go z zakresu językoznawstwa na Wydziale 

Filologicznym i w dyscyplinie nauki o za-

rządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicz-

nych i Zarządzania.

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 

w Centralnej Komisji do spraw Stopni 

i Tytułów Naukowych są procedowane 

dwa kolejne wnioski o prawa nadawania 

stopnia doktora habilitowanego, dotyczą-

ce literaturoznawstwa oraz pedagogiki, 

a ponadto stopnia doktora w zakresie nauk 

o kulturze izycznej, to możemy uznać, iż 

zapowiedź z początku kadencji o znaczne 

rozszerzenie uprawnień jest bliska pełnej 

realizacji. Należy się spodziewać, że w nad-

chodzącym roku akademickim przynaj-

mniej dwa wnioski o pełne prawa akade-

mickie powinny traić do CK.

W roku akademickim 2014/15 24 na-

uczycieli akademickich uzyskało stopień 

doktora, 25 osób – doktora habilitowane-
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go, a 5 osób – tytuł profesora. W tym kon-

tekście warto pamiętać, że uprawnienia 

do nadawania stopni wykorzystywane 

są nie tylko w odniesieniu do własnej ka-

dry naukowej. Na US przeprowadzono 72 

przewody doktorskie, z tego aż 51 dla osób 

niebędących pracownikami US. Odbyło się 

także 25 postępowań w przewodach habi-

litacyjnych, z czego 15 dotyczyło własnych 

pracowników, a 10 – osób z innych środo-

wisk naukowych.

LUkA PokoLENIoWA
Analizując politykę kadrową, dostrzec 

można przede wszystkim niepokojącą lukę 

pokoleniową w kadrze akademickiej. To 

jest jednak zjawisko ogólnopolskie.

Ponadto musimy być świadomi funkcjo-

nowania na US odmiennego modelu kariery 

naukowej. Wiele wydziałów uniwersytec-

kich nie może odejść od archaicznej, odwa-

żę się powiedzieć – wręcz zaściankowej, 

drogi kariery naukowej, pielęgnując bardzo 

pieczołowicie stanowiska asystentów. Lek-

ceważymy w ten sposób studia doktoranc-

kie i blokujemy możliwość pozostania na 

uczelni najlepszych absolwentów tej formy 

studiów, którzy ponadto, co nie jest bez zna-

czenia, swoje doktoraty, obligowani tokiem 

studiów III stopnia, piszą zwykle szybciej 

niż asystenci. Prowadząc obecną politykę 

sposobienia młodych adeptów nauki od-

biegamy negatywnie od modelu obowią-

zującego w większości renomowanych, nie 

tylko polskich, uniwersytetów. Niepokoi 

fakt, że średnie pokolenie samodzielnych 

pracowników nauki również hołduje takie-

mu modelowi kariery naukowej.

INWESTYCJE
W nowym roku akademickim, a w nie-

których przypadkach do końca tego roku 

kalendarzowego, zakończymy kilka zna-

czących dla US inwestycji. Z Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 

otrzymaliśmy kwotę 81,5 mln złotych. 

Z tych funduszy powstały lub zostały wy-

remontowane: Centrum Transferu Wiedzy 

i Innowacji dla Sektora Usług (Service-In-

terlab), Centrum Biologii, Zespół Labora-

toriów Fizycznych (nazywany w skrócie 

eLBRUS), Centrum Badań Strukturalno-

-Funkcjonalnych Człowieka, Biblioteka 

Międzywydziałowa w kampusie Piastów. 

Wszystkie te inwestycje są w końcowym 

etapie rozliczeń.

Ze środków centralnych pochodzą-

cych z NCBiR budowane jest Centrum 

Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodni-

czych przy ul. Tarczyńskiego i Mickiewi-

cza. Inwestycja ta jest warta 27 mln złotych 

i prowadzona w iście ekspresowym tempie 

– niespełna 12 miesięcy.

Trwa również generalna przebudowa 

i modernizacja budynku Wydziału Filo-

logicznego w kampusie Piastów, która za-

kończy się w kwietniu przyszłego roku.

Informacje te pokazują, że US przeżywa 

najlepszy chyba w swoich dziejach okres 

modernizacji infrastruktury materialnej. 

Należy sobie życzyć, by w nowych obiek-

tach tętniło życie naukowe, a dysponujące 

taką bazą wydziały były oblegane przez 

studentów i doktorantów oraz instytucje 

zewnętrzne, w tym reprezentantów prze-

mysłu i biznesu.

Nasz Uniwersytet, w którego nazwie 

nie bez powodu widnieje człon „Szcze-

ciński”, od trzydziestu lat konsekwentnie 

współpracuje z miastem i całym regionem. 

Szczególnie dobrze jest to widoczne w trak-

cie obchodów rocznicy 70-lecia polskiej 

obecności na Pomorzu Zachodnim, kiedy 

można zobaczyć, w jak wielu obszarach 

życia społecznego, ekonomicznego czy 

kulturalnego i w jakiej liczbie w kadrach 

rozmaitych instytucji obecni są absolwen-

ci US. W tym kontekście dobrym przy-

kładem były obchody 70-lecia polskiego 

sądownictwa i administracji na Pomorzu 

Zachodnim. Przykładów takich można 

mnożyć wiele.

RoLA PoMoRSkIEGo 
UNIWERSYTETU
Inaugurując kolejny rok akademicki, rozpo-

czynający czwarte dziesięciolecie w dziejach 

US, chciałbym nawiązać do przemówienia 

Pomorska uczelnia3, wygłoszonego 28 maja 

2015 roku na wspomnianym specjalnym 

posiedzeniu Senatu US. Powtórzę zatem, 

że minione 30 lat pokazało, że US spełnia 

ważna rolę w nauczaniu rozumienia świa-

ta, co istotne – w nauczaniu uwzględniają-

cym specyikę Pomorza, które przez wieki 

stanowiło tygiel kultur, religii i narodów. 

Postrzeganie i oswajanie tego ogromnego 

dziedzictwa kulturowego, a także bogatych 

zasobów naturalnych naszego regionu, sta-

nowi ważne zadanie badawcze i kulturo-

twórcze oraz służy również umacnianiu po-

zycji US w wielu dziedzinach nauki w skali 

krajowej i międzynarodowej.

Quod felix, faustum fortunatuumque sit. u

Śródtytuły pochodzą od redakcji.

1 K. Modzelewski, Wolna myśl w jarzmie liczydeł, „Polityka”  
nr 24 z 10–16.06.2015, s. 75.

2 T. Szubka, Kolorowe jarmarki grantów, Przegląd Uniwersytec-

ki, nr 1-3/2015, s. 59.
3 „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4–6/2015, s. 4.
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Decyzją MiniStra eDUkacji 

naroDowej, MeDaleM koMiSji 

eDUkacji naroDowej oDznaczeni 

zoStali:

Pracownicy UniwerSytetU 

SzczecińSkiego zMarli w rokU 

akaDeMickiM 2014/15

naUkowcy wyrÓŻnieni liStaMi 

gratUlacyjnyMi rektora

DR BEATA BIESZK - STOLORZ 

DR HAB. URSZULA CHęCIńSKA, PROF. US

DR MAłGORZATA GUZOWSKA 

DR HAB. IWONA MARKOWICZ 

MGR LUCyNA SMęDZIK 

DR HAB. MAłGORZATA TARCZyńSKA-łUNIEWSKA, 

PROF. US

DR HAB. BEATA TOKARZ-DEPTUłA, PROF. US

DR HAB. HENRyK WALCZAK, PROF. US

PROF. DR HAB. STANISłAWA ROGALSKA  

PROF. WłADySłAW GóRSKI DOKTOR H.C. US

DR HAB. CEZARIUSZ SKUZA, PROF. US

DOC. DR KAROL KOCZY 

dR hAB. IGA RUdAWSkA, PRof. US

za osiągnięcia naukowe, w tym przede wszystkim za mo-

nograię pt. Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście rela-

cyjne do obsługi pacjenta jako klienta, wyróżnioną nagrodą 

zachodniopomorskie noble 2015 w dziedzinie nauk eko-

nomicznych.

PRof. dR hAB. MARIUSZ dĄBRoWSkI

za osiągnięcia naukowe, w tym przede wszystkim za teo-

retyczne prace obliczeniowe opisujące osobliwości w ko-

smologii, wyróżnione nagrodą zachodniopomorskie no-

ble 2015 w dziedzinie nauk podstawowych.

ZESPÓŁ W SkŁAdZIE:

PRof. dR hAB. ANdRZEJ WITkoWSkI

dR dIANA kRAWCZYk 

dR SŁAWoMIR doBoSZ

MGR ChUNLIAN LI

MGR PRZEMYSŁAW dĄBEk

za osiągnięcia naukowe, w tym przede wszystkim za inter-

dyscyplinarne badania współczesnych i kopalnych mor-

skich zespołów okrzemkowych, szczególnie pod kątem 

ilogenezy, biogeograii oraz zastosowania w rekonstruk-

cjach zmian klimatycznych, wyróżnione nagrodą zachod-

niopomorskie noble 2015 w dziedzinie nauk o morzu.
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Relacje między subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości a prawdziwością informacji emitowanych przez rachunkowość

dr hab. Stanisław Hońko
 

Instytut Rachunkowości 
Wydział Nauk 
Ekonomicznych
i Zarządzania US

Wykład inaugurujący rok akademicki 2015/16 wygłoszony 
30 września 2015 r.

W wykładzie postaram się podjąć trzy ważne, 

z punktu widzenia reprezentowanej przeze 

mnie dziedziny, zagadnienia:

1. Dlaczego stopniowo odchodzi się od rachunkowo-

ści opartej na przepisach na rzecz rachunkowości 

opartej na zasadach?

2. Jakie są przesłanki subiektywnego odzwierciedla-

nia rzeczywistości przez rachunkowość?

3. W jakim stopniu subiektywne odzwierciedlanie 

rzeczywistości wpływa na prawdziwość informa-

cji funkcjonującej w rachunkowości?

Z uwagi na to, że nasza dyscyplina naukowa jest 

raczej mało znana, warto ją pokrótce przedstawić.

kILkA SŁÓW o RAChUNkoWości i jej 
historii
Rachunkowość odwzorowuje rzeczywistość, tworząc 

jej uproszczone modele w formie różnych raportów. 

Część z nich jest publicznie dostępna jako sprawozda-

nia inansowe, a część pozostaje tajemnicą przedsię-

biorcy i jest ściśle strzeżona przed konkurencją. Osoby, 

które zetknęły się z rachunkowością, albo ją kochają, 

albo jej nienawidzą. Dotyczy to zarówno rachunkowo-

ści jako nauki, jak też dziedziny praktycznej. Niechęć 

do rachunkowości jest najczęściej skutkiem niskiego 

poziomu wtajemniczenia. Dla niewtajemniczonych 

rachunkowość jest bowiem prostą transformacją rze-

czywistości na dokumenty, konta czy pozycje spra-

wozdania inansowego. W ocenie takich osób w ra-

chunkowości nie ma miejsca na poezję – jest tylko 

proza mechanicznego księgowania i jasne przepisy, 

które określają jedyną słuszną drogę postępowania.

W mojej ocenie, chyba niezbyt obiektywnej z racji 

pozostawania od wielu lat w stanie zakochania w ra-

chunkowości, nawet w idealnych warunkach, czyli 

przy założeniu, że za legislację odpowiadają wybitni 

specjaliści z danej dziedziny, nie da się stworzyć prze-

pisów, które można zastosować w każdej sytuacji.

Proszę zauważyć, że mimo to rachunkowość radzi 

sobie doskonale z dostosowaniem do zmieniających 

się realiów gospodarki. Jest to zasługa metody bilanso-

wej, polegającej na podwójnym postrzeganiu rzeczy-

wistości. Jest ona niezwykle logiczna, ponieważ bazu-

je na założeniu, że nie ma nic za darmo. Na przykład 

wniesienie wkładów do spółki przez udziałowców 

powoduje z jednej strony zwiększenie aktywów jed-

nostki (np. gotówki, środków trwałych itd.), ale z dru-

giej strony wymaga ujęcia szczególnych zobowiązań 

wobec właścicieli, czyli kapitału.

Metoda bilansowa funkcjonuje w rachunko-

wości od ponad 500 lat. Na przełomie XIV i XV w. 

zapisy księgowe miały formę opowiadań o rozra-

chunkach włoskich kupców. Właśnie w tym czasie 

pojawiły się konta księgowe i nazwy ich stron: „Wn 

i Ma” (gdzie Wn opisuje osobę, która ma dług wobec 

kupca).

Praktykę i zwyczaje kupieckie opisał Luca Pacioli 

w książce wydanej drukiem w 1494 roku1. Co war-
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to podkreślić, Pacioli był matematykiem 

i jest uznawany za pioniera ekonomii i-

nansowej.

Przez kilka stuleci przepisy nie obligo-

wały kupców do prowadzenia księgowo-

ści. Taki obowiązek wprowadził dopiero 

francuski kodeks handlowy w 1673 roku. 

Bardzo poważny wpływ na rozwój rachun-

kowości miało rozdzielanie funkcji kierow-

nika i właścicieli kapitału, począwszy od 

XIX wieku. Od tego czasu zarząd, zgodnie 

z teorią agencji, musiał się rozliczyć z otrzy-

manych talentów, a narzędziem rozliczeń 

stało się sprawozdanie inansowe. Zarządy 

realizują przy tym własne cele, wykracza-

jąc czasem poza granice etyki. Tak rodzą się 

oszustwa księgowe.

oSZUSTWA kSIęGoWE
Proszę zwrócić uwagę na kwestię seman-

tyczną. Mówimy „oszustwa księgowe”, 

a nie „oszustwa księgowych”. Ci ostatni 

są zazwyczaj, świadomymi lub nie, ak-

torami przedstawienia, które reżyseruje 

kierownictwo. W raporcie Ernst&young 

z 2014 roku publikuje się wyniki badań 

ponad 2700 kierowników z 59 krajów2. 

Na pytanie: „Które z nieetycznych dzia-

łań mogą być uzasadnione, jeżeli miały-

by pomóc jednostce przetrwać kryzys?”, 

13% respondentów odpowiedziało, że 

dopuściłoby wręczanie łapówek, a tylko 

6% – manipulacje wynikami inansowy-

mi jednostki.

W grudniu 2014 roku na łamach „The 

Economist” ukazał się artykuł na temat 

oszustw księgowych3. Jego tytuł – Drze-

miące psy (Dozy dogs) – odnosi się do audy-

torów. Szczególnie niepokojąca jest teza, że 

prasa nie pisze o oszustwach księgowych 

nie dlatego, że ich nie ma, ale dlatego że sta-

ły się rutyną.

Księgowi traiali na pierwsze strony 

gazet po spektakularnych skandalach. Ja-

kie stosowano mechanizmy? Na przykład 

WorldCom ujmował opłaty za korzystanie 

z usług innych podmiotów w aktywach, co 

doprowadziło do wykazania miliardowych 

zysków zamiast strat. W Lehman Brothers 

zastosowano inny mechanizm. Sprzeda-

wano papiery wartościowe z możliwością 

odkupu – było to ujmowane jako przycho-

dy, a nie jako zobowiązania.

Negatywnym bohaterem głośnego 

skandalu księgowego w 2014 roku było Te-

sco, które przyznało się do przedwczesnego 

ujęcia przychodów z tytułu oczekiwanych 

rabatów od dostawców. Warren Buffet – 

jeden z najbardziej znanych inwestorów 

giełdowych świata, nazywany „Wyrocz-

nią z Omaha”, który stracił na akcjach Tesco 

750 mln USD – przyznał, że ta inwestycja 

była wielką pomyłką.

A jak jest w Polsce? Trudno mówić 

o skandalach, natomiast pojawiają się 

pewne uchybienia, które ujawnia Komisja 

Nadzoru Finansowego (KNF). Spółki były 

karane przez KNF głównie za brak testów 

na utratę wartości aktywów czy nieobjęcie 

konsolidacją spółek zależnych. Oszustwa 

i uchybienia łączą się z pierwszym pyta-

niem badawczym.

Jakie są konsekwencje oszustw księgo-

wych, poza spadkiem zaufania do rachun-

kowości? Nikt nie lubi być okłamywany, 

a w szczególności odbiorcy sprawozdań 

inansowych. Nieprawdziwe informacje 

skłaniają do podejmowania błędnych de-

cyzji, czyli generują dodatkowe ryzyko, 

co zniechęca inwestorów. Pesymizm in-

westorów może mieć katastrofalne skutki 

makroekonomiczne.

W Enronie, Lehman Brothers czy Tesco 

nastąpiło raczej naciągnięcie przepisów niż 

ich kategoryczne złamanie. Pod wpływem 

oszustw rozpoczęła się dyskusja o tym, czy 

regulacje rachunkowości powinny być 

zbiorem szczegółowych wytycznych, jak 

jest np. w USA i w Polsce, czy raczej zbio-

rem celów – jak w Międzynarodowych 

Standardach Rachunkowości. Przepisy są 

zbyt sztywne, żeby nadążyć za zmianami 

otoczenia. Właśnie dlatego zmienia się po-

dejście do regulacji rachunkowości. Szcze-

gółowe zakazy i nakazy ustępują miejsca 

regulacjom opartym na zasadach, które są 

ściśle powiązane z celami rachunkowości. 

Jej nadrzędnym celem jest bowiem praw-

dziwe odwzorowanie rzeczywistości.

RZECZYWISTość 
odWZoRoWYWANA PRZEZ 
RAChUNkoWość
Istnieje wiele deinicji rachunkowości. Jest 

ona określana jako system: informacyjny, 

pomiaru czy odwzorowania. Rachunko-

wość odwzorowuje stany i zmiany stanów 

zachodzące w podmiocie gospodarczym, 

po to by stworzyć ich obraz i przekazać go 

otoczeniu. Obraz ten tworzą jednak ludzie. 

To raczej subiektywna interpretacja rze-

czywistości niż jej prosta rejestracja. Nie 

chcę powiedzieć, że liczby w sprawozda-

niach inansowych rodzą się w wyobraź-

ni kierownictwa. Jest raczej tak, że bez tej 

wyobraźni nie można zapewnić zgodno-

ści modelu z tym, co ma on odwzorować. 

Dlaczego? Nie da się odwzorować rzeczy-

wistości bez profesjonalnego osądu, bo 

rachunkowość tylko w niewielkim stopniu 

odnosi się do rzeczywistości izycznej.

W ocenie Garetha Morgana i Lindy 

Smirchich można wyróżnić sześć po-

ziomów postrzegania rzeczywistości. 

W pierwszym, określanym jako realizm 

naiwny, za rzeczywiste uznaje się to, co 

jest namacalne i nie wymaga osądu przy 

wycenie. Na tym poziomie rzeczywistości 

w rachunkowości istnieje tylko gotówka.

Do pełnego odwzorowania rzeczywi-

stości konieczne jest przeniesienie się co 

najmniej na poziom piąty, określany jako 

konstruktywizm społeczny. Kluczowe 

pojęcia w rachunkowości, jak na przykład 

wynik inansowy czy kapitał, mają cha-

rakter umowny – nie da się ich izycznie 

zmierzyć. Im dalej od realizmu naiwnego, 

tym postrzeganie rzeczywistości jest ob-

ciążone większym subiektywizmem.

Na szóstym poziomie, rzeczywistość 

istnieje tylko w wyobraźni postrzegające-

go. W jakim stopniu subiektywne odzwier-

ciedlanie rzeczywistości wpływa na praw-

dziwość informacji w rachunkowości?
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odCIENIE PRAWdY 
W RAChUNkoWośCI
Za Mariem Draghim, prezesem Europej-

skiego Banku Centralnego, można powie-

dzieć, że tam, gdzie wiara spotyka się z fak-

tami, te drugie nie mają żadnych szans. 

Ekspertami od prawdy są ilozofowie, któ-

rzy dopracowali się kilkunastu jej deinicji.

W zależności od punktu odniesienia 

można wyróżnić prawdę logiczną, metai-

zyczną i egzystencjalną. Prawda w ujęciu 

klasycznym, według Arystotelesa, oznacza 

zgodność sądu z rzeczywistością. Prawda 

powszechna to prawda większości, praw-

da semantyczna to prawda związku języka 

z rzeczywistością.

Nie jest do końca jasne, czy prawda 

klasyczna oznacza prawdę obiektyw-

ną czy subiektywną. Tymczasem jedno 

i drugie podejście znajduje zastosowa-

nie w rachunkowości. Odpowiednikiem 

prawdy absolutnej w rachunkowości jest 

koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu, 

którą można uznać za główną ideę spra-

wozdawczości. Nie jest ona zdeiniowana 

w żadnych regulacjach, bo prawdy nie 

można sformalizować. Prawda względna 

oznacza prawdę uwarunkowaną cechami 

osób dokonujących profesjonalnego osądu 

i warunkami. Klasyczna deinicja prawdy 

najlepiej opisuje proces odwzorowania rze-

czywistości w rachunkowości. Nie oznacza 

to, że w rachunkowości nie można posłu-

żyć się innymi deinicjami prawdy.

NA GRUNCIE RAChUNkoWośCI
Przechodząc od określeń ilozoicznych 

na grunt rachunkowości, można mówić 

o przybliżeniach, manipulacjach i oszu-

stwach.

Przybliżenia, czy inaczej profesjonalny 

osąd, wynikają z orientacji rachunkowości 

na zasady. Nie należy mylić profesjonalne-

go osądu z manipulacjami i oszustwami, 

które są działaniem celowym, ukierunko-

wanym na wprowadzenie kogoś w błąd. 

Przykładem manipulacji jest przyspiesza-

nie ujęcia przychodów albo opóźnianie 

ujęcia kosztów, natomiast oszustwem jest 

księgowanie ikcyjnych transakcji.

Niewiele badań odnosi się wprost do 

prawdy w rachunkowości. Można nato-

miast wyróżnić szereg nurtów badaw-

czych pośrednio odnoszących się do tego 

zagadnienia, np. ontologię rachunkowości, 

konserwatyzm, uwarunkowania kulturo-

we, badanie jakości sprawozdań, wycenę, 

rachunkowość behawioralną czy kształto-

wanie wyników.

PodSUMoWANIE
Fale oszustw księgowych, dość często 

zbieżne z kryzysami inansowymi, były 

bodźcem do zmian rachunkowości. Funda-

mentem nowych regulacji są raczej zasady, 

a nie drobiazgowe zakazy i nakazy. Brak 

szczegółowych wytycznych powoduje 

z kolei wzrost znaczenia profesjonalnego 

osądu i przekłada się na to, że trudno obec-

nie wskazać pozycje sprawozdania inan-

sowego, których wartość nie jest ustalana 

szacunkowo.

Obraz rzeczywistości w rachunkowo-

ści jest budowany na oglądzie z danego 

punktu widzenia. Nie zmienia to celu ra-

chunkowości, którym jest komunikowanie 

prawdziwych informacji o rzeczywistości. 

Prawda, którą komunikuje rachunko-

wość, nie jest jednak obiektywna – jest 

raczej „prawdą uwarunkowaną”. W kon-

sekwencji powyższych ustaleń można 

mówić o odcieniach prawdy, które stop-

niowo tracą barwę wraz z oddalaniem się 

od prawdy absolutnej. Jest tak dlatego, że 

„rachunkowość zarówno odzwierciedla 

rzeczywistość, jak również ma udział w jej 

tworzeniu”4. Wymaga to częściowej zmia-

ny podejścia do nauczania rachunkowości 

– przepisy są oczywiście ważne, ale waż-

niejsza jest umiejętna interpretacja zjawisk 

ekonomicznych. Ponadto, ze względu na 

brak wyraźnych granic między odcieniami 

prawdy a oszustwem, większość progra-

mów nauczania rachunkowości uwzględ-

nia obecnie zagadnienia etyczne. u
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„Mój Instytut Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicz-

nych i Zarządzania US w przyszłym roku będzie obchodził 
jubileusz 70-lecia istnienia. Podobne jubileusze w Szczecinie 
będzie obchodziło wiele uczelnianych jednostek. Przypusz-

czam jednak, że w niewielu z nich jednocześnie działają 
aktywnie cztery pokolenia naukowe, czyli promotorzy i wypro-

mowani przez nich doktorzy. Korzystając z tej niepowtarzalnej 
okazji, chciałbym zwrócić się do Moich Drogich Mistrzów. Pani 
Profesor, Panowie Profesorowie, dziękuję za to, że mogę się 
od Was uczyć nie tylko jak być dobrym naukowcem, ale przede 
wszystkim tego, jak być dobrym człowiekiem”.
Fot. Cecylia Różyło

12

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-9 / 2015



TEMAT NUMERU

Absolwenci
Uniwersytetu Szczecińskiego 
Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

prof. dr hab. Inga Iwasiów 
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa

Wydział Filologiczny US

dyplom szczecińskiej polonistyki zdobyłam 

w 1987 roku, a od roku akademickiego 1987/1988 

rozpoczęłam pracę na stanowisku asystenta-stażysty 

w Zakładzie historii Literatury. Początek mojej karie-

ry akademickiej układa się według wzoru, który dziś 

byłby na pewno trudny, a może nawet niemożliwy 

do zrealizowania.

Obowiązująca obecnie ustawa stawia na mobil-

ność. Nam wówczas wydawało się, że wartością jest 

zasiedziałość. Pierwsze roczniki absolwentek i absol-

wentów Uniwersytetu Szczecińskiego były długo 

oczekiwanym narybkiem, miały włączyć się w two-

rzenie czegoś wspólnego, naszego.

Wtedy Instytut Polonistyki nie był po prostu tylko 

miejscem pracy. Miałam od początku odczucie „bycia 

u siebie”. Jakość tego bycia zależała ode mnie. Pierwsze 

prace publikowałam jeszcze podczas studiów, zachę-

cana do tego przez swoich nauczycieli. Moje pierwsze 

wystąpienie konferencyjne dotyczyło tematu rozpra-

wy magisterskiej: marynistyki szczecińskiej. Tematy 

regionalne uznawałam od początku za ważne i tak jest 

nadal. Oczywiście, dziś wysubtelnione metodologie 

pozwalają patrzeć na dorobek lokalnej kultury z cie-

kawszej niż trzydzieści lat temu perspektywy, ale na 

początku plan był jasny: należy włączać się w naukę, 

nie zapominając o najbliższym otoczeniu.

Stąd pierwsze konferencje, przy których pracowa-

łam, pomysły na książki, redagowanie pisma „Pograni-

cza”, stanowiącego pomost między nauką a praktyką 

artystyczną. Trzy dekady temu paradoksalnie łatwiej 

niż dzisiaj było zyskiwać sprzymierzeńców dla planów 

działań wykraczających poza sale akademickie.

IMPULSY I koNTYNUACJE
Z okazji jubileuszu warto jednak zadać pytanie, czy 

z założycielskich działań integracyjnych i przekonań 

o znaczeniu miejsca – na mapie, w bibliotece, w histo-

rii, w codzienności – coś zostało? Przekonana jestem, że 

bardzo wiele. Ten dorobek – a nikt go z racji objętości 

nie potraiłby dziś spisać, choć tak wiele zapełniamy 

stron sprawozdaniami z naszej pracy organizacyjnej, 

dydaktycznej i badawczej – wytworzył wartość. Skła-

dają się nań setki spotkań w salach Wydziału Huma-

nistycznego przy ul. Tarczyńskiego i Wydziału Filolo-

gicznego przy al. Piastów oraz w wielu, wielu innych 

miejscach, w których znaleźli się poloniści.

Dziś pierwotny impuls założycielski uległ osłabie-

niu. Analiza tego stanu rzeczy pozostaje zadaniem na 

inną okazję. Być może początki są zawsze wyjątkowe, 

a kontynuacje wiodą po wybojach. Tak czy owak spra-

wę swojego bycia na Uniwersytecie zawsze uważałam 

za najważniejszą. I z tego miejsca zostałam najpierw 

krytyczką, potem badaczką, w końcu pisarką. Tych 

swoich ról nie potraię rozdzielać, ponieważ doświad-

czenia małej, polonistycznej wspólnoty na WSP trans-

formującej we wspólnotę US były moją szkołą intelek-

tu i emocji.

Czasem rozważam, czy zostałabym profesorką 

i pisarką, gdybym nie miała pierwotnego zadania: 

współtworzenia polonistyki, środowiska literackiego, 

czasopisma, życia intelektualnego właśnie tu, w Szcze-

cinie? Sądzę, że nie zależałoby mi tak bardzo, nie pra-

cowałabym aż tyle. Zasiedziałość jest wartością, choć 

mobilność deiniuje współczesny świat. u
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dr Adrianna Seniów
adiunkt
Instytut Polonistyki 
i Kulturoznawstwa
prodziekan 

Wydziału Filologicznego US

Norbert Obrycki 
absolwent
germanistyki US (1997) 
senator RP

Wybór Uniwersytetu Szczecińskiego, jako miej-

sca dalszej pomaturalnej edukacji, był dla 

mnie dość oczywisty. Już wtedy (1995 r.) ta najwięk-

sza uczelnia w województwie gwarantowała dobre 

przygotowanie i niezłe perspektywy na przyszłość.

Mniej oczywisty okazał się jednak wybór kierun-

ku, wahałam się bowiem między ekonomią a prawem. 

To przygotowaniu do egzaminów na ten ostatni kie-

runek, pogłębianiu wiedzy z zakresu historii, głównie 

poświęcałam czas w klasie maturalnej. Polonistyka 

w ogóle nie pojawiała się w moich ówczesnych pla-

nach. Aż do czasu dni otwartych, organizowanych 

wówczas w auli przy ul. Wielkopolskiej. Spotkanie 

z przedstawicielami Instytutu Filologii Polskiej i stu-

dentami tego kierunku sprawiło, że serce wygrało 

z rozumem i zamiast praktycznego prawa wybrałam 

polonistykę. Ta nagła decyzja wymagała szaleńczych, 

przyspieszonych przygotowań do egzaminów wstęp-

nych, na których obowiązywał obszerny spis lektur 

oraz rozległy materiał z gramatyki języka polskiego.

WSPÓLNoTA PoLoNISTÓW
Studia to czas, kiedy kształtowały się moje, nie tylko 

literackie, gusty i choć od ich ukończenia upłynęło już 

14 lat, pamiętam poszczególne zajęcia, słowa wykła-

dowców, zacięte dyskusje, godziny spędzone w biblio-

tece, wyścig po książki dostępne tylko w jednym eg-

zemplarzu, spotkania małej grupy przyjaciół, podczas 

których przygotowywaliśmy się do kolejnych zali-

czeń. Sentyment jest tak duży, że kartony z notatkami 

przetrwały kolejne przeprowadzki i wciąż mają swoje 

miejsce w moim domu.

Profesorowie nas nie rozpieszczali, wymagali spo-

ro, niektórzy byli nad wyraz srodzy, ale większość 

z pasją prowadziła zajęcia, nierzadko dzieląc się z nami 

wynikami swoich badań i włączając nas do dyskusji 

nad nimi. Już podczas studiów mogliśmy uczestniczyć 

w życiu naukowym instytutu, brać nie tylko bierny, 

ale i czynny udział w organizowanych konferencjach 

naukowych, spotkaniach z wybitnymi przedstawi-

cielami polonistyki z innych ośrodków akademickich 

w Polsce.

NAJWAżNIEJSZY WYBÓR
Wpływ na moje dalsze życie zawodowe miał wybór 

seminarium magisterskiego prof. dr hab. Mirosławy 

Białoskórskiej, która zaproponowała podjęcie prac nad 

szesnastowiecznym leksykonem łacińsko-polskim 

Jana Mączyńskiego, co było wyzwaniem nie tylko ze 

względu na ograniczone w tym zakresie zbiory szcze-

cińskich bibliotek. Nieoceniona była życzliwa pomoc 

mojej promotor oraz śp. profesora Ryszarda Rzepki, 

pracownika UAM, współpracującego ze szczecińskimi 

językoznawcami, który udostępniał mi trudne do zdo-

bycia w Szczecinie materiały.

kAPITAŁ NA CAŁE żYCIE
Nasz rok był wyjątkowy, choć zapewne tak mówią 

o sobie absolwenci wszystkich roczników. Studia dały 

nam niezwykły kapitał, możliwość podejmowania 

ważnych dyskusji o literaturze, a poznawanie strate-

gii językowych i mechanizmów rządzących kulturą 

współczesną czyniło z nas ludzi wszechstronnych, 

otwartych. Bez specjalnych programów, które dziś nas 

jako dydaktyków obowiązują, zostaliśmy przez na-

szych wykładowców wyposażeni w to, co dziś nazywa 

się kompetencjami społecznymi.

Wśród absolwentów mojego roku są nie tylko oso-

by, które kontynuowały naukowe dociekania – i dziś 

są pracownikami m.in. szczecińskiej uczelni – ale także 

dziennikarze, pracownicy instytucji samorządowych 

oraz wspaniali nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Dziś, po wielu latach, z pełnym przekonaniem 

mogę powiedzieć, że ta młodzieńcza, spontaniczna 

decyzja o wyborze ilologii polskiej była jedną z najlep-

szych, jakie podjęłam w życiu. u

W przypadku człowieka 30 lat to wiek, w któ-

rym zaczyna się dorosłość, kiedy świat stoi 

otworem, a doświadczenie jest na tyle duże, by wspie-

rać dalszy świadomy rozwój. W przypadku uczelni 

bywa podobnie. dla mnie, co szczerze wyznaję, moja 

Alma Mater od zawsze była już dostojna, mimo że 

rozpoczynałem studia, kiedy była zaledwie w wieku 

dziecięcym.

Największą wartością jest dla mnie to, że jako 

urodzony szczecinianin i absolwent Uniwersytetu 

Szczecińskiego mówię tym samym językiem, co inni 

absolwenci uczelni. łączy nas ten sam kod kulturowy. 

Wspomnienia związane z wykładowcami, miejscami, 

kolejnymi juwenaliami i tym, co nam Uniwersytet dał. 

Są to przede wszystkim fundamenty wiedzy i drogo-

wskazy, według których wybieraliśmy nasze ścieżki 

zawodowe i często dokonywaliśmy wyborów w życiu 

osobistym.

Jednak nawet w najśmielszych wyobrażeniach 

z czasów studenckich nie przypuszczałem, że w do-

rosłym życiu będę zawodowo spotykał moich wykła-

dowców i mojego dziekana Wydziału Humanistyczne-

go, obecnego JM Rektora prof. Edwarda Włodarczyka.

Wielu spośród moich profesorów mogłem, będąc 

marszałkiem województwa, docenić i wyróżnić za 

szczególny wkład w rozwój nauki i szkolnictwa wyż-

szego. Wielką satysfakcję odczuwam za każdym razem, 

kiedy służę mojemu macierzystemu Uniwersytetowi 
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radą i czynem. łączę przy tym zarówno moje zdobyte na uczelni 

wykształcenie ilologiczne i będące tego konsekwencją doświad-

czenia zawodowe (szczególnie te związane z kierowaniem Eurore-

gionem Pomerania), jak i funkcje sprawowane w związku z man-

datem senatorskim powierzonym mi przez społeczność Szczecina.

Rozwój uczelni powołanej do życia z potrzeby oraz dzięki de-

terminacji społeczności akademickiej, przybyłej do miasta nad 

ujściem Odry po wojnie, i ambicji samych szczecinian, jest powo-

dem naszej dumy. Jubileusz 30-lecia istnienia Uniwersytetu jest 

natomiast okazją do dokonania bilansu. Uważam, że największe 

prawo do podsumowań mają ci, którzy Uniwersytet tworzyli 

i nadal w nim pracują.

My, absolwenci, możemy jedynie recenzować kierunki, w któ-

rych nasza uczelnia się rozwija. Jako szczecinianie zdajemy sobie 

sprawę, że poziom akademickości miasta, jego zaplecze naukowe, 

ma olbrzymi wpływ na atrakcyjność i jest ważnym czynnikiem 

oceny wartości inwestycyjnej miasta dla polskich i zagranicz-

nych inwestorów. Trudno sobie wyobrazić powstanie w Szczeci-

nie dużych centrów obsługowych, irm branży internetowej czy 

start-upów, gdyby nie było tu bazy edukacyjnej. Trudno wyobra-

zić sobie region i Szczecin przyszłości, który stawiając sobie cele 

strategiczne i wyznaczając inteligentne specjalizacje, którymi za-

mierza przyciągnąć kapitał inwestycyjny, robi to w oderwaniu od 

fabryki myśli, jaką jest Uniwersytet.

Uniwersytet Szczeciński bardzo dobrze wykorzystał, i mam 

nadzieję, że będzie twórczo rozwijał, fakt bycia najbardziej wy-

suniętą na zachód uczelnią w Polsce. Szczególnie mi bliskie nowe 

kierunki ilologiczne, takie jak skandynawistyka, które wzboga-

ciły te podstawowe, obecne od lat w ofercie uczelni, są naturalną 

odpowiedzią na zbliżenie Zachodniopomorskiego do krajów pół-

nocnej Europy i wiążące się z tym liczne duńskie inwestycje.

Wydziały ekonomiczne naszej uczelni uczestniczą w każdej 

ważniejszej debacie strategicznej dla regionu, a jeden z jej naukow-

ców, z którym miałem przyjemność pracować, dr hab. Wojciech 

Drożdż, miał znaczący wpływ na kierunki rozwoju infrastruktu-

ry drogowej i kolejowej w Zachodniopomorskiem.

Takich przykładów można przytoczyć wiele. Oczywiście 

wszystkim nam zależy, aby Uniwersytet był również dostrzegany 

w rankingach najlepszych polskich szkół wyższych. Wymaga to 

jednak nie tylko wysiłku samej uczelni, jej ciągłej zmiany, zabiega-

nia o fundusze centralne i granty, dopasowywania się do potrzeb 

rzeczywistości gospodarczej, pielęgnowania etosu bezstronności 

ideologicznej, ale także zaangażowania całej społeczności regionu, 

władz lokalnych, radnych i parlamentarzystów. Warto, rozważa-

jąc w dyskursie publicznym potrzeby i możliwości, wypracowy-

wać wspólne rozwiązania. Uniwersytet to wszak wspólne dobro, 

to Nasz Uniwersytet. u

dr hab. Krzysztof
Kowalczyk, prof. US

Instytut Politologii
i Europeistyki

Wydział Humanistyczny US
analizuje w mediach 

aktualne wydarzenia 
polityczne

Podjęcie przez mnie studiów historycznych na 

US było wyborem wynikającym z zaintereso-

wań historią okresu międzywojennego i PRL-u. Stu-

dia przypadły na niezmiernie interesujący okres 

transformacji ustrojowej w Polsce (1990–1995), roz-

pościerający się między postkomunizmem a demo-

kracją.

Już jako uczeń klasy o proilu humanistycznym 

(w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szcze-

cinie – „Pobożniaku”), uczęszczając na zajęcia w Pałacu 

Młodzieży, zetknąłem się z historykami z Uniwersy-

tetu Szczecińskiego. Profesor Janusz Faryś, wówczas 

docent, zainspirował mnie do pogłębionej releksji nad 

historią Polski międzywojennej. Z Profesorem – także 

jako promotorem mojej pracy magisterskiej – spotka-

łem się ponownie na studiach. Jest On nie tylko znaw-

cą myśli piłsudczykowskiej, ale człowiekiem wysokiej 

kultury, taktu, wrażliwości i ciepła. Ponadto wymaga-

jąc warsztatowej i metodologicznej precyzji, potrai też 

doskonale nawiązać kontakt emocjonalny ze studen-

tem. Przy okazji krótkich, życzliwych rozmów z eme-

rytowanym już prof. Farysiem, które zdarzają nam się 

na korytarzach Wydziału Humanistycznego, wspomi-

nam studenckie czasy.

SZkoŁA SAModZIELNEGo MYśLENIA
Do dziś wspominam również zajęcia z psychologii, któ-

re prowadził dr Jerzy Wojciechowski. Wtajemniczał 

On studentów w arkana psychologii społecznej i roz-

wojowej, a przede wszystkim – uczył krytycznego sa-

modzielnego myślenia, skłaniał do nonkonformizmu. 

Ćwiczenia miały formę dyskusji nad przeczytanymi 

tekstami klasyków (np. Ericha Fromma, Karen Hor-

ney, Kazimierza Obuchowskiego).

Po oicjalnych zajęciach uczestniczyłem z niewiel-

ką grupą studentów w prywatnych „seminariach”, 

które odbywały się w pracowni Doktora – był to dal-

szy ciąg analizy lektur czy dyskusji o sensie życia.

Dr Wojciechowski (obecnie pracownik Uniwer-

syteckiego Centrum Edukacji) jest dla mnie uosobie-

niem człowieka ogarniętego nieustanną badawczą 

pasją, który podąża zawsze własnymi drogami, unika 

łatwych wyborów życiowych.

MIędZYUCZELNIANY INSTYTUT WIEdZY 
hUMANISTYCZNEJ
Istotnym uzupełnieniem zajęć w trakcie studiów były 

dla mnie konwersatoria prowadzone w Międzyuczel-

nianym Instytucie Wiedzy Humanistycznej (MIWH). 

Miałem tam okazję zetknąć się z „niepokornymi” wy-

kładowcami, często oryginałami, ekscentrykami, któ-

rzy prowadzili wykłady z wielką pasją, tocząc ze stu-

dentami długie (trwające niekiedy do godzin nocnych) 

dyskusje. Do tej grupy wykładowców należeli niewąt-

pliwe: literaturoznawca i dziennikarz śp. dr Mirosław 

Lalak czy ilozof śp. prof. Henryk Hadryś. Specyiczny 
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naukowy klimat instytutu tworzyli również: jego dyrektorka prof. 

Halina Perkowska i asystent mgr Sławomir Okólski.

W MIWH odbywały się również niezmiernie interesujące 

wykłady wybitnych naukowców (np. prof. Krystyny Kersten i ks. 

Józefa Tischnera) i artystów (np. Krzysztofa Zanussiego). Te wy-

kłady zainspirowały mnie do tego, by po studiach zorganizować 

w ramach mojej działalności w Stowarzyszeniu Absolwentów US 

cykl spotkań na temat głównych nurtów współczesnej myśli poli-

tycznej (m.in. z prof. Pawłem Śpiewakiem, ks. prof. Piotrem Mazur-

kiewiczem, Tomaszem Mertą).

foRUM US NA RZECZ NoWoCZESNEGo UNIWERSYTETU
Działalność w Forum US na Rzecz Nowoczesnego Uniwersyte-

tu stanowiła ważne dopełnienie moich studiów. Celem tej nie-

formalnej organizacji było przygotowanie gruntownej reformy 

uczelnianej dydaktyki – postulowaliśmy m.in. większą ilość zajęć 

do wyboru i stworzenie systemu oceny wykładowców przez stu-

diujących.

Postulaty Forum spotkały się z życzliwym przyjęciem i popar-

ciem śp. prof. Józefa Kopcia (rektora szczecińskiej WSP w latach 

1981–1982, działacza „Solidarności”). Profesor reprezentując przed-

wojenną klasę i niepowtarzalny sposób bycia, był jednocześnie 

człowiekiem niezmiernie skromnym, podpowiadał naszej grupie, 

jak „przebić się” z postulatami do rad wydziału, senatu, rektora.

koLEJNY doBRY WYBÓR
Po ukończeniu studiów otrzymałem dwie propozycje zatrudnie-

nia: od śp. prof. Henryka Komarnickiego w Instytucie Politolo-

gii i Filozoii i od śp. dr Jacka Leońskiego w Instytucie Socjologii. 

Wybrałem pierwszą propozycję i z obecnej perspektywy wybór 

ten uważam za trafny. Moje zainteresowania naukowe wyraźnie 

ewoluowały od historii PRL w kierunku partii i systemów partyj-

nych, marketingu wyborczego i społeczeństwa obywatelskiego. 

O ile doktorat uzyskałem z historii, to habilitację już z zakresu na-

uki o polityce.

* * *

Żywię przekonanie, iż mimo głębokiego kryzysu związane-

go z tradycyjną rolą uczelni, uniwersytet jest przede wszystkim 

miejscem spotkań mistrza z uczniami, w czym upewniają mnie 

doświadczenia ze studiów. Wciąż nimi zainspirowany uważam, 

że Alma Mater powinna być przestrzenią dyskusji i releksji nad 

różnymi paradygmatami i zamysłami badawczymi. u

dr Piotr Krupiński
Instytut Polonistyki
i Kulturoznawstwa
Wydział Filologiczny US

Na postawione mi pytanie o to, cóż w mojej bio-

graii (nie tylko intelektualnej) oznacza fakt 

bycia absolwentem naszej Almae Matris – Uniwersy-

tetu Szczecińskiego, mógłbym odpowiedzieć, spoglą-

dając niejako z dwóch, a nawet trzech, silnie ze sobą 

splecionych perspektyw.

Po pierwsze, jako badacz i krytyk, który w swo-

ich pracach (tu szczególnie chciałbym podkreślić 

niemal dziesięcioletnią działalność w redakcji Szcze-

cińskiego „Dwumiesięcznika Kulturalnego Pogra-

nicza”) staram się eksplorować horyzont literatury 

i kultury na Pomorzu Zachodnim.

Po drugie, jako nauczyciel akademicki, który 

w swojej praktyce pedagogicznej nie zapomina o tzw. 

ścieżce regionalnej, innymi słowy, przekonuje studen-

tów – w zgodzie z pewną słynną maksymą Goethego 

– że związek pomiędzy „krajem poety” a jego twórczo-

ścią nie jest przygodny czy przypadkowy, ale wręcz 

przeciwnie, to właśnie w tej ukrytej sferze – pomiędzy 

biegunami geograii i kultury – kształtuje się coś, co 

chętnie nazywamy tożsamością.

Wreszcie, last but not least, jako szczecinianin, ktoś, 

kto urodził się w „północno-zachodnim narożniku 

mapy” (określenie Piotra Michałowskiego), i nie tylko 

z tego powodu czuje się z miastem nad Odrą niezwykle 

mocno emocjonalnie związany.

Jeśli zsumować te trzy punkty widzenia, okaże się, 

że podjęty przed laty wybór maturzysty, aby przestą-

pić próg byłych pruskich koszar, ilologicznego kampu-

su, który właśnie podlega gruntownemu remontowi, 

był jedną z najistotniejszych decyzji, jakie kiedykol-

wiek podjąłem. Śmiało i bez posądzenia o egzagerację 

rzec mogę, że wpłynął on bezpośrednio na to, jakim 

stałem się człowiekiem i jak pojmuję swoje związki ze 

światem, ale i z regionem czy miastem.

Miastem, dodajmy, które jakże długo czekało, aby 

zaistnieć na mapie nie tylko polskiej humanistyki. Nie 

doszłoby do tego, gdyby nie wytężona praca wybit-

nych indywidualności, intelektualistów, profesorów, 

którym niemal ex nihilo przyszło tworzyć zręby życia 

naukowego w naszym mieście. Jako polonista miałem 

to wyjątkowe szczęście, że los skrzyżował moją drogę 

z jedną z takich postaci.

WIERNY IdEI REGIoNALIZMU
Tą osobą jest prof. Erazm Kuźma, zmarły w zeszłym 

roku wybitny teoretyk i historyk literatury, krytyk li-

teracki, autor m.in. takich dzieł jak Z problemów świa-

domości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Pol-

sce czy Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX 

i XX wieku. Niestety, nie ma tu miejsca, aby przytoczyć 

wszystkie, czy choćby najważniejsze, z zasług Profe-

sora dla szczecińskiej wspólnoty kulturowej, pozwolę 

więc sobie metonimicznie skupić się tylko na jednym 

z przejawów intelektualnej aktywności tego eminent-

nego literaturoznawcy.

Kwestią, która w moim przekonaniu szczególnie 

warta byłaby wyeksponowania, jest szeroko pojmo-

wana idea regionalizmu, której Profesor pozostawał 

wierny przez całość swego ilologicznego żywota: od 

początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy 

podjął pracę w szczecińskim Liceum nr 2 (szerzej zna-
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nym jako Pobożniak), aż do czasów, kiedy uczestniczył w szcze-

cińskim życiu naukowym i kulturalnym jako professor emeritus. 

Poświęcając swoje pióro literaturze regionalnej, literaturze rozu-

mianej na tyle pojemnie, by w jej ramach mogli się pomieścić nie 

tylko polscy pisarze i pisarki, związani z naszym miastem i regio-

nem, ale również by nie zabrakło w tym kręgu miejsca dla repre-

zentantów niemieckiej literatury pomorskiej, Profesor, na długo 

zanim stało się to modne czy poprawne politycznie, wskazywał 

na kulturę jako na przestrzeń ciągłości. Ciągłości, która ma w so-

bie moc, aby przeciwstawić się ruchowi ludów, granic, a nawet 

kodów językowych. Jako wychowankowie Erazma Kuźmy pilnie 

chłonęliśmy tę lekcję, w pełni zdając sobie sprawę z wyjątkowości 

miejsca, w którym przyszło nam żyć, pracować, myśleć.

kULTURoWA NIEdoJRZAŁość JAko WYZWANIE
Powołując się na bliskiego Profesorowi Witolda Gombrowicza, 

powiedzieć moglibyśmy, że kulturowa „młodszość” a nawet „nie-

dojrzałość” Szczecina, pojmowana w zgodzie z duchem autora Fer-

dydurke, stanowiła nie tyle defekt czy pieczęć „złego” urodzenia, 

ale wręcz przeciwnie. Stwarzała niepowtarzalną szansę, by móc 

z bliska, a nawet bardzo bliska, obserwować, a także mieć wpływ 

na to, jak wykuwają się Formy. Również w swym akademickim 

wcieleniu. Rzecz jasna, ów skomplikowany proces nie byłby moż-

liwy, gdyby nie bliski nam wszystkim uniwersytecki matecznik. 

Jak dotąd ludzkość nie wymyśliła lepszych warunków dla rado-

snego, kreatywnego myślenia, o czym w dobie kryzysu autoryte-

tów i instytucji nie można, a nawet nie wypada, zapominać. u

dr hab. Andrzej Skrendo, 
prof. US 

prodziekan ds. nauki 
Wydziału Filologicznego US

Na początku nie myślałem, że zostanę absolwen-

tem Uniwersytetu Szczecińskiego. któż zresztą 

w pamiętnym roku 1989 zastanawiał się nad takimi 

kwestiami, dziś obowiązkowymi w planowaniu ka-

riery zawodowej?

Mając lat 19 nie bardzo wiedziałem, co będę robił 

w przyszłości. Studia polonistyczne, które wybrałem, 

oferowały wówczas jedynie ścieżkę pedagogiczną, 

absolwent zostawał najczęściej nauczycielem pol-

skiego, czym nie byłem zainteresowany.

Poszedłem na studia polonistyczne w Szczeci-

nie, bo wydawało mi się to naturalne: z miłości do 

poezji, i dlatego, że blisko do domu, do Stepnicy. Pla-

nowałem również odważnie studiować polonistykę, 

a potem ewentualnie – wrócić do wyuczonego już 

w Liceum Morskim zawodu marynarza/motorzysty. 

Ostatecznie nigdy nie wypłynąłem w morze, za to 

od czwartego roku studiów zacząłem zajmować się 

dziennikarstwem radiowym. To było angażujące za-

jęcie: zdaje się, że spośród osób z mojego roku, które 

na studiach oddały się tej pasji, tylko ja ukończyłem 

studia.

MoI MISTRZoWIE
Największe wrażenie na studiach zrobił na manie Pro-

fesor Erazm Kuźma, który był promotorem mojego 

doktoratu. Z perspektywy lat mogę stwierdzić, że to 

bardzo rzadkie – spotkać Mistrza. Mnie się to udało, 

miałem możność przez wiele lat obcowania nie tylko 

z wybitnym naukowcem, ale wielkim człowiekiem 

o imponującym charakterze. Profesor Kuźma był nie 

tylko nauczycielem fachu, ale także wzorem tego, jak 

być uczonym, jak nosić tytuł akademika.

Wielkie wrażenie zrobiły na mnie wykłady prof. 

Wacława Mejbauma z ilozoii. Do dziś lubię sięgać po 

jego książki, to doprawdy niezwykły stylista i orygi-

nalny myśliciel.

Nie przepadałem za językoznawstwem, ale i na tej 

wyboistej dla niektórych polonistów drodze zetkną-

łem się Nauczycielem wybitnym, czyli Profesor Mi-

rosławą Białoskórską. Miałem jakiś wewnętrzny opór 

przed gramatyką historyczną, sporo czasu początkowo 

spędzałem na konsultacjach, ale potem powoli przeko-

nywałem się coraz bardziej – i kiedy przyszło do nauki 

historii języka polskiego, odczuwałem już prawdziwą 

przyjemność z poznawania tajników tej dziedziny.

Wśród moich Nauczycieli powinienem też wy-

mienić zmarłego w roku 1999 roku dr. Mirosława La-

laka. To, że jednak zostałem po skończeniu studiów na 

uczelni, zawdzięczam właśnie jemu, inaczej pewnie 

byłbym dziś dziennikarzem. Mirek był człowiekiem 

niezwykłym: utalentowanym polonistą, ale także 

troskliwym starszym Kolegą; dyskretnym przewod-

nikiem; nienarzucającym się doradcą; wyrozumiałym 

nauczycielem.

NASZA PoLoNISTYkA
Studia na Uniwersytecie Szczecińskim były dobrym 

wyborem. Najpierw przeżyłem olśnienie zupełnie 

nową jakością nauki i postaciami wykładowców; po-

tem powoli się zadomawiałem; od pewnego momentu 

marzyłem o posadzie asystenta, licząc się jednak z tym, 

że nic z tego może nie wyjść i że będę po prostu dzien-

nikarzem. Ostatecznie udało się robić i jedno, i drugie, 

przez niemal 20 lat.

Dziś sądzę, że wykształcenie, które dawała szcze-

cińska polonistyka, było znakomite. Pozwalało – mnie 

oraz moim kolegom i koleżankom, którzy ukończyli 

US i zostali na uczelni – bez żadnych kompleksów 

stawać w szranki z młodymi naukowcami z najwięk-

szych polskich uniwersytetów. Dzięki temu znaczenie 

szczecińskiej polonistyki szybko rosło – ale to już inna 

opowieść. u
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dr hab. Jacek Styszyński, 
prof. US
prorektor

ds. kształcenia US

Absolwenci stanowią jeden z najważniejszych 

zasobów szkoły wyższej, bez nich trudno jest re-

alizować szeroko rozumianą współpracę z otoczeniem 

społecznym i gospodarczym. Ci, którzy odnieśli suk-

ces, świadczą o jakości kształcenia zdobytego w trakcie 

studiów.

Aktualizowana obecnie strategia Uniwersytetu 

Szczecińskiego wspomina o konieczności budowania 

stałych relacji między uczelnią a jej absolwentem. Po-

wołane w przeszłości Stowarzyszenie Absolwentów 

Uniwersytetu Szczecińskiego nie spełniło takiej roli 

i praktycznie zawiesiło swoją działalność.

Reprezentanci społeczności Uniwersytetu Szcze-

cińskiego podjęli niedawno próbę zbudowania takich 

więzi, mając świadomość, że jest to proces, który wy-

maga systematycznych i długofalowych działań.

Prace rozpoczęto od rozeznania, w jaki sposób 

owe relacje i więzi budowane są na innych uczelniach 

w Polsce. Po analizie dostępnych na stronach interne-

towych informacji i programów oraz po szczegółowym 

rozpoznaniu jednego z działających klubów absolwen-

klub Absolwenta
Uniwersytetu Szczecińskiego

tów i funkcjonujących programów lojalnościowych 

postanowiono włączyć do współpracy grupę dokto-

rantów, którzy już wcześniej wyróżniali się aktywno-

ścią i zaangażowaniem w sprawy uczelni.

W ten sposób powstała Fundacja Doctus, która 

ma prowadzić działalność związaną z obszarem na-

uki i edukacji. W ramach umowy z Uniwersytetem 

Szczecińskim prowadzony będzie Klub Absolwenta 

US – fundacja będzie wspierać inansowo jego dzia-

łalność.

2 października, w roku jubileuszowym naszej 

uczelni, klub zainaugurował swoją działalność – o jej 

szczegółach wypowiadają się w artykule jego założy-

ciele.

Jako osoba szczególnie zaangażowana ze strony 

władz US życzę im powodzenia w realizacji zamie-

rzeń, a nam wszystkim – by więzi choć części pra-

wie stutysięcznej rzeszy absolwentów były trwałe 

i stanowiły podstawę dalszych wspólnych działań, 

zmieniających nie tylko Uniwersytet Szczeciński, ale 

także nasz region. u

Najbardziej prestiżowe uczelnie świata dbają 
o budowanie i utrzymywanie stałych relacji ze 
swoimi absolwentami. Świadomość wagi tych 
działań względnie niedawno pojawiła się na polskich 
uczelniach. 
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Idea klubu opiera się na podtrzymywaniu więzi ab-

solwentów z uczelnią, wspieraniu ich po ukończe-

niu edukacji akademickiej oraz na promocji kształce-

nia ustawicznego.

Fundacja Doctus powstała w grudniu 2014 r. z ini-

cjatywy czwórki młodych absolwentów Uniwersy-

tetu Szczecińskiego: Marty Chmiel, Pauliny Romano-

wicz, piszącej te słowa oraz Bartosza Karolaka.

Fundacja utworzyła Klub Absolwenta US na zasa-

dzie partnerskiej umowy z Uniwersytetem Szczeciń-

skim – jego władze rektorskie wchodzą w skład komi-

tetu honorowego, który stanowi organ doradczy.

kLUB ABSoLWENTA US
Podstawą działalności Klubu jest założenie, że po za-

kończeniu studiów absolwenci Uniwersytetu Szcze-

Katarzyna Orzyłowska
absolwentka

archeologii
prezeska

Fundacji Doctus

cińskiego mogą przyczyniać się do jego promocji 

i rozwoju. Jako organizatorzy uznaliśmy, że dzięki pie-

lęgnowaniu wspólnej tożsamości Uniwersytet może 

nie tylko realnie wpływać na losy absolwentów, ale 

także czerpać z ich doświadczenia i dokonań.

Klub zainaugurował swoją działalność 2 paździer-

nika 2015 roku. Obecnie najważniejszym celem człon-

ków Fundacji Doctus jest zachęcanie do uczestnictwa 

w klubie. Dalsze plany to m.in. uzyskiwanie informacji 

o losach i karierach absolwentów, prowadzenie pro-

jektów z wykorzystaniem ich potencjału, promocja 

oferty edukacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego, pro-

pagowanie idei uczenia się przez całe życie. Rozpoczęli-

śmy już budowę programu lojalnościowego członków 

Klubu Absolwenta US z szeroką ofertą zniżek, głównie 

w instytucjach kulturalnych.

Na największych uniwersytetach świata, a także 
coraz częściej w Polsce, pierwszoplanową rolę 
w utrzymywaniu kontaktu uczelni z byłymi studentami 
pełnią kluby absolwentów. Jeden z nich rozpoczął swoją 
działalność na Uniwersytecie Szczecińskim, utworzony 
został przez Fundację Doctus na zasadzie partnerstwa 
z uczelnią.

TEMAT NUMERU

JM Rektor prof. Edward 
Włodarczyk przemawia na 
konferencji prasowej zwią-

zanej z inauguracją Klubu 
Absolwenta US (2.10.2015), 
obok Katarzyna Orzyłowska, 
prezeska Fundacji Doctus
Fot. Bartosz Karolak
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Zakładamy, że uda nam się uzyskać ob-

niżenie opłaty za studia podyplomowe, ale 

także umożliwić absolwentom dostęp do 

bibliotek, obiektów sportowych oraz bazy 

noclegowej uczelni. W programie lojal-

nościowym uwzględniono również kartę 

Multisport. Członkowie Klubu będą mieli 

także pierwszeństwo uczestnictwa w wy-

darzeniach, wykładach i spotkaniach orga-

nizowanych przez fundację.

AMBASAdoRZY
Jako organizatorzy Klubu wyszliśmy z za-

łożenia, że w budowaniu więzi z uczelnią 

– poza ofertą programu lojalnościowego, 

gadżetów (np. bluzy i czapki ) czy dobrze 

funkcjonującej strony internetowej – bar-

dzo ważne są osoby, które stanowić mogą 

wzór i inspirację. Naszymi Ambasadorami 

Klubu Absolwenta US dotychczas zostali: 

Roman Czejarek, Olgierd Geblewicz, Inga 

Iwasiów, Marek Kolbowicz, Robert Krupo-

wicz, Piotr Krzystek, Ryszard Leoszewski, 

Szymon Osowski, Bożena Rochna, Henryk 

Sawka i Cezary Urban. Osoby te bez wąt-

pienia mogą być dla obecnych i byłych 

studentów wzorem sukcesu zawodowego 

i działalności społecznej. Ich przykład in-

spiruje do realizacji własnej drogi rozwoju 

– nie tylko zawodowego.

Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam 

się zgromadzić w Klubie pokaźną grupę 

absolwentów. Dzięki wymianie naszych 

doświadczeń i umiejętności oraz poprzez 

wspólne działania możemy wpłynąć na 

losy uczelni, miasta i regionu.

Absolwenci Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, czekamy na Was! u

www. absolwent.us

TEMAT NUMERU

Ambasadorzy Klubu Absolwenta US: Szymon Osowski, 
prezes Fundacji Watchdog; Cezary Urban, dyrektor 

XIII LO w Szczecinie; Bożena Rochna, prokurent, 
dyrektor Pionu Finansowo-Ekonomicznego SEC; Olgierd 

Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, 
Marek Kolbowicz, mistrz olimpijski we wioślarstwie

Fot. Bartosz Karolak
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prof. dr hab. Barbara 
Kromolicka 

prezes

Stowarzyszenia „Razem”
dziekan

Wydziału Humanistycznego

Stowarzyszenie powstało w grudniu 2011 roku (oi-

cjalny wpis do KRS), działa na podstawie przepisów 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 

20, poz.104) oraz własnego statutu. Posiada osobowość 

prawną.

Cele działania Stowarzyszenia to przede wszyst-

kim:

utrzymywanie stałej łączności absolwentów WH •	
US z ich macierzystym Wydziałem

promowanie osiągnięć absolwentów WH US•	
krzewienie tradycji WH US•	
kreowanie korzystnego obrazu WH US w kraju •	
i za granicą

realizacja przedsięwzięć naukowych i oświatowo-•	
-wychowawczych

działalność na rzecz integracji pokoleniowej•	
promowanie walorów wolontariatu•	
działania edukacyjne dla dzieci•	
działania w zakresie pomocy psycho-pedagogicz-•	
nej.

CodZIENNA PRAkTYkA
Cele realizowane są poprzez podejmowanie szeregu 

inicjatyw, wśród których za najważniejszą można 

uznać współpracę z Wydziałem Humanistycznym 

w realizacji projektów ukierunkowanych na organizo-

wanie i animowanie działań na rzecz środowiska aka-

demickiego oraz na wspieranie aktywności seniorów.

To z inicjatywy Stowarzyszenia i Wydziału konse-

kwentnie od trzech lat realizowany jest projekt „Świat 

przyjazny starości”, łamiący niekorzystne stereotypy 

społeczne związane z postrzeganiem seniorów.

Sukcesem zakończył się także projekt pod nazwą 

„Edukacja do potęgi senior E2”, zrealizowany dzięki 

wsparciu MPiPS.

Stowarzyszenie pozyskało także środki na dzia-

łanie znanego już i bardzo popularnego wśród miesz-

kańców miasta Szczecińskiego Humanistycznego Uni-

wersytetu Seniora, który został powołany uchwałą 

Rady Wydziału Humanistycznego w 2014 roku. Od 

bieżącego roku akademickiego realizujemy dodatkowo 

– w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywno-

ści Osób Starszych – kolejny projekt: „Humanistyczny 

Senior”.

WSPÓLNoToWość I WoLoNTARIAT 
Stowarzyszenie podejmuje także szereg działań po-

pularyzujących naukę wśród młodszego pokolenia. 

Co roku organizowany jest Festiwal Nauki oraz Dzień 

Dziecka. W festiwalu uczestniczy około tysiąca przed-

szkolaków i uczniów, a kreatywność pracowników 

i studentów WH, pracujących na zasadzie wolontaria-

tu, potwierdza siłę działania wspólnotowego Wydzia-

łu i Stowarzyszenia.

W realizacji swoich celów Stowarzyszenie opiera 

się na społecznej pracy członków, pracowników, absol-

wentów oraz studentów – czy to wcześniej, czy też ak-

tualnie związanych z Wydziałem Humanistycznym. 

Absolwenci ze wzruszeniem powracają do swojej 

Alma Mater, wnosząc w jej działanie nową, niepowta-

rzalną jakość. u

Wspólnotowe działanie Stowarzyszenia 
Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału 
Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem” wypłynęła od pracowników 
Katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki, którzy z racji swoich 
zainteresowań naukowych szczególnie cenią i znają wartość wspólnoty pokoleniowej oraz 
walorów społecznego zaangażowania człowieka.
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Sytuacja zawodowa 
absolwentów Uniwersytetu 
Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński od dwóch lat monitoruje sytuację zawodową swoich 
absolwentów, dzięki czemu możliwe jest reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy 
i dostosowywanie do nich oferty dydaktycznej uczelni oraz procesu kształcenia.

Monika Smoguła
specjalista 
Akademickie Biuro 
Karier US

Wysoki poziom bezrobocia przedstawiają sta-

tystyki zarówno krajowe, jak i europejskie. 

W szczególnie trudnym położeniu na rynku pracy są 

osoby młode, dopiero rozpoczynające swoją karierę 

zawodową, w tym kończące uczelnie wyższe – do ich 

umiejętności i kompetencji pracodawcy często zgła-

szają zastrzeżenia. Diagnoza ta stała się jednym z im-

pulsów do wprowadzenia zmian do ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym, których celem jest m.in. efek-

tywniejsze przygotowywanie absolwentów do wej-

ścia na rynek pracy1. Jednym z elementów reformy 

jest wprowadzenie monitoringu karier zawodowych 

absolwentów, który na Uniwersytecie Szczecińskim – 

w wyniku przeprowadzonych prac i szeregu konsulta-

cji – uregulowano zarządzeniem Rektora US2.

MoNIToRoWANIE kARIER ZAWodoWYCh 
ABSoLWENTÓW US
Zgodnie z przyjętym założeniem monitorowanie ka-

rier zawodowych realizowane jest po sześciu mie-

siącach oraz trzech i pięciu latach od zakończenia 

kształcenia wśród absolwentów studiów I i II stopnia 

stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy zgodzili się 

na udział w ankiecie. Do tej pory Akademickie Biuro 

Karier US przeprowadziło dwie edycje badania – na 

przełomie 2013/2014 i w 2015 roku.

Do każdego absolwenta, który jeszcze jako student 

zgodził się na udział w badaniu, wysyłana jest wiado-

mość ze zindywidualizowanym linkiem do elektro-

nicznej ankiety. Celem jest zgromadzenie opinii absol-

wentów na temat dostosowania kierunków studiów 

i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, stąd 

w ankiecie badawczej zawarte są pytania, umożliwia-

jące zgromadzenie danych na temat:

sytuacji absolwentów Uniwersytetu Szczecińskie-•	
go na rynku pracy,

podejmowanych przez absolwentów Uniwersy-•	
tetu Szczecińskiego działań ukierunkowanych na 

karierę zawodową,

oceny studiów z perspektywy pierwszych do-•	
świadczeń z rynkiem pracy (m. in. adekwatności 

wiedzy, umiejętności i kompetencji uzyskanych 

podczas studiów do wymagań pracodawców),

planów edukacyjnych i zawodowych absolwen-•	
tów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dzięki wykorzystaniu elektronicznego systemu 

do przeprowadzania ankiet możliwe jest skierowanie 

zestawu pytań uzależnionego od statusu respondenta 

na rynku pracy.

ABSoLWENCI o UNIWERSYTECIE 
SZCZECIńSkIM I STUdIACh
Dotychczas uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że 

studia kończone przez absolwentów US odpowiadają 

ich zainteresowaniom – potwierdzają to wyniki obu 

edycji (84% w I edycji i 87% w II edycji absolwentów 
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Infograika przedstawiająca
wybrane wyniki z II edycji badania.

twierdzi, że ukończone studia są zgodne 

z ich zainteresowaniami). Odpowiedzi te 

znajdują także odzwierciedlenie w dal-

szych decyzjach podejmowanych przez 

absolwentów na rynku pracy. Zgodność 

pracy nie tylko z wykształceniem, ale 

i z zainteresowaniami jest jednym z pod-

stawowych czynników, którymi kierują 

się przy wyborze miejsca zatrudnienia za-

równo osoby już pracujące, jak i te poszu-

kujące pracy.

Bardzo istotne są także odpowiedzi 

ankietowanych na pytania dotyczące po-

nownego wyboru uczelni i kierunku stu-

diów, gdyż pozwalają one ukazać poziom 

zadowolenia absolwentów.

W dotychczas przeprowadzonych ba-

daniach (zarówno w I, jak i w II edycji) co 

drugi badany, mając możliwość ponowne-

go wyboru uczelni, podjąłby studia na Uni-

wersytecie Szczecińskim. Jeszcze więcej 

osób dokonałoby takiego samego wyboru 

w odniesieniu do kierunku studiów (57,3% 

w I edycji i 60,9% w II edycji).

Absolwenci, którzy zadeklarowali, iż 

nie zdecydowaliby się na ponowny wybór 

Uniwersytetu Szczecińskiego, przedsta-

wiali swoje uwagi co do jakości kształce-

nia oraz braku dostosowania programów 

kształcenia wobec wymagań rynku pracy. 

Respondenci, którzy z perspektywy czasu 

zdecydowaliby się na podjęcie innego kie-

runku studiów, swoje odpowiedzi moty-

wowali m.in. trudną sytuacją osób w ich 

zawodzie na rynku pracy.

W ankiecie zawarte zostały także pyta-

nia odnoszące się do aktywności absolwen-

tów podczas studiów. Uzyskane odpowie-

dzi wskazują na konieczność zwiększania 

świadomości studentów o wadze angażo-

wania się w różnego rodzaju działalności 

społeczne lub w zdobywanie doświadcze-

nia zawodowego już w trakcie studiów. 

Niestety, zaledwie ok. 20% absolwentów 

zarówno w I i II edycji badania deklarowa-

ło zaangażowanie w działalność społeczną.

Utrzymuje się także niski poziom mo-

bilności studentów – potwierdzają to od-

powiedzi respondentów II edycji badania, 

spośród których zaledwie 9% uczestniczy-

ło w programach wymiany studenckiej 

takich jak np. Erasmus. Nieco większy jest 

natomiast odsetek osób, które zdobywają 

doświadczenie zawodowe, studiując (55% 

i 81% w kolejnych edycjach badania) – głów-

nie w formie obowiązkowych praktyk.

Zaobserwować należy pozytywny 

trend zdobywania umiejętności praktycz-

23

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-9 / 2015



TEMAT NUMERU

nych w ramach bezpłatnych dodatkowych 

praktyk oraz płatnych staży. Jest to z pew-

nością pozytywny skutek zaangażowania 

Uniwersytetu Szczecińskiego w realizację 

projektów współinansowanych ze środ-

ków Unii Europejskiej, umożliwiających 

studentom zdobywanie kierunkowego do-

świadczenia zawodowego.

Jak pokazują doświadczenia ABK US 

ze współpracy z pracodawcami, aktywna 

postawa – angażowanie się w działalność 

kół naukowych, samorządu lub podejmo-

wanie staży, praktyk, dorywczych prac 

zgodnych lub nie z kierunkiem studiów – 

znacznie zwiększa szanse na zbudowanie 

satysfakcjonującej kariery zawodowej.

ABSoLWENT US NA RYNkU PRACY
Kluczowym pytaniem w badaniu jest to 

dotyczące statusu absolwentów na rynku 

pracy. Jak pokazuje Wykres 1 blisko 70% 

respondentów II edycji to osoby, które pra-

cują lub prowadzą działalność gospodarczą, 

a ok. 17% absolwentów kontynuuje naukę. 

Zarówno osoby pracujące, jak i prowadzą-

ce działalność gospodarczą w większości 

podejmują swoją aktywność zawodową na 

obszarze województwa zachodniopomor-

skiego.

W trudniejszej sytuacji na rynku pracy 

pozostaje niespełna 13% absolwentów, któ-

rzy poszukują zatrudnienia.

Jak pokazują wyniki badań, najsku-

teczniejszą formą pozyskania informacji 

na temat ofert pracy (według absolwentów 

posiadających zatrudnienie) jest bezpo-

średni kontakt z pracodawcą, internet oraz 

sieć kontaktów. Ponad połowa badanych 

w II edycji badania podjęła pracę już po za-

kończeniu studiów – co istotne, większość 

osób pracujących wykonuje pracę zgodną 

lub częściowo zgodną z kierunkiem stu-

diów (66% w I edycji i 73% w II edycji).

Nieco inaczej dane te kształtują się 

w przypadku osób prowadzących własne 

irmy – ponad połowa ankietowanych pro-

wadzi działalność, która nie pokrywa się ze 

zdobytym wykształceniem. Osoby przed-

siębiorcze, które decydują się na założenie 

irmy, stanowią ok. 3% ankietowanych 

w każdej edycji badania. Celowe jest za-

tem wspieranie rozwoju przedsiębiorczo-

ści akademickiej, zwłaszcza, że większość 

absolwentów założyła działalność tuż po 

zakończeniu lub w trakcie studiów.

PodSUMoWANIE
Monitorowanie karier zawodowych absol-

wentów stanowi jedno z podstawowych 

zadań ABK US, które opracowuje ankietę, 

przeprowadza badanie i sporządza raport, 

pozostający do dyspozycji prorektora ds. 

kształcenia. Opinie przedstawiane przez 

absolwentów wykorzystywane są zarów-

no do wprowadzania zmian w programach 

kształcenia, jak i projektowania oferty 

ABK US, która odpowiada na oczekiwania 

płynące z rynku pracy.

Pracownicy Akademickiego Biura 

Karier US, opierając się na dotychczaso-

wych doświadczeniach oraz danych z po-

wyżej przedstawionych badań, zachęcają 

wszystkich studentów do podejmowania 

aktywności podczas studiów, a po ich za-

kończeniu do wystawienia oceny uczelni. 

Wystarczy wyrazić zgodę na udział w ba-

daniu i złożyć ją w dziekanacie wraz z kar-

tą obiegową, a następnie wypełnić niedłu-

gą i przystępną ankietę. Każda opinia jest 

dla nas bardzo cenna. u

1 Założenie to znalazło swoje odzwierciedlenie w zmianach 
wprowadzonych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
w 2011 roku. Znowelizowany akt prawny zawierał zapis 
(art. 13a Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absol-
wentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów 
kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech 
i pięciu latach od dnia ukończenia studiów, Dz.U. 2011 nr 84, 
poz. 455) nakładający na uczelnie wyższe obowiązek moni-
torowania karier zawodowych absolwentów.

 W 2014 r. przyjęta została kolejna zmiana, zgodnie z którą 
wprowadzono monitoring ogólnopolski realizowany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpra-

cy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dopuszczono 
także możliwość kontynuowania kroków podjętych przez 
uczelnie wyższe w omawianym zakresie – nadal można 
prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich 
absolwentów (art. 13b 1. Minister właściwy do spraw szkol-
nictwa wyższego prowadzi monitoring karier zawodowych ab-
solwentów, zwany dalej „monitoringiem” (…) 12. W celu dosto-
sowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy uczelnia 
może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich 
absolwentów. 13. W celu prowadzenia monitoringu, o którym 
mowa w ust. 12, uczelnia może przetwarzać dane osobowe 
absolwentów obejmujące:1) imiona i nazwisko;2) adres do ko-
respondencji. Dz.U. 2014 poz. 1198).

 Warto podkreślić, że zdaniem Rzecznika Praw Absolwenta 
prezentowanym podczas II Kongresu Akademickich Biur 
Karier (3 grudnia 2013 r.), zadanie monitorowania karier 
zawodowych absolwentów należy kontynuować, a bez jego 
realizacji nie powinno być możliwe uzyskanie wyróżniają-

cej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
2 Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Uniwersytetu Szczeciń-

skiego z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie monitorowania 
karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczeciń-

skiego.

Wykres 1.
Jaki jest Pana/i obecny status na rynku pracy? (w %)

AkAdEMICkIE

BIURo kARIER US 

ul. Cukrowa 12, pok. 235 

71-004 Szczecin 

Tel. 91 444 37 03

www.abk.univ.szczecin.pl 

www.facebook.com/kreatorus 

e-mail: abk@univ.szczecin.pl
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Wioleta Samitowska
zastępca dyrektora

Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości US

Absolwenci uczelni trzeciej generacji
10 lat Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość akademicka to ważny element 
działalności uczelni trzeciej generacji. Od skuteczności 
przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy 
zależy stan gospodarki każdego kraju, a pośrednio także 
poziom życia jego obywateli. 

Innowacyjność gospodarki każdego państwa warun-

kowana jest m.in. pomysłowością i przedsiębiorczo-

ścią środowiska naukowego, którego reprezentanci 

należą do tzw. grupy kreatywnej. Absolwenci, którzy 

po ukończeniu szkoły wyższej wchodzą na rynek 

pracy, muszą się na nim odnaleźć jako przedsiębiorcy 

i pracownicy.

Innowacje, przedsiębiorczość, konkurencyjność – 

to słowa dzisiaj często używane, kiedy mowa o postę-

pie społecznym i ekonomicznym. Od kilku lat w Pol-

sce trwa dyskusja o przedsiębiorczości w środowisku 

akademickim, która łączyć powinna w sobie zarówno 

aktywne postawy jego członków – profesorów, dokto-

rantów, studentów i pracowników administracyjnych 

– jak i jego najbliższego otoczenia. Uczelnia w procesie 

dydaktycznym kształci przyszłe kadry dla potrzeb 

świata gospodarki, nauki, kultury i sztuki oraz admi-

nistracji państwowej i samorządowej.

Przedsiębiorczość akademicka to zbiór wszelkich 

działań członków społeczności na rzecz wzrostu po-

ziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 

na rynku regionalnym i globalnym oraz dobrobytu 

całego społeczeństwa. Edukacja na najwyższym po-

ziomie, kształcenie absolwentów o dobrze określo-

nym proilu, zarządzanie własnością intelektualną na 

uczelni, transfer innowacji i technologii poprzez two-

rzenie irm technologicznych przez studentów, dokto-

rantów czy pracowników uczelni oraz intensyikacja 

współdziałania szkół wyższych z przedsiębiorstwami 

to podstawowe działania, które składają się na pojęcie 

przedsiębiorczości akademickiej1.

Wśród przejawów zaangażowania w rozwój 

przedsiębiorczości akademickiej wyróżnić można 

działania takie jak:

kreowanie przez uczelnie postaw przedsiębior-•	
czych,

komercjalizacja wyników badań,•	
tworzenie irm odpryskowych,•	
nauczanie przedsiębiorczości•	 2.

UCZELNIA TRZECIEJ GENERACJI
Uczelnia, która stwarza możliwości rozwoju aktywno-

ści gospodarczej środowiska akademickiego, dopełnia 

misję uniwersytetu przedsiębiorczego ukształtowane-

go w XX w., obecnie przekształcającego się w model 

uczelni trzeciej generacji.

Kanonem akademickim XXI wieku – zdaniem 

prof. J. Woźnickiego – staje się uniwersytet trzech mi-

sji: dwóch tradycyjnych: kształcenia i badań nauko-

wych; oraz tzw. trzeciej – realizowanej w obszarze spo-
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łecznym, czyli właśnie przedsiębiorczości 

i innowacyjności w działalności uniwer-

sytetu3.

Jednocześnie warto zauważyć, że 

uczelnie w Europie odgrywają coraz bar-

dziej aktywną i efektywną rolę zarówno 

w poszerzaniu wiedzy, jak i podnoszeniu 

poziomu innowacyjności całej europej-

skiej gospodarki, co zasadniczo wpływa na 

zwiększenie jej konkurencyjności na ryn-

ku globalnym.

Reasumując, uniwersytet trzeciej ge-

neracji to uczelnia, która umiejętnie łączy 

rolę edukacyjną i badawczą z wdraża-

niem innowacji i biznesem. Jej pracow-

nicy naukowi i administracyjni chętnie 

współpracują z przedsiębiorstwami, reali-

zują wspólne projekty rozwijające nowe 

technologie, wspomagają procesy inno-

wacyjne, a także sami zakładają irmy od-

pryskowe4.

W uczelni trzeciej generacji tego typu 

aktywność docenia się na równi z aktyw-

nością w obszarze edukacyjnym i badaw-

czym. Jednostki, w których rozwija się 

przedsiębiorczość akademicka, odnoszą 

szerokie korzyści, co wpływa na komplek-

sową ofertę uczelni, zawierającą nie tylko 

proces dydaktyczny i propozycje prowa-

dzenia badań naukowych, ale także stwa-

rza możliwości ich komercjalizacji. Ab-

solwentom takich uczelni łatwiej znaleźć 

pracę bądź dać pracę sobie i innym, czyli 

założyć własne przedsiębiorstwo.

AkAdEMICkIE INkUBAToRY 
PRZEdSIęBIoRCZośCI
Wykorzystanie wiedzy, osiągnięć nauko-

wych, zdolności i pomysłów powstałych 

na uczelniach w ramach własnego przed-

siębiorstwa cechuje się pewnym stopniem 

ryzyka. Dotychczasowy model wyższej 

uczelni zmienia się na naszych oczach 

i wymaga przygotowania środowiska aka-

demickiego do podejmowania działalności 

gospodarczej. W tym celu tworzone są 

m.in. Akademickie Inkubatory Przedsię-

biorczości (AIP), które stanowią obecnie 

niezbędne dopełnienie współczesnego 

modelu funkcjonowania szkolnictwa wyż-

szego5. Umożliwiają one realizację opraco-

wanych przez środowisko akademickie 

innowacji w konkretnej działalności go-

spodarczej, a także zapewniają warunki 

do zweryikowania wiedzy i umiejętności 

po stosunkowo niskich kosztach i ograni-

czonym ryzyku ponoszonym przez począt-

kujących przedsiębiorców prowadzących 

działalność w AIP.

Warto zauważyć, że zdaniem K.B. 

Matusiaka oddziaływanie inkubatorów 

przedsiębiorczości – zarówno na przedsię-

biorczość i rozwój ekonomiczny, jak i na 

rozprzestrzenianie się współpracy techno-

logicznej – uczyniło z nich narzędzie rozwo-

ju regionalnego6. Od końca lat osiemdzie-

siątych inkubatory są coraz powszechniej 

wykorzystywaną przez władze publiczne 

formą pobudzania rozwoju gospodarczego, 

przekształceń strukturalnych, tworzenia 

nowych miejsc pracy.

Rolą akademickich inkubatorów przed-

siębiorczości jest wspieranie środowiska 

akademickiego w realizacji koncepcji opar-

tej na uruchomieniu działalności gospodar-

czej. Nie ulega wątpliwości, że ten rodzaj 

pomocy przyspiesza podejmowanie decyzji 

pracowników i studentów o prowadzeniu 

własnego biznesu i zwiększa gotowość do 

wdrażania efektów badań naukowych.

Ze względu na różne funkcje i zakres 

ich realizowania można wymienić dwa 

etapy:

Preinkubacja – działania polegające na •	
wsparciu potencjalnych przedsiębior-

ców w zakresie świadomości i umie-

jętności podejmowania działalności 

gospodarczej. Jest to faza, w której po-

mysł na biznes powstaje i jest udosko-

nalany.

Inkubacja – rozpoczyna się wraz z uru-•	
chomieniem działalności gospodarczej 

i obejmuje niezbędne usługi, w szcze-

gólności pomoc prawną i inansowo-

księgową, a także zapewnienie po-

wierzchni użytkowej oraz dostęp do 

mediów.

10 LAT AkAdEMICkIEGo INkUBA-
ToRA PRZEdSIęBIoRCZośCI US
Uniwersytet Szczeciński, dzięki osobistej 

inicjatywie i zaangażowaniu prof. zw. dr. 

hab. Waldemara Tarczyńskiego, ówcze-

snego rektora US, podejmując wyzwania 

uczelni trzeciej generacji, opierając się na 

podstawach prawnych i uwzględniając 

oczekiwania środowiska studenckiego 

(przy pełnej współpracy Uczelnianej Rady 

Samorządu Studentów Uniwersytetu 

Szczecińskiego), jako jeden z pierwszych 

w Polsce powołał w 2005 roku Akademic-

ki Inkubator Przedsiębiorczości7.

do zadań Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości US należy:

systematyczna współpraca z podmio-•	
tami gospodarczymi działającymi w re-

gionie

wspieranie przedsiębiorców w proce-•	
sie zakładania i rozwijania działalności 

gospodarczej

zapewnienie przestrzeni użytkowej •	
niezbędnej w początkowej fazie funk-

cjonowania działalności gospodarczej

pomoc w zdobywaniu kontaktów biz-•	
nesowych

dostęp do mediów i podstawowej ob-•	
sługi biurowej

doradztwo prawne i ekonomiczne•	
pomoc w rozwoju koncepcji biznesu•	
wsparcie w pozyskiwaniu inansowa-•	
nia, w tym ze środków UE

wyszukiwanie w ramach uczelni po-•	
mysłów, koncepcji, osiągnięć nauko-

wych, które mogłyby stanowić pod-

stawę do uruchomienia działalności 

gospodarczej

krzewienie idei przedsiębiorczości •	
w środowisku akademickim

promowanie przedsiębiorczości pod-•	
czas licznych wykładów

tworzenie korzystnych warunków •	
do rozwijania przedsiębiorczości.

Od początku istnienia Inkubatora 

zawartych zostało 65 umów (większość 

wciąż działa na rynku) ze studentami, ab-

solwentami i pracownikami naukowymi 

o świadczenie pomocy w ramach AIP US. 

Firmy te funkcjonują jako działalność go-

spodarcza w różnych obszarach biznesu 

i usług: media, marketing i reklama, tele-

komunikacja, usługi szkoleniowe i deko-

racyjne, tworzenie stron internetowych, 

nauka języków obcych, tłumaczenia, 

sprzedaż detaliczna przez internet, druk 

wielkoformatowy, doradztwo inansowe 

i prawne.

Komplementarnie w stosunku do AIP 

US w tej samej siedzibie działa Akademic-

kie Biuro karier Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, funkcjonujące na podstawie Zarzą-

dzenia nr 78/2006 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 1.03.2006 roku. Dzia-
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łalność obu jednostek (w ramach podstawo-

wych oraz doinansowanych ze środków 

zewnętrznych zadań) na przestrzeni 10 lat 

ująć można w następujących danych:

w szkoleniach i warsztatach uczestni-•	
czyło ponad 6 500 osób

w ramach doradztwa zawodowego in-•	
dywidualnego w zakresie zakładania 

działalności gospodarczej oraz zagad-

nień rynku pracy udzielono konsul-

tacji 1600 studentom i absolwentom 

uczelni, w doradztwie grupowym 

udział wzięło ok. 1 900 osób

pracownicy obu jednostek doskonaląc •	
swe umiejętności, wzięli udział w po-

nad 50 konferencjach i szkoleniach.

Efektem współpracy pracowników 

AIP US i ABK US z przedstawicielami klu-

czowych pracodawców w regionie (ponad 

1 200 odbytych spotkań), reprezentujących 

różnorodne branże, było m.in.:

pozyskanie ok. 4 000 ofert pracy/prak-•	
tyk/staży/wolontariatu

zorganizowanie 225 bezpłatnych, nie-•	
obowiązkowych praktyk i 535 płat-

nych staży dla studentów US

przeprowadzenie ponad 80 spotkań •	
przedstawicieli pracodawców ze stu-

dentami i absolwentami US

współrealizowanie ośmiu edycji Tar-•	
gów Pracy Pomorza Zachodniego

organizacja czterech Giełd Pracy na •	
Wydziałach US.

Organizacja i współorganizacja trzech 

debat przedstawicieli pracodawców z re-

prezentantami środowiska akademickie-

go (Debata Oksfordzka Warto być przed-

siębiorcą przeprowadzona na WZiEU US, 

Idealny proil studenta na WNEiZ oraz 

Absolwent Instytutu Polonistyki i Kulturo-

znawstwa na rynku pracy na WF US).

Wiele z wydarzeń organizowanych 

przez AIP US nie miałoby szans na zrealizo-

wanie, gdyby nie wsparcie pozyskane za-

równo ze środków krajowych, jak i z fun-

duszy europejskich.

W latach 2007–2012 AIP US przy-

gotował i zrealizował 5 projektów doi-

nansowanych ze środków Ministerstwa 

Gospodarki na rozwój Akademickich 

Inkubatorów Przedsiębiorczości (na łącz-

ną kwotę 80 000 zł). AIP US oceniany jest 

przez Ministerstwo Gospodarki jako jeden 

z najsprawniej działających akademickich 

inkubatorów przedsiębiorczości, czego po-

twierdzeniem jest wysoka pozycja w bada-

niu oceniającym potencjał tych AIP, które 

otrzymały wsparcie inansowe ze środków 

MG. AIP US zajął trzecie miejsce w kraju, 

pokonując m.in. takie uczelnie jak: SGH 

w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński 

czy Politechnikę Wrocławską.

Dużym projektem zrealizowanym 

przez Inkubator w latach 2010–2011 był 

ogłoszony w ramach Konkursu NCBiR 

„kreator Innowacyjności – wsparcie in-

nowacyjnej przedsiębiorczości akademic-

kiej”. Otrzymana kwota wsparcia wynio-

sła 350 000 zł.

W wyniku ogłoszonego przez Minister-

stwo Gospodarki konkursu na doinanso-

wanie najciekawszych projektów promu-

jących przedsiębiorczość, prowadzonych 

w ramach Europejskiego Tygodnia Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw (European SME 

Week 2013), przygotowano i zrealizowano 

w 2013 r. Tydzień dla biznesu i sukcesu z bu-

dżetem 12 000 zł.

Projekty skierowane były do studen-

tów, doktorantów i pracowników nauko-

wych, zainteresowanych założeniem wła-

snej, innowacyjnej irmy i prowadzeniem 

działalności w sposób nowoczesny, spraw-

ny i na konkurencyjnych warunkach. 

Ważnym elementem projektów były cykle 

specjalistycznych warsztatów oraz doradz-

two w zakresie tworzenia nowej działalno-

ści gospodarczej.

SIEdZIBA
Pierwsza siedziba AIP US mieściła się 

w Domu Marynarza przy ul. Żubrów 

w Szczecinie, a od października 2013 roku 

znajduje się ona w nowoczesnym budyn-

ku SERVICE INTER-LAB Centrum Trans-

feru Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług 

przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 

Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, przy 

ul. Cukrowej 12 w Szczecinie. Inkubator 

dysponuje stanowiskami typu open space, 

które pełnia rolę otwartego, ogólnodostęp-

nego (bezpłatnego) miejsca przeznaczonego 

do pracy i realizacji spotkań biznesowych. 

Osoby potrzebujące indywidualnej prze-

strzeni biurowej znajdą w ofercie płatny 

wynajem pomieszczeń biurowych (17 m2 

każde) przy ul. Żubrów w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.  

1 Szerzej: Inkubator przedsiębiorczości akademickiej, red. K. Za-

siadły, J. Guliński, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrod-

ków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań 2005, 
s. 15–16.

2 Przedsiębiorczość akademicka (rozwój irm spin-off, spin-
out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. 
Raport z badania, Badanie zrealizowane w ramach projektu 
własnego PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści, Warszawa 2009, s. 16.
3 Wykład inauguracyjny prof. Jerzego Woźnickiego, Zachod-

niopomorski Uniwersytet Technologiczny. Źródło: http://
www.zut.edu.pl.

4 Jest to w najszerszym ujęciu nowe przedsiębiorstwo, które 
powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów 
przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. 
laboratorium badawczego, szkoły wyższej) oraz wykorzy-

stuje w celach gospodarczych intelektualne i organizacyjne 
zasoby organizacji macierzystej. Źródło: http://www.pi.gov.
pl/parp.

5 Formalne podstawy do tworzenia AIP w Polsce stwarza 
ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, gdzie w art. 86 
stwierdza się, że w celu lepszego wykorzystania potencjału 
intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wy-

ników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą pro-

wadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz 
centra transferu technologii.

6 K. B. Matusiak, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości 
– przesłanki, polityka i instytucje, Instytut Technologii Eksplo-

atacji, Radom–Łódź 2006, s. 74
7 Uchwała nr 64/2005 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 29.09.2005 roku.

AkAdEMICkI INkUBAToR

PRZEdSIęBIoRCZośCI US

ul. Cukrowa 12, pok. 235

71-004 Szczecin

Tel. 91 444 3685, 91 444 3706

www.inkubator.univ.szczecin.pl

www.facebook.com/inkubatorus

e-mail: inkubator@univ.szczecin.pl

TEMAT NUMERU 27

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-9 / 2015



„Praktyczne kształcenie 
kompetencji ICT na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania 
Uniwersytetu Szczecińskiego”
– czyli jak studenci zamieniają wiedzę teoretyczną 

w praktykę

Iza Raulin
starszy referent 

Akademickie Biuro 
Karier US 
Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości US

Projekt „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT 

na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego”1 realizowany był przez 

pracowników Katedry Mikroekonomii WNEiZ oraz 

pracowników Akademickiego Biura Karier Uniwer-

sytetu Szczecińskiego.

Głównym beneicjentem projektu (169 uczestni-

ków) byli studenci III roku studiów licencjackich oraz 

II roku studiów magisterskich z kierunków: ekonomia, 

zarządzanie, inanse i rachunkowość oraz informatyka 

i ekonometria. Szczegółowe zestawienie uczestników 

projektu z podziałem na kierunki i rodzaje studiów 

prezentuje poniższy wykres.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniach interpersonal-

nych (60 godzin) oraz analityczno-zawodowych, doty-

czących zarządzania procesowego (40 godzin), studen-

ci mieli możliwość poszerzenia kompetencji, których 

od swych pracowników oczekują przedsiębiorcy z Po-

morza Zachodniego. Mogli więc nabyć umiejętności 

przede wszystkim w zakresie: autoprezentacji, zarzą-

dzania czasem, pracy grupowej, a także mapowania 

wybranych procesów zachodzących w rzeczywistej 

organizacji.

Wszyscy uczestnicy projektu, po zdaniu we-

wnętrznego egzaminu z zakresu zarządzania pro-

cesami, mogli rozpocząć trzymiesięczny płatny staż 

w przedsiębiorstwie. Tym samym 169 studentów zo-

stało zobowiązanych do przepracowania u swego pra-

codawcy minimum 100 godzin w ciągu miesiąca.

Do projektu przystąpiło około 200 pracodawców, 

którzy podczas rozmów kwaliikacyjnych dokony-

wali wyboru kandydatów do odbycia stażu w ich 

irmach. Rozmowy w ich imieniu przeprowadzali 

niekiedy pracownicy Akademickiego Biura Karier 

US, którzy odwiedzali również studentów w czasie 

trwania stażu. Pozwoliło to na potwierdzenie po-

wszechnego przypuszczenia, że staż to najlepsza for-

ma upraktycznienia zdobytej wiedzy i szansa na po-

zyskanie cennego doświadczenia, które w przyszłości 

można wykorzystać na rynku pracy.
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O zadowoleniu przedsiębiorców ze sta-

żystów niech zaś świadczy fakt, iż z dzie-

więciu osób, które ukończyły staż z koń-

cem sierpnia tego roku, pięcioro otrzymało 

zatrudnienie w miejscu, gdzie go odbywało 

(stan na 01.09.2015 roku). u

1 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycz-

nego uczelni.

Projekt „Praktyczne kształcenie kompetencji ICT na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego” realizowany na podstawie umowy nr UdA-PokL.04.01.01-00-068/14-00 zawartej 

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest współinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe, Działania 4.1 Wzmocnienie 

i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 

znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

W latach 2009–2015 Akademickie Biuro Karier 
US realizowało zadania związane z projektem 
„UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”, 
którego celem była organizacja staży, praktyk, 
warsztatów. 

Praktyki, staże, warsztaty 
ważnym krokiem do 
zawodowego sukcesu

Dzięki udziałowi w tych formach doskonalenia 

3273* studentów naszej uczelni zwiększyło swoje 

kompetencje interpersonalne i zawodowe.

Sześcioletni projekt, koordynowany przez Dział 

Projektów Europejskich, wspierał działania nie tylko 

ABK US, ale i Wydziałów: Biologii, Matematyczno-Fi-

zycznego, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Założo-

ne w nim przedsięwzięcia miały na celu m.in. poprawę 

jakości kształcenia i dostosowania kierunków studiów 

do zmieniającego się rynku pracy.

Obecnie sama wiedza teoretyczna nie gwarantuje 

zatrudnienia. Co więcej, pracodawcy oczekują wysoko 

rozwiniętych umiejętności interpersonalnych takich 

jak: komunikatywność, elastyczność, umiejętność do-

stosowania do zmiany, kreatywność – rozumiana jako 

umiejętność generowania nowych rozwiązań1.

Mając za zadanie ułatwienie startu na rynku pra-

cy i budowanie kariery zawodowej studentów uczelni 

oraz biorąc pod uwagę oczekiwania pracodawców, 

pracownicy ABK US w ciągu pięciu lat trwania projek-

tu zorganizowali 72 warsztaty. Studenci mieli szansę 

zdobyć umiejętności: współpracy w grupie, zarządza-

nia czasem, profesjonalnej obsługi klienta, panowania 

nad stresem, autoprezentacji, zakładania działalności 

Aleksandra Jutrzenka
opiekunka staży

Akademickie

Biuro Karier US

TEMAT NUMERU 29

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 7-9 / 2015



gospodarczej czy marketingu. Treść warsztatów była 

dostosowana do potrzeb ewoluującego rynku pracy 

i łącznie objęła 20 zagadnień. Szkolenia prowadziła 

wykwaliikowana kadra trenerów, którzy byli nie tyl-

ko doskonałymi teoretykami, ale i praktykami w swo-

ich dziedzinach.

W tabeli nr 1 zaprezentowano liczbę: zgłoszeń na 

warsztaty, uczestników oraz zrealizowanych szkoleń.

ABK US od 2006 roku aktywnie pomaga w budo-

waniu doświadczenia zawodowego już w trakcie stu-

diów. Z satysfakcją można stwierdzić, że każdego roku 

coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że studia to czas 

nawiązywania kontaktów nie tylko naukowych i to-

warzyskich, ale i zawodowych.

Z tego powodu w ramach projektu umożliwio-

no studentom Uniwersytetu Szczecińskiego udział 

w bezpłatnych nieobowiązkowych praktykach. 

Praktyki realizowane z pomocą ABK US mogły 

trwać od jednego do trzech miesięcy, w wymia-

rze 60–120 godz. miesięcznie. Pracodawcy chętnie 

przyjmowali osoby gotowe przełożyć wiedzę zdo-

bytą podczas studiów na konkretne umiejętności 

zawodowe. Praktyki były zgodne z kierunkiem stu-

diów, co doceniali zarówno studenci mogący wyko-

nywać ambitne obowiązki, jak i pracodawcy, którzy 

otrzymywali pomoc w czynnościach zawodowych. 

Każda praktyka była monitorowana – student był 

WARSZTATY

Rok Liczba zgłoszeń

Liczba 
uczestników 
warsztatów

Liczba
warsztatów

2010 130 92 4

2011 1388 393 17

2012 1043 312 14

2013 1216 361 16

2014 1108 334 14

2015* 620 132 7

łącznie 5505 1624 72*

Tabela nr 1
* Stan w dniu 15.09.2015 r.

Wykres nr 1
* Stan w dniu 15.09.2015 r.

odwiedzany w miejscu jej odbywania, a w przypad-

ku jakichkolwiek problemów zespół ABK US na-

tychmiast reagował.

Szczegółowe dane dotyczące zrealizowanych prak-

tyk znajdują się na wykresie nr 1.

Bezpłatne praktyki nie były jedyną możliwością, 

dzięki której studenci uczelni mieli szansę rozwijać 

swoje praktyczne umiejętności. Niezwykle interesują-

cą inicjatywą były trzymiesięczne staże inansowane 

ze środków projektu. Stażystów wybierano spośród 

studentów, którzy w wieloetapowym procesie rekru-

tacji zdobyli największą liczbę punktów.

Jednym z etapów rekrutacji było doradztwo za-

wodowe prowadzone przez wyspecjalizowane irmy 

zewnętrzne. W badaniu cech osobowościowych i pre-

dyspozycji zawodowych podczas realizacji projektu 

udział wzięło 1054 studentów.

Ostatnim etapem rekrutacji były rozmowy kwali-

ikacyjne (symulacje tych, jakie obywają się w prywat-

nych irmach) prowadzone przez pracowników ABK 

US. łącznie wysłuchano 610 osób, spośród których 

Małgorzata Głoćko
opiekunka praktyk
Akademickie

Biuro Karier US

Magdalena Różalska 
koordynatorka

ds. staży i praktyk
Akademickie

Biuro Karier US

Katarzyna Wójtowicz
starszy referent

Akademickie

Biuro Karier US
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wyłoniono 370 stażystów. Studenci często 

po raz pierwszy znajdowali się w sytuacji, 

w której musieli poddać się tej procedurze 

oraz napisać cv. Niezależnie od wyniku re-

krutacji już sam udział w jej procesie oka-

zywał się bardzo przydatny. Staże zawodo-

we dawały natomiast szansę nie tylko na 

rozwinięcie swoich umiejętności i otrzy-

mywanie wynagrodzenia, ale również na 

nawiązanie kontaktów oraz obserwację 

potencjalnych warunków pracy i związa-

nych z tym wymagań. Na wykresie nr 2 

przedstawiono liczbę zgłoszeń oraz liczbę 

zrealizowanych staży w poszczególnych 

latach.

Staże, podobnie jak praktyki, były mo-

nitorowane. Pracodawcy wyrażali się po-

zytywnie o zaangażowaniu, wiedzy i pra-

cowitości studentów. Negatywne opinie 

właściwie się nie zdarzały – dowodzi to, 

że udział w stażach brały odpowiedzialne 

i ambitne młode osoby, które podczas tych 

trzech miesięcy chciały jak najwięcej się 

nauczyć. Proitem z udziału w tej formie 

praktyki zawodowej było nie tylko stypen-

dium czy zdobycie doświadczenia zgodne-

go z kierunkiem studiów, ale i realna szan-

sa na przedłużenie współpracy.

Z roku na rok odsetek osób zatrud-

nionych po stażu wzrastał, by w 2014 r. 

osiągnąć imponujący wynik 55%. Dane te 

stanowią najlepszą motywację do udzia-

łu również w tych zajęciach, których nie 

obejmuje podstawowy proces dydaktycz-

ny podczas studiów.

Kilkadziesiąt osób, które dzięki ABK 

US uczestniczyło w stażach i szkoleniach, 

współpracuje z nami, będąc pełnoprawny-

mi pracownikami danych irm – napawa 

nas to dumą i pozwala patrzeć z optymi-

zmem na przyszłość zawodową studen-

tów.

W latach 2010–2015 staże i praktyki 

były organizowane u ponad 240 praco-

dawców z całej Polski. Studenci US mie-

li możliwość zdobywać doświadczenie 

w wielu renomowanych instytucjach, 

wśród których można wymienić: Polską 

Akademię Nauk, Mazowiecki Urząd Wo-

jewódzki, Zachodniopomorski Urząd Wo-

jewódzki, Urząd Miasta Szczecin, Zarząd 

Morskich Portów Szczecin i Świnoujście 

SA, Prokuraturę Apelacyjną w Szczeci-

nie, Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże 

i Zachód, DGS Poland Sp. z o.o., Ferrosan 

Medical Devices Sp. z o.o., Netto Sp. z o.o., 

KK Wind Solutions Sp. z o.o., Wilhelmsen 

Technical Solutions i wiele innych.

W ramach wsparcia inansowego ze 

środków projektu w siedzibie ABK US po-

wstało również Informatorium z ponad 

500 publikacjami dotyczącymi rynku pra-

cy, rozwoju osobistego, przedsiębiorczości. 

Każdy student, który chce poszerzyć swoje 

kompetencje zawodowe, może skorzystać 

z interesujących pozycji.

Dziękując wszystkim uczestnikom 

projektu za efektywną współpracę, mamy 

nadzieję, że zdobyta przez Was wiedza 

i umiejętności zostaną spożytkowane 

w przyszłości. u

1 Kompetencje i kwaliikacje poszukiwane przez pracodaw-

ców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących 
na rynek pracy. Wyniki badania przeprowadzonego przez 
Szkołę Główną Handlową, Amerykańską Izbę Handlu 
w Polsce oraz Ernst & Young Warszawa, maj 2012.

 http://firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RKPK_rapor-

t_2012.pdf.

Wykres nr 2
* Stan w dniu 15.09.2015 r.
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Z kart historii Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. 
Barbara Kromolicka 
dziekan Wydziału
Humanistycznego US

Historię naszego uniwersytetu tworzyło i tworzy wiele osób zaangażowanych w jego 
rozwój i pełnych pasji badawczych. O dokonanie trudnego wyboru i przywołanie 
niektórych z nich poprosiliśmy troje aktualnie urzędujących dziekanów US. Cykl 
będzie kontynuowany.

JUBILEUSZ

Prof. dr hab. franciszek Bereź-

nicki ze szczecińskim szkol-

nictwem wyższym związany 

jest od 1971 roku. Uzyskując 

wówczas stopień doktora nauk 

humanistycznych w zakresie 

pedagogiki na Uniwersytecie 

im A. Mickiewicza w Poznaniu, 

rozpoczął pracę na stanowisku 

starszego wykładowcy w Wyż-

szej Szkole Nauczycielskiej na Wydziale Nauczania 

Początkowego w Zakładzie Pedagogiki.

W 1975 roku – po przekształceniu Wyższej Szkoły Na-

uczycielskiej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną – otrzy-

mał angaż na stanowisku adiunkta, a wkrótce po 

uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w 1979 r., 

także na poznańskim uniwersytecie) zatrudniony zo-

stał na stanowisku docenta w Zakładzie Dydaktyki 

Ogólnej. Tytuł naukowy został nadany Panu Profe-

sorowi przez Radę Naukową Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu w 2000 roku.

Znaczne doświadczenie organizacyjne, zdobyte 

na drodze wiodącej od stanowiska nauczyciela szkoły 

wiejskiej poprzez kierownika i inspektora szkoły do 

dyrektora ośrodka metodycznego, a także pełne za-

angażowanie w rozwój uczelni, zaowocowały funkcją 

prorektora WSP, pełnioną w latach 1982–1985 r.

W latach 1987–1990 doc. dr hab. Franciszek Bereź-

nicki był pierwszym w historii Uniwersytetu Szceciń-

skiego dziekanem z wyboru, czyli wybranym przez 

Radę Wydziału Humanistycznego. Już na początku 

swojej kadencji – wiosną 1988 roku – doprowadził do 

uzyskania dla tej jednostki pierwszych uprawnień do 

nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie trzech dyscyplin naukowych: historii, pe-

dagogiki i językoznawstwa.

Po zakończonej kadencji dziekana w 1990 r. został 

mianowany dyrektorem Instytutu Pedagogiki i Psy-

chologii. Funkcje tę z powodzeniem sprawował przez 

następne 10 lat. Głównym i osiągniętym celem zarów-

no Jego kadencji na stanowisku dyrektora, jak i dal-

szej pracy jako kierownika Zakładu Dydaktyki Szkoły 

Wyższej, a po 1994 r. Zakładu Dydaktyki Ogólnej, było 

wzmocnienie pozycji naukowej jednostki, m.in. poprzez 

nawiązanie współpracy naukowej z licznymi ośrodka-

mi krajowymi i międzynarodowymi. Instytut, m.in. 

dzięki organizacji w latach 1998–2007 dziesięciu ogól-

nopolskich seminariów naukowych w Międzyzdrojach 

– prowadzonych pod nazwą „Nadmorskie Seminaria 

Dydaktyczne” – stał się rozpoznawalnym w środowi-

sku akademickim ośrodkiem badań nad zagadnieniami 

dydaktyki szkoły, szczególnie szkoły wyższej.

Prof. Bereźnicki będąc dyrektorem Instytutu Pe-

dagogiki, jako jeden z pierwszych uruchomił na na-

szej uczelni pracownię audiowizualną nowoczesnych 

technik informacyjnych, wykorzystywanych w pro-

cesie dydaktycznym.

Pan Profesor zapisał się w pamięci jako ten, który 

w szczególny sposób troszczył się o rozwój młodszej 

kadry naukowej oraz o warunki pracy, dbając o wypo-

sażenie instytutu, w tym działającej w nim ilii biblio-

teki głównej US. Wspierał ją, systematycznie przezna-

czając znaczne fundusze na wzbogacenie księgozbioru 

i aktualnych czasopism naukowych.
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Praca zawodowa i działalność organizacyjna Profesora owo-

cowała szeregiem inicjatyw ważnych dla rozwoju najpierw Wyż-

szej Szkoły Pedagogicznej a następnie Uniwersytetu Szczeciń-

skiego. W 1978 roku powołał, a następnie przez 12 lat (do 1990 r.) 

kierował Studium Doskonalenia Zawodowego dla młodej kadry 

naukowo-dydaktycznej. Jednostka ta obejmowała swym zasię-

giem pięć działających wówczas szczecińskich szkół wyższych 

a jej funkcjonowanie stanowiło odzwierciedlenie przekonania 

Profesora, mocno akcentującego wagę przygotowania pedago-

gicznego kadry uniwersyteckiej jako czynnika decydującego o ja-

kości wykonywanej pracy dydaktycznej.

Ważnym przedsięwzięciem prof. Bereźnickiego było także 

powołanie w 1990 roku Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu 

Szczecińskiego w Gorzowie Wlkp., który działał przez wiele lat 

i dzięki któremu wielu studentów z województwa lubuskiego, 

wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomor-

skiego uzyskało dyplom ukończenia naszej uczelni na studiach 

I i II stopnia.

Profesor był także pomysłodawcą i kierownikiem magister-

skich studiów eksternistycznych dla absolwentów studiów na-

uczycielskich na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika 

wczesnoszkolna. Tę formę studiów ukończyło 300 studentów, co 

było ewenementem w skali całej uczelni. 

Za swoją działalność naukową (ponad 100 publikacji, w tym 

25 monograii naukowych i 6 wypromowanych doktorantów) 

oraz organizacyjną Franciszek Bereźnicki był wielokrotnie na-

gradzany, w tym przez MNiSW za powołanie wspomnianej 

pracowni audiowizualnej dla studentów oraz dwunastokrotnie 

nagrodą JM Rektora.

W 2008 roku, przechodząc na emeryturę, Profesor zakończył 

pracę na Uniwersytecie Szczecińskim. Już same przedstawione 

wyżej wybrane fakty z życia i działalności zawodowej wskazują, 

że Jego wkład w rozwój uczelni, wydziału, a szczególnie Instytutu 

Pedagogiki, był ogromny. Zawsze dzielił się z innymi swym bo-

gatym doświadczeniem życiowym, udzielając wsparcia i pomocy. 

Profesor nadal pozostaje w bliskich kontaktach z pracownikami 

uczelni, aktywnie uczestniczy też w różnych wydarzeniach od-

bywających się zarówno na Wydziale Humanistycznym, jak 

i w Instytucie Pedagogiki.

Prof. dr hab. henryk Lesiński (1923–1994) 

– wybitny uczony, zajmujący się dzieja-

mi Pomorza w średniowieczu i czasach 

wczesnonowożytnych. Wielkopolanin 

urodzony w Gnieźnie, przeżył wojnę jako 

przymusowy robotnik rolny i dopiero po 

jej zakończeniu zdał maturę, a następnie 

został absolwentem Uniwersytetu Po-

znańskiego (1952).

W listopadzie 1954 roku przybył do 

Szczecina, pozbawionego wówczas nie tylko środowiska histo-

rycznego, ale także ogólnie rozumianego – humanistycznego. 

Jego podstawowym celem było wówczas stworzenie silnej gru-

py historyków, badających obszar włączonego w granice Polski 

Pomorza. Henryk Lesiński z rekomendacji prof. Gerarda Labudy 

objął funkcję kierownika Pracowni Historii Pomorza Zachodnie-

go IH PAN. Jednocześnie rozpoczął pracę w szczecińskim archi-

wum, a w 1956 roku został jego dyrektorem. Pod jego zarządem 

placówka ta stała się prężnym centrum badań historycznych nad 

Pomorzem oraz jednym z najlepszych polskich archiwów – jej pra-

cownicy zostali włączeni do szerokiego zespołu badawczego, któ-

ry tworzyli również pracujący nad dziejami Wielkiego Pomorza 

naukowcy z Poznania, Gdańska i Torunia.

W 1969 roku Henryk Lesiński został mianowany zastępcą 

rektora UAM do spraw ilii tej uczelni w Szczecinie. Od tego mo-

mentu rozpoczął budowę humanistycznej uczelni. Najpierw kie-

rował Wyższą Szkołą Nauczycielską, w której w 1970 roku został 

powołany pod Jego kierunkiem pierwszy Zakład Historii. W 1973 

roku Henryk Lesiński został JM Rektorem Wyższej Szkoły Peda-

gogicznej – funkcję tę pełnił do 1981 roku.

Wiele wysiłku kosztowało prof. Henryka Lesińskiego wzmac-

nianie kadry naukowej oraz bazy materialnej kierowanej przez 

niego uczelni, w której w 1980 roku zorganizowano Instytut Hi-

storii i Bibliotekoznawstwa. Profesor Lesiński należał do grona 

założycieli powołanego do życia w 1956 roku Szczecińskiego To-

warzystwa Naukowego, w którym przez wiele lat pełnił funkcję 

głównego redaktora wydawnictw, a potem prezesa. To w Towa-

rzystwie powstała inicjatywa utworzenia w Szczecinie uniwer-

sytetu. Henryk Lesiński jako rektor WSP mocno zaangażował 

się w prace nad powstaniem uczelni. W 1982 roku był członkiem 

Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Zachodniopomorskiego 

w Szczecinie oraz Zespołu Studiów ds. Analizy Uaktualniania 

i Konkretyzacji Założeń Programowych i Organizacyjnych Projek-

towanego Uniwersytetu w Szczecinie. Miał bardzo duży wpływ 

na formowanie historycznej i geopolitycznej argumentacji, prze-

mawiającej za powołaniem u ujścia Odry uczelni humanistycznej. 

Na nowo powstałym Uniwersytecie Szczecińskim został dzieka-

nem Wydziału Humanistycznego. W latach 1985–1996 Henryk 

Lesiński był członkiem senatu US, w latach 1990–1993 pełnił 

funkcję przewodniczącego rektorskiej Komisji ds. Wydawnictw. 

Był także wieloletnim prezesem szczecińskiego oddziału Polskiego 

Towarzystwa Historycznego.

Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół losów 

miast pomorskich, a zwłaszcza ich specyiki (szczegółowo zaj-

mował się m.in.: Szczecinem, Koszalinem, Kołobrzegiem, Go-

leniowem i Kamieniem Pomorskim) oraz problemów żeglugi 

i handlu morskiego księstw pomorskich. Dociekał także zna-

czenia zaplecza wielkopolskiego i śląskiego oraz starał się okre-

ślić zasięg terytorialny i asortyment wspomnianego handlu. 

Ponadto Henryk Lesiński w swej pracy naukowej, zwłaszcza 

w pierwszym okresie, zajmował się archiwistyką i źródło-

znawstwem, publikując m.in. pierwszy w Polsce przewodnik 

po zasobie jednego archiwum – oczywiście szczecińskiego. Ba-

dał również problemy rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego 

w stolicy polskiego Pomorza.

Dorobek naukowy Henryka Lesińskiego obejmuje około 120 

pozycji w tym 10 monograii oraz 60 rozpraw i artykułów na-

ukowych. Jego prace cechuje wielka erudycja, wnikliwa i kry-
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tyczna analiza źródeł, w wielu przypadkach są to w polskiej hi-

storiograii prace pionierskie. Monograie autorskie, większość 

opracowań zbiorowych, czy wreszcie artykuły i studia cechuje 

wybitnie źródłowy charakter, co pozwala zaliczyć prof. Henry-

ka Lesińskiego do grona najlepszych znawców przeszłości Po-

morza.

Prof. dr hab.  Ludwik Janiszewski (1927–

1998) – urodził w Otorowie, w rodzinie 

o bogatych tradycjach patriotycznych 

i niepodległościowych. Boleśnie doświad-

czył wojny – od maja 1941 do stycznia 

1945 r. był więźniem obozu hitlerowskie-

go w Potulicach w tzw. Außenkommando. 

Naukę – podobnie jak wszyscy przedsta-

wiciele ówczesnego młodego pokolenia – 

mógł kontynuować dopiero po zakończe-

niu wojny. Najpierw podjął studia na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu na kierunku ilologia polska. Taki wybór 

był konsekwencją wcześniejszych zainteresowań literackich 

oraz marzeń o byciu pisarzem. Studia te rozbudziły wcześniejsze 

zainteresowania ilozoią, dlatego w latach 1952–1954 studiował 

tę dziedzinę nauki na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególnie 

zainteresowany był logiką, metodologią, klasyczną ilozoią nie-

miecką – zwłaszcza dziełami Hegla i Kanta – oraz pracami współ-

czesnego mu ilozofa Teilharda de Chardina.

Na podstawie nakazu pracy przyjechał do Szczecina 11 lipca 

1954 roku i został zatrudniony w I Studium Nauczycielskim. Pro-

wadził również zajęcia dydaktyczne w innych szkołach i uczel-

niach: Wyższej Szkole Inżynierskiej (1955–1957), II Studium Na-

uczycielskim (1958–1962), Technikum Wychowania Fizycznego 

(1960–1962). Podjął także współpracę naukową z Instytutem 

Zachodnim w Poznaniu, na którego wzór w 1961 roku powstał 

w Szczecinie Instytut Zachodnio-Pomorski. Po dysertacji doktor-

skiej z socjologii na temat postaw rybaków dalekomorskich wobec 

wykonywanego zawodu – obronionej na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza w Poznaniu w 1967 roku – dr Ludwik Janiszewski 

kierował we wspomnianym instytucie pracami Sekcji Socjologicz-

no-Demograicznej. Założył także w Szczecinie Koło, a następnie 

oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

W latach 1968–1973 pracował w ilii Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza – Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Szczecinie – 

początkowo jako adiunkt, a później docent, pełniąc od 1969 roku 

funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego. Po przekształce-

niu w 1973 roku WSN w samodzielną Wyższą Szkołę Pedagogicz-

ną przez dwie kolejne kadencje ponownie był dziekanem WH (do 

1979 roku).

Z inicjatywy Ludwika Janiszewskiego powstał w Instytucie 

Filozoii i Socjologii PAN Zakład Socjologii Morskiej, który funkcjo-

nował w Szczecinie w latach 1979–1990. Prowadzono w nim wiele 

badań naukowych, także tych wykorzystywanych w praktyce. 

Założone przez Profesora czasopismo naukowe „Roczniki Socjo-

logii Morskiej” ukazuje się do dziś, także w wersji anglojęzycznej 

(„Annuals of Marine Sociology”).

Na powołanym w 1985 roku Uniwersytecie Szczecińskim 

Ludwik Janiszewski utworzył Instytut Socjologii, którego był 

dyrektorem przez następne 10 lat, zawsze poddając się proce-

durze demokratycznych (tajnych) wyborów na to stanowi-

sko. Jako dyrektor podjął inicjatywę wydawania zeszytów 

naukowych „Studia Sociologica”, które w 1990 r. ukazały się 

w serii Zeszytów Naukowych US. Był pierwszym tytularnym 

profesorem socjologii na Ziemiach Zachodnich i Północnych 

Polski.

Ludwik Janiszewski prowadził liczne badania, publikował, 

a przede wszystkim z ogromnym uporem organizował szczeciń-

skie środowisko socjologiczne. Na przełomie lat sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych zainicjował prowadzone później przez wiele 

lat badania nad rodzinami „ludzi morza”, czego rezultatem był sze-

reg artykułów i dwie niezwykle ważne monograie. Pierwsza – Ro-

dzina marynarzy i rybaków dalekomorskich. Studium Socjologiczne 

– stała się podstawą rozprawy habilitacyjnej (UAM w Poznaniu 

1976 r.); druga z nich to Sukces małżeński w rodzinach marynarzy. 

Studium socjologiczne (1986).

W środowisku socjologów prof. Ludwikowi Janiszewskiemu 

przypisuje się zarówno powstanie nowej subdyscypliny socjolo-

gicznej – socjologii morskiej, opartej na autorskiej koncepcji ma-

rynizacji – jak i włączenie polskiej socjologii morskiej do obiegu 

międzynarodowego.

Po 1990 roku, dzięki zmianom geopolitycznym, Profesor 

z ogromnym zaangażowaniem podjął badania nad stosunkami 

polsko-niemieckimi. Mimo traumatycznych doświadczeń z okre-

su II wojny światowej koncentrował się na teraźniejszości i przy-

szłości tych relacji. To z Jego inicjatywy w 1993 roku powstało 

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Naukowe „Europa Regionum”, 

którego został przewodniczącym. Był redaktorem naczelnym wy-

dawanego w obu językach rocznika „Europa Regionum” – pismo 

ukazuje się nadal w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu 

Szczecińskiego, co świadczy o trwałości podejmowanej przez Pro-

fesora problematyki.

Jak wynika z przytoczonych faktów, prof. Ludwik Janiszew-

ski był znaczącym dla życia akademickiego animatorem i organi-

zatorem szczecińskiego środowiska socjologicznego, inspiratorem 

wielu badań, konferencji i publikacji, promotorem prac magister-

skich i doktorskich, autorem 23 monograii i współautorem ośmiu. 
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Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji wydanych 

w kraju i za granicą.

Profesor Ludwik Janiszewski często mawiał: „Człowiek za-

pracowany ma na wszystko czas”. Jego biograia dowodzi, że sam 

był takim człowiekiem, rozdzielając czas między pracę, życie ro-

dzinne i towarzyskie. Przez współpracowników postrzegany był 

jako mistrz – osoba wyjątkowa, mocno oddziałująca na tych, któ-

rzy kiedykolwiek się z nią zetknęli. Swoimi pasjami naukowymi 

zarażał innych, zwłaszcza młodych pracowników. Choć kierował 

wieloma przedsięwzięciami naukowymi, to znajdował czas do 

dyskusji nad każdym pomysłem, zwłaszcza wtedy, gdy był on re-

zultatem pasji i zaangażowania poznawczego. u

prof. dr hab.
 Piotr Niedzielski

 

dziekan 
Wydziału Zarządzania

i Ekonomiki Usług US

Wskazanie osób szczególnie zasłużonych dla uni-

wersytetu szczecińskiego jest trudne. Mój wybór 

jest z pewnością bardzo subiektywny, gdyż opiera 

się głównie na moich doświadczeniach, także jako 

absolwenta naszej uczelni, i w ograniczonym stopniu 

uwzględnia proces tworzenia i funkcjonowania uni-

wersytetu przez ostatnie 30 lat.

W swym wyborze chciałbym 

uwzględnić przede wszystkim 

te osoby, które sprawowały 

ważne funkcje, dające najszer-

sze możliwości kształtowania 

Uniwersytetu Szczecińskiego, 

czyli jego kolejnych rektorów.

Wśród nich chciałbym wyróż-

nić prof. dr. hab. inż. huberta 

Bronka, który praktykował 

racjonalizowanie wydatków. 

Przykładem jest jego zachowanie w pierwszych mie-

siącach sprawowania najwyższej władzy (1993). Ów-

cześnie rektorat US mieścił się na Zamku Książąt Po-

morskich. Kiedy nowy Rektor otrzymał fakturę za 

wynajem pomieszczeń, natychmiast zaczął szukać 

możliwości przeniesienia swego gabinetu do równie 

prestiżowej siedziby, ale będącej w zasobach uczelni. 

Wybór padł na obecny gmach rektoratu, który wów-

czas wymagał jednak jeszcze remontu. Profesor Bronk 

nie tylko szybko doprowadził do dostosowania wska-

zanego budynku, ale i pozyskał zewnętrzne środki na 

renowację z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 

wykazując się przedsiębiorczością. Fakt ten znajduje 

odzwierciedlenie w portrecie wiszącym w Sali Sena-

tu US, gdzie postać prof. dr hab. inż. Huberta Bronka 

– jako jedyna spośród podobizn rektorów – przedsta-

wiona jest w pozycji stojącej na tle siedziby. Można to 

odczytywać jako odbicie dynamicznych zmian, które 

zaszły podczas Jego kadencji. Podejmował On bowiem 

również wiele innych inicjatyw, związanych z pozy-

skiwaniem obiektów infrastruktury, niezbędnych do 

zaspokojenia ówczesnych potrzeb naszej uczelni.

Jako młody adiunkt obserwować mogłem działa-

nia prof. Huberta Bronka prowadzone z pewnością we 

współpracy z ówczesnym dziekanem WZIEU śp. prof. 

dr hab. Adamem Szewczukiem. Jedną z rozpatrywa-

nych dla naszego wydziału lokalizacji, które nie doszły 

do skutku, była siedziba Urzędu Morskiego przy placu 

Tobruckim (tzw. Czerwony Ratusz). Kolejną propozy-

cją były koszary przy ul. Żołnierskiej. Ostatecznie zde-

cydowano się na budynki obecnego kampusu Cukro-

wa/Krakowska.

Podkreślić należy, że przejęcie tych obiektów, na-

leżących uprzednio do likwidowanego kompleksu 

poligraicznego RSW Prasa-Książka-Ruch, nie było za-

daniem łatwym. Chętnych do ich objęcia było wielu, 

a przekazanie, co warto zaznaczyć, za symboliczną zło-

tówkę wiązało się z wieloma przeszkodami, pokona-

nymi dzięki dobrej współpracy rektora Bronka z ów-

czesnym wojewodą dr Markiem Tałasiewiczem, który 

rozumiał potrzeby środowiska akademickiego.

niezBędne wzorce 
i tradycja
Drugą osobą, którą chciałbym 

wyróżnić, jest prof. dr hab. jó-

zef stanielewicz – długoletni 

kierownik katedry Historii 

Społeczno-Ekonomicznej i Go-

spodarki Przestrzennej na na-

szym wydziale, który nie pia-

stował kluczowych stanowisk 

w strukturach uniwersytetu (był prodziekanem), jed-

nak w mojej ocenie jest osobą silnie kształtującą nasze 

akademickie środowisko. Przejawia się to zarówno 

w ogromnej życzliwości wobec studentów, jak i dba-

łości o kultywowanie tradycji naszego środowiska 
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poprzez udział w zespołach przygotowujących publikacje w tym 

zakresie oraz podejmowanie inicjatyw łączących pasje zawodowe 

(profesor jest historykiem, który w swych badaniach koncentruje 

się głównie na historii gospodarczej i doktrynach ekonomicznych) 

oraz hobby, czyli zamiłowanie do roślin. Profesor zawsze był na-

szym „wydziałowym ogrodnikiem”, który przyczynił się do reali-

zacji szeregu inicjatyw takich jak np. sadzenie magnolii i kroku-

sów na terenach kampusów Uniwersytetu czy dbanie o rośliny 

ozdobne. Profesor ma ponadto ogromne predyspozycje do prowa-

dzenia mediacji.

Są to działania i postawy ważne dla naszego młodego i wciąż 

kształtującego się szczecińskiego środowiska akademickiego.

MÓJ MISTRZ
Trzecią osobą, którą chciałbym wyróżnić, 

jest mój Mistrz – prof. dr hab. inż. krzysztof 

Chwesiuk, z którym spotkałem się w 1987 

r., w momencie wyboru promotorów na 

seminaria magisterskie, co zaważyło na 

całym moim życiu naukowym. Na trzecim 

roku studiów wybrałem specjalność „eko-

nomika i organizacja transportu kolejowe-

go”, zapisując się do Profesora (wówczas na 

stanowisku docenta) trochę z przypadku. Wybór ten był jednak 

znakomity.

Koleżeńska postawa Profesora oraz otwartość wobec studen-

tów, inspirowanie ich do podejmowania szeregu działań organi-

zacyjnych i naukowych, jest dla mnie niedoścignionym wzorem. 

Profesor łączył aktywność naukową i działalność w szeregu orga-

nizacji1 z życiem studenckim. Przykładem mogą być kultowe już 

wyjazdy Koła Naukowego Transportu Sekcji Kolejowej na wy-

cieczki dydaktyczno-techniczne „Wagonem po Polsce”. Za dobór 

miejsc godnych odwiedzenia odpowiedzialni byli pracownicy 

Katedry Transportu Kolejowego (dr Teresa Kosacka, dr Wojciech 

Wardacki), a jedną z takich branżowych jednostek była stacja roz-

rządowa Lublin Tatary. Organizacja tych wyjazdów – m.in. z moż-

liwością skorzystania z zaplecza socjalnego PKP, np. wagonu akcji 

socjalnej – była możliwa dzięki dobrym relacjom z pracownikami 

DOKP Szczecin

Profesor Krzysztof Chwesiuk integrował wszystkich uczest-

ników takich wyjazdów, przełamywał bariery między kadrą 

dydaktyczną a studentami i sprawiał, że do dziś są one źródłem 

ciepłych wspomnień i barwnych opowieści. Co najważniejsze 

dawały możliwość tak mocno obecnie postulowaną konfrontację 

teorii naukowej z praktyką życia gospodarczego.

Dla nas, ówczesnych studentów, i dla mnie osobiście – wielką 

wartością było także zaangażowanie nas w działalność Stowarzy-

szenia Inżynierów i Techników Komunikacji, które dokonało się 

dzięki Profesorowi Chwesiukowi. Tego typu wskazówki i podpo-

wiedzi strategiczne odnośnie przyszłej kariery naukowej uzyska-

łem kilkakrotnie. Profesor zawsze podkreślał wagę społecznego 

zaangażowania, dając osobisty przykład w tym zakresie oraz 

przekonywał do współpracy z otoczeniem gospodarczym. Dzięki 

tym kontaktom poznałem wiele osób, z którymi łączą mnie więzy 

koleżeństwa czy przyjaźni. Wszyscy podkreślali zawsze wyważo-

ny osąd Profesora Krzysztofa Chwesiuka i niezwykle cenne, roz-

sądne koleżeńskie rady, których nam udzielał.

Transformacja ustrojowa po 1989 roku zbiegła się z przemia-

nami na Wydziale Ekonomicznym US (byłym Wydziale Inży-

nieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, na którym 

rozpoczynałem studia). Stworzyły one warunki do utworzenia 

w 1990 r. samodzielnego Wydziału Transportu i łączności. Docent 

Krzysztof Chwesiuk otrzymał misję stworzenia w jego struktu-

rach Katedry Techniki i Technologii Transportu, gdzie rozpoczą-

łem pracę po ukończeniu studiów.

Należy także podkreślić, że Profesor Krzysztof Chwesiuk był 

inicjatorem uruchomienia pierwszych studiów podyplomowych 

na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Transportu 

i łączności, których kierownikiem był do momentu powołania go 

na stanowisko prodziekana wydziału.

Profesor Krzysztof Chwesiuk zaangażowany był w działania 

m.in. w: Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji, 

Naczelnej Organizacji Technicznej, Wojewódzkim Zakładzie Do-

skonalenia Zawodowego. Miał także szerokie kontakty w mini-

sterstwie, któremu podległ transport, oraz bogatą współpracę ze 

środowiskiem naukowym w Polsce – w szczególności w stolicy, 

w tym z Politechniką Warszawską, której był absolwentem.

W latach 1991–1994 oraz 1996–1999 pełnił funkcję prodzieka-

na ds. studentów Wydziału Transportu i łączności Uniwersytetu 

Szczecińskiego. W 1991 r. rozpoczął pracę na Wydziale Nawigacyj-

nym (w Instytucie Eksploatacji Portów i Floty) ówczesnej Wyższej 

Szkoły Morskiej (WSM) w Szczecinie. Od 2008 r. był prorektorem 

ds. nauki Akademii Morskiej w Szczecinie. Po śmierci Profesora 

(2013) staraniem obu środowisk akademickich wydana została 

księga utrwalająca pamięć o Nim i zawierająca wzorce dla społecz-

ności obu uczelni. u

1 NOT – Naczelna Organizacja Techniczka, SITK Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ko-

munikacji, PTE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, TNOIK, Towarzystwo Naukowe Organi-
zacji i Kierowania, WZDZ, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego.
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dr hab. Andrzej Zawal, 
prof. US
dziekan

Wydziału Biologii US

kolejne zmiany i lata funkcjonowania naszego Wy-

działu zacierają w pamięci fakty z przeszłości, które 

– dzięki inicjatywie zaangażowanych w jego rozwój 

naukowców – sprawiły, że zaistniał on i wydźwignął 

się ponad inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskie-

go, a obecnie stanowi w nim znaczącą jednostkę na-

ukowo-dydaktyczną.

Jako jego dziekan i długoletni pracownik spotka-

łem na swej drodze zawodowej wiele zasłużonych 

osób, spośród których jedną chciałbym szczególnie 

wyróżnić.

Zapewne jest jeszcze wśród nas 

spore grono osób ciepło wspo-

minających śp. Profesor Alinę 

Joannę hłyńczak (14.07.1931–

01.07.2011), która z racji na swe 

pionierskie poczynania w po-

czątkowych latach działania 

Wydziału zasługuje na naszą 

pamięć i słowa uznania.

Niepozorna, niewielkiego 

wzrostu i skromnej postury 

– miała w sobie energię, o którą trudno byłoby Ją po-

dejrzewać. Prawdopodobnie było to efektem trudnego 

dla Niej startu życiowego dziecka wojny i lat okupa-

cji spędzonych w łodzi. Dzieciństwo łączyło w sobie 

naukę i pracę, często okupione dużym niedostatkiem 

i chorobą. Dopiero ukończenie Uniwersytetu łódzkie-

go umożliwiło Profesor Hłyńczak podjęcie pracy na 

tamtejszej Akademii Medycznej i działalność nauko-

wo-dydaktyczną w zakresie izjologii i biochemii, któ-

ra przyniosła Jej sukces życiowy.

Z łodzi do Szczecina przeniosła się po habilitacji, 

ponieważ chciała pracować samodzielnie – najpierw 

w Akademii Rolniczej, potem w Wyższej Szkole Peda-

gogicznej, a następnie na nowo utworzonym Uniwer-

sytecie Szczecińskim.

Jeszcze pracując w WSP, Profesor Hłyńczak wal-

czyła o powołanie biologii. Uczestniczyła w opraco-

wywaniu programu nauczania dla tego kierunku, 

pozostając wciąż jeszcze w strukturach Wydziału 

Wychowania Fizycznego WSP. Razem z prof. Aleksan-

drem Rajskim z Wydziału Matematyczno-Przyrodni-

czego tworzyła podwaliny organizacyjne i koncepcyj-

ne przyszłego wydziału biologicznego.

W czerwcu 1981 r. pod Jej przewodnictwem przy-

gotowano pierwszy „Projekt struktury organizacyjnej 

Uniwersytetu”, a następnie skierowano do Minister-

stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wniosek o po-

wołanie kierunku biologia, ze specjalnością w zakresie 

biologii ogólnej”.

30 listopada 1984 r. prof. Hłyńczak złożyła do 

władz WSP deklarację o gotowości przejścia na nowo 

powołany Uniwersytet Szczeciński. Od momentu jego 

powstania (1985) aż do przejścia na emeryturę praco-

wała w jego strukturach, kierując swoją Katedrą.

Naukowo zajmowała się przede wszystkim bada-

niami przemiany energetycznej, a także mineralnej, 

oraz struktury błony komórkowej erytrocytów w wa-

runkach izjologii i patologii. W późniejszym okresie 

swoje zainteresowania naukowe poszerzyła o badania 

nad wysiłkiem izycznym. Jej dorobek obejmuje ponad 

130 prac oraz 14 książek i skryptów. Była opiekunem 

naukowym i recenzentem kilku habilitacji, promo-

torem czterech prac doktorskich oraz dziesiątek prac 

magisterskich, członkinią wielu stowarzyszeń i orga-

nizacji naukowych, częstokroć pełniąc w nich funkcje 

kierownicze. Profesor była wielekrotnie nagradzana 

i wyróżniana, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Or-

deru Odrodzenia Polski (1980).

Pani Profesor miała nietuzinkową osobowość. 

Bardzo lubiła bezpośrednią pracę ze studentami i była 

przez nich również lubiana – dowcipna, inteligentna, 

elokwentna i bardzo oczytana, a jednocześnie bezpo-

średnia i niezarozumiała. Jej radość życia i wyjątkowo 

towarzyski charakter sprawiały, że często miała wielu 

gości – lubiła te odwiedziny.

Wśród przyjaciół miała przezwisko „Szefowa”, 

które z pobłażaniem akceptowała. Lubiła dostawać 

sztuczne kwiaty i wiązanki – na ogół pamiętała, od 

kogo je dostawała. Podobnie było z biżuterią. Od wcze-

snej młodości robiła na drutach, tworząc piękne dzieła 

– głównie garsonki, które z dumą nosiła. W zakresie li-

teratury interesowała się historią współczesną, głów-

nie sowieckiej Rosji. Ponadto kolekcjonowała różne 

książki, najczęściej bestsellery literatury światowej.

Grono Jej prawdziwych przyjaciół pielęgnuje 

w pamięci obraz oryginalnej i niepowtarzalnej Pani 

Profesor Aliny Joanny Hłyńczak. Takie osobowości 

pozostawiają bowiem niezatarte wspomnienie. u
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Każdy z nas u progu kariery zawodowej 

pragnie mieć kogoś, kogo mógłby nazwać 

swoim nauczycielem, który byłby dla 

niego przykładem, na którego dobrą radę 

mógłby zawsze liczyć. Mówiąc krótko – 

swojego Mistrza.

Miałam wielkie szczęście, bo moim 

Mistrzem była Profesor Stanisława Rogal-

ska (1943–2015). Kiedy więc dziekan prof. 

Zawal poprosił mnie o zaprezentowanie 

wybranej przez niego postaci ważnej dla rozwoju US, z radością 

przystałam na jego propozycję.

Profesor Rogalska karierę naukową rozpoczęła na Akademii 

Rolniczej – dzisiaj Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, 

gdzie studiowała, doktoryzowała się, otrzymała stopień doktora 

habilitowanego, a w 1993 roku tytuł profesora. Już w pracy dok-

torskiej głównym problem badawczym Profesor były szeroko ro-

zumiane krzyżowania międzygatunkowe roślin zbożowych, temu 

zagadnieniem poświęciła wiele lat. Do Jej znaczących osiągnięć 

należy opracowanie nowoczesnych metod analizy cytologiczno-

-genetycznej mieszańców. Były to w Polsce pionierskie prace cy-

tologiczne.

Profesor pracę na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczęła 

w 1996 roku. W Katedrze Biologii Komórki, którą od podstaw 

stworzyła i kierowała, byłam wtedy jedynym pracownikiem 

i wszystko, co umiem zawdzięczam mojej Pani Profesor. Czuję się 

jedną z grona spadkobierców Jej zawodowej spuścizny, a jest ona 

bardzo bogata.

Profesor Rogalska jest autorką ponad 150 prac oryginalnych, 

wielu książek i skryptów akademickich. Za podręcznik Podstawy 

Cytogenetyki Roślin otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodo-

wej (2000). Wybitne zasługi Profesor w pracy naukowej i dydak-

tycznej uhonorowane zostały m.in. dwukrotnie Nagrodą Ministra 

Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za pracę doktorską 

i habilitacyjną, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesor wniosła olbrzymi wkład w rozwój i podnoszenie 

jakości Wydziału Biologii na bazie solidnej tradycji akademic-

kiej. Dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu w 1998 roku Wydział 

otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora nauk biologicz-

nych w dyscyplinie biologia. Profesor przewodniczyła Wydzia-

łowej Komisji ds. Nauki. Kierowała i współorganizowała studia 

doktoranckie, dając możliwość rozwoju najzdolniejszym absol-

wentom US i miłośnikom przyrody. Była również senatorem 

Uniwersytetu Szczecińskiego i członkiem Senackiej Komisji ds. 

Wydawnictw US.

Ostatnim dziełem Profesor Rogalskiej jest Centrum Biologii 

Molekularnej i Biotechnologii, którego była pomysłodawczynią 

i kierownikiem. Stworzenie tego centrum badawczego, wyposa-

żonego w światowej klasy aparaturę, było Jej marzeniem, które 

spełniło się niespełna dwa lata temu.

Pani Profesor od wielu lat związana współpracą naukową 

z wieloma instytucjami naukowymi, była m.in. członkinią Rady 

Naukowej w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, a za 

zasługi w tworzeniu Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie została odznaczona medalem w 2014 

roku. Była również członkinią wielu krajowych i międzynarodo-

wych organizacji naukowych.

Profesor była ogromie ceniona w środowisku naukowym 

i dosłownie rozchwytywana m.in. jako recenzent w postępowa-

niach awansowych, począwszy od prac doktorskich po recenzje 

na stanowisko profesora zwyczajnego oraz recenzje wydawnicze. 

Aktywnie działała także na rzecz środowiska szczecińskiego, or-

ganizując festiwale nauki, prowadząc wykłady otwarte czy pre-

lekcje. Przez wiele lat przewodniczyła szczecińskiemu oddziało-

wi Polskiego Towarzystwa Genetycznego, a także sekcji Biologia 

w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym.

Profesor Stanisława Rogalska do ostatnich chwil życia była 

osobą aktywną zawodowo, snuła plany, omawiała z nami pomy-

sły dotyczące rozwoju naukowego Katedry i Wydziału.

Tym, co Ją wyróżniało, była Jej wielka życzliwość. Była na-

szym Niedościgłym Mistrzem, ale także ciepłym, serdecznym 

Przewodnikiem po meandrach nauki. Pozostanie dla nas wzorem 

Człowieka i Naukowca. u

dr hab. Lidia Skuza

Katedra Biologii Komórki

Wydział Biologii US

Prof. dr hab. Tadeusz Głazek urodził się 15 

października 1927 r. w Sadłowicach w po-

wiecie sandomierskim. Był absolwentem 

gimnazjum w Opatowie i liceum matema-

tyczno-przyrodniczego w łodzi. Po matu-

rze, którą uzyskał w 1948 r., podjął studia 

w Wyższej Szkole Pedagogicznej w łodzi. 

Wraz z dyplomem w 1951 r. otrzymał 

skierowanie do pracy w szkolnictwie 

w ówczesnym województwie szczeciń-

skim. W latach 1951–1964 pracował w Liceum Pedagogicznym 

w Stargardzie Szczecińskim, jednocześnie studiując na Wydziale 

Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. W 1964 r. podjął pracę w Katedrze Botaniki Wyż-

szej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Habilitował się w 1972 r. 

(UAM Poznań) na podstawie rozprawy „Zespoły leśne północno-

-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich”.

W 1974 r. Profesor przeniósł się na Uniwersytet Śląski w Kato-

wicach, gdzie stworzył od podstaw Zakład Ekologii Roślin, jednak 

z przyczyn zdrowotnych musiał opuścić ten region. W 1975 r. pod-

jął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, by w 1985 r. 

powrócić do Szczecina, gdzie stał się jednym ze współorganizato-

rów Wydziału Biologii i Nauk o Morzu.

Był twórcą i pierwszym kierownikiem Katedry Botaniki, opra-

cował konspekty kształcenia dla prawie wszystkich przedmiotów 

botanicznych, realizowanych na wydziale, tj. anatomii i morfo-

logii roślin, systematyki roślin, geograii roślin, itosocjologii oraz 

ekologii roślin.
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Jakkolwiek Profesor wkładał wiele czasu i serca w pracę dy-

daktyczną i organizacyjną w Katedrze Botaniki US, to cały swój 

wysiłek badawczy nadal poświęcał ukochanej Kielecczyźnie. 

Związany z ziemią rodzinną i zauroczony jej wspaniałą przyrodą 

spędzał tam każdy sezon wegetacyjny i z tego regionu pochodzi 

jego najważniejszy dorobek naukowy.

Był autorem i współautorem około 130 publikacji, w tym 60 

oryginalnych prac naukowych i ośmiu monograii. Do najważ-

niejszych spośród nich należą: Roślinność kserotermiczna Wyżyny 

Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego (1968), Zespoły leśne północ-

no-wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich (1973), Rośliny na-

czyniowe zbiorowisk leśnych północno-wschodniego przedpola Gór 

Świętokrzyskich (1976), Zbiorowiska roślinne Świętokrzyskiego Par-

ku Narodowego i jego strefy ochronnej (1991, razem z J. Wolakiem).

Profesor Tadeusz Głazek uczestniczył czynnie w towarzy-

stwach naukowych, komisjach i Komitetach PAN. W 1956 r. zwią-

zał się z Polskim Towarzystwem Botanicznym – w latach 1977–1986 

był przewodniczącym Oddziału Kieleckiego i przez dwie kadencje 

członkiem Zarządu Głównego. Ponadto był też członkiem Komite-

tu Botanicznego PAN i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Pro-

fesora wielokrotnie odznaczano i nagradzano, w tym m.in. Złotym 

Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski i nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego.

 Profesor był zaangażowanym dydaktykiem, a także 

– pod wieloma względami – wzorem dla swoich współpracow-

ników. Na podkreślenie zasługuje Jego nadzwyczajna wręcz 

wrażliwość na najmniejsze przejawy niesprawiedliwości – każdy 

pokrzywdzony mógł liczyć na bezinteresowną pomoc i wsparcie 

Profesora. To była piękna cecha, świadcząca o szlachetności cha-

rakteru Profesora – człowieka o ogromnej kulturze osobistej, ni-

gdy niepodnoszącego głosu.

Profesor Tadeusz Głazek zmarł nagle 19 lutego 1997 roku. 

Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Oto 

słowa, jakimi był żegnany: „Odszedł Przyjaciel młodzieży akade-

mickiej oraz młodych adeptów nauki, a szczególnie swoich współ-

pracowników, Człowiek wewnętrznie niezależny i bezkompro-

misowo walczący o sprawy, które uważał za słuszne i dobre dla 

rozwoju kadry i procesu dydaktycznego. Odszedł Człowiek, który 

miał znaczący udział w naszym życiu, którego zachowamy trwale 

w pamięci i sercach”. u

prof. dr hab. Agnieszka Popiela

Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

Wydział Biologii US

30 lat Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
Czas studiów, podjętych w 1987 roku, moja droga do dyplomu magistra i późniejsza praca 
naukowa pokrywają się częściowo z procesem powstawania Instytutu Pedagogiki, który 
od początku istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego był ważną jego częścią. 

dr hab.
Elżbieta Magiera

Instytut Pedagogiki 
Wydział Humanistyczny US

W 1990 roku zostałam absolwentką Uniwersyte-

tu Szczecińskiego, a rok później podjęłam pracę 

w Szkole Podstawowej Nr 68. Wcześniej jednak ukoń-

czyłam Studium Nauczycielskie im. Henryka Jordana 

w Szczecinie i w 1986 roku podjęłam pracę zawodową 

w naszym mieście w nieistniejącej już Szkole Podsta-

wowej Nr 50.

1 września 1993 roku zostałam zatrudniona na 

stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Wychowa-

nia Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

Szczecińskiego, kierowanego wówczas przez dr hab. 

Danutę Koźmian. Z zakładem tym jestem związana do 

dzisiaj. Podczas studiów na Uniwersytecie Szczeciń-

skim moimi mistrzami i znaczącymi dla mnie osobami 

byli późniejsi profesorowie Instytutu Pedagogiki, m.in.: 

Danuta Koźmian, Helena łaś, Franciszek Bereźnicki, 

Andrzej J. Sowiński i Janina Świrko-Pilipczuk.

Przez dwadzieścia minionych lat byłam świad-

kiem rozwoju i wielu przemian organizacyjnych, na-

ukowo-badawczych i dydaktycznych Instytutu Peda-

gogiki, którego geneza sięga znacznie dalej niż do roku 

19851. Proces ów został udokumentowany w książce 

jubileuszowej, którą dane mi było przygotować jako 

przewodniczącej szczecińskiego koła Towarzystwa 
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Historii Edukacji we współpracy i współ-

autorstwie z dr hab. Joanną Król, również 

absolwentką Instytutu Pedagogiki Uni-

wersytetu Szczecińskiego i sekretarzem 

wspomnianego Towarzystwa.

Jako osoby zajmujące się historią edu-

kacji z zaangażowaniem podjęłyśmy się 

opracowania dziejów Instytutu Pedagogi-

ki, które zostały ujęte w siedmiu rozdzia-

łach. Ukazano w nich rozwój, działalność 

organizacyjną, dydaktyczną, naukowo-ba-

dawczą oraz współpracę Instytutu ze śro-

dowiskiem lokalnym i ogólnopolskim.

GENEZA
W rozdziale poświęconym genezie In-

stytutu Pedagogiki, zaprezentowałyśmy 

powojenne etapy budowania zrębów 

szczecińskiej humanistyki oraz wkładu 

pracowników Wyższej Szkoły Nauczy-

cielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

w proces powstawania Uniwersytetu 

Szczecińskiego i samego Instytutu. Szcze-

gólną uwagę skupiłyśmy na przemianach 

strukturalnych i organizacyjnych oraz 

realizowanych kierunkach kształcenia na 

Wydziale Nauczania Początkowego i Wy-

dziale Pedagogicznym wspomnianych 

uczelni, które stały się, jak już wspomnia-

no, podwaliną utworzonego w 1985 roku 

Instytutu Pedagogiki.

Przemiany struktury organizacyjnej 

i infrastruktury, które przedstawiłyśmy 

w rozdziale drugim, nie byłyby możliwe 

bez zaangażowania władz. Przypomnijmy 

zatem, że funkcję dyrektorów w Instytucie 

Pedagogiki sprawowali: dr hab. Janina Pa-

rainiuk-Soińska, prof. US (1985–1989); prof. 

zw. dr hab. Kazimierz Jaskot (1989–1990); 

prof. dr hab. Franciszek Bereźnicki (1990–

2000); prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta 

(2000–2002); dr hab. Włodzimierz Krysiak, 

prof. US (2002–2009); dr hab. Teresa Żół-

kowska, prof. US (od 2009).

dZIAŁALNość dYdAkTYCZNA
W rozdziale trzecim omówiłyśmy działal-

ność dydaktyczną Instytutu, prezentując 

realizowane kierunki i specjalności kształ-

cenia na studiach stacjonarnych i niesta-

cjonarnych, podyplomowych i doktoranc-

kich. Przemiany kadrowe poszczególnych 

siedmiu zakładów, a od 2008 r. katedr: 

Pedagogiki Ogólnej, Pedagogiki Społecznej, 

Dydaktyki Ogólnej, Teorii Wychowania, 

Pedagogiki Specjalnej, Historii Wycho-

wania, Wczesnej Edukacji; ich proil ba-

dawczy oraz zainteresowania naukowe 

poszczególnych pracowników stanowią 

przedmiot rozważań kolejnej części pracy.

dZIAŁALNość NAUkoWo- 
-BAdAWCZA
Jak wynika z przygotowanych przez nas 

zestawień, trzydziestoletnia działalność 

naukowo-badawcza Instytutu Pedagogiki 

obitowała w konferencje naukowe, czę-

sto mające charakter cykliczny, w tym: 

Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki 

Szkoły Wyższej (1993–2014); Nadmorskie 

Seminaria Dydaktyczne (1998–2007), Pe-

dagogika specjalna – koncepcje i rzeczy-

wistość (2005–2014.), Świat przyjazny 

starości (2005–2015), Pedagogika Informa-

cyjna (2003–2014), Diagnoza i ewaluacja 

w reformie edukacji (1998–2007) i inne. 

Wydawano czasopisma specjalistyczne: 

„Zeszyty Naukowe Instytutu Pedagogiki” 

(1985–2010), „Pedagogika Szkoły Wyż-

szej” (1995–2015), „Edukacyjne Dyskursy” 

(1999–2006). Pracownicy brali natomiast 

udział w licznych projektach naukowo-

badawczych.

STUdENCkIE koŁA NAUkoWE
Ważnym obszarem pracy Instytutu Pe-

dagogiki były studenckie koła naukowe 

– ich skład, strukturę, działalność na-

ukową i środowiskową zaprezentowano 

w oddzielnym rozdziale, charakteryzując 

ich dynamiczny wzrost ilościowy i jako-

ściowy, najbardziej widoczny w ostat-

nim piętnastoleciu. Na przestrzeni 30 lat 

funkcjonowało 10 zrzeszeń studenckich, 

w tym m.in. koła: Naukowe Pedagogów, 

Wolontariatu Studenckiego, Edukacji 

Informatycznej i Medialnej, Młodych 

Pedagogów Specjalnych, Resocjalizacji, 

Pedagogiki Informacyjnej Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Gerontologii Społecznej, 

Studentów Pracy Socjalnej „Empower-

ment” oraz Metodyczno-Naukowe Koło 

Pedagogów.

MISJA SPoŁECZNA
Ostatni rozdział ukazuje sposób realizacji 

misji społecznej Instytutu Pedagogiki, czyli 

podejmowania inicjatyw na rzecz środowi-

ska lokalnego. Instytut włącza się w podej-

mowaną przez Wydział Humanistyczny 

aktywność na rzecz środowiska, taką jak: 

cykl wykładów „Szczecin Humanistyczny”, 

Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet 

Młodych, Szczeciński Humanistyczny Uni-

wersytet Seniora, Latający Humanistyczny 

Uniwersytet Seniora, Dziecięcy Festiwal 

Nauki, „Pracownia plastyczna w edukacji 

dziecka”.

Pracownicy Instytutu współpracują 

ze środowiskiem oświatowym, przedszko-

lami, szkołami, ośrodkami opiekuńczymi 

i resocjalizacyjnymi, władzami miasta, 

służbami socjalnymi oraz organizacjami 

i stowarzyszeniami (m.in. z Regionalnym 

Centrum Wolontariatu, Towarzystwem 

Gerontologicznym, Towarzystwem Przy-

jaciół Dzieci, Polskim Stowarzyszeniem 

Rodziców, Związkiem Harcerstwa Pol-

skiego, Zachodniopomorskim Kuratorium 

Oświaty i innymi podmiotami).

dZIAŁALNość oGÓLNoPoLSkA
Kadra naukowa Instytutu Pedagogiki 

wchodzi w skład rad redakcyjnych i rad 

konsultacyjnych czasopism o zasięgu ogól-

nopolskim i międzynarodowym. W na-

szym gronie są członkowie Komitetu Nauk 

Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Pracownicy naukowi Instytutu należą do 

różnych zespołów w Komitecie Nauk Peda-

gogicznych PAN oraz do grona ekspertów 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 

a także do Polskiej Komisji Akredytacyj-

nej. Są członkami ogólnopolskich i regio-

nalnych towarzystw pedagogicznych, 

ilozoicznych, historycznych, organizacji 

społecznych i stowarzyszeń oraz rozwijają 

bogatą współpracę ze środowiskiem lokal-

nym i ogólnopolskim.

PRZYSZŁość
Jubileusze to także okazja do tworzenia pla-

nów na przyszłość. Jako absolwentka i na-

ukowiec jestem przekonana, że przyszłość 

Instytutu związana jest z wypełnianiem 

funkcji edukacyjnej i kulturotwórczej, jak 

to bowiem ujęłyśmy w naszej publikacji: 

„Historia i geopolityczne położenie Szczeci-

na sprawiają, że można mówić o wypełnia-

niu dwóch podstawowych zadań: kształ-

ceniu kolejnych roczników absolwentów 

uczelni wyższej i umacnianiu tożsamości 
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regionalnej, co dla szczecińskiego społeczeństwa postmigracyjne-

go ma znaczenie kluczowe”2.

Dzieje Instytutu Pedagogiki, uwarunkowane przemianami 

politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi, łączą 

się z dziejami szczecińskiej humanistyki, początkowo tworzonej 

oddolnie przez członków organizacji społecznych. Mamy nadzieję, 

że nasza publikacja, ukazując trzydziestoletni dynamiczny rozwój 

organizacyjny, kadrowy i naukowo-badawczy Instytutu Pedago-

giki, stanie się próbą ocalenia od zapomnienia działalności kilku 

pokoleń szczecińskich pedagogów. To hołd oddany pionierom i ich 

kontynuatorom, do których zalicza się również moje pokolenie – 

absolwentów US. u

Joanna Król, Elżbieta Magiera, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (1985–2015), 
Szczecin 2015, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, ss. 429.

1 Joanna Król, Elżbieta Magiera, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (1985–2015), 
Szczecin 2015, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA.

2 Tamże, s. 355.
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Uzupełnienie zestawienia Anny Giedrys Rozwój struktury organizacyjnej Uni-
wersytetu Szczecińskiego w latach 1985–2015, zamieszczonego w „Przeglądzie 
Uniwersyteckim” 2015, nr 4–6, s. 11

jest:

kAdENCJA 1999–2002

Wydział Nauk Przyrodniczych

dziekan dr hab. Lucjan Agapow, prof. US

powinno być: 

kAdENCJA 1999–2002

dziekan dr hab. Lucjan Agapow, prof. US

(1999–czerwiec 2000)

prof. dr hab. Wiesław Deptuła

(czerwiec 2000 r. – do końca kadencji)

„Bezdomna Europa” – 
problem wciąż aktualny?

Ludzie od zawsze migrowali. Jedni w poszukiwaniu lepszych warunków życia, inni – 
bezpiecznego miejsca. Decyzja o zmianie rzadko bywała dobrowolna, przynosiła bolesne 
i długotrwałe konsekwencje, o czym traktowała większość referatów wygłoszonych 
podczas konferencji Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych 
badaniach humanistów, (16–17.09.2015).

dr hab. Małgorzata 
Machałek

dyrektor

Uniwersyteckie 

Centrum Edukacji US

Szczególnie dramatyczny pod tym względem był 

wiek XX, kiedy – m.in. w konsekwencji funkcjo-

nowania dwóch wielkich systemów totalitarnych 

i dwóch wojen światowych – doszło do masowych 

przesiedleń, deportacji i ucieczek. Według szacun-

ków historyków w ich następstwie swoje domy stra-

ciło około 50 milionów ludzi w Europie i drugie tyle 

poza nią. Było wśród nich również wiele milionów 

obywateli polskich, którzy w trakcie drugiej wojny 

światowej i po jej zakończeniu zostali zmuszeni do 

adaptacji w nowych miejscach – w diametralnie 

różnej rzeczywistości politycznej, kulturowej i ma-

terialnej.

Celem wrześniowej konferencji Bezdomna Europa. 

Migracje po II wojnie światowej we współczesnych ba-

daniach humanistów – zorganizowanej przez Wydział 

Humanistyczny US, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 

Muzeum Historii Polski oraz Ośrodek Pamięć i Przy-

szłość we Wrocławiu, – było podsumowanie dotych-

czasowych badań nad migracjami po drugiej wojnie 

światowej oraz wytyczenie nowych kierunków ba-

dawczych w obrębie tej problematyki.

MIGRACJE NA PoMoRZU ZAChodNIM
Szczególnie dużo uwagi poświęcono migracjom 

ludności na Pomorzu Zachodnim oraz procesom 
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społecznym, które były ich konse-

kwencją.

Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (US), 

opierając się na bogatej dokumentacji źró-

dłowej i najnowszych danych statystycz-

nych, próbował wyjaśnić, jakie czynniki 

sprawiły, że region, który przez długie lata 

stanowił mozaikę narodowościową, stał się 

prawie jednolity pod tym względem.

Dr hab. Adam Makowski, prof. US (In-

stytut Historii i Stosunków Międzynaro-

dowych), podkreślał fakt, że na Pomorzu 

Zachodnim dokonała się po wojnie prawie 

całkowita wymiana ludności. Z tego po-

wodu region ów jest niezwykle bogatym 

obszarem badań nad procesami społecznej 

integracji i dezintegracji oraz ich w spółcze-

snymi konsekwencjami, odróżniającymi 

Pomorze od innych części Polski (m.in. pod 

względem rodzaju preferencji politycz-

nych, większej skłonności do emigracji, 

mniejszego udziału w praktykach religij-

nych, dominującego modelu rodziny).

Tematyka regionalna była też podejmo-

wana w kolejnych wystąpieniach. Dr hab. 

Andrzej Wojtaszak, prof. US, scharaktery-

zował zmiany demograiczne na Pomorzu 

Zachodnim w latach 1945–1950, a dr hab. 

Janusz Mieczkowski, prof. US, przedstawił 

etnopolityczne uwarunkowania sytuacji 

mniejszości narodowych na Pomorzu Za-

chodnim po 1945 roku. Do tej tematyki 

nawiązała również Dorota Kowalewska 

(Regionalny Ośrodek Debaty Międzyna-

rodowej w Szczecinie), która przedstawiła 

proces budowania ukraińskiej mniejszo-

ści narodowej. Z kolei dr hab. Urszula Ko-

złowska (Instytut Scojologii US) w swoim 

wystąpieniu zwróciła uwagę na problemy 

zdrowotne towarzyszące migrantom.

Omówiono również inne konse-

kwencje procesów migracyjnych, które 

zachodziły w naszym regionie. Dr Żaneta 

Stasieniuk (Instytut Socjologii US) omó-

wiła dziedzictwo kulturowe osadników, 

a dr Karolina Izdebska (Instytut Socjolo-

gii US) na podstawie zebranych narracji 

mieszkańców szczecińskiej dzielnicy 

Niebuszewo dokonała analizy procesu 

zadomawiania się osadników w nowym 

miejscu.

Udział gości z innych ośrodków nauko-

wych, w tym również z zagranicy, sprawił, 

że rozważania regionalne zostały osadzone 

nie tylko w szerokim kontekście historycz-

nym, ale również socjologicznym i kultu-

rowym. Takie ujecia obecne były w wystą-

pieniach: dr hab. Małgorzaty Ruchniewicz 

(Uniwersytet Wrocławski), Przesiedlenie 

Polaków z ziem włączonych do BSRR w la-

tach 1944–1946; dr hab. Bernadetty Nitsch-

ke, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), 

Migracje z Polski do Niemiec po zakończeniu 

II wojny światowej – specyika, skala i formy 

oraz dr Vitaliji Stravinskiene (Uniwersytet 

Wileński), Wschód-Zachód. Przymusowe 

migracje na Litwie. Prof. dr hab. Grzegorz 

Strauchold (Uniwersytet Wrocławski) 

omówił natomiast przebieg procesów in-

tegracyjnych na ziemiach zachodnich 

i północnych, a dr hab. Jarosław Syrnyk 

(Instytut Pamięci Narodowej Oddział we 

Wrocławiu) podzielił się – w referacie Po-

szukiwanie tożsamości jako metafora powo-

jennych migracji – ogólną releksją na temat 

wpływu migracji na proces budowania 

tożsamości w społecznościach postmigra-

cyjnych.

dRAMATYCZNE UAkTUALNIENIE
Dramatyczne wydarzenia związane z na-

pływającą w ostatnim czasie do Europy 

rzeszą uchodźców z ogarniętej wojną Sy-

rii, ale także z innych krajów spoza Sta-

rego Kontynentu, sprawiły, że tematyka 

konferencji stała się niezwykle aktualna.

Do bieżącej sytuacji nawiązała w swym 

wystąpieniu dr hab. Renata Podgórzyńska 

(Instytut Politologii i Europeistyki US), któ-

ra przedstawiła problem polityzacji zjawi-

ska migracji w powojennej Polsce.

Również inni uczestnicy konferencji 

prezentowali rozważania dotyczące za-

równo samych migracji – powojennych 

i obserwowanych współcześnie – jak też 

ich potencjalnych długofalowych kon-

sekwencji, także w kontekście nowej fali 

uchodźców w Europie.

W trakcie dyskusji wielokrotnie pod-

kreślano, że historia wprawdzie się nie 

powtarza, ale poznanie przeszłości i relek-

sja nad wydarzeniami minionymi może 

pozwolić lepiej zrozumieć procesy, które 

dzieją się dziś. u
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Romantyzm w kulturze popularnej i nowych mediach
Po raz trzeci naukowcy ze Szczecina i innych ośrodków akademickich w Polsce spotkali 
się w Pobierowie (9–11.09.2015) na konferencji poświęconej badaniom nad sposobami 
funkcjonowania paradygmatu romantycznego we współczesnej literaturze i kulturze. 

Na konferencji, zorganizowanej przez Zakład Lite-

ratury i Kultury XIX wieku, z inicjatywy Mag-

daleny Litwin podjęto temat Romantyzm w kulturze 

popularnej i nowych mediach.

Miałam przyjemność po raz trzeci sprawować kie-

rownictwo konferencji, warto więc przypomnieć, że 

nasze pierwsze spotkanie w cyklu odbyło się w roku 

2013, a jego plonem jest książka Romantyzm użytko-

wy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej 

(Wydawnictwo Naukowe US, 2014) pod moją redak-

cją. Zawarte w niej artykuły dotyczą różnych form 

„używania” tradycji romantycznej, stale żywej i funk-

cjonującej jako ważny język i kod kulturowy w wielu 

tekstach kultury współczesnej – w literaturze, ilmie, 

tekstach piosenek.

Materiały z drugiej konferencji (2014), poświęco-

nej dyskursowi powstańczemu jako podstawowej for-

mie polskiego dyskursu dotyczącego historii, ukażą się 

w bieżącym roku w Wydawnictwie Naukowym US.

TRAdYCJA I PARAdYGMAT
Tegoroczne spotkanie dotyczyło sposobów funkcjono-

wania tradycji romantycznej i obecności paradygmatu 

romantycznego w kulturze popularnej i nowych me-

diach.

Tematyka zaproponowana przez organizator-

ki okazała się niezwykle atrakcyjna naukowo, co 

przełożyło się zarówno na ciekawe wystąpienia re-

ferentów (pracowników Instytutu Polonistyki i Kul-

turoznawstwa oraz gości z innych ośrodków nauko-

wych), jak i na fascynujące dyskusje.

Podjęte zostały bardzo różne aspekty dominu-

jącej obecnie kultury popularnej, w których da się 

zaobserwować szereg nawiązań do wielorako wyko-

rzystywanego, elitarnego, jakby się mogło wydawać, 

paradygmatu romantycznego.

Dr hab. Agata Zawiszewska mówiła o ruchu ko-

biecym w kontekście tradycji romantycznej, student-

ka Marta Wiśniewska – o funkcjonowaniu owej tra-

dycji we współczesnej prozie popularnej dla kobiet, 

prof. Zbigniew Kaźmierczyk (Uniwersytet Gdański) 

– o współczesnych multiplikacjach postaci Konrada 

Wallenroda.

Bardzo ciekawe wystąpienie prof. Anny Kurskiej 

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) po-

święcone było, tak modnym obecnie, nawiązaniom do 

romantycznych biograii i dziejów Wielkiej Emigracji, 

przetworzonych w powieściach popularnych z wąt-

kami kryminalnymi – Julu Pawła Goźlińskiego i Matce 

Makrynie Jacka Dehnela.

Dr Ewa Szczepan pokazała, w jaki sposób z ro-

mantycznych stereotypów drwi w swych kaba-

retach Olga Lipińska, a dr Aleksandra Krukowska 

analizowała romantyzm „uliczny”, przejawiający się 

w różnego rodzaju rytuałach, marszach, rocznico-

wych obchodach.

Ciekawy był także blok wystąpień poświęconych 

tekstom kultury innym niż literackie. Bardzo dokład-

nej analizy sposobów wykorzystania pojęcia „roman-

tyczny” w internecie dokonała dr Renata Gadamska 

(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku). 

Prof. Mirosława Kozłowska mówiła z kolei o młodym 

teatrze alternatywnym, bazującym na parafrazach 

tekstów romantycznych, a mgr Magdalena Litwin 

zajęła się – na przykładzie systemu Wolsung – scena-

riuszami gier fabularnych. Mgr Barbara Więckowska 

dr hab. Danuta 
Dąbrowska, prof. US

Zakład Kultury  
i Literatury XIX wieku

Instytut Polonistyki  
i Kulturoznawstwa

Wydział
Filologiczny US
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omówiła romantyczną utopię w teatralnej 

Komunie Otwock, zaś piszącej te słowa 

przypadło w udziale podjęcie problematy-

ki romantycznego zakorzenienia tekstów 

piosenek skrajnie prawicowych grup roc-

kowych. Piosenką zajął się również dr hab. 

Piotr Michałowski, który omówił polskie 

protest-songi, ze szczególnym uwzględnie-

niem piosenki Dziwny jest ten świat Cze-

sława Niemena oraz późniejszej ewolucji 

form tego typu twórczości, aż po festiwal 

w Jarocinie.

W tym wyliczeniu nie może zabraknąć 

bardzo interesującego wystąpienia mgr 

Marty Bukały, którego przedmiotem była 

biograia Tomasza Beksińskiego, świado-

mie stylizowana na biograię bohatera ro-

mantycznego.

SIŁA PoLSkIEGo RoMANTYZMU
Cyklicznie odbywające się konferencje 

poświęcone różnym sposobom „długiego 

trwania” romantyzmu w kulturze polskiej 

pozwalają odsłonić niezwykłą siłę polskie-

go romantyzmu i tradycji postromantycz-

nej. Choć podlegają one wprawdzie rozlicz-

nym przemianom, a w kulturze popularnej 

zostają zredukowane do poziomu klisz, ste-

reotypów, schematów fabularnych i wy-

świechtanych symboli, to nadal stanowią 

jeden z głównych kodów kulturowych, 

jakimi posługują się Polacy.

Ważna jest przy tym formuła konfe-

rencji, która zakłada spotkanie kilku poko-

leń badaczy – od początkujących na drodze 

nauki studentów po profesorów. Formuła 

ta daje młodym badaczom możliwość spo-

tkania z uznanymi naukowcami, starszym 

zaś skonfrontowania się z pomysłami 

i poszukiwaniami najmłodszych adeptów 

nauki. Być może właśnie to jest jednym 

z powodów sukcesu wszystkich konfe-

rencji, niepowtarzalnej atmosfery, jaka im 

towarzyszy i bardzo ożywionych dyskusji, 

które stanowią przecież kwintesencję na-

ukowych spotkań. u

KONFERENCJE

Projekt okładki  Paweł Dąbrowski
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Redakcja czasopisma ilozoicznego „Nowa Krytyka” zaprosiła liczne grono 
naukowców oraz artystów do uczestnictwa w konferencji Róża Luksemburg 
i socjalistyczna strategia dla Europy (Pobierowo, 2–7.09.2015) – kolejnej z cyklu 
Filozoiczne źródła nowoczesnej Europy. 

Róża Luksemburg i socjalistyczna strategia dla Europy

dr hab. Jerzy Kochan, 
prof. US

redaktor naczelny 

czasopisma ilozoicznego 
„Nowa Krytyka”

Wydział Humanistyczny US

Konferencje „Nowej Krytyki” odbywają się jeden- 

-dwa razy do roku w Pobierowie już od piętnastu 

lat i mają swoją wysoką renomę w środowisku nie tyl-

ko ilozofów, ale i – szerzej – humanistów oraz przed-

stawicieli nauk społecznych. Ze spotkań, które gro-

madzą przedstawicieli wielu dyscyplin akademickich 

i różnych środowisk naukowych współpracujących 

z czasopismem, wyrosły także inne inicjatywy, takie 

jak Festiwal ilozoii czy Seminarium Nietzscheańskie, 

prowadzone głównie przez prof. Bogdana Banasiaka 

(Uniwersytet łódzki).

Tegoroczna konferencja jest elementem wielo-

letniego cyklu, poświęconego ogólnemu problemowi 

Filozoicznych źródeł nowoczesnej Europy. Wcześniej 

były to spotkania poświęcone tradycji marksistow-

skiej: Karol Marks i jego czytelnicy, Karol Marks i mate-

rializm historyczny, a w roku 2014 – Marksizm w kul-

turze polskiej.

W wyniku przemian politycznych w Polsce mark-

sistowska myśl ilozoiczna i społeczna jest prawie 

niewidoczna w przestrzeni publicznej i na uniwersy-

tetach. Według nas, organizatorów, ów smutny feno-

men jest destrukcyjny nie tylko dla polskiej humani-

styki, ale i dla kultury w ogóle, stad też powstał pomysł 

organizacji spotkań, poświęconych teorii marksistow-

skiej w różnych jej wymiarach teoretycznych i spo-

łecznych.

PoSTAć NIEZWYkŁA
Róża Luksemburg – której życie i działalność stały 

się tematem tegorocznego spotkania, organizowane-

go przez Zakład Filozoii Kultury US, Polskie Towa-

rzystwo Hegla i Marksa, Studenckie Koło Naukowe 

Krytyki Marksistowskiej US oraz Fundację im. Róży 

Luksemburg – jest postacią niezwykłą i popularną 

na całym świecie. Polska Żydówka urodzona w 1871 

r. w Zamościu i od najmłodszych lat związana z pol-

skim ruchem rewolucyjnym, z ideą socjalizmu i z wal-

ką o sprawiedliwość społeczną, jest także symbolem 

międzynarodowego ruchu robotniczego. Przez wiele 

lat była bowiem czołową postacią niemieckiej socjal-

demokracji i powszechnie znaną w Europie badaczką, 

teoretyczką i działaczką polityczną.

Nie przypadkiem piszę „teoretyczką” a nie „teo-

retykiem” – Róża Luksemburg jest także symbolem 

wyzwolenia kobiet i ich niezwykłej walki o równo-

uprawnienie na miarę, którą da się porównać chyba 

tylko z Marią Skłodowską-Curie.

W Szwajcarii w latach dziewięćdziesiątych XIX w. 

obroniła doktorat z ekonomii, poświęcony rozwojowi 

kapitalizmu w Królestwie Polskim. W książce Debho-

ry G. Felder zatytułowanej 100 kobiet, które miały naj-

większy wpływ na dzieje ludzkości Róża Luksemburg 

zaliczona została do najwybitniejszych kobiet w histo-

rii świata.
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Ale Róża, tak o niej zwyczajowo mówią 

jej miłośnicy, kojarzona jest nie tylko z re-

wolucją, socjalizmem, tradycją wolnościo-

wą, demokratyczną… Znana jest jednak 

przede wszystkim jako badaczka i autorka 

wielu artykułów oraz słynnej pracy Aku-

mulacja kapitału. Przyczynek do ekono-

micznego wyjaśnienia imperializmu. To za 

sprawą tej publikacji Róża Luksemburg jest 

obecnie nie tylko ciągle żywym symbolem 

i ikoną socjalistycznej lewicy na całym 

świecie (np. we Włoszech istnieje femini-

styczny instytut badawczy i wydawniczy 

imienia Róży Luksemburg, a w Niemczech 

Róża pojawia się na transparentach wraz 

z Che Guevarą i Bertoldem Brechtem), ale 

także przeżywającą swój renesans, modną 

teoretyczką. Napisana przez nią książka 

o akumulacji kapitalistycznej stawia pro-

blem produkcji i reprodukcji kapitalizmu 

w ujęciu globalnym i jest pod wieloma 

względami rewolucyjnie prekursorska 

wobec współczesnych prób mierzenia się 

z tym zagadnieniem. Książka napisana, 

przypomnijmy, ponad sto lat temu!

Odpowiedzią Luksemburg na kryzysy 

kapitalizmu i zagrożenia wojną była wizja 

zwycięstwa socjalizmu w Europie i dzielo-

na przed pierwszą wojną światową z in-

nymi rewolucjonistami wizja powstania 

socjalistycznych stanów zjednoczonych 

Europy. To od niej wywodzi się słynne 

i modne po dziś hasło: „Socjalizm albo bar-

barzyństwo!”.

Niestety, obie wojny światowe po-

twierdziły trafność diagnozy. Na początku 

trzeciego tysiąclecia idea zintegrowanej so-

cjalistycznej Europy jednak znów powraca 

jako strategia dla Starego Kontynentu, 

jako alternatywa dla Europy neoliberalnej 

i jako strategiczna alternatywa dla całego 

nękanego kryzysami, wojnami i głodem 

świata.

o RÓżY LUkSEMBURG 
WIELokRoTNIE I RÓżNoRodNIE

Program Konferencji był bardzo am-

bitny i obejmował kwestie ekonomiczne, 

polityczne, historyczne, etyczne, estetycz-

ne, artystyczne, międzynarodowe. Zagad-

nienia te przedstawiane i rozwijane były 

przez wytrawnych historyków idei, ilo-

zofów, politologów, ekonomistów i innych 

znawców problematyki życia, dorobku 

naukowego i działalności politycznej nie 

tylko Róży Luksemburg. Byli wsród nich 

przedstawiciele różnych środowisk, uczel-

ni i dyscyplin naukowych z całej Polski 

(ponad pięćdziesięciu uczonych, w tym 

14 profesorów, 8 doktorów, liczna grupa 

doktorantów i magistrów z wielu uniwer-

sytetów i szkół wyższych, także studen-

ci, reprezentujący Uniwersytety: Szcze-

ciński, Warszawski, Śląski, Jagielloński, 

Wrocławski, Białostocki, łódzki, Gdański, 

Opolski, Bydgoski, Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, a także Wyższą Szkołę Przed-

siębiorczości i Techniki w Polkowicach, 

Akademię Sztuki w Szczecinie, Uniwersy-

tet Artystyczny w Poznaniu i Pracownię 

Sztuki w Przestrzeni Publicznej). Program 

Konferencji wzbogacony został o zróżnico-

wane formalnie wypowiedzi artystyczne, 

w tym m.in. projekcje ilmów, warsztaty 

tematyczne (Wokół Czarnej księgi polskich 

artystów Mikołaja Iwańskiego i Rafała Ja-

kubowicza), wernisaż (Najmłodsza siostra 

Agaty Zbylut). Program konferencji do-

stępny jest na stronie: www.karolmarks.pl

Godne podkreślenia jest to, że poprzed-

nie konferencje wieńczyły liczne teksty, 

zamieszczane w obszernych tomach „No-

wej Krytyki”. Można się zatem spodziewać, 

że zainteresowani doczekają się wkrótce 

nowego interesującego tomu, będącego po-

kłosiem tegorocznego spotkania.

Kolejna konferencja jak zwykle we 

wrześniu. Informacje o niej na stronie 

www.karolmarks.pl u

„Nowa Krytyka” to powszechnie ceniony ogólnopolski półrocznik ilozoiczny pod redakcją dr. hab. Jer-

zego Kochana, prof. US, kierownika Zakładu Filozoii Kultury, ukazujący się nieprzerwanie od 1991 r., 
obecnie w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2016 r. pismo obchodzić będzie 
25 lat istnienia.

„Nowa Krytyka” to również coroczne konferencje, książki, portal internetowy ( www.nowakrytyka.pl) 
i inne inicjatywy. Publikowane w nim artykuły nawiązują przeważnie do kontynentalnej tradycji ilozoicz-

nej, szczególnie zaś do krytycznie zorientowanej, oświeceniowej i pooświeceniowej ilozoii społecznej.
Wśród autorów znajduje się kilkudziesięciu naukowców ze wszystkich ośrodków akademickich 

w Polsce oraz zagranicznych z Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Niemiec, Nowej Zelandii, 
Kanady, Słowenii. Znajdują się wśród nich wysokiej klasy ilozofowie, m.in.: Etienne Balibar, Jaqcues Der-

rida, Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy, Ernesto Laclau czy Slavoj Žižek. Pismo ma również znaczący dorobek 
w udostępnianiu polskiemu czytelnikowi klasycznych tekstów z historii ilozoii (między innymi Dawid 
Hume, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Henryk Heine, Fryderyk Nietzsche).

„Nowa Krytyka” w liczbach:
35 numerów pisma w latach 1991–2015• 
ponad 600 tekstów w edycji papierowej, ponad 150 – wyłącznie w wersji on-line, w tym książki• 
ponad 80 przekładów artykułów• 
średnio 700 wejść dziennie na stronę www.nowakrytyka.pl (a w nowej wersji strony już razem • 
ponad półtora miliona).
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Podczas prestiżowego III Polskiego Kongresu Górniczego we Wrocławiu (14–16.09.2015) 
konferencję „Górnictwo morskie” przygotował zespół pracowników Wydziału Nauk 
o Ziemi US.

o górnictwie morskim 
we wrocławiu

Łukasz Maciąg 
Zakład Geologii Morza 

INoM WNoZ US 
Wydział Nauk o Ziemi US

Wspomniany kongres to wydarzenie o znacze-

niu ogólnopolskim, w czasie którego środo-

wisko związane z przemysłem górniczym zarówno 

podsumowuje swą działalność, jak też przedstawia 

techniczne i technologiczne osiągnięcia w grupie nauk 

geologicznych i górniczych.

Gospodarzem tegorocznej edycji, w której uczest-

niczyło 320 osób i na którą złożyło się 146 referatów 

wygłoszonych w 12 cząstkowych konferencjach te-

matycznych, była Politechnika Wrocławska. Pracami 

organizacyjnymi kierował prof. dr hab. inż. Wojciech 

Ciężkowski.

Komitet naukowy konferencji „Górnictwo mor-

skie” pracował pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda 

A. Kotlińskiego, przy współudziale dr. Dominika Za-

wadzkiego i mgr. inż. łukasza Maciąga (Zakład Geolo-

gii Morza INoM WNoZ US)1. W jej trakcie wygłoszono 

siedem referatów, związanych zarówno z symulacjami 

procesu wydobycia i szacowaniem zasobów konkrecji 

polimetalicznych2 w obszarze Wspólnej Organizacji 

Interoceanmetal (pole złożowe Clarion-Clipperton, 

basen wschodniego Pacyiku), jak również ze stanem, 

perspektywami, ograniczeniami i przyszłością górnic-

twa morskiego na świecie.

Szczególny nacisk położono na prezentację wyni-

ków badań regionalnych, m.in. złóż kruszywa na Bał-

tyku, a także wydobycia minerałów ciężkich w obsza-

rze wysp Indonezji.

Zespół w składzie dr Dominik Zawadzki i mgr inż. 

łukasz Maciąg zaprezentował wstępne wyniki analiz 

geochemiczno-mineralogicznych naskorupień kobal-

tonośnych z basenu Perth (Australia) i pola złożowego 

Clarion-Clipperton (centralny Pacyik, około 3000 km 

na zachód od wybrzeży Meksyku). Są to pierwsze tego 

typu badania w Polsce, realizowane dzięki współpracy 

naukowej z Uniwersytetem Tasmańskim z Australii, 

Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicz-

nym oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Nasz zespół, działający pod kierownictwem prof. 

Ryszarda Kotlińskiego, sformułował kilka wniosków 

pokonferencyjnych. Głównym z nich stał się postulat 

dynamicznego, coraz bardziej widocznego zaangażo-

wania państw i konsorcjów wydobywczych w sprawy 

ekonomiczno-polityczne i technologiczne, związane 

z poszukiwaniem, dokumentowaniem i wydobyciem 

złóż kopalin oceanicznych.

Na uwagę zasługuje wieloletnie międzynarodowe 

zaangażowanie Polski w obszarze zarządzania zasoba-

mi dna morskiego, w którym środowisko akademickie 

Szczecina i Wspólna Organizacja Interoceanmetal peł-

nią wiodącą rolę. u

1 Do komitetu naukowego konferencji „Górnictwo morskie” zaproszono 
m.in. prof. dr. hab. inż. Adama Piestrzyńskiego (dziekana Wydziału Geologii, 
Geoizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie), prof. dr. hab. inż. Piotra 
Czaję (dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, AGH w Krakowie), dr. 
hab. inż. Tomasza Abramowskiego (dyrektora Wspólnej Organizacji Intero-

ceanmetal IOM), prof. dr. hab. Mariusza Orion-Jędryska (posła na Sejm RP), 
dr Reginę Kramarską (dyrektor Oddziału Geologii Morza PIG-PIB w Gdań-

sku), prof. dr. hab. Krzysztofa Szamałka (Uniwersytet Warszawski), prof. dr. 
hab. inż. Jerzego Sobotę (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) i prof. 
dr. hab. inż. Tadeusza Szelangiewicza (Akademia Morska w Szczecinie).

2 Konkrecje polimetaliczne to naturalne głębokowodne skupienia minerałów 
tlenkowych żelaza i manganu oraz minerałów ilastych oraz innych skład-

ników pobocznych, stanowiące bogatą rudę, zawierającą w swym składzie 
ponad 50 pierwiastków użytecznych. Konkrecje polimetaliczne zaliczane są 
obecnie do najbardziej perspektywicznych kopalin oceanicznych.

Przekrój przez konkrecję 
polimetaliczną z obszaru 
Wspólnej Organizacji 
Interoceanmetal 

Fot. IOM
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WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Chińskie polonistkiw Szczecinie
Dnia 28.07.2015 Uniwersytet Szczeciński gościł przedstawicielki Faculty of European 
Languages and Cultures (Wydział Języków i Kultur Europejskich) Guangdong University
of Foreign Studies.

Joanna Misiukajtis
kierownik 

Dział Spraw 
Międzynarodowych US

Spotkanie było efektem wcześniejszych ustaleń 

z władzami GDUFS, podjętych w czasie kwietnio-

wej wizyty JM Rektora prof. Edwarda Włodarczyka 

oraz prorektora ds. kształcenia dr. hab. Jacka Styszyń-

skiego, prof. US, w Chinach.

Spotkanie w Szczecinie, w którym wzięły udział 

prof. dr Mao yinhui, kierownik Instytutu Polonisty-

ki GDUFS, oraz Agnieszka Jasińska, lektorka języka 

polskiego, służyło poczynieniu ustaleń w kwestii 

poszerzenia istniejącej już współpracy. Do tej pory 

kooperacja pomiędzy US a GDUFS polegała głównie 

na podejmowaniu przez chińską młodzież studiów 

częściowych na polsko-niemieckim potoku studiów 

– informatyka gospodarcza na Wydziale Nauk Ekono-

micznych i Zarządzania US.

W zeszłym roku akademickim na GDUFS zo-

stała utworzona polonistyka, stąd też możliwe 

stanie się włączenie do współpracy Wydziału Fi-

lologicznego US, który przygotuje propozycje dla 

studentów oraz pracowników naukowych z Chin. 

Dnia 9.07.2015 Dział Spraw Międzynarodowych otrzy-

mał inansowanie projektu w ramach organizacji wy-

miany z krajami partnerskimi w programie Erasmus+. 

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie wspie-

ranie mobilności studentów i pracowników z obu kra-

jów, co przyczyni się do zacieśnienia współpracy. u

W spotkaniu udział wzięli:
dr hab. Jacek Styszyński, prorektor ds. kształcenia, prof. US, Aurelia Mayer (Dział Spraw Międzynarodowych), prof. dr Mao Yinhui (GDUFS),
dr Adrianna Seniów, prodziekan ds. studiów stacjonarnych i kształcenia Wydziału Filologicznego US, Agnieszka Jasińska (GDUFS), 
prof. Marek Górski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Joanna Misiukajtis, kierownik Działu Spraw Międzynarodowych
Fot. Magdalena Seredyńska
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Wizyta chińskich 
naukowców w Centrum 
Badań Strukturalno- 

-Funkcjonalnych Człowieka 
Fot. Robert Nowak

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Chińczycy w centrum Badań 

Strukturalno-Funkcjonalnych 

człowieka

27 czerwca z krótką roboczą wizytą gościła na Uniwersytecie Szczecińskim delegacja 
z China Institute of Sport Science (Pekin, Chiny). Naukowcy z tej uczelni zainteresowani 
są możliwościami rozszerzenia współpracy z pracownikami Wydziału Kultury Fizycznej 
i Promocji Zdrowia w ramach Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka.

Dotychczasowe prace badawcze naukowców 

z Chin prowadzone były w kooperacji z naukow-

cami z zespołu dr. hab. Pawła Cięszczyka i dotyczyły 

przede wszystkim genetyki. Z uwagi na ogromne moż-

liwości, jakie niesie ze sobą otwarcie CBSFC [piszemy 

o tym na str. 56–57 – red.], tym razem do Szczecina 

przyjechali: prof. yu Tao, specjalista z zakresu rehabi-

litacji i medycyny regeneracyjnej, dr He Zhihong, ge-

netyk sportowy, dr Wang Huan, specjalista z zakresu 

izjologii, dr Zhang Li, biochemik, specjalista z zakresu 

żywienia w sporcie oraz Zhao Jiexie, dyrektor China 

Institute of Sport Science − naukowcy z najbardziej 

renomowanej jednostki naukowo-badawczej realizu-

jącej badania z zakresu sportu w Chinach.

Podczas spotkania – w którym ze strony polskiej 

uczestniczyli: dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorek-

tor ds. kształcenia, dr hab. Paweł Cięszczyk, prodziekan 

ds. nauki WKFiPZ US, dr Marek Sawczuk (WKFiPZ US) 

i dr Robert Nowak (WKFiPZ US) – omawiane były po-

tencjalne kierunki rozwoju realizowanych dotychczas 

projektów naukowych oraz możliwości ich rozszerze-

nia o zupełnie nowe obszary nauki. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US
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dr Marcin Będzieszak
Instytut Finansów 
Wydział Nauk 
Ekonomicznych
i Zarządzania US

Współpraca z Meksykiem 
Pomiędzy Polską a Meksykiem – wspólne 
warsztaty naukowców naszej uczelni i Universidad 
Nacional Autónoma de México na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania US.

Jednym z ważniejszych celów pracowników Uni-

wersytetu Szczecińskiego jest międzynarodowa 

wymiana dorobku dydaktycznego i naukowego. Ini-

cjatywę rozszerzenia współpracy z jednostkami zagra-

nicznymi podjęli naukowcy z Wydziału Nauk Ekono-

micznych i Zarządzania US.

Kontakt ze stroną meksykańską – konkretnie 

z Larsem Pernice, stale mieszkającym w Meksyku 

Niemcem, którego rodzina pochodzi z okolic Szczecina 

– nawiązał piszący te słowa, uczestniczący w warszta-

tach na University of Pennsylvania (14–18.04.2014). 

Przygotowanie bilateralnych warsztatów What the 

European Union means for Mexico? (13.07.2015) inan-

sowo wsparł prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, dzie-

kan WNEiZ, organizacyjnie zaś – studenci WNEiZ. 

Warsztaty zorganizowane zostały przez dr. Marcina 

Będzieszaka (Instytut Finansów, Katedra Finansów), 

dr Małgorzatę Guzowską (Instytut Ekonometrii i Sta-

tystyki, Katedra Badań Operacyjnych i Zastosowania 

Matematyki w Ekonomii) oraz mgr Annę Mitek (Insty-

tut Finansów, Katedra Zarządzania Finansami).

Przewodnim tematem warsztatów była integracja 

gospodarcza w wymiarze Polska-UE i Meksyk-USA. 

Stronę meksykańską reprezentowało 30 naukow-

ców i studentów Universidad Nacional Autónoma de 

México. Byli to przedstawiciele różnych dziedzin, m.in. 

ekonomii czy stosunków międzynarodowych, a nawet 

kulturoznawstwa.

Wśród zaproszonych gości znalazł się także Zbi-

gniew Ligierko, konsul honorowy Meksyku w Szcze-

cinie, który w swoim wystąpieniu wprowadzającym 

do warsztatów wskazał na różnice pomiędzy dwoma 

organizacjami, tj. Unią Europejską i NAFTA (m.in. brak 

wspólnej waluty w przypadku tej drugiej).

Kolejne wystąpienia dotyczyły ekonomicznych 

i społecznych aspektów integracji gospodarczej – zna-

czenia UE dla Meksyku (prof. Lars Pernice), polityki 

spójności (dr Natalia Marska-Dzioba), euro (dr hab. 

Sławomir Franek), konwergencji (dr hab. Jacek Batóg, 

prof. US), sytuacji Meksyku (dr I. Araujo Gómez, dr D. 

López Rubí) czy też nowych form zatrudnienia (dr Do-

minik Rozkrut).

Bardzo duże zainteresowanie naszych gości wzbu-

dziło wystąpienie prof. Alberta Lozano, które było 

próbą porównania życia społecznego i gospodarczego 

w obu krajach.

Warsztaty zakończyły się odczytem poematu na-

pisanego w języku Azteków – nahuatl [posługuje się 

nim 1,8 mln osób – red.] – przez studentów UNAD, co 

było wyrazem silnego przywiązania Meksykanów do 

swojej tradycji.

Efektem krótkich, aczkolwiek intensywnych 

warsztatów jest deklaracja podpisania umowy 

o współpracy oraz zainteresowanie naszych meksy-

kańskich gości studiami na WNEiZ. u
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Kurs szkoleniowy dla trenerów pomagających młodym Europejczykom odnaleźć się na 
rynku pracy powstał w ramach projektu EnGage na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług US.

wspólnie pomagamy 
bezrobotnym 
w Europie

dr Katarzyna Łobacz
 

kierownik projektu EnGage

dr inż. Magdalena
Malinowska

główny wykonawca
w projekcie EnGage

Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług US

Akronimem NEET (not in employment, education or 

training) określa się osoby, które nie pracują, nie 

uczą się, nie uczestniczą w szkoleniach przygotowu-

jących do zawodu. Użyty po raz pierwszy w Wielkiej 

Brytanii szybko rozprzestrzenił się w innych krajach, 

kiedy problem rosnącej liczby NEET stał się zauważal-

ny w całej Europie. Na rynku pracy pilnie potrzebni 

są trenerzy, którzy pomogą reprezentantom tej grupy 

w powrocie na stabilną ścieżkę kariery zawodowej.

Kurs szkoleniowy dla osób gotowych podjąć to wy-

zwanie powstał we wrześniu tego roku, po dwóch la-

tach pracy, w wielojęzycznej wersji w ramach projektu 

EnGage, w którym Uniwersytet Szczeciński pełnił rolę 

partnera. Kurs został opracowany w oparciu o wielolet-

nie doświadczenia brytyjskiej organizacji szkoleniowej 

Springboard Opportunities (lidera projektu) i dostoso-

wany do potrzeb szkoleniowych krajów partnerskich 

(Polski, Hiszpanii, Irlandii, Włoch), na podstawie analizy 

dokonanej przez pracowników US.

Skutki kryzysu gospodarczego w Europie po 2008 

roku dotknęły szczególnie ludzi młodych, powodując 

znaczący wzrost bezrobocia w tej grupie. Niezwykłą 

trudność w odnalezieniu się w nowych realiach go-

spodarczych odnotowano zwłaszcza wśród grupy 

tzw. młodych NEETs, czyli młodzieży pozostającej bez 

pracy, poza systemem edukacji i szkoleń, nieaktywnej 

zawodowo. Jak podają badania Eurostatu, w latach 

2008–2011 liczba NEETs zwiększyła się o 34,4% w Hisz-

panii, o 18,3% w Wielkiej Brytanii, 17% we Włoszech 

i o 22,1% w Polsce. Obecnie ich liczbę w całej Europy 

szacuje się na 7,5 mln.

PRoJEkT ENGAGE
Skala tego zjawiska i trudności w jego rozwiązaniu sta-

ły się podstawą do poszukiwania dróg niesienia pomo-

cy i wsparcia zarówno młodym NEETs, jak i osobom 

chcącym pomóc im na nowo aktywnie powrócić na 

rynki pracy – świadczącym lub gotowym świadczyć 

na ich rzecz usługi edukacyjne oraz związane z szero-

ko rozumianym pośrednictwem pracy.

Jedną z takich inicjatyw – pod nazwą EnGage (Tra-

in the Trainer to Engage NEETs) – podjęli partnerzy 

z kilku krajów europejskich. Wyznaczyli sobie zadanie 

opracowania i rozpowszechnienia kursu szkoleniowe-

go, dzięki któremu trenerzy lub osoby chcące praco-

wać jako trenerzy, a także wspierające rynek pracy, 

będą mogły zdobyć wiedzę oraz pozyskać narzędzia 

przydatne w pracy z grupami młodzieży NEETs.

Inicjatywa uzyskała współinansowanie w wyso-

kości 275 tys. euro ze środków Unii Europejskiej w ra-

mach programu Leonardo da Vinci, działania Transfer 

of Innovation. Jako projekt pod nazwą EnGage była 

realizowana od października 2013 do września 2015 

roku przez sześciu partnerów pochodzących z pięciu 

krajów europejskich (rys. 1). Rolę lidera projektu peł-

niła organizacja Springboard Opportunities Limited 
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z Wielkiej Brytanii. Uniwersytet Szczeciń-

ski jako jedyny wśród partnerów repre-

zentował środowisko akademickie.

doBRA dIAGNoZA PoTRZEB JAko 
PodSTAWA dZIAŁANIA
Międzynarodowy zespół opracował kurs, 

opierając się na badaniach przeprowa-

dzonych w pierwszej połowie 2014 roku 

w skali europejskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem krajów partnerów pro-

jektu: Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpa-

nii, Szwecji i Polski. Proces badawczy, ko-

ordynowany przez dr Katarzynę łobacz 

i mgr. Jordana Klimka (Wydział Zarzą-

dzania i Ekonomiki Usług US), podzielony 

został na etapy, aby umożliwić dokładne 

poznanie sytuacji przedstawicieli grupy 

NEETs i ich trenerów, i przeprowadzony 

został z wykorzystaniem innowacyjnej 

platformy badawczej, zaprojektowanej 

nieodpłatnie przez regionalną irmę In-

speo w ramach współpracy badawczej 

z Uniwersytetem Szczecińskim.

Analizie danych poddano 53 ogólno-

dostępne dokumenty krajowe i między-

narodowe (np. artykuły naukowe, raporty 

z badań), a także 17 ogólnodostępnych ma-

teriałów szkoleniowych (np. przewodniki 

i podręczniki dla młodych osób wykluczo-

nych społeczno-ekonomicznie i trenerów 

z nimi pracujących) oraz dane statystyczne 

(np. dane z Europejskiego Sondażu Społecz-

nego za lata 2002–2012).

W krajach partnerskich EnGage zgro-

madzono dodatkowo 101 kwestionariuszy 

wypełnionych przez ekspertów rynku pra-

cy i polityki społecznej oraz 113 kwestio-

nariuszy wypełnionych przez trenerów. 

Ponadto uzyskano dane ze zogniskowa-

nych wywiadów grupowych, w których 

wzięło udział 30 przedstawicieli młodych 

osób z grupy NEETs. Dane te pozwoliły na 

opracowanie szczegółowych wytycznych, 

dotyczących potrzeb szkoleniowych trene-

rów zaangażowanych w pracę z grupami 

NEETs.

kURS I JEGo oCENA PRZEZ 
PIERWSZYCh odBIoRCÓW
Zdiagnozowanie rozproszenia informacji 

stało się przyczynkiem do opracowania 

odpowiednich bloków tematycznych 

w taki sposób, aby spowodować wzrost 

zaangażowania trenerów w wykonywa-

ną pracę i skrócić czas przeznaczany na 

poszukiwanie niezbędnych informacji. 

Materiały zostały przygotowane przez 

lidera projektu, który wykorzystał swoje 

wieloletnie doświadczenie w prowadze-

niu kursów ukierunkowanych na proble-

matykę NEETs.

Ostatecznie kurs zbudowany został 

z siedmiu modułów szkoleniowych. Pierw-

szych pięć zawiera w swojej treści mate-

riały opisowe i prezentacyjne, dotyczące 

funkcjonowania młodych NEETs i możli-

wości oraz zasad efektywnego udzielania 

im wsparcia. Dwa ostatnie to zbiór ćwiczeń 

i praktycznych metod pracy z NEETs. Ma-

teriały te, przetłumaczone na języki part-

nerów, zostały poddane weryikacji w pi-

lotażowych sesjach szkoleniowych, które 

odbyły się we wszystkich krajach objętych 

projektem. Rezultaty tak przeprowadzo-

nych konsultacji wykazały bardzo pozy-

tywny odbiór opracowanych materiałów 

wśród trenerów, a także przedstawicieli 

grupy NEETs, z którymi pracowali podczas 

sesji. Całość tak przygotowanych materia-

łów została udostępniona na stronie inter-

netowej projektu w językach wszystkich 

zaangażowanych partnerów (http://www.

llpengage.eu/).

doWIEdZ SIę WIęCEJ I ZdoBYWAJ 
PRZYdATNĄ WIEdZę!
Ze szczegółowymi rezultatami projektu, 

w tym wynikami dokonanej diagnozy, ma-

teriałami szkoleniowymi oraz rezultatami 

testów pilotażowych, można zapoznać się, 

odwiedzając stronę internetową (http://

www.llpengage.eu/) oraz proile EnGage 

na Facebooku (https://www.facebook.

com/llpengage) i Twitterze (https://twitter.

com/LLP_Engage).

Wszystkie osoby zainteresowane pro-

blematyką grup NEETs mogą skontakto-

wać się z partnerami projektu, korzystając 

z danych dostępnych na jego witrynie. 

Partnerzy zachęcają do zapoznania się 

z udostępnionymi materiałami szkolenio-

wymi, czerpania z dobrych praktyk i pod-

noszenia swoich kompetencji dotyczących 

pracy z młodymi przedstawicielami grupy 

NEETs. Obecnie kurs udostępniony jest 

bezpłatnie, korzystanie z niego nie wyma-

ga żadnej rejestracji. u
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Zobaczyć renifera,
czyli studenci Wydziału Filologicznego 
na praktykach w Norwegii

Jak podczas studiów połączyć naukę języka norweskiego, 
poznawanie kultury i historii Skandynawii oraz 
podróżowanie po najpiękniejszych zakątkach północnej 
Europy? Nic prostszego – wystarczy wziąć udział 
w zagranicznych praktykach, które oferuje swoim 
studentom Wydział Filologiczny US.

Agnieszka Szlachta
doktorantka

Wydziału Filologicznego US

Kolejna grupa studentów skandynawistyki – stu-

diów norweskich wróciła w sierpniu z wymiany 

realizowanej dzięki środkom pozyskanym przez wspól-

ne efektywne działanie Wydziału Filologicznego i Dzia-

łu Spraw Międzynarodowych US w ramach programu 

„Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – mobilność stu-

dentów i pracowników uczelni” (granty norweskie).

Podczas dwóch lat realizacji tego projektu 32 stu-

dentów naszej uczelni studiowało za granicą (w miej-

scowościach Nesna, Lillehammer oraz Mo i Rana). 

Uczestniczyli oni w zajęciach organizowanych przez 

naszych partnerów w szkołach wyższych, uczyli się 

języka norweskiego, a także poznawali tamtejszą kul-

turę i zwiedzali Skandynawię.

Ponadto w programach praktyk realizowali wcze-

śniej zaplanowane projekty: tworzyli słowniczki pol-

sko-norweskie, strony internetowe i blogi oraz prze-

wodniki po miejscowościach, w których przebywali. 

Mieli także możliwość uczestnictwa jako wolontariu-

sze w wydarzeniach kulturalnych.

STUdIA NoRWESkIE W PRAkTYCE
– Podstawowym założeniem kształcenia na kierunku 

skandynawistyka – studia norweskie jest praktyczne 

nauczanie języków obcych – podkreśla prof. dr hab. 

Ewa Komorowska, dziekan Wydziału Filologicznego 

US. – Uważam, że każdy student tego kierunku powi-

nien wyjechać na kilkumiesięczny pobyt do Norwegii, 

aby poznać kraj, którego język i kulturę studiuje. Dzię-

ki pozyskanym w ramach grantu FSS środkom – jako 

jedyny wydział w Polsce – jesteśmy w stanie sinan-

sować takie pobyty semestralne i praktyki grupie stu-

dentów w każdym roku akademickim – dodaje prof. 

Ewa Komorowska.

Celem nauczania na kierunku skandynawistyka – 

studia norweskie jest interdyscyplinarne kształcenie 
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absolwentów, którzy znajdą miejsce na 

rynku pracy. Absolwent skandynawistyki 

będzie bowiem nie tylko biegle posługiwać 

się językiem norweskim (a także szwedz-

kim lub rosyjskim), ale również zdobędzie 

wiedzę o historii, kulturze, geograii, eko-

nomii czy prawie Skandynawii. Podczas 

wyjazdów studenci mają bezpośredni kon-

takt zarówno z językiem, jak i z odmienną 

kulturą: poznają norweskie zwyczaje i tra-

dycje, obserwują inny styl życia. Ponadto 

mają niepowtarzalną okazję, aby nawiązać 

cenne kontakty naukowe i zawodowe, 

które mogą okazać się bardzo przydatne 

w przyszłości.

Jak studenci Wydziału Filologicznego 

US wykorzystali możliwość realizacji czę-

ści studiów na norweskich uczelniach? Oto 

opinie uczestników praktyk.

ANNA Sęk
interdyscyplinarne studia skandynawskie

Najważniejszym celem naszego wyjazdu 

do Høgskolen i Nesny była nauka języka 

norweskiego w bezpośredniej komuni-

kacji, promowanie Polski i naszej kultury 

oraz poznawanie odmienności kulturowej 

Skandynawów. Chciałyśmy również do-

wiedzieć się, co wyróżnia skandynawski 

system szkolnictwa wyższego.

Należy zauważyć, że na studiach 

w Norwegii – ze względu na niewielką 

liczbę studentów – zajęcia są prowadzo-

ne w małych grupach ćwiczeniowych, co 

oczywiście wpływa pozytywnie na rela-

cje, jakie tworzą się między studentami 

a wykładowcami. Zresztą wśród całej spo-

łeczności akademickiej Høgskolen i Nesna 

(liczącej obecnie ok. 1 300 studentów oraz 

110 pracowników naukowych i admini-

stracyjnych) panuje rodzinna atmosfera.

Podczas pobytu został zorganizowany 

specjalnie dla naszej grupy kurs obejmują-

cy podstawy języka norweskiego i kultury 

Norwegii. Co ciekawe, zajęcia odbywały 

się również poza murami uniwersytetu – 

w tamtejszym zwyczaju są wspólne wyj-

ścia w góry lub nad iord.

Dodatkowo miałyśmy możliwość wzię-

cia udziału w zajęciach prowadzonych me-

todą action research. Jest to zupełnie inny 

niż w Polsce system, polegający na ograni-

czeniu roli prowadzącego zajęcia tylko do 

funkcji moderatora rozmowy. To studenci 

zastanawiają się nad opracowaniem dane-

go zagadnienia i nadają tok zajęciom.

Podczas praktyk rozwijałyśmy umie-

jętności językowe i interpersonalne. Mo-

głyśmy poznawać kulturę całkowicie 

odmienną od polskiej, a z drugiej strony 

– starałyśmy się również opowiadać o Pol-

sce i Szczecinie. Dzięki temu wyjazdowi 

poznałyśmy wielu ciekawych ludzi i na 

własne oczy przekonałyśmy się o uroku 

norweskiego krajobrazu.

ENEA JoRGIJ
skandynawistyka – studia norweskie

Już po pierwszym semestrze studiów na 

kierunku skandynawistyka – studia nor-

weskie na Wydziale Filologicznym US 

miałem możliwość wyjazdu na praktykę 

do Norwegii. Zakwaliikowałem się na wy-

jazd do Mo i Rany w regionie Helgeland. 

Mo i Rana to nieduża miejscowość, a Hel-

geland – w wolnym tłumaczeniu oznacza 

– Świętą Ziemię. Tutaj każde miejsce ma 

niezwykłą historię z rodowodem w mito-

logii skandynawskiej.

Na początku pobytu w Norwegii trud-

no mi było przyzwyczaić się do nowej 

kultury i języka, a właściwie dialektu, róż-

niącego się od tego, który opanowałem na 

uczelni. Wszystkie zajęcia odbywały się 

w języku norweskim i były prowadzone 

w tzw. otwartym systemie edukacji, co 

oznacza, że główny nacisk został położony 

na wyposażenie nas w praktyczne umiejęt-

ności, a nie nauczanie teorii – była to nauka 

przez działanie. Prowadziłem przy pomocy 

mentora badania nad metodami uczenia 

się języków obcych, szczególnie – języka 

norweskiego. Uczelnia organizowała dla 

nas również wyjazdy przypominające pol-

skie „zielone szkoły”, podczas których uczy-

liśmy się na świeżym powietrzu.

Wyjazd był dla mnie ogromną szan-

są na praktyczną naukę języka, poznanie 

norweskiej kultury, a także na zdobycie 

nowych doświadczeń. Miałem na przy-

Studenci podczs wycieczki do Traeny

Fot. Claude Goffeney, Nesna University/College
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kład możliwość wyruszenia na wspinacz-

kę ze Steinem P. Aasheimem, znanym 

podróżnikiem, badaczem i pisarzem nor-

weskim.

kRZYSZTof koMoRoWSkI
skandynawistyka – studia norweskie

Na początku moich studiów wyjazd do 

Norwegii wydawał się daleką, niezbyt re-

alną perspektywą. Jednak dzięki progra-

mowi FSS – granty norweskie spędziłem 

trzy miesiące na praktykach w campusie 

Helgeland w Mo i Ranie.

Nie musiałem martwić się o kwestie 

inansowe, projekt ten obejmował koszty 

pobytu w Norwegii i przejazdów. Mogłem 

zatem skupić się na najważniejszym dla 

mnie w tym momencie zadaniu – prak-

tycznej nauce języka norweskiego. Po-

nadto miałem niepowtarzalną okazję, aby 

wiedzę zdobytą na uczelni wykorzystać 

w codziennych sytuacjach. Jako student 

otrzymałem pełny dostęp do biblioteki. 

I chociaż maj to w Norwegii miesiąc egza-

minów kończących rok akademicki, zorga-

nizowano dla nas kilkudniowy studencki 

wyjazd na cudowną wyspę Traena, gdzie 

mogłem poznać kulturę norweską, a tak-

że spróbować swoich sił we wspinaczce. 

Wróciłem później na tę wsypę, aby uczest-

niczyć jako wolontariusz w tamtejszym fe-

stiwalu muzycznym.

Dzięki wyjazdowi mogłem przekonać 

się, jak funkcjonuje system kształcenia 

w Norwegii, który w znacznym stopniu 

opiera się na multimediach (często zajęcia 

prowadzone są przez internet z wykorzy-

staniem kamery).

Podczas naszego pobytu opracowy-

wałem przewodnik po Mo i Ranie. Jednak 

w ciągu tych trzech miesięcy udało mi się 

poznać nie tylko to miasto i jego okolice. 

Odwiedziłem również wiele innych miej-

scowości w Norwegii (m.in. Bodø, Trondhe-

im, Oslo, Nesnę, Tomę).

I zapewniam, że nie ma lepszego wi-

doku od renifera przechodzącego przez 

drogę!

MARTA WYLEGAŁA

absolwentka Wydziału Filologicznego

Miałam okazję wyjechać na trzymie-

sięczną praktykę do miejscowości Mo 

i Rana w północnej Norwegii. Mieszka-

łam w campusie uniwersyteckim, bardzo 

nowoczesnym i dobrze zorganizowanym 

obiekcie. Otrzymałam również kartę stu-

dencką, dzięki której miałam zniżki na ko-

munikację miejską oraz bilety do różnych 

instytucji kultury.

Mogłam uczestniczyć we wszystkich 

zajęciach, jakie odbywają się na uniwersy-

tecie w Mo i Ranie. Ponadto kadra pedago-

giczna organizowała zajęcia specjalnie dla 

naszej grupy z Polski. Edukacja norweska 

jest nastawiona na praktyczne nauczanie. 

Studenci nie mają tam wielu zajęć, jednak 

dużo pracują w grupach przy wspólnych 

projektach i to kształci ich umiejętności ko-

munikowania się i współpracy.

Uczestniczyłam w kursie, który obej-

mował zarówno naukę języka norwe-

skiego, jak i wiedzę o historii i kulturze 

norweskiej. I choć praktyki się skończyły, 

nadal mam kontakt z tamtejszymi nauczy-

cielami oraz studentami. Co więcej – dzięki 

współpracy Wydziału Filologicznego z Ne-

sna University/College – norweska kadra 

miała już okazję odwiedzić Szczecin. Nasza 

współpraca nie zakończyła się na moim po-

wrocie – wręcz przeciwnie.

Swoje wrażenia z pobytu na prakty-

kach w Norwegii studenci dokumentowali 

m.in. na facebookowym proilu „Nordic 

Talking” (www.facebook.com/NordicTal-

king) oraz blogu: www.usinnorway.blog-

spot.no. O uczestnikach wymiany pisały 

również lokalne norweskie media.

Kolejna kwaliikacja na praktyki w ra-

mach FSS – grantów norweskich będzie 

prowadzona w bieżącym roku akademic-

kim. Dokładnie terminy oraz kryteria kwa-

liikacji będą dostępne na stronie: www.

wf.usz.edu.pl/studia-skandynawskie. u

Student Enea Jorgij podczas praktyki w Norwegii.

Fot. archiwum prywatne
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dr hab. Paweł Cięszczyk, 
prof. US
prodziekan ds. nauki  
Wydział Kultury Fizycznej
i Promocji Zdrowia US

O tym, jak szeroki będzie zakres badań, przekonał 

się osobiście Olgierd Geblewicz, marszałek Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, który 13 lipca tego 

roku, w obecności JM Rektora prof. dr. hab. Edwarda 

Włodarczyka, przeprowadził tzw. wizytę gospodar-

czą. Po centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych 

Człowieka (CBSFC) naszego gościa oprowadzili dr hab. 

Jerzy Eider, prof. US, dziekan Wydziału Kultury Fi-

zycznej i Promocji Zdrowia US, w którego ramach bę-

dzie funkcjonowała jednostka, oraz dr hab. Agnieszka 

Maciejewska, odpowiedzialna w CBSFC za realizację 

badań genetycznych.

Celem wizyty było nie tylko sprawdzenie aktual-

nego stanu zaawansowania realizacji inwestycji, ale 

także podjęcie działań związanych z usankcjonowa-

niem charakteru i ram współpracy CBSFC z przedsta-

wicielami biznesu, innymi jednostkami badawczo-ro-

zwojowymi oraz społecznością lokalną.

W strukturach CBSFC już niebawem działalność 

rozpoczną cztery doskonale wyposażone laboratoria, 

pozwalające prowadzić specjalistyczne badania z za-

kresu izjologii, genetyki, biochemii i biomechaniki. 

Zakończono już wszystkie prace budowlane (aktualnie 

trwa meblowanie budynku i realizowane są ostatnie 

dostawy sprzętu laboratoryjnego), a głównym proble-

mem pozostaje teraz sprawa opracowania szczegóło-

wych zasad funkcjonowania.

PRoBLEMY Z TRANSfEREM WIEdZY
Chodzi przede wszystkim o sprawy związane z tzw. 

transferem wiedzy oraz zapewnieniem inansowania 

realizowanych projektów badawczych. Według obo-

wiązujących aktualnie przepisów laboratoria badaw-

cze doinansowywane ze środków Unii Europejskiej 

zobowiązane są do upowszechniania całości wyników 

realizowanych w nich badań. Najczęściej jest to jednak 

nie do przyjęcia z punktu widzenia interesów irm 

zgłaszających się do tego typu jednostek z propozycją 

współpracy czy też prośbą o pomoc w rozwiązaniu 

określonych problemów.

Z drugiej strony, w myśl tych samych przepisów, 

prace badawcze realizowane w takich instytucjach po-

winny mieć charakter non proit, co jest skrajnie nie-

korzystne dla zarządzających nimi uczelni.

Omawiany problem jest powszechnie znany i ma 

charakter systemowy. Prace związane z jego rozwiąza-

niem prowadzone są nie tylko na poziomie szkół wyż-

szych czy urzędów marszałkowskich, ale także odpo-

wiedzialnych za to ministerstw, a nawet organów Unii 

Europejskiej.

Z uwagi na duże zainteresowanie potencjalnych 

kooperantów, problem ten należy uznać za bardzo 

istotny i naglący.

NAJPIERW SPoRToWCY
Obecnie największym zainteresowaniem potencjal-

nych współpracowników cieszy się laboratorium 

izjologiczne, w którym w ramach rozruchu i te-

stowania sprzętu odbyły się już pierwsze badania 

diagnostyczne sportowców. W najbliższym okresie 

zaplanowano już badania zarówno tych najlepszych 

z naszego regionu (między innymi piłkarzy nożnych, 

Nowo otwarte centrum Badań 
Strukturalno-Funkcjonalnych 
człowieka Uniwersytetu 
Szczecińskiego

Już niebawem w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka Uniwersytetu 
Szczecińskiego rozpoczną funkcjonowanie cztery nowoczesne laboratoria. Prowadzona 
w nich będzie szeroka gama badań przydatnych w wielu dziedzinach nauki i praktyki 
gospodarczej.
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koszykarzy, piłkarki ręczne), jak też kadro-

wiczów Polski – pływaków czy bokserów.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 

CBSFC dysponuje specjalistycznym, rzad-

ko spotykanym w innych jednostkach 

zajmujących się badaniem sportowców, 

sprzętem do badań wydolnościowych (np. 

gazo-analizator pozwalający na badania 

poboru tlenu w trakcie pływania, któ-

rym oprócz CBSFC dysponuje tylko jedna 

jednostka naukowa w Polsce). Pozostały 

sprzęt zakupiony na potrzeby laboratorium 

izjologii pozwala na uznanie go obecnie za 

najlepiej wyposażoną tego typu jednostkę 

w Polsce. Nie tylko owo wyposażenie, ale 

także zastosowane w nim rozwiązania ar-

chitektoniczne i organizacyjne, pozwolą 

na prowadzenie kompleksowych badań 

reprezentantów praktycznie każdej dyscy-

pliny sportowej (w tym także sportowców 

niepełnosprawnych).

BAdANIA GENETYCZNE
Pomysł na powstanie CBSFC i podjęcie 

ostatecznej decyzji dotyczącej jego inan-

sowania związany jest przede wszystkim 

z prowadzonymi na Wydziale Kultury 

Fizycznej i Promocji Zdrowia badaniami 

genetycznymi. Wraz z rozwojem i krysta-

lizacją pierwotnych koncepcji funkcjono-

wania Centrum (wszystko rozpoczęło się 

od planów dotyczących badania genów 

kodujących białka kolagenowe w kontek-

ście predyspozycji do uszkodzeń aparatu 

ruchu) podjęto decyzję o uzupełnieniu jego 

możliwości badawczych w zakresie bio-

chemii i biomechaniki.

Pomysłodawcy CBSFC już na etapie 

prac budowlanych zadbali o to, by w przy-

szłości umożliwić jak najszybszą certyika-

cję laboratoriów genetyki i biochemii, co 

umożliwi z kolei podjęcie szerokiej gamy 

badań usługowych.

Do tego czasu w Centrum kontynu-

owane będą już wcześniej rozpoczęte pro-

jekty, a także nowe badania wynikające 

z kooperacji z innymi jednostkami nauko-

wymi i podmiotami prywatnymi. Warto 

w tym przypadku wspomnieć o projektach 

naukowych, dotyczących genetycznych 

podstaw funkcjonowania poszczególnych 

szlaków metabolicznych (co jest szczegól-

nie istotne nie tylko w sporcie, ale także 

i medycynie), realizowanych we współ-

pracy z naukowcami z USA, Australii, Rosji 

i RPA.

BRANżA fARMACEUTYCZNA, 
oBUWNICZA I ChEMICZNA
Trwają także zaawansowane prace przygo-

towawcze nad rozpoczęciem współpracy 

z irmami prywatnymi z branży farmaceu-

tycznej (badania efektywności suplemen-

tów diety), biotechnologicznej (badania 

związane z produkcją sztucznej skóry, a tak-

że wpływu aktywnych składników diety 

na organizm ludzki), obuwniczej (pomoc 

w monitoringu i ocenie ergonomiczności 

produktów), a nawet chemicznej (bada-

nia uzupełniające w ocenie efektywności 

bakteriobójczej preparatów chemicznych). 

Szeroki zakres planów związanych z funk-

cjonowaniem laboratoriów genetycznego 

i biochemicznego nie zmienia oczywiście 

głównego obszaru ich działalności, którym 

wciąż pozostaje szeroko rozumiana aktyw-

ność izyczna i sport.

ANALIZA RUChU
Ostatnie z powołanych do życia w struk-

turze CBSFC laboratoriów jest przygoto-

wane do prowadzenia badań biomecha-

nicznych, a więc wszelkich projektów 

związanych z wielowymiarową i wielo-

płaszczyznową analizą ruchu. Badania 

tego typu uważane są obecnie za podwa-

linę i bazę wszelkich czynności motorycz-

nych, bez których nie można wyobrazić 

sobie możliwości prowadzenia efektyw-

nego treningu sportowego. Co więcej, 

badania biomechaniczne są także pożąda-

nym komponentem wielu prac badawczo-

-rozwojowych realizowanych przez wiele 

podmiotów prywatnych.

o SPoRCIE koMPLEkSoWo
Pomysłodawcy Centrum Badań Struktu-

ralno-Funkcjonalnych Człowieka, oprócz 

oczywistej dla tego typu jednostek działal-

ności badawczej, widzą w nim także miej-

sce wymiany myśli i koncepcji związanych 

nie tylko ze sportem i kulturą izyczną. 

Kompleksowe podejście do problemów 

współczesnego sportu, a także otwartość 

na wszelkie inne obszary potencjalnej 

współpracy, pozwalają przypuszczać, że 

szybko zyska ono uznanie środowiska lo-

kalnego – zarówno sportowego, jak i biz-

nesowego. Być może w przyszłości CBSFC 

stanie się wizytówką Uniwersytetu Szcze-

cińskiego – czas pokaże. Pełen rozruch jed-

nostki powinien nastąpić wraz z końcem 

października. u

PROJEKTY

Wizyta gospodarcza w Centrum Badań Strukturalno- 

-Funkcjonalnych Człowieka. Od lewej dr hab. Agnieszka 
Maciejewska, prof. US; JM Rektor prof. Edward 
Włodarczyk; Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego 

Fot. Agnieszka Skrycka
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Przeświadczenie Beniamina Franklina, że „nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” 
towarzyszy działaniom pracowników Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego, którzy dostrzegając wagę potrzeb edukacyjnych osób w wieku 60+ 
 od 2014 roku, podjęli adekwatne ku temu działania.

Szansa nie tylkodla seniorów

Ta naukowa i dydaktyczna aktywność wypływa 

również ze świadomości potrzeb społecznych 

w zakresie przygotowania do starości, jej godnego za-

bezpieczenia, stwarzania warunków dla międzypo-

koleniowej aktywności oraz uświadamiania wartości 

starości w rodzinie i społeczeństwie.

Przemiany demograiczne wymagają odpowiedzi 

szkół wyższych na starzenie się społeczeństw. To także 

konieczność przedeiniowania tego procesu poprzez 

ukazanie go nie jako problemu, ale jako pojawienia 

się nowych możliwości. Uczelnie wypełniając swą nie 

tylko edukacyjną misję, nie mogą pozostawać obojętne 

wobec rodzącego się potencjału aktywnych, pozosta-

jących w stosunkowo dobrym zdrowiu osób w tzw. 

„trzecim wieku”, które w przyszłości, mogą podejmo-

wać studia na równi z osobami młodymi

WYdZIAŁ hUMANISTYCZNY UNIWERSYTE-
TU SZCZECIńSkIEGo JAko LIdER dZIAŁAń 
NA RZECZ SENIoRÓW W REGIoNIE
W misji Wydziału Humanistycznego US znajduje się 

współpraca z miastem Szczecin i regionem zachodnio-

pomorskim, także w zakresie tworzenia spójnego sys-

temu realizacji zadań polityki socjalnej oraz integracji 

społeczności regionu.

Wymiernym efektem realizacji misji, która przy-

świeca działaniom podejmowanym przez nasz wy-

dział jest popularyzowanie humanistycznego po-

dejścia do kwestii starzenia się i starości. Tworzenie 

świata przyjaznego starości to przede wszystkim pro-

wadzenie edukacji seniorów – w ramach powstałych 

dr Beata Bugajska 
przewodnicząca 
szczecińskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa 

Gerontologicznego

koordynatorka 

„Szczecińskiego 
Humanistycznego 
Uniwersytetu Seniora” 
laureatka tytułu 
Szczecinianka Roku 2015
za wieloletnią pracę
na rzecz seniorów
Wydział Humanistyczny US

w kwietniu 2014 r. Szczecińskiego Humanistycznego 

Uniwersytetu Seniora oraz Latającego Humanistycz-

nego Uniwersytetu Seniora – oraz podejmowanie 

działań mających na celu wzmocnienie pozycji Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku w regionie i budowanie 

dalszej współpracy.

W centrum uwagi znajdują się też działania w ra-

mach podpisanego w 2014 r. przez 31 podmiotów Za-

chodniopomorskiego Partnerstwa na rzecz Aktywno-

ści Seniorów, którego sygnatariuszem był też Wydział 

Humanistyczny.

SZCZECIńSkI hUMANISTYCZNY 
UNIWERSYTET SENIoRA
W zajęciach Uniwersytetu Seniora uczestniczy już 

450 osób (w ubiegłym roku było ich 200). Co dwa tygo-

dnie, w sobotę, odbywają się zjazdy, podczas których 

słuchacze uczestniczą w wykładach oraz w pięciu 

seminariach – etnograicznym, historycznym, polito-

logicznym, ilozoicznym i psychologicznym – prowa-

dzonych przez pracowników naukowych Wydziału 

Humanistycznego US.

Dzięki streamingowi wykłady są dostępne 

w Internecie online (znaleźć je można później na 

stronie www.shus.whus.pl, w zakładce „Video”). 

W pozostałe dni tygodnia prowadzone są warszta-

ty, m.in.: informatyczne, plastyczne, fotograiczne. 

Ponadto grupy pasjonatów mogą grać w szachy lub 

przygotować spektakl teatralny. Grupa Wolontaria-

tu i Mentoringu, w której skład wchodzą osoby do-

strzegające potrzebę podejmowania działań na rzecz 
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innych, wdraża projekty wolontariatu 

hobbystycznego, np. słuchaczki SHUS pod 

okiem prof. dr hab. Agnieszki Popieli, kie-

rownik Katedry Botaniki I Ochrony Przy-

rody (Wydział Biologii), wykonują arku-

sze zielnikowe w Herbarium Stetinensis. 

Warto podkreślić, że Szczeciński Huma-

nistyczny Uniwersytet Seniora zawiera 

w sobie zamysł szerszej koncepcji włącza-

nia osób starszych w życie akademickie, 

począwszy od uczestnictwa w wybranych 

zajęciach na zasadzie „wolnego słuchacza”, 

seminariach i konferencjach, badaniach, aż 

po podejmowanie decyzji podjęcia studiów 

w trybie stacjonarnym lub/i podyplomo-

wym w przyszłości.

LATAJĄCY hUMANISTYCZNY 
UNIWERSYTET SENIoRA
Działalność w 25 miejscowościach woje-

wództwa zachodniopomorskiego Lata-

jącego Humanistycznego Uniwersytetu 

Seniora to udana próba implantowania 

idei edukacji w środowiskach lokalnych. 

Wydział Humanistyczny opracował dłu-

gofalową koncepcję popularyzacji wiedzy 

z różnych dziedzin nauk humanistycznych 

i społecznych w regionie, budowania bazy 

wykładowców i rozbudowy sieci UTW 

oraz angażowania jego liderów w kreowa-

nie lokalnej polityki senioralnej.

Otwarte wykłady przeprowadzone 

w 2014 r. w dwudziestu pięciu UTW przy-

ciągnęły 1746 osób, w warsztatach wzięło 

udział 986 osób. Do końca 2015 r. zamierza-

my przeprowadzić po dwa wykłady w każ-

dym z UTW.

V ZAChodNIoPoMoRSkIE foRUM 
LIdERÓW UNIWERSYTETÓW 
TRZECIEGo WIEkU
W dniach 11–12 września 2015 r. odbyło 

się piąte już Zachodniopomorskie Forum 

Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 

poświęcone kwestii rozwoju wolontaria-

tu i mentoringu w UTW. Uczestniczyło 

w nim 120 osób z dwudziestu pięciu UTW 

z naszego województwa.

W części plenarnej wysłuchaliśmy 

wykładu prof. dr hab. Barbary Kromo-

lickiej, która zwracała uwagę na walory 

wolontariatu, przywołując wyniki badań 

obrazujące stosunkowo niski, w porówna-

niu do innych krajów UE, poziom zaanga-

żowania wolontariackiego osób wieku 60+ 

w Polsce.

Dr Magdalena Leszko z Uniwersyte-

tu w Northwestern (Stany Zjednoczone) 

przedstawiła specyikę wolontariatu se-

niorów w Stanach Zjednoczonych.

Dominik Mosiczuk, (Towarzystwo Ini-

cjatyw Twórczych „ę”) zaprezentował dobre 

praktyki angażujące seniorów w rozwój 

społeczności lokalnych, realizowane przez 

Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce, 

a pisząca te słowa, na przykładzie pracy 

wolontariuszek w Herbarium Stetinensis, 

ukazała, w jaki sposób rozwijać można wo-

lontariat hobbystyczny.

Podczas Forum podane do wiadomo-

ści zostały wyniki Konkursu literackiego 

„Ocalić od zapomnienia”, skierowanego do 

mieszkańców naszego regionu, ogłoszone-

go przez Wydział Humanistyczny w maju 

2015 r., na który napłynęło 35 prac. Pierw-

szą nagrodę zdobyła Antonina Abramiuk 

(rocznik 1928) za pracę zatytułowaną: Wy-

wózka oczami dziecka… i po wojnie.

Również podczas Forum Olgierd Geble-

wicz, marszałek Województwa Zachodnio-

pomorskiego, wręczył nominacje do Regio-

nalnej Rady ds. Seniorów. Przypomnijmy, 

że to podczas II Zachodniopomorskiego Fo-

rum Liderów UTW ( 2012), wnioskowano 

o jej powołanie i postulowano uwzględnie-

nie licznego przedstawicielstwa środowisk 

senioralnych, w tym UTW.

Środki na inansowanie działań na 

rzecz seniorów pozyskuje Stowarzyszenie 

Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół 

Wydziału Humanistycznego Uniwersyte-

tu Szczecińskiego „Razem”, którego preze-

ską jest prof. dr hab. Barbara Kromolicka.

Jako gerontolog i pedagog społeczny, 

a także osoba koordynująca opisane pro-

jekty (Ramka nr 1), doceniam możliwość 

udziału w tworzeniu w środowisku akade-

mickim świata przyjaznego starości. Mam 

tym samym świadomość realizacji społecz-

nej misji uniwersytetu, otwartego na po-

trzeby wszystkich pokoleń. u

Projekty przeprowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów Pracowników i Przyjaciół Wydziału 

Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem”:

I.  2014 r.: Razem dla Seniora (współinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego) 

oraz Edukacja do potęgi Senior (współinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki So-

cjalnej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)).

II.  2015: realizowane są cztery projekty: Zachodniopomorski Senior oraz Senior w rodzinie i dla rodzi-

ny (współinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego; Humanistyczny Senior 

(w ramach programu ASOS); UTW dla społeczności lokalnej (współinansowany przez Towarzy-

stwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności).

Skład osobowy Regionalnej Rady ds. Seniorów I kadencji: Anna Mieczkowska (członek Zarządu Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego), Teresa Kalina (przewodnicząca Sejmiku Zachodniopomorskie-

go), Arkadiusz Klimowicz (burmistrz Miasta Darłowa), Marcin Kowalski (zastępca dyrektora ROPS 

UMWZ), Ewa Sowa (zastępca prezydenta Miasta Stargard Szczeciński), Dorota łabinowicz (dyrektor 

Wydziału Zdrowia UMWZ), Janina Jakubowska (starszy inspektor w Wydziale Spraw Społecznych 

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), Maria Jędrzejczyk (dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Choszcznie), Ryszard Budzisz (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie), 

Joanna łaskarzewska (dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Szczecinie), Hanna Szczuka (prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przyjazne Miasto”, Szcze-

cin), Czesław Zdrojewski (prezes Stowarzyszenia „Fraza”, Koszalin), Szymon Olbrychowski (architekt, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Eleonora Jakubiak-Adamczyk (prezes 

UTW w Szczecinie), Jerzy Dembski (prezes Polickiego UTW), Irena Ciesielska (prezes UTW przy Poli-

technice Koszalińskiej), Maria Syrek (prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Schronisk Młodzieżowych), Zoia Michalewicz (prezes UTW w Goleniowie), Irena Frankiewicz (prezes 

UTW w Kołobrzegu), Beata Bugajska (Wydział Humanistyczny, Katedra Pedagogiki Społecznej US).

Ramka nr 1
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Absolwenci projektu katedry 
Italianistyki US „cały Szczecin 
mówi po włosku” z dyplomami

22 czerwca 2015 r. w Auli Wydziału Teologicznego US odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów potwierdzających ukończenie klasy dwujęzycznej z językiem włoskim 
absolwentom Gimnazjum nr 14 oraz Szkoły Podstawowej nr 45 w Szczecinie. 

Obie szkoły biorą udział w projekcie „Cały Szczecin 

mówi po włosku” – stworzonym przez dr. hab. 

Angela Rellę i pilotowanym od 2008 roku przez Kate-

drę Italianistyki US.

Obecnie w ramach projektu język Dantego po-

znaje w Szczecinie około 1100 uczniów, począwszy od 

przedszkolaków, przez gimnazjalistów i licealistów, po 

studentów uniwersyteckich. W Zespole Szkół Ogól-

nokształcących nr 4, zarządzanym przez Mirosława 

Mikę, języka włoskiego uczy się 157 gimnazjalistów 

oraz 85 licealistów, w Szkole Podstawowej nr 45, kie-

rowanej przez Gabrielę Renkiewicz, jest blisko 160 

uczniów klas z językiem włoskim. Ponadto do projektu 

przystąpiły: Przedszkole Publiczne nr 66 „Pod kasztan-

kiem”, Przedszkole Publiczne nr 54 „Plastusiowo” oraz 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Szcze-

cinie. Nauczanie języka włoskiego prowadzone jest 

także w Zespole Szkół Muzycznych oraz w Szkole Pod-

stawowej nr 7. Na poczatku nowego roku szkolnego do 

projektu przystąpiły kolejne szczecińskie placówki.

– Ten szczeciński projekt, to jedyne tego typu 

przedsięwzięcie realizowane w Polsce i najprawdo-

podobniej również w Europie, co potwierdził dwa lata 

temu ambasador Włoch w Polsce − podkreślił z dumą 

obecny na uroczystości wiceprezydent miasta Szcze-

cin Krzysztof Soska.

– Zainteresowanie nauką języka włoskiego jest 

bardzo duże w całej Polsce, wskazuje na to przede 

wszystkim liczba kandydatów na studia ilologiczne: 

język włoski (6,6%) znajduje się na trzecim miejscu 

w kategorii popularności, po języku angielskim (50,2%) 

i niemieckim (11,6%) − potwierdził dr hab. Angelo Rella, 

konsul honorowy Włoch w Szczecinie oraz kierownik 

Katedry Italianistyki, która od 2010 roku jest siedzibą 

egzaminacyjną certyikatu CILS.

– Rezultaty kontroli Państwowej Komisji Akredy-

tacyjnej potwierdzają, iż Katedra Italianistyka jest bar-

dzo dobrym ośrodkiem nauczania języka włoskiego 

w naszym kraju − dodał ks. dr hab. Grzegorz Wejman, 

prof. US, prodziekan ds. nauki WT US.

– Język włoski jest chętnie studiowany w Szczeci-

nie, ale muszę stwierdzić, że także język polski znajdu-

je się wśród ulubionych języków obcych wybieranych 

przez studentów Uniwersytetu w Bari. Taki stan rze-

czy jest niewątpliwie owocem piętnastoletniej współ-

pracy pomiędzy naszymi uczelniami − oświadczył 

podczas uroczystości prof. Gaetano Dammacco, dele-

gat włoskiej uczelni do spraw współpracy z US. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US

PROJEKTY

Uroczystość rozdania 
dyplomów

Fot. Jerzy Giedrys
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Uniwersytet Szczeciński15 lat „na MOśCIE”
Jubileusz 15-lecia Programu Mobilności Studentów i Doktorantów (MOST) to dobra 
okazja do podsumowań i prezentacji planów rozwojowych. 

Joanna Kałużna
ogólnopolska

koordynatorka

Programu MOST
Biuro Uniwersyteckiej 

Komisji Akredytacyjnej

Uniwersytet Szczeciński jest „na MOŚCIE” od 2000 

roku. Jako uczelnia aktywnie działająca na forum 

Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, która na zle-

cenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 

prowadzi Program, chętnie promuje ideę mobilności. 

Dzięki tym działaniom rokrocznie około 50 studen-

tów zarówno wyjeżdża ze Szczecina, jak i odwiedza to 

akademickie miasto. Mimo że Program ma już swoją 

tradycję, wciąż warto o nim przypominać, szczególnie 

że w murach uniwersytetu każdego roku pojawiają się 

nowi studenci.

W skali ogólnokrajowej ten „polski Erasmus” 

umożliwia tymczasową zmianę uczelni niemal 800 

osobom rocznie. Decyzja, czy student lub doktorant 

opuści macierzystą Alma Mater na semestr lub cały 

rok akademicki, zależy tylko od niego.

Co istotne, może nawet zdecydować się na okre-

sową przerwę od studiowania danego kierunku, 

wybierając kierunek pokrewny. Np. zafascynowany 

kulturą Rosji student ilologii rosyjskiej może skorzy-

stać z oferty specjalizacji rosjoznawczej na kierunku 

kulturoznawstwo. Kogoś innego może zaintereso-

wać księgozbiór jednej z niemal trzydziestu bibliotek 

uniwersyteckich, do których dostęp mają uczestnicy 

Programu. Można także zdecydować się po prostu na 

wyjazd, aby spędzić kilka miesięcy w Krakowie, War-

szawie czy… nad morzem. Powodów wyjazdu jest tyle, 

ilu uczestników.

Niektórzy zbierają materiały do pracy magister-

skiej, jak choćby student odległego od Wrocławia uni-

wersytetu, który dzięki udziałowi w Programie mógł 

przeprowadzić liczne wywiady z repatriantami z Kre-

sów Wschodnich, mieszkającymi w stolicy Dolnego 

Śląska.

MoST PRZEd ERASMUSEM
Dlaczego jeszcze warto skorzystać z Programu MOST? 

Wielu twierdzi, że to trening przed Erasmusem, choć 

w przeciwieństwie do europejskiego programu mobil-

ności, Biuro UKA stawia na samodzielność studentów, 

czyli na przygotowanie przez nich indywidualnego 

i dobranego do realnych potrzeb planu wyjazdu. Nie-

jednokrotnie po zakończeniu wymiany dowiadujemy 

się, że nasz beneicjent wreszcie poczuł się jak ktoś, od 

kogo nie tylko wszystko zależy – właściwe sporządze-

nie porozumienia o programie zajęć, wybór odpowied-

nich przedmiotów – ale także jak ten, na kim spoczywa 

pełna odpowiedzialność za dany semestr.

PRoGRAM W oCENIE dokToRANTÓW
Uczestnicy studiów III stopnia to wyjątkowa część 

społeczności akademickiej. Z jednej strony wciąż pozo-

stają w żakowskich ławach, a z drugiej – sami prowa-

dzą ćwiczenia czy nawet wykłady. Niejednokrotnie 

w toku kolejnych lat studiów orientują się, że zakład, 

do którego przynależą, nie składa się wyłącznie z en-

tuzjastów ich tematów badawczych. Podejmują więc 

decyzję, by poszukać naukowych partnerów na innej 

uczelni. Dzięki Programowi MOST niejednokrotnie za-

praszani są do zespołu naukowego realizującego grant, 

organizują konferencje naukowe czy publikują w cza-

sopismach naukowych uniwersytetu przyjmującego. 

Wreszcie, nie mogąc realizować takiej liczby godzin 

dydaktyki, która by zaspokoiła ich ambicje, prowadzą 

ćwiczenia dla studentów na partnerskich uczelniach.
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koLEJNE 15 LAT?
Jaka przyszłość rysuje się przed Progra-

mem MOST? Z pewnością będą ją cecho-

wać nieustanne zmiany. Każdego roku do 

dwudziestu uczelni fundacyjnych dołą-

czają kolejne, zwane stowarzyszonymi. 

W okresie ostatnich dwóch lat „na MO-

ŚCIE” znalazły się m.in.: Akademia Obrony 

Narodowej, Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Wojskowa Akademia Techniczna, poznań-

ski Uniwersytet Ekonomiczny czy uczelnie 

artystyczne lub pedagogiczne. W ofercie 

jest już łącznie dwadzieścia siedem uczelni. 

koordynator ogólnouczelniany:

Małgorzata Dąbrowska

Dział Spraw Studenckich

e-mail: 

malgorzata.dabrowska@univ.szczecin.pl

tel. (048) 91 444 11 90

Bartosz Wilk
student V roku prawa 
Wydział Prawa
i Administracji US

Diamentowy grant – 
to możliwe

W lipcu 2015 r. zostałem laureatem konkursu „Diamentowy Grant”. Jest to dobra 
wiadomość nie tylko dla mnie i mojego opiekuna naukowego, dr. hab. Jerzego Ciapały, 
prof. US, ale także dla zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych studentów 
naszej uczelni. 

To dowód na to, że można z sukcesem konkurować 

ze studentami innych polskich uczelni – również 

z tymi z największych polskich ośrodków akademic-

kich, które uchodzą za preferowane.

Przygotowany i zgłoszony przeze mnie projekt ba-

dawczy dotyczy analizy zagadnień prawnych, zatem 

mieści się w zakresie szeroko pojętych nauk humani-

stycznych i społecznych. Warto jednak podkreślić, że 

„Diamentowy Grant” jest programem interdyscypli-

narnym, można więc zgłosić projekt z różnych dzie-

dzin – także z nauk przyrodniczych i medycznych 

tudzież ścisłych i technicznych. To propozycja dla stu-

dentów wielu kierunków, którzy są zainteresowani 

prowadzeniem własnych badań.

Bycie laureatem tego konkursu to niewątpliwie 

wyróżnienie i satysfakcja, ponieważ jednym z branych 

pod uwagę kryteriów była ocena dotychczasowych 

osiągnięć naukowych. To także informacja zwrotna, 

że czas (i pieniądze) poświęcony na badania, udział 

w konferencjach, w pracach kół naukowych czy pisa-

nie tekstów naukowych zostały docenione.

Najważniejsze jest jednak to, że ministerialny 

„Diamentowy Grant” umożliwia prowadzenie badań 

inansowanych z budżetu państwa, a w efekcie daje 

Przy tak wielkim wyborze każdy znajdzie 

coś dla siebie, a warto pamiętać, że kolejna 

rekrutacja do Programu potrwa od 31 paź-

dziernika do 30 listopada 2015 roku.

Zapraszamy do skorzystania z możli-

wości nie tylko sprawdzenia, jak wygląda-

ją studia na innych uczelniach, ale także 

nawiązania kontaktów naukowych i… 

towarzyskich – wszystko to na pewno za-

procentuje w przyszłości.

Dołącz do tych, co „na MOŚCIE”!

www.most.amu.edu.pl u
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szansę na rozwój naukowy. Co istotne, owe 

środki obejmują nie tylko pokrycie kosz-

tów poniesionych podczas realizacji prac 

badawczych (związanych m.in. z udziałem 

w konferencjach, zakupem podręczników, 

kwerendami), ale także – obowiązkowo – 

wynagrodzenie dla studenta jako autora 

i wykonawcy projektu. Niezależność inan-

sowa jest ważnym elementem programu, 

akcentowanym przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego.

Oczywiście otrzymanie grantu ozna-

cza obowiązek prowadzenia badań zgod-

nie z przedstawionym harmonogramem 

i kosztorysem. Swój projekt badawczy za-

planowałem na dwa lata, a w ciągu dwóch 

miesięcy po zakończeniu będę musiał go 

rozliczyć merytorycznie i inansowo. Poza 

tym efekty mojej pracy będą cyklicznie 

poddawane ocenie przez zespół ekspertów, 

powołany przez Ministra Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego. Stanowi to dla mnie wy-

zwanie – przeprowadzenie projektu będzie 

bez wątpienia cennym doświadczeniem, 

które zaprocentuje w przyszłości.

NIE TYLko oChRoNA PRAWNA
W ramach projektu badawczego zajmę się 

problemem ochrony Pomników Zagłady 

w polskim systemie prawnym. Takimi po-

mnikami są tereny, na których znajdują się 

byłe hitlerowskie obozy zagłady (w Oświę-

cimiu, Majdanku, Sztutowie, Rogoźnicy, 

Treblince, Chełmnie nad Nerem, Sobiborze, 

Bełżcu). To osiem miejsc, które podlegają 

szczególnej – idącej dalej niż w przypadku 

innych zabytków – ochronie prawnej, za-

gwarantowanej na mocy przepisów odręb-

nej ustawy.

Na początku postaram się przeanali-

zować powody, uzasadnienie i cel wpro-

wadzenia do polskiego systemu prawnego 

szczególnej ochrony Pomników Zagłady. 

Zastanowię się także nad tym, czy wska-

zane działania legislacyjne były konieczne 

i proporcjonalne z punktu widzenia kon-

stytucyjnych wolności i praw, które – za 

przyczyną ustawy o ochronie terenów by-

łych hitlerowskich obozów zagłady z 1999 

r. – zostały ograniczone. Przebadam w tym 

celu przebieg procesu legislacyjnego nad 

projektem tejże ustawy.

Podczas dalszej części moich prac zba-

dam, czy w innych wybranych państwach 

europejskich otacza się szczególną ochro-

ną określone grupy zabytków – zwłaszcza 

czy odrębne regulacje odnoszą się tam do 

terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady. Jeśli okaże się, że istnieją takie re-

gulacje, wtedy ustalę, z jakich powodów je 

wprowadzono i jakich zabytków dotyczą.

Szczególna ochrona prawna Pomni-

ków Zagłady polega m.in. na konieczno-

ści uzyskiwania  zezwoleń na odbywanie 

zgromadzeń, prowadzenie postępowania 

budowlanego czy też prowadzenie działal-

ności gospodarczej na ich terenach. Z uwagi 

na to, że w ramach projektu przewidziałem 

zbadanie funkcjonowania obowiązującej 

już od 16 lat ustawy, przeanalizuję treść 

wszystkich decyzji administracyjnych 

– czyli aktów stosowania prawa – wyda-

nych na jej podstawie w całym okresie 

obowiązywania.

Nie chciałbym jednak ograniczać się 

wyłącznie do analizy kwestii prawnych. 

Z tego powodu w projekcie badań przewi-

działem także wyjazdy do miejsc, w któ-

rych znajdują się Pomniki Zagłady i spo-

tkania z osobami, które nimi zarządzają.

W JAkI SPoSÓB APLIkoWAć do 
koNkURSU?
Aby wziąć udział w konkursie o „Dia-

mentowy Grant”, trzeba przygotować 

pod okiem opiekuna naukowego projekt 

badawczy wraz z harmonogramem i kosz-

torysem. Należy również przedstawić 

zestawienie osiągnięć naukowych wnio-

skującego i jego opiekuna naukowego. 

Wniosek oceniany jest przez komisję kon-

kursową. Choć samo zgłoszenie wymaga 

przebrnięcia przez formalności związane 

ze sporządzeniem wniosku według usta-

lonego wzorca, to zapewniam, że nie jest 

to bariera nie do przejścia. u

dIAMENToWY GRANT 2015: URoCZYSTE WRęCZENIE NAGRÓd

W lipcu poznaliśmy laureatów czwartej edycji „diamentowego Grantu”. Stypendia o łącznej wartości ponad 14 mln zł zdoby-

ło niemal 80 studentów. Przyszedł czas, by uroczyście nagrodzić zwycięzców.

Prestiżowa gala, podczas której laureaci odbierają swoje diamentowe statuetki, to spotkanie podsumowujące edycję programu. 

Dzięki niej zwycięzcy konkursu po raz pierwszy mieli okazję spotkać się i wymienić swoimi doświadczeniami. W uroczystości 

wzięła udział także minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

– Diamentowy Grant to kwintesencja tego, co robimy i tego dla kogo to robimy – zwróciła się do studentów minister na-

uki. – Wszystkie zmiany, jakie wprowadzaliśmy i wprowadzamy, wszystkie reformy, mają jasny cel – dążenie do doskonałości 
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w nauce i kształceniu oraz otwarcie drogi do kariery naukowej i zawodowej młodym Polakom. Dziś kluczowe jest, żeby uniwer-

sytety i instytuty naukowe dały młodym naukowcom szansę na pełne uczestniczenie w życiu polskiej nauki – mówiła podczas 

ceremonii prof. Kolarska-Bobińska.

Oprócz ceremonii wręczenia statuetek, dla młodych naukowców przygotowano również wykład prof. Janusza Bujnickiego. 

Wielokrotnie nagradzany ambasador kampanii Zawód Naukowiec udzielił studentom przydatnych i praktycznych wskazó-

wek na temat zdobywania funduszy na prowadzenie badań naukowych.

 Diamentowy Grant to prestiżowe wyróżnienie dla wybitnych studentów, którzy planują rozpocząć karierę naukową. Każ-

dego roku stypendium może otrzymać sto osób z całej Polski. W czwartej edycji wyłoniono 78 laureatów, którzy reprezentują 

wszystkie dyscypliny naukowe. Najwięcej, bo aż 41 osób, zajmuje się naukami humanistycznymi i społecznymi.

Oprócz inansowania, które może wynosić nawet 200 tys. zł, laureaci programu mają możliwość przyśpieszenia swojej ka-

riery naukowej. Studenci, którzy otrzymali Diamentowy Grant, mogą rozpocząć prace nad doktoratem już po ukończeniu stu-

diów licencjackich lub trzeciego roku studiów jednolitych. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii programu, udział 

mogły wziąć osoby, które ukończyły pierwszy stopień studiów za granicą.

Diamentowy Grant przyznawany jest od 2012 roku. Od tego czasu granty zdobyło 353 studentów, a państwo wspomogło 

ich badania kwotą 63,3 mln zł. Zwycięzcy pierwszych edycji założyli Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu. Orga-

nizowane przez nich konferencje to okazja do zawiązywania interdyscyplinarnej i międzyuczelnianej współpracy między naj-

lepszymi. Już teraz laureaci Diamentowego Grantu mogą pochwalić się licznymi nagrodami i stypendiami, mają też na koncie 

pierwsze publikacje naukowe.

diamentowy Grant 2015 w liczbach:

63,3 mln zł•	  – taką kwotę od początku 2012 r. MNiSW przeznaczyło na badania młodych naukowców w ramach konkur-

su Diamentowy Grant;

353•	  – tylu laureatów Diamentowego Grantu wyłoniliśmy od początku istnienia programu;

14,2 mln zł•	  – tyle pieniędzy trai w tegorocznej edycji konkursu do jego laureatów;

200 tys. zł •	 – tyle wynosi najwyższe doinansowanie projektu;

78•	  – wybitnych studentek i studentów zostało laureatami konkursu i otrzyma wsparcie od MNiSW;

100 pkt.•	  – tyle wynosiła łączna maksymalna ocena wniosku (w tym roku otrzymał ją jeden projekt);

41•	  – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki humanistyczne i społeczne;

21•	  – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki przyrodnicze i medyczne;

16•	  – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje nauki ścisłe i techniczne;

15•	  – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje Uniwersytet Warszawski;

14•	  – tylu laureatów Diamentowego Grantu reprezentuje Uniwersytet Jagielloński.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie

www.nauka.gov.pl

Zespół prasowy

www.mnisw.gov.pl

media@nauka.gov.pl
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Studentka US ambasadorką 
kariery w Unii europejskiej

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) zakończył proces 
wyboru kandydatów w ramach programu Ambasador 
Kariery UE 2015/2016.  W jego ramach nominowano 
ośmiu studentów z wyższych uczelni w Polsce. Jedną 
z Ambasadorek została Kamila Swinarska – studentka 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Ambasador Karier UE to program zainicjowany 

w 2010 roku. Jego głównym celem jest zainte-

resowanie studentów przygotowaniem się do kon-

kursów i podjęciem pracy zawodowej w instytucjach 

unijnych. W Polsce program koordynuje Minister-

stwo Spraw Zagranicznych. Ambasadorowie Karier 

UE działają na terenie swoich m9cierzystych uczelni, 

udzielają informacji na temat: staży, przygotowań 

i przebiegu konkursów EPSO, organizują spotkania 

ze studentami z udziałem urzędników UE oraz re-

prezentują EPSO na terenie Polski. W ramach współ-

pracy z MSZ oraz z Regionalnymi Ośrodkami Debaty 

Międzynarodowej realizują cykle spotkań i wykła-

dów otwartych, poświęconych karierze w UE. W tym 

zakresie współpracują także z Przedstawicielstwem 

KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami 

studenckimi.

Ambasadorowie zostali wyłonieni na podstawie 

oceny złożonych aplikacji oraz rozmów – w procesie 

rekrutacyjnym mogli brać udział wyłącznie studenci 

z uczelni, które przystąpiły do programu.

Proces wyboru laureatów programu Ambasador 

Kariery UE 2015/2016 zakończył się dużym sukcesem. 

W edycji programu 2014/2015 Polskę reprezentowała 

tylko jedna uczelnia – Uniwersytet Warszawski i jego 

przedstawicielka Agnieszka Zakrzewska. W tegorocz-

nym programie wybrano natomiast osiem osób z sied-

miu polskich szkół wyższych. W gronie nominowa-

nych znaleźli się również: Barbara Babska i Aleksandra 

Golus z UAM w Poznaniu, Maciej Bartoszyk z WSPiA 

w Lublinie, Anna Chachaj z SGH w Warszawie, Arka-

diusz Oratowski z SGGW w Warszawie, Aleksandra 

Wieczorek z UZ w Zielonej Górze oraz Natalia Wysoc-

ka z KUL-u w Lublinie.

– Tak liczny wybór polskich uczelni jest wynikiem 

intensywnych działań informacyjno-promocyjnych 

prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-

nych, przy aktywnym wsparciu i zaangażowaniu 

uczelnianych Biur Karier – podsumowują przedstawi-

ciele MSZ.

Z roku na rok program cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem: w pierwszej edycji udział wzięło 

23 studentów z europejskich uczelni, w drugiej było 

ich już ponad 40, w roku akademickim 2012/13 – 52, 

w edycji 2013/2014 laureatami programu było 87 

studentów reprezentujących 103 wyższe uczelnie 

z państw UE, natomiast w ostatniej edycji 2014/2015 

– wybrano 92 przedstawicieli 112 uczelni. u

Julia Poświatowska
rzeczniczka US
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prof. dr hab. 
Waldemar Gos
prorektor ds. inansów 
i rozwoju US

wnioski ze szczecińskich 
obrad Uniwersyteckiej komisji 
finansowej

W trakcie obchodów 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się kolejne spotkanie 
organu doradczego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, czyli Uniwersyteckiej 
Komisji Finansowej (UKF), której członkami są prorektorzy ds. inansowych 
(ekonomicznych). 

Podstawowym tematem spotkania, które odbyło się 

w dniach 25–26 czerwca na Wydziale Zarządzania 

i Ekonomiki Usług stała się ocena sytuacji inansowej 

uniwersytetów za 2014 rok. Obradom przewodniczył 

prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor (prorektor ds. ekono-

micznych Uniwersytetu łódzkiego).

Materiałem roboczym przygotowanym na po-

trzeby spotkania UKF była analiza ekonomiczna 

uniwersytetów publicznych za lata 2004–2014, opra-

cowana przez Zespół Analiz Ekonomicznych UKF, 

funkcjonujący przy Uniwersytecie Gdańskim. Wy-

mienione opracowanie obejmuje dane inansowe (po-

ziom dotacji podstawowej, przychody, koszty, wyniki 

inansowe, nakłady inwestycyjne), dane ilościowe 

(liczby studentów i pracowników) oraz informacje 

relacyjne – np. poziom dotacji podstawowej na jedne-

go zatrudnionego czy średnie wynagrodzenia roczne 

pracownika.

Można więc stwierdzić, że analiza ekonomiczna 

uniwersytetów jest doskonałym przykładem anali-

zy międzyuniwersyteckiej i wzajemnych porównań 

(benchmarking).

oGÓLNE WSkAźNIkI ANALIZY 
EkoNoMICZNEJ
Z uwagi na fakt, że analiza ekonomiczna uniwersy-

tetów obejmuje wiele zagadnień w okresie jedenastu 

lat, nie wydaje się celowe przedstawienie wszystkich 

jej treści. Dlatego ograniczę się tylko do przedstawienia 

ogólnych wskaźników charakteryzujących sytuację 

inansową uniwersytetów, a na jej tle – Uniwersyte-

tu Szczecińskiego, zaprezentowaną przeważnie w po-

równaniu do średnich wszystkich uniwersytetów.

Analizując sytuację inansową wszystkich uni-

wersytetów łącznie, można stwierdzić, że:

przychody ogółem wzrosły o 8,2%, w tym przycho-•	
dy z działalności dydaktycznej wzrosły o 6,6%, nato-

miast z działalności naukowo-badawczej – o 10,3%,

koszty ogółem wzrosły o 7,2%, w tym z działalności •	
dydaktycznej – o 7%.

Można więc wywnioskować, że dynamika przy-

chodów ogółem jest wyższa od dynamiki kosztów, co 

wynika zazwyczaj z prowadzonych na uniwersyte-

tach działań dotyczących ich redukcji. Niestety, dy-

namika przychodów z działalności dydaktycznej jest 

niższa od dynamiki kosztów tej działalności.

Dokonując oceny zmian liczby studiujących, za-

uważa się, że w 2014 roku liczba studentów i słucha-

czy studiów podyplomowych – w porównaniu do po-

przedniego roku – zmniejszyła się o 4,6%, z czego:

liczba studentów studiów stacjonarnych zmniej-•	
szyła się o 1,6%,

liczba studentów studiów niestacjonarnych zma-•	
lała o 13,6%,

liczba uczestników stacjonarnych studiów dokto-•	
ranckich zwiększyła się o 4,7%,
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liczba uczestników niestacjonar-•	
nych studiów doktoranckich zmalała 

o 12,6%,

liczba słuchaczy studiów podyplomo-•	
wych zmalała o 9,4%.

W 2014 roku wynik inansowy uni-•	
wersytetów publicznych był dodatni, 

co świadczy o pozytywnych skutkach 

wielkiego wysiłku władz uczelni, pod-

jętego w zakresie racjonalizacji gospo-

darki inansowej.

SYTUACJA UNIWERSYTETU 
SZCZECIńSkIEGo
Warto przedstawić zmiany sytuacji inan-

sowej Uniwersytetu Szczecińskiego zarów-

no w czasie, jak i na tle wielkości średnich 

wszystkich uniwersytetów. Szczególnie 

owocne mogą być analizy danych doty-

czące: liczby studiujących, przychodów 

z opłat za usługi edukacyjne, kosztów po-

noszonych na jednego studiującego, przy-

chodów z działalności badawczej, wyniku 

inansowego.

W 2014 roku na US studiowało 13 260 

studentów studiów stacjonarnych i 3 069 

studentów studiów niestacjonarnych. 

Obecnie nie można podać precyzyjnej 

liczby studentów. Będzie to możliwe po 

zakończeniu rekrutacji i rozliczeniu sesji 

egzaminacyjnej. Warto dokonać analizy 

liczby studiujących w czasie (dane zawiera 

tabela nr 1).

Od liczby studiujących zależy poziom 

przychodów. W wypadku Uniwersytetu 

Szczecińskiego nastąpił bardzo duży spa-

dek przychodów z opłat za usługi eduka-

cyjne, niespotykany na innych uczelniach. 

W 2014 roku wyniosły one 17 980 800 zł, 

a przykładowo w roku 2004 kształtowały 

się na poziomie 67 811 600 zł (tabela nr 2).

Analiza kosztochłonności studiów 

pozwala na wyciągnięcie następujących 

wniosków:

Średni koszt na 1 studiującego w 2014 

roku wynosił 9 849 zł, w porównaniu do 

2013 roku wzrósł o 4,5%. Biorąc pod uwa-

gę przeprowadzoną podwyżkę wynagro-

dzeń, można stwierdzić, że na Uniwersy-

tecie Szczecińskim racjonalnie ponoszono 

koszty.

Średni koszt studiowania jednego 

studenta na wszystkich uniwersytetach 

w 2014 roku wynosił 11 946 zł i w porów-

naniu do 2013 roku wzrósł o 9,9%. Zesta-

wiając dane, można stwierdzić, że na naszej 

uczelni średni koszt studiowania jednego 

studenta jest istotnie niższy w porówna-

niu do średniej uniwersyteckiej.

Nasza uczelnia pozyskuje w porów-

naniu do innych uniwersytetów stosun-

kowo niskie przychody z działalności 

badawczej. W 2014 roku przychody te 

wyniosły w przeliczeniu na jednego na-

uczyciela 8 521 zł, podczas gdy średnia na 

uniwersytetach wynosi 33 115 zł. W 2014 

roku tylko dwa uniwersytety uzyskały 

niższą wartość w porównaniu z naszą 

uczelnią.

Warto podkreślić, że udział przycho-

dów z działalności badawczej w przycho-

dach ogółem wynosił 5,4% (średnia uni-

wersytetów 16%), co może oznaczać, że 

jesteśmy typową uczelnią dydaktyczną 

lub ewentualnie dydaktyczno-naukową, 

a nie naukowo-dydaktyczną. Oczywiście 

taki wniosek może być niesprawiedliwy 

dla naukowców pracujących na naszej 

uczelni, gdyż wynika on jedynie ze struk-

tury przychodów.

Jednak w dalszej kolejności, nasuwają 

się następujące spostrzeżenia:

nie można inansować badań z działal-•	
ności dydaktycznej, co prawdopodob-

nie zachodzi przy tak niskim udziale 

przychodów z działalności badawczej 

w przychodach ogółem,

poświęcany przez pracowników czas •	
na badania naukowe, jest tym czasem, 

za który de facto nie są wynagradzani.

Wynik inansowy Uniwersytetu 

Szczecińskiego za 2014 rok kształtował się 

na poziomie 3 106 200 zł. Trudno go porów-

nywać w wartościach bezwzględnych do 

tych uzyskanych przez inne uniwersytety.

Warto jednak obliczyć wskaźnik ren-

towności (zysk/przychody z działalności 

podstawowej), który wynosi na naszej 

uczelni 1,7%, co oznacza, że z 1 złotówki 

przychodów uzyskano niecałe 2 grosze zy-

sku. Wskaźnik ten odpowiada średniemu 

wskaźnikowi wszystkich uniwersytetów.

Tabela nr 1. Liczba studiujących na Uniwersytecie Szczecińskim 

Rok Studenci studiów stacjonarnych
Studenci studiów 

niestacjonarnych

2014 13 260 3 069

2013 13 938 4 012

2012 14 696 5 029

2011 15 482 7 221

2010 15 874 9 424

2009 16 062 12 300

2008 15 643 14 436

2007 15 344 16 805

2006 15 520 18 734

2005 15 790 21 500

2004 15 310 21 177

Tabela nr 2. Przychody Uniwersytetu 

Szczecińskiego z opłat za usługi eduka-

cyjne 

Rok Przychody w tys. zł

2014 17 980

2013 25 175

2012 26 704

2011 51 672

2010 54 779

2009 53 961

2008 47 251

2007 40 743

2006 53 503

2005 58 748

2004 67 811
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koLEJNY TRUdNY ETAP
Rok 2015 jest dla Uniwersytetu Szczeciń-

skiego kolejnym trudnym okresem, w któ-

rym następują procesy dostosowawcze do 

nowych warunków otoczenia, wynika-

jących głównie z niżu demograicznego. 

Aby te – niekiedy niepopularne działania 

– były skuteczne, niezbędna jest świado-

mość wszystkich pracowników uczelni, że 

pieniądze nie pojawiają się same.

Pozwolę sobie na przypomnienie, że 

już Arystoteles postawił tezę o bezpłodno-

ści pieniądza – nie rozmnaża się, bo nie ma 

potrzebnych do tego organów. Dotychcza-

sowe doświadczenie i rozum podpowiada-

ją, że bez względu na okoliczności i koni-

guracje miał rację. O pieniądzu mówili nie 

tylko ilozofowie – nasza kultura pełna jest 

odniesień do tego tematu. Cesarz Wespa-

zjan wiedział, że pieniądze nie śmierdzą 

(Pecunia non olet). O tym, że mają jakiś ko-

lor, przekonuje Martin Scorsese (The Color 

of Money). Czy mają smak? Zapewne, choć 

to nie smaku dotyczyły twierdzenia Ko-

pernika o pieniądzu lepszym i gorszym1.

Dokonując przeglądu literatury, moż-

na odszukać jeszcze wiele ciekawych spo-

strzeżeń na temat funkcjonowania w obie-

gu społecznym i ekonomicznym pieniądza. 

Dla pracowników Uniwersytetu Szcze-

cińskiego ważna jest jednak świadomość, 

że aby się one pojawiły, musimy: mieć 

studentów, prowadzić badania naukowe 

(w tym komercyjne), pełnić funkcję kultu-

rotwórczą i wspólnie dbać o markę zwaną 

„Uniwersytet Szczeciński”, która w tym 

roku obchodzi swe trzydziestolecie.

INTERPRETACJE I dECYZJE
Celem spotkań prorektorów ds. inansów 

jest również wymiana poglądów, które 

służą podejmowaniu czasami niepopular-

nych, trudnych decyzji lub interpretacji 

niekiedy „nieżyciowych” i skomplikowa-

nych przepisów prawa. Wszyscy człon-

kowie Uniwersyteckiej Komisji uważają, 

że takie spotkania są potrzebne, o czym 

świadczy dość liczne w nich uczestnictwo. 

Tak też było podczas owocnych obrad na 

Uniwersytecie Szczecińskim, przebiegają-

cych w przyjacielskiej i serdecznej atmos-

ferze.

Szczególne podziękowania składam 

dziekanowi prof. dr. hab. Piotrowi Niedziel-

skiemu za życzliwe przyjęcie na Wydziale 

Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz pra-

cownikom Biura Promocji i Informacji za 

pomoc organizacyjną. u

 1 B. Horbaczewska, Pieniądz a kapitał, www.komputerwirmie.
gazeta.pl, dostęp w dniu 29.11.2011.

XV Festiwal Nauki Szczecińskiego Towarzystwo Naukowego 
Tegoroczny XV Zachodniopomorski Festiwal Nauki zainaugurował jubileuszowy czas 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Spotkania festiwalowe – zarówno wiosną w 
Choszcznie, Krzęcinie i w Strzmielach, jak i jesienią w Szczecinie i Koszalinie – odbywały się 
już po raz piętnasty. 

prof. dr hab.
Ewa Komorowska
prezes Szczecińskiego 
Towarzystwa Naukowego
dziekan Wydziału
Filologicznego US

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe koordyno-

wało – jak co roku – wykłady i warsztaty, które 

odbywały się we wszystkich uczelniach publicznych 

i niepublicznych oraz instytucjach naukowych (http://

festiwal.stn.szczecin.pl/).

Uroczysta inauguracja festiwalu, która miała 

miejsce 21.09.2015 r. na Wydziale Biologii US, zosta-

ła uświetniona recitalem w wykonaniu duetu stu-

dentów Akademii Sztuki w Szczecinie – Miriam Ko-

zak (skrzypce) i Michała Wiśniewskiego (akordeon) 

– oraz dyskusją panelową na temat komunikowania 

się we współczesnym świecie, która była wspaniałą 

okazją do wymiany poglądów pomiędzy prelegenta-

mi reprezentującymi szczecińskie uczelnie oraz słu-

chaczami. W dyskusji wzięli udział: dr hab. Justyna 

Pełka-Wysiecka (lekarz psychiatra z Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego), dr Kalina Kukiełko-Ro-

gozińska (medioznawcza z Wyższej Szkoły Humani-

stycznej TWP w Szczecinie), dr Wioleta Bryniewicz 

(socjolog z Wydziału Humanistycznego Uniwer-

sytetu Szczecińskiego) i mgr Marcin Żytkowiak 

(doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Szczecińskiego). Moderatorką dyskusji była pisząca 

te słowa.
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60 LAT SZCZECIńSkIEGo ToWARZY-
STWA NAUkoWEGo
W przyszłym roku STN obchodzić będzie 

jubileusz 60-lecia powstania. Inicjatorami 

jej powołania byli profesorowie ówcze-

snych uczelni (Pomorskiej Akademii Me-

dycznej i Politechniki Szczecińskiej oraz 

nowo wówczas powstałej Wyższej Szkoły 

Rolniczej), którzy pod kierownictwem rek-

tora Politechniki Szczecińskiej, dr. Stanisła-

wa Schwanna, podjęli pierwsze działania 

organizacyjne, dążąc do zintegrowania 

środowiska naukowego Pomorza Zachod-

niego. Uwieńczeniem ich starań stało się 

powołanie 4 grudnia 1956 r. Szczecińskie-

go Towarzystwa Naukowego. Rozpoczęło 

ono działalność w ramach wymienionych 

uczelni wyższych, ale do współpracy za-

proszono kadrę naukową z instytucji ta-

kich jak: Archiwum Państwowe, Muzeum 

Pomorza Zachodniego, Ośrodek Badań Ar-

cheologicznych, Biblioteka Miejska i Woje-

wódzka.

Towarzystwo, dzięki inansowaniu 

przez Polską Akademię Nauk, podjęło sze-

roką działalność wydawniczą, by wspo-

magać rozwój kadr naukowych. Publiko-

wane na wysokim poziomie edytorskim 

prace pozwoliły wielu młodym naukow-

com uzyskać w stosunkowo krótkim cza-

sie stopnie i tytuły.

Na przestrzeni minionych 60 lat pre-

zesami STN byli: prof. dr Leon Babiński, 

prof. dr hab. Kazimierz Stojałowski, prof. 

dr hab. Władysław Górski, prof. dr hab. 

Henryk Lesiński, prof. dr hab. Józef Rut-

kowski, prof. dr hab. Janina Janowska, 

Panel dyskusyjny otwierający Szczeciński Festiwal Nauki
Fot. Renata Słomińska-Walkowiak

prof. dr hab. Mieczysław Wysiecki, prof. 

dr hab. Radosław Gaziński.

Jako kontynuatorka chciałabym 

wyrazić wdzięczność wszystkim preze-

som, którzy bezinteresownie, z ogromną 

pasją i zaangażowaniem, dbali – i nadal 

dbają – o rozwój nauki na Pomorzu Za-

chodnim, integrując całe środowisko 

akademickie.

Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 

liczące obecnie 334 członków, skupia elitę 

naukową Szczecina – tytularnych profe-

sorów i doktorów habilitowanych oraz 

stosunkowo nielicznych doktorów legi-

tymujących się znaczącymi osiągnięciami 

naukowymi, w tym młodych pracowni-

ków nauki wyróżnionych medalem Ami-

cus Scientiae et Veritatis ustanowionym 

przez Towarzystwo.

Rozpoczęły się już przygotowania do 

uroczystości jubileuszu 60-lecia Szczeciń-

skiego Towarzystwa Naukowego. Plano-

wana jest interdyscyplinarna konferencja, 

spotkanie z prezesami towarzystw nauko-

wych działających na terenie Polski oraz 

szereg wydarzeń towarzyszących.

Szczegółowe informacje zostaną 

wkrótce umieszczone na stronie interne-

towej Szczecińskiego Towarzystwa Na-

ukowego. u
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Warto wiedzieć

prof. dr hab.  
Wiesław Deptuła
kierownik Katedry 

Mikrobiologii
Wydział Biologii US
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Analizując fakt trudności ze znalezieniem pracy 1. 

przez absolwentów szkół wyższych w Polsce, war-

to zadać pytanie, dlaczego tak jest. Odpowiedź, że 

rynek nie wchłania absolwentów jest prawdą, ale 

również trzeba byłoby zadać pytanie, jakich absol-

wentów wyższe szkoły promują, bo możliwe że pra-

codawcy oczekują czegoś innego. Warto zadać też 

inne pytanie – kto przychodzi na studia? Obserwuję 

bowiem, że kandydaci na absolwentów szkół wyż-

szych są obecnie jakby słabiej przygotowani (choć 

nie ze swojej winy), do podjęcia zadań, jakie stoją 

przed nimi na studiach. Już w średniej szkole kształ-

towani są na nowy typ człowieka, którego można 

określić mianem „natychmiastowiec”. Jest bardzo 

nowoczesny, w poszukiwaniu informacji korzysta 

notorycznie z internetu, ale często nie ma wiadomo-

ści podstawowych, które jeszcze kilka lat temu były 

bazą wykształcenia ogólnego zwieńczonego maturą. 

Kandydaci na absolwentów wykazują obecnie głów-

nie potrzebę zaspokojenia potrzeb ekonomicznych 

i cywilizacyjnych, bez rejestrowania i analizowania 

skutków takiego działania. Są powierzchowni, nie 

znają ani siebie, ani świata, stąd dokonują niewła-

ściwych wyborów kierunków studiów. Co najważ-

niejsze – ich chęć studiowania jest nie poparta pasją, 

co powoduje że absolwent szkoły wyższej nie ma 

wiedzy ani umiejętności, choćby analizy, i nie speł-

nia oczekiwań pracodawcy. Moja hipoteza wydaje 

się mieć poparcie w releksjach sformułowanych 

w Liście Jana Pawła II do Rodzin z 1994 r., który wy-

kształcenie człowieka łączy z jego wychowaniem, 

w którym należy uwzględnić dwie fundamentalne 

prawdy. Pierwsza jest taka, „że człowiek jest powo-

łany do życia w prawdzie”, a druga brzmi, że „każdy 

z ludzi urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny 

dar siebie samego.” Być może niektórym założenia 

te mogą się wydać anachroniczne wobec sposobów 

funkcjonowania młodych ludzi we współcze-

snym świecie, w którym „mieć” jest ważniejsze 

niż „być”, a „brać” dominuje nad „dawać”. Warto 

jednak pamiętać w naszej akademickiej praktyce 

dydaktycznej, „że dobre przygotowanie i właści-

we wychowanie, to twórczość całego życia”. 

Mam przeświadczenie, że nawet kiedy stu-

dentom przekazuje się fakty podstawowe, jeszcze 

do niedawna niezbędne do pracy i życia, widzi się 

ich lęk i przerażenie. Nie potraią ocenić przydat-

ności przekazywanej im wiedzy. 

Przekonany jestem, że ta „niemoc” studentów 

wynika z błędnego sposobu ich wychowania. 

Stąd biorą się kłopoty na rynku pracy, w tym 

u bardzo wybrednych pracodawców, którzy 

nierzadko sami nie dotrzymują wcześniejszych 

umów. Co istotne, studenci SGH w Warszawie 

czy prywatnej szkoły wyższej Leona Koźmińskie-

go w Warszawie nie mają problemów ze znale-

zieniem pracy, ale wiem także od pracowników 

tych uniwersytetów, że ich studenci wykazują 

znamiona pasji.

NCBR („Pauza”, nr 303, 2015, s. 1) w ramach nowej 2. 

unijnej perspektywy inansowej na lata 2014–

2020 ogłosiło konkurs o nazwie „POWER – pro-

gram stwarzający szanse na podniesienie jakości 

kształcenia i zmian organizacyjnych uczelni”. 

Warto dodać, że NCBR uczestniczy także w pro-

gramie MNiSW „Uczelnie przyszłości”, który to 

program przeznaczony jest na realizacje zadań 

ukierunkowanych na nowoczesne programy 

kształcenia, praktyki studenckie, działalność aka-

demickich biur karier oraz zmiany organizacyjne 

na uczelniach.

Powyższe programy są ważne, choćby w kon-3. 

tekście przyznania przez polskie i niemieckie To-

warzystwa Fizyczne nagrody Smoluchowskiego 
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– Warburga prof. W. Hofmanowi z In-

stytutu Maxa Plancka w Heidelbergu 

za rolę we wprowadzeniu polskich 

grup badawczych do badań astrono-

mii gamma. Najwyraźniej w dziedzi-

nie organizacji polskiej nauki czegoś 

zabrakło, skoro polscy badacze coraz 

częściej wyjeżdżają z kraju.

Jak pisze prof. M.W. Grabski („Pauza”, 4. 

303, 2015, str. 1) ocena pracowników 

naukowych na podstawie danych bi-

bliometycznych (Index Hirscha – IH) 

i czasopism (Impact Factor), szczegól-

nie po 2005 r. stała się bardzo proble-

matyczna. Profesor pisze, że pracow-

nik naukowy stwarzając wokół siebie 

grupę, może dzięki wspornym publi-

kacjom, a dodatkowo rozsyłanym do 

analogicznych zespołów, spowodo-

wać że jego IH będzie wysoki, gdyż 

te zespoły cytują się nawzajem. Szef 

takiej „spółdzielni” wielokrotnie uzy-

skuje wysoki IH, który nie ma pokry-

cia w rzeczywistych wynikach badań. 

Według mnie w takich przypadkach 

winno zadziałać prawo Charlesa Go-

odharta: „Jeżeli jakakolwiek reguła 

statystyczna zaczyna być wykorzy-

stywana do celów regulacyjnych, to 

natychmiast traci sens”. Może warto 

sprawić, by system bibliometryczny 

oceny pracownika naukowego nabrał 

bardziej realnych form.

Warto podać, że przyznawane od 15 5. 

lat nagrody naukowe „Polityki” mło-

dym badaczom są ważnym elemen-

tem stymulującym absolwentów szkół 

wyższych. Młodzi ludzie to również 

laureaci programu Start oraz innych 

– choćby z funduszy FNP. W tym 

roku do konkursu „Polityki” przystą-

piło 377 osób, a nagrodę otrzymało 15 

osób, spośród nich 5 osób otrzyma sty-

pendia w wysokości 30 tys. zł rocznie, 

a pozostali – po 10 tys zł rocznie. 

We wrześniu kończą się prace nad 

nowym systemem oceny jednostek 

naukowych, których kategoryzacja 

będzie decydować o poziomie ich i-

nansowania. Obecne przepisy będą 

zachęcać do interdyscyplinarności 

i budowania nauki otwartej na współ-

pracę międzynarodową, otwartej na 

wschód i zachód, bo dopiero w takim 

„kotle” może coś dobrego powstać. Po 

dyskusjach ze środowiskiem akade-

mickim uproszczony został także algo-

rytm służący do określania kategorii 

jednostek

W roku akademickim 2014/2015 na 6. 

stypendium Fulbrighta wyjedzie 35 

polskich pracowników naukowych. 

Warto dodać, że w ramach tego pro-

gramu, który oferuje także wymia-

nę nie tylko pomiędzy Polską i USA, 

w ciągu 56 lat skorzystało ponad 2500 

Polaków oraz 1600 Amerykanów, 

w tym pracownicy naszej uczelni. u

[…] kandydaci na absolwentów szkół wyższych są 
obecnie jakby słabiej przygotowani (choć nie ze 
swojej winy) do podjęcia zadań, jakie stoją przed 
nimi na studiach. Już w średniej szkole kształtowani 
są na nowy typ człowieka, którego można określić 
mianem „natychmiastowiec”. Jest bardzo nowoczesny, 
w poszukiwaniu informacji korzysta notorycznie 
z internetu, ale często nie ma wiadomości 
podstawowych, które jeszcze kilka lat temu były bazą 
wykształcenia ogólnego zwieńczonego maturą.
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Bieżący rok jest rokiem jubileuszowym nie tylko dla Uniwersytetu Szczecińskiego – swoje 
dwudziestolecie obchodzi również lisacki spływ Odrą, który co roku tradycyjnie kończy 
się w Szczecinie. Flis Odrzański zajmuje ważną pozycję w kalendarzu wydarzeń Nadodrza, 
podkreślając znaczenie rzeki w życiu lokalnych społeczności. Jego wieloaspektowa, 
kulturowa i społeczna rola, ewoluująca na przestrzeni dwóch dekad, skłania do releksji – 
także naukowej.

Jubileuszowy
XX flis odrzański –
spotkanie dawnych i nowych 
tradycji żeglugi śródlądowej

dr Piotr Maliński
Katedra Etnologii

i Antropologii Kulturowej
Wydział Humanistyczny US

Odra w przeszłości była środkowoeuropejskim 

szlakiem komunikacyjnym i transportowym 

o dużym znaczeniu, łączącym południe z północą. To 

właśnie z biegiem tej rzeki dotarła na obecne tereny 

Polski rewolucja neolityczna, uważana za najważniej-

szą zmianę w historii ludzkości.

W dawnych czasach najpopularniejszą formą 

transportu rzecznego był spław, czyli swobodne uno-

szenie jednostek pływających przez ruch wody. Gdy 

nie istniała jeszcze rozwinięta sieć dróg lądowych, 

rzeczny spław towarów (zwany w języku polskim 

lisem) pozostawał jedną z najważniejszych gałęzi 

gospodarki. Do najczęściej spławianych towarów na-

leżały bale drewniane, powiązane w tratwy. Najstar-

sze źródło pisane, w którym pojawia się informacja  

o tratwach lisackich na Odrze, to dokument z 1226 

roku, podpisany przez Henryka Brodatego, zezwala-

jący na spławianie drewna opałowego z lasów książę-

cych do szpitala św. Ducha we Wrocławiu.

Tratwy spławiali w dół rzeki głównie Polacy z Gór-

nego Śląska i Opolszczyzny, dlatego dolnośląscy Niem-

cy przezwali ich mianem Wasserpolen – „Polacy wod-

ni”. Flisacy (w gwarze śląskiej matackourze) pływali po 

Odrze aż do drugiej połowy XX wieku.

Od 1989 roku w Polsce zaczęły obowiązywać eu-

ropejskie przepisy żeglugowe, zakazujące swobodnego 

spławu drewna z prądem rzek. W tym samym czasie 

podupadła też żegluga śródlądowa na odrzańskim 

szlaku wodnym, który stracił swoje znaczenie gospo-

darcze. Odra stała się rzeką zaniedbaną i zapomnianą, 

nazywaną „graniczną ruiną”1.

20 LAT fLISU odRZAńSkIEGo
W połowie lat dziewięćdziesiątych pojawiła się idea 

ponownego zagospodarowania odrzańskiej arterii 

wodnej pod względem komunikacyjnym, transpor-

towym i turystycznym. Jej wyrazem stał się Flis Od-

rzański – reaktywowany już nie jako komercyjny 

spław drewna, lecz jako coroczna impreza wodniacka, 

integrująca środowisko osób zainteresowanych rewi-

talizacją rzeki.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Bronisław 

Komorowski (ówczesny prezes zarządu Ligi Morskiej 

i Rzecznej), a główną jego animatorką – dr Elżbieta Mar-

szałek, szczecińska nauczycielka akademicka, badaczka 

i działaczka społeczna. Dzięki jej wytrwałym działa-

niom w organizację spływu włączyło się wiele instytu-

cji, stowarzyszeń, szkół, przedsiębiorstw, postaci z życia 

publicznego, pasjonatów wodniactwa i regionalistów. 

W ten sposób co roku z biegiem Odry płynie kilkudzie-

sięcioosobowa grupa przedstawicieli rozmaitych środo-

wisk: urzędników, władz samorządowych, biznesme-

nów, naukowców i studentów, nauczycieli i uczniów, 

żeglarzy, motorowodniaków oraz wielu, wielu innych.
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Flis Odrzański to jednak nie tylko rejs 

na tradycyjnej tratwie, otoczonej lotyl-

lą większych i mniejszych jednostek (od 

statków pasażerskich po kajaki). Jest on 

bowiem zjawiskiem wielowymiarowym, 

mającym szereg istotnych konsekwencji 

dla kultury i społeczeństwa Nadodrza. Po-

czątkowo miał być dowodem, że po Odrze 

warto pływać w celach krajoznawczych 

i wypoczynkowych. Coroczne wizyty 

jego uczestników w nadodrzańskich miej-

scowościach, połączone z obchodami Dni 

Odry (które przyciągają setki osób), stały 

się bodźcem do budowy szeregu przystani 

i portów turystycznych.

W ostatnich latach Flis pokazuje społe-

czeństwu, jak korzystać z tej infrastruktury, 

by poznawać bogate dziedzictwo przyrod-

nicze i kulturowe „księżnej polskich rzek”. 

Ułatwiają to informatory, przewodniki 

i inne publikacje o Odrze, powstałe z inicja-

tywy organizatorów spływu2. W ten spo-

sób Flis promuje walory turystyczne rzeki, 

upowszechnia krajoznawstwo, kształtuje 

postawy proturystyczne i świadomość 

ekologiczną, a także rozwija współpracę 

międzykulturową.

Jest też okazją do prowadzenia in-

terdyscyplinarnych badań naukowych 

– w ubiegłym i bieżącym roku realizowali 

je m.in. studenci Wydziału Humanistycz-

nego US, zrzeszeni w kole naukowym Pły-

wająca Stacja Badawcza US3.

STARE I NoWE TRAdYCJE NA 
odRZE
Opracowanie i wdrożenie koncepcji tu-

rystycznego zagospodarowania rzeki to 

nie jedyne osiągnięcia środowisk spo-

łecznych skupionych wokół Flisu Od-

rzańskiego. Zdziałały one również sporo 

na gruncie rewitalizacji i implementacji 

tradycji związanych z żeglugą śródlądo-

wą. Przede wszystkim po Odrze znów 

– jak dawniej – pływają budowane tra-

dycyjnym sposobem tratwy4. Co cieka-

we, zbijają je lisacy z podkarpackiego 

Ulanowa, historycznego ośrodka spławu 

drewna na Sanie i Wiśle, zwanego stoli-

cą polskiego lisactwa. W tegorocznym 

jubileuszowym spływie uczestniczyły 

też trzy jednostki zbudowane na wzór 

XV-wiecznej szkuty wiślanej z Czerska, 

odsłoniętej w 2009 roku przez archeolo-

gów z gdańskiego Centralnego Muzeum 

Morskiego.

Przeniesienie tradycji lisackich i szkut-

niczych z Sanu i Wisły na Odrę wydaje się 

intrygującym przykładem współpracy 

międzyregionalnej w zakresie rzecznego 

dziedzictwa kulturowego. Warto podkre-

ślić, że jest ono wciąż żywe w sferze obrzę-

dowości – w trakcie jubileuszowego Flisu, 

na 666 kilometrze Odry, w miejscu uświę-

conym tradycją, odbyła się ceremonia „fry-

cowania”, czyli przyjęcia do grona lisaków 

trzech nowych członków.

Obrzędowość lisacka ma również wy-

miar religijny – na tratwie przypłynęła do 

Szczecina płaskorzeźba przedstawiająca 

św. Barbarę (patronkę zawodów niebez-

piecznych), którą procesja lisaków zanio-

sła do Bazyliki św. Jana Chrzciciela i oia-

rowała jako wotum z okazji szczęśliwego 

zakończenia spływu.

Innym podniosłym momentem, od-

wołującym się do tradycji, było wręczenie 

ulanowskiemu retmanowi5 Mieczysławo-

wi łabęckiemu najwyższego wyróżnie-

nia Ligi Morskiej i Rzecznej – Pierścienia 

Hallera.

Flisackie życie na falach Odry 
Fot. Piotr Maliński 
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Podsumowując jubileusz Flisu, warto 

zauważyć, iż on sam stał się tradycją, kul-

tywowaną na Odrze już od dwudziestu lat 

i skutecznie integrującą środowiska spo-

łeczne zaangażowane w rewitalizację tej 

pięknej rzeki. u

1 M. Zawadka, Od zaniedbanej prowincji do granicznej ruiny, 
czyli Odra jako arteria transportowa w XX wieku, w: Odra-Oder. 
Panorama europejskiej rzeki, red. B. Halicka, K. Schlögel, Skó-

rzyn 2008, s. 177–186.
2 E. Marszałek, Szlakiem odrzańskiego lisu (przewodnik tury-

styczny), Szczecin 2000; Taż, Odrzański szlak wodny. Informa-
tor turystyczny, Szczecin 2003; W. Grycner, Moja Liga – moja 
Odra, Szczecin 2011.

3 P. Maliński, Pływająca Stacja Badawcza US, czyli odrzański 
nurt badań młodych humanistów, „Przegląd Uniwersytec-

ki – pismo Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 1–3, 2015,  
s. 32–35.

4 Aby spełnić obowiązujące przepisy żeglugowe, tratwy nie 
są spławiane, lecz ciągnięte przez holowniki – w świetle 
prawa są to więc zestawy holowane, dopuszczone do ruchu 
na wodach śródlądowych.

5 Retman to starszy lisak kierujący tratwą. Natomiast całą 
lotyllą Flisu Odrzańskiego dowodzi komodor (w tym roku 
funkcję komodora sprawowali kolejno kapitanowie: Hen-

ryk Klimczak i Włodzimierz Grycner).

Procesja lisaków w tradycyjnych strojach niesie płaskorzeźbę wotywną z wizerunkiem św. Barbary
do Bazyliki św. Jana Chrzciciela 

Fot. Piotr Maliński 
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Nowe impulsy do badań nad przeszłością Cedyni

dr Paweł Migdalski
Instytut
Historii i Stosunków
Międzynarodowych 
Wydział Humanistyczny US

Konferencja Cedynia w czasie i przestrzeni (Cedynia, 19 czerwca 2015) stała się miejscem 
spotkania naukowców, reprezentantów lokalnych władz, regionalistów.

Na konferencji nie tylko podsumowano kolejne 

badania nad dziejami tego regionu, ale wysunię-

to także postulat ich kontynuacji. Warto zaznaczyć, 

że dyskusję na temat dotychczasowych osiągnięć na-

ukowych toczono nie tylko w akademickim kręgu, ale 

również z udziałem tych, których one pośrednio doty-

czą, czyli mieszkańców regionu.

Konferencja, zorganizowana podczas Dni Cedyni 

w rocznicę bitwy Mieszka I, zgodnie z tytułem podzie-

lona została na dwa panele – Przestrzeń i Czas.

W pierwszej części prof. Wanda Bacieczko (Za-

chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) 

zaprezentowała najciekawsze zespoły roślinne jed-

nego z najstarszych rezerwatów na Pomorzu w Bie-

linku, a dr Andrzej Piotrowski (Państwowy Instytut 

Geologiczny) omówił genezę powstania Wzgórza 

Waldensów w okresie ostatniego zlodowacenia. 

Niedostrzeganemu pięknu oraz różnym losom ar-

chitektury folwarcznej wystąpienie poświęcili 

Maria i Waldemar Witkowie (Biuro Dokumentacji 

Zabytków; Narodowy Instytut Dziedzictwa, Od-

dział Terenowy w Szczecinie), zaś dr Piotr Maliński 

(Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, US) 

zaprezentował pomysł badania głębin odrzańskich 
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i znajdujących się tam artefaktów z prze-

szłości przy pomocy echosondy.

hISToRYCZNE SPoRY, 
CZYLI PoLITYkA W AkCJI
W kolejnej sesji poświęconej przeszłości dr 

Andrzej Janowski (Ośrodek Archeologii 

Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich In-

stytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Aka-

demii Nauk) prześledził znaleziska wcze-

snośredniowiecznych militariów z Cedyni 

i jej bezpośredniego zaplecza, wskazując, że 

w zasadzie najmniej z nich pochodzi z okre-

su bitwy, czyli z X w., a ich liczba wzrasta 

dopiero w kolejnych dwóch stuleciach.

Piszący te słowa przedstawił obchody 

tysięcznej rocznicy bitwy pod Cedynią 

w czerwcu 1972 r., szczególną uwagę po-

święcając międzynarodowym uwarunko-

waniom tego wydarzenia, które sprawiły, 

że ranga uroczystości cedyńskich – po ra-

tyikacji na przełomie maja–czerwca 1972 

r. układu Gomułka-Brandt z grudnia 1970 

r. – została gwałtownie zmniejszona, co ob-

jawiało się m.in. absencją najważniejszych 

ówczesnych polskich polityków, którzy 

zwyczajowo brali udział w cedyńskiej 

manifestacji, oraz w wyciszeniu dotych-

czasowego antyniemieckiego przesłania 

tutejszego miejsca pamięci związanego 

z mitologią Ziem Odzyskanych, którą wła-

śnie wygaszano.

Najwięcej emocji wzbudził referat prof. 

Stanisława Rosika (Uniwersytet Wrocław-

ski) o cywilizacyjno-politycznym, a w zasa-

dzie kulturowo-interpretacyjnym kontek-

ście stosunków państwa Mieszka I z Rzeszą 

Ottonów w dobie bitwy pod Cidini. ów 

jeden z najbardziej uznanych polskich 

mediewistów młodszego pokolenia poku-

sił się o ważne uwagi dotyczące metody 

pracy historyka. Wskazał, że zbyt rzadko 

badacze przyznają się do tego, że czegoś nie 

wiedzą, a nazbyt często próbują wypełniać 

luki dopowiedzeniami i rekonstrukcjami, 

które są często jeszcze dziś przedstawiane 

w literaturze, także naukowej, jako bezdy-

skusyjne i oczywiste, co powoduje, że tak 

też są odbierane i kodowane przez ogół 

społeczeństwa.

Świetnym przykładem takiego rozej-

ścia się wiadomości źródłowych z nar-

racjami tworzonymi przez badaczy jest 

właśnie problematyka bitwy pod Cedynią, 

a zwłaszcza jej szczegółowego przebiegu. 

Według wrocławskiego badacza dla lep-

szego zrozumienia przekazów tamtej epoki 

nie wystarcza dosłowne odczytanie kroni-

ki Thietmara – w dodatku najczęściej stare-

go i wadliwego polskiego tłumaczenia au-

torstwa Mariana Z. Jedlickiego, ale przede 

wszystkim poddanie go w oryginalnej for-

mie analizie narzędziami historii kultury. 

Wszystkie przekazy historyczne powsta-

wały bowiem w pewnym środowisku, 

miejscu, czasie oraz w określonym celu. 

Nie można też wyrywać poszczególnych 

akapitów i zdań z całości dzieła, tak jak to 

często jeszcze dziś czynią historycy zajmu-

jący się określonymi aspektami, ale należy 

analizować je właśnie na tle tej całości.

W żywej dyskusji ze słuchaczami Stani-

sław Rosik zwrócił uwagę, że obecnie wo-

bec stosunkowo niewielkiej liczby źródeł 

nie da się odnośnie do czasów sprzed tysiąca 

lat posługiwać tezami graniczącymi z pew-

nikami, tak jak czyni to jeszcze dziś wielu 

badaczy stosujących XIX-wieczną pozyty-

wistyczną metodologię. Aby znaleźć się jak 

najbliżej prawdy należy budować hipotezy 

i – co ważniejsze – dopuszczać oraz podkre-

ślać, że jest lub może być ich wiele.

Kiedy z sali padło pytanie – „Czy Czci-

bor mógł być grododzierżcą Cedyni?” – do 

dyskusji włączył się dr Andrzej Janowski, 

który zauważył, że z analizy źródeł arche-

ologicznych wcale nie wynika, że w X w. 

istniał gród w Cedyni. Dawniejsi badacze 

– m.in. wybitny poznański mediewista, 

badacz początków państwowości polskiej 

prof. Gerard Labuda (Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza) czy kierujący wyko-

paliskami w Cedyni szczeciński archeolog 

prof. Władysław Filipowiak (Muzeum Na-

rodowe w Szczecinie) – zbudowali hipote-

zę o warowni strzegącej drogi wiodącej do 

przeprawy odrzańskiej, natomiast nikt do-

tychczas nie pokazał ani nie opublikował 

materiałów z badań wykopaliskowych, na 

których ta hipoteza została zbudowana.

Zatem do czasu kompleksowego opra-

cowania i publikacji materiałów cedyń-

skich jakiekolwiek dyskusja o tym co, gdzie 

i kiedy tu się działo będzie po prostu oparta 

na mitach, a nie na faktach.

Z PERSPEkTYWY 
CZTERdZIESTU LAT
Prezentacja ilmów dokumentalnych, 

zrealizowanych przez Andrzeja Andro-

chowicza (szczeciński oddziału TVP) i udo-

Pomnik starego traktu wiodącego do Cedyni między Dębogórą 
a Widuchową, autor Stanisław Rudzik, 1972 r. 

Fot. Paweł Migdalski
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stępnionych przez Archiwum Państwowe 

w Szczecinie dostarczyła dodatkowych 

argumentów w dyskusji. Pierwszy z nich 

– Bitwa pod Cedynią z 1972 r. – zawierał 

bowiem wypowiedzi m.in. prof. G. Labudy, 

historyka wojskowości prof. Benona Miś-

kiewicza (Uniwersytet im. Adama Mickie-

wicza) i prof. W. Filipowiaka. W drugim il-

mie – zatytułowanym Przyczółki nad Odrą 

– zamieszczono zaś wspomnienia uczestni-

ków forsowania Odry w 1945 roku.

Jak wspomniałem, ilmy te okazały 

się doskonałym uzupełnieniem dyskusji 

rozgorzałej podczas konferencji. Uważny 

słuchacz, konfrontując je z wygłoszonymi 

wcześniej referatami, mógł przekonać się, 

jak wielki skok nastąpił w ostatnich czter-

dziestu latach w badaniach nad dziejami 

Cedyni i jak bardzo dzisiaj zmieniły się ich 

metody i w konsekwencji – sposób ukazy-

wania przeszłości.

NAUkA NIE JEST NIGdY 
STATYCZNA
Konferencja, zorganizowana w trzynasto-

wiecznych murach pocysterskiego klasz-

toru, po raz kolejny ukazała, że historia, 

ale też i inne nauki, nie są dziedzinami 

frapującymi tylko samych akademików, 

ale cieszą się niesłabnącym zaintereso-

waniem mieszkańców regionu, którego 

dotyczą. Świadczy o tym nie tylko liczba 

słuchaczy, przekraczająca kilkadziesiąt 

osób, ale przede wszystkim ciekawe i nie-

jednokrotnie gorące dyskusje prowadzone 

z referentami. Co więcej, debaty te udo-

wodniły, zresztą nie po raz pierwszy w Ce-

dyni, że ustalenia historyków, zwłaszcza te 

dotyczące czasów zamierzchłych, nawet 

jeśli weszły do świadomości społecznej, są 

często po prostu wątpliwe, a wszelkie kon-

strukcje na tym polu jedynie hipotetyczne. 

Tezy te, jak pokazuje historia, są też często 

uzależnione od bieżącej sytuacji politycz-

nej oraz światopoglądu badacza, a także 

przyjętej przez niego metody.

PoSTULATY BAdAWCZE
W samych referatach i podczas toczonych 

dyskusji, a także w rozmowach kuluaro-

wych, padło kilka ważnych postulatów 

badawczych oraz popularyzatorskich 

związanych z Ziemią Cedyńską. Przede 

wszystkim wskazywano potrzebę dal-

szego wielostronnego (historycznego, 

geologicznego, przyrodniczego, społecz-

no-kulturowego) ukazywania najcenniej-

szych miejsc tego regionu, gdzie w obrębie 

stosunkowo małej przestrzeni występuje 

duża obitość form przyrodniczych i kra-

jobrazowych, gdzie wysokości względne 

przekraczają często ponad 50 metrów oraz 

gdzie znajduje się wiele niezwyczajnych 

zabytków przeszłości okraszonych cieka-

wą historią.

Wskazano też na konieczność zapełnie-

nia luk w dziejach Cedyni, zwłaszcza odno-

śnie do czasów nowożytnych i XIX w. Jed-

nak jednym z najważniejszych postulatów 

jest potrzeba opracowania zgromadzonych 

– m.in. w Muzeum Regionalnym w Cedyni 

oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie 

– artefaktów pozyskanych w toku wielo-

letnich prac wykopaliskowych, prowadzo-

nych w tej miejscowości i jej okolicach.

Pozwolą one – jeszcze przed kolejnymi 

koniecznymi badaniami wykopaliskowy-

mi – nie tylko na wskazanie miejsca i kie-

runków tychże poszukiwań, ale być może 

same dadzą odpowiedź na najbardziej nur-

tujące kwestie, takie jak chronologia gro-

dziska w Cedyni, jego losy w okresie pełne-

go i późnego średniowiecza, miejsce i rola 

Cedyni na dawnym pograniczu oraz być 

może przyczyny szybkiego upadku ośrod-

ka u schyłku XIII w. czy w końcu wskaza-

nie mitycznego już pola bitwy z 972 roku.

Pozostaje mieć nadzieję, że przedsta-

wione postulaty, choćby częściowo, uda 

się spełnić w najbliższych latach, a wyniki 

tych prac zostaną przedstawione na se-

sjach podczas kolejnych Dni Cedyni.

Następne odbędą się już w czerwcu – 

w roku 2016 – bardzo ważnym dla historii 

polskiej, gdyż przypadać będzie wówczas 

1050 rocznica chrztu Mieszka I i jego pań-

stwa, a jak wiadomo, ten wczesnośre-

dniowieczny proces pozostawił w Cedyni 

niezatarte ślady w postaci jednego z naj-

starszych na tym terenie szkieletowych 

cmentarzysk oraz trzech trzynastowiecz-

nych kościołów (w tym jednego z wezwa-

niem sugerującym, że powstał w XII w.) 

i klasztoru. u

Konferencja pt. Cedynia w czasie i przestrzeni 

odbyła się 19 czerwca 2015 r. w ramach Dni Ce-

dyni. Organizatorzy: Gmina Cedynia, Cedyń-

ski Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Historyczno-Kultural-

nym „Terra Incognita” w Chojnie. Koordynator 

naukowy – dr Paweł Migdalski (Uniwersytet 

Szczeciński).

Rewers pocztówki wydanej z okazji 100-lecia bitwy pod 
Cedynią. 
Ze zbiorów Pawła Migdalskiego
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Zabawy (z) pamięcią, 
czyli co odsłania kolejny 
pomnikowy spór w Szczecinie?

Szczecin nie ma ostatnio szczęścia do pomników. To uwaga generalna, nie moja zresztą, 
jedynie zapożyczona od tych, którzy przyglądają się miastu uważniej. Artur Daniel 
Liskowacki mówił o tym sporo w opublikowanym w zeszłym roku wywiadzie-rzece 
z Jerzym Borowczykiem i Michałem Larkiem, nazywając zaistniałą w Szczecinie sytuację, 
w której w roli głównej wystąpiła germańska bogini Sedina oraz wenecki kondotier 
Colleoni, „wołaniem o własną historię” i „wypełnianiem pustki, która nas ssie”1. 

Zdaniem pisarza w ostatnich dziesięcioleciach nie 

stanął w mieście żaden znaczący pomnik, będący 

autentyczną artystyczną kreacją, który byłby jedno-

cześnie w stanie powiedzieć coś istotnego o aktualnie 

zamieszkującej Szczecin wspólnocie i nie był tylko 

smutnym przejawem „bezdomności pamięci”.

To, co odsłonięto w ostatnich latach, a co nie by-

łoby jedynie poszukiwaniem po omacku tożsamości 

w przedwojennej historii miasta, a więc np. pomnik 

Jana Pawła II na Jasnych Błoniach (1995) czy Anioł 

Wolności z Placu Solidarności (2005), nie wzbudza po-

wszechnego entuzjazmu.

Pomników „polskiego papieża” mamy już w Po-

lce ponad siedemset, trudno więc uznać monument 

stojący na Jasnych Błoniach za osiągnięcie jakoś spe-

cyicznie szczecińskie. Dodatkowo dzieło zaprojekto-

wane przez Czesława Dźwigaja i Stanisława Latoura 

razi wielu swoją nazbyt ciężką bryłą. Jeszcze gorzej, 

jeśli idzie o kwestie estetyczne, sprawy wyglądają z po-

mnikiem poświęconym oiarom Grudnia ’70. W tym 

przypadku krytycznych komentarzy, czasem wręcz 

nieskrywanych drwin, było od początku mnóstwo. 

Przez lata bynajmniej nie przycichły.

BITWA o PAMIęć
Co charakterystyczne, toczy się u nas wszak wciąż 

„bitwa o pamięć”, spory ogniskowały się w ostatnich 

latach również wokół pomników, które postawiono 

dawniej. Najgorętszym (i wciąż w istocie niezakończo-

nym) był ten dotyczący monumentu na Placu Żołnie-

rza, który został postawiony w hołdzie dla żołnierzy 

radzieckiej Armii Czerwonej. „Knut pamięci” – to moc-

ne określenie historyka Roberta Kościelnego, dobrze 

oddaje temperaturę dyskusji, ale i też przybliża do na-

szego tematu głównego.

W ostatnich miesiącach wybuchł bowiem kolej-

ny pomnikowy spór, tym razem dotyczący kwestii 

uhonorowania prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chcę 

przez to powiedzieć, że nie chodzi w nim jedynie o po-

litykę, choć tak się wielu może wydawać, ale ponow-

nie za sprawą monumentu mamy do czynienia z kla-

sycznym sporem o pamięć.

W uzasadnieniu uchwały Rady Miasta, która stała 

się źródłem tak licznych kontrowersji, m.in. ze względu 

na tryb jej głosowania, znaleźć można np. biogram nie-

żyjącego prezydenta, który zaświadcza o doniosłej roli, 

jaką odegrał on zarówno w polityce ogólnopolskiej, jak 

też i tej dotyczącej regionu zachodniopomorskiego. Po-

śród osiągnięć z drugiej grupy wymienione zostały trzy:

1.  Prezydent Kaczyński przypomniał publicznie, że 

„silny Szczecin, silne Pomorze Zachodnie, to polska 

racja stanu”.

2.  Prezydent podpisał w Szczecinie ustawę o podatku 

tonażowym.

3.  Prezydentowi „zawdzięczamy, że na świnoujskim 

brzegu już niedługo stanie gazoport”.
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Waga tych dokonań jest z oczywistych 

powodów nieporównywalna, ale trudno 

oprzeć się wrażeniu, że przedstawiona 

mieszkańcom miasta i regionu argumen-

tacja do najmocniejszych nie należy; co 

więcej, analizowana punkt po punkcie po-

kazuje, że mamy do czynienia z mieszan-

ką oznajmień dalekich od konkretu albo 

wręcz dyskusyjnych. Ale po kolei.

koMU ZAWdZIęCZAMY 
GAZoPoRT?
Budowa terminalu LNG, owszem, była 

sztandarowym pomysłem Prawa i Spra-

wiedliwości w połowie poprzedniej deka-

dy, a więc w czasie, kiedy jedną z głównych 

postaci tej partii był Lech Kaczyński. Inwe-

stycja została powołana do życia w 2006 

roku przez koalicyjny rząd Kazimierza 

Marcinkiewicza (w którym obok polityków 

PiS zasiadali przedstawiciele Ligi Polskich 

Rodzin i Samoobrony). Faktyczna budowa 

gazoportu rozpoczęła się natomiast dopiero 

w 2011 roku i wciąż trwa, termin jej zakoń-

czenia jest raz po raz przesuwany.

W związku z tak skomplikowanym 

przedsięwzięciem, rozciągniętym na kil-

ka lat, trudno doprawdy uczciwie stwier-

dzić, że zawdzięczamy je jednej osobie. 

Zdanie, które znajdujemy w dokumencie 

rady miasta grzeszy więc przesadą i nie-

umiejętnością spojrzenia na politykę przez 

pryzmat racji stanu. Okazuje się, że nawet 

kwestię bezpieczeństwa energetycznego 

państwa można zbanalizować tak, że – jak 

zawsze w ostatnich latach – ktoś musi być 

ważniejszy od kogoś innego, a „moja racja 

jest mojsza niż twojsza”, że posłużę się kapi-

talnym spostrzeżeniem autorstwa Marka 

Koterskiego.

ŁAdNY GEST
Kwestia podatku tonażowego jest dysku-

syjna w jeszcze większym stopniu. Pre-

zydent, podpisując ustawę w Szczecinie, 

uczynił rzeczywiście ładny gest wobec 

Polskiej Żeglugi Morskiej. I choć w polityce 

gesty są istotne, to w tym przypadku trud-

no stwierdzić, że cokolwiek jednoznacznie 

pozytywnego, tzn. przekładającego się na 

liczby i realne pieniądze, z niego wynikło. 

Efekty wejścia w życie ustawy dalece roz-

mijają się z oczekiwaniami, o czym wprost 

mówią ludzie związani z gospodarką mor-

ską, i polska bandera wciąż traci na atrak-

cyjności (z problemem tym borykają się 

zresztą nie tylko Polacy).

Z pierwotnych założeń zostało zatem 

niewiele – symbol, dobre intencje, ele-

menty tak charakterystyczne dla całej 

prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Nie 

mogę się jednocześnie opędzić od myśli, że 

przywołanie sprawy podatku tonażowego 

w uchwale rady miasta jest tylko rozpacz-

liwą próbą szukania związków prezydenta 

ze Szczecinem.

„SILNY SZCZECIN, SILNE PoMoRZE 
ZAChodNIE, To PoLSkA RACJA 
STANU”
To samo odnieść można do sformułowania 

najbardziej ogólnego, a związanego z wy-

powiedzią prezydenta na temat symbo-

licznego miejsca Szczecina oraz regionu na 

mapie Polski.

Jako historyk zajmujący się dziejami 

najnowszymi podobnych wypowiedzi 

przypominam sobie mnóstwo. Od 1945 

roku są one elementem swoistego świec-

kiego rytuału – wypowiadali je sekretarze 

partyjni i przywódcy wybrani w sposób 

demokratyczny, podobnie kwestię tę for-

mułowali także obcy politycy odwiedzają-

cy Szczecin, żeby wspomnieć tylko Nikitę 

Chruszczowa czy Michaiła Gorbaczowa. 

Trudno zatem specjalnie chwalić Lecha 

Kaczyńskiego za oświadczenie, które w za-

sadzie niewiele znaczy, poza tym, że jest 

zgrabnym chwytem retorycznym. W ta-

kich samych kategoriach widzieć należy 

niedawną wypowiedź prezydenta An-

drzeja Dudy, który odnosząc się do spra-

wy monumentu dla Lecha Kaczyńskiego, 

stwierdził: „Uważam za wielki symbol, 

że jego pomnik miałby stanąć właśnie 

w Szczecinie, bo pan prezydent miał Po-

morze Zachodnie ogromnie na sercu”. ów 

ogrom jest jednak przesadą, skoro nawet 

admiratorom byłego prezydenta zabrakło 

argumentów mogących bezdyskusyjnie 

umotywować jego zaangażowanie na rzecz 

naszego regionu.

PoLITYkA hISToRYCZNA
Wszystko to skłania do wniosku, że 

w mniejszym stopniu chodzi w inicjaty-

wie budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego 

o zasługi dla Szczecina czy regionu, a bar-

dziej o to, co znalazło się w pierwszej części 

uzasadnienia przyjętego przez radę miasta. 

Czytamy w niej o prezydencie jako o twór-

cy i jednym z przywódców „Solidarności”. 

Przypomniano też jedną z jego wypowie-

dzi: „W całym swoim życiu zawodowym 

byłem wierny ideałom »Solidarności«”. Nie 

ma potrzeby dyskusji z tym stwierdze-

niem, z większą uwagą przyjrzą się mu 

z pewnością osoby zajmujące się biograią 

polityka. Zaciekawia jednak to, dlaczego 

dokonania związane z legendarnym związ-

kiem zawodowym są w argumentacji zwo-

lenników postawienia pomnika wymie-

niane jako najistotniejsze, bo że tak jest, nie 

powinniśmy mieć większych wątpliwości. 

W umieszczonych w internecie spotach 

mówili o tym m.in. Bartłomiej Sochacki 

i prof. Seweryn Wiechowski. W tym mo-

mencie wchodzimy już w obszar polityki 

historycznej.

Ma ona jednak charakter ściśle partyj-

ny, pomimo to, że pomysł uhonorowania 

Lecha Kaczyńskiego przedstawiany jest 

jako inicjatywa obywatelska. Celem pro-

jektu jest takie skonstruowanie wizji hi-

storii, aby służyła ona nie tyle obiektyw-

nemu oglądowi przeszłości (takiego, od 

razu sobie powiedzmy, nie ma, bo historię 

piszą różni ludzie, o rozmaitych poglądach, 

a jej kształt zmienia się na przestrzeni lat), 

ale która zastąpiłaby w niedługim czasie 

obraz „wynegocjowany” przez history-
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ków w okresie po 1989 roku, a który obec-

ny jest np. w dzisiejszych podręcznikach.

Można to ująć mocniej, idzie tu bo-

wiem w istocie o opowieść służącą przede 

wszystkim interesom politycznym Prawa 

i Sprawiedliwości. Umniejsza się w niej lub 

wymazuje postacie lub grupy, które z róż-

nych powodów są niemiłe przywódcom 

partii, a wydarzeniom historycznym pró-

buje się nadać nowe znaczenia.

Emblematycznym przykładem tego 

działania jest wystąpienie prezydenta 

Dudy w Gdańsku przy okazji rocznicy 

strajków sierpniowych, który mówiąc o na-

rodzinach „Solidarności”, pominął zupełnie 

osobę Lecha Wałęsy, a zwrócił uwagę na 

rolę Jana Pawła II, licznych duchownych, 

Andrzeja Gwiazdy oraz rzeszy anonimo-

wych robotników, którzy wespół z inteli-

gencją podjęli walkę przeciwko dyktaturze. 

Trudno uznać to za przypadek, jeśli zdamy 

sobie sprawę, jak postrzegany jest pierw-

szy i legendarny przywódca „Solidarności” 

w środowiskach związanych z największą 

dziś partią opozycyjną. Dla jasności, każda 

formacja polityczna czy też każda grupa 

osób połączonych wspólną ideą ma prawo 

do wyrażania swoich poglądów i swobodę 

ich prezentacji, jeśli czyni to w sposób zgod-

ny z zasadami prawa. Również do konstru-

owania własnej wizji przeszłości.

SYMBoLE W PRZESTRZENI MIASTA
Z tego powodu sam pomysł postawienia 

pomnika Lechowi Kaczyńskiemu nie budzi 

mojego sprzeciwu. Razi jedynie styl, w ja-

kim doszło do jego przegłosowania w ra-

dzie miasta, a także mało eleganckie próby 

zdyskredytowania jego przeciwników. Nie 

to jednak w tym miejscu mnie interesuje, 

ale kwestia: co ów nowy pomnik miałby 

oznaczać, o czym informować mieszkań-

ców Szczecina i wszystkich tych, którzy 

mieliby się z nim w przyszłości zetknąć?

Zgadzamy się bowiem, jak sądzę, co do 

tego, że przestrzeń miejska i symbole, jakie 

się w niej pojawiają, składać się powin-

ny w spójną – a jeśli nie, to przynajmniej 

w miarę czytelną – narrację o danym miej-

scu. O tym właśnie mówił Liskowacki, ubo-

lewając, że szczecińska opowieść wyrażana 

w ostatnich latach poprzez pomniki do naj-

bardziej logicznych nie należy i istotnego 

przesłania trudno się w niej dopatrzeć.

MITY MIEJSkIE, CZYLI – kIM 
JESTEśMY?
Pisałem w zeszłym roku na łamach „Prze-

glądu Uniwersyteckiego”2, że mamy obec-

nie w Szczecinie do czynienia ze współist-

nieniem (nie zawsze przyjaznym) dwóch 

mitów dotyczących historii powojennej – 

pionierskiego i zbuntowanego miasta. Mit 

deiniowałem za Janem Assmannem oraz 

Claudem Levi-Straussem jako odnośnik do 

przeszłości, który pomaga oświetlić nam 

współczesność oraz przyszłość i bez zna-

czenia w zasadzie jest to, czy historia, któ-

ra legła u źródeł owego mitu, zachowuje 

swój pierwotny kształt, bo to społeczności 

bądź osoby władające „pamięcią” dokonują 

jego transformacji w zależności od potrzeb. 

I albo go odrzucimy, albo go pokochamy.

Projekt postawienia pomnika Lechowi 

Kaczyńskiemu wpisać możemy w narrację 

o Szczecinie jako o zbuntowanym mieście. 

Skłania do tego wskazane już wcześniej 

określenie prezydenta jako „człowieka »So-

lidarności«”. Jest tylko jeden problem – po-

mimo to, że ruch społeczny, który narodził 

się w sierpniu 1980 roku był jeden i miał 

charakter ogólnopolski, to jednak rozliczne 

regionalne animozje w nim istniały i z cza-

sem nie uległy wytłumieniu, co widać 

dobrze przy okazji strajków na Wybrzeżu 

zarówno z 1980, jak i z 1988 roku.

Do dziś kwestia powodu ścisłego po-

wiązania Gdańska, a nie Szczecina, z miej-

scem narodzin „Solidarności” jest nad 

Odrą powodem rozlicznych kompleksów 

i frustracji. Lech Kaczyński uważany jest 

powszechnie za reprezentanta środowisk 

gdańskich, którym trudno było się ze 

szczecinianami porozumieć, niełatwo więc 

zrozumieć, dlaczego to właśnie jemu, a nie 

komuś, kto symbolizuje szczecińską opozy-

cję, należy postawić pomnik za szczególne 

zasługi dla „Solidarności”. Pomijam już to, 

że sporej intelektualnej ekwilibrystyki 

wymaga przekonanie do pomysłu, że były 

prezydent jest symbolem ruchu w skali 

ogólnopolskiej. Nie umniejszając jego do-

konań, był w nim działaczem drugiego 

czy trzeciego szeregu, a takie postacie na 

pomniki raczej w normalnych warunkach 

nie traiają.

MITY ZAŁożYCIELSkIE MIASTA
Mit, co już sygnalizowałem, jest w stanie 

przyjąć niemal wszystko, ale też oparcie go 

od początku na fałszywych przesłankach 

nie jest zbyt dobrym pomysłem, choć nie 

trudno znaleźć w przeszłości wielu przy-

kładów takich działań.

Do dziś kwestia powodu ścisłego powiązania Gdańska, a nie Szczecina, 
z miejscem narodzin „Solidarności” jest nad Odrą powodem rozlicznych 
kompleksów i frustracji. Lech Kaczyński uważany jest powszechnie 
za reprezentanta środowisk gdańskich, którym trudno było się ze 
szczecinianami porozumieć, niełatwo więc zrozumieć, dlaczego to właśnie 
jemu, a nie komuś, kto symbolizuje szczecińską opozycję, należy postawić 
pomnik za szczególne zasługi dla „Solidarności”. 
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Posłużę się tylko jednym, bardzo uży-

tecznym, bo bliskim, odnoszącym się bo-

wiem do naszego regionu. Mam tu na myśli 

pielęgnowany po II wojnie światowej mit 

piastowski, z jego naczelnymi hasłem: „By-

liśmy! Jesteśmy! Będziemy!”, wyrażanym 

choćby w tej piosence z 1946 roku: „Gdzie 

Chrobry oznaczył granice / Praojców wzy-

wa krew – / Budować Polski tam stanice / 

Stajemy dziś na swe // Po wiekach patrząc 

w Odry fale, / Rycerzy młodych huf / Staje, 

jak w Bolesławów chwale, / Trzymać straż 

będziemy znów”. Opierał się on z historycz-

nego punktu widzenia na wątłych podsta-

wach, ale uwzględniając zarówno racje 

polityczne, jak i moralne, był uzasadnio-

ny. Dawał bowiem nowo powstającej po 

wojnie społeczności poczucie wspólnoty, 

zakorzenienia i legitymizował jej obecność 

na ziemiach zupełnie jej obcych. Obecnie 

nie zostało z niego właściwie nic i niech 

nie zmyli nas to, że Wały Chrobrego wciąż 

zachowują swoją polską nazwę. Stało się 

tak, dlatego że dziś mit piastowski jest nam 

zupełnie niepotrzebny i jest niczym więcej, 

jak tylko historycznym reliktem, a i coraz 

mniej osób wie kim/czym był Chrobry.

Pomysł postawienia pomnika Lechowi 

Kaczyńskiemu w Szczecinie, jeśli uznamy 

go za próbę włączenia postaci byłego pre-

zydenta w narrację o zbuntowanym mie-

ście, razi brakiem intelektualnej zborności, 

stąd też jego autorzy uciekać się muszą do 

rozmaitych „sztuczek”, wykorzystując na-

rzędzia przeczące dobremu politycznemu 

obyczajowi. Opór społeczny (ujawniony 

np. w formie obywatelskiego wniosku 

uchwały cofającej lipcową decyzję rady 

miasta czy też w postaci facebookowego 

portalu „Nie dla pomnika Lecha Kaczyń-

skiego w Szczecinie”, który w ciągu dwóch 

miesięcy istnienia zyskał ponad 14 tys. 

sympatyków) budzi w tym przypadku, jak 

się zdaje, nie tyle osoba polityka, który ma 

się na postumencie znaleźć, ale to, że na-

rzuca się mieszkańcom coś, co nijak nie ko-

responduje z ich lokalną świadomością i co 

w najmniejszym nawet stopniu nie odpo-

wiada na kluczowe pytanie: kim jesteśmy? 

Zmęczeni kształtem współczesnej polityki 

mieszkańcy miasta podskórnie czują, że za 

wielkimi słowami stoją w istocie jedynie 

partyjne prawdy.

Gdyby pomysł postawienia pomnika 

wyłączyć z kolei z opowieści o zbuntowa-

nym mieście, to traci on w zasadzie jedy-

ne sensowne uzasadnienie, nawet jeśli 

jest ono bardzo słabo umotywowane. Bo, 

jak już zaznaczono, zasługi prezydenta 

Kaczyńskiego dla regionu są niezbyt duże 

i bez trudu znaleźlibyśmy w powojennej 

historii postacie, które znaczą dla szczeci-

nian znacznie więcej: Edmund Bałuka, Le-

onard Borkowicz, Henryk Jendza, Marian 

Jurczyk, Mieczysław Lisowski, ks. abp. 

Kazimierz Majdański, Piotr Zaremba (lista 

ułożona alfabetycznie i dla wielu pewnie 

tchnąca prowokacją, ale zmuszająca do 

stawiania istotnych pytań odnośnie do nas 

samych i naszej przeszłości).

CENTRUM A PoMoRZE ZAChodNIE
Nie jest przypadkiem, że wśród wymie-

nionych nie ma osób znaczących w skali 

ogólnopolskiej. Trudno po prostu takie 

postacie znaleźć, a to dlatego, że Szczecin 

i Pomorze Zachodnie nie cieszyły się wła-

ściwie w żadnym okresie po wojnie jakąś 

specjalną przychylnością władz central-

nych, niezależnie, z jakiego nadania by 

one pochodziły. To smutna prawda i na 

nic zda się wyróżnianie pomnikiem Lecha 

Kaczyńskiego, bo równie dobrze mogliby-

śmy postawić pomnik tak Stanisławowi 

Mikołajczykowi z PSL, jak i Władysławowi 

Gomułce z PPR, którzy, nie ma co do tego 

wątpliwości, postrzegali Szczecin i Pomo-

rze Zachodnie nierozdzielnie od interesów 

kraju.

Jest sprawą jasną, że uhonorowa-

nie byłego prezydenta, który dodatkowo 

opuścił urząd w tak tragicznych okolicz-

nościach, może być dla wielu pretekstem 

wystarczającym dla postawienia mu po-

mnika w Szczecinie, ale czy ów ukłon 

w stronę „centralizmu pamięci” nie będzie 

przesadą, również dlatego, że kontrowersji 

wokół prezydentury Lecha Kaczyńskiego 

jest niemało? Podobne, tzn. odnoszące się 

do ogólnopolskiej pamięci, pomniki mamy 

przecież w mieście. Kilka z nich powstało 

stosunkowo niedawno. Przypomnieć moż-

na popiersie Józefa Piłsudskiego oraz głaz 

upamiętniający Szare Szeregi (oba monu-

menty znajdują się na Placu Szarych Szere-

gów). Przy całym szacunku dla ogromnych 

zasług „Ziuka” i bohaterstwa młodych har-

cerzy z okresu II wojny światowej – czy są 

to pomniki, które cokolwiek znaczącego 

mówią o Szczecinie, oprócz tego, że jest to 

miasto znajdujące się w Polsce? Wiem, ten 

sposób myślenia nie spodoba się osobom 

o poglądach narodowych, którzy niezbyt 

przychylnie patrzą na wszelkiego rodzaju 

regionalizmy, ale nie po to upominamy się 

od wielu lat jako naukowcy i społecznicy 

– również na łamach „Przeglądu Uniwer-

syteckiego” – o autentyczną, pozbawioną 

kompleksów regionalistykę i kształtowa-

nie nowoczesnego myślenia o najbliższym 

otoczeniu, żeby zbytnio się tymi poglądami 

przejmować.

Nasza lokalna tożsamość naprawdę 

nie potrzebuje już narodowych protez. Je-

steśmy w stanie samodzielnie i ciekawie 

opowiadać o naszych miejscach i naszych 

„małych ojczyznach”, również przy pomo-

cy pomników. u

Śródtytuły pochodzą od redakcji.

1 J. Borowczyk, M. Larek, Przywracanie, wracanie. Rozmowy 
szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim, Szczecin-War-

szawa 2014.
2 E. Krasucki, Pionierzy i buntownicy. O powojennym szcze-

cińskim mitotwórstwie, „Przegląd Uniwersytecki” 2014,  
nr 1–3.
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W przeglądzie uczestniczyło sześć chórów aka-

demickich z uczelni w Szczecinie, Gdańsku, 

Gdyni, Sopocie, Bydgoszczy i Opolu. Nasz zespół zapre-

zentował się w trakcie trzech koncertów: w Staracho-

wickim Centrum Kultury, podczas Koncertu Galowe-

go na Świętym Krzyżu, a także na inauguracji, która 

była jednocześnie przesłuchaniem konkursowym.

Wykonaliśmy repertuar sakralny, na który zło-

żyły się dzieła trzech wielkich współczesnych kom-

pozytorów polskich. Otrzymaliśmy wyróżnienie oraz 

nagrodę superiora Klasztoru na Św. Krzyżu ojca Zyg-

fryda Wiechy. Dyrygował dr Tadeusz Buczkowski.

Nasz program otwierał Agnus Dei Wojciecha Kila-

ra, swego rodzaju łącznikiem była pieśń Boże, coś Polskę 

z Te Deum Krzysztofa Pendereckiego, a zwieńczeniem 

Amen Henryka Mikołaja Góreckiego. Efekt logicznego 

doboru utworów został spotęgowany wykonaniem 

programu bez podawania dźwięków między poszcze-

gólnymi jego częściami – wymagało to od chórzystów 

szczególnego zaangażowania i umiejętności. Zespół 

starał się w ten sposób zyskać przychylność jury.

Na zakończenie przeglądu połączone chóry wyko-

nały wspólnie na Świętym Krzyżu program, nad któ-

rym pracowano w trakcie dwudniowych warsztatów 

wokalnych pod kierunkiem prof. Elżbiety Krzemiń-

skiej.

Organizatorzy z sukcesem stworzyli przyjazną 

atmosferę i komfortowe warunki do prac, kwaterując 

chórzystów w akademikach politechniki, zapewnia-

jąc im całodniowe wyżywienie, a także zapraszając na 

galową kolację w rektoracie, spotkanie integracyjne 

w jednym z klubów studenckich i nocne zwiedzanie 

Kielc.

Organizatorzy przeglądu – JM Rektor Politechni-

ki Świętokrzyskiej prof. dr hab. Stanisław Adamczak, 

reprezentant Agencji Artystycznej ART-FOK Jaro-

sław Bukowski, Małgorzata Banasińska-Barszcz, prof. 

Sławek Adam Wróblewski i prof. Elżbieta Krzemińska 

– kilkukrotnie podkreślili bardzo wysoki i wyrówna-

ny poziom konkursu. Prof. Stanisław Adamczak wy-

głaszając w ich imieniu mowę kończącą wydarzenie, 

wskazywał na wyjątkową rolę chóralistyki w życiu 

akademickim uczelni. u

Łukasz Maciąg
chórzysta

Wydział Nauk o Ziemi US

Chór Uniwersytetu Szczecińskiego został wyróżniony na II Ogólnopolskim Przeglądzie  
Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2015” w Kielcach (3–5 lipca) za wykonanie trzech 
utworów o tematyce sakralnej.

Chór Uniwersytetu 
wyróżniony

Chór Uniwersytetu 
Szczecińskiego pod dyrekcją 
dr. Tadeusza Buczkowskiego 
w trakcie występu 
konkursowego 
Fot. Jarosław Bukowski
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W dniach 4–15 sierpnia odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sacrum Non 
Profanum – jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń artystycznych Pomorza 
Zachodniego. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była twórczość Karola 
Szymanowskiego – dopełniona dziełami innych wybitnych kompozytorów różnych stylów 
i epok – w wykonaniu znamienitych artystów polskich i zagranicznych.

Oblicza Karola Szymanowskiego, 
czyli Sacrum Non Profanum
po raz jedenasty

Zasadnicza część Festiwalu Sacrum Non Profa-

num – zainaugurowanego w 2005 roku i organi-

zowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Instru-

mentalistów Academia – odbywa się w nadmorskim 

Trzęsaczu. Towarzyszą jej koncerty w Szczecinie, 

Świnoujściu, a także – od tego roku – w przygranicz-

nym Heringsdorie. Taka formuła sprawia, że gość-

mi Festiwalu są nie tylko mieszkańcy regionu, ale 

również polscy i zagraniczni turyści przebywający 

w nadbałtyckich kurortach.

Główną przyczyną znakomitej popularności wy-

darzenia nie jest jednak tylko jego trafna lokalizacja. 

Jak bowiem w festiwalowym informatorze zapew-

nia prof. Bohdan Boguszewski – dyrektor artystyczny 

i spiritus movens całego przedsięwzięcia – swą renomę 

Festiwal zawdzięcza przede wszystkim atrakcyjnemu 

repertuarowi, udziałowi wybitnych polskich i zagra-

nicznych artystów, a także współpracy z Europejskim 

Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

O tym, iż nie są to jedynie przechwałki, niech 

świadczy fakt, że w 2010 roku część Festiwalu została 

przeniesiona do prestiżowych sal koncertowych Car-

negie Hall i Lincoln Center w Nowym Jorku, wieńcząc 

obchody Roku Chopinowskiego. Zważywszy na wyso-

ką jakość artystyczną kolejnych edycji wydarzenia, na-

leży uznać, że było to w pełni zasłużone wyróżnienie.

Koncert inauguracyjny 
w szczecińskiej bazylice 

archikatedralnej św. Jakuba. 
Barbara Kubiak – sopran, 

Ewa Marciniec – alt, Leszek 
Skrla – baryton, Orkiestra 

Academia z Chórem 
Akademickim im. Prof. Jana 

Szyrockiego pod batutą prof. 
Bohdana Boguszewskiego

Fot. J. Dalecki

Michał Gierke 
doktorant Wydziału 
Humanistycznego US

82



Od kilku lat program Festiwalu pod-

porządkowany jest realizacji trzyletnich 

cyklów „Muzyka naszych czasów”, których 

zadaniem jest popularyzacja twórczości 

najwybitniejszych polskich kompozyto-

rów. W ramach pierwszego takiego cyklu 

(2012–2014) znalazło się miejsce dla dzieł 

Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa 

Pendereckiego oraz Wojciecha Kilara.

LIRYCZNIE, AWANGARdoWo, 
EkSPERYMENTALNIE
Tegoroczna edycja Sacrum Non Profanum 

poświęcona została kompozycjom Karo-

la Szymanowskiego – zabrzmiały one na 

każdym z dziewięciu koncertów. Warto 

zauważyć, że utwory zostały dobrane 

w taki sposób, aby zaprezentować różne 

oblicza twórczości „największego po Cho-

pinie” – jak się go niekiedy określa – pol-

skiego kompozytora. Melomani mieli więc 

okazję obcować zarówno z lirycznymi, 

nieco nawet melancholijnymi, utrzyma-

nymi jeszcze w duchu romantyzmu Prelu-

diami na fortepian, jak i z awangardowym 

II Kwartetem smyczkowym, uchodzącym 

za jedno z najtrudniejszych dzieł mistrza 

– nie tylko pod względem wykonania, ale 

również odbioru.

Miłośnicy większych form muzycz-

nych mogli z kolei podziwiać Stabat Mater 

na orkiestrę, chór i solistów – inspirowa-

ną średniowieczną sekwencją, niezwy-

kle uduchowioną i emocjonalną kantatę, 

uznawaną za jeden z najznamienitszych 

wyrazów artyzmu kompozytora. Intere-

sujące było także zestawienie mieniących 

się surowym pięknem, opracowanych na 

chór a cappella, Sześciu pieśni kurpiowskich 

Szymanowskiego z ascetycznymi utwora-

mi jednego z najpopularniejszych żyjących 

obecnie kompozytorów – Arva Pärta. Słu-

chaczom dano przez to możliwość porów-

nania specyicznych osobowości i uczucio-

wości obu twórców.

Ciekawą propozycją Festiwalu była 

możność wysłuchania dzieł Szymanow-

skiego w innych, niż zazwyczaj, aranża-

cjach. Przede wszystkim warto wspomnieć 

tu o dwóch częściach cyklu Mity – przezna-

czonych oryginalnie na fortepian i skrzyp-

ce – które w jazzowej aranżacji zaprezen-

tował Włodzimierz Nahorny Sextet, oraz 

o Sonacie d-moll op. 9, w której miejsce 

przewidzianych przez kompozytora skrzy-

piec zajęła wiolonczela. Duże owacje ze-

brało – wieńczące Festiwal – brawurowe 

wykonanie muzyki do baletu-pantomimy 

Harnasie, zaprezentowanej w opracowa-

niu Grażyny Bacewicz na dwa fortepiany.

Utwory Karola Szymanowskiego sta-

nowiły punkty kulminacyjne każdego 

z festiwalowych koncertów. Zawsze po-

przedzały je jednak swoiste – chciałoby 

się rzec – preludia, czyli recitale organowe, 

fortepianowe i skrzypcowe znakomitych 

wirtuozów tych instrumentów. Również 

i w tym przypadku słuchacze mogli li-

czyć na dużą różnorodność repertuarową, 

bowiem w programie znalazły się dzieła 

zarówno dawnych, jak i współczesnych 

mistrzów, by wymienić chociażby Jana 

Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beetho-

vena, Niccola Paganiniego, Césara Francka 

czy Jacquesa Thibauda. Koncertom towa-

rzyszyła także wystawa graiki Joanny 

Tumiłowicz Stabat Mater, wystawa foto-

graiczna prezentująca życie i twórczość 

Szymanowskiego oraz popołudnie autor-

skie pisarki Barbary Wachowicz.

* * *

W kolejnych latach w podobnej formie 

prezentowana będzie twórczość innych 

znamienitych polskich kompozytorów 

– Witolda Lutosławskiego i Andrzeja Pa-

nufnika. Należy mieć nadzieję, że Festiwal 

będzie się nadal rozwijał, popularyzując 

wybitne dzieła polskiego i światowego 

dziedzictwa kulturowego. Organizatorom 

i mecenasom Festiwalu należy się wielkie 

uznanie. W niełatwych dla sztuki wysokiej 

czasach otwierają oni wszakże muzyczne 

sacrum. u

KULTURA

Koncert inałowy w Trzęsaczu
Przy fortepianach Joanna Domańska i Andrzej Tatarski

Fot. J. Lorkowski
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Katarzyna Szeszycka   bez tytułu 2   
cykl Erupcje, 2015, olej na płótnie, 180x150 cm
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dr Sławomir Iwasiów
adiunkt w Zakładzie 

Mediów i Komunikowania
Instytut Polonistyki

i Kulturoznawstwa US 
Wydział Filologiczny US

(Nie)pokój ateistów

W książce Stanisława Obirka Polak katolik? intryguje 
znak zapytania postawiony w tytule. Wydaje się, że 
to nie tylko pytanie o to, co to znaczy być zarówno 
Polakiem, jak i/albo katolikiem, ale także zwrócenie 
uwagi na potrzebę, by tak rzec, kultury powątpiewania, 
i to w znacznie szerszym niż religia zakresie.  

Krótko rzecz ujmując: racjonalizm, sceptycyzm i an-

tydogmatyzm to niezbywalne prawa człowieka, 

a określony sposób uprawiania religii – który Obirek 

nazywa teokratycznym – bywa tych praw zaprzecze-

niem.

Tytuł Polak katolik? wciąga w interpunkcyjną grę. 

Brak dywizu – można by go postawić między słowa-

mi „Polak” i „katolik” – sygnalizuje rozłączność tych 

dwóch kategorii. Mimo wszystko w perspektywie 

historycznej utarł się model Polaka-katolika: szlachet-

nego, wojowniczego, broniącego Starego Kontynentu 

– jeśli nie przed innowiercami, to przed niedowiarka-

mi. Wad ma taki Polak-katolik sporo, niech to będzie 

znamienny przykład, niczym Zagłoba, ale nie mogą 

one przyćmić zalet jego ducha.

Obirek w jakimś zakresie – zarówno opisując wła-

sny życiorys (w rozdziale pierwszym), przedstawiając 

wybrane wątki z historii religii (w rozdziałach dru-

gim i trzecim), jak i analizując polską rzeczywistość 

społeczną w perspektywie religii (przede wszystkim 

w rozdziale czwartym) – próbuje zmienić nakreślony 

przez dzieje zgoła Sienkiewiczowski wizerunek kato-

licyzmu i podejmuje ostrą dyskusję z jednostronnym 

sposobem postrzegania religijności samych Polaków. 

Autor stara się wymazać tkwiący głęboko w zbioro-

wej świadomości dywiz, który łączy katolicyzm z pol-

skością.

Nie każdy katolik jest bowiem Polakiem i nie każ-

dy Polak musi być katolikiem.

„ŁASkA NIEWIARY ZoSTAŁA MI 
odMÓWIoNA”
Obirek opisuje, w jakich okolicznościach „został” 

katolikiem i dlaczego – do dzisiaj – nierzadko wadzi 

się z teokratyczną odmianą katolicyzmu. Nie prze-

milcza przy tym uczucia zwątpienia, które niejedno-

krotnie dawało o sobie znać w jego własnym życiu 

– głównie w tych momentach, kiedy próbował zna-

leźć odpowiedzi na pytania o istotę wiary, religii czy 

moralności. W tym sensie bycie katolikiem i bycie 

nie-katolikiem, na przykład ateistą, to dwie strony 

tego samego medalu – dwa warianty religijności, 

alternatywne światopoglądy, różnie rozumiana 

wspólnotowość.

Polak katolik? to mimo wszystko autobiograia 

katolika – głównie w rozdziale pierwszym, zatytu-

łowanym O trudności uchwycenia, czym jest religia. 

Kolejne rozdziały mają nieco odmienny charakter. 

Problemy z chrześcijaństwem oraz Czy katolicyzm jest 

religią chrześcijańską? to naukowe eseje o historii re-

ligii. Czwarty rozdział – Czy katolicyzm polski jest re-

ligią? – jest publicystyczną próbą odpowiedzi na tak 

zadane pytanie. Wszelako rozdział pierwszy wydaje 

się najciekawszy, ponieważ Obirek łączy w nim do-
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świadczenia z własnego życia z dużą wie-

dzą historyczną, teologiczną i ilologiczną.

Dałoby się także pomyśleć o innych 

przykładach biograii i twórczości osób, 

wierzących i niewierzących, charaktery-

zujących religię z punktu widzenia kul-

turowego, duchownych i naukowców. 

Takich autorów i autorek Obirek wymie-

nia sporo: Fryderyka Nietzschego, Leszka 

Kołakowskiego, Artura Sandauera, Karo-

la Wojtyłę, Józefa Tischnera, Zygmunta 

Baumana, Petera L. Bergera, Christophera 

Hitchensa, Richarda Dawkinsa, Clifforda 

Geertza, Mary Daly, Agnieszkę Graff... Lista 

jest długa i w tym sensie „autobiograia re-

ligijna” staje się w wielu momentach „auto-

biograią intelektualną”.

Obirek jest jednakowoż katolikiem i in-

telektualistą szczególnym – takim, który 

chętnie przyznaje, że zdarza mu się z ka-

tolicyzmem (głównie w wydaniu polskim, 

nacjonalistycznym, „radiomaryjnym”) roz-

mijać. Niemniej jednak stwierdza w pew-

nym momencie: „łaska niewiary została 

mi odmówiona”.

„NIC Z TAMTEGo śWIATA NIE 
ZoSTAŁo”
Jedną z ciekawszych opowieści o (nie)

wierze – do której Obirek nie nawiązu-

je, a która mogłaby stanowić dla jego 

wywodu punkt odniesienia – jest chy-

ba mniej znana w Polsce autobiograia 

Grega Grafina, amerykańskiego muzy-

ka i profesora uniwersyteckiego, który 

wspólnie ze Steve’em Olsonem napisał 

książkę Anarchy Evolution. Faith, Science 

and Bad Religion in a World Without God 

(2010). Historia Grafina – ewolucjonisty, 

zdeklarowanego naturalisty i frontmana 

legendarnego zespołu punkowego Bad 

Religion – rozpoczyna się podobnie jak 

opis życia prezentowany przez Obirka. 

Obaj autorzy otwierają swoje narracje 

wspomnieniami o nauczycielkach, któ-

re chcąc nie chcąc odcisnęły piętno na 

ich postrzeganiu zasad funkcjonowania 

w zbiorowości.

„Wszystko zaczęło się od siostry Seraii, 

przynajmniej tak to widzę we wspomnie-

niach” – pisze Obirek o genezie osobistego 

zetknięcia ze zbiorową formą edukacji i re-

ligijności. „Siostra Seraia musiała być nie 

tylko uroczą przedszkolanką, ale i dzielną 

kobietą. Na prośbę mojej mamy przyjęła 

mnie do przedszkola, kiedy miałem półtora 

roku, razem z o trzy lata starszym bratem 

Ryśkiem i o rok starszą siostrą Jaśką. Pracu-

jący rodzice nie mieli mnie z kim zostawiać, 

więc wylądowałem w przedszkolu prowa-

dzonym przez siostry felicjanki” – dodaje. 

To w gruncie rzeczy pozytywne doświad-

czenie – koniec końców siostra Seraia 

namaściła małego Stanisława na księdza 

– które poprowadziło Obirka od studiowa-

nia teologii (i kilku innych kierunków hu-

manistycznych), przez posługę kapłańską 

w zakonie jezuitów, aż do postawy opartej 

na antyautorytarnym punkcie widzenia 

na katolicyzm. „Nic z tamtego świata nie 

zostało” – stwierdza Obirek, mając na myśli 

tak swoje dzieciństwo, jak i socjalistyczną 

rzeczywistość czasów PRL-u. Chodzi także 

i o to, że niewiele zostało z chrześcijaństwa 

w katolicyzmie, w czym Obirek głównie 

upatruje źródeł swojego stopniowego od-

chodzenia od posługi kapłańskiej pełnionej 

w kościele rzymskokatolickim, którą osta-

tecznie porzucił w 2005 roku.

Grafin również nawiązał do lat szkol-

nych. Inicjalne zdanie jego autobiograii 

brzmi: „I’ve always had a problem with au-

thority”. Pierwszym problematycznym au-

torytetem była dla niego Wanda Rood, jego 

nauczycielka w trzeciej klasie Lake Bluff 

Elementary School, placówki znajdującej 

się na obrzeżach Milwaukee. Codziennie 

mały Greg słuchał, jak Miss Rood zwracała 

się do niego per Gregory, co musiało brzmieć 

pejoratywnie. Nietrudno zgadnąć, że Greg 

buntował się przeciwko szkolnej hierarchii 

i to często wpędzało go w tarapaty. Jak pi-

sze, zawsze w takich sytuacjach „płonął od 

gniewu”. Nie pozostało to bez wpływu na 

twórczość Grafina. Okładka jednej z płyt 

Bad Religion, zatytułowanej Suffer (1988), 

przedstawia młodzieńca na tle amerykań-

skiego przedmieścia, który z zaciśniętymi 

mocno pięściami stoi w płomieniach.

Świata, o którym Grafin wspominał, 

też zapewne już nie ma, choć jak wypada 

sądzić – płomień wcale nie zmalał. Najnow-

sza książka niepokornego profesora, obec-

nie wykładowcy Cornell University, nosi 

tytuł Population Wars: A New Perspective 

on Competition and Coexistence (2015) i do-

tyczy ewolucji cywilizacji, zdeiniowanej 

przez nieustające konlikty i wojny.

„dZISIAJ MAM SPoRE 
WĄTPLIWośCI”
Co mają wspólnego auto/biograie byłego 

księdza jezuickiego i wokalisty punkowe-

go zespołu? Obaj są profesorami, nauczy-

cielami, autorami książek – to jasne. Mniej 

oczywista jest inna kategoria – „płomień 

wieczności”, bunt przeciwko autorytarnym 

formom władzy, szczególnie wyrazisty 

w książce Polak katolik?. W perspektywie 

życiorysu Grafina sceptycyzm jest nieco 

bardziej oczywisty; w przypadku Obirka 

może zaskakiwać, bo przecież katolik bun-

tuje się przeciwko katolicyzmowi.

Były jezuita daje zdecydowany odpór 

tym formom zorganizowanej religii, które 

wypływają z sarmackiego, postroman-

tycznego, fundamentalistycznego świa-

topoglądu wielu współczesnych polskich 

katolików. Winą za ich zacietrzewienie 

Obirek obarcza Romana Dmowskiego, 

który pośrednio zawłaszczył katolicyzm 

do celów politycznych i ukuł sylwetkę 

Polaka-katolika. Dmowski i jego konty-

nuatorzy „odreligijnili” (to termin Obirka) 

katolicyzm, to znaczy odebrali katolikom 

zdolność do wielostronnego dialogu – Ta-

deusz Rydzyk jest tego dobrym przykła-

dem. „Tylko Kościół katolicki ma moralne 

prawo reprezentowania polskości w prze-

strzeni publicznej” – to według Obirka 

główny przejaw odreligijnienia katolicy-

zmu w polskim Kościele. Pytanie z tytułu 

Polak katolik? to w związku z tym wyraz 

zwątpienia i ciągłego „wymazywania” dy-
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dr Bogdan Balicki
absolwent Uniwersytetu 

Wrocławskiego
stażysta na US w ramach 

programu „Fuga” 
Narodowego Centrum 

Nauki

Polak-katolik, czyli ostateczny 
dowód na nieistnienie Boga

Tytuł tego felietonu mógłby brzmieć „Polak-katolik, czyli ostateczny dowód na nieistotność 
kwestii istnienia Boga”, sądzę bowiem, że kategoria istnienia jest ściśle powiązana z 
atrybutem istotności. Być może należałoby więc powiedzieć, że Bóg nie istnieje właśnie 
dlatego, że kwestia jego istnienia jest nieistotna. Robi się ciekawie: gdyby Stanisław Obirek 
wiedział, do jakich releksji może prowadzić jego książka, pewnie… napisałby krótszą. 

wizu stojącego między kategoriami pol-

skości i katolicyzmu.

Inna sprawa, że własnoręcznie można 

dopisać kreskę do tytułu książki Obirka. 

I o to właśnie chodzi, ponieważ nikt nie ro-

dzi się katolikiem/katoliczką – na katolicką 

tożsamość trzeba sobie zapracować; należy 

tę tożsamość, konstruktywistycznie rzecz 

biorąc, stworzyć. Nie chodzi zatem o to, 

żeby „być albo nie być” katolikiem/kato-

liczką (albo ateistką/ateistą), ale o to, żeby 

robić to świadomie i z takąż samą głęboką 

świadomością stać się częścią wspólnoty, 

która ma podobne przekonania i dążenia.

„PokÓJ ATEISTÓW”
Podsumowując, książka Obirka nosi zna-

miona poszukiwania możliwości dialogu 

między wierzącymi a niewierzącymi, 

stworzenia przestrzeni funkcjonowa-

nia takiej społeczności, w której i kato-

licy, i przedstawiciele innych wyznań, 

i agnostycy, i ateiści nawiązywaliby ze 

sobą skuteczną i pożyteczną komunika-

cję – główna zaleta opowieści byłego je-

zuity polega więc na tym, że dzięki niej 

powstaje taki właśnie komunikacyjny 

pomost, potencjalnie łączący osoby o od-

miennych światopoglądach. Jest przy 

tym wypowiedź byłego jezuity w jakimś 

sensie pocieszająco pokojowa, czego 

nie można powiedzieć o czasem bardzo 

ostrych atakach przedstawicieli religii 

lub ateizmu – Richarda Dawkinsa nie 

przez przypadek nazywa się „rottweile-

rem Darwina”.

Wracając na zakończenie do twórczo-

ści Grafina. Jedna z jego piosenek nosi 

tytuł Atheist Peace. Wokalista w refre-

nie śpiewa: „And the world might cease 

/ if we fail to tame the beast / from the 

faith that you release / comes an atheist 

peace”. Pokój ateistów bierze się z niezgo-

dy na wojnę wywołaną religijnym zaśle-

pieniem. Ten mechanizm działa zapewne 

także w drugą stronę. u

Stanisław Obirek, Polak katolik?, Wydawnictwo CiS, Stare Grosz-

ki 2015, 360 s.

dośWIAdCZENIE, kTÓREGo NIE BYŁo
We Wrocławiu przez pewien czas odbywały się spo-

tkania Międzywydziałowego Koła Naukowego Dok-

torantów „Nauka o nauce”. Jego członkowie rozma-

wiali zazwyczaj o rzeczach równie złożonych jak jego 

nazwa. Uczestników tych mitingów łączyła – oprócz 

sympatii dla spotkań w prowadzonym przez Bogusła-

wa Litwińca legendarnym klubie Minerwa przy ul. 

Kuźniczej – także wiara w istotność racjonalnej rekon-

strukcji procesów poznawczych.

Jednak (Niech błogosławiony będzie duch przy-

padku!) – bywało, że na spotkanie przyplątał się ktoś, 

kto rzeczywistość badał z zupełnie innej strony. Nie pa-

miętam już jak ani z czyjej inicjatywy (prawdopodob-

nie gospodarza), ale gdzieś między referaty o ilozoii 

nauki i socjologii wiedzy wpadło wystąpienie starszej 

pani, która opowiadała o radiestezji, aurze i teorii zło-

tego środka (proszę nie uruchamiać skojarzeń z Arysto-

telesem). Opowiadała, nasze myśli gęstniały, z naszymi 

myślami gęstniała atmosfera w sali. Co mogliśmy zro-

bić z naszymi Popperami i Wittgensteinami, gdy pani 

zajmująca się czakrami, mówiąc do nas ciepłym, lekko 

wschodnim akcentem, zapędzała się w rejony doświad-

czeń, w które żaden z nas nigdy się nie wybierał?

Utrzymaliśmy powagę, choć ja poczułem się 

w obowiązku i gdy wychodziła, rzuciłem: „Do widze-
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nia, Boga nie ma”. „Tak? Tak? – odrzekła 

lekko dźgnięta – Boga nie ma? To daj ręce!”. 

Nie dałem i być może przegapiłem ważną 

szansę poznania niepoznawalnego.

o źRÓdLE WSZELkIEJ METAfIZYkI
Popłyńmy jednak z prądem tego wspo-

mnienia – co by było, gdybym dał dłoń do 

zbadania? I dalej jeszcze popłyńmy – co by 

było gdybym dał i poczuł, że Bóg istnieje? 

Następnie – co bym zrobił, zdobywając 

pewność, że istnieje Najwyższy Obserwa-

tor, Najfajniejszy Wszechojciec, Najczyst-

sza Idea Wszystkiego? I co by zrobił świat, 

gdybym tę wiedzę obwieścił, rozwiązując 

ostatecznie większość zagadek istnienia 

i powodując bezrobocie wśród ilozofów 

i teologów?

Nie muszę strzępić klawiatury, żeby 

sobie i Państwu udowodnić, że nic bym 

nie zrobił i świat nic by nie zrobił ze mną, 

ani ze sobą, ani z niczym. I to wcale nie dla-

tego, że świat jako podmiot to raczej mar-

na kategoria, lecz dlatego, że gdy myślimy 

o religii, mówimy o religii, praktykujemy 

religię (zwłaszcza jakąś wersję teizmu) lub 

nawet sprzeciwiamy się religii, to kwestia 

istnienia Stwórcy, Praojca, Superkumpla 

(itd.) jest – jak podpowiada intuicja – nie-

istotna.

Skoro zatem nie istnienie Najwyższe-

go, to może coś innego skłania znaczną część 

ludzkiej populacji do praktyk religijnych? 

Stanisław Obirek w swojej książce przy-

wołuje słowa przypisywane Cyprianowi, 

biskupowi Kartaginy: „extra Ecclesia, nulla 

salus” – poza Kościołem nie ma zbawienia. 

Zbawienia, czyli czego? Powiedzmy – bło-

gostanu pośmiertnego. I czy to może dzia-

łać? Tak, w sytuacji klęsk i groźby nagłej 

śmierci. Widok umierających na ulicach, 

widok poligonów usianych trupami – te 

obrazy mogą w przeciętnym egoiście wy-

wołać zadumę i rzeczywiście spowodować 

stan głębokiej wiary w zaświaty.

Pewnie dlatego tyle nam zostało 

w sztuce sakralnej motywów tańca śmierci 

– to mocny argument. Nieuchronna śmierć 

zmusza do przeprowadzenia krótkiej ope-

racji myślowej i odpowiedzi na pytanie: 

„Co mnie tam czeka po drugiej stronie?”. Za-

łożenie istnienia drugiej strony bierze się 

z desperackiej próby ucieczki przed myślą 

o nieuchronności, a gdy się do tego dołoży 

wizję nagrody, wtedy rzeczywiście udział 

w ecclesia może mieć uzasadnienie jako 

inwestycja. Jednak poza wizją „nagłej i nie-

spodziewanej śmierci” niewielu z nas sobie 

zaprząta głowę zaświatami – kto mi nie 

wierzy, niech zrobi rachunek sumienia.

Bóg nie, lęk przed śmiercią vel wizja 

nagrody po śmierci też nie – co zatem de-

cyduje, że znaczna cześć naszej populacji 

regularnie, cytując pieśń, „chwali Pana”? 

Odpowiadam: bardzo pierwotna potrzeba 

przynależenia do społeczności, która oprócz 

„Dzień dobry, sąsiedzie!” oferuje również 

wizję świata, model władzy i wzory zacho-

wania. Treść wyznawanych poglądów reli-

gijnych, skomplikowana układanka bytów 

ezoterycznych i wywiedzione stąd praw-

dy o świecie stanowią narzędzie osiągania 

szczęścia przynależności. I właśnie o tym, 

a dokładnie o pewnym szczególnym mo-

delu przynależności, jest książka Obirka.

RÓd WYkLęTYCh
Stanisław Obirek to postać nietuzinko-

wa – jezuita, ilozof, teolog, wywrotowiec. 

W 2005 r. po długiej drodze w zakonie je-

zuitów wystąpił z niego, rezygnując rów-

nocześnie z kapłaństwa. Tak się składa, że 

w dwa lata po Obirku z kapłaństwa zrezy-

gnowali również Tadeusz Bartoś – dziś po-

wszechnie znany publicysta i komentator 

– oraz Tomasz Węcławski (obecnie Tomasz 

Polak). Ten ostatni poszedł nawet o krok 

dalej i dokonał aktu apostazji.

Wypada zatem uznać, że przypadek 

Obirka, choć szczególny, cechuje przyna-

leżność do pewnej kategorii. Nazwijmy ją 

roboczo „herezją rozumu”: wszyscy trzej 

wspomniani ex-kapłani należeli i wciąż 

należą do wąskiej grupy wybitnych inte-

lektualistów, ludzi oddanych ilozoii w jej 

najczystszej postaci. Tego rodzaju ilozoia 

to nic innego jak intelektualna uczciwość, 

posunięta czasem tak dalece, że depcze 

po palcach pragmatycznej zasadzie „panu 

Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Gdy się nie 

chce palić diabłu ogarka, samemu można 

zostać strąconym z niebios. Na wieczne 

potępienie.

NIEBIoSA kAToLICYZMU
Książka Obirka jest listą skarg na katolic-

kość w polskim wydaniu – a więc w rozu-

mieniu, które tu przyjąłem, jest listą skarg 

na przynależność, która go najwyraźniej 

zawiodła. I tak jak dziecko, które biegnie 

do mamy z płaczem, bo koledzy nie chcą 

podać piłki na boisku, tak i Obirek wylicza 

słabości Kościoła w sposób nieco nieskład-

ny. Choć słuszny, bo czy można mu się dzi-

wić, że gryzie go antyintelektualizm księ-

ży, czerpanie dywidendy ze społecznych 

lęków, kostyczność doktryny katolickiej 

i podwójna kostyczność doktryny katolic-

kiej w polskim wydaniu? Nie można się 

dziwić, że uczciwy intelektualista, który po 

powrocie ze stażu wśród włoskich jezuitów 

czuje się wśród polskiego kleru jak kosmita: 

tam wolno rozmawiać o wszystkim, wolno 

krytykować, wątpić, prześwietlać, nie na-

leży brać wiary „na wiarę” (sformułowanie 

Obirka). Tu liczy się podległość, miejsce 

w rzędzie; tu trzeba się liczyć z główną li-

nią ideologiczną, wytyczoną – jak sądzi – 

wbrew rozumowi.
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Dręczy Obirka kult Jana Pawła II, na-

der zrytualizowany i bezreleksyjny. Ba, 

dręczy go sam Karol Wojtyła jako teolog, 

który był blisko Opus Dei, a daleko np. od 

teologii wyzwolenia. Jak to możliwe, że 

papież z kraju ludzi walczących w imię so-

lidarności nie akceptuje emancypacyjnych 

skłonności ludów Ameryki łacińskiej? 

Dlaczego jednym błogosławi, a na innych 

kiwa groźnie palcem?

Nie może wreszcie przejść do porządku 

dziennego nad faktem, że Kościół katolicki 

w Polsce stał się „Kościołem radiomaryj-

nym”, że w centrum struktur myślenia 

kleru znalazł się toruński redemptorysta, 

narzucający formułę duchowości (czyli 

przynależności) trochę odpustowej, trochę 

ksenofobicznej, na pewno płytkiej i nie-

wyszukanej. Boli Obirka – nie tylko jego, 

ale wielu z tych, którzy oglądają progra-

my telewizyjne – że właśnie „radiomaryj-

ność” wytycza medialną obecność Kościoła 

w życiu społecznym. Nie ksiądz Kazimierz 

Sowa jest na ustach wszystkich, lecz ksiądz 

Dariusz Oko, gromiący zwolenników abor-

cji, in vitro, związków partnerskich i usta-

wy o przeciwdziałaniu przemocy.

źRÓdŁo ZŁA I NAIWNośCI
Stanisław Obirek wie, skąd się bierze zło 

w Kościele. Udziela na to pytanie dwóch 

odpowiedzi. Pierwszą z nich jest właściwie 

cała książka – swoista autobiograia inte-

lektualna, przez której pryzmat były jezuita 

prześwietla dzieje Kościoła, znajdując na 

dnie rozważań teologicznych a to skrywa-

ny antysemityzm, a to przeinaczenia praw-

dziwego przesłania Pisma Świętego, a to ka-

tolickie odreligijnienie chrześcijaństwa. Jest 

to opowieść długa i ciekawa, choć pozostaje 

wrażenie, że jest próbą odebrania monopo-

lu słuszności prostszej wersji odpowiedzi 

na kluczowe pytanie – unde  malum?

Na samym początku swoich rozważań 

– i to jest w moim odczuciu druga, ciekaw-

sza odpowiedź – wskazuje, jak rozbudowa-

ną i zasobną instytucją stał się Kościół kato-

licki w Polsce. Wylicza podległe mu media, 

uczelnie wyższe, monopol na nauczanie 

religii w szkole. Pisze o historii polskiego 

Kościoła i takim zbiegu okoliczności, że 

instytucja, która wzrastała w wielokultu-

rowym środowisku I i II Rzeczypospolitej, 

znalazła się w epoce powojennej w sytu-

acji monopol na „usługi religijne dla lud-

ności”. Pisze również o antyinteligenckiej 

strategii Wyszyńskiego, którą ostatecznie 

utrwalił Wojtyła.

Nie pisze o tym – i słusznie, bo to nie 

argument teologiczny – że polskie społe-

czeństwo jest społeczeństwem postchłop-

skim, a więc raczej tradycyjnym i raczej 

biernym wobec działań elit. Nie pisze 

wprost, ale daje wyraz świadomości temu, 

co z tej mieszanki wyrasta: model przy-

należności oparty na rytuale „chocholego 

tańca”, w którym dawno już nikt nie za-

daje pytania o źródło i znaczenie owych 

pląsów.

Nie ma Boga, więc naiwni, bo intelek-

tualnie uczciwi, teologowie są zbędni; to, 

co jest, to instytucja, która trwa, która rości 

sobie prawo do bycia jądrem tożsamości 

narodowej; instytucja, która potrzebuje 

zasobów i która ma rosnące ambicje poli-

tyczne.

Dramat Obirka i jemu podobnych (je-

żeli mogę mówić o „dramacie”) jest w grun-

cie rzeczy ontologicznym dramatem nas 

wszystkich, włączając w to ateistów, in-

nowierców i ludzi areligijnych. Jeżeli ob-

raz religijności, tak pieczołowicie kreślony 

w książce Polak katolik?, jest obrazem for-

my społecznej identyikacji znacznej czę-

ści tego społeczeństwa, to jest to zarazem 

diagnoza tych kompetencji społecznych, 

które składają się na tak cenny parametr 

zaufania społecznego.

Bo czy społeczeństwo demokratyczne 

– nie waham się o to zapytać – może się roz-

wijać i udoskonalać swoje instytucje w śro-

dowisku, w którym tak silną rolę odgrywa 

usankcjonowany kult bezreleksyjnego 

poddaństwa? Czy pozbawiony intelektu-

alnych rozterek kler, przemawiający co 

niedzielę z setek ambon w Polsce, może 

wspomagać kształtowanie postawy oby-

watelskiej opartej na partycypacji? Czy 

bezmyślność, o którą Obirek oskarża polski 

Kościół, może być źródłem twórczego wąt-

pienia, poszukiwania i releksji?

Obirek pokłada nadzieję w papieżu 

Franciszku i reformach, które on wdraża. 

Osobiście pokładam nadzieję w Obirku 

i jemu podobnych wywrotowcach w dzie-

dzinie ducha. Jeżeli bowiem duchowość 

jest formą przynależności, należy się jej 

taka sama troska jak każdemu innemu 

dobru publicznemu i podobnie jak dobro 

publiczne duchowość potrzebuje debaty, 

pluralizmu, kłótni i sporu bądź zgody. Nie-

zależnie od tego, czy doświadczenie istnie-

nia Stwórcy będzie nam dane czy też nie. u

Stanisław Obirek, Polak katolik?, Wydawnictwo CiS, Stare Grosz-

ki 2015, 360 s.
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katarzyna Szeszycka (ur. 1983) – doktor sztuk pla-

stycznych w dziedzinie sztuki piękne, malarka, 

adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Me-

diów Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwentka 

ASP w Poznaniu (2008); laureatka m.in. Nagrody 

MKiDzN – Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malar-

stwa Współczesnego w Szczecinie (2012).

Budowane przez nią cykle malarskie zawsze 

poprzedzają realizacje multimedialne, które są wy-

korzystywane jako dopełnienie malarstwa reali-

stycznego, odwołującego się do historii malarstwa europejskiego. Wybierając 

tematykę prac, bazuje na prawdziwych – realnych – miejscach, ludziach oraz ich 

wzajemnych zależnościach.

Bioart jest kolejną dziedziną, którą Szeszycka wyodrębnia z rozważań ma-

larskich, konkretnie z fragmentu dotyczącego nikłego światła. Szeszycka hoduje 

białe rośliny (bez wsparcia światła). Część z tych doświadczeń była prezentowa-

na na 4. Mediations Biennale w Poznaniu w ramach projektu Polish Art Tomor-

row (2014). Zrealizowana tam instalacja stała się składową pracy doktorskiej 

„O barwach w świetle nikłym”, obronionej na Wydziale Malarstwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2015 roku.

Wcześniejsze realizacje Szeszyckiej – projekty interwencyjne, dyskursyw-

ne, często ironiczne i performatywne, przekształcające się w stricte streetartowe 

(Glamrury Prodzekt) – zyskały uznanie na drugiej półkuli (divergence: Stencil Art 

Festival, North Art Space, Anciol, Jakarta, Indonesia 2011; Major razor: Gardu 

Hause, Jakarta, Indonesia 2012). Pokazywane były przy wsparciu IAM w Eu-

ropie: Viennafair, Internationale Messe für zeitgenössische Kunst mit Fokus 

Zentral – und Osteuropa, Vienna, Austria 2010; ArteSantander 2010 / Panora-

ma Polonia, Palacio de Exposiciones y Congresos, Santander, Spain 2010; Upfest, 

Bristol 2011.

W 2014 roku Szeszycka znalazła się w prestiżowym gronie siedmiu arty-

stów z całego świata, biorących udział w międzynarodowej rezydencji arty-

stycznej International Artists-in-Residence Program in Aso na Wyspie Kyushu 

w Japonii.

Artystka jest współfundatorem – wraz z dr. K. łukomskim i prof. W. ła-

zarczykiem – powołanej w Szczecinie Fundacji UpsideArt, która realizuje m.in. 

program rezydencji mobilnych Focus+. Pierwsza odsłona Focus+ Indonesia, uzy-

skując prestiżowy grant Asia-Europe Foundation, została zrealizowana w 2014 

roku w Jakarcie, Bandung, Denpasar, yogakarcie. Pojawiła się także w Muzeum 

Narodowym w Szczecinie oraz na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Projekt 

jest kontynuowany.

www.szeszycka.pl

z materiałów Katarzyny Szeszyckiej

Katarzyna Szeszycka   bez tytulu 4
cykl Erupcje, 2015, olej na płótnie 100x150 cm
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Nowości
wydawnictwa naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego 

Jacek Buko (red.)
POLITYKA GOSPODARCZA.
WYBRANE ZAGADNIENIA

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US
ISBN: 978-83-7972-001-9
oprawa miękka, format B5, s. 226
cena 38,00 zł

Prezentowana książka obejmuje sferę działalności politycznej, której celem 

jest harmonizowanie poczynań gospodarczych dla zapewnienia poprawy 

zaopatrzenia społeczeństwa w ograniczone ilościowo dobra rzeczowe i usłu-

gi. W zakres tak pojmowanej polityki gospodarczej wchodzą różnego rodzaju 

polityki szczegółowe. Akcentowanym przez autorów przedmiotem rozważań, 

obok treści o charakterze ogólnym i podstawowym (książka ta kierowana jest 

bowiem w pierwszej kolejności do młodych adeptów nauki – studentów), są 

subpolityki odnoszące się do zagadnień związanych z Nową Gospodarką, kon-

kurencją, infrastrukturą, jak również integracją europejska. […] Zamiarem 

autorów była raczej próba wypełnienia luki w publikowanych releksjach do-

tyczących wskazanych wyżej dziedzin. Jako że opracowanie w założeniu ma 

również służyć celom dydaktycznym, rozważania osadzone są w kontekście 

zagadnień zarówno w znacznej mierze znanych, jak i przedstawionych w nie-

zbędnym uproszczeniu.

fragment wstępu

opracowała Magdalena Szarmach Wydawnictwo Naukowe US

Agata Zawiszewska, Szymon Piotr Kubiak (red.)
POSTSCRIPTUM. 
WIELKA WOJNA – WAżNE SPRAWY – ZWYKLI LUDZIE

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US,
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ISBN: 978-83-63365-26-4
ISBN: 978-83-7972-011-8
oprawa miękka, format 170x135, s. 148
cena 16,00 zł

Monograia wieloautorska Postscriptum. Wielka Wojna – ważne sprawy – zwykli 

ludzie pod redakcją Agaty Zawiszewskiej i Szymona Piotra Kubiaka to ciekawe 

oraz ważne przedsięwzięcie. Nie tylko dlatego, że stanowi godny naśladowania 

przykład współpracy instytucji zajmujących się kulturą i nauką: Muzeum Na-

rodowego w Szczecinie oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, ale również dlatego, że zawarte w niej artykuły stanowią istotny wkład 

w historyczną i literaturoznawczą wiedzę o Wielkiej Wojnie. Jest to wiedza 

przekazywana w formie przystępnej, co sprawia, że książka jest przeznaczona 

również dla szerszego grona czytelników, a dotyczy problematyki nie zawsze po-

dejmowanej w monograicznych opracowaniach na temat lat 1914–1918. Warto 

podkreślić jeszcze jedną zaletę tej monograii. Prace, które wchodzą w jej skład, 

omawiając wojnę z wielu różnych perspektyw, stawiają przed Czytelnikami nie 

tylko zadanie czysto intelektualne, ale również istotne zadanie etyczne.

Fragment recenzji

dr. hab. prof. UAM Zbigniewa kopcia

(UAM w Poznaniu)
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Agata Zawiszewska (red.)
GRANICE NAŁKOWSKIEJ

wydanie III, Wydawnictwo Naukowe US, Feminoteka
ISBN: 978-83-62206-05-6
ISBN: 978-83-7972-012-5
oprawa miękka ze skrzydełkami, format B5, s. 346
cena 35,00 zł

Monograia Granice Nałkowskiej nawiązuje do 

sprawdzonej formuły książek wydawanych w Uni-

wersytecie Szczecińskim w cyklu „Rozbiory”: pre-

tekstu do pracy twórczej dostarczyła tym razem 

powieść Zoii Nałkowskiej, pozornie dokładnie 

„przeczytana” przez historyków literatury. Autorki 

i Autorzy nie poprzestali tym razem na roztrząsaniu 

jednego utworu, lecz podążyli drogą wyznaczoną 

przez metaforę, uzupełniając w ten sposób słow-

nik użytecznych pojęć krytyki feministycznej, do 

której praca ta przynależy. Metafora „granicy” jest 

w moim przekonaniu nie mniej poręczna niż np. 

metafory „własnego pokoju”, „wariatki na strychu”, 

„Innej”, „siostry Szekspira” czy imaginarium macie-

rzyńskie. Co ciekawe, graniczność, bycie na granicy 

dobrze przystają do doświadczeń pisarskich Zoii 

Nałkowskiej i następujących po niej autorek, a także 

do wyrażanego wielokrotnie przez kobiety poczucia 

społecznego, politycznego i egzystencjalnego (nie)

przynależenia przy jednoczesnym odczuciu cia-

snoty, braku ruchu, nieznośnej zależności od norm. 

Autorki i Autorzy tomu poszukują tego pojęcia 

u źródła, w tak zatytułowanej powieści, zwracając 

zwłaszcza uwagę na limity jej recepcji, ograniczenia 

stylów lektury, ale też próbując nowych narzędzi do 

ponownej pracy rozbioru. Wykraczają jednak poza 

Granicę, sondując na różne sposoby tematy, poetyki, 

światopogląd, biograię Zoii Nałkowskiej i dzieje jej 

wchodzenia–wychodzenia poza główny nurt litera-

tury polskiej.

Z recenzji prof. dr hab. Ingi Iwasiów
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