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SŁOWO WSTęPNE

JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk na 

zakończenie wywiadu Reforma dla uniwer-

sytetu czy reforma dla reformy? (s. 4) stwierdził: ,,Szkol-

nictwo wyższe i polska nauka wymagają reformy, ale 

takiej, która zostanie mocno osadzona w realiach spo-

łeczno-ekonomicznych i tradycji akademickiej nasze-

go kraju. Mam nadzieję, że w tym kierunku toczyć się 

będą prace nad nową »Ustawą 2.0«”. 

W ten sposób wyraził przekonanie większości 

osób, które czują się odpowiedzialne za model polskiej 

edukacji. Należą do nich z całą pewnością autorzy ar-

tykułów, podejmujący zagadnienia związane z tema-

tem numeru. Prof. dr. hab. Marek Górski prezentuje 

Koncepcje zmian przepisów o szkolnictwie wyższym  

(s. 9), prof. dr hab. Waldemar Gos – Reformę finanso-

wania działalności dydaktycznej (s. 12), a dr hab. Da-

riusz Chojecki – Meandry parametryzacji (s. 17). Prof. 

dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak analizuje sytu-

ację Szczecina jako ośrodka akademickiego przed i po 

reformie (s. 20).

Dr Oskar Szwabowski przeciwstawia natomiast 

uniwersytetowi poddanemu reformom uniwersy-

tet samotransformujący, który „zakłada po pierwsze, 

że społeczność akademicka jest w stanie wspólnie 

rozwiązywać własne problemy, czynić przestrzeń 

akademicką bardziej demokratyczną i horyzontalną, 

blokującą tendencje patologiczne, nie tylko wewnątrz 

własnej społeczności, ale też w otoczeniu” (s. 25). Warto 

dostrzec ten potencjał tkwiący w polskich uczelniach.

Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, przy-

gotowując się do kolejnych zmian, kontynuują swoją 

działalność w wielu obszarach, czego przykładami są 

m.in. Muzeum Geologiczne na Wydziale Nauk o Ziemi 

US (s. 48), służące zarówno naukowcom, jak i zwiedza-

jącym, czy realizowane na naszej uczelni granty (s.46 ) 

oraz zdobyte przez Wydawnictwo Naukowe US wy-

różnienia. W polu zainteresowań szczecińskich bada-

czy pozostaje nieustannie Pomorze, w artykułach dr. 

hab. Marcina Majewskiego i Joanny Kościelnej powią-

zane z historią reformacji, której pięćsetlecie obchodzi-

my (s. 63 i 66).

W następnym numerze zajmiemy się tożsamością 

– osobistą i społeczną, zwłaszcza poczuciem przynależ-

ności do grupy, tematem bardzo istotnym dla miesz-

kańców nie tylko województwa zachodniopomorskie-

go, ale również innych rejonów Polski. u

2

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 1-3 / 2017



TEMAT NUMERU

Edward Włodarczyk,  
Elżbieta Beata Nowak
Reforma dla uniwersytetu…  
czy reforma dla reformy?  4

Marek Górski
Koncepcje zmian przepisów  
o szkolnictwie wyższym  9

Waldemar Gos
Reforma finansowania  
działalności dydaktycznej  12

Dariusz K. Chojecki
Meandry parametryzacji,  
czyli barbarzyńcy w ogrodzie nauk 17

Maria Czerepaniak-Walczak
Szczecin jako ośrodek akademicki 
przed i po reformie – szanse  
i zagrożenia   20

Oskar Szwabowski
Neoliberalna przemoc biurokracji 
kontra samotransformujący się 
uniwersytet   23

Ustawa 2.0   26

Zielonogórska Konferencja  
Rektorów   28

 
SPRAWY UCZELNI

Pierwsze posiedzenie 
Konwentu US    30 

Współpraca US  
i Kuratorium Oświaty  31

NOMINACJE I WYRÓŻNIENIA 32

NAGRODY 

Wydział Nauk o Ziemi US  
z proekologiczną nagrodą   35

Wyróżnienia dla Wydawnictwa 
Naukowego US    35

WPÓŁPRACA MIęDZYNARODOWA 
   
Marek Żurek
Idee Europy na Wydziale 
Humanistycznym US   36

Potencjalna współpraca US  
z uczelniami irańskimi   37

KONFERENCJE

Promocja humanistyki   38

Maciej Witek
Interdyscyplinarność a nauki 
humanistyczne   39

Anna Ścibior-Butrym
O pracy współcześnie   43

PROJEKTY

Wioleta Samitowska
Wiosenne Giełdy Pracy   44

Małgorzata Kopalska
Konkurs fotograficzny  
„ERASMUS plus ME”  45

GRANTY    

Opisy wybranych grantów 
realizowanych na US    46

PREZENTACJE

Dominik Zawadzki,  
Elżbieta Beata Nowak
Cały świat w Muzeum  
Geologicznym US    48

Szymon Walczakiewicz,  
Elżbieta Beata Nowak
Miejska Stacja Meteorologiczna US, 
czyli co słychać w chmurach? 53

Andrzej Osadczuk
Pierwszy absolwent geologii 56

Marta Cholewa
Liczmy ptaki, one liczą na nas 58

Milena Jakubiak
Stowarzyszenie „Generator  
Myśli Humanistycznej”  60

Spotkanie z Henryką  Bochniarz 62

500 lAT REFORMACJi 

Marcin Majewski
Reformacja zobrazowana  63

Joanna A. Kościelna
Tomasza Kantzowa obraz początków 
reformacji na Pomorzu  66

SPORT

Paweł Stężała
Akademickie Mistrzostwa Polski  
w futsalu kobiet   70

Magdalena Szarmach
Nowości Wydawnictwa
Naukowego US   72

SPIS TREŚCI 3

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 1-3 / 2017



TEMAT NUMERU

Reforma dla uniwersytetu… 
czy reforma dla reformy?

Obserwując prowadzone obecnie w Ministerstwie 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego prace, m.in. nad 

projektami aktów prawnych, możemy zadać pytanie, 

czy mamy do czynienia z reformą czy ze zmianami 

o  charakterze raczej rewolucyjnym? Jej elementem 

ma być nowa „Ustawa 2.0.” Czy rzeczywiście jest nie-

zbędnie potrzebna?

Pomysł nie jest nowy. O nowej ustawie mówiono już po 

ostatniej nowelizacji starej ustawy z roku 2011. Głów-

ne założenie, jakie legło u  prac nad nią to niezbędna 

reforma polskiej nauki i  szkolnictwa wyższego, która 

ma doprowadzić w stosunkowo krótkiej perspektywie 

do podniesienia pozycji uczelni, zwłaszcza tych wio-

dących w  różnych rankingach światowych, np. szan-

ghajskim. Aby to się udało, jest oczywiście potrzebna 

reforma wewnętrzna. Szkopuł jednak w tym, że refor-

mom nie będzie towarzyszyć – według mnie niezbęd-

ne – zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe. 

Powstaje zatem pytanie, czyim kosztem dokona się 

podniesienie poziomu tych wybranych uczelni.

Dlaczego polskie uczelnie zajmują tak niską pozycję  

w rankingach ogólnoświatowych?

W  propozycjach przedstawionych przez trzy zespoły 

trudno doszukać się dogłębnej diagnozy tej sytuacji, 

a  jeśli już, to w moim odczuciu nie jest ona pełna. Nie 

uwzględnia się bowiem w  niej choćby tego faktu, że 

pierwsza reforma, jakiej dokonano w okresie powojen-

nym na I Kongresie Nauki Polskiej (29.VI – 2.VII.1951),  

doprowadziła do rozdrobnienia i atomizacji struktury 

organizacyjnej polskiego szkolnictwa wyższego oraz 

wprowadzenia tzw. trójczłonowego modelu, wzorowa-

nego na rozwiązaniu radzieckim. Na bazie ówczesnych 

wydziałów powoływano nowe uczelnie, chociażby 

wyższe szkoły rolnicze i akademie medyczne. Obecnie 

struktura organizacyjna polskich uniwersytetów od-

biega od struktury ich zagranicznych odpowiedników. 

Stąd niska pozycja w rankingach, ponieważ potencjał, 

który podlega ocenie w rankingu, rozkłada się na kilka 

jednostek akademickich. Gdyby na przykład Uniwer-

sytet Warszawski oceniano razem z  Uniwersytetem 

Medycznym i  Szkołą Główna Handlową, pozycja ta 

byłaby zupełnie inna.

Należy również zwrócić uwagę na funkcjonowa-

nie instytutów badawczych, zwłaszcza na stworzenie 

w 1952 roku Polskiej Akademii Nauk, instytucji dzię-

ki której ówczesne władze zaskarbiły sobie poparcie 

środowiska naukowego, jednocześnie zyskując możli-

wość jego kontroli poprzez odpowiednie finansowanie 

badań naukowych – tych uznanych przez państwo za 

najważniejsze. Potencjał skupiony dotychczas na uni-

wersytetach został rozproszony w  instytutach PAN. 

Struktura tych ostatnich uchodzi dzisiaj za skostniałą.

Kiedy ze strony wicepremiera Jarosława Gowina, 

wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

i  prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa PAN, pada pro-

pozycja stworzenia nowego uniwersytetu na bazie 

PAN, to możemy ją uznać za propozycję ciekawą, ale 

możemy się też zastanawiać, dlaczego nie wzmocnić 

istniejących już uniwersytetów potencjałem badaw-

czym instytutów PAN. Zresztą tak już się działo, czego 

przykładem może być Akademia Humanistyczna im. 

A. Gieysztora w Pułtusku, gdzie profesorowie z PAN-

-u pracowali na drugim etacie.

Co wniosły kolejne Kongresy Nauki Polskiej?

Aby naświetlić ich rolę, warto przypomnieć, że każdy 

z  nich był inny, odbywał się bowiem w  określonych 

warunkach politycznych, na przykład Gierkowski 

z 1974 roku różnił się od tego z 1983 roku, zorganizo-

wanego prze gen. Jaruzelskiego. Przygotowywany 

obecnie kongres jest również inspirowany politycz-

nie, mimo że przygotowania mają charakter szerokiej 

konsultacji ze środowiskiem akademickim, chociażby 

przez organizowane cyklicznie co miesiąc konferencje 

Elżbieta Beata Nowak

redaktorka naczelna 
„Przegląd
Uniwersytecki”

prof. dr hab. 
Edward Włodarczyk
                                                                                
JM Rektor Uniwersytetu 
Szczecińskiego

Z JM Rektorem US prof. dr. hab. Edwardem Włodarczykiem o różnych aspektach 
planowanych regulacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce rozmawia 
Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”.
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poświęcone określonym problemom – np. 

rozwojowi nauk humanistycznych w  li-

stopadzie w  Toruniu, karierze naukowej 

w  styczniu w  Katowicach, doskonałości 

naukowej w  lutym w  Poznaniu, dydakty-

ce akademickiej w  marcu w  Lublinie czy 

kwestiom finansowym, która odbędzie się 

w  kwietniu w  Gdańsku. Sądzę, że to aku-

rat dobry aspekt tych działań, ponieważ 

być może pobudzi mało zainteresowane 

zmianą i  dość bierne do tej pory niektóre 

środowiska akademickie do refleksji i kon-

kretnych działań.

Jak oceni Pan zatem okres przemian  

społeczno-ekonomicznych, zapoczątko-

wanych po 1989 roku?

Działania podejmowane przez ostatnie 25 

czy 27 lat nie służyły wzmocnieniu ani na-

uki, ani polskiego szkolnictwa wyższego, 

zwłaszcza że o ile liczba szkół publicznych 

wzrastała w sposób kontrolowany do 130, 

o  tyle liczba szkół niepublicznych rosła 

żywiołowo, ale jednak za przyzwoleniem 

władz państwowych, przekraczając liczbę 

300 jednostek. Te ostatnie nie miały prze-

ważnie ani potencjału kadrowego, ani 

infrastruktury. Zarabiały pieniądze, wy-

korzystując boom edukacyjny i  drenując 

„rynek usług dydaktycznych”.

Ministerstwo w lutym 2016 roku ogłosiło 

konkurs, w którym wybrano trzy zespoły 

naukowców przygotowujące propozy-

cje założeń do „Ustawy 2.0”, regulującej 

system szkolnictwa wyższego. Dlaczego 

Konferencja Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich nie tylko nie zainicjowała 

powstania grupy startującej w  tym kon-

kursie, ale też nie sformułowała własnych 

propozycji zmian?

Na drugą część pytania odpowiem krótko: 

nie wiem. Na żadnym posiedzeniu plenar-

nym KRASP-u nigdy o takiej propozycji nie 

dyskutowano. Można powiedzieć, że mle-

ko już się rozlało. Zwróciłbym jednak uwa-

gę zarówno na postacie kierowników tych 

wyłonionych w ministerialnym konkursie 

zespołów, jak i ich skład osobowy. Profeso-

rowie Hubert Izdebski i  Marek Kwiek są 

postaciami znanymi w środowisku akade-

mickim. Dr hab. Arkadiusz Radwan nieco 

mniej, ale interesująca dla mnie jest inna 

sprawa. Otóż odnalazłem we wszystkich 

trzech zespołach pracujących nad założe-

niami do ustawy osoby, które pojawiały 

się w  przeszłości w  różnych momentach 

związanych ze zmianami, np. kiedy wpro-

wadzaliśmy na uczelniach proces boloński, 

następnie Krajowe Ramy Kwalifikacji oraz 

nowe zasady parametryzacji jednostek na-

ukowych. Można pokusić się o  nazwanie 

tych osób zawodowymi reformatorami.

Czy widzi Pan wspólną tendencję w pro-

pozycjach tych trzech zespołów?

Widocznym wspólnym mianownikiem 

jest dążenie do tego, aby wzmocnieniu ule-

gła pozycja trzech ośrodków akademickich 

i  by uniwersytety lub politechniki z  tych 

ośrodków stały się uczelniami badawczy-

mi. Chciałbym podkreślić, że w  propozy-

cjach prawie nic nie mówi się o uczelniach 

niepublicznych i  ku mojemu ubolewaniu 

– prawie nic o studentach. Warto zwrócić 

uwagę, że w  tych trzech opracowaniach 

pojawiają się w  odniesieniu do pracow-

ników naukowych propozycje mechani-

zmów dążące do wyeliminowania osób 

pracującym na uczelni, które są bierne na-

ukowo.

Ale czy jednak to nie samo środowisko 

dopuściło do takiej sytuacji, że w  gronie 

naukowców są osoby, które zaprzeczają 

istocie tego zawodu?

Dotykamy kwestii związanych z  całym 

otoczeniem funkcjonowania uczelni wyż-

szych. Po pierwsze, obniżenie wymogów 

naukowych nastąpiło w  okresie wspo-

mnianego już boomu edukacyjnego, kiedy 

to pracownicy skupili się głównie na dy-

daktyce. Po drugie, co jest oczywiste, nie-

wydolne naukowo osoby bronią się przed 

zwolnieniem. Uczelnie nie są autonomicz-

ne na tyle, by zadziałały wewnętrzne 

mechanizmy regulujące, musimy bowiem 

przecież przestrzegać obowiązującego 

w Polsce prawa, w tym chociażby kodeksu 

pracy, ustawy o  związkach zawodowych 

itd. Mechanizmy samoregulujące życie 

uczelni działają na tyle, na ile pozwalają te 

przepisy.

Wróćmy do propozycji trzech zespołów. 

Jakie były Pańskie pierwsze wnioski 

płynące z lektury, uzupełnione potem 

konsultacjami z  członkami różnych or-

ganizacji, np. w ramach KRUP-u i oficjal-

nej prezentacji, która odbyła się 1 marca  

w Warszawie?

Na pewno wyodrębniono kilka obszarów, 

które omawiane założenia chcą regulo-

wać. Pierwszy to ustrój uczelni i  funkcjo-

nowanie władz. Na przykład proponuje 

się powstanie przy szkole wyższej organu 

zewnętrznego nazywanego radą powierni-

czą czy nadzorczą, który miałby wpływ na 

wybór rektora. A  przede wszystkim wy-

bierałby prezydenta czy kanclerza, którzy 

mieliby znacznie rozszerzone kompetencje. 

Jest rzeczą oczywistą, że taki organ narzu-

całby kierunki badań i kształcenia. Pojawił 

się ponadto pomysł, że uprawnienia do 

nadawania stopni naukowych otrzymy-

wałaby uczelnia, a nie jak dotychczas pod-

stawowe jednostki, czyli wydziały. W  ten 

sposób miałoby nastąpić wzmocnienie au-

torytetu uczelni jako takiej przy jednocze-

snym osłabieniu pozycji rad wydziałów.

W projekcie prof. Kwieka pojawiła się na-

tomiast propozycja wzmocnienia władzy 

rektora, który miałby większe uprawnie-

nia niż dotychczas. Jak ocenia Pan ten po-

mysł z  pozycji osoby zarządzającej szkołą 

wyższą w drugiej kadencji?

Każdy projekt ma swoje plusy i  minusy. 

W  niektórych aspektach funkcjonowania 

uczelni silna władza rektora jest potrzebna, 

ale w niektórych obszarach rektor nie jest 

w  stanie nadzorować wszystkich działań 

i  spraw. Musi delegować swoje uprawnie-

nia na szczebel niżej.
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Inna ważna kwestia pojawiająca się 

w propozycjach to stopnie naukowe – po-

winien być jeden czy więcej? Doktorat 

i habilitacja czy sam doktorat? Dodatkowo 

samo ministerstwo proponuje również 

nową formę doktoratów – praktyczny i na-

ukowy. Kolejnym, wręcz rewolucyjnym 

pomysłem są rozważania, czy powinna ist-

nieć Centralna Komisja ds. Stopni Nauko-

wych. Zespół prof. Kwieka proponuje, by 

uprawnienia do nadawania stopni nauko-

wych miały tylko jednostki wysoko kwa-

lifikowane, czyli praktycznie te z kategorią 

A i A+, a stopnia doktora jednostki posiada-

jące kategorię B1. To też byłaby rewolucja.

Jaka intencja towarzyszyła powstaniu 

tego pomysłu?

Sądzę, że jego powstaniu towarzyszyło 

rozpoznanie dotyczące dewaluacji stopni 

i  tytułów naukowych, stąd próba ograni-

czenia tych uprawnień. W  tej chwili na 

około 1000 wydziałów istniejących na 

uczelniach publicznych ponad 500 ma 

pełne uprawnienia akademickie, czyli do 

nadania stopnia doktora i doktora habilito-

wanego. Ten stan wymaga nie tylko namy-

słu. Inna sprawa, że to za czasów minister 

Barbary Kudryckiej obniżono wymogi ka-

drowe dla uzyskiwania uprawnień.

Jeszcze jedno odbieram z  obawami. 

W  projektach nie pojawia się właściwie 

kwestia – zaledwie zaznaczona została je-

dynie u  prof. Izdebskiego – ewentualnych 

konsolidacji polskich uczelni publicznych, 

co rozwiązałoby wiele problemów i  dało 

oszczędności finansowe, które można by 

przeznaczyć na badania naukowe.

Chciałbym podkreślić, że nie komen-

tuję propozycji reform z  nastawieniem 

jednoznacznie krytycznym, bowiem ich 

wnikliwa lektura prowadzi do konstatacji, 

że trzy zespoły proponują sporo nowych 

rozwiązań, które usprawniłyby funkcjono-

wanie uczelni, ale jest też sporo takich, któ-

re raczej by je skomplikowałyby, i  takich, 

które odbiegają od polskiej tradycji, np. 

wspomniane wyżej rady powiernicze czy 

nadzorcze oraz rola rektora ograniczona do 

funkcji reprezentacyjnych, ewentualnie 

do sprawowania kontroli nad dydaktyką.

Krytyce poddawany jest też tryb przepro-

wadzania reformy.

Odnosząc się dość pozytywnie do propozy-

cji trzech zespołów, chciałbym podkreślić, 

że w tym procesie, już dziejących się zmian, 

nie ma niezbędnej koordynacji działań, 

które zachodzą na kilku płaszczyznach – fi-

nansowania, parametryzacji, wprowadza-

nia ustawy. To działanie pośpieszne wy-

nikające według mnie w  dużym stopniu 

z  przesłanek politycznych. Jako przykład 

podam zmianę sposobu finansowania, 

którą ministerstwo wdrożyło, powołując 

się na parametryzację sprzed czterech lat. 

Teraz przeprowadzona zostanie nowa pa-

rametryzacja, oparta jednak na zasadach 

zbliżonych do tych sprzed czterech lat. Czy 

z nowym algorytmem nie można było za-

tem, jak chciało środowisko akademickie, 

poczekać rok? Poprosiliśmy o  rozłożenie 

tego procesu na trzy lata, by mieć czas na 

przygotowania. Wdrożenie nowego al-

gorytmu trwało trzy miesiące. Jedynym 

ustępstwem ze strony ministra było po-

traktowanie roku 2017 jako przejściowe-

go. Zostaliśmy postawieni przed faktem 

dokonanym. Ustawa najprawdopodobniej 

wejdzie w  życie rok później, tj. w  2018 r., 

i  będzie znowu preferowała nieco inne 

zasady parametryzacji niż te, które są do-

konywane obecnie, w roku 2017. Jest więc 

potrzebne poszukanie wspólnego mia-

nownika tych zmian. Rodzi się pytanie, czy 

jest to możliwe.

Spodziewają się Państwo, że ten sposób 

wprowadzenia zmian zostanie utrzyma-

ny?

Wszystko zależy od tego, jakie zostaną 

wprowadzone zapisy w  ustawie. Środo-

wisko próbuje wpłynąć na jej treść. Na 

ostatniej Konferencji Rektorów Uniwer-

sytetów Polskich powołaliśmy kilku-

osobową komisję, w  której skład wszedł 

prof. Marek Górski, prorektor ds. nauki 

i  współpracy międzynarodowej US. Za-

proponuje ona konkretne zapisy do koń-

ca maja. W  połowie września 2017 roku 

na Kongresie Nauki Polskiej zaprezento-

wany zostanie przez ministerstwo goto-

wy projekt ustawy.

Sądzę, że ta reforma ma charakter dość 

żywiołowy i  decydenci są niecierpliwi, 

chcą osiągnąć sukces stosunkowo szybko. 

Jesteśmy w  sytuacji naprawdę trudnej, 

bo ktoś doszedł do wniosku, że herbata 

będzie słodsza od samego jej mieszania. 

W dodatku słodsza głównie dla Warszawy, 

Poznania czy Krakowa. Sądzę, że tzw. 

uczelnie flagowe, a ich pomysł sięga jeszcze 

rządów minister Barbary Kudryckiej, 

powinny istnieć, ale nie kosztem innych 

ośrodków. Posłódźmy zatem tę herbatę, 

a  nie tylko mieszajmy. Dobrą wskazówką 

mogą być wnioski płynące z  porównania 

wysokości nakładów na szkolnictwo wyż-

sze w innych krajach europejskich.

W środowisku akademickim wydaje się 

rysować podział, który być może powo-

duje propozycja kategoryzacji szkół wyż-

szych, ich podziału na jednostki o profi-

lu naukowym, naukowo-dydaktycznym  

i dydaktycznym. Uniwersytet Szczeciń-

ski dołączył do grona uczelni zrzeszo-

nych w  Porozumieniu Zielonogórskim. 

Jak ocenia Pan szanse tej regionalnej 

inicjatywy?

Uniwersytet Zielonogórski w  styczniu 

2017 roku zainicjował tworzenie konsor-

cjum, sieci publicznych szkół wyższych 

z  mniejszych ośrodków akademickich. 

Ukonstytuowano prezydium Zielonogór-

skiej Konferencji Rektorów. Oceniam tę 

inicjatywę pozytywnie, bo niektóre pomy-

sły, na przykład o  tworzeniu konsorcjów 

oraz zespołów, które mogłyby prowadzić 

wspólne badania interdyscyplinarne, za-

sługują na wprowadzenie w  życie. Efekty 

byłyby rozpoznawalne na forum mię-

dzynarodowym. To jest zapis broniący 

interesów polskiej nauki. Z  naszego wo-

jewództwa deklarację złożyły także ZUT 

i  Politechnika Koszalińska. Sieć uczelni 
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skupionych wokół Zielonej Góry działa 

w  ramach projektu DIALOG „Region dla 

uczelni, uczelnia dla regionu”, finansowa-

nego przez ministerstwo. Na ostatnim po-

siedzeniu Konferencji Rektorów Uniwer-

sytetów Polskich pojawiły się jednak głosy 

krytyczne. Uznano, że tworzenie jeszcze 

jednego ośrodka interesów rozbija środo-

wisko akademickie. Ale czy faktycznie je 

rozbijamy, czy raczej go bronimy, traktując 

je jako całość? Warto zauważyć przy okazji, 

że nie ma jednak tożsamości interesów ta-

kich uczelni, jak Uniwersytet Warmińsko-

-Mazurski i  Uniwersytet Warszawski czy 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-

goszczy i  Uniwersytet Jagielloński. Tego 

powinniśmy być świadomi. Zielonogór-

ska Konferencja Rektorów będzie jednak 

działała i  na Kongresie Nauki Polskiej 

zaprezentuje swoją ocenę sytuacji.

16 marca na szczecińskiej konferencji „Czy 

humanistyka potrzebuje promocji?”, orga-

nizowanej w  ramach projektu „Humani-

styka ma przyszłość”, realizowanego przez 

Akademię ignatianum w  Krakowie, wy-

głosił Pan wystąpienie Rola uniwersyte-

tów regionalnych w rozwoju humanisty-

ki, odnosząc się do propozycji dotyczących 

reformy szkolnictwa wyższego.

Pierwsza rzecz, która budzi zastrzeżenia, 

to nazwa „uniwersytety regionalne”. Nie-

którzy koledzy rektorzy postulują, by ta-

kiego – w pewnym sensie deprecjonujące-

go określenia – nie używać. Kiedy jednak 

patrzymy na niektóre rozwiązania pro-

ponowane w  związku ze zmianą ustawy 

Prawo o  szkolnictwie wyższym, to chyba 

takie określenie narzuca się samo. Niekie-

dy regionalizm podkreślany jest w nazwie. 

Jako przykład można tu podać Uniwersy-

tet Warmińsko-Mazurski, gdzie notabene 

prowadzone są interesujące badania nad 

wielokulturowością. Przypomnijmy, że na 

US zapoczątkowaliśmy i  rozwijamy nadal 

badania w  obszarze subdyscypliny so-

cjologia morska, których twórcą był prof. 

Ludwik Janiszewski. Analizowano litera-

turę marynistyczną, prof. Bolesław Hada-

czek zajmował się tzw. literaturą kresową, 

obecnie prowadzonych jest wiele interesu-

jących projektów badawczych w  różnych 

dziedzinach nauki. Czy badania nad po-

graniczami lepiej robić w tzw. centrali czy 

jednak na miejscu?

Zespół prof. Kwieka proponuje, by 

osiągnięcia lokalne nie były podstawą 

do awansów. Jak zdefiniować „osiągnię-

cia lokalne”? Jestem gotów zadać profe-

sorowi pytanie, czy środowisko arche-

ologiczne w  Poznaniu, które wyrosło na 

badaniach w  Wolinie, miało osiągnięcia 

lokalne czy ogólnopolskie, czy ogólnoeu-

ropejskie? Wicepremier Jarosław Gowin 

stwierdził, że kierunki humanistyczne 

powinny być elitarne. Co oznacza to sło-

wo? Ograniczone do określonych uczel-

ni czy w  sensie naboru? Pojawiają się 

opinie wręcz alarmistyczne. Aleksander 

Temkin, założyciel i  przewodniczący ru-

chu społecznego i  stowarzyszenia Ko-

mitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, 

w  wywiadzie Uniwersytety do rozbiór-

ki, poddając analizie obecną sytuację, 

stwierdził: „Jeżeli dojdzie do likwidacji 

uniwersytetów w  Szczecinie i  Opolu, to 

będzie to katastrofa dla lokalnych am-

bicji i dla kasy średniej w tych miastach, 

znacznie obniży się potencjał społeczny 

i kulturowy”1.

Kto zatem ma rację? Jakie są powią-

zania między planowaną reformą szkol-

nictwa wyższego a  Strategią Odpowie-

dzialnego Rozwoju, rozdziałem o  kapitale 

społecznym tejże strategii? Jeżeli np. ten-

dencje w sposobie finansowania uczelni się 

utrzymają i regionalne szkoły wyższe będą 

musiały ograniczyć swą działalność, to gro-

zi nam to, że Pomorze Zachodnie będzie 

zamieszkiwane przede wszystkim przez 

osoby w wieku poprodukcyjnym. Jaki sens 

mają inwestycje ekonomiczne, jeśli nie bę-

dzie tutaj silnego szkolnictwa wyższego?

Niedawno powołał Pan nowy Konwent 

US. Czy konsultował Pan z jego członkami 

propozycję finansowania uczelni i  badań 

naukowych przez samorządy czy otocze-

nie gospodarcze, także to regionalne?

Nasze pierwsze spotkanie było bardzo cie-

kawe, także dlatego, że w konwencie zna-

lazły się osoby ze sporym doświadczeniem 
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w  działalności gospodarczej i  samorządo-

wej. Przytoczę tylko jedną opinię, Dariu-

sza Więcaszka, prezesa Północnej Izby 

Gospodarczej. Otóż 97% przedsiębiorstw 

na Pomorzu Zachodnim to mikroprzed-

siębiorstwa. Czy są one zainteresowane 

funkcjonowaniem uczelni i długofalowym 

inwestowaniem w badania naukowe, słu-

żące gospodarce w  dłuższej perspektywie 

czasowej?

Uczelnie regionalne nie będą raczej 

miały większych szans na finansowanie 

przez samorządy. System obrotu środkami 

publicznymi nie daje wielkich możliwości 

tego typu działań. Poza tym centralny sys-

tem ich redystrybucji specjalnie nie sprzy-

ja takiemu modelowi.

Czyli znowu jest to propozycja dla więk-

szych ośrodków miejskich i regionów bar-

dziej uprzemysłowionych?

Raczej tak. Chciałbym jeszcze wrócić do 

rad powierniczych, w  których skład mie-

liby wejść przedstawiciele lokalnego życia 

gospodarczego czy samorządowego. Zatem 

czy w  każdej z  rad funkcjonujących przy 

PUM-ie, Akademii Morskiej, US czy ZUT-

-cie mieliby się znaleźć przedstawiciele 

Zakładów Chemicznych Police, Polskiej 

Żeglugi Morskiej, Zarządu Morskich Por-

tów Szczecin i Świnoujście S.A, Fosfan S.A., 

OT Logistic S.A.? I kto jeszcze? W myśl tych 

propozycji znakomitą większość ich człon-

ków mianowałby minister lub organy re-

gionalnej władzy administracyjnej, samo-

rządowej lub samorządu gospodarczego. 

Do takiej rady, liczącej według propozycji 

przynajmniej 24 członków, społeczność 

akademicka mogłaby desygnować zale-

dwie dwóch swoich przedstawicieli. Do-

dam, że w  Polsce nadal panuje przekona-

nie, że władza centralna powinna i potrafi 

podejmować najtrafniejsze decyzje.

Pozostaje jeszcze kwestia zapisu 

w  nowej ustawie kompetencji tych rad. 

Jeśli miałyby, jak już wspomniałem, 

nadawać główny kierunek rozwoju uni-

wersytetu i kontrolować realizację takiej 

strategii poprzez prezydenta czy kancle-

rza, to gdzie jest miejsce dla naukowców 

i dydaktyków? Jak funkcjonowałby uni-

wersytet w  sytuacji, gdy prezydent uni-

wersytetu sam powołuje dziekana?

W  propozycji zespołu prof. Kwieka poja-

wia się diametralnie inny pomysł, czyli 

wzmocnienia władzy rektora – menadże-

ra, który może kwestionować wybór dzie-

kanów, dokonywany przez nieco inne 

gremium niż obecnie.

Jak widać, są to propozycje skrajne i  mo-

żemy sobie zadawać bardzo wiele pytań, 

także tych związanych z dyskusją o sposo-

bie wyboru rektora. Panuje powszechna 

opinia – ostatnie wybory nie mogą się po-

wtórzyć. Pytam – dlaczego? Czyżby było za 

wiele demokracji? Czyżby za duży wpływ 

na bieg wydarzeń na uczelni mieli studen-

ci? Czy nie wystarczy jednak tylko wpro-

wadzić zmian do ordynacji wyborczej? Na 

Uniwersytecie Warszawskim odbywa się 

typowanie kandydatów przez dosyć duży 

konwent elektorów. Każdy z  jego człon-

ków wpisuje dwa nazwiska, a pięć osób, 

które uzyskuje najwięcej głosów, może 

kandydować. Ta procedura zdaje egzamin.

Jaka jest obecna sytuacja szkolnictwa 

wyższego w  Szczecinie i  jak rysuje się jej 

przyszłość, kiedy uwzględnimy wszyst-

kie propozycje dotyczące dziejącej się już 

reformy?

Zacznę może od własnego podwórka. 

Jako Uniwersytet Szczeciński mamy kil-

ka możliwości. Pierwsza – w  nowej para-

metryzacji przynajmniej połowa naszych 

wydziałów powinna uzyskać kategorię A, 

co pozwoli nam na funkcjonowanie jako 

jednostka naukowo-badawcza i  zapewni 

odpowiednie finansowanie. Życzmy sobie, 

żeby tak było.

Druga – bez względu na to, ile naszych 

wydziałów otrzyma kategorię A, możemy 

próbować dokonać fuzji z  jedną z  dwóch 

wyższych szkół zawodowych w  naszym 

województwie, czyli Koszalinem lub Wał-

czem. Taką drogą poszły już w Polsce dwa 

uniwersytety: Zielonogórski połączył się 

z  Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 

w  Sulechowie, który ma się stać wydzia-

łem zamiejscowym, oraz Jana Kochanow-

skiego w  Kielcach z  Państwową Wyższą 

Szkołą Zawodową w  Sandomierzu. Tak 

prawdopodobnie uczyni też Uniwersytet 

Rzeszowski. Atutem tego rozwiązania jest 

finansowanie przez kolejne trzy lata na po-

ziomie 103% budżetów obu uczelni. Przez 

ten okres możemy próbować wzmocnić 

swoją pozycję naukową.

Trzecie rozwiązanie, według mnie 

optymalne, to konsolidacja uczelni w mie-

ście. Szczecin, jeśli chce istnieć jako silny 

ośrodek akademicki, powinien mieć jed-

ną, maksymalnie dwie silne uczelnie. Nie 

powinniśmy się obawiać takich – rady-

kalnych zdaniem niektórych – zmian. Na 

przykład Uniwersytet Warmińsko-Mazur-

ski, w  którym komponent uniwersytecki 

jest mniejszy niż techniczno-rolniczy, ma 

silną pozycję i gdyby weszły nowe uregulo-

wania – nic nie straci. Natomiast szczeciń-

skie uczelnie funkcjonując osobno, mogą 

wiele stracić. Przyczyn takiego stanu może 

być wiele: a to nie będzie nam odpowiadał 

składnik algorytmu dotyczący studentów, 

a  to składnik dotyczący parametryzacji 

wydziałów, a  to pojawią się jeszcze inne 

elementy, które będą nas ciągnęły w dół.

Od początku sprawowania najwyższych 

funkcji – najpierw prorektora, a  potem 

rektora – podkreśla Pan, że jest zwolenni-

kiem wprowadzania niezbędnych zmian 

w  sposób ewolucyjny i  odrzuca model 

uniwersytetu działającego na zasadach 

przedsiębiorstwa.

Przy tej reformie szczególnie mocno zde-

rzamy się z  dylematem – czy uczelnia to 

zakład publiczny, czy przedsiębiorstwo? 

Jestem przekonany, że zwłaszcza w  Pol-

sce uniwersytety nie mogą funkcjonować 

według reguł rządzących w  przedsiębior-

stwach.

Szkolnictwo wyższe i  polska nauka 

wymagają reformy, ale takiej, która zosta-

nie mocno osadzona w realiach społeczno-

-ekonomicznych i  tradycji akademickiej 

naszego kraju. Mam nadzieję, że w  tym 

kierunku toczyć się będą prace nad nową 

„Ustawą 2.0”. u

1 Uniwersytety do rozbiórki. Minister Gowin chce doprowadzić do 
takich zmian systemowych, które wzmocnią prywatne uczelnie. 
Z  Aleksandrem Temkinem rozmawia Kacper Leśniewicz. 
„Przegląd”, 2017-01-23, s. 18.
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prof. dr hab. Marek Górski

prorektor  
ds. nauki i współpracy  

międzynarodowej

Koncepcje zmian 
przepisów o szkolnictwie 
wyższym

Jednym z najgorętszych ostatnio tematów dyskusji 
w środowiskach związanych z nauką i szkolnictwem 
wyższym jest idea przebudowania regulacji prawnych 
dotyczących organizacji szkolnictwa wyższego, 
prowadzenia badań naukowych i ścieżek kariery 
akademickiej, hasłowo określana jako „Ustawa 2.0”. 

Projekt tych zmian jest koncepcją aktualnego mini-

stra nauki i  szkolnictwa wyższego, wicepremiera 

Jarosława Gowina, realizowaną właściwie od momen-

tu objęcia przez niego tej funkcji.

Do dyskusji włączone zostało całe środowisko 

uczonych i  osób związanych z  nauką i  szkolnic-

twem wyższym, a  dyskusje te powiązane zostały 

z  przygotowaniami do Kongresu Nauki Polskiej, 

zaplanowanego na wrzesień 2017 roku. Przygoto-

wania polegają głównie na zorganizowaniu i prze-

prowadzeniu szeregu konferencji programowych, 

poświęconych wieloaspektowej analizie różnorod-

nych problemów związanych ze stanem polskiej 

nauki i  szkolnictwa wyższego. Konferencje rozpo-

częły się w  październiku ubiegłego roku, ostatnia 

odbędzie się w czerwcu tego roku. Poruszane tema-

ty to m.in.: współpraca międzynarodowa w prowa-

dzeniu badań naukowych i kształceniu studentów, 

kooperacja szkół wyższych z  otoczeniem społecz-

no-gospodarczym, ścieżki kariery akademickiej, 

doskonałość naukowa, jakość kształcenia na pozio-

mie wyższym, finansowanie nauki i  szkolnictwa 

wyższego i jego model organizacyjny. 

Równolegle prowadzone są prace nad przygoto-

waniem nowych regulacji prawnych odnoszących się 

do wskazanych zagadnień, czyli właśnie „Ustawy 2.0”. 

To znacząca nazwa – ma ona podkreślić nowatorstwo 

modelu regulacji, który istotnie różni się od dotychcza-

sowego, usuwa wskazywane błędy i stwarza ramy dla 

rozwoju jakościowego polskiej nauki i  nauczania na 

poziomie wyższym. 

Punktem wyjścia dla tych prac były sformuło-

wane w  lutym 2016 roku przez funkcjonujący przy 

ministrze Komitet Polityki Naukowej pewne wytycz-

ne dla prac nad nową ustawą w postaci dokumentu 

wskazującego Dziesięć najważniejszych zagadnień do 

rozstrzygnięcia w  nowej ustawie o  szkolnictwie wyż-

szym. M.in. na podstawie tego dokumentu w  mar-

cu 2016 roku ogłoszony został przez ministra kon-

kurs na przygotowanie projektu założeń do nowej 
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ustawy, w  wyniku którego miały zostać 

wyłonione trzy zespoły, a  każdy z  nich 

miał otrzymać 300 tys. zł na przygoto-

wanie projektu. Do konkursu zgłosiło się 

piętnaście zespołów, z  których wybrano 

zgodnie z  założeniami trzy, liczące po kil-

kunastu współpracowników, reprezentu-

jących różne jednostki, nie tylko wskazane 

w poniższym opisie uczelnie i instytucje: 

1. Kierowany przez prof. Marka Kwie-

ka, firmowany przez Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w  Poznaniu (czynione dalej 

odwołania do opracowania zespołu będą 

oznaczane skrótem MK). 

2. Kierowany przez dr. hab. Arkadiusza 

Radwana, wywodzący się z  Instytutu Al-

lerhanda w Krakowie (dalej jako AR).

3. Kierowany przez prof. Huberta Iz-

debskiego z Uniwersytetu SWPS w  War-

szawie (dalej jako HI).

Zgodnie z  założeniami konkursu ze-

społy miały przedłożyć swoje koncepcje 

do końca stycznia 2017 roku i  następnie 

zaprezentować je publicznie. 

Już w  końcu listopada 2016 roku 

przedstawiony został projekt zespołu 

prof. Marka Kwieka, który przez pewien 

czas był analizowany i  dyskutowany, sta-

jąc się niejako pewną emanacją wyników 

ogłoszonego konkursu. Pozostałe zespoły 

upubliczniły swoje projekty na przeło-

mie stycznia i  lutego. Natomiast 1 marca 

– w  trakcie konferencji zorganizowanej 

przez ministerstwo na Politechnice War-

szawskiej – kierownicy zespołów oficjalnie 

prezentowali swoje koncepcje m.in. rekto-

rom wszystkich polskich szkół wyższych. 

Dalszy tryb pracy nad projektem 

ustawy przewiduje już przygotowywanie 

projektu w  ministerstwie, który, zgodnie 

z  deklaracjami wicepremiera Jarosława 

Gowina, miałby zostać podany do publicz-

nej wiadomości podczas wrześniowego 

Kongresu Nauki w Krakowie. 

Ostateczny kształt tego projektu jest 

na dziś niewiadomą, minister zastrzegł 

sobie swobodę w  konstruowaniu nowej 

ustawy, z  uwzględnieniem zarówno do-

robku wszystkich trzech zespołów, jak 

i  prowadzonych w  ramach konferencji 

programowych czy na łamach różnych 

periodyków dyskusji. 

Ustawa miałaby być przygotowana 

do wejścia w  życie na początek roku aka-

demickiego 2018/2019, jednakże szczegó-

ły tego procesu nie są znane, zwłaszcza 

w  kontekście ustanowienia vacatio legis 

i  ewentualnego rozłożenia w  czasie wdra-

żania jej różnych rozwiązań. Według pu-

blicznych deklaracji ministra proces ten 

nie skutkowałby skróceniem kadencji 

obecnych władz uczelni wyższych, która 

według obowiązujących przepisów koń-

czyć się powinna z  początkiem września 

2020 roku. Co istotne, konieczność rozważ-

nego i  stopniowego wdrażania nowych 

rozwiązań podkreślają zresztą także au-

torzy wszystkich trzech konkursowych 

projektów.

KONiECZNOść REFORMY
Uznanie potrzeby dokonania reformy 

regulacji prawnych odnoszących się do 

jakiejkolwiek dziedziny życia społeczne-

go czy gospodarczego powinno być oczy-

wiście oparte na analizie przepisów ak-

tualnie obowiązujących i  wykazaniu ich 

nieskuteczności w  osiąganiu założonych 

celów, nieprzystawalności do zmienionych 

stosunków społecznych czy też innych 

ich wad, wymagających daleko idących 

zmian, a nie tylko pewnych korekt. 

Takie argumenty pojawiały się oczy-

wiście od początku prac nad nową usta-

wą, podnoszono je także we wszystkich 

trzech projektach. Zwracano w szczegól-

ności uwagę na to, że jednym z  podsta-

wowych celów reformy powinno być 

doprowadzenie do ogólnego podniesie-

nia poziomu polskiej nauki, w  pierwszej 

kolejności ośrodków najlepszych (MK), 

polepszenie jakości badań naukowych 

i  poprawa międzynarodowej konkuren-

cyjności polskiej nauki (AR), podniesienie 

niskiej obecnie efektywności badań na-

ukowych (HI). 

Podkreślano konieczność przekonstru-

owania systemu kształcenia w  ramach 

studiów wyższych przez odejście od zbyt-

niej masowości, po części już wymuszane 

uwarunkowaniami demograficznymi, 

podniesienie jakości tego kształcenia, 

w  tym zwłaszcza w  ramach studiów dok-

toranckich. Podnoszono również kwestię 

deprecjacji stopni i  tytułu naukowego, 

wynikającą z obniżenia wymagań stawia-

nych kandydatom, co jest konsekwencją 

nadmiernego upowszechnienia zbyt łatwo 

uzyskiwanych uprawnień do nadawania 

stopni naukowych i  opiniowania wnio-

sków o tytuł. 

Drogą do osiągnięcia tych celów mia-

łoby być formalne zróżnicowanie szkół 

wyższych (kategoryzacja), oparte na oce-

nie ich jakości naukowej w  poszczegól-

nych dziedzinach wiedzy; powiązanie z tą 

oceną uprawnień do nadawania stopni 

naukowych, wraz z  podniesieniem wy-

magań związanych z  ich uzyskiwaniem, 

a  także dostępu do dotacji budżetowych 

na badania naukowe; dalsze zwiększanie 

roli konkursowego pozyskiwania środków 

służących finansowaniu badań; istotne 

przeorganizowanie modelu zarządzania 

szkołą wyższą.

NiEZbęDNA KATEgORYZACJA?
W przedstawionych projektach założeń do 

nowej ustawy, wychodząc ze zbliżonych 

założeń, przyjęto dość zróżnicowane mo-

dele organizacji i finansowania szkół wyż-

szych, ich kategoryzowania, organizowa-

nia i  prowadzenia studiów doktoranckich 

wraz z określaniem modelu ścieżki kariery 

naukowej. Te różnice w szczególności doty-

czą ustroju szkół wyższych i  zarządzania 

nimi, nieco mniejsze są w koncepcjach od-

noszących się do kategoryzacji szkół wraz 

z  finansowaniem badań naukowych czy 

w pomysłach na modyfikację ścieżki karie-

ry naukowej.

Szczególny niepokój w  środowisku 

budzą propozycje podziału szkół na kilka 

kategorii, związanych z  jakością i  efek-
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tywnością prowadzonych w  nich badań 

naukowych. Powtarza się propozycja kla-

syfikacji na uczelnie badawcze, uczelnie 

badawczo-dydaktyczne i  wyższe szkoły 

zawodowe (HI) czy uczelnie dydaktycz-

ne (MK). Projekt zespołu AR wprowadza 

podział jeszcze dalej idący, zakładając wy-

odrębnienie pięciu kategorii naukowych 

i pięciu dydaktycznych, różnicując upraw-

nienia do prowadzenia działalności nauko-

wej i dydaktycznej (wraz z finansowaniem) 

w  zależności od kombinacji uprawnień 

z obu grup przyznanych uczelni w ramach 

określonej dziedziny wiedzy. 

Wprowadzenie kategoryzacji wydaje 

się prawdopodobne, pomysł pojawia się 

bowiem także w wypowiedziach przedsta-

wicieli resortu, w formie jednak nieco zła-

godzonej – nie ma to być podział na uczel-

nie lepsze czy gorsze, ale ze względu na 

zakładaną przez daną szkołę specjalizację 

działalności i jej rolę w skali międzynarodo-

wej, krajowej czy regionalnej. Klasyfikacja 

ta nie miałaby też oznaczać drastycznych 

zmian w  finansowaniu uczelni, chociaż 

musiałoby ono uwzględniać w  systemie 

dotacyjnym pozycję naukową szkoły w da-

nej dziedzinie nauki, a także potrzeby pań-

stwa czy regionu dotyczące określonych 

kierunków kształcenia.

SYSTEM ZARZąDZANiA
Wielkie zainteresowanie wzbudziły pro-

pozycje zespołów zmierzające do przeor-

ganizowania systemów zarządzania szko-

łami wyższymi. Najdalej idące zmiany, 

które są próbą przeniesienia na nasz grunt 

modeli zarządzania uczelniami opartymi 

na kapitale prywatnym, zaproponowano 

w  projekcie AR. Sugerowane rozwiązania 

ustrojowe polegają na rozdzieleniu funk-

cji władczych w  uczelni na dwa organy 

– rektora i  prezydenta, a  także wprowa-

dzeniu rady powierniczej. Rada miała-

by być głównym organem decydującym 

o  strategii działania uczelni i  rozliczają-

cym prezydenta z jej realizacji. W jej skład 

wchodziliby przede wszystkim przedsta-

wiciele lokalnego otoczenia społeczno-go-

spodarczego. W  tej koncepcji prezydent, 

wybierany przez radę powierniczą, to 

główna władza wykonawcza, osoba, która 

odpowiadałaby za realizację celów uczelni, 

korzystała z  domniemania kompetencji, 

decydowała o obsadzie stanowisk kierow-

niczych. Rektor natomiast byłby organem 

pełniącym rolę opiniodawczo-doradczą, 

w  pewnym zakresie nadzorczą, a  głównie 

ceremonialną. Senat to tylko organ przed-

stawicielski wspólnoty uczonych, pełniący 

głównie funkcje opiniodawcze. 

Pozostałe projekty nie idą już tak 

daleko, podkreślają jednak konieczność 

wyraźnego wzmocnienia pozycji rektora 

wraz ze zwiększeniem jego uprawnień 

w  odniesieniu do senatu i  wydziałów, co 

miałoby ograniczyć wyraźną obecnie 

federalizację uczelni (HI), rektor zaś po-

winien być (MK) bądź mógłby być (HI) 

wyłaniany w konkursie, część uprawnień 

zarządczych rektora powinien przejąć 

kanclerz (HI). Pojawia się także ponow-

nie koncepcja rady powierniczej (MK), ale 

jako obowiązkowo tworzonego organu, 

współdziałającego w  określaniu kierun-

ków działania uczelni w sferze naukowej 

i  dydaktycznej, reprezentującego otocze-

nie społeczno-gospodarcze.

KARiERA NAUKOWA
Pewną ogólną zgodność projektów można 

zauważyć w  zagadnieniach związanych 

z  kształtowaniem ścieżki kariery nauko-

wej. Generalnie podkreśla się konieczność 

znacznego zwiększenia wymagań stawia-

nych osobom aspirującym do stopnia na-

ukowego doktora czy doktora habilitowa-

nego – z perspektywą likwidacji habilitacji. 

Tytuł naukowy powinien mieć charakter 

bardzo prestiżowy, a jego uzyskanie – wią-

zać się z wybitnymi osiągnięciami nauko-

wymi, także w skali międzynarodowej.

 Studia doktoranckie nie mogą mieć 

charakteru masowego, wszyscy doktoran-

ci powinni być objęci systemem stypen-

dialnym, przy czym wysokość stypendium  

zapewniałaby możliwość utrzymania się. 

W niektórych propozycjach (zwłaszcza 

AR) pojawia się też kwestia wymuszania 

pewnej mobilności pracowników nauko-

wych poprzez np. wprowadzenie zakazu 

zatrudnienia w  jednostce, w  której został 

uzyskany stopień naukowy. 

* * *

To tylko bardzo ogólny przegląd przedsta-

wionych projektów i stanu prac nad zmia-

nami regulacji prawnych, dotyczących na-

uki i szkolnictwa wyższego. Przygotowane 

projekty są w swoich treściach raczej eseja-

mi naukowymi, opartymi w większości na 

dość rozbudowanych źródłach literaturo-

wych i empirycznych, a nie założeniami do 

projektu ustawy w ścisłym (legislacyjnym) 

tego słowa znaczeniu. Oparto je na diagno-

zach obecnego stanu rzeczy, ale częściowo 

abstrahują one od potencjalnych skutków 

proponowanych regulacji, zwłaszcza w ob-

szarze skutków społecznych i finansowych 

(to dotyczy głownie projektu AR, częścio-

wo MK, najbardziej zbliżony do idei zało-

żeń wydaje się być projekt HI). 

Jak już wspomniałem, ale powtórzę to 

w  zakończeniu, przygotowanie projektów 

powinna poprzedzić wnikliwa analiza 

przepisów aktualnie obowiązujących i wy-

kazanie ich nieskuteczności w  osiąganiu 

założonych celów, ich ewentualnej nie-

przystawalności do zmienionych stosun-

ków społecznych czy też innych ich wad, 

wymagających daleko idących zmian. 

Uważam, że ostatecznie żaden z zapro-

ponowanych projektów nie byłby wystar-

czający do opracowania kompleksowej re-

gulacji, obejmującej obecnie materię wielu 

aktów prawnych i wymagającej zmiany co 

najmniej kilkunastu ustaw. Pozostaje więc 

czekać na oficjalny ministerialny projekt, 

który w całości powinien być jeszcze pod-

dany konsultacjom środowiskowym co do 

treści proponowanych rozwiązań. u

11

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 1-3 / 2017



TEMAT NUMERU

prof. dr hab. 
Waldemar Gos

prorektor ds. finansów 
i rozwoju US

Reforma finansowania 
działalności dydaktycznej

Reformy społeczne, a do takich zaliczyć można te 
dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce, zazwyczaj 
przynoszą daleko idące skutki, niekiedy zaskakujące 
i trudne do przewidzenia. Nawet najlepsze intencje 
nie są wystarczające, jeśli planowane zmiany nie 
zostaną wcześniej dokładnie przemyślan, a sam 
proces ich wprowadzania dobrze osadzony w czasie 
i realiach. Warto, by wszyscy pracownicy Uniwersytetu 
Szczecińskiego poznali konstrukcję algorytmu i byli 
świadomi jego skutków.

EWOlUCJA AlgORYTMU DOTACYJNEgO 
DlA UCZElNi 
Algorytmy finansowania uznaje się za narzędzie przy-

czyniające się do zwiększenia przejrzystości finanso-

wania działalności uczelni, gdyż jego zastosowanie 

sprawia, że dostępne środki rozdziela się między jed-

nostki w  sposób obiektywny i  pozwalający uniknąć 

dyskusji niemerytorycznych1.

W grudniu 2016 roku ministerstwo zaproponowa-

ło nowy algorytm, który wzbudził dyskusje nie tylko 

w  środowisku akademickim, ponieważ jego stosowa-

nie podważa zasadę sprawiedliwego rozdziału środ-

ków. Ponadto sprawia wrażenie, że jest narzędziem do 

realizacji polityki rządu, zakładającej głęboką ingeren-

cję w funkcjonowanie uczelni wyższych – polegającej 

na odbieraniu im nie tylko autonomii, ale także szansy 

na rozwój mniejszym i mniej znaczącym jednostkom. 

Warto zatem przyjrzeć się sposobom finansowa-

nia polskich uczelni na przestrzeni kilkunastu lat. 

EWOlUCJA SPOSObóW FiNANSOWANiA
Przeglądając zasoby internetowe oraz dokumenty we-

wnętrzne Uniwersytetu Szczecińskiego, nie sposób 

ustalić precyzyjnie zasad przyznawania dotacji pod 

koniec lat osiemdziesiątych minionego stulecia. Można 

jedynie się domyślać, że dotacja zależała ówcześnie od 

decyzji administracyjnej, będącej immanentną cechą 

gospodarki socjalistycznej. Następnie decyzje admini-

stracyjne zostały zmienione na system parametrów, 

od których zależał poziom dotacji dla uczelni. Szczegó-

łowo opisuje to J.L. Cieśliński w artykule O historii i mi-

tologii algorytmu2. W  latach dziewięćdziesiątych był 

stosowany algorytm, który składał się z dwóch części:
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1) składnika studenckiego – liczba tzw. 

studentów przeliczeniowych; 

2) składnika kadrowego – liczba pra-

cowników przeliczeniowych, posia-

dających stopnie i  tytuły naukowe3, 

mechanizm tzw. stałej przeniesienia 

wynoszącej 20%. 

Można więc stwierdzić, że dotacja za-

leżała od liczby studentów i pracowników 

posiadających stopnie i  tytuły naukowe. 

Składniki dotacyjne były jedynie składni-

kami ilościowymi, a nie jakościowymi. 

„Ówczesny algorytm sugerował dość 

oczywistą strategię każdej uczelni: rozwój 

poprzez zwiększenie liczby studentów oraz 

wysoko wykwalifikowanej kadry (czyli 

doktorów, doktorów habilitowanych, pro-

fesorów)”4. 

Uchwalenie w  2005 roku ustawy 

Prawo o  szkolnictwie wyższym wymo-

gło prace nad nowym algorytmem, który 

wszedł w życie w 2007 roku na mocy roz-

porządzenia MNiSW z  2 kwietnia 2007 

roku w  sprawie zasad podziału dotacji 

z  budżetu państwa dla uczelni publicz-

nych i  niepublicznych (Dz.U. nr 79 poz. 

535). 

Kolejne zmiany algorytmu były okre-

ślone w:

1)  rozporządzeniu MNiSW z 9 maja 2008 

roku w sprawie zasad podziału dotacji 

z budżetu państwa dla uczelni publicz-

nych i niepublicznych (DzU nr 89 poz. 

544);

2)  rozporządzeniu MNiSW z  9 kwietnia 

2010 roku, zmieniającym rozporządze-

nie w  sprawie zasad podziału dotacji 

z budżetu państwa dla uczelni publicz-

nych i niepublicznych (DzU nr 65 poz. 

414);

3) rozporządzeniu MNiSW z 25 maja 2011 

roku, zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie zasad podziału dotacji z bu-

dżetu państwa dla uczelni publicznych 

i niepublicznych (DzU nr 125 poz. 710);

4)  rozporządzeniu MNiSW z 8 lutego 2012 

roku, zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie zasad podziału dotacji z bu-

dżetu państwa dla uczelni publicznych 

i niepublicznych (DzU z 2012 poz. 202);

5) rozporządzeniu MNiSW z  20 lutego 

2013 roku, zmieniającym rozporzą-

dzenie w  sprawie zasad podziału do-

tacji z  budżetu państwa dla uczelni 

publicznych i  niepublicznych (DzU  

z 2013 poz. 273); 

5) obwieszczeniem MNiSW z  10 marca 

2014 r. w  sprawie ogłoszenia jednoli-

tego tekstu rozporządzenia MNiSW 

w sprawie zasad podziału dotacji z bu-

dżetu państwa dla uczelni publicznych 

i niepublicznych (DzU z 2014 poz. 789);

7) rozporządzeniu MNiSW z  27 marca 

2015 roku, zmieniającym rozporzą-

dzenie w  sprawie zasad podziału do-

tacji z  budżetu państwa dla uczelni 

publicznych i  niepublicznych (DzU 

z 2015 poz. 463);

8) rozporządzeniu MNiSW z  14 grudnia 

2016 roku, zmieniającym rozporządze-

nie w  sprawie zasad podziału dotacji 

z budżetu państwa dla uczelni publicz-

nych i niepublicznych (DzU z 2016 poz. 

2016).

Mimo że w  kolejnych aktach praw-

nych następowała ciągła korekta algoryt-

mu, to zakres zmian dokonanych w latach 

2007–2016 był niewielki i dotyczył: zmniej-

szenia stałej przeniesienia z  70% na 65% 

oraz zmiany zasad ustalania składnika 

kadrowego (zmiana zasad przeliczania pra-

cowników według stanowisk na przelicza-

nie pracowników według stopni i tytułów 

naukowych). Dokonano również korekty 

składnika proporcjonalnego rozwoju. 

AlgORYTM 2017
Wydanie przez MNiSW rozporządze-

nia z 14 grudnia 2016 roku, ze skutkiem 

od 2017 roku, nie jest już zabiegiem ko-

smetycznym – to nawet nie reforma, nie 

ewolucyjne wprowadzanie zmian, ale re-

wolucja, która w  przypadku niektórych 

uczelni może skutkować pięcioprocen-

towym wzrostem lub spadkiem dotacji 

podstawowej w porównaniu do ubiegłego 

roku. Dla Uniwersytetu Szczecińskiego 

5% oznacza ponad 7 mln złotych. 

Analizując algorytm dotacyjny, docho-

dzimy do niepokojącego wniosku, że będą 

premiowane uczelnie, w których:

1) wskaźnik dostępności dydaktycznej 

będzie optymalny, co wystąpi wtedy, 

gdy liczba studentów i  doktorantów 

przypadających na jednego nauczycie-

la akademickiego wyniesie 13;

2) studiują studenci i  doktoranci na kie-

runkach o  wysokich współczynni-

kach kosztochłonności, takich jak np. 

fizyka, genetyka, biotechnologia; 

3)  występuje wysoki wskaźnik potencja-

łu naukowego, który ustala się według 

wzoru:

Y
i
 = 

1,5Lf
i
 + 1,0La

i
 + 0,7Lb

i
 + 0,4Lc

i

Lf
i
 + La

i
 + Lb

i
 + Lc

i     

gdzie:

Lf
i
 – oznacza liczbę jednostek nauko-

wych w i-tej uczelni akademickiej po-

siadającej kategorię naukową A+,

La
i
 – oznacza liczbę jednostek nauko-

wych w i-tej uczelni akademickiej po-

siadającej kategorię naukową A,

Lb
i
 – oznacza liczbę jednostek nauko-

wych w i-tej uczelni akademickiej po-

siadającej kategorię naukową B,

Lc
i
 – oznacza liczbę jednostek nauko-

wych w i-tej uczelni akademickiej po-

siadającej kategorię naukową C;

4)  jest realizowana duża liczba projektów 

finansowanych głównie przez NCN, 

NCBiR oraz w ramach programu „HO-

RYZONT 2020”.

Zdaniem MNiSW propozycja zmiany 

dotychczasowego sposobu finansowa-

nia uczelni publicznych wynika z  nieza-

dowolenia środowiska akademickiego5. 

Ministerstwo chciało uprościć istniejący 

algorytm przez redukcję liczby jego skład-

ników. Kwestią priorytetową było zmniej-

szenie efektów dziedziczenia dotacji z roku 

na rok. W  wypowiedzi ministerstwa jest 

to istotne, ponieważ w  obecnym algoryt-

mie 65% dotacji przechodzi automatycznie 
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z poprzedniego roku, co prowadzi do sytu-

acji, w której uczelnie nawet przez sześć lat 

„dziedziczą” przyznane wcześniej kwoty 

finansowania. Zmiany algorytmu mają 

spowodować, że uczelnie będą miały więk-

szy wpływ na uzyskanie przysługującego 

im poziomu dotacji. Resortowi zależy także 

na podniesieniu jakości kształcenia i ogra-

niczeniu korzystnej (w  poprzedniej wersji 

algorytmu) dla uczelni masowości studiów, 

co ma uruchomić proces zmian prowadzą-

cych do utrzymania odpowiedniej relacji 

pomiędzy liczbą studentów a liczbą kadry 

dydaktycznej. Rozwiązanie to powinno 

zapewnić studentom naukę w mniejszych 

grupach, przy czym proces dydaktyczny 

ma być ściśle powiązany ze skalą i  pozio-

mem badań prowadzonych przez daną 

uczelnię6. Założenia ministerstwa budzą 

emocje i  poczucie niesprawiedliwości. 

W  tym miejscu można jedynie wnieść 

uwagi do konstrukcji algorytmu i postulo-

wać ich uwzględnienie. 

UWAgi DOTYCZąCE AlgORYTMU 
DOTACYJNEgO
 Analizując składniki nowego algorytmu 

dotacyjnego, czyli: studencko-doktorancki, 

kadrowy, badawczy, umiędzynarodowie-

nia, można założyć, że są to dobre miary 

dokonań uczelni. Jednak, jak zawsze, dia-

beł tkwi w szczegółach.

Pierwszy „szczegół” dotyczy daty 

wprowadzenia algorytmu, który wszedł 

w życie 1 stycznia 2017 roku. Szczegóły al-

gorytmu środowisko akademickie poznało 

natomiast we wrześniu 2016 roku. Było 

więc mało czasu na rzetelną analizę i szero-

ką dyskusję środowiskową nie tylko o po-

dziale środków dotacyjnych na 2017 rok, 

ale głównie o  skutkach działania nowego 

algorytmu w kolejnych latach. 

Warto podkreślić, że równolegle trwa-

ją prace nad nową ustawą o  szkolnictwie 

wyższym oraz nową oceną parametryczną 

jednostek naukowych. Szkoda, że zmiany 

zasad finansowania działalności uczelni 

nie są spójne z  planowanymi systemowy-

mi zmianami w  szkolnictwie wyższym. 

Nigdy nie można rozdzielać środków pie-

niężnych, jeżeli nie są znane zadania do 

wykonania, a  zadania i  zasady funkcjo-

nowania uczelni będą określone w  nowej 

ustawie o  szkolnictwie wyższym. Warto 

więc przypomnieć, że dobre zarządzanie 

polega na tym, że określa się misję i wizję 

oraz cele strategiczne, a w dalszej kolejno-

ści – narzędzia realizacji postawionych 

celów, w tym sposób finansowania. 

MiARA JAKOśCi KSZTAłCENiA?
Drugi „szczegół” jest związany z tzw. „mia-

rami jakościowymi”. Jak już wspomniałem, 

jednym z argumentów zmiany algorytmu 

było wprowadzenie składników jakościo-

wych, takich jak wskaźnik dostępności 

dydaktycznej i  wskaźnik potencjału na-

ukowego. 

P. Grudowski i  K. Lewandowski defi-

niują jakość kształcenia jako stopień speł-

nienia wymagań dotyczących procesu 

kształcenia i  jego efektów, formułowa-

nych przez interesariuszy wewnętrznych 

(studenci, doktoranci, nauczyciele akade-

miccy, pracownicy administracji i obsługi) 

i zewnętrznych (władze centralne, władze 

regionalne, pracodawcy), przy uwzględnie-

niu uwarunkowań otoczenia7. W związku 

z  tym powstają następujące pytania: Czy 

wskaźnik dostępności dydaktycznej jest 

dobrą miarą jakości kształcenia? Czy ka-

tegoria naukowa jest powiązana z jakością 

kształcenia? 

Można jednoznacznie stwierdzić, 

że nie ma żadnych dowodów, które po-

twierdzają, że liczba 13 studentów przy-

padających na jednego nauczyciela aka-

demickiego lub studiowanie na wydziale 

z kategorią A+ pozwala osiągnąć najwyż-

szy poziom jakości kształcenia. 

Dlaczego więc uczelnia, na której 14 

studentów i doktorantów przypada na jed-

nego nauczyciela akademickiego otrzyma 

nie 100%, a  jedynie 86% środków w części 

dotacyjnej dotyczącej składnika studenc-

ko-doktoranckiego? Czy to oznacza, że ja-

kość kształcenia jest o 14% gorsza? Dlaczego 

uczelnia, której kategoria naukowa została 

ustalona na poziomie 1,2, otrzymana 120% 

dotacji w  zakresie składnika kadrowego, 

a  uczelnia, której kategorię naukową wy-

znaczono na poziomie 0,7, otrzyma w  tej 

części jedynie 70% dotacji? Czy w związku 

z  tym na uczelniach, które posiadają jed-

nostki naukowe w kategorii A+ i A, jakość 

kształcenia jest o 50% wyższa niż na uczel-

niach posiadających jednostki naukowe 

w  kategorii B? Czy pracownicy jednostek 

naukowych o  kategorii B powinni mniej 

zarabiać, gdyż ich praca oceniana według 

nowych pomysłów ministerstwa jest niż-

szej jakości? 

Analizując nowy algorytm, można, 

a  nawet trzeba, zadawać kolejne pytania. 

Dotyczą one bowiem rozwiązań wręcz 

kuriozalnych, których skutki nietrudno 

przewidzieć. Sądząc po sobie, mogę jednak 

powiedzieć, że opisane powyżej propozy-

cje wywołują emocje, którym towarzyszy 

poczucie niesprawiedliwości, co prowadzi 

niekiedy do demotywacji dobrych i  do-

świadczonych pracowników, którzy czują 

się źle ocenieni przez ministerstwo.

Posłużę się własnym przykładem. 

Jestem laureatem kilkunastu nagród dy-

daktycznych przyznanych przez studen-

tów – może też dlatego, że sam uwielbiam 

pracę z nimi. Okazało się jednak, że według 

twórców nowego algorytmu moja jakość 

kształcenia jest słaba, gdyż Uniwersytet 

Szczeciński ma zbyt wysoki wskaźnik do-

stępności dydaktycznej oraz – mimo bar-

dzo dynamicznego rozwoju na przestrzeni 

trzydziestu lat swego istnienia – stosunko-

wo słabą kategorię naukową. 

Warto więc podkreślić, że jakość 

kształcenia może być inaczej pojmowana 

czy definiowana przez uczelnie, studen-

tów, pracodawców, władze centralne i  in-

nych interesariuszy procesu kształcenia. 

Przykładowo w  przypadku władz 

centralnych jakość kształcenia może się 

wyrażać maksymalizacją wskaźników 

osób posiadających wyższe wykształcenie 
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lub osób, które ukończyły uczelnie o  naj-

wyższej kategorii naukowej. Dla uczelni 

istotnym wskaźnikiem jakości może być 

liczba absolwentów znajdujących pracę 

w  zawodzie. Studenci oczekują zapewnie-

nia o  jakości kształcenia, w  tym głównie 

o kwalifikacjach i osiągnięciach kadry aka-

demickiej, odpowiednim wyposażeniu sal 

dydaktycznych, dostępności do bibliotek. 

Pracodawcy z kolei oczekują, że zatrudnia-

ni przez nich absolwenci będą posiadać od-

powiednie kwalifikacje8.

Moim zdaniem uczelnie powinny 

szczególną uwagę zwracać na zasoby i pro-

cesy związane bezpośrednio i  pośrednio 

z jakością kształcenia, które wszak zawsze 

były istotne w planowaniu rozwoju. Nale-

ży do nich zaliczyć:

1) kadrę prowadzącą zajęcia dydaktycz-

ne oraz kadrę zapewniającą sprawny 

przebieg procesów dydaktycznych;

2)  bazę materialną, w tym budynki, urzą-

dzenia i  aparaturę, wykorzystywaną 

w procesie kształcenia;

3)  programy kształcenia.

Optymalizacja wskaźników jakościo-

wych, biorąc pod uwagę nowy algorytm 

dla Uniwersytetu Szczecińskiego, polega 

natomiast na:

1) zwiększeniu poziomu wskaźnika ja-

kości naukowej, co można uzyskać tylko 

wtedy, gdy będzie dużo wydziałów o kate-

gorii naukowej A;

2) utrzymywaniu stanu studentów 

i  doktorantów (stacjonarnych i  niestacjo-

narnych) na poziomie 14 000 osób, najlepiej 

na kierunkach o wysokim współczynniku 

kosztochłonności. 

JAKiE UMięDZYNARODOWiENiE?
Kolejnym „szczegółem” algorytmu dota-

cyjnego jest składnik umiędzynarodo-

wienia, który dotyczy liczby zagranicz-

nych studentów studiujących w  pełnym 

cyklu kształcenia. W naszym kraju istotny 

wpływ na ten składnik ma położenie geo-

graficzne uczelni. Trudno Uniwersytetowi 

Szczecińskiemu konkurować w  tym za-

kresie z uczelniami położonymi na wscho-

dzie Polski. Analizując liczbę studentów 

zagranicznych, zauważa się, że na wielu 

uczelniach dominują studenci z  Ukrainy. 

Nie zwalnia to naszej uczelni z zabiegania 

o  studentów zagranicznych. Wymaga to 

jednak czasu, gdyż marka każdej jednostki 

akademickiej jest budowana przez lata. 

ZNACZENiE  
PROJEKTóW/gRANTóW 
Warto również poddać refleksji składnik 

badawczy, na którego poziom wpływa 

liczba realizowanych przez uczelnię pro-

jektów/grantów, dzięki którym uczelnia 

nie tylko pozyskuje środki pieniężne, ale 

także może otrzymać większą dotację 

podstawową. Można więc stwierdzić, że 

projekty/granty są źródłem podwójnego 

finansowania. W  związku z  tym należy 

podjąć działania mające na celu stworzenie 

systemu motywacyjnego dla pracowni-

ków, aby w  większym stopniu aplikowali 

o  projekty/granty, które są uwzględniane 

w algorytmie dotacyjnym. 

DOTACJA PODSTAWOWA A KON-
STRUKCJA AlgORYTMU 
Zgodnie z  art. 94 ust. 1. ustawy z  27 lipca 

2005 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym 

(DzU z  2016, poz. 1842 ze zm.) z  budżetu 

państwa uczelnia publiczna otrzymuje do-

tacje na zadania związane m.in. z: 

a)  kształceniem studentów studiów sta-

cjonarnych; 

b) kształceniem uczestników stacjonar-

nych studiów doktoranckich; 

c)  kształceniem kadr naukowych; 

d)  utrzymaniem uczelni, w  tym na re-

monty.

Jak już wspomniano, sposób ustalenia 

wymienionej dotacji określa rozporządze-

nie ministra nauki i szkolnictwa wyższego 

z 7 grudnia 2016 roku, zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie sposobu podziału do-

tacji z budżetu państwa dla uczelni publicz-

nych i  niepublicznych (DzU z  2016, poz. 

2016). Szczególną uwagę należy zwrócić na 

tytuł załącznika nr 1 tegoż rozporządzenia, 

który brzmi: „Sposób podziału dotacji dla 

uczelni publicznych na zadania związane 

z  kształceniem studentów studiów stacjo-

narnych, kształceniem uczestników sta-

cjonarnych studiów doktoranckich, kształ-

ceniem kadr naukowych i  utrzymaniem 

uczelni, w tym na remonty”. 

Na tej podstawie można zatem stwier-

dzić, że tzw. dotacja podstawowa służy 

finansowaniu kształcenia i  utrzyma-

nia zasobów uczelni. Te ostatnie można 

podzielić na dwie podstawowe grupy, 

a  mianowicie: zasoby osobowe i  rzeczo-

we. Z ich utrzymaniem  wiążą się koszty, 

czyli dotacja podstawowa powinna służyć 

ich pokryciu. Oczywiście, aby zmniejszyć 

poziom tych kosztów, należy ograniczyć 

zasoby. Powstaje zatem kolejne pytanie: 

Dlaczego do algorytmu dotacyjnego zosta-

ły włączone składniki, które nie są bezpo-

średnio związane z  działalnością dydak-

tyczną, a dotyczą działalności badawczej? 

Byłoby to zrozumiałe w sytuacji, w której 

uczelnia otrzymywałaby jedną dotację na 

całą działalność, a  nie, jak obecnie, kilka 

różnych dotacji (dotacje: podstawowa, na 

utrzymanie potencjału badawczego, pro-

jakościowa). 

Quo vadis, AlgORYTMiE?
Algorytmy ujmują zazwyczaj różne skład-

niki (ilościowe i jakościowe) oraz bazują na 

kosztach lub wynikach. 

Wskaźniki oparte na kosztach odnoszą 

się do wielkości zasobów, takich jak np. licz-

ba pracowników, studentów, budynków. 

Można więc stwierdzić, że finansowanie 

bazujące na nakładach powinno zapewnić 

utrzymanie zasobów uczelni. Celem finan-

sowania opartego na wynikach jest nato-

miast motywowanie uczelni do osiągania 

określonych rezultatów, których przykła-

dem może być kategoria naukowa jednost-

ki, prawo do nadawania stopni i  tytułów 

naukowych.  

Dla porównania przedstawiam wskaź-

niki wykorzystywane w  algorytmach 
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finansowania uczelni europejskich, które 

zawiera tabela 1. 

Wynika z niej, że w  poszczególnych 

krajach stosuje się kilka lub kilkanaście 

składników dotacyjnych. Należy jednak 

podkreślić, że wymienione wskaźniki od-

noszą się nie tylko do dotacji dydaktycznej, 

ale również do środków przeznaczonych na 

Tabela 1. Wskaźniki zawarte w mechanizmach finansowania uczelni (dane dla lat 2014–2015)

Wskaźniki Kraje wykorzystujące wskaźnik w algorytmie dotacyjnym

Liczba studentów
Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia,  

Islandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria,  
Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Liczba stopni doktorskich
Belgia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, 

Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja

Kwota środków z Unii Europejskiej
Czechy, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia Rumunia,  

Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy

Finansowanie zewnętrzne
Czechy, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia,  

Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy

Liczba magistrów
Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia,  

Islandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Turcja, Włochy

Liczba punktów ECTS
Belgia, Dania, Finlandia, Hiszpania, Norwegia, Portugalia,  

Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Liczba doktorantów
Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Polska,  

Portugalia, Słowacja, Turcja, Węgry, Włochy

Wartość kontraktów badawczych
Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Polska,  

Portugalia, Rumunia, Turcja, Włochy

Liczba pracowników
Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa,  

Polska, Portugalia, Rumunia, Turcja

Liczba studentów  
międzynarodowych

Czechy, Dania, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rumunia,  

Słowacja, Węgry, Włochy, Turcja

Poziom aktywności naukowej Czechy, Francja, Polska, Portugalia, Rumunia, Włochy, Turcja

Poziom dywersyfikacji uczelni Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Turcja

Liczba patentów Polska, Rumunia, Turcja

Powierzchnia budynków Hiszpania, Litwa, Rumunia, Węgry, Turcja

Poziom zatrudnienia absolwentów Czechy, Finlandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy

Kadra zagraniczna Czechy, Finlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Turcja

Miejsce w rankingu  
międzynarodowym

Francja, Rumunia, Węgry

Miejsce w rankingu krajowym Francja, Rumunia, Węgry

Inicjatywy społeczne Dania, Rumunia, Węgry, Turcja

Źródło: T. Estermann, A. Claews-Kulik, Define thematic report: Performance-based funding of universities in European Union 
Association & lifelong learning, Brussels 2015; za G. Bukowska, J. Buczek, Finansowanie edukacji wyższej w Europie. Od modelu 
egaliternego do elitarnego, Warszawa 2015, s. 9–16.

finansowanie badań naukowych. W  na-

szym kraju stosuje się różne składowe dla 

przyznawania dotacji podstawowej i dota-

cji na utrzymanie potencjału badawczego. 

NAJPiERW CElE i ZADANiA
Podsumowując przedstawione rozwa-

żania, stwierdzam przede wszystkim, że 

bez precyzyjnego określenia celów i zadań 

uczelni nie można określić zasad ich finan-

sowania. Oznacza to, że w pierwszej kolej-

ności musi być znana Ustawa o  szkolnic-

twie wyższym, zawierająca strategiczne 

cele MNiSW. Tylko wówczas będzie można 

rozpocząć dyskusję o  algorytmie dotacyj-

nym. Niestety, odwrócono kolejność re-

form, być może niezbędnych, ale wywo-

łujących niepotrzebne emocje i  poczucie 

niesprawiedliwości.

Uważam, że równolegle trzeba roz-

począć – bardzo ważną w kontekście nad-

chodzącej reformy szkolnictwa wyższego 

– dyskusję o efektywności wydatkowania 

środków przez uczelnie. Odnoszę bowiem 

wrażenie, że sporo się mówi o niedofinan-

sowaniu działalności dydaktycznej i badań 

naukowych w Polsce, natomiast pomija się 

kwestię oceny poziomu, celowości i  efek-

tywności kosztów działalności. Dyskusje 

tę powinniśmy również podjąć we wszyst-

kich jednostkach Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, a płynące z niej wnioski będą pod-

stawą do przeprowadzenia wewnętrznych 

reform, świadczących o  samodzielności 

i autonomii naszej uczelni. u

1 G. Bukowska, J. Buczek, Finansowanie edukacji wyższej w Eu-
ropie. Od modelu egalitarnego do elitarnego, Warszawa 2015, 
s. 21.

2 J.L. Cieśliński, O historii i mitologii algorytmu, Komitet Kry-
zysowy Humanistyki Polskiej, www.kkhp.pl

3  Ustalając liczbę pracowników przeliczeniowych, uwzględ-
niało się pracowników zatrudnionych na pierwszym etacie 
(bez emerytów) posiadających stopnie lub tytuły naukowe. 

4 J.L. Cieśliński, Algorytm podziału dotacji podstawowej dla 
polskich uczelni akademickich, „Nauka” 2016, nr 1, s. 160. 

5 Polska Agencja Prasowa, Będą zmiany w finansowaniu uczel-
ni, www.forum-przedsiębiorczości.pl,(dostęp 21.02.2017).

6 Tamże.
7 P. Grudowski, K. Lewandowski, Pojęcie jakości kształcenia 

i  uwarunkowania jej kwantyfikacji w  uczelniach wyższych, 
„Zarządzanie i Finanse”, nr 3, tom 1, s. 400.

8 J. Randall, Quality Assurance: Meeting the Needs of the User, 
„Higher Education Quarterly” 2012, Vol. 56, No. 2, s. 193–
194.
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TEMAT NUMERU

dr hab. Dariusz K. Chojecki, 
prof. US 

prodziekan ds. nauki
Wydział Humanistyczny US

Meandry parametryzacji, 
czyli barbarzyńcy w ogrodzie nauk

Czy lubisz być oceniany? Czy uważasz, że twoja praca naukowa jest dobrze oceniona? 
Czy chciałbyś być sprawiedliwie oceniony? Można przypuszczać, że na pierwsze i drugie 
pytanie gros osób odpowie przecząco, zaś na trzecie wszyscy – twierdząco. I choć mówi 
się, że trzynaste przykazanie powinno brzmieć: nie generalizuj, to jednak w kontekście 
tych trzech pytań przychodzi do głowy myśl, że z reguły każdy z nas pragnie prawdy, ale 
niekoniecznie o sobie samym. 

Jaki to ma związek z oceną parametryczną jednostek 

naukowo-badawczych, która rości sobie prawo do 

pełnienia roli dziecka z  dobrze nam znanej Anderse-

nowskiej baśni Nowe szaty cesarza? Po pierwsze, wy-

stawiane oceny – a mamy tu na myśli tylko działalność 

publikacyjną – nigdy nie będą sprawiedliwe, zważyw-

szy, że prawdziwa sprawiedliwość jest – jak kto woli – 

piękną ideą czy atrybutem Absolutu; po drugie, w każ-

dym systemie oceny jakaś część osób będzie czuła się 

pokrzywdzona i  uzna się, używając przerysowanego 

i  bardzo dosadnego określenia, za „niezłomnych” lub 

„frajerów”, podczas gdy inna grupa będzie usatysfak-

cjonowana, znajdując potwierdzenie swej „wielkości” 

lub swego „cwaniactwa” w uzyskanych wysokich no-

tach. Po trzecie, każdy badacz, przypatrując się bliżej 

systemowi punktowemu, znajdzie zawsze argumen-

ty, na podstawie których dałoby się zmienić zasady 

punktacji wypracowane przez członków Komitetu 

Ewaluacji Jednostek Naukowych pod naciskiem róż-

nych środowisk. Po czwarte, by w końcu spojrzeć na 

całą rzecz przez różowe okulary, stwierdzić trzeba, że 

w  ewaluacji jednostek organizacyjnych subiektywna 

ocena ekspercka odgrywa mniejszą rolę – choć może 

stać się języczkiem u wagi – w porównaniu z obiektyw-

ną, opartą na jednakowych parametrach (np. zróżni-

cowane liczby punktów za określony rodzaj publikacji, 

grantów, uprawnień itp.), co jest bliższe ideałowi spra-

wiedliwej oceny, szczególnie wtedy, teoretyzując, gdy 

uczestnicy ewaluacji podlegają tym samym regułom 

gry (wszyscy wiedzą z góry, według jakich zasad będą 

oceniani). Znajomość tych zasad w obliczu czekających 

nas zmian winna stać się dobrem powszechnym na-

szej społeczności akademickiej. Dlaczego? O tym niżej.

SCENARiUSZ MAJSTERKOWANiA
Dramat polskiej nauki polega m.in. na tym, że ma wie-

lu dobrych naukowców, jednakże jej pozycja na świe-

cie pozostawia wiele do życzenia, co obrazują dobitnie 

różnego rodzaju rankingi, np. szanghajski, w  którym 

najlepsze polskie uczelnie sytuują się co najwyżej 

w czwartej setce. Planowana reforma nauki i szkolnic-

twa wyższego ma ponoć zmienić obecny stan rzeczy, 

przy czym nie ulega wątpliwości, że bardzo istotną 

rolę odegra w  niej ocena parametryczna jednostek, 

w tym działalności publikacyjnej pracowników, prze-

prowadzona pod kątem kategoryzacji. Jednocześnie 

Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego milczy 

na temat ewentualnego wzrostu nakładów na naukę.

Spróbujmy wcielić się w rolę ministra, który z uwa-

gi na inne priorytetowe zadania rządu raczej nie wy-

walczy dającego się odczuć zwiększenia środków na 

naukę.

Jak zatem zrobić reformę szkolnictwa wyższego 

w  Polsce w  czasach malejącej liczby młodzieży – po-

tencjalnych kandydatów na studia, nie dysponując 

dodatkowymi pieniędzmi? Rzecz wydaje się całkiem 

prosta: trzeba pomniejszyć rolę licznych jednostek 

akademickich (zob. wykres 1), które otrzymały w  pa-

rametryzacji kategorię B (a cóż mówić o C), wzmocnić 

zaś A  czy A+, przesuwając w  jeszcze większej mierze 

środki finansowe do „prymusów”, pozbawiwszy np. 

jednostki B charakteru naukowego, praw do nada-

wania stopnia doktora czy doktora habilitowanego 

lub dając te pierwsze uprawnienia jednostkom mają-

cym być zaliczonymi do planowanej ponoć kategorii 

„B1” (osłoda czy omamienie?) pod mniej lub bardziej 

zasadnym szyldem poprawy jakości i  efektywności 
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Wykres 1. Liczba jednostek organizacyjnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych według kate-

gorii uzyskanej w kompleksowej ocenie za lata 2009–2013 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf (opracowanie własne). 

TEMAT NUMERU

studiów doktoranckich oraz przywróce-

nia należnej pozycji habilitacji. Jej obecną 

formułę niektórzy określają żartobliwie ze 

względu na stosowane procedury mianem 

„korespondencyjnej”, a habilitantów przed-

stawiających jako główne osiągnięcie serię 

powiązanych tematycznie artykułów czy 

rozdziałów – „cyklistami”, choć ten sposób 

uzyskania samodzielności naukowej był 

od dawna możliwy.

Czy jednostki wybijające się będą 

mogły przyjąć tak wielu doktorantów, 

których istnienie jest wszak podstawą 

systemu bolońskiego? Raczej nie. I  znów 

oszczędność, już teraz „wzmacniana” po-

przez wprowadzenie od przyszłego roku 

akademickiego obligatoryjnych stypen-

diów dla przynajmniej połowy dokto-

rantów – ich większa liczba generuje 

wydatki wydziału, których nie pokryje 

ministerstwo.

Kolejne źródło „przychodu” można 

osiągnąć poprzez likwidację krytykowa-

nych przez część środowiska naukowe-

go habilitacji, które siłą rzeczy również 

generują koszty (opłacenie recenzentów, 

członków komisji, postępowania admini-

stracyjnego etc.). Jeśli wzorując się na sys-

temie anglosaskim, zlikwidowano by tę 

formę awansu naukowego, to dalszą kon-

sekwencją tego rodzaju działania powinno 

być wprowadzenie etatyzacji stanowisk, 

oczywiście połączone z kategorią jednostek 

i  określoną liczbą zatrudnionych w  nich 

pracowników, na takiej zasadzie, że jed-

nostkom C, a następnie B przysługiwałoby 

mniej kosztochłonnych stanowisk profe-

sorskich, a jednostkom A czy A+ – „więcej”, 

czyli przeciętnie tyle samo, co obecnie. 

Konserwowałoby to układ i  stanowiłoby 

potencjalne źródło przychodu dla biedne-

go ministerstwa, dając znowu możliwość 

alokacji środków finansowych do katego-

rii A czy A+, by budować nową, świetlaną 

przyszłość nauki polskiej poprzez wzmac-

nianie jednostek flagowych kosztem masz-

towych, nie wspominając już o  ministe-

rialnym majsterkowaniu przy tzw. stałej 

przeniesienia – filarze algorytmu finanso-

wania uczelni.

gRA WARTA śWiECZKi
Ocena parametryczna jednostek, rozpa-

trywana w  pozapolitycznym kontekście, 

wprowadza elementy konkurencji do 

świata nauki; cokolwiek byśmy mówili 

na temat sensowności wartości punk-

tów „promujących” dziedziny i  dyscypli-

ny nauk, których reprezentanci mają np. 

większe szanse publikowania w  czasopi-

smach z  listy A  bądź uzyskiwania znacz-

nych grantów. Tak czy inaczej wraz z wyż-

szą kategorią wzrasta odczuwalnie nie 

tylko prestiż jednostki organizacyjnej, lecz 

również możliwość stabilnego finansowa-

nia prowadzonych w  niej badań, zakupu 

aparatury, wspierania doktorantów i mło-

dych naukowców czy otwierania nowych 

interdyscyplinarnych kierunków studiów.

Wystarczy przywołać kilka liczb, by 

uzmysłowić sobie, z  czym już mamy do 

czynienia od ostatniej oceny parametrycz-

nej: czyniąc kwotę 1 miliona złotych za 

punkt odniesienia, jednostki o  tej samej 

liczbie N pracowników otrzymają 400 tys. 

złotych, jeśli przynależą do kategorii C, 700 

tys. – do B, 1 mln – do A, 1 mln 200 tys. – do 

A+. Jak widać, gra jest warta świeczki, tyl-

ko skąd ją wziąć, by móc dalej zasiadać przy 

zielonym stoliku?

MNiEJ ZA WięCEJ
Do truizmów należy zarówno stwierdze-

nie, jak i powiedzenie, że jeśli się nie tworzy 

reguł gry, to trzeba się im podporządkować; 

że jeśli płonie las, to nie szkoda róż. Mając 

to na uwadze, władze Wydziału Huma-

nistycznego US postanowiły m.in. zrefor-

mować podział środków na tzw. badania 

statutowe, wprowadzając ścisłą zależność 

pomiędzy ministerialnymi kryteriami oce-

ny jednostki w odniesieniu do działalności 

publikacyjnej pracowników za lata 2013–

2016 a  wysokością przyznanej dotacji na 

działalność statutową zespołów naukowo-

-badawczych (zespoły BST). Opracowano 

system wag pod hasłem „MZW”, czyli pisz 

„mniej za więcej”. Ażeby słowo stało się 

czynem, wprowadzono „ukwadratowie-

nie” wartości punktacji ministerialnej i  jej 

uśrednienie w  zależności od liczby człon-

ków zespołów, zabezpieczając na zasadzie 

solidarnościowego „janosikowego” interes 

zespołów, które uzyskały mniejszą wagę.

Czego należy się spodziewać po tej ma-

łej rewolucji, mającej docelowo zmienić 

pozycję wydziału w  rankingu jednostek 
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Wykres 3. Ocena ostateczna jednostek organizacyjnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych w 

grupie wspólnej oceny HS1HS w kompleksowej ocenie za lata 2009–2013 (20 jednostek; niebieski punkt – 

Wydział Humanistyczny US)

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf (opracowanie własne).

TEMAT NUMERU

organizacyjnych (zob. wykres 2 i 3)? Kilku 

efektów: 1. Zwiększenia puli lepiej punk-

towanych publikacji w  przyszłej ocenie 

parametrycznej. 2. Podniesienia jakości 

badań naukowych poprzez zmianę na-

wyków publikacyjnych (opłaca się skła-

dać artykuły do czasopism przynajmniej 

średnio punktowanych z  podwójnym 

recenzowaniem). 3. Zwiększenia „ugran-

towienia” (przy rozpatrywaniu wniosków 

istotnym elementem jest strukturalna 

ocena dorobku). 5. Docenienia naukowych 

leaderów uczelnianych. 6. Opanowania 

„nerwicy” publikacyjnej (im więcej piszę, 

tym jestem lepszym naukowcem). 7. Ogra-

niczenia złych praktyk „spółdzielni” wy-

dawniczych. 8. Zwiększenia aktywności 

publikacyjnej poza macierzystą jednostką. 

9. Zaoszczędzenia na kosztach wydawni-

czych. 10. Ustalenia przejrzystych zasad 

nagradzania i poszerzenia kręgu osób świa-

domych tego, że los wydziału i  w  konse-

kwencji całego uniwersytetu zależy także 

od nich samych.

Jeśli ktoś pomyśli, że zastosowano na 

wydziale barbarzyńskie metody oceny 

twórczości naukowej (obecnie na konfe-

rencjach przygotowawczych do Narodo-

wego Kongresu Nauki używa się określe-

nia „produkcja naukowa” – sic!), to trzeba 

mu przyznać rację, ale jednocześnie warto 

strawestować Winstona Churchilla, mó-

wiąc, że ocena parametryczna to najgorszy 

system, ale nie wymyślono nic lepszego 

w świecie nauki, gdzie jest tak wiele osób, 

które mają zasadne lub mniej zasadne 

przeświadczenie o swojej wielkości lub mi-

sji, a więc o tym, co nijak nie jest kwantyfi-

kowalne.

Jestem daleki od tego, by zniechęcać 

do publikowania w  rozdziałach, czasopi-

smach spoza listy A, B, C czy innych nie-

recenzowanych wydawnictwach. Zdrowy 

rozsądek nakazuje jednak oddać cesarzowi 

to, co cesarskie, żeby móc się cieszyć stabil-

nością finansową, sprostawszy wymogom 

stawianym przez MNiSW, które zapewne 

będzie tym bardziej dokręcać śrubkę, im 

mniej będzie mieć pieniędzy na realizację 

ambitnych planów.

W  obecnym rozporządzeniu ministe-

rialnym w  sprawie przyznawania kate-

gorii naukowej mowa jest o 3*N, czyli, nie 

wchodząc w  szczegóły, o  liczbie publikacji 

branych pod uwagę przy ocenie, która 

także stanowi dzielnik przy wyznaczaniu 

relatywnych wartości. Dlaczego o  tym 

wspominam? Bo jest to zachęta ze stro-

ny ministerstwa (sic!), żeby pisać mniej za 

więcej (w domyśle podnosić jakość badań), 
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Wykres 2. Ocena ostateczna jednostek organizacyjnych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych  

w kompleksowej ocenie za lata 2009–2013 (303 jednostki; niebieski punkt – Wydział Humanistyczny US)

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_09/485ab765cf1189945f7b95572d728cb0.pdf (opracowanie własne).

żeby w ciągu czterech lat mieć trzy wysoko 

punktowane publikacje, a  może i  uzyskać 

dzięki nim grant... a  potem dopiero oddać 

się błogiej pasji pisania, nie zważając na 

punkty i  kryteria, będąc w  prawdziwym 

ogrodzie nauki, w którym uznanie innych, 

niekoniecznie wyrażone liczbą cytowań, 

oraz samozadowolenie z  dobrze wykona-

nej pracy dają twórczą naukową radość. u
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prof. dr hab. Maria
Czerepaniak-Walczak

Instytut Pedagogiki
Wydział Humanistyczny US

Szczecin jako ośrodek akademicki 
przed i po reformie  
– szanse i zagrożenia

UWAgi WSTęPNE
O  współczesnej misji szkoły wyższej, jej uwarunko-

waniach, kondycji i efektach dyskutuje się w różnych 

kręgach i na różnych forach. Uczelnie stanowią wszak 

istotny element zmiany cywilizacyjnej oraz czynnik 

rozwoju osób zarówno bezpośrednio, jak i  pośrednio 

zaangażowanych w  ich funkcjonowanie. Oddziałują 

mniej lub bardziej dostrzegalnie na poszczególne sfery 

życia w skali globalnej i lokalnej.

Triada składająca się na misję uczelni: badania na-

ukowe, edukacja i  współdziałanie ze środowiskiem, 

stanowiąca fundament funkcjonowania szkoły wyż-

szej, jest synergicznie powiązana z  przemianami 

w bezpośrednim, bliskim i dalszym otoczeniu. Uczelnie 

są znaczącymi ośrodkami transformacji poszczegól-

nych wymiarów jednostkowego i  społecznego życia. 

Równocześnie same podlegają przemianom. Wpraw-

dzie, jak piszą autorzy Projektu założeń do Ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym, wprowadzanie zmian 

możliwe jest poprzez regulacje odgórne1, jednakże 

ze względu na to, że szczególnego znaczenia nabiera 

oddziaływanie tych regulacji na lokalne środowiska 

akademickie, konieczne w  procesie reformowania 

jest podejmowanie lokalnych inicjatyw. Dotyczy to 

zwłaszcza tych środowisk, które znajdują się daleko od 

administracyjnego centrum kraju i  stanowią „niskie 

słupki” w  różnorakich zestawieniach statystycznych. 

Do takich środowisk należy między innymi akademic-

kie środowisko Szczecina.

Pokrótce przedstawiam charakterystykę tego 

środowiska w  kontekście dyskutowanych obecnie 

projektów zmian w  szkolnictwie wyższym, by na 

tym tle zwrócić uwagę na wyzwania, wobec których 

stanie akademicki Szczecin, na potencjalne szanse 

i zagrożenia dla wypełniania misji i realizacji funkcji 

uczelni. Skupiam się na dwu elementach misji – na-

uce i kształceniu.

SZCZECińSKiE śRODOWiSKO  
AKADEMiCKiE AD 2017
Analiza renty geograficznej, danych demograficznych 

oraz informacji statystycznych dotyczących szcze-

cińskich szkół wyższych lokuje nasze środowisko 

w  miejscu odległym od decyzyjnych centrów nauki 

i  szkolnictwa wyższego. Obrazują to następujące fak-

ty: łączna liczba studentów w publicznych uczelniach 

Szczecina (US, ZUT, PUM, AM, AS) – 41 6732 – stanowi 

niespełna 4% (3,87%) ogółu studiujących w uczelniach 

publicznych w  Polsce. Wskazuje to na udział uczel-

ni szczecińskich w  potencjale elitotwórczym w  skali 

kraju. Dane te można również czytać i  interpretować 

w  relacji do liczby mieszkańców województwa za-

chodniopomorskiego, skąd w większości wywodzą się 

studenci uczelni szczecińskich oraz w  odniesieniu do 

wskaźnika scholaryzacji akademickiej, który lokuje 

nasze środowisko na 11. (wśród 16) miejscu w kraju.

Drugim ważnym źródłem informacji o  potencjale 

akademickim naszego miasta są dane o liczbie grantów 

NCN, z  jakich są finansowane badania naukowe pro-

wadzone w szczecińskich uczelniach. Dla jaśniejszego 

zobrazowania tych danych dodam, że w  naszym śro-

dowisku w 2015 roku realizowano 5 projektów badaw-

czych HS3 (co stanowiło 1,01% ogółu tej puli – 495 gran-

tów), 6 projektów NZ (0,89% puli – 672 granty) oraz 9 ST 

(1,06% puli – 845 grantów), finansowanych przez NCN.

Można uznać, że bardziej miarodajnymi danymi 

o  kondycji naukowej środowiska są wyniki kom-

pleksowej oceny wydziałów uczelni szczecińskich. 

Nie ma w naszym środowisku ani jednego wydziału 

w kategorii A+. Pozostałe oceny (A i B) są przedstawio-

ne w tabeli 1.

Kategorię A  ma łącznie sześć jednostek. Jest to 

niewiele wśród 225 wydziałów akademickich w kra-

ju w  tej kategorii. Stanowi też tylko 20% wydziałów 

szczecińskich uczelni publicznych.
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Zdaję sobie sprawę z powierzchowno-

ści tych danych i  potrzeby pogłębionych 

analiz, jednakże nawet te przedstawione 

powyżej obrazują skalę wyzwań, wobec 

jakich stoi szczecińskie środowisko aka-

demickie w  kontekście konsultowanych 

obecnie propozycji do „Ustawy 2.0”. Te 

wycinkowe dane mogą być źródłem pytań 

i propozycji odpowiedzi, a raczej inicjatyw 

i  decyzji wyprzedzających wdrożenie tej 

ustawy oraz przygotowanie się na ustawo-

we zmiany.

PROJEKTY ZMiAN: POTENCJAlNE 
i RZECZYWiSTE źRóDłA WYZWAń
Na wstępie podkreślam, że moim zdaniem 

kompleksowe zmiany w  szkolnictwie 

wyższym i  organizacji nauki są koniecz-

ne. Analiza trzech projektów (propozycji) 

zmian, które mogą zostać uwzględnione 

przy tworzeniu „Ustawy 2.0”4, odsłania 

kluczowe pola zmian mających wpływ 

na funkcjonowanie uczelni w niedalekiej 

przyszłości. Nie jest moim celem szcze-

gółowe dyskutowanie treści trzech pro-

pozycji i  projektów5 ani wydobywanie 

podobieństw i różnic między nimi, a tylko 

próba uchwycenia głównych tendencji, 

które odnoszą się do koncepcji realizacji 

misji szkół wyższych.

W  każdym projekcie są koncepcje, 

kryteria i  argumentacje różnicowania 

uczelni i środowisk. Oznacza to zwrot nie 

tylko ku powrotowi do elitarności eduka-

cji akademickiej, dostępnej nielicznym, ale 

przede wszystkim ku stratyfikacji statusu 

poszczególnych polskich uczelni. Para-

doksalnie, mimo deklaracji o konieczności 

uwzględnienia kontekstów i  warunków 

funkcjonowania szkolnictwa wyższego 

specyficznych dla trzeciej i dalszych dekad 

XXI wielu, projektowana struktura szkol-

nictwa wyższego przypomina koncepcję 

sformułowaną przez Komisję Edukacji 

Narodowej w  XVIII wieku, a  mianowi-

cie utworzenie szkół głównych, wydzia-

łowych i  podwydziałowych, to znaczy 

odpowiednio: badawczych, badawczo-

Tabela 1. Zestawienie kategorii naukowych w uczelniach szczecińskich według grup nauk w stosunku do 
ogółu wydziałów uczelni w Polsce w danej kategorii

uczelnia Obszar
A B

liczba % liczba %

US HS

NZ

ST

1/72

-

-

1,39 5/178

3/85

1/151

2,81 

3,53 

0,87 

ZUT HS

NZ

ST

-

-

3/77 3,90 

1/178

3/85

3/115

0,56  

3,53 

2,61 

PUM NZ 2/56 3,57 2/85 2,35 

AM ST 2/115 1,74 

AS TA 4/73 5,78 

Ogółem 
we wszystkich grupach nauk

6/225 2,67 24/451 5,32 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oceny-dzialalnosci-naukowej-lub-bad
awczo-rozwojowej-jednostek-naukowych.html , dostęp: 09.03.2017.

-dydaktycznych i  dydaktycznych. Ten 

formalnie zróżnicowany status uczelni 

ma konsekwencje między innymi w  po-

staci uprzywilejowania pozycji uczelni 

badawczych w  dostępie do finansowania 

nauki i kształcenia.

Drugą powtarzająca się propozycją jest 

zastąpienie ilości jakością w każdej z funk-

cji uczelni, a także afirmacja konkurencyj-

ności jako mechanizmu podniesienia jako-

ści badań i  umiędzynarodowienia nauki 

oraz wzrostu jakości kształcenia.

Trzecim wspólnym punktem cięż-

kości w  proponowanych zmianach jest 

równoprawność podmiotów prowadzą-

cych uczelnie (publicznych i  niepublicz-

nych) w  dostępie do finansowania ze 

środków publicznych badań i  edukacji 

najwyższej jakości oraz stwarza możli-

wość konkurowania w obszarach jakości 

i innowacyjności.

Te koncepcje zmiany uwidocznione 

w każdym z projektów wpisują się w neo-

liberalną koncepcję ładu społecznego oraz 

w kulturę korporacyjną i, mimo wniosko-

wania o  zwiększenie nakładów na naukę 

z  budżetu państwa, wskazują na koniecz-

ność „brania (przez uczelnie) spraw w swo-

je ręce”, troszczenia się o siebie.

WYZWANiA DlA śRODOWiSKA 
NAUKOWEgO WYNiKAJąCE 
Z PROJEKTóW „USTAWY 2.0”
Propozycje autorów projektów „Ustawy 

2.0” odnoszące się do sfery nauki oraz ich 

argumentację cechuje jednomyślność: ko-

nieczne jest podniesienie wymagań do po-

siadania uprawnień do nadawania stopni 
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Rys. 1. Granty NCN w konkursach w 2015 r.

Źródło: Statyski konkursów 2015, NCN.
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naukowych oraz korzystanie z  wielu źró-

deł finansowania badań. Nie tyle szansą, 

co koniecznością w  tej sytuacji staje się 

współdziałanie ze środowiskiem lokalnym 

oraz podejmowanie wspólnych badań z są-

siednimi ośrodkami akademickimi, w tym 

za granicą.

Największym wyzwaniem dla szcze-

cińskich uczelni jest podniesienie kate-

goryzacji jednostek naukowych, a  szansą 

na to jest tworzenie prężnych naukowo 

wydziałów. Ponadto wzmocnieniu poten-

cjału naukowego służą: otwarcie na staże 

krajowe i  zagraniczne oraz angażowanie 

profesorów wizytujących, co sprzyja na-

wiązywaniu bezpośrednich relacji, które 

ułatwiają tworzenie zespołów badaw-

czych o zasięgu ponaduczelnianym.

WYZWANiA EDUKACJi 
AKADEMiCKiEJ W UCZElNiACH 
PUbliCZNYCH W SZCZECiNiE
Na uwagę zasługują propozycje dyferen-

cjacji realizacji misji dydaktycznej, zwią-

zanie jej ze statusem uczelni. Propozycje 

zawarte w  projektach odnośnie do zróż-

nicowania studiów (m.in. regulowanych, 

uniwersyteckich i  nieregulowanych), 

w  tym także zróżnicowania źródeł ich fi-

nansowania, mogą być zagrożeniem, ale 

też mogą okazać się szansą dla uczelni 

szczecińskich. Zdaję sobie sprawę z  para-

doksalności tej szansy, ale właśnie oferta 

edukacyjna wykraczająca poza standardy 

i formalne zgody może stać się czynnikiem 

otwarcia na dynamicznie zmieniające się 

potrzeby środowiska lokalnego, zwiększe-

nia możliwości odpowiedzi na społeczne 

i humanistyczne wyzwania.

Ważną i  obiecująca szansą wypeł-

niania dydaktycznej misji uczelni jest 

otwarcie na uczenie się przez całe życie, 

tworzenie form edukacji pokolenia 25+, 

zaspokajających potrzeby indywidualne 

i społeczne.

KONKlUZJE
Zbudowany na podstawie danych statycz-

nych obraz akademickiego środowiska 

Szczecina, zestawiony z niektórymi wymo-

gami, które być może trzeba będzie spełnić, 

o  ile propozycje trzech zespołów zostaną 

uwzględnione w  Ustawie 2.0, wskazuje 

skalę wyzwań, wobec których staną szcze-

cińskie uczelnie. Na uwagę zasługuje fakt, 

że renta geograficzna i  demograficzna Po-

morza Zachodniego w  ogóle, a  Szczecina 

w  szczególności, sprawia, że zachodnio-

pomorskie uczelnie tworzą ośrodek aka-

demicki wypełniający szerokie spektrum 

oczekiwań, aspiracji i dążeń mieszkańców 

tego regionu. Tu kształcą się osoby zaj-

mujące – już jako absolwenci – kluczowe 

miejsca w strukturach społecznych, gospo-

darczych, politycznych i kulturalnych, nie 

tylko lokalnych.

Szansą dla uczelni szczecińskich jest/

może być zachowanie zasady spójności 

i kooperacji w realizacji wszystkich trzech 

elementów misji uczelni: badań, edukacji 

i współpracy ze środowiskiem. W każdym 

z projektów widoczne są według mnie su-

gestie uelastycznienia realizacji misji ade-

kwatnie do lokalnych potrzeb.

W sferze dydaktyki akademickiej istot-

ne staje się niekonkurowanie między lo-

kalnymi uczelniami, a  zwłaszcza między 

wydziałami tej samej szkoły wyższej w za-

kresie oferty edukacyjnej, to znaczy nie-

prowadzenie przez różne jednostki takiego 

samego kierunku studiów (przykładem 

multiplikacji są studia ekonomiczne, pro-

wadzone na czterech wydziałach trzech 

szczecińskich uczelni).

Wzmocnienie potencjału naukowego 

naszego miasta może odbywać się poprzez 

tworzenie interdyscyplinarnych środo-

wiskowych centrów badawczych, tak-

że z  udziałem badaczy zza granicy. Takie 

zespoły mają możliwość podejmowania 

pilnych zadań badawczych, specyficznych 

dla Pomorza Zachodniego i  Euroregionu 

Pomerania, ale również, przy wykorzysta-

niu kompetencji ludzi i  bazy materialnej, 

prowadzenia badań podstawowych. Może 

to być również wspólne prowadzenie szko-

ły doktoranckiej zorientowanej zarówno 

na kształcenie młodych badaczy (dokto-

rów nauk), jak i  wysokiej klasy specjali-

stów (osób z zawodowym tytułem dok-

tora), a co najmniej współdziałanie w tym 

zakresie. Jest to szansa na podejmowanie 

interdyscyplinarnych problemów badaw-

czych, zwłaszcza w  sytuacji sugerowane-

go w  projektach „Ustawy 2.0” nadawania 

stopnia naukowego doktora w  dziedzinie, 

a nie jak dotychczas – w dyscyplinie.

Wskazane przeze mnie niektóre pro-

pozycje na odnalezienie się w  procesie 

nadchodzących zmian szkolnictwa wyż-

szego w  samym Szczecinie i  na Pomorzu 

Zachodnim nie oznaczają, że czeka nas 

eldorado. Nie można jednak ulegać ka-

sandrycznej wizji przyszłości. Trudno 

zarówno po lekturze projektów „Usta-

wy 2.0”, jak i  na podstawie analizy treści 

debat i  konsultacji toczących się przed 

wrześniowym Narodowym Kongresem 

Nauki jednoznacznie wskazać pola szans 

i  zagrożeń dla środowisk oddalonych od 

centrum, których jednak nie można na-

zwać peryferyjnymi, chyba że ze względu 

na ulokowanie geograficzne, bo wszak nie 

mentalne. Niemniej jednak, nie czekając 

na formalne rozstrzygnięcia legislacyjne, 

warto podejmować międzyśrodowiskowe 

i  międzyuczelniane dyskusje i  działania, 

które mogą sprzyjać wykorzystaniu szans 

i zapobieżeniu zagrożeniom. Perspektywa 

finansowa nie może być jedyna. Intere-

sujące i  ważne są także inne punkty od-

niesienia. Każda propozycja i  każdy głos 

zasługują na uwagę. u

1 „Po 27 latach funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższe-
go trudno dziś wyobrazić sobie jego oddolne reformowanie, 
przybierające kształt »samooczyszczenia się« uczelni z nie-
dających się dziś ignorować problemów. Niezbędna jest 
zatem rozważna odgórna reforma systemowa, za której po-
wodzenie odpowiedzialność wezmą przedstawiciele Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), a szerzej 
– minister, rząd i parlament.” – M. Kwiek i in., Projekt założeń 
do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Poznań 2016, s. 13.

2 Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Staty-
styczny: Szkoły wyższe i  ich finanse, Warszawa 2016; TABL. 
1.1 STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG TYPÓW 
SZKÓŁ (łącznie z cudzoziemcami), stan w dniu 30 XI 2015 r.; 
Główny Urząd Statystyczny: Szkoły wyższe i ich finanse, War-
szawa 2016.

3 HS – nauki humanistyczne i społeczne oraz o sztuce, NZ – na-
uki o życiu, ST – nauki ścisłe i techniczne.

4 Do opracowania projektu ustawy zostały, w  drodze kon-
kursu, wyłonione zespoły z  Uniwersytetu SWPS, Instytutu 
Allerhanda i  UAM. Wyniki ich prac oraz efekty konsultacji 
publicznych poszczególnych projektów będą podstawą 
ostatecznego projektu nowej ustawy Prawo o  szkolnictwie 
wyższym, zwanej „Ustawą 2.0”. Zostanie ona zaprezentowa-
na na Narodowym Kongresie Nauki, który odbędzie się we 
wrześniu 2017 roku.

5 Są to następujące projekty: Propozycja założeń do ustawy 
regulującej system szkolnictwa wyższego, kierownik projektu 
prof. dr hab. Hubert Izdebski, SWPS, Warszawa, styczeń 
2017; M Kwiek i in., Projekt założeń do ustawy Prawo o Szkol-
nictwie Wyższym, Poznań 2016; Plus ratio quam vis consuetudi-
nis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Projekt założeń do 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, red. A. Radwan, Kraków 
2017. 
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Neoliberalna przemoc 
biurokracji kontra 
samotransformujący się 
uniwersytet

Nie ulega wątpliwości, że uniwersytet wymaga 
transformacji. Nie oznacza to jednak, że wymaga 
on reformy. Zwłaszcza tej, której ducha ożywiają 
wypowiedzi Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego, oraz propozycje założeń 
do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego 
przygotowane przez trzy zespoły wyłonione w konkursie 
zorganizowanym przez MNiSW.

dr Oskar Szwabowski 

Katedra Dydaktyki Ogólnej
Instytut Pedagogiki

Wydział Humanistyczny US

Nie wdając się w  szczegóły (bo te tak naprawdę 

jeszcze nie są znane, a zgodnie z panującą w Polsce 

kulturą konsultacji, projekty mogą zostać równie do-

brze uwzględnione lub odrzucone), warto zauważyć, 

że mamy do czynienia z kontynuacją neoliberalnej re-

strukturyzacji szkolnictwa wyższego – intensyfikacją 

prekaryzacji i biurokratyzacji świata akademickiego.

Lektura propozycji, okraszona błyskotliwymi wy-

powiedziami wicepremiera Gowina, nie pozostawia 

złudzeń, że osoby/zespoły są fanatycznymi ideologa-

mi, którzy przy wykorzystaniu przymusu państwo-

wego będą wprowadzać wolny rynek akademicki, 

zgodnie z „podręcznikami” z lat osiemdziesiątych.

Tak jak neoliberalna przebudowa społeczeństwa 

doprowadziła do wzrostu nadzoru, ukrytej i  nagiej 

przemocy aparatów państwowych, rozrostu biuro-

kracji, znacznego pogorszenia sytuacji życiowej więk-

szości ludności (słynne 99%), rozpadu społeczeństwa, 

końca egzystencjalnej i  ekonomicznej pewności, by 

ostatecznie ujawnić swoją produktywną naturę w se-

rii kryzysów, siejących spustoszenie najpierw w  kra-

jach peryferyjnych, aby w  2008 uderzyć w  państwa 

rdzenia; tak przeniesiona na grunt szkolnictwa wyż-

szego dokonała i  dokonuje swojego destrukcyjnego 

dzieła.
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NOElibERAlNE MASZYNY DYDAK-
TYCZNE
Neoliberalne reformy poniosły kryzys 

nie tylko w  organizacji produkcji czy re-

gulowaniu życia społecznego, ale również 

na mikropoziomie związanym z  produk-

cją wiedzy – reforma szkolnictwa, w  tym 

szkolnictwa wyższego, wbrew ideologicz-

nym zapewnieniom, przyniosła skutki 

analogiczne jak w  przypadku kredytów 

subprime (biorąc pod uwagę przykład 

Stanów Zjednoczonych, porównanie to 

nie ma charakteru jedynie metaforyczne-

go). Nie chodzi jedynie o  wyzysk poprzez 

edukację oraz wspieranie egzystencjalnej 

śmierci ludzi, którzy zostali wchłonięci 

przez neoliberalne maszyny dydaktyczne; 

nie chodzi tylko o zadłużonych studentów, 

o fałszowanie kredencjałów; nie chodzi je-

dynie o  prywatyzację tego, co społeczne. 

Chodzi o  to, że prekaryzacja dotyka nie 

tylko wychowanków, ale i  pracowników 

neoliberalnych maszyn dydaktycznych. 

Chodzi o  to, że zredukowano wyobraźnię 

edukacyjną i  badawczą, przyczyniając 

się do rozpowszechnienia i  wzmocnienia 

z  gruntu faszyzującego etosu przetrwania 

jedynie dla dopasowanych (Giroux).

KUSZENiE
Wiem: czytając propozycję oraz rozpro-

szone wypowiedzi, można ulec pragnie-

niu reformy, które to pragnienie podsyca 

antybiuroktaryczna retoryka, postulaty 

zniesienia pracy papierkowej i  odciążenia 

pracowników naukowych, naukowo-dy-

daktycznych i dydaktycznych od nadmia-

ru administracyjnych obowiązków; kuszą 

zapewnienia podniesienia standardu życia 

naukowców; sumienie ożywia się na myśl 

o  przejrzystych procedurach i  docenianiu 

rzeczywistej pracy, a  nie odpowiedniego 

ulokowania w ramach akademickich i po-

zaakademickich układów; wreszcie entu-

zjazm budzi wielka obietnica zniszczenia 

feudalnych struktur, unieszkodliwienia 

jednej z maszyn kontroli i arbitralnej selek-

cji, jaką jest habilitacja. Propozycje reform 

mogą jawić się jako mniej lub bardziej ko-

nieczne przekształcenie życia akademic-

kiego i produkcji naukowej, które nie tylko 

podniosą jakość, ale wyzwolą młodych 

z podległości „starym”.

Nie mogę pozbyć się wrażenia, że od-

zywa się w  tym pragnieniu reformy ele-

ment resentymentu – tak jakby państwo, 

z armią urzędników i z ministrem na czele, 

miało wyrównać lata wyzysku i  niespra-

wiedliwości, krzywd i niedoli.

„ZbYTNiA DEMOKRACJA”
Wystarczy jednak chwila refleksji, aby 

zrozumieć, że wyzwolenie nie nadejdzie. 

Reforma może jedynie intensyfikować 

mechanizmy kontroli i  nadzoru oraz 

związaną z  tym pracę papierkową, opar-

tą na kulturze braku zaufania, tak samo 

jak wzmocnić wmontowaną przez po-

przednią ustawę tendencję prekaryzacji 

ludzi akademii. Nie chodzi tylko o dziwną 

konieczność wpisaną w  biurokratyczną 

maszynę, która sprawia, że, po pierwsze, 

obietnica merytokracji zostaje utożsamio-

na z  rodzinnymi koneksjami, po drugie 

zaś, próbując się reformować czy zwijać, 

multiplikuje arkusze i  tabele do wypeł-

nienia, wydłuża drogę formalną… Można 

odnieść wrażenie, zwłaszcza w  projekcie 

prof. Radwana, że proponuje się metodę 

leczenia przez to, czym się struło. O ile cza-

sami pomaga to w niektórych sytuacjach, 

to może również doprowadzić do nieule-

czalnego schorzenia, a nawet zgonu leczo-

nego z dobrą intencją osobnika.

Przykładem może być sformułowana 

przez wspomniany zespół diagnoza, w któ-

rej „zbytnia demokratyzacja” uznana zosta-

ła za problem. Tak samo jak „zbytni wpływ 

studentów”. Jest to wprost wyrażone zało-

żenie neoliberalnej ideologii, że demokracja 

to nic dobrego, a regulacje oparte na wspól-

nym negocjowaniu znaczeń, współtwo-

rzeniu rzeczywistości społecznej, należy 

zastąpić anonimowymi siłami rynkowy-

mi, które niczym bóg są nieomylne, spra-

wiedliwe i  chyba też wieczne. Pośredni-

kiem zaś między tym, co boskie (rynkiem), 

a  tym, co ziemskie (świat akademii), ma 

oczywiście być władza o cechach absoluty-

stycznych – natchniony urzędnik z  armią 

biurokratów-aniołów. Studenci w tej wizji 

zostają zredukowani do konsumentów, zaś 

pracownicy akademii otrzymują wolność 

w  zabieganiu o  indywidualne zbawienie: 

swoją pracą ukazując, że są tymi wybrany-

mi, nie zaś skazanymi na potępienie. Cho-

ciaż wyroki boskie są niezbadane.

WSPólNOTA AKADEMiCKA?
W  ramach tej wizji nie ma miejsca na 

wspólnotę. Ani między studentami i  pra-

cownikami, gdzie relacje zostają zreduko-

wane do biznesowych; ani między samymi 

pracownikami, którzy odosobnieni kon-

kurują między sobą o przetrwanie na bez-

względnym rynku akademickim. Nie ma 

sensu chyba dodawać, że między władza-

mi uniwersytetu a  całą resztą rozpościera 

się otchłań, a jedyna forma komunikatu to 

nakaz i  rozkaz (Deleuze, Guattari). Rządo-

wa walka z  feudalnymi strukturami do-

prowadzić może jedynie do wprowadzenia 

bardzo silnej władzy, spiętrzenia hierarchii 

i  wyrugowania wszelkich przejawów de-

mokratyczności na uniwersytecie. Tym sa-

mym pragnienie wspólnoty akademickiej, 

horyzontalnych relacji opartych na trosce 

o  dobra wspólne, rozkoszach współposzu-

kiwania i  eksperymentowaniu ze stylami 

egzystencji, sposobami studiowania i  wy-

twarzania wiedzy stają się przedmoderni-

styczną utopią.
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Innym przykładem może być wprowa-

dzana już parametryzacja. Przede wszyst-

kim chodzi mi tutaj o  ocenę pracownika. 

Przyznam się, że byłem zwolennikiem 

takiego rozwiązania. To już nie od humo-

ru tego czy innego osobnika zależy, czy 

zostanę uznany za dobrego czy niedobrego 

pracownika, ale od obiektywnych wskaź-

ników. Jeśli mam publikacje w odpowied-

nich czasopismach, to nikt nie ma prawa 

kwestionować mojego miejsca na uczelni. 

Myślałem, że taka ocena mogłaby pozwolić 

nie przejmować się niektórymi patologicz-

nymi jednostkami, śniącymi o  instytucie, 

wydziale, a  może nawet uniwersytecie, 

jako ideologicznej maszynie, w  której nie 

ma miejsca na jakąkolwiek inność. W pew-

nym sensie ocena oparta o punkty utrud-

nia arbitralne działanie jednostek pato-

logicznych. Niemniej sam mechanizm 

zdobywania punktów nie jest odporny na 

korupcję.

Nie wdając się w  nieprzyjemne szcze-

góły, zaznaczę jedynie, że to, co miało być 

wskaźnikiem jakości pracy naukowej, pod-

daje się „rodzinnym układom”, a hierarchia 

formalna, usytuowanie w  określonych 

układach, przekłada się na możliwość by-

cia lub niebycia dopuszczonym do publika-

cji. Immunologizacja danego mechanizmu 

przed wpływem „wujków i ciotek” musia-

łaby polegać chyba na wzroście biurokra-

tycznej kontroli, który pewnie odtworzył-

by kolejne kanały dla „układowców”.

DYSKURSYWNE WYKlUCZENiE
Przykłady rozminięcia się intencji reformy, 

niespełnienia obietnicy wolności i  spra-

wiedliwości, można byłoby mnożyć. Z per-

spektywy pracownika akademii propozy-

cja zespołów brzmi prosto: „Pozbawimy cię 

pewności jutra, zatrudnienia, zmusimy do 

pracy ponad siły, a  każdej napisanej stro-

nie tekstu naukowego będzie odpowiadać 

dziesięć stron raportów, ankiet, tabel do 

wypełnienia. Poddamy cię nieustannej 

kontroli, nieustannej ocenie, a zarobki… no 

zależy, ale mogą być znacznie niższe”.

Neoliberalni reformatorzy mogą nam 

przynieść jedynie destrukcję. Zarówno in-

stytucji, jak i nas jako ludzi i pracowników. 

To jest bez wątpienia problem. Istnieje jed-

nak znacznie poważniejszy, bo dotyczący 

możliwych strategii oporowych. Nie cho-

dzi jedynie o  to, że to państwo, odgórnie, 

w  stylu bolszewickim, próbuje stworzyć 

wolny rynek akademicki. Największym 

problemem jest niemalże religijne 

zaślepienie: neoliberalizm jest jedynym 

możliwym i  sensownym rozwiązaniem, 

jedyną modernizacyjną opcją. Tym samym 

neoliberalna reforma i  związane z  nią 

„oczywistości” nie podlegają dyskusji.

Dyskursywne wykluczenie innych 

jako przeciwników zmian, niecywilizowa-

nych antymodernistów, a  może niedosto-

sowanych, blokuje już jakąkolwiek debatę 

o  podstawach, sprowadzając konsultacje 

do wyboru scenerii, tempa i rodzaju broni 

podczas wykonywania wyroku.

Inaczej mówiąc, zablokowana zosta-

ła debata dotycząca podstaw, na których 

opierają się konkretne postulaty zespołów 

i sny ministra. Tymczasem tutaj tkwi fun-

damentalna różnica, spór, nie tylko o  idee 

uniwersytetu, ale o wizję człowieka, społe-

czeństwa, sensu produkcji, w  tym nauko-

wej i studiowania. Pytanie brzmi więc, czy 

pozwolimy się zredukować do elementów 

rynkowych, kastrując się z  wyobraźni, 

wzmacniając to, co jest, zamiast wytyczać 

horyzonty tego, co możliwe?

SAMOTRANSFORMACJA CZY 
PSEUDOREFORMA?
W  tytule przeciwstawiłem samotransfor-

mujący się uniwersytet uniwersytetowi 

poddanemu reformom.

Samotransformujący się uniwersytet, 

w  dużym skrócie, zakłada po pierwsze, 

że społeczność akademicka jest w  stanie 

wspólnie rozwiązywać własne problemy, 

czynić przestrzeń akademicką bardziej 

demokratyczną i  horyzontalną, bloku-

jącą tendencje patologiczne, nie tylko 

wewnątrz własnej społeczności, ale też 

w  otoczeniu. Po drugie, wyraża brak zgo-

dy na rozkraczony, pseduozreformowany 

uniwersytet, łączący w  sobie tendencje 

feudalne i neoliberalne w ramach nekrofil-

nego złożenia.

Ten brak zgody nakazuje przedefinio-

wanie m.in. relacji z  otoczeniem: zamiast 

służebności wobec biznesu, rządu i  neoli-

beralnej ideologii postuluje służebność wo-

bec społeczeństwa, grup wykluczonych, 

troski o  dobra wspólne. Taki uniwersytet 

jest Innym (Innym, który nie jest jednym, 

ale zawsze wielością innych) w  danym 

porządku społecznym, swoją obecnością 

produkując różne linie ujścia, pęknięcia 

i niedomknięcia.

Przekładając to na praktykę, opór wo-

bec prekaryzacji pracowników akademii 

nie ogranicza się jedynie do obrony przy-

wilejów danej grupy społecznej, lecz stara 

się przeciwdziałać destrukcyjnym formom 

prekaryzacji w ogóle. To uniwersytet, któ-

ry rozwija nie tylko demokrację w ramach 

swojej społeczności, ale wspiera demokra-

tyzację społeczeństwa.

Neoliberalna reforma pragnie przede 

wszystkim uniemożliwić uniwersytetowi 

bycie Innym, zgodnie z  totalitarną zasadą 

neoliberalizmu. Tym samym opór wobec 

reformy jest nie tylko branżową ochroną 

przywilejów, ale, tak mi się wydaje, realiza-

cją idei uniwersytetu, gdzie broni się czło-

wieka przed oceną jego wartości/przydat-

ności przez/dla rynek/u i/czy państwo/a. u
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Ustawa 2.0
15 marca 2017 roku w Auli Nowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US 
odbyło się otwarte spotkanie zatytułowane „Ustawa 2.0 – omówienie projektów założeń 
do zmian w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym”.

Całość prowadził prof. dr hab. Andrzej Skrendo (Wydział Filo-

logiczny US), który na początku zacytował Leszka Kołakow-

skiego, doktora honoris causa US: „Oczywiście, uniwersytet musi 

współżyć ze swoim otoczeniem, ze społecznością lokalną i narodo-

wą, musi służyć czemuś i być pożyteczny. Ale służyć kulturze po 

prostu, bez myśli o zastosowaniach, to jest jedna z najważniejszych 

jego funkcji. Można pytać, czy warto, żeby ludzie na uniwersyte-

tach zajmowali się różnymi egzotycznymi sprawami, z  których 

nie widać, jaki jest pożytek? Warto! Chodzi więc o  znalezienie 

kompromisu, zbalansowanie różnych zadań uniwersytetu”1. 

W  tym duchu – namysłu nad modelem funkcjonowania szkol-

nictwa wyższego w Polsce i jego istotnej roli w rozwoju naszej oj-

czyzny – potoczyło się spotkanie na temat propozycji dotyczących 

nowej „Ustawy 2.0”.

Zgromadzonych – wśród których oprócz pracowników US 

znajdowali się zaproszeni reprezentanci zachodniopomorskiego 

środowiska akademickiego (m.in. Pomorskiego Uniwersytetu Me-

dycznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne-

go, Akademii Morskiej, Akademii Sztuki, Zachodniopomorskiej 

Szkoły Biznesu) i  władz samorządowych – powitał, prezentując 

ideę spotkania, jego inicjator JM Rektor US prof. dr hab. Edward 

Włodarczyk.

Omówienia projektów założeń do zmian w  ustawie Prawo 

o szkolnictwie wyższym dokonał w prawie godzinnym wystąpie-

niu prof. dr hab. Marek Górski, prorektor ds. nauki i współpracy 

międzynarodowej US. Dokonując zestawień i  porównań, przed-

stawił on autorskie omówienie propozycji trzech zespołów: Pro-

jektu założeń do ustawy Prawo o  szkolnictwie wyższym zespołu 

pod kierownictwem prof. dr. hab. Marka Kwieka (UAM); Reformy 

nauki i akademii w Ustawie 2.0 – zespołu pod kierownictwem dr. 

hab. Arkadiusza Radwana (Instytut Allerhanda); Propozycji za-

łożeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego zespołu 

pod kierownictwem prof. dr. hab. Huberta Izdebskiego (Uniwer-

sytet SWPS). Prof. Marek Górski referował już te zagadnienia na 

posiedzeniu komisji nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów 

Polskich i na samym posiedzeniu KRUP-u, co stanowiło podstawę 

do dyskusji i wniosków.

Następnie prof. dr hab. Waldemar Gos, prorektor ds. finansów 

i rozwoju US, omówił niezwykle ważną kwestię, jaką jest finanso-

wanie szkolnictwa wyższego w perspektywie zmian ustawy i ich 

skutków dla funkcjonowania i rozwoju uniwersytetów, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem tzw. uczelni regionalnych i Uniwersyte-

tu Szczecińskiego. Omówił także skutki wprowadzenia w trybie 

trzymiesięcznym nowego algorytmu i  jego konstrukcję. Podkre-

ślił, że jego zdaniem nowe zasady przydzielania ministerialnej 

dotacji sprawiły, że mniejsze ośrodki akademickie będą w bardzo 

trudnej sytuacji, mimo że niektóre z nich rozwijają się bardzo dy-

namicznie.

Po prezentacjach odbyła się krótka debata, w której poruszono 

kwestie związane z poszczególnymi propozycjami.

Podsumowania dokonał JM Rektor US prof. dr hab. Edward 

Włodarczyk, dzieląc się ze zgromadzonymi spostrzeżeniami wy-

niesionymi ze spotkań w różnych ogólnopolskich gremiach, m.in. 

nakreślając ogólny trend zmian i ich skutki dla szkolnictwa wyż-

szego w naszym regionie.

JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk, prof. dr hab. 

Marek Górski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej 

US, oraz prof. dr hab. Waldemar Gos, prorektor ds. finansów i roz-

woju US, uczestniczyli w briefingu prasowym, zorganizowanym 

tuż po spotkaniu. u 

E.B.N.

1 Jeśli w to uwierzymy, to koniec naszej kultury. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Andrzej Skrendo.  
„Pogranicza” 2000, nr 6, s. 33.

Zapis spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=pi5qkLTZMLA

Strona poświęcona reformie: 

http://ustawa.usz.edu.pl/
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Prof. dr hab. Marek Górski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prezentuje projekty założeń do „Ustawy 2.0”. 
Od lewej: Prof. dr. hab Andrzej Skrendo (Wydział Filologiczny US); JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk; prof. dr hab. Waldemar Gos, prorektor ds. finansów i rozwoju US

Prof. dr hab. Marek Dutkowski, 
dziekan Wydziału Nauk o Ziemi US

Prof. dr hab. Konrad Czerski, 
dziekan wydziału Matematyczno-Fizycznego US

Dr hab. Dariusz Chojecki, prof. US, 
prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego US

Sebastian Sahajdak, przewodniczący 
Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność” US
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TEMAT NUMERU

Zielonogórska 
Konferencja Rektorów

Z inicjatywy Uniwersytetu Zielonogórskiego w styczniu 2017 roku powstało konsorcjum 
małych i średnich uczelni akademickich, którego głównym celem jest wypracowanie 
wspólnego stanowiska w sprawie najbardziej istotnych, z ich punktu widzenia, grup 
zagadnień związanych z nowym projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ich 
szerokiej prezentacji.

Kolejnym celem jest rozpoznanie potencjalnych form wza-

jemnej współpracy, która z  mniejszych uczelni uczyniłaby 

silnych uczestników polityki naukowej Polski na poziomie krajo-

wym i międzynarodowym, oraz przedstawienie koncepcji praw-

nych rozwiązań regulacyjnych sprzyjających współpracy między 

uczelniami w zakresie badań i kształcenia, ułatwiających i zachę-

cających do współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Uniwersytet Zielonogórski złożył wniosek w  konkursie re-

alizowanym w  ramach programu DIALOG „Region dla uczelni, 

uczelnia dla regionu” – kluczem do zrównoważonego rozwo-

ju Polski Stanowisko 23 akademickich uczelni (uniwersytetów  

i politechnik) w sprawie nowego projektu ustawy Prawo o szkol-

nictwie wyższym oraz możliwości współpracy między uczelniami 

w celu poprawy jakości rozwoju naukowego, kształcenia oraz in-

nowacyjności w skali regionalnej i globalnej.

W dniu 19.01.2017 r. w siedzibie MNiSW odbyło się pierwsze 

spotkanie w  ramach planowanego projektu. Na spotkanie przy-

byli rektorzy lub prorektorzy wszystkich 21 zaproszonych uni-

wersytetów i politechnik. Konferencję otworzył prof. Aleksander 

Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego, który podziękował prof. Tadeuszowi Kuczyńskiemu, rekto-

rowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, za cenną inicjatywę.

Założenia Projektu „Region dla uczelni, uczelnia dla regionu” 

uzyskały pełną akceptację wszystkich zaproszonych do udziału 

w Konsorcjum Uczelni. Ukonstytuowało się jego prezydium. Przy-

jęto nazwę Zielonogórska Konferencja Rektorów, pod którą będą 

występować uczelnie wchodzące w jej skład.

Od stycznia 2017 r. wspólne stanowisko Zielonogórskiej Kon-

ferencji Rektorów będzie prezentowane na wszystkich konferen-

cjach programowych Narodowego Kongresu Nauki. Podjęte rów-

nież zostały działania w celu systematycznej i aktywnej obecności 

ekspertów Konferencji na posiedzeniach Sejmowej Komisji Edu-

kacji, Nauki i Młodzieży.

16 lutego 2017 odbyło się posiedzenie prezydium i członków 

Zielonogórskiej Konferencji Rektorów, w  którym wzięli udział 

przedstawiciele 18 polskich uczelni średniej wielkości. Podczas 

spotkania rektorzy pracowali nad wspólnym stanowiskiem 

w sprawie nowego Prawa o szkolnictwie wyższym, tzw. „Ustawy 

2.0” oraz rozmawiali o  współpracy pomiędzy uczelniami, która 

może zaowocować zoptymalizowaniem wykorzystania poten-

cjału naukowego i infrastruktury badawczej uczelni. Współpraca 

ta ma zostać nawiązana w ramach konsorcjum małych i średnich 

uczelni akademickich, które powstało z inicjatywy Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. u

www.infoserwis.uz.zgora.pl

Projekt: „Region dla uczelni, uczelnia dla regionu”
– kluczem do zrównoważonego rozwoju Polski

l.P Uczelnia

1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

4. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

5. Uniwersytet Opolski

6. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

7. Uniwersytet Rzeszowski

8. Uniwersytet Szczeciński

9. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

10. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

11. Uniwersytet w Białymstoku

12. Uniwersytet Zielonogórski

13. Akademia Jana Długosza w Częstochowie

14. AkademiaTechniczno-HumanistycznawBielsku-Białej

15. Katolicki Uniwersytet Lubelski

16. Politechnika Białostocka

17. Politechnika Częstochowska

18. Politechnika Koszalińska

19. Politechnika Krakowska

20. Politechnika Lubelska

21. Politechnika Rzeszowska

22. Politechnika Świętokrzyska

23. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
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Prezentacja założeń do nowej ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym

www.ustawa.usz.edu.Pl



SPRAWY UCZELNI

Pierwsze posiedzenie 
Konwentu US

30 stycznia 2017 roku w  wilii West Ende w  Szczecinie od-

było się pierwsze posiedzenie Konwentu Uniwersytetu 

Szczecińskiego, zwołane przez JM Rektora prof. dr. hab. Edwarda 

Włodarczyka.

W  myśl obowiązującej regulacji art. 63 ust. 1 ustawy Prawo 

o  szkolnictwie wyższym w  skład konwentu uczelni publicznej, 

z  wyłączeniem publicznej uczelni zawodowej, mogą wchodzić 

przedstawiciele: organów samorządu terytorialnego i zawodowe-

go; instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twór-

czych; organizacji pracodawców oraz, jeżeli statut tak stanowi, or-

ganizacji samorządu gospodarczego; przedsiębiorców i  instytucji 

finansowych; uczelni.

W  obecnej kadencji w  skład konwentu weszli: Joachim Bru-

dziński – wicemarszałek Sejmu RP; Krzysztof Kozłowski – woje-

woda zachodniopomorski; Olgierd Geblewicz – marszałek wo-

jewództwa zachodniopomorskiego; Piotr Krzystek – prezydent 

Miasta Szczecin; mgr inż. Janusz Żmurkiewicz – prezydent Mia-

sta Świnoujście; Anna Kornacka – prezes Związku Pracodawców 

Pomorza Zachodniego Lewiatan; Dariusz Słaboszewski – prezes 

Zarządu Spółki Port Szczecin-Świnoujście; prof. dr hab. Waldemar 

Tarczyński – dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządza-

nia, rektor US w kadencjach 2008–2012 i 2012–2016; dr Wojciech 

Wardacki – prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne 

„Police” S.A.; Marcin Wiecki – dyrektor regionalny Banku Gospo-

darstwa Krajowego; Dariusz Więcaszek – prezes Północnej Izby 

Gospodarczej; dr inż. Zbigniew Zalewski – dyrektor szczecińskie-

go oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Małgorzata 

Wojtczak – dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego 

w Szczecinie, PKO Bank Polski.

Do kompetencji konwentu należy w szczególności wyrażanie 

opinii w  sprawach przedłożonych przez rektora, przedstawianie 

stanowisk, o  których wydanie zwrócił się senat uczelni, inicjo-

wanie współpracy uniwersytetu z  organizacjami i  instytucjami, 

których przedstawiciele wchodzą w skład konwentu oraz wystę-

powanie z wnioskami o nadanie tytułu doktora honoris causa.

Przewodniczącym konwentu jest rektor US, który zwołuje 

posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w seme-

strze. Członkowie konwentu, w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, 

powoływani są i odwoływani przez rektora na czas trwania ka-

dencji władz rektorskich.

Uchwały konwentu zapadają bezwzględną większością gło-

sów w  obecności co najmniej połowy powołanych członków 

i stanowią głos doradczy mający służyć rozwojowi uniwersytetu 

i wspieraniu podejmowanych przez niego inicjatyw. u 

Julia Poświatowska

rzeczniczka US

Członkinie i członkowie 
Konwentu US 

Fot. Filip Kacalski
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SPRAWY UCZELNI

Współpraca US
i Kuratorium Oświaty 

Uniwersytet Szczeciński sformalizował współpracę z  Kura-

torium Oświaty w Szczecinie. 25 stycznia 2017 roku poro-

zumienie  – dotyczące partnerstwa w zakresie współpracy w po-

dejmowaniu różnorodnych działań na rzecz podnoszenia jakości 

kształcenia w  szkołach województwa zachodniopomorskiego 

– zostało uroczyście podpisane przez JM Rektora US prof. dr. hab. 

Edwarda Włodarczyka oraz zachodniopomorską kurator oświa-

ty Magdalenę Zarębską-Kuleszę.

W  ramach współpracy US przeprowadzi badania dotyczące 

efektywności nauczania w szkołach województwa zachodniopo-

morskiego oraz kompetencji i predyspozycji zawodowych nauczy-

cieli, które następnie zostaną przedstawione w  postaci raportu. 

Planowane jest także przygotowanie i wydanie podręcznika edu-

kacji regionalnej dla uczniów i nauczycieli z województwa zachod-

niopomorskiego – za prace nad nim odpowiedzialny będzie Insty-

tut Historii i Stosunków Międzynarodowych US.

Dodatkowo w  ramach „Pilotażowego wdrażania programo-

wania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne 

w szkołach” US będzie uczestniczył w pracach Kuratorium Oświa-

ty w Szczecinie nad przygotowaniem programu kształcenia oraz 

doskonalenia nauczycieli metodyki informatyki i programowania 

na wszystkich etapach kształcenia. u 

Julia Poświatowska

rzeczniczka US

Szkoła jest dobrem wspólnym, jednoczącym określoną spo-

łeczność wokół wartości i norm. Jako instytucja może pomóc 

budować zaufanie społeczne w ramach wspólnych działań oby-

watelskich, stwarzać więzi międzyludzkie i przyczyniać się do 

nawiązywania współpracy.

Szkoła jest znana każdemu, bo każdy spędza w niej kilkana-

ście lat życia. Jest to żywy organizm, wytwarzający swoiste regu-

ły i kulturę, według których funkcjonują wszyscy jego uczestnicy: 

uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze. Nie jest także wyizolowa-

na od wpływów zewnętrznych, stanowi integralną część środo-

wiska społecznego.

Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturowych uczniów, wdra-

żanie ich do udziału w organizację życia szkolnego, nauczenie od-

powiedzialności, zapewnienie bezpieczeństwa – to tylko niektóre 

z zadań szkoły. Obecna współcześnie konkurencyjność i rywali-

zacja powoduje nieustanne zwiększanie wymagań w odniesieniu 

do placówek edukacyjnych. Oczekiwania wysokich wyników 

procesu kształcenia niestety związane są często z jedyną szansą 

na rozwój młodego człowieka.

bADANiA
Planowane badania mają być próbą odpowiedzi na pytania wyni-

kające z potrzeby określenia przyczyn niskich wyników szkół wo-

jewództwa zachodniopomorskiego w egzaminach zewnętrznych . 

Nie wystarczy skupić się tylko na sylwetce i pracy nauczycie-

la, jego kompetencjach czy umiejętnościach wykorzystania przez 

niego nowoczesnych metod i technik pracy z uczniami. Istnieje 

potrzeba całościowego opisu szkoły we wszystkich przejawach 

jej codziennego życia, bo tylko tak można zrozumieć zależności 

i spróbować uogólnić wnioski. Należy zatem poddać badaniom 

uczniów, ich sposoby pracy, zaangażowanie i motywację, aktyw-

ność, dążenia oraz gotowość do zmian. Bardzo ważną kwestią 

w kontekście przedmiotu badań jest również środowisko życia 

ucznia, funkcjonowanie w rodzinie, zasoby rodzinne, zaanga-

żowanie rodziców w pomoc dziecku, a także ich udział w życiu 

szkoły.

Istotne jest także rozpoznanie klimatu szkoły, kultury funkcjo-

nowania, sposobu jej organizacji, jakości zasobów, rodzaju zagro-

żeń czy oferty pozalekcyjnej. 

Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty  
i JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk w chwilę po podpisaniu umowy 

Fot. Filip Kacalski
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Równie ważne jest rozumienie wewnętrznych problemów 

szkoły przez władze oświatowe i lokalne oraz ich pomoc w każ-

dym zakresie działania placówek, likwidowanie niedostatków, 

zapewnianie warunków do harmonijnego, wszechstronnego roz-

woju. 

Zdiagnozowanie wszystkich wymienionych obszarów badań 

odsłoni faktyczną rzeczywistość szkolną oraz pozwoli przeana-

lizować/ukazać aktualną kondycję szkół i zrozumieć podłoże ich 

problemów. Wnioski i pogłębiona analiza wyników stanowić ma 

podstawę do wprowadzenia potrzebnych zmian w trosce o przy-

szłość uczniów i szkół.

W związku z tym, że prowadzone badania będą miały szeroki 

zasięg i charakter interdyscyplinarny, zespół badawczy dokonu-

jący analizy zebranego materiału będzie się składał z pedagogów, 

psychologów, socjologów i historyków. 

Zakłada się, że badaniom zostanie poddana połowa szkół z wo-

jewództwa zachodniopomorskiego – z każdego etapu edukacyjne-

go: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. 

Przewidywany termin prowadzenia badań przez zespół Uni-

wersyteckiego Centrum Edukacji to lata 2017–2018. u 

dr Zofia Kuczyńska

starszy wykładowca

dr Edyta Kopaczewska

adiunkt

Uniwersyteckie Centrum Edukacji US

SPRAWY UCZELNI / NOMINACJE I WYRÓŻNIENIA

Rektor US w komisji KRASP

Dr hab. Daniel Wacinkiewicz
zastępcą prezydenta miasta Szczecin

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk, JM Rek-

tor Uniwersytetu Szczecińskiego, został 

członkiem Komisji ds. Rankingów i Akredy-

tacji Konferencji Rektorów Akademickich 

Szkół Polskich w kadencji 2016–2020. Komisja 

została utworzona podczas obrad Zgromadze-

nia Plenarnego KRASP w dniach 17–18 listo-

pada 2016. Na jej przewodniczącego w kaden-

cji 2016–2020 powołano prof. dr. hab. Tomasza Szapirę, rektora 

Szkoły głównej Handlowej w Warszawie.

Celem działań komisji jest przygotowywanie stanowisk, argu-

mentacji i  strategii komunikowania KRASP w dyskusji na temat 

miejsca polskich uczelni w rankingach, a przez to: ochrona repu-

tacji polskich uczelni, przeciwdziałanie nieracjonalnym decyzjom 

ekonomicznym dotyczącym szkolnictwa wyższego, zwłaszcza 

w  obszarze zasad i  poziomu finansowania, oraz wsparcie władz 

KRASP i jej przedstawicieli.

Do zadań komisji należy monitorowanie debaty publicznej 

dotyczącej oceny uczelni w  Polsce i  na świecie, przygotowy-

wanie analiz metod akredytacji oraz rankingów jednostek na-

ukowych, ocena propozycji dotyczących kryteriów i sposobów 

ewaluacji jakości badań naukowych i procesów kształcenia, re-

prezentowanie KRASP w  wydarzeniach związanych z  ewalu-

acją badań oraz z krajowymi i zagranicznymi rankingami, opra-

cowanie strategii reaktywnych i proaktywnych oraz sposobów 

ich implementacji. u 

Julia Poświatowska

rzeczniczka US

Dr hab. Daniel Wacinkiewicz (absolwent  

i pracownik Wydziału Prawa i Administracji 

US) od 1 marca 2017 roku pełni obowiązki za-

stępcy prezydenta Szczecina Piotra Krzystka 

ds. rozwoju i relacji z mieszkańcami. To jedno 

z nielicznych tego typu stanowisk w Polsce.

Daniel Wacinkiewicz jest autorem wielu 

publikacji naukowych z zakresu prawa i samorządu. W latach 

1998–2000 był asystentem w  Katedrze Prawa i  Postępowania 

Administracyjnego na WPiA US, następnie od 2004 – adiunk-

tem w  Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego (do roku 

2011 w  Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i  Zarzą-

dzania). W  latach 2004–2010 wykładał w  Wyższej Szkole Pe-

dagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w  Warszawie 

– Wydział Zamiejscowy w Szczecinie. W latach 2005–2007 był 

wykładowcą, następnie w  latach 2007–2011 starszym wykła-

dowcą, a  od 2011 – jest docentem w  Instytucie Administracji 

i  Bezpieczeństwa Narodowego (wcześniej Instytut Admini-
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NOMINACJE I WYRÓŻNIENIA

Lista osób odznaczonych przez wojewodę zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego  
na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 23 lutego 2017 roku.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

1. dr hab. Elżbieta Magiera, prof. US  (Wydział 
Humanistyczny)

2. dr hab. Ryszard Tomczyk, prof. US  (Wydział 
Humanistyczny)

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

1. dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US 
(Wydział Biologii)

2. dr Tomasz Norek (Wydział Zarządzania i Ekonomiki 
Usług)

3. dr Renata Nowaczewska (Wydział Humanistyczny)

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1. dr hab. Zofia Sotek, prof. US (Wydział Biologii)

2. dr hab. Waldemar Domachowski, prof. US (Wydział 
Humanistyczny)

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1. prof. dr hab. Agnieszka Popiela (Wydział Biologii)

2. dr hab. Małgorzata Puc, prof. US (Wydział Biologii)

3. dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US  
(Wydział Biologii)

4. dr hab. inż. Agnieszka Szlauer-Łukaszewska (Wydział 
Biologii)

5. dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US (Wydział 
Biologii)

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

1. dr hab. Anna Kapuścińska (Wydział Filologiczny)

2. dr hab. Adam Stecyk (Wydział Zarządzania  
i Ekonomiki Usług)

3. dr Joanna Rzempała (Wydział Zarządzania  
i Ekonomiki Usług)

4. dr Katarzyna Łobacz (Wydział Zarządzania  
i Ekonomiki Usług)

5. dr Robert Rumiński (Wydział Zarządzania  
i Ekonomiki Usług)

6. dr Monika Rozkrut (Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania)

7. dr Dominik Rozkrut (Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania)

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

1. dr Barbara Czerniachowicz (Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania)

stracji) – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie 

Wielkopolskim. W  latach 2014–2017 wykładał w  Instytucie 

Administracji i  Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w  Wałczu. Kierował również trzema ko-

lejnymi edycjami studiów podyplomowych „Zamówienia pu-

bliczne”, realizowanych na WPiA US (2010–2013).

Dr hab. Daniel Wacinkiewicz ma również bogate doświad-

czenie zdobyte w praktyce w administracji publicznej, bowiem 

w latach 2007–2011 był dyrektorem Gabinetu Prezydenta Mia-

sta Szczecin, od 2011 roku doradcą prezydenta ds. strategii i roz-

woju miasta.

Dr hab. Daniel Wacinkiewicz komentując swoja nomina-

cję, zadeklarował: „Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, 

ale także wspólna przestrzeń – jeśli myśli się o  rozwoju, trze-

ba wypracowywać go w  dialogu, integrując wiele procesów  

– tak patrzę na moja rolę w kolegium prezydenckim”.

Opracowanie na podstawie https://wiadomosci.szczecin.eu.

Dr Renata Nowaczewska otrzymuje Brązowy Krzyż Zasługi
z rąk Krzysztofa Kozłowskiego, wojewody zachodniopomorskiego
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Lista pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego US oraz profesora 
zwyczajnego w okresie od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

l.p. Tytuł  Nazwisko i imię    Data objęcia  Wydział
        stanowiska 

Stanowisko : PROFESOR NADZWYCZAJNY US

1. dr hab.  KRZYSZTOF GUZIKOWSKI    2017-03-01 Wydział Humanistyczny

2. dr hab.  DARIUSZ CHOJECKI    2017-03-01 Wydział Humanistyczny

3. dr hab.  GRZEGORZ CIECHANOWSKI   2017-03-01 Wydział Humanistyczny

4. dr hab.  HELENA WIĘCŁAW    2017-01-01 Wydział Biologii

5. ks. dr hab. JAN RADKIEWICZ    2017-01-01 Wydział Teologiczny

6. ks. dr hab. GRZEGORZ CHOJNACKI    2017-01-01 Wydział Teologiczny

7. ks. dr hab. DARIUSZ ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ  2017-01-01 Wydział Teologiczny

Stanowisko : PROFESOR ZWYCZAJNY 

1. prof. dr hab. ALEKSANDER PANASIUK    2017-03-01 Wydział Zarządzania  
          i Ekonomiki Usług

2. prof. dr hab. ARKADIUSZ CHRUDZIMSKI   2017-03-01 Wydział Humanistyczny

3. ks. prof. dr hab. EDWARD SIENKIEWICZ    2017-02-01 Wydział Teologiczny

4. prof. dr hab. IGA RUDAWSKA     2017-01-01 Wydział Nauk Ekonomicznych 
          i Zarządzania

NOMINACJE I WYRÓŻNIENIA 

Oprac. Urszula Jankowska
Dział Spraw Osobowych US

Posiedzenie senatu (23.02.2017); od lewej: JM Rektor prof. dr. hab. Edward Włodarczyk; Krzysztof Kozłowski, wojewoda zachodniopomorski,  
oraz profesorowie: ks. Edward Sienkiewicz, Arkadiusz Chrudzimski, Dariusz Chojecki i Krzysztof Guzikowski
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NAGRODY

Wydział Nauk o Ziemi US z proekologiczną nagrodą

Wyróżnienia dla Wydawnictwa Naukowego US 

Wydział Nauk o Ziemi US znalazł się w gronie instytucji docenionych przez Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Szczecinie za 

szczególną aktywność promującą postawy proekologiczne. 20 marca 2017 roku w Trans-

granicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu – w imieniu władz i pracowników 

wydziału – statuetkę za wieloletnią współpracę odebrała dr hab. Anna Cedro, prof. US, 

prodziekan ds. nauki. 

W ostatnich latach Wydział Nauk o Ziemi US realizował trzy projekty współfinanso-

wane przez WFOŚiGW:

–  „Doposażenie Sali Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej CDBNP US dla celów edu-

kacyjnych i dydaktycznych” (wartość projektu: 127.967,41 zł; kwota dofinansowania: 

120.048,05 zł; kierownik projektu: dr Dominik Zawadzki)

–  „Studia podyplomowe Biopaliwa i odnawialne źródła energii” (kwota dofinansowania: 

37.578,78 zł, koszt zadania: 51.609,51 zł kierownik projektu –  dr Małgorzata Świątek)

–  „Edukacja ekologiczna w Stacji Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego” (wartość projek-

tu: 976.531,34; wkład własny: 377.084,35, kwota dofinansowania: 279.886,66 zł; kierow-

nik projektu – dr Tomasz Olechwir). u 

Julia Poświatowska

rzeczniczka US

Na 21. Poznańskich Targach Książki Naukowej i Popularno-

naukowej (24-26 marca 2017) Wydawnictwo Naukowe US 

otrzymało prestiżowe wyróżnienie w  konkursie na najlepszą 

książkę akademicką w  2017 roku za publikację Ochrona i  kon-

serwacja zabytków Szczecina po 1945 roku autorstwa Małgorza-

ty Gwiazdowskiej

 Magdalena Szarmach, specjalista ds. marketingu i sprzedaży ,
i Elżbieta Zarzycka, sekretarz WNUS prezentują dyplomy 

Fot. Dariusz Stawiński Okładki wyróżnionych książek

Z kolei publikacja Erazm Kuźma. Słownik biografii i  idei pod 

red. Jerzego Madejskiego otrzymała wyróżnienie za formę 

edytorską w konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców 

Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki.

Oba dyplomy odebrała Elżbieta Zarzycka, sekretarz WNUS. u

E.B.N.
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Idee Europy na Wydziale 
Humanistycznym US

8 marca 2017 roku Uniwersytet Szczeciński gościł Hansa-Gerta Pötteringa,  
byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, obecnie przewodniczącego  
Fundacji Konrada Adenauera. Gospodarzem spotkania był JM Rektor US  
prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

dr hab. Marek Żurek, 
prof. US

Instytut Politologii  
i Europeistyki
Wydział Humanistyczny US

Spotkanie zainicjowane przez Fundację Konrada 

Adenauera odbyło się w sali obrad Wydziału Hu-

manistycznego US. Była to okazja do polsko-niemiec-

kiej dyskusji o kondycji i przyszłości Europy, głównie 

jej integracji, oraz do prezentacji książki Hansa-Gerta 

Pötteringa zatytułowanej Na szczęście jesteśmy zjed-

noczeni. Moja europejska droga. Autor jest niemieckim 

politykiem pochodzącym z Dolnej Saksonii, był euro-

posłem siedmiu kadencji – od pierwszych powszech-

nych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1979 

aż do 2014 roku. Podczas VI kadencji (16 stycznia 

2007 – 13 lipca 2009) pełnił funkcję przewodniczące-

go Parlamentu Europejskiego. Książka Hansa-Gerta 

Pötteringa – jak zauważa Jerzy Buzek we wstępie do 

polskiej edycji – stanowi „zapis integracji europejskiej 

i praktyki politycznej – tak w  lokalnym jak i narodo-

wym czy właśnie europejskim wymiarze”.

Na początku spotkania licznie zgromadzonych 

w sali – grono naukowe, studentów i gości – powitała 

Urszula Chęcińska, dziekan Wydziału Humanistycz-

nego US, która następnie oddała głos JM Rektorowi 

prof. dr. hab. Edwardowi Włodarczykowi. Przedstawił 

on sylwetkę H.-G. Pötteringa i  podkreślił znaczenie 

współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z niemiecki-

mi uczelniami wyższymi i innymi organizacjami.

Paul Ziemiak, przewodniczący Junge Union (mło-

dzieżówki CDU), w swej krótkiej przemowie skierowa-

nej do studentów zachęcał do czynnego uczestnictwa 

w życiu społecznym i politycznym.

Moim udziałem stało się wygłoszenie kilkuna-

stominutowego przemówienia, wprowadzającego do 

dyskusji z  H.-G. Pötteringiem, w  którym nakreśliłem 

ideę integracji Starego Kontynentu w świetle aktual-

nych teorii europeistycznych i w kontekście współcze-

snych nam rozstrzygnięć takich jak Brexit oraz możli-

wych scenariuszy przyszłości UE.

Prowadzący spotkanie prof. dr hab. Janusz Rusz-

kowski, dyrektor Instytutu Politologii i  Europeistyki 

US, oddając głos naszemu gościowi, zauważył, że UE 

jest tworem elastycznym i potrafi przystosować się do 

różnych sytuacji: zarówno kryzysów, jak i do okresów 

dynamicznego rozwoju. W tym tkwi jej siła i uniwer-

salność.

Wystąpienie Hansa-Gerta Pötteringa, zatytuło-

wane Moja europejska droga, miało formę rozmowy, 

którą prowadził z nim Cornelius Ochmann, dyrektor 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Nasz gość 

uznał m.in., że zjednoczenie Europy jest największym 

osiągnięciem na drodze dążenia do pokoju na naszym 

kontynencie. Wydaje się, że najważniejszym jego 

przesłaniem był postulat podjęcia wszelkich starań, 

by ów cenny pokój utrzymać. W tym celu państwa po-

winny wyzbyć się egoizmów narodowych i pracować 

dla wspólnego – europejskiego – dobra.

Wypowiedzi uczestników rozmowy zachęciły 

zgromadzonych do zadawania pytań i podjęcia dysku-

sji, którą kierował prof. Janusz Ruszkowski.

Pod koniec spotkania miał miejsce miły akcent, 

kiedy to H.-G. Pöttering podpisywał swoją książkę.

Wizyta została zorganizowana przez Uniwersytet 

Szczeciński, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej 

oraz Fundację Konrada Adenauera. u

Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
rozmawia z Hansem-Gertem Pötteringiem

Fot. Filip Kacalski
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Potencjalna współpraca US  
z uczelniami irańskimi

27 lutego2017 roku JM Rektor US prof. dr hab. Edward Wło-

darczyk spotkał się z JE Raminem Mehmanparastem, 

ambasadorem islamskiej Republiki iranu w Polsce, akredytowa-

nym na litwie, by omówić możliwości rozszerzenia współpracy 

między US a irańskimi uczelniami.

Spotkanie, które odbyło się z  inicjatywy senatora Grzegorza 

Napieralskiego, dotyczyło dotychczasowych doświadczeń US, 

a w szczególności Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

wynikających z kooperacji z uczelniami irańskimi oraz możliwo-

ści rozszerzenia jej w obszarze wymiany studentów i naukowców, 

a  także stworzenia programu wspólnych studiów magisterskich 

lub doktoranckich z uczelniami z prowincji Gilan w Iranie. Dotych-

czas, w myśl m.in. umowy podpisanej 1 grudnia 2016 roku między 

WNEiZ a Sayyed Jamaleddin Asadabadi University (SJAU) w Ira-

nie, prowadzono działania związane z  przygotowaniem progra-

mów studiów oraz wymiany i współpracy w zakresie dydaktyki 

akademickiej oraz aktywności naukowo-badawczej.

„Podczas spotkania ambasador wyraził gotowość wskazania 

potencjalnych partnerów wśród uczelni irańskich i  przekazania 

im oferty współpracy z  US oraz zaoferował pomoc w  kontakcie 

26–28 września 2017 r. odbędzie się na Uniwersytecie Szczecińskim II Ogólnopol-

ski Kongres Europeistyki, organizowany przez Instytut Politologii i Europeistyki US we 

współpracy z  Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich (PTSE) oraz Przedstawi-

cielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. 

Tematem przewodnim obrad będzie Państwo w Unii Europejskiej. 

Patronat honorowy nad kongresem objął prezydent RP Andrzej Duda.

Więcej o kongresie: http://kongreseuropeistyki.whus.pl/

z irańskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego. Nasza uczelnia 

zobowiązała się do przygotowania listy potencjalnych kierunków 

wspólnych studiów oraz wskazania dodatkowych obszarów moż-

liwej współpracy” – podsumowuje Małgorzata Kopalska (Dział 

Spraw Międzynarodowych US). u 

Julia Poświatowska

rzeczniczka US

W spotkaniu, które odbyło się w rektoracie US, udział wzięli (od lewej): dr hab. inż. Kesra 
Nermend, prof. US (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US); Grzegorz Napieral-

ski, senator RP; JM Rektor prof. dr hab. Edward Włodarczyk; JE Ramin Mehmanparast, 
ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce; Małgorzata Kopalska (Dział Współpracy 

Międzynarodowej US); dr hab. Jacek Styszyński, prof. US, prorektor ds. kształcenia US; prof. 
dr hab. Waldemar Tarczyński, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US 

Fot. Filip Kacalski
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Promocja humanistyki
16 marca 2017 roku w Sali Rady Wydziału Humanistycznego US odbyła się ogólnopolska 
konferencja „Czy naukom humanistycznych potrzebna jest promocja?”, zorganizowana 
w ramach projektu „Humanistyka ma przyszłość” programu pn. DIALOG, realizowanego 
przez Akademię Ignatianum w Krakowie oraz w cyklu wykładów otwartych Szczecin 
Humanistyczny.

KONFERENCJE

Organizatorem szczecińskiego spotkania był dr hab. Maciej 

Drzonek, prof. US. Można było wysłuchać następujących 

referatów: dr Piotr Dardziński (podsekretarz stanu w  Mini-

sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – Państwo potrzebu-

je humanistów; dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM (prorektor  

ds. kadry i finansów Uniwersytetu Adama Mickiewicza) – Rola 

badań stosowanych w  rozwoju nauk humanistycznych; dr hab. 

Maciej Witek, prof. US (dyrektor Instytutu Filozofii WHUS) – 

Interdyscyplinarność a nauki humanistyczne; dr hab. Artur Wo-

łek, prof. AI (prodziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii 

Ignatianum) – Dlaczego warto promować humanistykę? 

W  interesującym panelu dyskusyjnym uczestniczyli za-

równo naukowcy, jak i  praktycy. Dyskusję poprzedziły krót-

kie wystąpienia: prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka (rektor 

US, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych WHUS) 

– Miejsce uniwersytetów „regionalnych” w  rozwoju polskiej hu-

manistyki; dr hab. Urszuli Chęcińskiej, prof. US (dziekan Wy-

działu Humanistycznego US, pomysłodawczyni cyklu Szczecin 

Humanistyczny) – Szczecin jako urbs humanitatis. Prolegomena; 

prof. dr hab. Ireny Machaj (Instytut Socjologii US) – Społeczne 

źródła pytania o promocję nauk humanistycznych; prof. dr. hab. 

Janusza Ruszkowskiego (dyrektor Instytutu Politologii i  Eu-

ropeistyki US) – Europejski kontekst rozwoju humanistyki; Ro-

mana Kopińskiego (założyciel i  współwłaściciel firmy Asprod) 

– Jakich humanistów potrzebuje biznes; Mateusza Federa (bur-

mistrz Strzelec Krajeńskich, absolwent politologii i socjologii na 

WHUS) – Dobry urzędnik – humanista czy specjalista? Dyskusję 

z  udziałem osób z  sali, w  tym studentów, moderował dr hab. 

Maciej Drzonek, prof. US. u

E.B.N.

Autorzy referatów wprowadzających 

Fot. Filip Kacalski

Uczestnicy panelu dyskusyjnego 

Fot. Filip Kacalski
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„Z wielu badań wynika, że nauki humanistyczne postrzegane są w Polsce jako niepraktyczne, uprawiane w zamkniętym gronie naukowców, bez wpływu 

na życie codzienne społeczeństwa. To radykalna zmiana w stosunku do tradycji polskiej inteligencji, ale i względem własnej samooceny humanistów. Dlatego 

w otwartej dyskusji chcielibyśmy zapytać: Czy naukom humanistycznym potrzebna jest promocja? Czy należy walczyć o zmianę ich wizerunku, czy może 

jednak współczesny humanista to fachowiec od nauk humanistycznych konkurujący przede wszystkim na globalnym rynku nauki, dla którego uznanie 

społeczne jest wtórne?

Wydaje nam się, że jest to dylemat fałszywy, a odbiór humanistyki w społeczeństwie ma kluczowe znaczenie, gdyż jej społeczny wizerunek decyduje 

o modelu kariery najzdolniejszych absolwentów szkół średnich i wyższych. W kontekście utartych stereotypów i przekazu medialnego wydaje nam się, że 

humanistyka nie obroni się sama swoimi osiągnięciami, że potrzebuje promocji. Sądzimy bowiem, że na podglebiu silnej edukacji humanistycznej możliwa jest 

kreatywność i innowacyjność w różnych dziedzinach życia społecznego, studia humanistyczne umożliwiają rozwój nie mniej satysfakcjonujący niż kierunki 

techniczne, a także, iż humanistyka daje społeczeństwu przynajmniej tyle, ile od niego otrzymuje.

Chcielibyśmy podjąć szczerą dyskusję w gronie humanistów – historyków, pedagogów, politologów, socjologów, filozofów, ale też odbiorców ich aktywno-

ści – nauczycieli, dziennikarzy czy przedsiębiorców – debatę, która zainspiruje do praktycznych działań promujących humanistykę w Polsce”.

dr Marcin Zwierżdżyński, kierownik projektu „Humanistyka ma przyszłość”
dr hab. Filip Musiał, prof. Akademii Ignatianum

przewodniczący Rady Naukowej Projektu

Interdyscyplinarność  
a nauki humanistyczne

Badania interdyscyplinarne mają bogatą historię. Dziś chciałbym powiedzieć słów kilka 
o roli nauk humanistycznych w badaniach interdyscyplinarnych.

dr hab. Maciej Witek, 
prof. US

dyrektor Instytutu Filozofii
Wydział Humanistyczny US

Warto byłoby rozpocząć od kilku ustaleń termi-

nologicznych. Przez „interdyscyplinarność” 

rozumiem pewną własność projektów bądź przed-

sięwzięć badawczych. Okazją do podjęcia badań tego 

typu jest pojawienie się problemu, którego adekwatne 

rozpatrzenie wykracza poza możliwości pojęciowe 

i metodologiczne pewnej dyscypliny, w związku z tym 

zmierzenie się z tym problemem wymaga współpracy 

reprezentantów kilku dziedzin.

Z  kolei termin „nauki humanistyczne” oznacza 

niejednorodną grupę dyscyplin, której skład określa 

między innymi jedno z rozporządzeń ministerialnych. 

Wymienia się w  nim: archeologię, etnologię, filozo-

fię, historię, historię sztuki, językoznawstwo, kultu-

roznawstwo, literaturoznawstwo, religioznawstwo. 

Można powiedzieć, że ich wspólnym mianownikiem 

jest to, że badają one ten czy inny aspekt ludzkiej ak-

tywności oraz jej wytworów.

Wydaje mi się jednak, że takie ujęcie natury nauk 

humanistycznych tworzy pewne złudzenie. Opierając 

się na nim, możemy mianowicie zignorować następu-

jący fakt: grupa nauk nazywanych humanistycznymi 

jest dość niejednorodna, zarówno z  punktu widzenia 

stosowanych w nich metod, jak i pewnych nawyków 

badawczych oraz kultury publikacyjnej. Na przy-

kład dociekania filozoficzne prowadzi się zazwyczaj 

w  oderwaniu od badań eksperymentalnych i  w  wie-

lu wypadkach bez zastosowania metod formalnych. 

Tymczasem w  językoznawstwie dość często sięgamy 

po wyniki obserwacji bądź eksperymentów, a na przy-

kład teorie z zakresu językoznawstwa generatywnego 

czy pragmatyki tworzy się, stosując dość zaawansowa-

ne środki formalne.

Termin „nauki humanistyczne” tworzy więc dosyć 

niebezpieczną hipostazę: możemy za jego pomocą sfor-

mułować proste, choć niebezpieczne uogólnienia. Nie-
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bezpieczne w tym sensie, że dające złudne 

poczucie zrozumienia pewnej sfery naszej 

naukowej działalności, choć faktycznie 

nieweryfikowalne i  pozbawione interesu-

jącej treści.

Chciałbym się więc skupić na dzie-

dzinie, która jest mi najbliższa, czyli na 

filozofii, i  rozważyć jej rolę w  badaniach 

interdyscyplinarnych. Mam nadzieję, że 

niektóre ze sformułowanych za chwilę 

spostrzeżeń można będzie uogólnić i zasto-

sować w przypadku innych dziedzin nauk.

RODZAJE 
iNTERDYSCYPliNARNOśCi
Okazuje się, że również interdyscyplinar-

ność nie jest zjawiskiem jednorodnym. 

Chciałbym więc roboczo, na użytek tego 

wystąpienia, wyróżnić trzy typy interdy-

scyplinarności: słabą, symbiotyczną oraz 

mocną, którą za prof. Andrzejem Klawite-

rem z  Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

nazwałbym multidyscyplinarnością.

Nawiązując do tematu konferencji, czy-

li pytania, na czym miałaby polegać pro-

mocja nauk humanistycznych, chciałbym 

się skupić na promocji filozofii oraz innych 

nauk humanistycznych jako uczestniczek 

interdyscyplinarnych projektów badaw-

czych. Teza, jaką chciałbym zaproponować 

pod dyskusję, jest następująca: biorąc pod 

uwagę mechanizmy rozwoju wiedzy na-

ukowej, należy przyjąć, że uczestnictwo fi-

lozofii i nauk humanistycznych w interdy-

scyplinarnych projektach badawczych jest 

czymś naturalnym i  nieodzownym. Żeby 

uzasadnić tę tezę, warto rozważyć kilka 

przykładów z życia naukowego.

Zanim przejdę do uzasadnienia powyż-

szej tezy, chciałbym sformułować jedno za-

strzeżenie. W  swoim wywodzie pomijam  

analizę tzw. interdyscyplinarności słabej. 

Poprzestańmy na jednej uwadze: z interdy-

scyplinarnością słabą mamy do czynienia 

wtedy, gdy zajmujemy się praktycznym 

problemem konstrukcyjnym, którego roz-

wiązanie wymaga zaangażowania repre-

zentantów więcej niż jednej dyscypliny. 

Na przykład budowa załogowego statku 

kosmicznego wymaga zatrudnienia nie 

tylko inżynierów i  kosmologów, ale tak-

że biologów, psychologów i  socjologów, 

którzy wezmą pod uwagę potrzeby małej 

wspólnoty, jaką tworzy załoga.

Podobnie praktyczny problem poja-

wia się wtedy, gdy chcemy zaprojektować 

funkcjonalny interfejs internetowy. Mu-

simy wziąć pod uwagę nie tylko wiedzę 

inżynieryjną dotycząca konstrukcji takich 

rozwiązań, ale także to, co warunkuje 

percepcję potencjalnego użytkownika. 

Znam trzech absolwentów filozofii, którzy 

znakomicie radzą sobie na rynku pracy 

właśnie jako projektanci interfejsów in-

ternetowych. Przykłady tego typu słabej 

interdyscyplinarności pokazują nam, że po 

wykonaniu konkretnego zadania, zespół 

można rozwiązać. Co więcej, uczestnictwo 

w tym zadaniu raczej nie wzbogaca poten-

cjału naukowego tych dyscyplin, z których 

rekrutują się uczestnicy interdyscyplinar-

nego zespołu.

 Inaczej rzecz się przedstawia w  wy-

padku interdyscyplinarności symbiotycz-

nej: wiąże się ona nie tylko ze współpracą 

reprezentantów różnych dyscyplin, ale 

prowadzi do wzbogacenia ich  aparatur 

pojęciowych. Jest to dość stara forma in-

terdyscyplinarności, którą można zaob-

serwować już w  nauce przedsokratejskiej 

– choć mam poważne wątpliwości, czy 

można mówić o  wyraźnym podziale mię-

dzy filozofią a fizyką VII i VI w. p.n.e. Przyj-

mijmy jednak, że przedsokratejska fizyka 

opisywała konkretne zmiany zachodzące 

w  przyrodzie oraz prawidłowości, które 

nimi rządzą; tymczasem filozofia rozważa-

ła naturę zmiany jako takiej.

W  nauce przedsokratejskiej rozważa-

no problem zmiany. Opisywano jej kon-

kretne przypadki obserwowane w  przy-

rodzie i próbowano ustalić prawidłowości, 

które nimi rządzą. Natomiast nie bardzo 

rozumiano, na czym polega zmiana jako 

taka. Rzecz w tym, że z jednej strony zmia-

na jednej formy w  inną wiąże się z utratą 

tożsamości tego, co podlega zmianie: pe-

wien przedmiot staje się w wyniku zmiany 

inny; jednocześnie jednak musimy mówić 

o  zachowaniu tożsamości tego przedmio-

tu, gdyż mamy do czynienia z jego zmianą, 

a nie zamianą jednego obiektu drugim. Tak 

więc wydaje się, że zjawisko zmiany wią-

że się paradoksalnie zarówno z utratą, jak 

i zachowaniem tożsamości. Jest to pewien 

problem pojęciowy, którego wczesna fizy-

ka, ze względu na ograniczenia pojęciowe, 

nie mogła rozwiązać. Został jednak podjęty 

przez filozofów i   znalazł dość radykalne 

rozwiązany w postaci doktryny sformuło-

wanej przez Parmenidesa z Elei i bronionej 

przez Zenona z Elei. Myśliciele ci uważali, 

że to, co rzeczywiste – czyli byt jako taki 

–  jest niezmienne, wieczne i niepodzielne; 

zatem jeśli obserwujemy zmiany zacho-

dzące w  przyrodzie, to są one zjawiskiem 

lub pozorem, a  nie czymś rzeczywistym. 

Ten problem rozwiązuje w sposób niezwy-

kle twórczy Demokryt, który uważa, że 

bytami, które nie podlegają zmianom, są 

niepodzielne atomy. Dlatego obserwowa-

na przez nas w  przyrodzie zmiana polega 

na zmianie konfiguracji nieustannie poru-

szających się atomów. Demokrytejska kon-

cepcja zmiany wskazywała więc atomy 

jako niezmienny i zachowujący tożsamość 

substrat wszelkich zmian.

W  omawianym przykładzie mamy 

więc do czynienia ze swego rodzaju inte-

lektualną symbiozą nauk szczegółowych 

i  filozofii. Nauki szczegółowe ofiarowują 

filozofii problemy – często dotyczące kon-

ceptualizacji wybranej sfery zjawisk – któ-

rych ze względu na ograniczenia metodo-

logiczne pojedyncze dyscypliny nie mogą 
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podjąć. Filozofia, rozwiązując podejmo-

wane przez siebie problemy, odwdzięcza 

się naukom szczegółowym nowymi poję-

ciami, np. pojęciem atomu, które wracają 

do intelektualnego obiegu i  robią w  nim 

zawrotną karierę. Innym przykładem 

wytworu tego typu symbiotycznej współ-

pracy jest filozoficzna konstrukcja poję-

cia osoby, za pomocą którego można było 

ująć problem Trójcy Świętej omawiany we 

wczesnej myśli chrześcijańskiej. Kolejnym 

przykładem jest pojęcie świadomości sto-

sowane we współczesnej kognitywistyce 

i neuronauce poznawczej. Kognitywistyka 

buduje modele takich zdolności poznaw-

czych, jak pamięć, percepcja, rozumienie 

języka, podejmowanie decyzji itp. Trudniej 

jednak zmierzyć się z fenomenem świado-

mości. Rzecz w tym, że nie bardzo wiemy, 

co tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc 

o życiu świadomym. Okazuje się jednak, że 

w  tradycji filozoficznej funkcjonuje kilka 

dobrze opracowanych pojęć świadomo-

ści, które można zastosować w  badaniach 

empirycznych z  zakresu kognitywistyki 

i  neuronauki, o  czym świadczą na przy-

kład prace Antonia Damasia. Ten znany 

i ceniony neurobiolog nawiązuje w swoich 

pracach do filozoficznych osiągnięć feno-

menologów, np. Edmunda Husserla, oraz 

innych myślicieli. Kolejny przykład sym-

biotycznej interdyscyplinarności pozna-

łem dzięki jednej z dyskusji prowadzonych 

w  szczecińskim środowisku naukowym. 

Profesor Marek Dutkowski, dziekan Wy-

działu Nauk o  Ziemi US, zwrócił mi uwa-

gę na ciekawą pracę Marinosa Kavourasa 

i  Margarity Kokli  Theories of Geographic 

Concepts: Ontological Approaches to Se-

mantic Integration (2007), która pokazuje, 

w jaki sposób pewne problemy pojęciowe, 

z którymi boryka się Geographic Informa-

tion Science, można rozwiązać za pomocą 

środków oferowanych przez współczesną 

semantykę i ontologię filozoficzną.

iNTERDYSCYPliNARNOść MOCNA
Rozważmy teraz przykład interdyscypli-

narności mocnej. Dotyczy on konstruk-

cji pojęcia działania wspólnego. Mamy 

w  tym przypadku do czynienia nie tylko 

ze współpracą reprezentantów filozofii 

i  innych dziedzin, na której korzystają 

wszystkie zaangażowane w  nią dyscypli-

ny, ale także z powstaniem nowych pytań 

i projektów badawczych, które mogą prze-

rodzić się w nową dziedzinę wiedzy. Dzięki 

temu możemy mówić o  czymś więcej, niż 

symbiotycznej wymianie świadczeń mię-

dzy istniejącymi naukami: badania inter-

dyscyplinarne w mocnym sensie tego sło-

wa prowadzą do wyłonienia się nowych 

projektów i  dyscyplin badawczych. Jedną 

z takich dyscyplin jest kognitywistyka.

Pojęcie działania wspólnego pojawia 

się m.in. w kontekście badań z zakresu psy-

chologii porówawczej. Jej celem jest m.in. 

porównywanie kompetencji poznawczych 

i  społecznych ludzi i  zwierząt. Realizacja 

tego zadania wymaga jednak ustalenia, 

co mamy na myśli, mówiąc, że ludzkie for-

my współpracy są zasadniczo odmienne 

od tych, które obserwujemy wśród zwie-

rząt. Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga 

znów nowej konceptualizacji: szukamy 

nowych pojęć, którymi możemy posłużyć 

się w konkretnych badaniach naukowych. 

Okazuje się, że ich źródłem są pewne roz-

ważania filozoficzne, które były prowadzo-

ne na początku dwudziestego wieku przez 

fenomenologów, a  ich renesans obserwu-

jemy na początku XXI wieku, kiedy tacy 

filozofowie jak Michael Bratman i  John 

R. Searle stawiają pytanie o  tzw. intencje 

i działania kolektywne. Z takimi działania-

mi mamy do czynienia wtedy, gdy wspól-

nie rozwiązujemy problem, z  którym nie 

można się zmierzyć, gdybyśmy próbowali 

rozwiązać go samotnie.

 Wyobraźmy sobie dwóch mężczyzn, 

którzy próbują uruchomić silnik w  samo-

chodzie ze słabym akumulatorem. Jeden 

z nich musi pchać pojazd, by go rozpędzić. 

Drugi siedzi w środku, trzyma silnik na II 

czy III biegu, a po osiągnięciu przez pojazd 

odpowiedniej prędkości musi popuścić 

sprzęgło. Silnik zaskoczy lub nie. Każdy 

z  uczestników tego wydarzenia ma swoje 

intencje, które go motywują do działania, 

ale mają one konieczne odniesienie do 

wspólnego celu, który jest przez nich re-

prezentowany. Nie jest tak, że jeden z nich 

chce po prostu pchać samochód, a  drugi 

chce jedynie popuścić sprzęgło. Jest raczej 

tak, że wspólnie chcą uruchomić silnik. Bez 

przypisania każdemu z  nich wspólnego 

celu nie zrozumiemy istoty ich kolektyw-

nego działania.

Opisana wyżej forma współpracy sta-

nowi czytelny przykład działania wspól-

nego. To, że potrafimy podejmować tego 

typu czynności, jest zasługą m.in. naszego 

aparatu poznawczego. Umożliwia nam on 

reprezentowanie wspólnych celów oraz 

formułowanie intencji kolektywnych. Ka-

tegoria intencji wspólnych jest wytworem 

myślenia filozoficznego. Można ją jednak 

zoperacjonalizować, o czym świadczą bada-

nia empiryczne Michaela Tomasella (2005, 

2015) nad dzieloną intencjonalnością. Na-

wiązując do prac Bratmana, wyróżnia on 

następujące cechy działania wspólnego: 

wzajemna wrażliwość na zachowania in-

nych (ang. mutual responsiveness to each 

other’s behaviour), zobowiązanie do wspól-

nego działania oraz zobowiązanie do 

wzajemnego wsparcia w  wypełnianiu ról 

innych. Zdaniem Tomasella zwierzęcym 

formom współpracy możemy przypisać 

tylko pierwszą z tych cech; innymi słowy, 

dwie kolejne cechy występują jedynie 

w wypadku ludzkich form współdziałania.

Jeśli jedno ze współpracujących zwie-

rząt  dezerteruje, pozostałe albo porzucają 

współpracę, albo próbują osiągnąć cel na 

własną rękę. Co w  podobnych sytuacjach 
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robią ludzie? Próbują dezertera nakłonić do 

powrotu do współpracy, a dezercję traktują 

jako złamanie pewnej normy. Co więcej, 

kiedy widzą, że jeden ze współpracowni-

ków ma problemy z  wykonaniem swojej 

części wspólnego działania, instruują go, co 

i jak powinien robić: zazwyczaj staramy się 

pomóc innym w rozumieniu ich roli w re-

alizacji wspólnego celu. Prowadzi się cały 

szereg eksperymentów, które pozwalają 

sprawdzić, jak te zdolności przejawiają się 

w praktyce ludzi i czy w ogóle przejawiają 

się u zwierząt.

Typowe stanowisko wykorzystywane 

w takich badaniach składa się z ruchomej, 

szerokiej platformy, na której znajduje się 

atrakcyjna nagroda, np. słodycze. Platfor-

ma znajduje się poza zasięgiem uczestni-

ków eksperymentu, np. dwójki dzieci lub 

pary szympansów. Mogą ją jednak do sie-

bie przyciągnąć za pomocą liny przełożo-

nej przez uchwyty przymocowane do ru-

chomej płaszczyzny. Każdy z uczestników 

może chwycić tylko jeden z dwóch koń-

ców liny. Aby zapewnić sobie dostęp do 

nagrody, muszą z równą siłą i jednocześnie 

ciągnąć za swoje końce liny. Samodzielne 

wykonanie tego zdania jest niemożliwe, 

gdyż szerokość platformy – a tym samym 

odległość między końcami liny – znaczenie 

przewyższa rozpiętość ramion. Co więcej, 
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gdy jeden z uczestników wypuści linę z rąk, 

drugi wyciągnie ją całkowicie z urządzenia 

bez poruszania platformy. Rzecz w tym, że 

średnica otworu w każdym uchwycie jest 

dużo większa od średnicy liny. 

Uczestnicy eksperymentu muszą więc 

wykonać zadanie, które wymaga współ-

pracy i koordynacji ich indywidualnych 

działań ze względu na wspólny cel. Jeśli 

wykonują je szympansy – a po pewnym 

treningu potrafią to zrobić – to w sytuacji 

dezercji jednego z nich, drugi albo odcho-

dzi, albo podejmuje daremne próby samo-

dzielnego przyciągnięcia platformy. Co 

więcej, szympansy wykazują dużo mniej-

szą motywację do wykonania tego zadania, 

gdy nagroda nie jest podzielona na dwie 

części umieszczone na skrajnych częściach 

platformy, lecz leży w całości na środku; 

przypuszcza się, że taka sytuacja stwarza 

ryzyko problemów przy podziale łupu, co 

działa na szympansy zniechęcająco. Dla 

ludzkich dzieci nie jest to żaden problem. 

Co więcej, pomagają sobie w wykonaniu 

zadania i zachęcają się nawzajem, gdy je-

den z uczestników chce się wycofać.

 lAbORATORiA
Kolejny przykład, który chcę przedstawić, 

jest praktyczny. Mowa o  Laboratorium 

Neurokognitywnym funkcjonującym 

na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 

w  Toruniu (http://lnk.icnt.umk.pl/). Jego 

kierownikiem jest fizyk, prof. dr hab. 

Włodzisław Duch, a  jeden z  założycieli  

– dr Tomasz Komendziński – jest filozo-

fem i  kognitywistą. W  laboratorium pra-

cuje wielu absolwentów filozofii i  kogni-

tywistyki, czyli osoby z  wykształceniem 

humanistycznym. Celem teoretycznym 

laboratorium jest „prowadzenie badań po-

zwalających na lepsze zrozumienie proce-

sów rozwojowych, biologicznych podstaw 

zachowania i  specyficznych umiejętności, 

związków pomiędzy działaniem mózgów 

i umysłów”. Towarzyszy mu cel praktyczny 

– „wdrażanie wynikających z  tych badań 

innowacji społecznych wspomagających 

rozwijanie pełnego potencjału człowieka 

w ciągu całego życia, od okresu niemowlę-

cego do późnej starości”. Realizacja tych za-

mierzeń wymaga efektywnej współpracy 

uczonych reprezentujących różne dyscy-

pliny wiedzy: psychologię, neurobiologię, 

informatykę, językoznawstwo i filozofię.

Na zakończenie chciałbym wspomnieć 

o powstającym na Wydziale Humanistycz-

nym Uniwersytetu Szczecińskiego Labo-

ratorium Nauk o  Poznaniu i  Komunikacji. 

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 

będę miał okazję powiedzieć o  nim wię-

cej i  przedstawić je jako kolejny przykład 

udanej współpracy interdyscyplinarnej, 

w  której istotną rolę odgrywają filozofia 

i inne nauki humanistyczne. u

Przeredagowana wersja wykładu wygłoszonego podczas 

konferencji Czy naukom humanistycznym potrzebna jest pro-

mocja? (16.03.2017, Wydział Humanistyczny US).

Ilustracja – Kaja Cykalewicz
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O pracy współcześnie
13 maca 2017 roku pracownicy Zakładu Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu 
Socjologii Wydziału Humanistycznego US zorganizowali ogólnopolską konferencję 
„Miejsce pracy przyszłości – przestrzeń innowacji, imitacji, instrumentalizacji?”.

Anna Ścibior-Butrym

studentka 
socjologia organizacji  

i zarządzania 
Wydział Humanistyczny US

Celem konferencji, której przewodniczyła dr hab. 

Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US, kierownicz-

ka Zakładu Socjologii Organizacji i  Zarządzania, była 

próba opisania, wyjaśnienia i  prognozy, jak miejsca 

pracy mogą się zmieniać w bliższej i dalszej przyszło-

ści. Jest to zagadnienie, które zyskuje coraz bardziej na 

znaczeniu nie tylko badawczym, ale także niezwykle 

istotne w obszarze życia społecznego i ekonomicznego.

Konferencję otworzyły referaty sesji plenarnej: dr 

hab. Jolanta Gładys-Jakóbik, prof. SGH – Innowacyj-

ność i przedsiębiorczość Polaków – uwarunkowania kul-

turowe i  strukturalne; dr hab. Kazimierz Krzysztofek, 

prof. Uniwersytetu SWPS – Technotropizm pracy: Mię-

dzy technomorfizacją pracownika a antropomorfizacją 

maszyny; dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM – Aspi-

racje pracowników dotyczące kariery zawodowej w mo-

dernizującej się firmie; dr hab. Sławomir Banaszak, prof. 

UAM – Srebrni menadżerowie. Próba ekstrapolacji. 

Wszystkie tematy stały się inspiracją do dyskusji, pod-

czas której podjęto kwestie związane ze znaczeniem 

nowoczesnych technologii w  środowisku pracy, lide-

rami organizacyjnymi, możliwościami rozwoju zawo-

dowego i aspiracjami współczesnych Polaków.

iNNOWACJE i ZMiANY

Podczas kolejnych sesji w  kilkunastu pozostałych 

referatach reprezentanci ośrodków akademickich – 

w  tym Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 

Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – 

przedstawili zagadnienia związane z pracą w systemie 

społecznym i  gospodarczym, w  których dostrzeżono 

zmiany zachodzące w  planowaniu kariery tzw. po-

kolenia Y i ocenach tzw. atrakcyjności niektórych za-

wodów. Przedstawiono wyniki interesujących badań, 

w tym m.in. dotyczących ambiwalencji transformacji 

socjalistycznych w  wybranych (niegdyś państwo-

wych) przedsiębiorstwach w Polsce.

Zmiany zachodzące obecnie w  sferze zawodowej 

w  Polsce to także zmiany w  organizacji czasu pracy 

i czasu wolnego, czego przykładem jest np. adaptowa-

nie przestrzeni domowych i publicznych (np. idea Cof-

fice itp.) na miejsca realizacji aktywności zawodowych 

(np. blogowanie). Często wpływa to na zatarcie granic 

między sferą prywatną a wykonywaną profesją. Ana-

lizowano również szanse i  zagrożenia, jakie niesie ze 

sobą uelastycznienie form zatrudnienia, m.in. rodzi-

ców dzieci z niepełnosprawnością.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się również 

nad ewentualnymi konsekwencjami wizji „społeczeń-

stwa bez pracy” – czyli rzeczywistości, w  której czas 

poświęcony pracy jest zredukowany do zera, a człon-

kowie społeczeństwa korzystają z  przyznanego mu 

przez państwo dochodu gwarantowanego. Nie zabra-

kło tematów dotyczących pracy i  rozwoju lokalnego 

w korelacji z problemami społecznymi, takimi jak np. 

bezdomność. Przedstawiono pilotażowe badania, uka-

zujące, w  jaki sposób współcześni studenci definiują 

wizerunek prestiżowego miejsca pracy, a także w jaki 

sposób pracujący magistranci radzą sobie z konflikta-

mi w sprawowaniu odrębnych ról społecznych.

TRANSFORMACJA

Nieustanna transformacja rynku pracy wymaga 

elastyczności zarówno od pracowników, jak i  praco-

dawców. Innowacje i  zmiany niejednokrotnie napo-

tykają na społeczny opór i wyzwalają lęk przed tym, 

co jeszcze nieznane. Ewolucja struktur organizacyj-

nych, zróżnicowanie tożsamości (narodowych, kul-

turowych) wśród pracowników, modernizowanie 

i  zmodyfikowanie kultur organizacyjnych, to tylko 

niektóre z występujących tendencji we współczesnym 

środowisku pracy, które w  przyszłości mogą słabnąć 

lub przybierać na swojej sile.

Z  jednej strony mamy do czynienia z  innowacją, 

a z drugiej strony z imitacją pewnych rozwiązań, które 

sprawdziły się w dobrze prosperujących przedsiębior-

stwach na innych rynkach pracy.

Wszystkie te tematy stały asię inspiracją do nie-

zwykle ciekawej dyskusji podsumowującej. Jesteśmy 

obecnie świadkami wielu zmian zachodzących w ob-

rębie rynku pracy, co rozpościera przed socjologami 

zajmującymi się zagadnieniami organizacji i zarządza-

nia wizję niezwykle ciekawej pracy badawczej. u

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US

członkinie:  dr Karolina Izdebska, dr Regina Thurow
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Wiosenne 
Giełdy Pracy

Organizowane cyklicznie przez Akademickie Biuro Karier US Wiosenne Giełdy Pracy, 
których ostatnia edycja odbyła się 21 marca 2017 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki 
Usług US i 22 marca 2017 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US, to 
możliwość spotkania z pracodawcami i zadbania o swoją drogę zawodową już w czasie 
studiów.

Wioleta Samitowska

zastępca kierownika 
Akademickie 
Biuro Karier US

V edycja Wiosennych Giełd Pracy gościła 41 praco-

dawców proponujących oferty pracy, staży oraz 

praktyk dla studentów i absolwentów US.

Nowością w  tej edycji były wcześniej umówio-

ne, wstępne indywidualne rozmowy rekrutacyjne. 

Zostali na nie zaproszeni studenci, którzy wypełniali 

uprzednio formularz na stronie internetowej www.

abk.univ.szczecin.pl, wybierając pracodawcę, z  któ-

rym chcieliby się spotkać. Do aplikacji załączali rów-

nież swoje CV. Informacje o każdym wystawcy dostęp-

ne były na tej samej stronie w zakładce Giełdy Pracy. 

Dokument aplikacyjny był przekazywany przez ABK 

US do osób odpowiedzialnych za rekrutację we wska-

zanej przez studenta firmie. Pracodawca decydował, 

z którymi kandydatami chce się spotkać. Na rozmowy 

rekrutacyjne zarejestrowały się 62 osoby, niemal każ-

da z  nich wybierała więcej niż jednego pracodawcę. 

W sumie zorganizowano 140 spotkań z przedstawicie-

lami firm. Pomysł został bardzo pozytywnie oceniony 

zarówno przez przedstawicieli pracodawców, jak i stu-

dentów.

Doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń i  po-

glądów dotyczących szeroko rozumianej współpracy 

pomiędzy nauką i biznesem było spotkanie, na które 

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt, dziekan Wydziału 

Zarządzania i Ekonomiki Usług US, zaprosił przedsta-

wicieli firm uczestniczących w giełdzie. Spotkanie po-

prowadzili prof. Małgorzata Porada-Rochoń, prodzie-

kan ds. kształcenia, oraz dr hab. prof. US Przemysław 

Pluskota.

Pracownicy Biura Karier US przygotowali rów-

nież następujące warsztaty prowadzone przez prakty-

ków: Ewa Małecka, doradczyni zawodowa w Centrum 

Informacji i  Planowania Kariery Zawodowej WUP 

w Szczecinie – Marzenia do spełnienia; Kamila Pępiak-

-Kowalska – Pewność siebie. Czym tak naprawdę jest 

pewność siebie, o  co tyle hałasu?; Łukasz Guraj, star-

szy doradca klienta detalicznego, trener wewnętrzny 

w  ING Banku Śląskim – #doradca 2.0. Co w  dobie di-

gitalizacji wpływa na decyzję o zakupie?; Tomasz Gry-

gorcewicz, właściciel firmy DCC Grygorcewicz Deve-

lopment Consulting Coaching – Jakich kompetencji 

oczekują dzisiaj pracodawcy od nowych pracowników?.

Pracodawcy uczestniczący w V edycji Wiosennej Gieł-

dy Pracy: 

LSJ HR GROUP IRENEUSZ SOZAŃSKI, Centrum Szko-

leniowe Monika Gielar, UniCredit, Business Integrated 

Solutions Austria GmbH Sp. z  o.o. Oddział w  Polsce, 

Randstad Polska sp. z  o.o., DGS Business Services Sp. 

z o.o., ANTIDOTUM Północ Sp. z o.o., Amazon, Firma 

audytorsko-księgowa sp. z  o.o., sp. komandytowa, 

Dansk Supermarked Group, Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości (oddział w  Szczecinie), Collegium 

Medyczne Medica S.C. Anna Wasiłek Grzegorz Wa-

siłek, Metro Services PL, Coloplast Business Centre 
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Konkurs fotograficzny
„ERASMUS plus ME”

Dział Spraw Międzynarodowych US w listopadzie 2016 roku ogłosił konkurs fotograficzny, 
którego celem jest promowanie i rozpowszechnianie informacji na temat mobilności 
studenckich w programie Erasmus+. Jego uczestnikami mogą być zarówno studenci US 
wyjeżdżający na wymianę zagraniczną, jak i studenci z uczelni partnerskich, odbywający na 
US studia częściowe. 

Małgorzata Kopalska

Dział Spraw 
Międzynarodowych US

Studenci mogą nadsyłać zdjęcia dokumentujące 

doświadczenia, które zdobyli podczas pobytu na 

stypendium w  ramach trzech edycji konkursowych. 

Pierwsza edycja – dla studentów przyjeżdżających 

na Uniwersytet Szczeciński w  semestrze zimowym 

2016/2017 została już rozstrzygnięta. W jury konkur-

sowym, któremu przewodniczył prorektor prof. dr. 

hab. Marek Górski, znaleźli się przedstawiciele Działu 

Spraw Międzynarodowych US oraz koordynatorzy 

ds. wymiany studentów oraz ds. wymiany kadry aka-

demickiej jako przedstawiciele wydziałów US. Biorąc 

pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność 

nadesłanych fotografii, jury zadecydowało, że zwy-

cięzcą tej edycji został Lin Yi, student z  Guangdong 

University of Foreign Studies (Chiny), który realizował 

swoją wymianę na Wydziale Nauk Ekonomicznych  

i  Zarządzania US.

Studenci, którzy przyjechali na naszą uczelnię na 

semestr letni lub cały rok akademicki 2016/2017 oraz 

studenci US, którzy w  tymże roku wyjechali na wy-

mianę zagraniczną, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia 

do 10 czerwca.

Sp. z  o.o., Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct (PIE ED) 

– Szczecin, Bertelsmann Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

oddział Arvato Services w Szczecinie, DCC Grygorcewicz Develop-

ment Consulting Coaching, UniKadr Biuro Doradztwa Personal-

nego Consulting s.c. J. Bogutyn-Przybyszewska, K. Przybyszew-

ska, Fundacja Centrum Analiz Ekonomicznych, CenEA, PAZIM 

Sp. z o.o., Aviva, State Street Bank International, MAN Accounting 

Center Sp. z  o.o., Diebold Nixdorf, OHP, Audit, ManpowerGroup 

Sp.z o.o., Rohlig Suus, Ferrosan, Bp Polska, Genpact, ING Bank Ślą-

ski S.A., ACKJ, Animex, PZU S.A., Poczta Polska, Adecco, TOM Sp. 

z o.o., WUP w Szczecinie, Infoludek, IDEA HR Doradztwo Perso-

nalne Sp. z o.o., Albatros Sp. z o.o. Sp. K. Oddział Nowe Czarnowo. u

Konkurs przeznaczony jest dla studentów reali-

zujących mobilności w programie Erasmus+ i Erasmus 

Mundus. Zasady konkursowe dla studentów wyjeż-

dżających i przyjeżdżających znajdują się odpowiednio 

na stronach http://www.dsm.usz.edu.pl/769-konkurs-

-fotograficzny-erasmus-plus-ja i http://dsm.usz.edu.pl/

photographic-contest-2016-2017. u

Fot. Filip Kacalski

Małgorzata Kopalska (Dział Spraw Międzynarodowych US), Lin Yi,  student 
z Guangdong (University of Foreign Studies, Chiny), laureat konkursu,  
prof. dr hab. Marek Górski, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Fot. Filip Kacalski
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Tytuł projektu: Wpływ przekazu medialnego na sku-

teczność kampanii społecznej

Numer rejestracyjny projektu: 2016/21/B/HS4/03036

Konkurs: OPUS 11 NCN

Wysokość dotacji: 206.700 zł

Okres realizacji: 2017–2019

Kampanie społeczne są istotnym narzędziem służą-

cym edukacji oraz propagowaniu pozytywnych zmian 

postaw społecznych (w  zakresie ekologii, profilakty-

ki zdrowia, tolerancji itp.). Poprawa ich skuteczności 

może mieć zatem bardzo wymierny skutek w  wielu 

aspektach życia – zarówno jednostek, jak i całych spo-

łeczeństw. W kampaniach społecznych często stosuje 

się narzędzia i  techniki reklamowe kojarzone z  mar-

ketingiem komercyjnym, np. reklamy prezentowane 

za pomocą różnego rodzaju mediów – telewizji, radia, 

internetu oraz druku. Dzięki mediom kampania spo-

łeczna może dotrzeć do dużego grona potencjalnych 

odbiorców i  zainicjować szereg pozytywnych zmian. 

Jednak ze względu na koszty związane z  opracowa-

niem i emisją przekazów medialnych skuteczność tego 

rodzaju kampanii powinna być poddawana ocenie. 

Do najczęściej stosowanych metod oceny należą obec-

nie te, w  których wykorzystuje się kwestionariusze 

oraz zogniskowane wywiady grupowe. Coraz częściej 

uznaje się jednak, że wyniki uzyskane za ich pomocą 

nie są do końca pewne, gdyż badane osoby nie zawsze 

są w  stanie ocenić stopień skuteczności oddziaływa-

nia przekazów medialnych. W celu poznania procesu 

tworzenia się nieuświadomionych opinii odbiorców 

coraz powszechniej stosuje się zatem techniki neuro-

nauki poznawczej. Połączenie informacji uzyskanych 

za pomocą kwestionariuszy oraz z  wykorzystaniem 

rejestracji sygnałów neurofizjologicznych pozwala na 

pełniejszą ocenę efektu, jaki wywiera przekaz medial-

ny. Możliwości jego oceny za pomocą narzędzi neu-

ronauki testowano już w  badaniach prowadzonych 

nad reklamami komercyjnymi. Prace badawcze tego 

rodzaju są prowadzone od 2013 roku w Laboratorium 

Neuronauki Poznawczej (mieszczącym się na Wydzia-

le Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US) we współ-

pracy z zespołem prof. Fabia Babiloniego (Uniwersytet 

Sapienza w  Rzymie). Doświadczenia i  wnioski z  nich 

płynące zostaną użyte w  badaniach prowadzonych 

nad przekazami medialnymi w  kampaniach społecz-

nych. Będzie to kolejny krok w eksploracji potencjału 

technik neuronauki poznawczej w ekonomii.

CEl bADAń
Głównym celem projektu jest opracowanie procedury 

pomiaru skuteczności przekazów medialnych w kam-

paniach społecznych z  wykorzystaniem triangulacji 

metod neuronauki poznawczej oraz sondażu diagno-

stycznego. Dodatkowo planuje się zbadanie stopnia 

zapamiętywalności przekazów medialnych przez od-

biorców oraz identyfikację czynników wpływających 

na skuteczność ich oddziaływania w  odniesieniu do 

różnych kanałów dystrybucji (m.in. telewizja, radio, 

internet, prasa, ulotki czy billboardy). Podjęta zosta-

nie również próba identyfikacji różnic w postrzeganiu 

przekazów medialnych w  zależności od płci, wieku 

i  wykształcenia oraz określenia związków pomiędzy 

przekazem reklamowym a aktywacją procesów świa-

domego myślenia oraz powstaniem świadomości spo-

łecznej. Końcowym efektem realizacji projektu będzie 

opracowanie ram metodologicznych oraz wykorzysta-

nie miary agregatowej, opartej na zidentyfikowanych 

czynnikach, do oceny przekazów medialnych w kam-

paniach społecznych.

METODYKA bADAWCZA
Z  metodycznego punktu widzenia w  projekcie naj-

istotniejsze będą metody neuronauki poznawczej oraz 

wielowymiarowej analizy porównawczej. Metody 

z  pierwszej grupy zostaną zastosowane do pomiaru 

stopnia zainteresowania badanego oraz zapamięta-

nia przez niego przekazów medialnych, natomiast te 

z  drugiej grupy posłużą do oceny skuteczności tych 

przekazów na podstawie wszystkich zebranych da-

nych (neurofizjologicznych oraz kwestionariuszo-

wych). Do rejestracji sygnałów neurofizjologicznych 

posłużą: elektroencefalografia, reakcja skórno-galwa-

niczna, pomiar tętna oraz okulografia. W ramach wie-

lowymiarowej analizy porównawczej wykorzystane 

zostaną dwie wybrane metody: miara syntetyczna 

Hellwiga oraz metoda VMCM (ang. Vector Measure 

Creation Method), oparta o rachunek wektorowy i za-

proponowana przez prof. Kesrę Nermenda (Katedra 

Metod Komputerowych w  Ekonomii Eksperymen-

talnej, Instytut Informatyki w  Zarządzaniu, Wydział 

Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US).

dr inż. Anna Borawska 

kierownik projektu
Katedra Metod 
Komputerowych 
w Ekonomii 
Eksperymentalnej
Instytut Informatyki  
w Zarządzaniu
Wydział Nauk 
Ekonomicznych 
i Zarządzania US

Opisy wybranych grantów realizowanych  
na Uniwersytecie Szczecińskim 
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WPłYW SPODZiEWANYCH REZUlTATóW NA ROZWóJ 
NAUKi, CYWiliZACJi i SPOłECZEńSTWA
Wyniki badań uzyskane podczas realizacji projektu pozwolą na 

przygotowanie lepszych i  skuteczniejszych przekazów medial-

nych, które mogą się przełożyć bezpośrednio na większy sukces 

i  skuteczność kampanii społecznych. Podczas badań pozyskana 

zostanie również nowa wiedza na temat związku pomiędzy for-

mą przekazu reklamowego a  jej wpływem na proces myślenia 

i świadomość społeczną. Poszerzy to obecnie dostępną wiedzę na 

temat kształtowania zachowań ludzkich oraz pomiaru skutecz-

ności przekazu reklamowego. Projekt stanie się też istotnym przy-

czynkiem do pogłębienia badań behawioralnych w  dziedzinie 

ekonomii i w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. u

Tytuł projektu: Występowanie związków cynoor-

ganicznych w  osadach dennych estuarium Odry – 

czynniki środowiskowe wpływające na ich obecność, 

produkty rozkładu, przemieszczanie oraz trwałość 

w środowisku naturalnym

Numer rejestracyjny projektu: 2016/21/B/ST10/02391

Konkurs: OPUS 11 NCN

Wysokość dotacji: 983.000 zł, w  tym środki US: 

225.000 zł, środki PIG-PIB: 758.000 zł

Okres realizacji: 2017–2019

Projekt realizowany przez konsorcjum naukowe: 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy In-

stytut Badawczy (Centralne Laboratorium Chemiczne 

i  Oddział Pomorski PIG-PIB) oraz Uniwersytet Szcze-

ciński

Kierownik projektu: dr Przemysław Jacek Drzewicz, 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Insty-

tut Badawczy

Koordynator zadań US: dr Kamila Mianowicz (Wy-

dział Nauk o Ziemi US)

Koordynator zadań Oddziału Pomorskiego Pig-Pib: 

dr Artur Skowronek

Tributylocyna (TBT) to szeroko rozpowszechniony 

w  środowisku przyrodniczym związek organiczny 

cyny, odporny na działalnie wody i toksyczny dla or-

ganizmów żywych. Ze względu na swoje właściwości, 

a  także stosunkowo niską kosztochłonność produkcji 

i opinię bezpiecznego dla środowiska, w latach 60. XX 

wieku stał się najpopularniejszym środkiem wykorzy-

stywanym do produkcji antyporostowych pokryć ka-

dłubów statków i podwodnych części instalacji hydro-

technicznych. Niestety, dopiero po wielu dziesiątkach 

lat wykorzystywania TBT w przemyśle stoczniowym 

i  hydrotechnicznym w  pełni poznano skutki oddzia-

ływania tej substancji na ekosystemy wodne. Tribu-

tylocyna upośledza funkcje rozrodcze (wywołuje tzw. 

imposex, czyli zmianę płci) i  system immunologiczny 

organizmów żywych, a  ponieważ z  łatwością ulega 

bioakumulacji w  tkankach, „wędruje” w  górę łańcu-

cha pokarmowego. Najwyższe stężenia tego związku 

stwierdza się w  organizmach drapieżników najwyż-

szego rzędu.

Zgodnie z  Rozporządzeniem (WE) 782/2003 Par-

lamentu Europejskiego i  Rady Unii Europejskiej 

stosowanie TBT na statkach pływających pod ban-

derą państw członkowskich Unii Europejskiej (od 

01.07.2003) oraz wpływających na wody terytorialne 

Unii (od 01.07.2008) zostało całkowicie zakazane. Jed-

nakże ze względu na silną sorpcję na cząstkach mine-

ralnych stanowiących istotną część składową osadów 

dennych, związki cynoorganiczne są nadal obecne 

w  dużych ilościach w  środowisku wodnym, zwłasz-

cza w  obszarach przyportowych i  przystoczniowych. 

Okres ich połowicznego rozkładu w  warunkach bez-

tlenowych wynosi aż 10–20 lat. 

W Polsce zawartość związków cynoorganicznych 

w osadach dennych nie jest monitorowana; słabo po-

znane są rozkład przestrzenny oraz procesy migracji 

zanieczyszczenia TBT na obszarze ujścia Odry, choć 

wiadomo – dzięki badaniom pilotażowym – że zarów-

no pierwotne obciążenie środowiska związkami cyno-

organicznymi, jak i  zjawisko wtórnego ich obiegu są 

znaczne. 

CEl bADAń
W ramach prezentowanego projektu zbadana zostanie 

zawartość TBT i produktów jej rozkładu oraz mecha-

nizmy przemian chemicznych i obiegu związków cy-

noorganicznych w osadach i wodach Zalewu Szczeciń-

skiego. Zdobycie rzetelnej wiedzy w tym zakresie jest 

niezwykle istotne ze względu na konieczność opraco-

wania i podjęcia działań zapobiegających rozprzestrze-

nianiu się tych szkodliwych dla organizmów żywych 

zanieczyszczeń. 

Realizację celu umożliwią szczegółowe badania 

cech fizykochemicznych osadów dennych i  wody 

naddennej w  150 stanowiskach zlokalizowanych 

w rejonie całego odcinka ujściowego Odry – od portu 

w  Szczecinie do portu w  Świnoujściu. Dzięki dwu-

krotnemu poborowi próbek w odstępie jednego roku 

możliwa będzie detekcja krótkookresowych zmian 

warunków fizyko-chemicznych, a  rezultaty szczegó-

łowych badań granulometrycznych oraz pomiarów 

cech fizyko-chemicznych (takich jak wartość pH, prze-

wodność, potencjał red-ox, zawartość węgla organicz-

nego) pozwolą na wykrycie zależności pomiędzy wa-

dr Artur Skowronek

dyrektor Oddziału 
Pomorskiego PIG-PIB

adiunkt w Laboratorium 
Badań Czwartorzędu

Zakład Geologii 
i Paleogeografii

Wydział Nauk o Ziemi US
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runkami środowiska przyrodniczego a  stopniem jego obciążenia 

związkami organicznymi cyny i  kierunkami przemian chemicz-

nych tych substancji. 

WPłYW SPODZiEWANYCH REZUlTATóW NA ROZWóJ 
NAUKi, CYWiliZACJi i SPOłECZEńSTWA
Zebrane dane ekotoksykologiczne pozwolą na określenie rzeczy-

wistego wpływu związków cynoorganicznych w  wodzie i  osa-

dach dennych na organizmy bentosowe zamieszkujące osady 

denne obszaru ujściowego Odry. Co ważne, w projekcie planuje 

się również zbadać stężenia pozostałych trwałych zanieczysz-

czeń organicznych (tj. PCB, WWA), co umożliwi właściwą inter-

pretację danych ekotoksykologicznych odnoszących się do TBT 

i wyeliminowanie wpływu innych szkodliwych związków na te 

organizmy.

Ważnym aspektem projektu jest próba opracowania zopty-

malizowanej procedury analitycznej, umożliwiającej badanie spe-

cjacji związków metaloorganicznych (głównie pochodnych cyny) 

za pomocą metody chromatografii gazowej z  detektorem emisji 

atomowej (GC-AED) i spektrometrii mas (GC-MS). Badania przewi-

dziane w projekcie mają interdyscyplinarny charakter (połączenie 

dyscyplin takich jak: geologia, ochrona środowiska i chemia ana-

lityczna) i są możliwe dzięki kooperacji naukowców reprezentują-

cych różne dziedziny nauki. u

Cały świat w Muzeum 
Geologicznym US

Z dr. Dominikiem Zawadzkim (Wydział Nauk o Ziemi US), kustoszem Muzeum 
Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, o jego przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości rozmawia Elżbieta Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu 
Uniwersyteckiego”.

istniejące od ponad dwudziestu lat Muzeum geolo-

giczne Uniwersytetu Szczecińskiego w marcu 2017 

roku ponownie oficjalnie otworzyło swe podwoje. 

Przypomnijmy jego historię.

Nasze Muzeum, działające przy Wydziale Nauk o Zie-

mi w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przy-

rodniczych US, zostało założone 9 czerwca 1994 roku 

na ówczesnym Wydziale Nauk Przyrodniczych z ini-

cjatywy prof. dr. hab. Stanisława Musielaka. Funkcję 

pierwszego kierownika muzeum powierzył on dr. Sta-

nisławowi Piotrowskiemu, który kierował muzeum do 

2001 roku. Jego następcą został dr Bernard Cedro. Ko-

lekcja została umieszczona w salach obecnego rektora-

tu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Jana Pawła 

II, gdzie z  powodzeniem funkcjonowało ono do 2006 

roku. Następnie przez krótki czas dzieliło pomiesz-

czenia z  wystawą interaktywną Eureka, mieszczącą 

się ówcześnie w Domu Marynarza przy ul. Malczew-

skiego w  Szczecinie. W  2008 roku po uruchomieniu 

Wydziału Nauk o Ziemi przy ul. Mickiewicza 18 przez 

kilka lat ekspozycja była prezentowana w pomieszcze-

niach piwnicy. Od roku 2016 w nowo wybudowanym 

Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodni-

czych US mamy bardzo dobre warunki lokalowe.

Uroczystemu przecięciu wstęgi towarzyszyło zwie-

dzanie nowej siedziby i  wystawy wzbogaconej  

o nowe zbiory. Jaki jest obecny stan muzeum?

Sala Interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej, czyli 

główne pomieszczenie muzeum, to ponad 400 metrów 

kwadratowych powierzchni wystawowej z kilkudzie-

sięcioma gablotami, mieszczącymi część naszych zbio-

rów. Podkreślam „część”, gdyż w  obszernej piwnicy 

centrum znajduje się nasz magazyn, w  którym prze-

chowywane są okazy na co dzień nieeksponowane, 

używane okazjonalnie podczas wystaw czasowych 

lub służące do celów naukowych. Obecnie w naszych 

katalogach znajduje się blisko 8000 eksponatów. Naj-

większą grupę stanowią skamieniałości – ok. 5500 

okazów. Następnie skały – 1000 sztuk. Tego, co naj-

dr Dominik Zawadzki

kustosz Muzeum 
Geologicznego US
Wydział Nauk o Ziemi US

Elżbieta Beata Nowak

redaktorka naczelna 
„Przegląd
Uniwersytecki”
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bardziej zachwyca odwiedzających, czyli 

minerałów o różnych barwach i kształtach, 

jest już ponad 800.

Czy pośród zbiorów są takie eksponaty, 

które wyróżniają nasze muzeum na tle 

innych?

Tym, co wyróżnia nas wśród innych mu-

zeów geologicznych w  Polsce, jest bogata 

kolekcja piasków z plaż i pustyń świata. Po-

mysłodawcą jej powstania był prof. dr hab. 

S. Musielak, który zapoczątkował tradycję 

przywożenia z wyjazdów prywatnych czy 

ekspedycji naukowych niewielkiej ilości 

piasku. Obecnie mamy ponad 750 próbek 

pochodzących z całego świata.

W jaki inny sposób rozszerzacie Państwo 

kolekcję?

Nasza kolekcja stale się rozrasta, także 

dzięki temu, że zachęcamy wszystkich 

zainteresowanych do współpracy przy 

jej rozbudowywaniu. W  lutym 2017 roku 

otrzymaliśmy w prezencie od prof. dr. hab. 

Krzysztofa Kurzydłowskiego (Politechnika 

Warszawska) kilkanaście imponujących 

okazów minerałów, które już dziś można 

podziwiać w  muzeum. Od kilkunastu lat 

współpracuje z  nami miłośniczka minera-

łów Beata Zielińska, jej imponującą kolek-

cję można było oglądać w muzeum jeszcze 

wtedy, gdy znajdowało się ono w budynku 

rektoratu US. Swoje zbiory w muzealnych 

gablotach prezentują również pracownicy 

Wydziału Nauk o Ziemi US: dr Jakub Wit-

kowski, dr Bernard Cedro, mgr inż. Łukasz 

Maciąg i ja. Poza tym pracownicy Wydzia-

łu Nauk o Ziemi oraz inne osoby pomagają 

w  budowaniu kolekcji, ofiarowując swoje 

okazy, znaleziska z  podróży czy z  najbliż-

szej okolicy. Nie sposób ich tu wszystkich 

wymienić, ale wszystkim jesteśmy bardzo 

wdzięczni za przekazane na rzecz muzeum 

okazy.

Kto tworzy zespół Muzeum geologiczne-

go i jakie zadania ono realizuje?

Muzeum prowadzone jest przez naukow-

ców związanych z  Wydziałem Nauk 

o  Ziemi US: mgr. Roberta Wozińskiego – 

kierownika, mgr Agnieszkę Strzelecką, 

odpowiedzialną głównie za kwestie admi-

nistracyjne, oraz przeze mnie jako kusto-

sza. Bardzo cieszy nas to, że współpracuje 

z nami szerokie grono miłośników i wo-

lontariuszy. Wspólnie organizujemy pre-

lekcje, odczyty dla młodzieży szkolnej oraz 

osób zainteresowanych problematyką 

nauk o Ziemi. Najnowszy projekt to wykła-

dy otwarte obejmujące tematykę związaną 

z naszym regionem pn. Pomorze Zachodnie 

oczami geologa, organizowane jako cyklicz-

ne wydarzenie od 18 stycznia 2017 roku 

we współpracy z  Fundacją „Ścieżkami Po-

morza”.

Kto korzysta na co dzień z bogatej kolekcji 

Muzeum geologicznego US?

Przede wszystkim jesteśmy obecnie na-

stawieni na szeroko pojętą edukację w za-

kresie geologii i  ogólnie nauk o  Ziemi. Od 

początku roku przyjmujemy wycieczki 

szkolne z  gimnazjów i  szkół ponadgimna-

zjalnych. Poza samym zwiedzaniem z prze-

wodnikiem proponujemy przeprowadza-

nie warsztatów i lekcji geologii. Zajęcia te 

cieszą się dużą popularnością wśród na-

uczycieli i uczniów szczecińskich szkół. 

Aby zachęcić pedagogów do współpracy, 

15 lutego 2017 roku w  Centrum Dydak-

Uroczyste otwarcie Muzeum Geologicznego (23.03.2017). 
Gość specjalny prof. dr hab. Włodzimierz Mizerski, 

dyrektor Muzeum Geologicznego Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 

w Warszawie przekazał na ręce kierownictwa Muzeum  
okaz jurajskiego łupka z idealnie zachowanymi 

skamieniałościami głowonogów 

Fot. Filip Kacalski
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tyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych 

przeprowadzono warsztaty Uczyć ciekawie 

o  skałach, minerałach i  skamieniałościach 

dla nauczycieli geografii, których pomy-

słodawcą i  współorganizatorem było Za-

chodniopomorskie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli.

Druga ważna grupa to studenci geo-

logii i  geografii naszego wydziału, którzy 

mają nieograniczony wstęp do muzeum, 

dzięki czemu mogą przygotować się do 

sprawdzianów praktycznych z  rozpozna-

wania skał i  minerałów czy egzaminów 

pisemnych. Część studentów działających 

w  Kole Naukowym Geologów jest wolon-

tariuszami w muzeum. Jak już wspomnia-

łem, bardzo nam pomagają przy aranżo-

waniu ekspozycji czy podczas organizacji 

i  realizacji imprez, w  których uczestniczy 

duża liczba zwiedzających. Przy okazji pra-

gnę im wszystkim podziękować za wielkie 

zaangażowanie i bezinteresowną pracę na 

rzecz muzeum.

Jakie wystawy zostały przygotowane 

w nowej siedzibie muzeum?

Nasze wystawy stałe to: systematyka skał 

i  minerałów, systematyka i  powstawa-

nie skamieniałości, życie mórz i  oceanów, 

wspomniane wcześniej piaski świata, hi-

storia geologiczna regionu bałtyckiego, 

kule szczecińskie, konkrecje polimetalicz-

ne, meteoryty i tektyty oraz przegląd skał 

i minerałów z wybranych lokalizacji świa-

ta (Czechy, Hiszpania, Francja, Spitsber-

gen, Góry Kaczawskie). Czymś zupełnie 

nowym, co stało się już naszą wizytówką, 

jest pomieszczenie, w  którym najbardziej 

efektowne okazy minerałów prezentowa-

ne są tylko w  świetle gablot muzealnych, 

co uwypukla ich barwę, kształt oraz po-

łysk. Poza wystawami stałymi organizu-

jemy również wystawy czasowe. Obecnie 

podziwiać można wypożyczone z Muzeum 

Ziemi Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w  Poznaniu fragmenty meteorytu Mora-

sko, największego ciała pozaziemskiego 

znalezionego w Polsce.

W jakim stopniu dofinansowanie uzyska-

ne z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

środowiska i gospodarki Wodnej w Szcze-

cinie pozwoliło na rozwój muzeum?

Dzięki ukończonemu w grudniu 2016 roku 

projektowi „Doposażenie Sali Interaktyw-

nej Edukacji Geośrodowiskowej Centrum 

Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrod-

niczych Uniwersytetu Szczecińskiego dla 

celów edukacyjnych i  dydaktycznych”, 

dofinansowanemu z Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 

Wodnej w  Szczecinie, muzeum zyskało 

wiele cennych okazów oraz cztery stano-

wiska interaktywne. Zwiedzający mogą 

zagrać w  grę Surowce Polski, zapoznać się 

ze stanowiskiem Cykl skalny czy przeglą-

dać mapy paleogeograficzne na dużym 

ekranie dotykowym. Szczególnym zainte-

resowaniem cieszy się gablota z minerała-

mi wykazującymi zjawisko fluorescencji. 

Pozostałych atrakcji nie będę zdradzał. 

Wizyta w  muzeum to wyjątkowo cieka-

we uzupełnienie lekcji geografii, ale także 

doskonałe miejsce na rodzinną wyprawę 

edukacyjną.

Jak wyglądają plany na przyszłość?

Przede wszystkim nasz zespół chciałby 

rozszerzyć współpracę z  pracownikami 

Wykład Był sobie kamień wygłosił dr Artur Skowronek, 
adiunkt w Laboratorium Badań Czwartorzędu (Zakład 
Geologii i Paleogeografii Wydział Nauk o Ziemi US)  
i dyrektor oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 

Fot. Filip Kacalski
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Ekspozycja dostępna jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00-15.00.

Wstęp na wszystkie wystawy w muzeum jest bezpłatny.

Przyjmujemy zapisy na warsztaty, lekcje geologii  

i zwiedzanie z przewodnikiem.

Kontakt:

muzeum@usz.edu.pl

tel.:+48 91 444 24 26

ul. Mickiewicza 16a 70-383 Szczecin

Cykl Pomorze Zachodnie oczami geologa, który przygotowała i ko-

ordynuje dr Kamila Mianowicz:

•	 18.01. 2017 Jak oswoić bezmiar czasu geologicznego – dr Jakub 

Witkowski (Zakład Geologii i Paleogeografii WNoZ US)

•	 15.02.2017 Przybysze z dalekiej północy – eratyki skandynaw-

skie na plażach i  ...w  murach – dr Artur Skowronek (Zakład 

Geologii i Paleogeografii WNoZ US)

•	 15 marca 2017 Kreatury z  minionych epok – skamieniałości 

z eratyków – dr Przemysław Sztajner (Zakład Geologii i Pale-

ogeografii, WNoZ US).

Planowane prelekcje:

•	 12 kwietnia 2017, godz. 18.15 Kamieniołom/Jezioro Czarnogło-

wy, geologia, historia i teraźniejszość – dr Dominik Zawadzki 

(Zakład Geologii Morza WNoZ US)

•	 17 maja 2017, godz. 17.00 W poszukiwaniu Wschodniej Awa-

lonii – mgr Agnieszka Strzelecka (Zakład Geologii i Paleoge-

ografii WNoZ US).

•	 14 czerwca 2017, godz. 17.00 Świat minerałów, skał i skamie-

niałości (warsztaty w Muzeum Geologicznym) – mgr Robert 

Woziński (Muzeum Geologiczne US).

naszej uczelni. Zapraszamy zarówno do zwiedzania, jak i do podej-

mowania ciekawych inicjatyw. Muzeum to nie tylko gabloty z eks-

ponatami, ale także ciekawie zaaranżowana otwarta przestrzeń, 

w  której już organizowane są różne przedsięwzięcia i wydarze-

nia. Np. 18 lutego 2017 roku przebywający na Wydziale Nauk  

o Ziemi na stypendium Fulbrighta prof. Kevin McCartney zorga-

nizował Planet Head Day, czyli globalną akcję charytatywną, pod-

20 stycznia 2017 roku prof. dr hab. Marek Dutkowski, dzie-

kan Wydziału Nauk o Ziemi US oraz członkinie zarzą-

du Fundacji „ścieżkami Pomorza” – Elżbieta Pokidańska i Anna 

Rochna-Dobies, podpisali umowę o współpracy w zakresie reali-

zacji wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Pierwszym efektem 

wspólnych działań jest seria wykładów „Pomorze Zachodnie 

oczami geologa, które odbywają się w  każdą drugą lub trzecią 

środę miesiąca od stycznia, a zakończą się w czerwcu 2017 roku.

Z  preambuły umowy:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o  Ziemi oraz Fun-

dacja Ścieżkami Pomorza zgodnie stwierdzają, że obie instytucje 

prowadzą działalność w zbliżonych obszarach w zakresie edukacji 

i promocji wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym Po-

morza Zachodniego, a ponieważ podstawą powodzenia w przed-

sięwzięciach edukacyjnych jest współpraca podmiotów i  osób 

i  z  mocy przepisów prawa dopuszczalne jest zawieranie umów 

w celu wspólnej realizacji zadań publicznych, strony postanawiają 

zawrzeć niniejszą umowę o współpracy w zakresie realizacji wy-

darzeń o charakterze edukacyjnym. u

dr Kamila Mianowicz

Wydział Nauk o Ziemi US

PREZENTACJE

czas której zbierane są fundusze na rzecz walki z  rakiem. Szcze-

cińska edycja odbyła się w sobotę 18 lutego 2017 roku w budynku 

Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US; 

ciąg dalszy związanych z  tą akcją wydarzeń nastąpi w  czerwcu 

i sierpniu tego roku. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości 

takich i podobnych wydarzeń będzie więcej. u
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Miejska Stacja 
Meteorologiczna US, 
czyli co słychać w chmurach?

Nie tylko o formacjach chmurowych i pościgach za burzami z mgr. Szymonem 
Walczakiewiczem (Pracownia Klimatologii i Meteorologii, Wydział Nauk o Ziemi US) 
rozmawia Elżbieta B. Nowak, redaktorka naczelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”.

Obserwując środowisko akademickie, zadajemy 

sobie niekiedy pytanie o to, jak w młodym czło-

wieku rodzi się pasja naukowa? Kiedy i jak pojawiło się  

u Pana zainteresowanie meteorologią?

Moje zainteresowanie atmosferą oraz zjawiskami 

w  niej zachodzącymi rozpoczęło się, kiedy w  II kla-

sie szkoły podstawowej z  okazji pierwszej komunii 

otrzymałem w prezencie wielki atlas geograficzny. Już 

wtedy byłem bardzo zafascynowany światem przyro-

dy, interesowało mnie zróżnicowane występowanie 

na naszej planecie różnego rodzaju gatunków roślin 

i zwierząt oraz surowców mineralnych.

Jednak moją największą uwagę, jako ośmioletnie-

go chłopca, skupiło rozmieszczenie lądów na Ziemi. 

Zadawałem sobie pytania, dlaczego kontynenty są tak 

dziwnie „poszarpane” w  niektórych miejscach, dla-

czego są „do góry nogami”, co wpływa na ich „kolor”? 

Jeszcze wiele innych tego rodzaju skomplikowanych 

kwestii pojawiało się w mojej głowie. Wszystko powoli 

zaczęło się klarować, kiedy do programu nauczania IV 

klasy weszła geografia, przedmiot, który stał się moim 

ulubionym. W domu każdą wolną chwilę przeznacza-

łem na rysowanie map kontynentów i z pasją ogląda-

łem kanały telewizyjne takie jak National Geographic 

czy Discovery.

A kiedy Pański wzrok wzniósł się do góry i zaczął Pan 

obserwować zjawiska atmosferyczne?

Po lekcji na temat atmosfery, podczas której nauczy-

cielka opowiadała o wielu ciekawych procesach i zja-

wiskach zachodzących w  tej sferze Ziemi, zacząłem 

prowadzić regularne zapiski pogody. Codzienne od-

czyty pomiarów z  termometru, higrometru i  baro-

metru notowałem w zwykłym zeszycie w kratkę, tak 

samo jak szczegółowe opisy wszelkich obserwowa-

nych zjawisk na niebie.

Kiedy zadecydował Pan, że zostanie meteorologiem?

Gdy w  szkole średniej przygotowując się do matury  

z geografii, szukałem odpowiednich dla siebie studiów, 

wybór padł na kierunek geografia, funkcjonujący wte-

dy jeszcze na Wydziale Nauk Przyrodniczych US. Po-

dobnie jak w  podstawówce i  liceum na studiach ulu-

bionymi przedmiotami były te związane z atmosferą, 

a w szczególności zajęcia z meteorologii i klimatologii. 

Moje zainteresowania zaczęły zawężać się do obser-

wacji groźnych zjawisk atmosferycznych, a  w  szcze-

gólności do obserwacji burz. Nieprzewidywalność 

tego typu zdarzeń bardzo mnie przyciągała, tak bar-

dzo, że rozpocząłem regularne pościgi za burzami. Fo-

tografowałem piękno wyładowań atmosferycznych, 

rozbudowanych formacji chmurowych oraz skutki 
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przejścia zjawisk towarzyszących, takich 

jak gradobicia oraz silny i porywisty wiatr. 

Aby dalej pogłębiać wiedzę o groźnych zja-

wiskach atmosferycznych, postanowiłem 

przystąpić do Stowarzyszenia Skywarn 

Polska, zrzeszającego pasjonatów meteoro-

logii. W końcu nadszedł czas obrony pracy 

magisterskiej – napisanej pod kierunkiem 

dr. hab. Romana Marksa, prof. US i  zaty-

tułowanej Wpływ Oscylacji Północnego 

Atlantyku na temperaturę i  opad w  rejonie 

polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego – 

i zakończenia studiów. Wtedy pojawiło się 

istotne pytanie: co dalej?

i jak życie odpowiedziało na to pytanie?

Po studiach zostałem zatrudniony na sta-

nowisku asystenta w  Zakładzie Klimatolo-

gii i Meteorologii Morskiej Wydziału Nauk 

o Ziemi US (obecnie Pracownia Klimatologii 

i  Meteorologii), dzięki czemu moje hobby 

stało się zawodem, pasja wciąż może być 

realizowana, a  przygoda z  geografią trwa 

w dalszym ciągu.

W  polu Pańskich zainteresowań znajduje 

się województwo zachodniopomorskie, 

którego mieszkańcy nieustannie zastana-

wiają się nad odmiennością pogody swego 

regionu, co potwierdzili między innymi 

na łamach „Przeglądu Uniwersyteckiego”1 

profesorowie bożena Michalska i  Czesław 

Koźmiński.

W  2014 r. postanowiłem stworzyć portal 

http://synoptyka.meteoblog.eu/, którego 

głównym tematem jest pogoda i  klimat 

województwa zachodniopomorskiego, co 

stanowi pewnego rodzaju kontynuację 

prac prowadzonych przez zespół pod kie-

rownictwem prof. dr. hab. Czesława Koź-

mińskiego, w którego skład wchodzili: prof. 

dr hab. inż. Bożena Michalska i prof. dr hab. 

Małgorzata Czarnecka (Klimat wojewódz-

twa zachodniopomorskiego, Szczecin 2012).

Na stronie internetowej znajdują się 

np. informacje o  charakterystykach ter-

micznych oraz opadowych miesięcy i  lat 

zarówno dla wybranych miejscowości, jak 

i  całego województwa, które uzupełniane 

są opisami rozkładu elementów meteoro-

logicznych w  regionie wraz z  barwnymi 

mapami i wykresami.

Ponieważ znam siłę oddziaływania 

mediów portali społecznościowych, pro-

mocję nauki prowadzę również na Facebo-

oku: https://www.facebook.com/klimat-

zachodniopomorskie.

Jak doszło do powstania Miejskiej Stacji 

Meteorologicznej US?

W  2012 r. wpadłem na pomysł wykorzy-

stania rzadko używanej stacji meteorolo-

gicznej należącej do Zakładu Oceanografii 

Fizycznej WNoZ US (obecnie Pracownia 

Hydrologii Morskiej Strefy Brzegowej US). 

Ponieważ większość ośrodków geograficz-

nych w  kraju takie stacje posiada, wyda-

wało mi się konieczne uruchomienie po-

dobnej w Szczecinie.

W  styczniu 2013 r. na platformie na 

ostatnim piętrze budynku Wydziału Nauk 

o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego przy 

ul. A. Mickiewicza 16 zainstalowano przy-

rządy do rejestracji zmian parametrów me-

teorologicznych. Przez pierwszy miesiąc 

trwały testy i  konfiguracje sprzętu, który 

rozpoczął ciągłe obserwacje 1 lutego 2013 

roku.

Przyrządy pomiarowe wchodzą 

w  skład Automatycznej Stacji Pogodowej 

MAWS201 firmy Vaisala. Stacja ta została 

zakupiona ze środków grantu Komitetu 

Badań Naukowych w  2000 r. do Zakła-

du Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Przez pierwsze lata funk-

cjonowania służyła w  badaniach warun-

ków meteorologicznych strefy brzegowej, 

prowadzonych przez pracowników zakła-

du oraz studentów zbierających materiał 

do prac magisterskich. Nasza automa-

tyczna stacja meteorologiczna była wy-

korzystywana również podczas ćwiczeń 

terenowych z  oceanografii, geomorfologii 

i geologii morza prowadzonych na Zalewie 

Szczecińskim.

Jakie pomiary można prowadzić obecnie 

dzięki funkcjonowaniu stacji?

Stacja MAWS201dokonuje pomiarów oraz 

obliczeń parametrów, takich jak tempera-

tura powietrza i  punktu rosy, wilgotność 

względna powietrza, ciśnienie atmosfe-

ryczne, prędkość i  kierunek wiatru, opa-

dy deszczu, promieniowanie słoneczne, 

wskaźnik ochładzania (WCI). Pomiary od-

bywają się co 60 sekund z przedziałami 10 

sekundowymi. Następnie na ich podstawie 

wyliczane są średnie, maksymalne i  mi-

nimalne oraz sumy (w  przypadku opadu) 

wartości parametrów meteorologicznych 

w  przedziałach dziesięciominutowych 

i  jednogodzinnych. Za sprawy techniczne 

Wyładowanie atmosferyczne w okolicach Dworca Głównego 
PKP w Szczecinie (5.07. 2015)

Fot. Szymon Walczakiewicz
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stacji odpowiada dr Tomasz Wolski (Pra-

cownia Hydrologii Morskiej Strefy Brzego-

wej WNoZ US).

Czy wyniki tych pomiarów są dostępne 

osobom spoza uniwersytetu?

Tak, od 1 lutego 2013 roku prowadzę ana-

lizy meteorologiczne, prezentowane w po-

staci comiesięcznego oraz corocznego „Biu-

letynu Meteorologicznego Uniwersytetu 

Szczecińskiego”, dostępnego na stronie in-

ternetowej: http://wnoz.usz.edu.pl/biule-

tyn-meteorologiczny.html. W pracach nad 

przygotowaniem biuletynu uczestniczą 

członkowie Koła Naukowego Meteoro-

logów i  Klimatologów US, którego jestem 

opiekunem (zob. ramka).

W „Biuletynie” prezentowane są w po-

staci tabel średnie, maksymalne, minimal-

ne wartości miesięczne wybranych para-

metrów meteorologicznych. Podawana 

jest również liczba termicznych i  opado-

wych dni charakterystycznych. Na wy-

kresach prezentujemy zmienność dobową 

elementów meteorologicznych, a  dla pro-

mieniowania słonecznego zmienność dzie-

sięciominutową. Dodatkowo w biuletynie 

można znaleźć różę kierunkowo-prędko-

ściową, przedstawiającą częstość wystę-

powania konkretnego kierunku wiatru 

o danej prędkości, a także histogram pręd-

kości wiatru. W  części opisowej znajdują 

się moje komentarze odnośnie do warun-

ków meteorologicznych na stacji.

Na stronie internetowej Pracowni Kli-

matologii i  Meteorologii WNoZ US w  za-

kładce „Miejska Stacja Meteorologiczna” 

prezentowane są bieżące pomiary mete-

orologiczne oraz wszystkie numery Biule-

tynu Meteorologicznego US (http://wnoz.

usz.edu.pl/miejska-smeteo.html), który 

w  październiku 2015 r. otrzymał Między-

narodowy Znormalizowany Numer Wy-

dawnictwa Ciągłego (ISSN).

Jakie instytucje i  osoby zwracają się do 

Pana z  prośbą o  udostępnienie wyników 

badań?

Jak na razie sam biuletyn nie jest jeszcze 

tak rozpowszechniony poza uniwersyte-

tem, aby był powszechnie znany, o  czym 

świadczy liczba wniosków o udostępnienie 

danych pomiarowych ze stacji. Do tej pory 

z  wyników skorzystały trzy osoby: dwój-

ka studentów z  naszego wydziału i  jeden 

pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Obecnie dane ze stacji mogą posłużyć do 

napisania prac dyplomowych, głównie 

z zakresu meteorologii i klimatologii.

W styczniu tego roku zanotowano w całej 

Polsce, również w naszym województwie, 

kilkakrotnie przekroczone norm zanie-

czyszczenia powietrza i wszyscy czuliśmy 

skutki smogu wiszącego nad Szczecinem. 

Czy w związku z tym planuje Pan prowa-

dzenie badań związanych z  tym zagroże-

niem?

W  kolejnych latach planuję rozbudowę 

stacji o  nowe przyrządy, np. do pomiaru 

promieniowania UV czy temperatury 

gleby. W odpowiedzi na ostatnie zjawiska 

związane z  atmosferą chcę zrealizować 

również pomysł ustawienia stacji do po-

miarów zanieczyszczeń powietrza. u

1 B. Michalska, Cz. Koźmiński, Zmienność klimatu w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, „Przegląd Uniwersytecki” 2015,  
nr 10–12.

Miejska Stacja Meteorologiczna (MAWS201) 
na Wydziale Nauk o Ziemi US 

Fot. Szymon Walczakiewicz

STUDENCKiE KOłO NAUKOWE METEOROlOgóW i KliMATOlOgóW

Dnia 6 listopada 2012 r. na wniosek studentów Darii Marianowskiej i Rafała Augusewicza po-
wołane zostało przez JM Rektora prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka Studenckie Koło Naukowe Me-
teorologów i Klimatologów. Jego opiekunem został mgr Szymon Walczakiewicz, pracownik Zakładu 
Klimatologii i  Meteorologii Morskiej (obecnie Pracowni Klimatologii i  Meteorologii Wydziału Nauk  
o Ziemi US).

Członkowie Koła Naukowego Meteorologów i Klimatologów zajmują się:
•	 analizą zmienności parametrów meteorologicznych na terenie miasta Szczecin;
•	 analizą i pomiarami zmienności parametrów meteorologicznych podczas groźnych zjawisk 

atmosferycznych na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz Polski;
•	 opracowywaniem rocznego i miesięcznego „Biuletynu Meteorologicznego US”, na bazie da-

nych uzyskanych z Miejskiej Stacji Meteorologicznej US;
•	 rozpowszechnianiem i popularyzacją wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych, gimna-

zjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wśród pozostałych miłośników meteorologii.

Dodatkowo studenci należący do koła biorą czynny udział przy organizowaniu Tygodnia Ziemi 
i Festiwalu Nauki, w tym Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W szczególności koło zaangażowane jest pod-
czas Dnia Geografa, kiedy przeprowadzane są warsztaty meteorologiczne pod nazwą „Zmierz pogodę 
– czyli od pomiaru do prognozy”. W tym celu wykorzystywane i prezentowane są przyrządy meteoro-
logiczne, a także stacja meteorologiczna zainstalowana na platformie budynku WNoZ. Na przełomie 
października i listopada 2013 roku członkowie koła wraz z opiekunem przeprowadzili pomiary tem-
peratury powietrza i wilgotności względnej na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, których celem 
było zbadanie wpływu zwiększonej liczby płonących podczas dnia Wszystkich Świętych zniczy na 
warunki termiczne i higrometryczne planetarnej warstwy granicznej.
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Pierwszy absolwent geologii
W  „Przeglądzie Uniwersyteckim” (2016, nr 7–9) 

ukazała się informacja o  pierwszych absol-

wentach studiów licencjackich kierunku geologia 

na Wydziale Nauk o  Ziemi, którzy 7 lipca 2016 roku 

zdali egzamin. Niestety wśród tej czwórki zabrakło 

Jakuba Milucha, który podchodząc do egzaminu jako 

pierwszy, został tym samym pierwszym w historii US 

studentem ze stopniem licencjata w  dziedzinie geo-

logii. Zarówno promotor, autor niniejszej notatki, jak 

i  recenzent (prof. dr. hab. Ryszard K. Borówka) pracy 

zatytułowanej Analiza zmienności cech litologicznych 

osadów z  rdzenia LDW-1 pochodzącego z  dna Morza 

Południowochińskiego byli zgodni, co do tego, że mo-

głaby być przyjęta jako praca magisterska. Ważną in-

formacją jest to, że powstała ona jako efekt czynnego 

udziału Jakuba Milucha w realizacji polsko-chińskiego 

projektu badawczego, dzięki czemu miał on też okazję 

już dwukrotnie przebywać w Chinach, a także wygło-

sić trzy referaty w języku angielskim na międzynaro-

dowych seminariach naukowych.

Jakub Miluch jest aktualnie studentem I roku stu-

diów drugiego stopnia na kierunku geologia, a  także 

studentem międzynarodowego kierunku marine and 

coastal geosciences, który w bieżącym roku akademic-

kim został uruchomiony na Wydziale Nauk o  Ziemi 

US wspólnie z  Uniwersytetem E.M. Arndta w  Gre-

ifswaldzie przy współpracy z Instytutem Badań Morza 

Bałtyckiego w Warnemünde. u

dr inż. Andrzej Osadczuk 

Wydział Nauk o Ziemi US

Jak była Pańska droga do studiów na Wydziale Nauk o Ziemi US?

Ukończyłem IX Liceum Ogólnokształcące z  Oddziałami Dwuję-

zycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w  Szczecinie. Później 

podjąłem studia inżynierskie na Akademii Morskiej na kierunku 

geodezja i  kartografia, które przerwałem po drugim semestrze, 

uznając, że to nie jest to, czego oczekiwałem. Zdecydowałem się 

wtedy na kierunek geologia na Wydziale Nauk o  Ziemi. Od za-

wsze fascynowały mnie nauki przyrodnicze, uwielbiałem po-

dróże i  kolekcjonowałem znalezione nad morzem skały. Pomysł 

zapisania się na geologię zrodził się jeszcze w  liceum, jednakże 

uznałem wówczas geodezję za bardziej przyszłościowy kierunek. 

Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo się myliłem. Dwukrot-

nie, rekrutując się na studia rok po roku, byłem jedną nogą na geo-

logii w Poznaniu, ale w ostatnim momencie spontanicznie zapisa-

łem się na nowo powstałą geologię na Wydziale Nauk o Ziemi US. 

Jak pokazały wydarzenia ostatnich ponad trzech lat, był to w stu 

procentach trafny wybór.

Ma Pan na swoim koncie sporo osiągnięć naukowych, udziałów 

w  konferencjach i  wyprawach badawczych. Które z  tych do-

świadczeń uważa Pan za najcenniejsze?

Zdecydowanie udział w  projekcie polsko-chińskim. Włączenie 

studenta studiów licencjackich w tak skomplikowane i prestiżowe 

przedsięwzięcie było zapewne wielką niewiadomą dla pracowni-

ków naszego wydziału: kierownika projektu prof. Jana Harffa czy 

mojego promotora dr. Andrzeja Osadczuka. Od samego początku 

dawałem z  siebie wszystko i  muszę przyznać, że z  żadnych pod-

ręczników nie nauczyłbym się tak wiele jak w  ciągu tych sied-

miu tygodni – bo liczę też inne pobyty – spędzonych w Chinach. 

Miałem okazję pracować w laboratoriach z tamtejszymi naukow-

cami, poznawać ich metody badawcze oraz być uczestnikiem ty-

godniowej wyprawy geologicznej po wyspie Hainan na Morzu 

Południowochińskim. Odbyłem szereg spotkań z doświadczony-

mi naukowcami zarówno chińskimi, jak i europejskimi z naszych 

partnerskich instytucji takich jak: Guangzhou Marine Geological 

Survey, China University of Geosciences Wuhan, South China Sea 

Institute of Oceanology czy Instytut Badań Morza Bałtyckiego w 

Warnemunde, którzy od początku okazywali mi wielką pomoc. 

Jestem pewien, że kontakty oraz przyjaźnie, które nawiązałem, 

zaprocentują w przyszłości.
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Czy w czasie tych egzotycznych wypraw 

badawczych zdarzyła się Panu jakaś nie-

zwykła przygoda?

Cała wyprawa była jedną wielką przygo-

dą. O ile same metody laboratoryjne czy te-

renowe w Chinach i w Europie niewiele się 

różnią, to wspaniałym dodatkiem do wy-

konywanej tam ciężkiej pracy jest pozna-

wanie zupełnie innej fascynującej kultury. 

Zostałem wielkim fanem chińskiej kuchni 

i  miałem okazję próbować nawet takich 

smakołyków, jak larwy jedwabnika, gęsie 

stópki czy napoje zawierające skorupę żół-

wia, mrówki lub węże.

Jak widać, jest Pan wyróżniającym się 

studentem, ale także od trzech lat pełni 

Pan funkcję przewodniczącego Studenc-

kiego Koła Naukowego geologów, które 

w  ramach ii Przeglądu Kół Naukowych 

US (14.12. 2016) zajęło i  miejsce (ex aequo 

z Kołem Młodych Dydaktyków Matema-

tyki) na najlepszą prezentację. Ale to nie 

wszystkie działania, jakich się Pan podej-

muje.

W  latach 2014–2016 byłem aktywnym 

działaczem samorządu studenckiego, 

w  tym: przewodniczącym Wydziałowej 

Komisji ds. Pomocy Materialnej, członkiem 

Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Material-

nej US i  delegatem do Uczelnianej Rady 

Samorządu Studenckiego. Ze względu na 

nadmiar obowiązków z samorządu jednak 

już zrezygnowałem, jednakże zawsze będę 

pozytywnie wspominał koleżanki i  kole-

gów z samorządu wydziałowego, z którymi 

organizowaliśmy co roku znany bardzo 

dobrze szczecinianom Tydzień Ziemi.

Co robi tak aktywny młody człowiek 

w wolnym czasie?

Studia nauczyły mnie zarządzania swoim 

czasem. Jeśli mój wniosek do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego o Diamen-

towy Grant na badania na Zalewie Szcze-

cińskim zostanie rozpatrzony pozytywnie, 

to od przyszłego roku akademickiego będę 

studiował na dwóch kierunkach oraz we-

zmę udział w  dwóch projektach, także na 

pewno nudzić się nie będę. W  wolnym 

czasie, prócz tego, że kolekcjonuję mine-

rały i  skamieniałości, interesuję się także 

muzyką (od reggae po heavy metal). Sam 

też grywam na gitarze, chociaż przyznam, 

że ostatnio brakuje mi na to czasu. W dzie-

ciństwie uprawiałem judo i obecnie ciągle 

staram się być aktywny fizycznie, gram 

w piłkę nożną i tenisa stołowego, jeżdżę na 

rowerze oraz na nartach. Od szczecińskiej 

Gubałówki wolę jednak włoskie Dolomity.

A jaki jest Pana ulubiony minerał czy ska-

mieniałość?

Ciężko powiedzieć, czy mam jakiś ulubio-

ny okaz. Tradycyjnie wraz z  koleżankami 

i  kolegami ze Studenckiego Koła Nauko-

wego Geologów organizujemy majówko-

we wyjazdy w  poszukiwaniu minerałów 

i  skamieniałości. Planując wyprawy, sta-

ramy się jeździć w  różne miejsca tak, aby 

nasze kolekcje były możliwie najbardziej 

różnorodne. Byliśmy już na Jurze Kra-

kowsko-Częstochowskiej w poszukiwaniu 

skamieniałych małży i amonitów, w Kotli-

nie Kłodzkiej, z której przywieźliśmy wiele 

pięknych fluorytów, w czeskich Sudetach, 

gdzie wykopywaliśmy efektowne grana-

ty, a w tym roku wybieramy się na wyspę 

Bornholm. Przyznam jednak, że szczegól-

nym sentymentem darzę skamieniałości 

z okolic Częstochowy ze względu na to, iż 

była to nasza pierwsza wielka wyprawa.

Jak będzie wyglądała Pana przyszłość?

Staram się nie wybiegać za daleko w przy-

szłość. Zawsze wyznawałem zasadę ma-

łych kroków, podążając od jednego mniej-

szego celu do drugiego. Aktualnie planuję 

zdobyć dwa tytuły magisterskie – na kie-

runkach marine and coastal geosciences 

oraz geologia – i  doprowadzić wszystkie 

swe badania do końca. Przyznam, że per-

spektywa kariery naukowej zdecydowa-

nie mi odpowiada i  tą drogą chciałbym 

podążać. u

Jakub Miluch podczas ekspedycji na Hainan, 
pobieranie osadu z koryt rzecznych

 do analizy minerałów ciężkich 

Fot. archiwum
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W  czasie spacerów 27 stycznia (na Cmentarzu 

Centralnym), 28 i 29 stycznia 2017 (Jasne Bło-

nia, Park Kownasa, Park Żeromskiego, Wały Chrobre-

go) uczestnicy, wśród których znaleźli się mieszkańcy 

Szczecina, mogli nauczyć się, w jaki sposób rozpozna-

wać ptaki, gdzie najłatwiej je obserwować oraz jak mą-

drze pomagać im zimą, tj. czym dokarmiać, żeby uła-

twić im przeżycie i nie narazić na kłopoty z układem 

pokarmowym.

W pierwszym dniu na Cmentarzu Centralnym od 

świtu (godz. 8.00) pod okiem Piotra Piliczewskiego zaj-

mowano się nie tylko liczeniem, ale także obrączkowa-

niem ptaków. 28 i 29 stycznia podczas spaceru alejami 

Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza, Ogrodu Dendrolo-

gicznego im. Stefana Kownasa oraz Parku Żeromskiego 

i Wałami Chrobrego pod okiem piszącej te słowa szcze-

gólną uwagę zwracano na gila, którego wiosną i latem 

obserwować można głównie w lasach. Natomiast zimą 

gatunek ten w poszukiwaniu pożywienia chętniej od-

wiedza miasta i bywa gościem w karmnikach. Ptak ten 

jest łatwo rozpoznawany, ponieważ brzuch samca jest 

w jaskrawym, różowo-czerwonym kolorze.

W trakcie 13. edycji Zimowego Ptakoliczenia, pod-

czas spacerów ornitologicznych w parkach, nad Odrą 

oraz obserwacji karmnikowych na Cmentarzu Cen-

tralnym, policzyliśmy 1235 ptaków z  33 gatunków. 

Najliczniejszym z nich była śmieszka (491 osobników 

widzianych głównie w stadach na krze na Odrze), na 

drugim miejscu uplasowała się krzyżówka (336 osob-

ników widzianych głównie w  Parku Kasprowicza), 

a na trzecim – bogatka (77 os. głównie w Parkach Ka-

sprowicza i  Żeromskiego). Kolejne miejsca: 4. gołąb 

miejski (50 os.), 5. sroka (47 os.), 6. mewa siwa (42 os.), 7. 

modraszka (28 os.), 8. gawron (25 os.), 9. gołąb grzywacz 

(24 os.), 10. wrona siwa (19 os.). Z rzadszych gatunków 

widzieliśmy puszczyka zwyczajnego odpoczywające-

go w dziupli oraz trzy kokoszki nad Rusałką (gatunek 

chruściela, którego ze względu na płochliwość trudno 

obserwować poza miastami).

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, 

które jest organizacją pozarządową zajmującą się 

ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją, 

na podstawie wyników obserwacji przygotowuje ze-

stawienie gatunków najliczniej spotykanych o tej po-

rze roku w  polskich parkach i  ogrodach. Obserwacje 

umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk za-

chodzących w ptasim świecie (np. zmiany liczebności 

populacji). Od siedmiu lat na pierwszym miejscu no-

towana jest krzyżówka. W 2016 r. na drugim miejscu 

znalazł się gawron, a na trzecim – wróbel. u

dr Marta Cholewa

Katedra Zoologii 
Kręgowców i Antropologii
Instytut Badań nad 
Bioróżnorodnością
Wydział Biologii US

Liczmy ptaki, one liczą na nas

W 13. Zimowym Ptakoliczeniu, współorganizowanym 
po raz czwarty przez Koło Naukowe Zoologii 
Kręgowców „Wąsatka” Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Szczecińskiego w kooperacji z inicjatorem akcji  
– Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków 
z siedzibą w Warszawie, udział wzięli nie tylko 
naukowcy, doktoranci i studenci, ale także 
zainteresowani tą formą kontaktu z przyrodą 
mieszkańcy naszego miasta.
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KOłO NAUKOWE ZOOlOgii KRęgOWCóW „WąSATKA”

Od 1997 roku przy Katedrze Zoologii Kręgowców i Antropologii Wydziału Biologii US działa Koło Naukowe Zoologii Kręgow-

ców „Wąsatka”, którego opiekunem była Katarzyna Jarska, a obecnie, od listopada 2016 roku, jest dr Marta Cholewa. Koło skupia 

studentów i osoby zainteresowane szeroko rozumianą zoologią kręgowców, w szczególności ornitologią. Realizują oni następu-

jące tematy badawcze: monitoring sów Puszczy Wkrzańskiej; rozmieszczenie gniazd ptaków szponiastych Puszczy Wkrzań-

skiej; monitoring przelotnych i  zimujących populacji ptaków wodnych na Pomorzu Zachodnim; liczenie ptaków zimujących 

w Szczecinie; inwentaryzacja bociana białego w woj. zachodniopomorskim; uczestnictwo w pracach naukowych Katedry (np. 

w badaniach miejskiej populacji kosa i badaniach ornitologicznych na Cmentarzu Centralnym); nasłuchy detektorowe nietope-

rzy w Szczecinie i okolicach.

Ponadto członkowie Koła Naukowego „Wąsatka” aktywnie biorą udział w akcjach popularyzujących naukę i wiedzę o środo-

wisku przyrodniczym, w szczególności o krajowej awifaunie, poprzez czynny udział w programach i/lub organizację: Zimowego 

Ptakoliczenia, Spring Alive!, Światowych Dni Ptaków Wędrownych i Europejskich Dni Ptaków, Nocy oraz Wiosny Biologów, 

organizowanych na Wydziale Biologii US. Uczestniczą również w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach biologicz-

nych, m.in. dwukrotnie wyjeżdżali do Macedonii w ramach europejskiego projektu „Youth in Action” (Improve social & life skills 

of young people facing social exclusion and marginalization). Są autorami i współautorami kilkunastu publikacji w czasopismach 

o zasięgu ogólnopolskim i kilku z tzw. listy filadelfijskiej.

Aktualne informacje o  działaniach koła znajdują się na profilu FB: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-

Zoologii-Kr%C4%99gowc%C3%B3w-W%C4%85satka-181751628504786/?fref=ts. u

Gil (Pyrrhula pyrrhula)

Fot. Cezary Korkosz
www.cezarykorkosz.pl

W  Zimowym Ptakoliczeniu uwzględniane 

są ptaki, które zamieszkują i spędzają zimę w bli-

skim towarzystwie człowieka, czyli w  miejskich 

ogrodach i  parkach. W  akcji można wziąć udział 

samodzielnie lub z  przewodnikiem – w  zależ-

ności od tego, jak biegli jesteśmy w  rozpozna-

waniu ptaków. Jeżeli czujemy, że to nasza moc-

na strona, możemy wziąć udział w  Zimowym 

Ptakoliczeniu indywidualnie, np. obserwując 

umieszczony w  ogrodzie karmnik przez mini-

mum godzinę i  rejestrując podlatujące do nie-

go osobniki. Zapisane obserwacje nanosi się na 

elektroniczną kartę dostępną na stronie OTOP. 

Można także wybrać się na wycieczkę, organi-

zowaną przez wolontariuszy w  wielu miastach 

Polski. W  akcji biorą udział nauczyciele szkol-

ni, a  nawet przedszkolni. Co roku OTOP orga-

nizuje około 140 spacerów ornitologicznych  

http://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/lista-wycieczek/. 
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Stowarzyszenie 
„generator Myśli 
Humanistycznej”

Pielęgnowanie wśród młodych ludzi postawy krytycznego i samodzielnego myślenia  
to zadanie, które założyli sobie nauczyciele etyki, doktoranci, studenci i naukowcy  
oraz rodzice, członkowie Stowarzyszenia „Generator Myśli Humanistycznej”,  
działającego w Szczecinie.  

Etyka, wprowadzona jako przedmiot do pol-
skich szkół w roku 1990, nie jest przedmiotem 

obowiązkowym. Według zestawienia portalu 
„Etyka w szkole” (stan z 30.09.2016) funkcjonu-
je ona jedynie w 4009 szkołach. W samym wo-
jewództwie zachodniopomorskim jest ich 230. 
Dla porównania w naszym województwie jest 
w sumie 1123 szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych (stan na rok szkolny 
2015/2016, dane ze strony Urzędu Statystycznego 
w Szczecinie), czyli tylko w 1/5 z nich prowadzona 
jest etyka).  Jeśli już uda się zorganizować te zaję-
cia, to zdarza się, że pedagodzy mają problemy z ich 
prowadzeniem, choćby z tego powodu, że na ryn-
ku wydawniczym jest niewiele odpowiednich ma-
teriałów i pomocy dydaktycznych – scenariuszy 
lekcji i podręczników.  Taka niekorzystna sytuacja 
sprawiła, że w czerwcu 2016 roku w Szczecinie po-
wstało z inicjatywy Małgorzaty Kacprzykowskiej, 
Katarzyny Ciarcińskiej, Pawła Kołodzińskiego i 
Macieja Witka Stowarzyszenie „Generator Myśli 
Humanistycznej”.

FilOZOFUJMY!
Aby móc realizować swoje cele, uruchomiliśmy 

w sierpniu 2016 roku portal edukacyjny generhum.pl, 

na którym zamieszczamy raz w miesiącu scenariusze 

lekcji z przedmiotów filozoficznych i etyki (można je za 

darmo pobrać w formacie pdf). Ich autorami są: Kata-

rzyna Ciarcińska, Paweł Kołodziński oraz Małgorzata 

Kacprzykowska – nauczyciele i filozofowie z wykształ-

cenia, którzy od co najmniej kilku lat uczą tych przed-

miotów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjal-

nych oraz gimnazjach. Promocji filozofii służy również 

blog (generhum.pl) działający na naszym portalu, na 

którym publikowane są sprawozdania z organizowa-

nych przez nas wydarzeń oraz artykuły, np. z filozofii 

umysłu i antropologii filozoficznej.

Celem stowarzyszenia jest także popularyzacja 

innowacyjnych metod nauczania filozofii i etyki oraz 

integracja środowiska nauczycieli prowadzących te 

przedmioty, dlatego od października 2016 we współ-

pracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Szczecinie organizujemy i prowadzimy 

bezpłatne warsztaty dla pracujących jako etycy pe-

dagogów, Są to głównie mieszkańcy województwa 

zachodniopomorskiego, ale liczymy, że z  czasem uda 

nam się organizować również dłuższe, weekendowe 

szkolenia dla zainteresowanych z  innych regionów 

kraju.

Od października 2016 roku organizujemy w  Mu-

zeum Narodowym w Szczecinie we współpracy z cza-

sopismem „Filozofuj!” (wydawnictwo Academicon) 

otwarte dla wszystkich zainteresowanych debaty klu-

bu „Filozofuj!”, na które zapraszani są naukowcy z  In-

stytutu Filozofii US (np.. „Cóż to jest prawda?” z udzia-

dr Milena Jakubiak 

przewodnicząca 
Stowarzyszenia 
„Generator Myśli 
Humanistycznej”
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łem dr hab. Adrianny Schetz i  prof. dr hab. Renaty 

Ziemińskiej oraz „Kultura? A cóż to takiego?”, w której 

uczestniczyli dr Ewa Kochan i mgr Michał Sokolski).

Stowarzyszenie wraz z  Instytutem Filozofii Wy-

działu Humanistycznego US sprawuje opiekę meryto-

ryczną nad Gimnazjalnym Konkursem Filozoficznym, 

organizowanym przez Gimnazjum nr 9 w Szczecinie. 

Finał jego XIII edycji jest planowany na maj 2017 roku. 

Jak co roku poprzedzać go będą warsztaty dla mło-

dzieży przygotowywane przez pracowników Instytu-

tu Filozofii US.

Zamierzamy cały czas rozwijać nasz portal, aby 

stworzyć solidną bazę materiałów dydaktycznych. 

Liczymy na to, że nie tylko pomożemy w  ten sposób 

nauczycielom filozofii i etyki, ale także zachęcimy in-

nych do spróbowania swoich sił w  nauczaniu tych 

przedmiotów. u

Stowarzyszenie „Generator Myśli Humanistycznej” tworzą: Milena Jakubiak, przewodnicząca, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia; Mał-

gorzata Kacprzykowska, wiceprzewodnicząca, nauczycielka filozofii, etyki i języka polskiego w Gimnazjum nr 9 w Szczecinie; Artur Kosecki, skarbnik, dok-

torant w Instytucie Filozofii US; Katarzyna Ciarcińska, sekretarz, doktorantka w Instytucie Filozofii US oraz nauczycielka etyki w Centrum Mistrzostwa 

Sportowego w Szczecinie; Adam Ciarciński, informatyk; Anna Czapska, członkini Komisji Rewizyjnej, prawniczka; Paweł Kołodziński, członek Komisji Rewi-

zyjnej, nauczyciel filozofii i etyki w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Szczecinie; Marek Pawłowski, dr nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia; Paweł 

Rozwadowski, student filozofii w Instytucie Filozofii US; Katarzyna Strzelczyk, studentka kognitywistyki w Instytucie Filozofii US; Maciej Witek, członek 

Komisji Rewizyjnej, obecnie dyrektor Instytutu Filozofii US.

„Generator Myśli Humanistycznej” jest młodym stowarzysze-

niem. Został zarejestrowany w roku 2016. Ma jednak bogatą prehi-

storię. Jego członkinie i członkowie – nauczyciele, rodzice uczniów, 

doktoranci, studenci i wykładowcy – od lat współpracują ze sobą, 

organizując m.in. warsztaty i konkursy filozoficzne dla młodzieży 

gimnazjalnej. Udzielają sobie również wsparcia, wymieniając się 

wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji celu, który jest 

im drogi: zachęcania młodych ludzi do filozofii. Powstanie Genera-

tora nie inicjuje tych działań, ale jest ich konsekwencją.

Filozofia uczy samodzielnego myślenia. Wyrabia otwartość 

i odwagę intelektualną. Dlatego warto zachęcać do filozofii i filozo-

fowania ludzi młodych, którym obcy jest jeszcze strach przed sta-

wianiem trudnych pytań. Ich umysł jest swoistym generatorem 

myśli: myśli oryginalnych, „nieuczesanych”, kontrowersyjnych 

i wymykających się promowanej przez system edukacji sztampie. 

Warto te nawyki pielęgnować i zabezpieczyć młodych ludzi przed 

pokusą wygodnictwa intelektualnego i  konformizmu. Warto 

też pokazać, że o trudnych sprawach można myśleć i rozmawiać 

w sposób precyzyjny i uporządkowany.

Doskonale rozumieją to nauczyciele prowadzący w szczeciń-

skich szkołach lekcje filozofii i  etyki: Paweł Kołodziński, Małgo-

rzata Kacprzykowska, Katarzyna Ciarcińska i  in. Rozumieją to 

również dyrektorzy szkół, którzy włączyli te przedmioty do pro-

gramów nauczania. Szczególne podziękowania należą się mgr Te-

resie Ostrowskiej-Madejskiej, dyrektor Gimnazjum nr 9 w Szcze-

cinie. Jest to szkoła, która od lat organizuje Gimnazjalny Konkurs 

Filozoficzny, a od 2016 stanowi siedzibę Generatora.

W pracach Generatora uczestniczą nie tylko nauczyciele, ale 

również rodzice uczniów. Zaangażowali się w nią studenci, dok-

toranci i pracownicy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Współpraca tych środowisk zorientowana jest na 

jeden cel: pielęgnowanie wśród młodych ludzi postawy krytycz-

nego i samodzielnego myślenia.

Cel ten przyświeca również projektowi FilozofUS, który 

w  latach 2017-2018 będzie realizowany na Wydziale Humani-

stycznym przez pracowników Instytutu Filozofii. Projekt ten 

został skierowany do finansowania na drodze ogólnopolskiego 

konkursu zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju w ramach programu POWER. Uniwersytet Szczeciń-

ski zajął w  nim 11 miejsce w  rankingu obejmującym 46 wnio-

sków, otrzymując dofinansowanie w  wysokości 96 857 zł. Do 

współpracy w projekcie zostało zaproszonych 10 szkół – liceów 

i gimnazjów – których uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć 

w zajęciach podnoszących ich umiejętności argumentacji i kry-

tycznego myślenia. u

dr hab. Maciej Witek, prof. US

dyrektor Instytutu Filozofii US

PREZENTACJE

Debata klubu „Filozofuj!” pt. Kultura? A cóż to takiego? (7.12. 2016); 
od lewej – mgr Michał Sokolski, dr Ewa Kochan (zaproszeni goście), Paweł Rozwadowski (prowadzący) 

Fot. Milena Jakubiak
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Spotkanie z Henryką Bochniarz
14 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie z Henryką Bochniarz zatytułowane Najważniejsze 
wyzwania legislacyjne 2017, które zorganizował Uniwersytet Szczeciński oraz Związek 
Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan. Wzięli w nim udział członkowie ZPPZ 
Lewiatan, przedsiębiorcy, pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy i uczelni 
wyższych.

Dyskusja dotyczyła m.in. konstytucji dla biznesu, aktualnej 

sytuacji na rynku pracy, Białej Księgi Innowacji, działań 

związanych ze współpracą biznesu i nauki oraz innych ważnych 

planów legislacyjnych przygotowanych na 2017 rok.

Henryka Bochniarz, była minister przemysłu i handlu w rzą-

dzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, była współtwórczynią przemian 

okresu transformacji ustrojowej. Obecnie jest przewodniczącą 

Rady Dialogu Społecznego. Założyła pozarządową Konfederację 

Lewiatan, której jest prezydentem. Pełni również funkcję wice-

prezydenta BUSINESSEUROPE, największej organizacji praco-

dawców w  UE i  przewodniczącej Polsko-Japońskiego Komitetu 

Gospodarczego. Zasiada w  radach nadzorczych firm Unicredit 

SA, FCA Poland SA i Orange Polska. Jest organizatorką Europej-

skiego Forum Nowych Idei w  Sopocie, które służy wypracowy-

waniu pomysłów na rozwiązanie najbardziej fundamentalnych 

problemów Europy. W latach 2006–2014 była prezesem Boeinga 

na Europę Środkową i Wschodnią. Jest autorką wielu publikacji 

z zakresu makro- i mikroekonomii oraz artykułów prasowych do-

tyczących aktualnych problemów społeczno-gospodarczych.

Henryka Bochniarz angażuje się także w działalność społecz-

ną, jest m.in. współtwórczynią Kongresu Kobiet i  orędowniczką 

zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym i biznesie.

Julia Poświatowska

rzeczniczka US

PREZENTACJE

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Spo-
łecznego; Henryka Bochniarz, przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego; JM Rektor  
prof. Edward Włodarczyk 

Fot. Filip Kacalski

Uczestnicy spotkania

Fot. Filip Kacalski
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500 LAT REFORMACJI

Reformacja 
zobrazowana

Reformacja, której pięćsetlecie obchodzimy w tym roku, była nie tylko ruchem 
chrześcijańskim, który wprowadził nową doktrynę teologiczną, ale również rewolucją  
– jak byśmy to dziś określili – medialną. Do promowania nowych idei włączono zupełnie 
naturalnie pismo i obraz, które poprzez zwielokrotnienie nakładów druków ulotnych czy 
wizerunków odciśniętych w masie papierowej lub glinie docierały znacznie szerzej do 
społeczeństwa, niż to miało miejsce wcześniej. 

dr hab. Marcin Majewski

Katedra Archeologii
Instytut Historii 

i Stosunków 
Międzynarodowych

Wydział Humanistyczny US
dyrektor

Muzeum Archeologiczno- 
-Historyczne w Stragardzie

Zainteresowanie rzeczą, jako masowym nośnikiem 

powielonego obrazu idei, znane jest w  historii 

ludzkości od dawna. Multiplikacja znaków i przedsta-

wień rozwinęła się szczególnie w okresie poprzedzają-

cym zmianę konfesyjną. Jednak dopiero reformatorzy 

dostrzegli możliwości, które dawało wykorzystanie 

wielu mediów jako środków przekazu nowej myśli re-

ligijnej. Oczywiście pierwszoplanową rolę w kreowa-

niu nowego porządku odegrał druk, ale chętnie wyko-

rzystywano również przedmioty codziennego użytku, 

aby za ich pomocą wskazać słuszną drogę zmian1.

OD HiSTORii iDEi  
PO ARCHEOlOgię REFORMACJi
Zarówno zmiana konfesji, rewolucja religijna, jak rów-

nież rewolucja społeczna okresu reformacji były już 

niejednokrotnie tematem zainteresowań historyków. 

Historycy sztuki zastanawiali się nad zmianami za-

chodzącymi w wytwórczości artystycznej, ikonografii, 

a przede wszystkim w użyciu środków stylistycznych, 

których zadaniem była kreacja nowej idei. Dla tere-

nów leżących w dzisiejszych granicach Rzeczpospoli-

tej najważniejsze studia nad sztuką protestancką do-

tyczyły naturalnie obszaru Śląska, Gdańska i Pomorza 

Zachodniego2.

Wobec powyższego zupełnie naturalnie w  ba-

danie zmiany konfesyjnej włączyła się archeologia. 

Pierwsze zbiorowe studia, będące pokłosiem konfe-

rencji, powstały w  krajach objętych pochodem zwy-

cięskiej reformacji – Anglii i  Niemczech3. W  2010 r. 

Landesmuseum für Vorgeschichte w  Halle zainicjo-

wało realizację projektu badawczego „Lutherarchäo-

logie”. Jego fundamentem były prace wykopaliskowe 

prowadzone w  latach 2003–2006 w  Mansfeld i  Wit-

tenberdze oraz wystawa krajowa, która rozpoczynała 

tzw. „dekadę Lutra”, czyli szereg inicjatyw, które roz-

grywać się miały wokół postaci Marcina Lutra (1483-

1546) i jego idei w okresie jubileuszu pięćsetlecia refor-

macji. Ekspozycji, której tytuł w tłumaczeniu brzmiał 

Znalezisko Luter – archeolodzy na tropie reformatora 

towarzyszył obszerny katalog. Natomiast w  ramach 

projektu Archeologia Lutra, ale także w innych powią-

zanych tematycznie seriach, wydano dotychczas kilka 

monografii. Poświęcono je m.in. wykopaliskom prowa-

dzonym w domu rodzinnym Marcina Lutra w Mans-

feld i kulturze materialnej. Ponadto opublikowano ma-

teriały z  konferencji interdyscyplinarnej dotyczącej 

obszaru środkowych Niemiec czasu reformacji4.

ARCHEOlOgiA PROTESTANTYZMU  
W POlSCE – iDEE REFORMACJi  

NA PRZEDMiOTACH CODZiENNYCH

W naszym kraju subdyscyplina archeologii zajmująca 

się okresem reformacji ma się najlepiej na Dolnym Ślą-

sku, gdzie za sprawą ośrodka wrocławskiego podjęto 
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już kilka cennych inicjatyw badawczych. 

Dotyczą one np. omówienia wyników prac 

wykopaliskowych podjętych na pierwszej 

nekropoli wrocławskich protestantów – 

cmentarzu Salwatora5.

Niestety Pomorze Zachodnie pod tym 

względem pozostaje w tyle, a przecież oba 

regiony objęte zostały reformacją i można 

w  nich znaleźć materialne przejawy po-

bożności protestanckiej, które objawiały 

się nie tylko w wielkiej sztuce, ale również 

w  przedmiotach codziennego użytku wy-

konanych z gliny czy szkła. Na naczyniach 

stołowych czy sprzętach domowych poja-

wiały się teksty i obrazy związane z najstar-

szym nurtem protestantyzmu. Istotną rolę 

pełniły te przedmioty, na których umiesz-

czano portrety kreowanych na patronów 

głównych postaci zmian konfesyjnych 

i politycznych. Byli to obok reformatorów 

– jak również ich ideowych poprzedników, 

np. Jana Husa (1370–1415) – przede wszyst-

kim władcy związani ze Związkiem Szmal-

kaldzkim, do których należeli m.in. elektor 

saski Jan Fryderyk I (1503–1554) i landgraf 

heski Filip Wielkoduszny (1504–1567).

Pomimo klęski i  lat niewoli Jan Fry-

deryk stał się obok Marcina Lutra ikoną 

zmiany religijnej. Zapewne dzięki temu 

ukazywani byli chętnie i inni książęta z dy-

nastii Wettynów, zarówno z linii albertyń-

skiej, jak i  ernestyńskiej. Portrety saskich 

władców pojawiające się na naczyniach 

ceramicznych lub kaflach powstawały na 

podstawie grafik.

Jednym ze źródeł inspiracji było dzieło 

Illustrissimorum Ducum Saxoniae praestan-

tium sapientia, virtute et rerum fortiter ac 

utiliter gestarum gloria heroum vivae effi-

gies…., przypisywane Johannesowi Agri-

coli (1494–1566), protestanckiemu teologo-

wi i humaniście. Praca ukazała się drukiem 

w  oficynie Gabriela Schnellboltza w  Wit-

tenberdze w 1563 r. i doczekała się również 

wydania niemieckiego. W kolejnych latach 

wychodziły jej wznowienia, np. w  1587 r. 

w Dreźnie. Ilustracje powstały w pracowni 

Cranachów, a  ich pierwowzory datuje się 

na lata 1534, 1551 i 1562 r.

TEMATY ObRAZOWE
Najciekawszym faktem jest to, że książąt 

ukazywano często z  towarzyszącym wy-

obrażeniem Chrystusa jako Zbawiciela 

Świata. Zestawienie w  jednym rzędzie 

portretów protestanckich książąt saskich 

i  wizerunku Salvatora miało jednoznacz-

ną wymowę ideową. Ilustruje ją grafika 

powstała przed 1547 r., gdzie w  centrum 

umieszczono przedstawienie Zbawiciela 

opisane cytatem z  Księgi Jeremiasza: „Oto 

Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: czy jest 

dla mnie coś niemożliwego?”6. Z jednej stro-

ny to odzwierciedlenie luterańskiej zasady 

solus Christus, a  z  drugiej emblemat Jezu-

sowego błogosławieństwa reformacji i  jej 

protektorów, którzy „wzmocnieni” boskim 

sojusznikiem walczą o  pomyślność refor-

my Kościoła w  myśl maksymy „Jeśli Bóg 

z nami, któż przeciwko nam?”7.

Inne tematy obrazowe były typowe 

dla okresu renesansu i obejmowały alego-

rie cnót, zmysłów, sztuk wyzwolonych. 

Inspiracji tematycznych dostarczały ob-

razy zaczerpnięte ze Starego i Nowego Te-

stamentu Pisma Świętego, Alegorii Prawa 

i Łaski. Towarzyszyły im nierzadko wersy 

pochodzące z wyznania wiary, dziesięciu 

przykazań Bożych, modlitwy Ojcze nasz. 

Łącząc obraz i  słowo, potwierdzano słusz-

ność obranej drogi, prowadzącej do refor-

my Kościoła.

Idealnym przykładem takiego postę-

powania stała się opublikowana w  No-

rymberdze w 1531 r. Die Erenport der zwelff 

Sieghafften Helden des alten Testaments 

z grafikami Georga Pencza (ok. 1500–1550) 

i poetyckimi tekstami Hansa Sachsa (1494–

1576). Na druku ulotnym ukazano popier-

sia tytułowych „dwunastu bohaterów” 

Starego Testamentu z  wierszowanymi 

opisami ich dokonań. Ukazano wśród nich: 

Jozuego, Gedeona, Jeftego, Samsona, Jona-

tana, Dawida, Abiasza, Asę, Jozafata, Ama-

zjasza, Ezechiasza i Judę Machabeusza.

W  kontrze do „dwunastu bohaterów” 

stało „dwunastu tyranów”. W 1545 r. wyda-

no w  Norymberdze Die zwelff grausamen 

Tyrannen des alten Testaments z  grafikami 

Erharda Schoena (ok. 1491–1542) i wiersza-

mi Hansa Sachsa. Pomiędzy arkadami uka-

zano popiersia tyranów Starego Testamen-

tu wraz z  wierszowanymi strofami o  ich 

niecnych czynach. Wśród negatywnych 

bohaterów ukazano: egipskiego faraona, 

Adoni-Bezeka, Eglona, Abimelka, Goliata, 

Saula, Zeracha, Achaba, Sennacheryba, 

Nabuchodonozora, Holofernesa i  Antio-

cha. Wymowa ideowa cyklu przedstawień 

Marcin Luter, fragment kafla, poł. XVI w.

Fot. M. Majewski
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utożsamiana była z  rozprzestrzenianiem 

i  powodzeniem luteranizmu. Dobrzy bo-

haterowie mieli wspierać ruch odnowy 

religijnej, ponieważ zawsze wspierali 

prawdziwe i  jedyne wyznanie, walczyli 

z politeizmem oraz bronili wiary w jedyne-

go Boga. Identyczna wymowa towarzyszy-

ła scenom walki Dawida z Goliatem, która 

jest typową starotestamentową prefigurą 

triumfu Boga nad szatanem. Dawid w tym 

kontekście mógł być odczytywany jako 

wyobrażenie cnót i personifikacja chrześci-

jańskiego rycerza, który stoczył zwycięską 

walkę ze złem.

Na przedmiotach ukazywano ilustra-

cje uczynków miłosiernych co do ciała, 

które pojawiały się w  okresie poreforma-

cyjnym częściej, niż to miało miejsce w póź-

nym średniowieczu. Chętnie umieszczano 

je w  kontekście innych przedstawień, np. 

cnót, co wyrażało moralizatorskie przy-

pomnienie o  potrzebie naśladowania do-

brych uczynków. W  przypadku tak ozdo-

bionego naczynia bądź kafli budujących 

piec, sceny mogły charakteryzować wła-

ściciela i jego cnoty.

Opisana powyżej tematyka związana 

była z  przedmiotami przechowywany-

mi i  używanymi w  domach, szczególnie 

przez protestanckich mieszczan. Naczy-

nia gliniane, kamionkowe i  szklane oraz 

kafle piecowe opatrzone bywały przed-

stawieniami i  symboliką nowej wiary. 

Należy do nich m.in. scena ukrzyżowa-

nia, która będąc przedstawiona w  formie 

aplikacji na dzbanie czy półmisku, mogła 

służyć protestantom do symbolicznej sa-

kralizacji wina i  chleba8. Źródeł naszej 

wiedzy o  konfesjonalizacji przedmiotów 

codziennego użytku w  dobie reformacji 

będzie zapewne przybywać w miarę opra-

cowywania rezultatów badań archeolo-

gicznych prowadzonych głównie w dolno-

śląskich i zachodniopomorskich miastach. u

 

1 Por. J. Burkhardt, Stulecie reformacji w  Niemczech (1517–
1617). Między rewolucją medialną a przełomem instytucjonal-
nym, tłum. J. Górny, Warszawa 2009.

2 M.in. J. Harasimowicz, Treści i  funkcje ideowe sztuki śląskiej 
Reformacji (1520–1650), Acta Universitatis Wratislaviensis 
819 (=Historia Sztuki 2), Wrocław 1986; K. Cieślak, Sztu-
ka reformacji 1557–1793, w: Aurea Porta Rzeczypospolitej. 
Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVII wieku, Eseje, red.  
T. Grzybkowska, Gdańsk 1997, s. 60–79; K. Cieślak, Między 
Rzymem, Wittenbergą a  Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta 
podzielonego wyznaniowo, Wrocław 2000; M. Wisłocki, Sztu-
ka protestancka na Pomorzu 1535–1684, Szczecin 2005.

3 The Archaeology of Reformation 1480–1580, ed. by D. Gaim-
ster, R. Gilchrist, Leeds 2003; Archäologie der Reformation. 
Studien zu den Auswirkungen des Konfessionswechsels auf die 
materielle Kultur, hrsg. v. C. Jäggi, J. Staecker, Berlin – New 
York 2007.

4 Luther in Mansfeld. Forschungen am Elternhaus des Reformat-
ors, hrdg. v. H. Meller, Halle (Saale) 2007; Fundsache Luther. 
Archäologen auf den Spuren des Reformators, hrsg. v. H. Meller, 
Halle (Saale) 2008; Mitteldeutschland im Zeitalter der Reforma-
tion. Interdisziplinäre Tagung vom 22. bis 24. Juni 2012 in Halle 
(Saale), hrsg. v. H. Meller, Halle (Saale) 2014; Glas, Steinzeug 
und Bleilettern aus Wittenberg, hrsg. v. H. Meller, Halle (Saale) 
2014; Fokus: Wittenberg. Die Stadt und ihr Lutherhaus. Mul-
tidisziplinäre Forschungen über und unter Tage, hrsg. v. H. Mel-
ler, Halle (Saale) 2015.

5 Cmentarz Salwatora. Pierwsza nekropola wrocławskich prote-
stantów, red. K. Wachowski, (=Wratislavia Antiqua 21), Wro-
cław 2015.

6 Jer. 32, 27.
7 Rz. 8, 31.
8 K. Wachowski, Wprowadzenie do archeologii protestantyzmu 

na Śląsku, [w:] Cmentarz Salwatora. Pierwsza nekropola wro-
cławskich protestantów, red. K. Wachowski, „Wratislavia An-
tiqua 21, Wrocław 2015, s. 8.

Od góry: Landgraf heski Filip Wielkoduszny, poł. XVI w.,
Elektor saski Jan Fryderyk I, poł. XVI w.

Fot. M. Majewski

Chrystus Ukrzyżowany, fragment dzbana z aplikacją, 2 poł. XVI w. 

Fot. M. Majewski
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TOMASZ KANTZOW  
– HiSTORiOgRAF i KARTOgRAF
Biografia Kantzowa jest słabo znana. Wiadomo, że uro-

dził się około roku 1505 w Stralsundzie, na co wskazuje 

wpis do metryki uniwersytetu w Rostocku, gdzie im-

matrykulował się w 1526 roku jako „Thomas Cantzo-

uw Szundensis”. W 1528 roku rozpoczął pracę w kan-

celarii książęcej, a po podziale państwa (1532) związał 

się z  dworem Filipa I  w  Wolgaście. Jego działalność 

jako sekretarza władcy przynosiła mu satysfakcjonu-

jące dochody, o czym świadczą posiadane przez niego 

liczne prebendy. W 1538 roku opuścił Pomorze i udał 

się na studia do Wittenbergi, gdzie znalazł się w kręgu 

Filipa Melanchtona. Na Pomorze wrócił w 1542 roku, 

najpewniej chory, bowiem zmarł jeszcze tegoż roku, 25 

września.

Swe dzieło życia, znane dziś pod tytułem Pome-

rania, pisać zaczął w  połowie lat trzydziestych XVI 

wieku. W zamyśle autora miało być ono nowoczesną 

prezentacją dziejów ojczyzny. Kantzow opracował 

trzy wersje swojej kroniki – jedną w języku dolnonie-

mieckim i  dwie w  górnoniemieckim, ostatnią wersję 

kroniki zredagował i uzupełnił jego przyjaciel Nicolaus 

von Klempzen (1504–1552). O  nowatorskim podejściu 

do zadań historyka świadczą także opracowane przez 

Kantzowa dwie mapy Pomorza: „Dawne albo całe Po-

morze, jakim było przed chrześcijaństwem i kilkaset lat 

potem” oraz „Obecne położenie kraju pomorskiego”2.

Pomerania jest dziełem wybitnym, świadectwem 

wysokiej kultury literackiej autora i  jego rzetelności 

jako badacza dziejów. Z  punktu widzenia podjęte-

go tematu istotne jest także wskazanie, iż zarówno 

Kantzow, jak i jego kontynuator Klempzen, należeli do 

pierwszego pokolenia pomorskich luteranów – z tego 

choćby powodu wszystko, co łączyło się z kwestią re-

formacji, odnotowywali szczególnie starannie, wiążąc 

wydarzenia ze swym głębokim rozumieniem interesu 

państwa i przywiązaniem do dynastii.

POCZąTKi REFORMACJi
Początki reformacji na Pomorzu przypadają na schy-

łek panowania Bogusława X (1454–1523). Był to czas 

Pomerania Tomasza Kantzowa jest w swych końcowych partiach zapisem zmian 
zachodzących na Pomorzu pod wpływem wystąpienia Marcina Lutra. Szczególnie cenne 
są te jej fragmenty, w których dziejopis przygląda się rozgrywkom, przedstawia bohaterów, 
ich racje, ale też emocje towarzyszące opisywanym wydarzeniom, częstokroć bardziej 
niż rozum decydujące o przebiegu zjawisk, ujmowanych następnie przez historyków 
w kategoriach konieczności społecznych czy politycznych, głęboko przemyślanych, 
zakorzenionych w wielkich ideach czy w tkwiących w odległej przeszłości przyczynach1.

Tomasza Kantzowa 
obraz początków 

reformacji na Pomorzu

Joanna A. Kościelna

doktorantka 
Wydział Filologiczny US
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zbierania owoców rozważnej polityki 

władcy, któremu udało się rozwiązać 

wiele problemów państwa, ukrócić sa-

mowolę szlachty, wzmocnić swą pozycję 

wobec miast, zwłaszcza największych: 

Stralsundu i Szczecina, przeprowadzić re-

formę menniczą, uporządkować zarząd 

krajem, wreszcie zapewnić dynastii cią-

głość. W  ostatnich latach życia Bogusław 

zabiegał o  uzyskanie statusu księcia Rze-

szy, co mu się ostatecznie udało w  roku 

1521. W  efekcie szeregu układów i  wojen 

doprowadził do uspokojenia w  relacjach 

z  Brandenburgią, choć ostatecznego ure-

gulowania stosunków dokonali dopiero 

jego synowie (układ w  Grimnitz w  1529 

roku). W  kontaktach z  Kościołem i  bisku-

pami kamieńskimi wykazywał daleko 

posunięty pragmatyzm, ale i stanowczość, 

egzekwował prawo do wpływu na obsadę 

biskupstwa (według odnowionego w 1480 

roku porozumienia z  1436 roku) i  forso-

wał swoich nominatów, czego wyrazem 

było wprowadzenie na urząd biskupi od-

danych doradców: Martina Karitha (zm. 

1521), a po jego śmierci Erazma Manteuffla 

(ok. 1475–1544).

Władca był ciekawy świata, o  czym 

świadczy podróż do Ziemi Świętej (1496–

1498), poprzedzona spotkaniem z  Mak-

symilianem I, zaś w  drodze powrotnej 

– z  papieżem. Ze zrozumienia korzyści 

płynących z  wykształcenia wypływał 

staranny dobór doradców (Werner von 

Schulenburg, Georg von Kleist, Valentin 

von Stojenthin, Jacob Wobeser), troska 

o wykształcenie dzieci – nie tylko synów, 

ale i  córek, z  których najstarsza, Anna 

(1492–1550), wydana za Jerzego, księcia 

brzesko-legnickiego, będzie jedną z  naj-

ważniejszych kobiet wczesnego okresu 

reformacji – a  także o  poziom nauczania 

na greifswaldzkim uniwersytecie. Dla 

instytucji tej władca pozyskał wybitnych 

uczonych: Piotra z Rawenny (1448–1508), 

któremu w  1498 roku powierzył reformę 

uczelni, czy Johanna Kitschera (zm. 1521) 

– nie tylko wybitnego prawnika i  dy-

plomatę, lecz również autora pierwszej 

pomorskiej sztuki dramatycznej: Tragi-

comoedia de Hierosolymitana profectione 

illustrissimi ducis Pomerani.

POCZąTKi REFORMACJi
Na Pomorzu rządzonym przez Bogusława 

istniały więc środowiska związane z  re-

nesansowym humanizmem, których po-

czątków szukać być może należy w kręgu 

pochodzącego z  Włoch biskupa Marniu-

sa Fregano, w  kontaktach zakonników, 

szlachty i  mieszczan z  krajami Zachodu. 

W  pierwszym dziesięcioleciu XVI w. in-

tensywnością życia duchowego przykuwa 

uwagę klasztor premonstratensów w  Bia-

łobokach pod Trzebiatowem. Kierowany 

przez Johanna Boldewana (ok. 1485 – ok. 

1529) stał się ośrodkiem kultury i – jak się 

okazało – kuźnią reformatorów. Stąd wy-

szli bowiem: Johann Aepinus (1499–1553), 

teolog luterański, pierwszy superinten-

dent Hamburga, przez kilka miesięcy do-

radca Henryka VIII, blisko współpracujący 

z  Thomasem Cromwellem w  sprawach 

związanych z rozwodem króla z Katarzyną 

Aragońską i  aktem supremacji; Hermann 

Bonnus (1504–1548), superintendent Lu-

beki, współautor przekładu Biblii Lutra na 

język dolnoniemiecki (Lübecker Bibel); naj-

wybitniejszy ze współpracowników Bol-

dewana, Doctor Pomeranus – Jan Bugen-

hagen (1485–1558). Ze środowiskiem tym 

związana była także przyszła pierwsza 

luterańska poetka Elisabeth von Meseritz 

(Cruciger; ok. 1500–1535).

Na dworze książęcym działał sprzyja-

jący reformacji Valentin von Stojenthin 

(1485–1528/1529), doktor praw, znakomicie 

wykształcony na uniwersytetach w  Gre-

ifswaldzie i  we Frankfurcie, przyjaciel 

Ulricha von Huttena, opiekun Krzyszto-

fa, nieślubnego syna Bogusława X w  cza-

sie jego podróży po krajach niemieckich, 

Szwajcarii i  do Bolonii. Po powrocie na 

Pomorze (1517) Stojenthin znalazł się w bli-

skim otoczeniu władcy jako sekretarz, 

radca, dyplomata, historyk żywo zainte-

resowany przeszłością ojczyzny, pracujący 

nad napisaniem jej historii. W  1518 roku 

nie tylko polecił księciu Bugenhagena jako 

osobę najlepiej przygotowaną do spisania 

dziejów Pomorza, ale i przekazał mu zgro-

madzone przez siebie materiały historycz-

ne, tak że Pomerania uchodziła przez długi 

czas za ich wspólne dzieło3. Nie brakowało 

więc na Pomorzu osób przygotowanych do 

dyskusji na temat stanu i potrzeby reform 

Kościoła, które w  momencie wystąpienia 

Lutra mogły nie tylko przejąć jego naukę, 

ale podjąć z nią dialog.

KSiążęTA i REFORMACJA
Stosunek Bogusława X do Lutra był ostroż-

ny. Poznali się osobiście w roku 1521 w Wit-

tenberdze. Reformator zrobił na księciu tak 

dobre wrażenie, że Gryfita zapragnął się 

u niego wyspowiadać – kaznodzieja jednak 

uchylił się przed tym honorem („Wasza Ła-

skawość jest dla mnie zbyt wielkim grzesz-

nikiem, nie będę mógł Waszej Łaskawości 

dostatecznie rozgrzeszyć”)4. Następnego 

dnia Bogusław z satysfakcją wysłuchał ka-

zania Doktora Marcina, w  którym łajał 

biskupów, ich pychę i  pasję gromadzenia 

bogactw.

Po powrocie na Pomorze dokonał 

pierwszej sekularyzacji klasztoru na Po-

morzu (1522), wykorzystując fakt przejścia 

części zakonników na luteranizm, zajął 

klasztor w Białobokach wraz z jego dobra-

mi „i  zaspokoiwszy wszelkie niezbędne 

potrzeby mnichów, którzy zostali w klasz-

torze, swego tam ustanowił rządcę, co 

pierwszym było w kraju początkiem naru-

szania majątków kościelnych”5.

Bogusław X, choć wkrótce nakazał 

ogłoszenie w  państwie edyktu wormac-

kiego, nie podejmował radykalnych kro-

ków przeciw reformatorom. Tymczasem 

ci umacniali się zwłaszcza w  miastach. 

Krajowi groziło pogrążenie w chaosie, nie 

brakowało bowiem na Pomorzu naśla-

dowców Andreasa Karlstadta (Bodeste-

ina), który w 1522 roku zainicjował akcję 

obrazoburczą w Wittenberdze. Do poważ-
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nych wystąpień doszło w  Stralsundzie, 

gdzie pospólstwo nie tylko demolowało 

wnętrza kościołów, ale i  „w  klasztorach 

jednak pozwolili sobie za dużo – strzaska-

li tam bez różnicy wszystko, co spotkali, 

jako i  osobom klasztornym jedzenie za-

brali i picie oraz ich habendę, po czym roz-

siedli się w kościele i rozpaliwszy ognisko 

z  potrzaskanych obrazów, pili i  hulali za 

mnisi dobytek”6.

Dla pierwszego okresu reformacji na 

Pomorzu kluczowe znaczenie ma postawa 

następców Bogusława X, Jerzego I  (1493–

1531) i Barnima IX (XI; 1501–1573). W histo-

riografii dominuje przekonanie, iż istniał 

konflikt między braćmi, mający źródło 

w  odmiennym stosunku do nowego wy-

znania: w tej interpretacji Jerzy był obroń-

cą katolicyzmu, a wykształcony w Witten-

berdze Barnim – zwolennikiem nowinek. 

Nie potwierdza tego przekaz Kantzowa. 

Relacjonując przebieg wydarzeń z  pozycji 

zwolennika nauki Lutra, ale też silnej wła-

dzy książęcej, zauważa trudne położenie 

młodych Gryfitów po śmierci ojca (spór 

z margrabią, rozbójnictwo w kraju, zwleka-

nie miast ze złożeniem hołdu) i jako głów-

ne źródło ich trosk wskazuje coraz bardziej 

komplikujące się sprawy religijne. Obok 

bowiem luterańskich kaznodziejów, poja-

wili się „fanatycy”, jak określa autor zwo-

lenników bardziej radykalnych nurtów 

reformacyjnych – najbardziej popularny 

z nich był dr Johann Amandus, działający 

m.in. w  Słupsku, w  Szczecinie i  w  Gartzu, 

który w kazaniach swych „głosił otwarcie, 

że trzeba książąt końskim obrzucić łajnem 

i pogonić z kraju, i zwodził ludzi do obrazo-

burstwa i wszelkiej samowoli”7.

Z obrony spójności państwa wynikały 

więc w  opinii Kantzowa zgodne począt-

kowo działania obu książąt wymierzo-

ne przeciw „ewangelii”, jak określa ruch 

reformacyjny dziejopis. Były to próby 

nieskuteczne, bo ostatecznie i  książęta 

musieli „przez palce patrzeć na sprawy 

religii, bo tyle jeno mogli, jako i  dążyć do 

tego, iżby posłuch i  władztwo utrzymać 

w  sprawach świeckich”8. Symptomatycz-

ny w tym względzie jest przebieg tumultu 

w Słupsku w 1524 roku, gdzie mieszkańcy 

nie tylko „wizerunki burzyli i  zniszczyli 

doszczętnie wszystkie ołtarze”, ale rozpę-

dzili starą radę i wybrali nową, co wywo-

łało reakcję księcia Jerzego, który po przy-

byciu do miasta chciał ukarać winnych, 

lecz pod naciskiem i części mieszczan słup-

skich i  własnej rady – wśród której byli 

sprzyjający zmianom dr Stojenthin, Jobst 

von Dewitz, Jakob Wobeser – musiał ustą-

pić i wyrazić zgodę na odprawianie nabo-

żeństw w rycie luterańskim9.

Przełomem we wzajemnych relacjach 

braci stały się wydarzenia będące pokło-

siem układu zawartego w Grimnitz (1529) 

z  Brandenburgią i  przypieczętowanego 

ślubem Jerzego z  margrabianką Małgo-

rzatą (1530). Jak sugeruje Kantzow, mał-

żeństwo to, choć dla Pomorza niezwykle 

korzystne, także pod względem finanso-

wym, było mocno krytykowane przez 

księcia Barnima, nie tylko dlatego, że wią-

zało Pomorze z elektorem Joachimem Ho-

henzollernem, wówczas jednym z  przy-

wódców obozu katolickiego w  Rzeszy. 

W zainicjowaniu konfliktu, a jego źródłem 

było dążenie Barnima do podziału kraju, 

mieli udział doradcy, którzy „poszczuli 

przeciw niemu [Jerzemu] księcia Barni-

ma, mówiąc, iż całe wziął rządy i  księcia 

Barnima pozostawił w  cieniu”10. W  swe 

intrygi wciągnęli żonę Barnima, Annę, 

„mówiąc uszczypliwie, iż do kraju przybę-

dzie Marchijka, która we wszystkich rze-

czach będzie mieć pierwszeństwo. Uzna 

się za znacznie lepszą od księżnej i będzie 

nią pogardzać. Księżna wzięła to sobie 

do serca, (…) i wespół z innymi tak bardzo 

podmawiała księcia Barnima, aż (…) zażą-

dał od Jerzego podziału kraju”11. Zaczęła 

się kabaretowa rywalizacja dworów o  to, 

kto lepsze wyprawi uczty i  zorganizuje 

bardziej szalone zabawy, by tylko pozy-

skać sobie zwolenników12.

Kantzow zwraca uwagę na rolę ambi-

cji, zawiści, zazdrości, intryganctwa i rywa-

lizacji we wczesnym okresie reformacji na 

Pomorzu. Szczegółowo omawia walkę na 

śmierć i życie między burmistrzami Szcze-

cina, Hansem Stoppelbergiem i  Hansem 

Loitzem. Przy czym choć to Stoppelberg 

sprzyjał luteranizmowi, to jednak Kant-

zow – luteranin – całą sympatię skierował 

ku Loitzowi, bo to on stał na straży ładu 

i  porządku w  mieście. Dyskretnie, ale jed-

nak czytelnie, zauważa, iż książę Barnim 

wykorzystywał Stoppelberga przeciw 

starszemu bratu, mając nadzieję, iż „księciu 

Jerzemu niestworzonych rzeczy nawyczy-

nia u szczecinian”13.

Tak więc walka religijna stała się na-

rzędziem sporu dynastycznego o  podział 

kraju, któremu przeciwny był zarówno Je-

rzy, jak też stany księstwa, a do którego parł 

Barnim i jego otoczenie. W tym nurcie zda-

rzeń mieści się wyrażona expressis verbis 

opinia, iż po śmierci Jerzego (1531), Barnim 

i jego doradcy nie mając w społeczeństwie 

autorytetu starszego Gryfity, napotykali 

opór stanów tak w sprawach polityki we-

wnętrznej, jak zagranicznej, umyślili więc 

wykorzystać religię, wydając reskrypt, 

„iż ewangelia święta ma być dopuszczona 

i  głoszona bez przeszkód, byleby żadnych 

przy tym nie było tumultów. Chcieli zatem 

zasłużyć na fawor i  chwałę pierwszeń-

stwa i pragnęli też może na księcia Jerzego 

zrzucić podejrzenie, że to on jeno stał tu na 

przeszkodzie”14.

Ta próba ucieczki „do przodu” w  opi-

nii Kantzowa nie okazała się sukcesem, 

a  ponieważ rozporządzenie nie zyskało 

w sejmie aprobaty, więc wywołało burzę, 

zwłaszcza w miastach „jedni chcieli ewan-

gelii, inni zaś jej zakazania, toteż takie się 

działy gwałty i tumulty, aż litość brała”15. 

Rozsądek przegrywał z emocjami pospól-

stwa, „srożył się przeto gmin przeciw 

zwierzchności. Jakoż i  sprawiedliwości 

nie było już żadnej ni prawa, lecz każdy to 

czynił, co chciał”16. Zaniepokojony rozwo-

jem sytuacji Barnim spróbował skutecz-

nie, jak zapewnia Kantzow, przeciągnąć 

na swą stronę biskupa Manteuffla, które-
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go wcześniej uważał za stronnika zmar-

łego brata17. Podział kraju, jaki nastąpił 

w 1532 roku, jawi się w opisie Kantzowa 

jako konsekwencja niespójnej, ryzykow-

nej polityki wewnętrznej Barnima, której 

apogeum był bunt szczecinian, wygnanie 

burmistrza Loitza (1532), „wbrew książę-

cemu zakazowi i  groźbom”18. Zadowole-

nie Filipa, syna zmarłego księcia Jerzego, 

z  otrzymania części wołogoskiej19 wyni-

kało z  faktu, iż szczecińska „cześć kraju 

więcej nastręczała mozołu niźli część wo-

łogoska”20.

SEJM W TRZEbiATOWiE
Rozwijająca się reformacja i  zdobywanie 

przez zwolenników Lutra coraz więk-

szych wpływów na Pomorzu skłoniły obu 

książąt, dotąd w  ujęciu Kantzowa bardzo 

ostrożnych i  raczej powstrzymujących 

ruch reformacyjny21, do zwołania sejmu do 

Trzebiatowa na dzień św. Łucji (13 grudnia) 

1534 roku, „iżby się w tejże sprawie ułożyć 

ze stanami”22. Kantzow podkreśla radość, 

jaka zapanowała na wieść o  tym wśród 

poddanych: „gdy zatem pisma [o zwołaniu 

sejmu i jego temacie] dotarły do miast i resz-

ty kraju, nie uwierzyli ludzie, niby sen jakiś 

było to dla nich i pomyśleli, że to jeno ma-

midło. Wiele już bowiem razy sejmy urzą-

dzano w  religijnych sprawach, lecz gdy 

tam przybywali, nic im nie przedkładano 

innego ponad to, co na sejmach Rzeszy zo-

stało uchwalone – że przy starym trzeba 

pozostać”23.

Na sejmie, na który zaproszono Jana 

Bugenhagena i grono luterańskich teolo-

gów, ujawniły się – w  relacji kronikarza 

– rozbieżności między niespodziewanie 

przychylnym reformacji stanowiskiem 

książąt a ostrożną reakcję stanów, szlach-

ty i  miast, ostrzegających, by książęta 

„baczyli, co czynią, i  (…) nie ściągali na 

[oba] kraje cesarskiej niełaski”24. Ta po-

wściągliwość wzbudziła zdumienie obu 

Gryfitów („dziwowali się jeno wielce, że 

stany tak się teraz zrzekają ewangelii”25), 

ale po złożeniu uroczystego zapewnienia, 

iż obaj uczynią wszystko, by „majestat ce-

sarski powstrzymać od niełaski”26, uzy-

skali zgodę, aby „w całym kraju ewange-

lię świętą głoszono jasno i bez przeszkód 

oraz wszelki usunięto papizm i  obrządki 

będące wbrew Bogu (…). Był to więc ka-

mień węgielny [reformacji]”27.

Wiele kwestii pozostało jednak jeszcze 

do rozstrzygnięcia: podział dóbr kościel-

nych, kwestie kolegiat, wizytacji i  przede 

wszystkim statusu biskupa i  dominium 

kamieńskiego. Z tekstu Kantzowa można 

wnosić, iż biskup Erazm Manteuffel nie 

miał obiekcji dotyczących spraw czysto 

religijnych, natomiast nie chciał się zgo-

dzić na przyjęcie rozstrzygnięć w  spra-

wach organizacyjno-gospodarczych bi-

skupstwa, mimo iż stany „uznały za dobre, 

iżby pozostało [biskupstwo] i żeby biskup 

kościoły wizytował w kraju”28. Nie zapro-

testował jednak przeciw uchwałom sej-

mu, a „poprosił o czas do pierwszej niedzie-

li po Wielkanocy, w  którym to terminie 

naradzić się miał ze swych stanami i  dać 

odpowiedź, co zrobi”29.

Finał rzeczywiście rozegrał się kilka 

miesięcy później, w czerwcu 1535 roku na 

zjeździe nad Świną. Barnim i Filip obwinili 

biskupa i stany biskupstwa o to, że chcą się 

„wyrzec powszechnej krajowej uchwały 

i  tak się trzymają Rzeszy, jakby chcieli się 

oderwać od Ich Książęcych Łaskawości 

jako swych patronów i  od całego kraju”30. 

Przedstawiając swe stanowisko, stany bi-

skupstwa wskazywały na obawę utraty 

dóbr, jakie biskupi kamieńscy mieli w Mar-

chii i w Meklemburgii, i na to, że „w duchu 

przyjęli ewangelię oraz ordynację [Bugen-

hagena] i chętnie by widzieli, gdyby każdy 

je przyjął w biskupstwie, i nikomu nie będą 

ich wzbraniać; atoli tak otwarcie przyjąć 

ordynację byłoby im trudno z  podanych 

wyżej przyczyn”31 – co spotkało się ze zro-

zumieniem ze strony książąt. Wydarzenie 

to i ogłoszenie ordynacji kościelnej Bugen-

hagena (1535) kończy pierwszy okres refor-

macji na Pomorzu.

* * *

Historia walki o wprowadzenie reformacji 

na Pomorzu przedstawiona przez Kantzo-

wa omija wiele znanych historykom fak-

tów. Autor skupia się, wzorem antycznych 

pisarzy, zwłaszcza Tukidydesa, na zapre-

zentowaniu racji stron sporu i  motywów 

ich działania. Dziejopis nie ulega pokusie 

idealizacji. Księcia Barnima IX/XI, gloryfi-

kowanego przez późniejszych kronikarzy 

i  obdarzonego przydomkiem „Pobożny”, 

maluje w ciemnych barwach, ukazuje jego 

ambicje, uleganie wpływom otoczenia, 

wypomina instrumentalne traktowa-

nie religii, uważa go za winnego podzia-

łu kraju. Postacią pozytywną jest Jerzy I. 

Kantzow podkreśla jego troskę o księstwo, 

umiar i rozwagę. Taka ocena obu Gryfitów 

wynika z  organizującego myślenie histo-

ryka przekonania o  szczególnym znacze-

niu posiadania silnego, scentralizowanego 

państwa – gani on więc i piętnuje tych, któ-

rzy tej idei nie rozumieją i jej nie służą.

Reformacja pomorska w  oczach Kant-

zowa nie ma jednoznacznie pozytywnego 

bohatera. Autor z  szacunkiem wymienia 

kilku uczonych kaznodziejów i  teologów, 

przede wszystkim Jana Bugenhagen, ale 

przerażające go „pospólstwo” i  jego cha-

otyczne czyny, opisywane z  ogromnym 

500 LAT REFORMACJI

T. Kantzow, Pomerania: kronika pomorska z XVI wieku, 
tłum. K. Gołda,  tłum. tekstów łacińskich E. Buszewicz, 

przypisy i komentarze T. Białecki, K. Gołda, E. Rymar, 
Szczecin 2005

69

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI nr 1-3 / 2017



dramatyzmem, to właściwy podmiot i siła 

napędowa wydarzeń. Taki obraz nie mógł 

podobać się późniejszym historykom Po-

morza. Dlatego też jeden z czołowych teo-

logów, profesor Pedagogium Książęcego 

Daniel Cramer (1568–1637), stworzył na 

początku XVII wieku nową wykładnię 

protestanckiej rewolucji, bardziej odpo-

wiadającą luteranizmowi zwycięskiemu, 

którą przyjął i  utrwalił ostatni kronikarz 

niepodległego Pomorza Johannes Micra-

elius (1597–1658).

Na koniec należy dodać, iż bilans przy-

jęcia nowej konfesji okazał się dla księstwa 

raczej korzystny. Dzięki sekularyzacji dóbr 

klasztornych i zgromadzonego w nich ma-

jątku władcy zyskali potężne zaplecze fi-

nansowe, dawne klasztory przebudowano 

na potrzeby dworu, książąt stać było na 

zatrudnianie wybitnych artystów czy eks-

centryczne realizacje, takie jak rezydencja 

myśliwska w  Podlesiu (Friedrichswalde). 

Nastąpił rozwój szkolnictwa (reforma uni-

wersytetu w  Greifswaldzie, powstanie 

Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu kobiet
brązowy medal z  Akademickich Mi-

strzostw Polski w  futsalu przywiozły 

studentki Uniwersytetu Szczecińskiego. 

W  zawodach rozegranych w  Katowi-

cach podopieczne Piotra Sochańskiego 

zajęły siódmą pozycję, w typach uczelni 

– trzecią.

Trudno było o  wyższe miejsce. 

W  ćwierćfinale nasz zespół trafił na póź-

niejszego mistrza – Państwową Wyższą 

Szkołę Zawodową w  Wałbrzychu. Rywal 

pokazał klasę. Wygrał 7:2.

Była to pierwsza turniejowa poraż-

ka szczecinianek. W  fazie grupowej nasz 

zespół zwyciężył 2:0 z  reprezentacją Uni-

wersytetu Pedagogicznego w  Krakowie 

oraz zanotował dwa remisy z  uczelniami 

z  Katowic – Uniwersytetem Śląskim oraz 

Akademią Wychowania Fizycznego. To 

wystarczyło, by awansować do czołowej 

ósemki imprezy, w  której rywalizowano 

już systemem pucharowym.

W kolejnej rundzie zbyt mocne okazały 

się teamy wspomnianej Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w  Po-

znaniu. Za to w grze o 7. lokatę szczecińskie 

studentki pewnie pokonały Akademię 

Wychowania Fizycznego w Gdańsku (5:1). 

W  klasyfikacji typów uczelni wyżej upla-

sował się tylko krakowski Uniwersytet 

Jagielloński oraz poznański UAM.

Najskuteczniejszą snajperką naszej eki-

py była Patrycja Michalczyk, zdobywczyni 

sześciu bramek.

„Brązowy” skład zespołu Uniwersytetu 

Szczecińskiego: Beata Niesterowicz, Kata-

rzyna Gajda, Magdalena Szwed, Katarzyna 

Tarnowska, Joanna Preś, Anita Piekarek, 

Patrycja Michalczyk, Aleksandra Sudyk, 

Katarzyna Piotrowska, Kamila Szafrańska, 

Katarzyna Jasińska. u

Paweł Stężała

instruktor

Studium Wychowania Fizycznego 

i Sportu US

Pedagogium Książęcego w Szczecinie) i lite-

ratury pomorskiej. Pod panowaniem Gry-

fitów luteranizm stał się istotnym elemen-

tem wyznaniowej i kulturowej tożsamości 

mieszkańców Księstwa Pomorskiego. u

1 Przebieg reformacji na Pomorzu jest dobrze przebadany 
przez historyków, takich jak Martin Wehrmann, Ferdinand 
Bahlow, Hellmuth Hayden, a  w  ostatnich latach Eberhard 
Völker czy Maciej Ptaszyński. Prezentowany tekst nie jest 
dyskusją z ich tezami, ma na celu prezentację relacji Tomasza 
Kantzowa.

2 Jerzy Strzelczyk uważa, iż Kantzow uchodzić może „nie tylko 
za właściwego ojca historiografii pomorskiej, ale także kar-
tografii Pomorza”, jego mapy mogą być bowiem wcześniej-
sze od mapy autorstwa Petrusa Artopoeusa (Peter Becker, 
1491-1563), powszechnie uznawanej za pierwszą samoistną 
mapę księstwa, a opublikowanej w 1550 roku w Kosmogra-
fii Sebastiana Münstera. J. Strzelczyk, Tomasz Kantzow jako 
historyk na tle epoki, w: T. Kantzow, Pomerania: kronika po-
morska z XVI wieku, tłum. K. Gołda, tłum. tekstów łacińskich  
E. Buszewicz; przypisy i  komentarze T. Białecki, K. Gołda,  
E. Rymar, Szczecin 2005, t. I, s. 29. Mapy znajdujące się w tzw. 
kopenhaskim rękopisie dzieła Kantzowa (Slg.Thott 644, Fol. 
Bl. 184v–185 451v–452) są reprodukowane w  artykule  
J. Petersohna, Die dritte hochdeutsche Fassung von Kantzows 
Pommerscher Chronik. Identifikation eines verkannten Ge-
schichtswerkes, w: „Baltische Studien”, NF, 59, 1973, wkładka 
między stronami 32–33; oraz w: T. Kantzow, Pomerania (…), 
t. II, s. 242.

3 Tamże, t. II, s. 135.
4 Tamże, t. II, s. 150.

5 Tamże, t. II, s. 150.
6 Tamże, t. II, s. 153.
7 Tamże, t. II, s. 157.
8 Tamże, t. II, s. 158.
9 Tamże, t. II, s. 162.
10 Tamże, t. II, s. 179.
11 Tamże.
12 „I od tej pory na wyścigi hulali książęta i księżne oraz dwór, 

jedni drugim na przekór, osobliwie zaś ci po stronie księcia 
Barnima. Wszystkich bowiem próbowali sposobów, iżby 
uskutecznić podział”; tamże, t. II, s. 180.

13 Tamże, t. II, s. 182.
14 Tamże, t. II, s. 188.
15 Tamże.
16 Tamże, t. II, s. 189.
17 Tamże, t. II, s. 191.
18 Tamże, t. II, s. 192.
19 Tamże, t. II, s. 194.
20 Tamże, t. II, s. 195.
21 Tamże, t. II, s. 204.
22 Tamże.
23 Tamże, t. II, s. 204, 205.
24 Tamże, t. II, s. 207.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże.
28 Tamże, t. II, s. 208.
29 Tamże. Bogdan Wachowiak interpretuje inaczej zachowanie 

Manteuffla: „Biskup kamieński Erazm Manteuffel odmówił 
zgody na przyjęcie reformacji z powodu zbyt daleko idącego 
ograniczenia jego praw”; B. Wachowiak, Próby scentralizo-
wania państwa pomorskiego za Bogusława X i  jego następców, 
w: Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. II, cz. I, Poznań 1976,  
s. 815.

30 T. Kantzow, Pomerania (…), t. II, s. 214.
31 Tamże.
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Nowości
Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego 

opracowała Magdalena Szarmach, Wydawnictwo Naukowe US

Adrianna Seniów

SŁOWNICTWO PSYCHOLOGICZNE 

WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE 

OGÓLNEJ

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US

ISBN: 978-83-7972-104-7  

oprawa twarda, format B5, s. 324

cena 55,00 zł

Celem niniejszej monografii jest próba opisu i ana-

lizy słownictwa psychologicznego obecnego we 

współczesnej polszczyźnie, które ma wyraźnie dy-

chotomiczny charakter – składają się na nie zarów-

no jednostki o szerokim zasięgu, jak i specjalistyczne 

terminy. Jak podkreślają sami psychologowie, poję-

cia psychologiczne funkcjonują nie tylko w obrębie 

dyscypliny, lecz i w innych naukach, a także w życiu 

codziennym. 

Ze wstępu

Katarzyna Orfin-Tomaszewska

POLITYKA PROMOCJI 

W KREOWANIU WIZERUNKU 

PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US

ISBN: 978-83-7972-085-9 

oprawa miękka, format B5, s. 233

cena 58,00 zł

Niniejsza monografia jest jedną  z  nielicznych pu-

blikacji naukowych dotyczących problematyki 

kształtowania wizerunku obszaru turystycznego, 

zarówno na krajowym jak i  międzynarodowym 

rynku wydawniczym. Koncepcja pracy odwołuje 

się do problematyki teoretycznej jak i empirycznej. 

Jest to oryginalne opracowanie teoretyczne jak 

i  pragmatyczne, którego adresatami  są nie tylko 

przedstawiciele środowisk akademickich. Przedsta-

wione aspekty instrumentalne powinny być cenną 

pomocą w kształtowaniu polityki promocji turysty-

ki oraz oddziaływania na wizerunek turystyczny 

przez pracowników jednostek samorządu teryto-

rialnego wszystkich szczebli, a  także regionalnych 

i lokalnych organizacji turystycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Aleksandra Panasiuka

kierownika Katedry Zarządzania Turystyką

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US

ISBN: 978-83-7972-083-5 

oprawa miękka, format B5, s. 326

cena 59,00 zł

Przyjęty w Polsce w 1989 roku, na początku trans-

formacji, neoliberalny model rozwoju państwa, 

związany był z  ograniczeniem jego aktywności  

w procesach społeczno-gospodarczych. Stworzyło 

to warunki do rozwoju gospodarki rynkowej, ale 

z  uwagi na jej istotę – ograniczyło zaangażowanie 

państwa w sferę realną rynku i wsparcie podmio-

tów gospodarczych ze środków publicznych. Wy-

magało to jednocześnie wprowadzenia rozwiązań 

ograniczających negatywne skutki funkcjonowa-

nia mechanizmu rynkowego. Rolę korygującą mia-

ły pełnić między innymi jednostki samorządowe. 

Rozpoczęty proces decentralizacji państwa sprawił, 

że jednym z ważniejszych zadań samorządów stało 

się zaspakajanie potrzeb mieszkańców na poziomie 

lokalnym.

Ze wstępu

Tomasz Kwarciński

DOSTĘPNOŚĆ PUBLICZNEGO 

TRANSPORTU ZBIOROWEGO

NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE
ASPEKTY METODYCZNE I PRAGMATYCZNE
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Hieronim Kaczmarek

POLSKIE BADANIA NAD STAROŻYTNYM 

EGIPTEM  DO KOŃCA XIX WIEKU

wydanie I, Wydawnictwo Naukowe US

ISBN: 978-83-7972-080-4 

oprawa miękka, format B5, s. 416

cena 65,00 zł

Te fakty raczej nie budzą wątpliwości: wzrastająca corocznie liczba wycieczek 

do Egiptu, liczne publikacje na temat starożytnej cywilizacji, które zalewają 

nasz rynek i które są przez ten rynek wchłaniane, filmy i programy telewizyjne 

– to dość sugestywny dowód na wzrost zainteresowań cywilizacją starożytne-

go Egiptu. I choć poziom owych publikacji jest dość zróżnicowany: od solidnych, 

odkrywczych studiów do rzeczy popularnych, powierzchownych, czy czasami 

wręcz bałamutnych, to samo zjawisko fascynacji odległącywilizacją jest bezdy-

skusyjne. W  sposób nieledwie naturalny pojawia się przed nami cały zestaw 

pytań. Jak wyglądało to wcześniej? Od kiedy możemy mówić o zainteresowa-

niu się Polaków tą odległą krainą? Jaki był nasz wkład w badania nad jej prze-

szłością? Od kiedy możemy mówić o polskiej egiptologii jako nauce?

W niniejszej pracy podejmuję próbę odpowiedzi na te pytania. Pozornie jest 

to bardzo proste. W nauce polskiej dość długo utrzymywała się opinia, że nasze 

zainteresowania naukowe starożytnym Egiptem w  niewielkim tylko stopniu 

wykraczały poza przypadek, a do końca XIX wieku nasz udział w tych bada-

niach był raczej symboliczny. Pogląd ten – to jedna z podstawowych tez mojej 

pracy – wydaje mi się nieuzasadniony. Systematyczne, prowadzone przez wiele 

lat poszukiwaniabibliograficzne pozwoliły mi zgromadzić rozliczne publikacje, 

które dość wyraźnie tego rodzaju sądy podważają. Tych materiałów źródło-

wych jest tak wiele, że nie wszystkim będę mógł w tych studiach poświęcić tyle 

miejsca, na ile zasługują.

Ze wstępu

MONOgRAFiE

• Dąbrowska D.,  Litwin M. (red.), Romantyzm w kulturze popularnej, s. 244, 

cena 45 zł

• Jarzębińska A., Wsparcie społeczne w interakcjach rodziców dzieci z Zespołem 

Edwardsa – użytkowników forum internetowego, s. 176, cena 38 zł

• Kuczalska-Reinschmit P., E pur si muove… Publicystyka społeczna z lat 1881–1918, 

wybór i wstęp Zawiszewska A., s. 684, cena 60,00 zł

• Kołodziej-Durnaś A., Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja. Socjologiczne 

studium krytyczne (dodruk), s. 496, cena 55,00 zł

• Kryk B. (red.), Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii 

w gospodarstwach domowych, s. 208, cena 45 zł

• Kwarciński T., Dostępność publicznego transportu zbiorowego na obszarach 

wiejskich w Polsce. Aspekty metodyczne i pragmatyczne, s. 326, cena 59 zł

• Nockowski M. (red.), Homo religiosus. Różne wymiary religijności na Pomorzu 

Zachodnim, t. 1, s. 174, cena 25 zł

• Orfin-Tomaszewska K., Polityka promocji w kreowaniu wizerunku produktu 

turystycznego, s. 235, cena 58 zł

• Rumiński R., Acquiring financial capital by small business with special emphasis on 

debt financing – the case of California. The experiences of small business in the United 

States, s. 298, cena 56,00 zł

• Seniów A., Słownictwo psychologiczne we współczesnej polszczyźnie ogólnej, s. 324, 

cena 55 zł

• Terc A., Spacery z Puszkinem, przekład i komentarz  Kowalska-Paszt I., s. 202,  

cena 32,00 zł 

• Zieliński S., Liga Narodowa na Rusi 1890–1920. Fragment historii pracy polskiej 

na kresach południowo-wschodnich, wstęp i opracowanie Wątor A., s. 116,  

cena 45,00 zł

CZASOPiSMA

• Acta Biologia nr 23, red. A. Zawal, s. 150, cena 3,50 zł

• Acta Iuris Stetinensis nr 4(16)2016, red. M. Andrzejewski, s. 130, cena 20,00 zł

• Acta Politica Polonica nr 1(35)2016, red. J. Mieczkowski, M. Drzonek, s. 76, cena 

25,00 zł

• Acta Politica Polonica nr 2(36)2016, red. J. Mieczkowski, M. Drzonek, s. 118, 

cena 30,00 zł

• Acta Politica Polonica nr 3(37)2016, red. J. Mieczkowski, M. Drzonek, s. 116, 

cena 30,00 zł

• Acta Politica Polonica nr 4(38)2016, red. J. Mieczkowski, M. Drzonek, s. 88,  

cena 25,00 zł

• Analiza i Egzystencja nr 35/2016, red. R. Ziemińskia, s. 138, cena 32,00 zł

• Analiza i Egzystencja nr 36/2016, red. R. Ziemińskia, s. 132, cena 32,00 zł

• Annales Neophilologiarum nr 9, red. E. Komorowska, s. 250, cena 45,00 zł

• Central European Journal of Sport Science and Medicine vol. 15 nr 3/2016,  

red. J. Eider, s. 57, cena 12,00 zł 

• Colloquia Germanica Stetinensia nr 25, red. D. Sośnicka, M. Lisiecka-Czop,  

P. Sulikowski, s. 410, cena 56,00 zł

• Colloquia Theologica Ottoniana 1/2016, red. G. Wejman, s. 242, cena 32,00 zł

• Colloquia Theologica Ottoniana 2/2016, red. G. Wejman, s. 242, cena 32,00 zł

• Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4(36)2016,  red. B. Meyer, s. 220,  

cena 38,00 zł

• Ekonomiczne Problemy Usług nr 124/2016, The shipping market and the port 

services markets in a changing environment, red. M. Mańkowska, s. 162, cena 35 zł 
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• Ekonomiczne Problemy Usług nr 125/2016, Wyzwania Unii Europejskiej 

a stabilność finansów samorządowych, red. K. Brzozowska, M. Szaja, s. 368,  

cena 55 zł 

• European Journal of Service Management vol. 20 no. 4/2016, red. A. Panasiuk, 

s. 74, cena 12,00 zł

• Folia Oeconomica Stetinensia nr 16 (24)2016, Issue 1, red. W. Tarczyński, s. 316, 

cena 48,00 zł

• Marketing i Zarządzanie 5(46)2016, Przeobrażenia w marketingu na współczesnym 

rynku, red. G. Rosa, s. 190, cena 38,00 zł

• Meluzyna. Dawna literatura i kultura nr 1(4)2016, red. W. Wojtowicz, s. 112, 

cena 12,00 zł

• Nowa Krytyka nr 37, red. J. Kochan, s. 268, cena 36,00 zł

• Opuscula Sociologica nr 1/2016, red. J. Machaj, s. 76, cena 12,00 zł

• Opuscula Sociologica nr 2/2016, red. A. Kołodziej-Durnaś, s. 118, cena 20,00 zł

• Pedagogika Szkoły Wyższej nr 1/2016 (19), red. M. Chutorański, s. 202,  

cena 25,00 zł

• Problemy Transportu i Logistyki nr 1(37)2017, Z badań nad uprawą morza 

i transportowym wykorzystywaniem rzek (Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. Franciszka 

Gronowskiego), red. E. Załoga, s. 346, cena 60 zł

• Przeszłość Demograficzna Polski 37/2015, nr 2, red. P. Guzowski, s. 178,  

cena 25,00 zł

• Przeszłość Demograficzna Polski 37/2015, nr 4, red. D. Chojecki, s. 184,  

cena 5,00 zł

• Przeszłość Demograficzna Polski 38/2016, nr 1, red. M. Szołtysek, s. 136,  

cena 20,00 zł

• Przeszłość Demograficzna Polski 38/2016, nr 2, red. D. Chojecki, s. 144,  

cena 20,00 zł

• Studia Informatica Pomerania nr 39, Gospodarka oraz społeczeństwo 

informacyjne – metody i narzędzia, red. A. Szewczyk, G. Wojarnik, s. 136,  

cena 25,00 zł

• Studia Informatica Pomerania nr 40, Rozrywka i kultura w Internecie – metody 

i technologie, red. A. Szewczyk, E. Krok, s. 134, cena 25,00 zł

• Studia Informatica Pomerania nr 41/2016, (41), Technologie mobilne  

we wspomaganiu zarządzania, red. K. Nermend, A. Borawska, s. 112, cena 25,00 zł

• Studia Informatica Pomerania nr 4/2016, (42), Metody komputerowe w procesie 

podejmowania decyzji, red. Z. Szyjewski, K. Muszyńska, s. 122,  

cena 25,00 zł

• Studia i Prace WNEiZ nr 43, Zarządzanie, t. 1, red. T. Wiśniewski, s. 238,  

cena 38,00 zł

• Studia i Prace WNEiZ nr 44, Problemy współczesnej ekonomii, t. 3,  

red. D. Miłaszewicz, R. Nagaj, P. Szkudlarek, s. 300, cena 48,00 zł

WYDAWNICTWO NAUKOWE  

UNIWERSYTETU SZCZECIńSKIEGO

ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin

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

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

www.wn.usz.edu.pl

www.facebook.com/wydawnictwonaukowe.uniwersytetuszczecinskiego

NASZE KSIĄŻKI KUPISZ:

•	w	e-księgarni	Uniwersytetu	Szczecińskiego

www.wydawnictwo.univ.szczecin.pl

•	w	siedzibie	Wydawnictwa,	ul.	Mickiewicza	66	(WNEiZ	US)

•	w	Księgarni	Akademickiej,	al.	Papieża	Jana	Pawła	II	40/4

•	w	Księgarni	Economicus,	ul.	Krzywoustego	8

• Studia i Prace WNEiZ nr 46/2016, Gospodarka regionalna i międzynarodowa,  

t. 1, red. B. Kryk, R. Knap, s. 444, cena 60,00 zł

• Studia i Prace WNEiZ nr 46/2016, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, t. 2, 

red. B. Kryk, G. Leśniewska, s. 366, cena 55,00 zł

• Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 13/2016, red. G. Wolska, s. 198,  

cena 35,00 zł

iNNE

• Nakonieczna-Kisiel H. (red.), Trends In the word Economy nr 8. Global Economy 

at the Crossroads, s. 228, cena 18,00 zł

WERSJE ElEKTRONiCZNE

Wybrane czasopisma i zeszyty naukowe są dostępne bezpłatnie w wersji 

elektronicznej na platformie ePNP.pl, e-Publikacje Nauki Polskiej 

www.epnp.pl/uczelnia/uniwersytet_szczecinski

Wybrane monografie są natomiast dostępne w największej czytelni internetowej 

w Polsce – www.ibuk.pl
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