
PR
ZE

G
LĄ

D
 U

N
IW

ER
SY

TE
CK

I
– 

pi
sm

o 
U

ni
w

er
sy

te
tu

 S
zc

ze
ci

ńs
ki

eg
o.

 
W

yd
aj

e 
Bi

ur
o 

Pr
om

oc
ji 

i I
nf

or
m

ac
ji 

U
S

Bi
ur

o 
Pr

om
oc

ji 
i I

nf
or

m
ac

ji 
U

S:
Kr

zy
sz

to
f T

rz
ci

ńs
ki

 (d
yr

ek
to

r),
 M

ar
ik

a 
G

oł
da

 
(r

ze
cz

ni
k 

pr
as

ow
a)

, M
ag

da
le

na
 S

er
ed

yń
sk

a,
 

A
da

m
 M

or
aw

sk
i, 

A
rt

ur
 S

zw
ed

o

Re
da

kt
or

ka
 n

ac
ze

ln
a 

El
żb

ie
ta

 B
. N

ow
ak

W
sp

ół
pr

ac
ow

ni
cy

: 
Jo

an
na

 D
an

ie
k,

 A
nn

a 
H

un
cz

ak
, A

nn
a 

Li
nk

a,
 

A
gn

ie
sz

ka
 M

aj
ew

sk
a,

  P
au

lin
a 

O
le

ch
ow

sk
a,

 
Be

gi
na

 S
ła

w
iń

sk
a,

  I
w

on
a 

Sm
ol

ec
, D

or
ot

a 
Św

ie
rc

zy
ńs

ka
, K

at
ar

zy
na

 P
ię

ko
ś,

 W
ie

sł
aw

 
D

ep
tu

ła
,  

Pa
w

eł
 G

ąs
ow

sk
i, 

 P
io

tr
 K

lim
ek

, 
Pa

w
eł

 P
iw

ow
ar

cz
yk

 i 
in

ni
.

Fo
to

: 
Je

rz
y 

G
ie

dr
ys

, M
ic

ha
ł K

ul
ik

, K
rz

ys
zt

of
 T

rz
ci

ńs
ki

 
i i

nn
i

Pr
oj

ek
t g

ra
fic

zn
y:

 
To

m
as

z 
Ta

rn
ow

sk
i

G
ra

fik
a 

na
 o

kł
ad

ce
: 

Pi
ot

r D
ep

ta

Sk
ła

d 
ko

m
pu

te
ro

w
y,

 k
or

ek
ta

: 
M

on
ik

a 
W

an
ce

rz

D
ru

k:
 

Pr
in

t G
ro

up

A
dr

es
 re

da
kc

ji:
 

Bi
ur

o 
Pr

om
oc

ji 
i I

nf
or

m
ac

ji 
U

S,
al

. P
ap

ie
ża

 Ja
na

 P
aw

ła
 II

 2
2a

, p
ok

ój
 0

19
,  

te
l. 

91
 4

44
 1

3 
10

, 
e-

m
ai

l: 
ga

ze
ta

@
un

iv
.s

zc
ze

ci
n.

pl
 

cz
as

op
is

m
o 

on
-l

in
e:

w
w

w
.u

ni
v.

sz
cz

ec
in

.p
l/p

rz
eg

la
d

Re
da

kc
ja

 p
rz

yj
m

uj
e 

te
ks

ty
 w

ył
ąc

zn
ie

 w
 fo

rm
ie

 
el

ek
tr

on
ic

zn
ej

; z
as

tr
ze

ga
 s

ob
ie

 p
ra

w
o 

do
 

re
da

go
w

an
ia

 i 
do

ko
ny

w
an

ia
 s

kr
ót

ów
 te

ks
tó

w
 

or
az

 o
dm

ow
y 

pu
bl

ik
ac

ji 
na

de
sł

an
yc

h 
m

at
er

ia
łó

w
.

N
um

er
 z

am
kn

ię
to

 1
6.

04
.2

01
0

N
ak

ła
d:

 2
00

0 
eg

z.

Elżbieta Beata 
Nowak

Drodzy Czytelnicy,

wspólnie z Samorządem Studenckim, zainspiro-
wani myślą prof. Tadeusza Sławka (UŚ), podejmujemy 
na łamach wiosennego numeru „Przeglądu” próbę 
ukazania proporcji pomiędzy realizacją idei univer-
sitas (grupa osób, którą jednoczy wspólny cel, interes 
i zamiłowanie) a societas (inny rodzaj wspólnoty, orga-
nizującej się w oparciu o inne relacje między jednost-
kami) na Uniwersytecie Szczecińskim 

W roku obchodów jubileuszu ćwierćwiecza ist-
nienia naszej Alma Mater o tej szczególnie ważnej re-
lacji dyskutują na naszych łamach przedstawiciele na-
ukowców i braci studenckiej. Ci ostatni wypowiadają 
się także w sondzie o sposobie pojmowania wybranej 
przez siebie roli społecznej, a pytanie, czy żacy prze-
jawiają charakterystyczny dla Polaków „patologiczny 
indywidualizm” przewija się w kilku artykułach tego 
wydania „Przeglądu”. Dopełnienie głównego tema-
tu numeru stanowi wywiad, którego Iwonie Smolec 
udzieliła prorektor ds. studentów, dr hab. prof. US Mi-
rosława Gazińska, poruszając wiele zagadnień, które 
zainteresują każdego studiującego.

Zmierzyliśmy się także z zadaniem niewykonal-
nym – próbą sportretowania najliczniejszej części 
społeczności akademickiej US – ponad 30 000 studen-
tów. Bogactwo i różnorodność przykładów dynamicz-
nego funkcjonowania tej grupy zdumiewa – na naszej 
uczelni działa ponad sto organizacji i kół naukowych! 

Najaktywniejsze wzięły udział w Dniach Otwartych – 
pisze o tym w artykule Uniwersytet to studenci nowa 
rzeczniczka prasowa US – Marika Gołda. Innych przed-
stawiamy, podsumowując działalność obchodzącego 
10 rocznicę istnienia Koła Naukowego Filozofii czy 
równej mu wiekiem poradni prawnej, a także prezen-
tując dopiero rozpoczynające pracę Koło Pro Publico 
Bono. Tekstem o znaczącym tytule Student: superbo-
hater, chcemy dać z jednej strony żartobliwą, z drugiej 
zaś niezwykle cenną wskazówkę niejednemu „pierw-
szakowi”. 

Znacznie poważniejszym i konkretnym wskaza-
niem mogło okazać się spotkanie w wypełnionej po 
brzegi młodymi słuchaczami auli Wydziału Huma-
nistycznego z prof. Leszkiem Balcerowiczem, który 
w ramach cyklu „Szczecin Humanistyczny” wygłosił 
wykład „Kryzys a gospodarka polska”, zachęcając do 
podejmowania działań w sferze organizacji pozarzą-
dowych. 

Kolejne wydanie „Przeglądu Uniwersyteckiego” 
poświęcimy miejscu i roli kobiet w społeczności uni-
wersyteckiej. Zadamy również pytanie o pozytywne 
i negatywne skutki realizacji feministycznego postu-
latu rozbijania struktur obciążonych wielowiekową 
tradycją patriarchalną.

Zapraszam do lektury!
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E  tos studenta

TEMAT NUMERU 

Elżbieta B. Nowak: Temat naszej dzisiejszej 
dyskusji redakcyjnej to współczesny etos studen-
ta. Jest dziś z nami profesor Mirosław Rutkowski, 
etyk, którego proszę o defi nicję tego pojęcia.

Prof. Mirosław Rutkowski: Etos jest zbiorem za-
sad lub wartości, zwykle moralnych – chociaż nie za-
wsze, bo mogą go konstytuować również reguły oby-
czaju, które kierują zachowaniem ludzi. Należy zwrócić 
uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze – nie ma etosu in-
dywidualnych osób. Etos jest zawsze wzorcem postę-
powania określonej grupy; dlatego mówimy o etosie 
rycerskim, etosie nauczyciela, studenta czy urzędnika. 
No i po drugie – nie ma etosu o negatywnej wymowie 
moralnej, np. bandziora czy chuligana. To wzorzec po-
stępowania, który zawsze jest oceniany pozytywnie. 

E.B. Nowak: Dziękuję bardzo. Podczas po-
przedniej dyskusji sformułowane zostały różnego 
rodzaju diagnozy dotyczące obecnego funkcjono-
wania uniwersytetu. Wśród jej uczestników poja-
wiły się głosy mówiące o tym, że zanikają właści-

we relacje między studentami a wykładowcami. 
Przyczyn tego stanu rzeczy upatruje się m.in. 
w umasowieniu studiów, wykładowcy właściwie 
już nie są w stanie rozpoznać swoich studentów 
oraz ich możliwości, nie są też w stanie poświęcić 
im wystarczająco dużo uwagi.

Na początku naszej rozmowy chciałabym za-
pytać obecnych z nami wykładowców: jaki etos 
studenta obowiązywał w czasach, kiedy państwo 
studiowali?

Prof. Mirosława Gazińska: Nawiązując do defi ni-
cji sformułowanej przez pana profesora Rutkowskiego, 
uważam, że etos studenta powinien być rozważany 
w szerszym kontekście, jaki stanowi etos akademicki. 
Wracając do pytania. W czasach, w których studiowa-
łam, niezaprzeczalnym faktem była elitarność – studia 
były dobrem rzadkim. Przynależność do grupy stu-
denckiej stanowiła wyraźny wyróżnik. Osobną kwestie 
stanowił system rekrutacyjny i funkcjonowanie tzw. 
punktów za pochodzenie. Dla młodych ludzi – zmo-
tywowanych, zdolnych i żądnych wiedzy – wartością 
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TEMAT NUMERU

było tak studiowanie na wymarzonym kierunku, jak 
i przynależność do grupy. Kilkadziesiąt lat temu inny 
był status studenta, określany zarówno przez samą 
grupę, uczelnię, jak i społeczeństwo. Dziś studia stały 
się dobrem w zasadzie powszechnym, dla przykładu, 
kiedy w 1985 roku Uniwersytet Szczeciński rozpoczy-
nał swoją działalność, studiowało na nim ok. 5 tys. 
studentów, teraz studiuje ok. 30 tys. młodych ludzi – 
trudno mówić w takich warunkach o elitarności. 

Prof. Inga Iwasiów: Studiowałam w latach osiem-
dziesiątych, zaczynałam w stanie wojennym. W związ-
ku z tym nasz etos był także etosem politycznym. Na 
pewno czuliśmy się wspólnotą jako ci, którzy chcą dą-
żyć do zmiany, a konieczność tę czuło się w powietrzu. 
Na pewno elitarność, o której mówiła pani rektor, była 
ważna. Wybór kierunku studiów był bardzo ważny, 
stanowił ukoronowanie edukacji licealnej, też świa-
domie kształtowanej. Mniej zadarzało się przypadko-
wych wyborów, przynajmniej wśród humanistów. Na 
studia przychodziliśmy już z przeczytaną biblioteką, 
wiedząc, czego chcemy i świadomością, że musimy 
się starać, aby te cele zostały osiągnięte. Świat wtedy 
był z jednej strony prostszy, a z drugiej strony – bar-
dziej skomplikowany. Jeżeli chciało się osiągnąć coś 
więcej niż etat w szkole podstawowej, to trzeba było 
już w czasie studiów wykazać się nieprzeciętnymi 
umiejętnościami. Faktycznie występowała też potrze-
ba tej aktywności, która zanika, a obwiniałabym o to 
kulturę masową. Na nasze postawy wpływa nie tylko 
to, że nie jesteśmy dziś już taką elitarną grupą, kiedy 
podejmujemy studia, ale też to, że żyjemy w świecie 
kultury masowej. 

Współczesny student często dodatkowo pracuje, 
ale też ma tak obszerną ofertę różnych sposobów tra-
cenia czasu, że często ulega pokusom. Natomiast my 
faktycznie często spędzaliśmy czas dyskutując o tym, 
co było przedmiotem studiów. Studia nam się „rozle-
wały” na życie. Czytaliśmy wspólnie książki i o nich roz-
mawialiśmy, naprawdę byliśmy na bieżąco z nowościa-
mi wydawniczymi: powieścią, studium fi lozofi cznym, 
rozprawą z socjologii. Człowiek, który jest studentem 
fi lologii polskiej, ma taki obowiązek. Oczywiście, nie 
wszyscy od rana do nocy czytali książki, ale ton nada-
wali ci, którzy czytali, grali w teatrze, pisali. To było też 
bardzo charakterystyczne dla tamtego czasu. 

Nie chciałabym jednak, żebyście państwo odnieśli 
wrażenie, że chcę swą wypowiedzią stworzyć kontra-
punkt – powiedzieć, że wówczas było świetnie i my 
byliśmy znakomici, a z tego należałoby wywnioskować, 
że dzisiaj jest zupełnie inaczej. To „dzisiaj” jest bardziej 
różnorodne. Kwestia relacji ze studentami i tego, czy 
tworzymy wspólnotę, jest otwarta. To prawda, wielu 
swoich studentów nie znamy z imienia i nazwiska, nie 
możemy znać kilkuset osób rocznie. Ale już podczas 
seminariów nawiązuję bardzo bliskie relacje intelektu-
alne. Myślę, że większość z nas wówczas poznaje i roz-
wija możliwości swoich studentów i wykonuje z nimi 
tę pracę, która kiedyś dotyczyła prawie wszystkich 
form dydaktycznych. Chcę wyraźnie pochwalić moje 
studentki, które przecież nierzadko podejmują pracę 
zarobkową, rozpoczynają inny kierunek studiów albo 
wychowują dzieci, czyli spełniają różne role, za inten-
sywność pracy na seminarium. Tak, seminarium jeszcze 
ratuje ten model dydaktyki, który dla humanistów jest 
najważniejszy. 

Uczestnicy dyskusji

fot. Krzysztof Trzciński
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Dr Małgorzata Makiewicz: Zacznę od idei uniwer-
sytetu. Kiedyś wybitny matematyk, fizyk, filozof Henri 
Poincaré próbował wyjaśnić studentom, czym jest na-
uka: „Tak, jak dom buduje się z cegieł, ale zbiorem ce-
gieł nie jest, tak i naukę tworzą fakty, choć nie jest ona 
jedynie ich zbiorem”. Podobnie uniwersytet to nie tylko 
profesorowie, studenci, administracja, system organiza-
cyjny i aparatura. Uniwersytet tworzy poczucie tożsa-
mości, świadomość i funkcjonujący wciąż etos studenta 
i… pracownika naukowego. 

Zanim powiem o moim studiowaniu, chciałabym 
wrócić do lat sześćdziesiątych, kiedy moja mama studio-
wała prawo na UAM w Poznaniu. Jej czapka studencka 
jest jedną z moich najcenniejszych pamiątek. Pamię-
tam, jak z dumą i sentymentem opowiadała o czasach 
studenckich, pokazując starannie przechowywany znak 
swej przynależności do społeczności studentów wy-
działu prawa. Być może dziś dla studentów symbol ten 
nie za bardzo jest zrozumiały, nie wiem, czy chcieliby 
używać podobnego nakrycia głowy i czy w ogóle mają 
potrzebę uzewnętrznienia swojej tożsamości i przyna-
leżności do uczelni i wydziału. Być może czapka byłaby 
traktowana jako staromodny gadżet, nie zaś tradycyjny 
symbol społeczności czy poglądów np. politycznych. 

Moje studia w latach osiemdziesiątych charaktery-
zował kameralny klimat nauk matematycznych. Kiedy 
przyszłam na pierwszy rok, to ze wszystkimi (prawie) 
asystentami byliśmy na „ty”, co ani nie przeszkadzało, 
ale też niespecjalnie pomagało w zdobywaniu wiedzy. 
Z pewnością było sympatyczne i upraszczało nieraz 
pewne sprawy. Oczywiście do profesorów zwracaliśmy 
się inaczej. Bardzo dobrze wspominam fantastyczny 
ruch kół naukowych. Podczas obozów mieliśmy możli-
wość zaprzyjaźnienia się z pracownikami i z nauką. Stu-
dia kończyły się egzaminem magisterskim, po którym 
najlepsi otrzymywali „uniwersytecką rekomendację do 
pracy”. Stypendia naukowe były wysokie, relatywnie ko-
rzystniejsze niż teraz. Zajęcia trwały przez cały tydzień, 
często przed i po południu. Wtedy razem chodziliśmy 
na obiady do pobliskich stołówek.

 Pani profesor Iwasiów powiedziała, że za tamtych 
czasów było wspaniale. Sądzę, że dzisiaj również można 
budować własny niepowtarzalny klimat studiowania. 
Współczesny, codzienny kontakt nauczyciela z uczniem 
często przybiera nieco wirtualny charakter – porozu-
miewamy się za pomocą SMS-ów, e-maili, blogów, wy-
mieniamy poglądy na internetowych forach. Zauważ-
my jednak, że w dalszym ciągu niezwykle cenione są 
konferencje, seminaria czy nieformalne rozmowy na 
korytarzu lub w wydziałowym barku. Może dlatego, że 
prowadzę zajęcia na elitarnym kierunku, znam nie tyl-
ko imiona i nazwiska studentów, ale ich zainteresowa-
nia, wiem, kto gra na gitarze, jakie czyta książki, dokąd 
podróżuje. Wydaje mi się, że również na bardzo maso-
wych kierunkach można zrobić wiele ciekawych rzeczy. 
W każdej społeczności są osoby, które chcą więcej niż 
oferuje standardowy program studiów; które chcą wię-
cej zyskać, oddając jednocześnie swoje własne zaanga-
żowanie i pracę. 

Prof. Rutkowski: Według mnie etos studenta bar-
dzo się zmienił. Moje pokolenie nie traktowało studiów 

instrumentalnie. Ani moim kolegom, ani mnie nigdy 
nie przyszłoby do głowy, aby uważać studia za ko-
nieczny, lecz mało znaczący bądź też mniej znaczący 
etap życia. Były one dla nas celem samym w sobie i nikt 
nie myślał o własnych studiach w kategoriach środka, 
który nabiera znaczenia jedynie z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. Życie podporządkowane było 
studiowaniu, a studiowało się w dzień i w nocy. Zajęcia 
rozpoczynały się wcześnie rano, kończyły się natomiast 
późnym wieczorem – o godzinie 20.00 a nawet o 21.00. 
W nocy prowadziliśmy dyskusje, czytaliśmy książki, no 
i oczywiście bawiliśmy się. 

Dzisiaj studenci przychodzą na uniwersytet głów-
nie dlatego, gdyż zdają sobie sprawę, że pomoże im to 
w osiągnięciu ważnych w ich życiu celów, którymi są 
zazwyczaj dobra praca i pieniądze. Po godzinie 15.00 
na wydziale prawie nikogo już nie ma, studenci bieg-
ną do pracy bądź też do innych własnych zajęć. Poję-
cie „studiowania” nie znaczy obecnie tego samego, co 
znaczyło dla mnie. Ja godzinami przygotowywałem się 
do zajęć, czytając literaturę zadawaną nam przez profe-
sorów. Dzisiaj duża część moich studentów w ogóle nie 
czyta oryginalnych prac, lecz jedynie ich omówienia, 
a ci, którzy czytają, mało z tego rozumieją, ponieważ 

nie poświęcają temu właściwej ilości czasu i należytej 
pracy. Dzisiaj na uniwersytecie nie ma atmosfery, która 
panowała za moich czasów. Być może była ona wyni-
kiem innej rzeczywistości politycznej i ekonomicznej. 
Pięć lat, które spędziłem na uniwersytecie w Poznaniu, 
to był bardzo „bogaty” okres w moim życiu; zdobyłem 
wiedzę, która mnie ukształtowała i z której czerpię do 
dzisiaj. Nie byłem człowiekiem zamożnym, jednak pra-
cy nie podejmowałem, ponieważ wiązałoby się to z za-
niedbywaniem studiów. Obecne pokolenie studentów 
nie myśli już takimi kryteriami, gdyż ma odmienną hie-
rarchię wartości. Różnica jest wielka. 

E.B. Nowak: Niedawno w ramach cyklu „Szcze-
cin Humanistyczny” profesor Barbara Kromolicka 
wygłosiła wykład na temat etosu opiekuńczego 
społeczeństwa, w czasie którego dokonała dość 
radykalnego rozpoznania. Stwierdziła bowiem, 
że współczesną grupę studencką charakteryzuje 
„patologiczny indywidualizm” (określenie pro-
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fesora Janusza Czapińskiego), co stanowi odbicie 
funkcjonowania społeczeństwa polskiego. Prze-
de wszystkim studenci nie budują wspólnoty, nie 
wchodzą w głębsze relacje, nie interesują się swoją 
grupą społeczną, traktują studia instrumentalnie, 
kierują się konsumeryzmem itd. Na uczelni prawie 
nie funkcjonuje wolontariat, nie jest budowany ka-
pitał społeczny, czyli, między innymi, zdolność do 
współpracy. Czy państwo reprezentujący studen-
tów zgodzą się z tą tezą? 

Michał Jarmoc: Zgadzam się całkowicie. Jednak 
najważniejsze jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? 
Moim zdaniem, wspólnota studentów nie tworzy się 
z prostej przyczyny. Zapytajmy się, co dziś motywuje 
młodych ludzi do podjęcia studia na uczelni wyższej. 
Myślę, że można wyróżnić wśród nich trzy grupy. Pierw-
sza, tak jak mówił profesor Rutkowski, reprezentuje 
podejście instrumentalne. Są to przede wszystkim stu-
denci kierunków technicznych, przekonani, że uczelnia 
ma ich nauczyć zbudować koparkę czy zrobić aspirynę, 
krótko mówiąc – dać im jakiś zawód. Student zostanie 
odpowiednio wyszkolony, zdobędzie dobrze płatną 
pracę i będzie wiódł dostanie życie (scenariusz pra-
wie jak w bajce). Jest to bardzo egoistyczne i promuje 
przede wszystkim rywalizację, a nie jakąkolwiek formę 
wspólnoty. Wynika bowiem z tego wprost, że kolega 
z roku jest kimś, kto może zabrać stypendium naukowe 
albo to wyśnione miejsce pracy. Z punktu widzenia stu-
denta najlepiej by było, aby jak najmniej jego kolegów 
ukończyło dany kierunek studiów, bo stanowią oni 
konkurencję na rynku pracy. 

Drugą grupę charakteryzuje brak motywacji. Jeżeli 
zapytamy studenta należącego do tej grupy, dlaczego 
zdecydował się podjąć studia, to odpowie, że nie wie. 
Ta bezkształtna masa studentów nie ma pojęcia, co 
właściwie robi na uczelni: bo koledzy szli, bo głupio 
iść do pracy, bo rodzice kazali. Wspólnota zbudowana 
przez osoby z tej grupy z pewnością będzie miała nie-
wiele wspólnego z etosem akademickim.

Trzecią grupę stanowią studenci, którzy wykazują 
pasję, zamiłowanie, żądzę wiedzy. I to jest trochę tak, 
jak pan profesor opowiadał, że kiedyś nie spano po no-
cach. To, że kiedyś żądza wiedzy była znacznie większa, 
to nie znaczy, że teraz zanikła. Znam wielu studentów, 
którzy nie śpią po nocach nie dlatego, że muszą się 
przygotować na zajęcia, ale dlatego, że są po prostu 
ciekawi, muszą wiedzieć, bo inaczej nie zasną. 

Wydaje się, że jedynym gruntem, na którym moż-
na zbudować wspólnotę podzielającą etos akademicki 
byłaby właśnie pasja, zamiłowanie, możemy to nazwać 
mniej lub bardziej górnolotnie, to nie ma znaczenia. 
Myślę, że te trzy grupy studenckie reprezentowane 
były zawsze w szkolnictwie wyższym, tylko proporcje 
zmieniają się nieustannie. Grupa druga, będąca obec-
nie w większości, skłania nas do dzisiejszej dyskusji.

Ostatnio oglądałem film promocyjny londyńskie-
go King’s College, w którym znany profesor filozo-
fii D. Papineau, wychwalając rozmaite zalety swego 
departamentu powiedział, że co środa cały instytut 
idzie do pubu. Nie po to, aby pić piwo. Motywacja jest 
zupełnie inna: rozmawiać, dyskutować, wymieniać 

się wiedzą, zgłębiać temat. Studenci traktują swoich 
profesorów jak mistrzów i podkreślają silną więź spo-
łeczną. Profesorowie traktują swoich studentów jako 
partnerów do rozmowy, jako przyszłe pokolenie, jako 
ludzi, którzy przynajmniej potencjalnie, powinni ich 
prześcignąć, ponieważ tak to powinno być, że uczeń 
prześciga mistrza. Tam widać jakąś społeczność, jakiś 
etos. Jest to ugruntowane w tej pasji, w tej żądzy wie-
dzy, która występuje tak po stronie wykładowców, jak 
i studentów – to nie ma znaczenia.

Natalia Jagiełowicz: Moim zdaniem, etos studenta 
faktycznie oparty jest na tworzeniu wspólnoty. Nieste-
ty, coraz częściej obserwuje się zanik identyfikacji i brak 
poczucia przynależności do grupy. Być może przyczyną 
jest zwiększająca się liczba studiujących lub zepchnię-
cie kultury studenckiej na margines i zastąpienie jej 
kulturą masową, która „produkuje” coraz więcej odbior-
ców, a coraz mniej nadawców – i to również w środo-
wisku uniwersyteckim. Obecnie niewielu jest aktywi-
stów czy społeczników, którzy potrafią motywować do 
działania pozostałych studentów. Można stwierdzić, że 
również z tego powodu coraz płytsze stają się relacje 
i więzi pomiędzy młodymi ludźmi. Ponadto, jak wspo-
mniał Michał Jarmoc, często w drugim studencie widzi-
my rywala czy nawet wroga.

E.B. Nowak: Jeśli już mówimy o aspekcie rywa-
lizacyjnym – profesor Kromolicka w czasie wykła-
du podawała bardzo dobitne przykłady: studenci 
nie dość że sobie nie pomagają, to jeszcze wręcz 
szkodzą, przekazując na przykład błędne informa-
cje o zajęciach, złe notatki. Wzbudziło to we mnie 
wielkie zdziwienie, kiedyś to było nie do pomyśle-
nia, chociażby ze względu na zwykłą przyzwoitość 
i ludzką solidarność. 

N. Jagiełowicz: Podczas mojego pięcioletniego ży-
cia studenckiego nie spotkałam się z taką formą rywali-
zacji. Jednak nie świadczy to, iż studenci nawzajem sobie 
nie szkodzą, nie sprzedają notatek, podają niedokładne 
opracowania literatury czy błędne odpowiedzi na egza-
min. Każdy rocznik jest inny – są grupy bardziej zżyte i ta-
kie, w których nie można liczyć na pomoc drugiego. 

Prof. Rutkowski: Jeżeli ktoś dobrowolnie staje się 
studentem, to oznacza, że wyraża zgodę na przyna-
leżność do pewnej grupy ludzi i instytucji oraz że ma 
obowiązek przestrzegać ustalonych zasad i reguł, jakie 
wewnątrz niej obowiązują. Jest to społeczność o dłu-
giej tradycji; pierwszy uniwersytet powstał bowiem 
w Europie w 1088 roku. 

Jak się rzeczy mają w praktyce? Otóż nasz uniwer-
sytet nie robi prawie nic, aby bronić swych zasad. Stu-
denci wnoszą ze sobą do uniwersytetu swoje nawyki, 
obyczaje, swoją moralność i estetykę i nie muszą – nie-
stety – tego zmieniać nawet wtedy, gdy to wszystko 
jest na bardzo niskim poziomie, ani nawet wówczas, 
gdy jest sprzeczne z uniwersytecką tradycją. Ze strony 
profesorów i urzędników brak jest w takich sytuacjach 
właściwej kontrreakcji. Tak długo, jak słaby pod tym 
względem będzie uniwersytet, etos studentów zale-
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żeć będzie jedynie od wychowania, jakie otrzymali oni 
w domu. Słaba to jednak perspektywa i pociecha. 

Niedawno studenci prosili mnie, abym skończył 
wcześniej zajęcia, ponieważ muszą iść do pracy. Po-
dejmowanie pracy często jest chwalebne i samo w so-
bie pozytywne. Nie jest takie jednak, gdy dokonuje 
się kosztem kształcenia i uniwersyteckiej tradycji. Czy 
mam przerwać wykład, bo studenci idą pracować do 
McDonalda? Wielu, niestety, tak myśli. Otóż w pewnym 
instytucie na naszym uniwersytecie na życzenie stu-
dentów zmieniano mi wielokrotnie godziny wykładów, 
gdyż kolidowały one z ich prywatnymi zajęciami poza 
uczelnią. Uniwersytet świadomy swojej tożsamości 
zawsze przyjmuje zasadę, że hierarchia wartości po-
szczególnych studentów musi ustąpić przed hierarchią 
wartości instytucji, jaką jest uniwersytet. A strażnikami 
tej tradycji są jej pracownicy.

I drugi przykład. Studenci z mojego wydzia-
łu umieścili na YouTube film, w którym krytykowali 
w prostacki sposób jednego z pracowników, używając 
wulgaryzmów i niewybrednych epitetów. Wiele osób 
o tym wiedziało, ale czy ktoś zareagował? Otóż – nie. 
Niektórzy nawet „mieli z tego niezły ubaw”. Oznacza 
to, że uniwersytet nie oddziałuje należycie na swoich 
studentów i poddaje się prymitywnym zachowaniom. 
Uniwersytet, który nie dba o jakość moralną swoich 
pracowników oraz studentów, przestaje być dobrym 
uniwersytetem, a później – w ogóle przestaje być uni-
wersytetem. 

Dr Makiewicz: Osobiście pochyliłabym się nad 
tymi pracownikami uniwersytetu, którzy chcą dosto-
sować terminarz wykładów profesora do obowiązków 
studentów wynikających z podjęcia pracy. Być może 
właśnie takie spojrzenie na organizację pracy studen-
ta jest spojrzeniem uczelni, która się rozwija i próbuje 
odnaleźć się w dzisiejszych czasach. Zauważmy, że na 
zawodowym starcie wymaga się dzisiaj nie tylko wy-

kształcenia fachowego, informatycznego, językowe-
go, ale również dyspozycyjności, młodego wieku i… 
doświadczenia zawodowego. Te kryteria często są ze 
sobą zupełnie sprzeczne. Do zdobycia przygotowania 
zawodowego nawet najlepiej zorganizowane praktyki 
studenckie nie wystarczą. 

Jeżeli pan profesor Rutkowski studiował w Pozna-
niu, to pewnie pamięta, że żaden student w czasie 
targów nie chodził na wykłady. Wszyscy w tym czasie 
zarabiali na studia, często na potrzeby gości przyby-
łych do miasta oddawali akademiki. Czy zachowanie 
studentów oceniano jako egoistyczne, czy instrumen-
talne? Może po prostu takie były warunki danej spo-
łeczności. Starajmy się pomóc młodym, aby po ukoń-
czeniu studiów legitymowali się czymś więcej niż tylko 
dyplomem.

E.B. Nowak: Tradycyjnie uniwersytet przez wie-
ki nie tylko przekazywał wiedzę, ale przede wszyst-
kim uczył studenta, reprezentanta elitarnej grupy, 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz kształto-
wał tzw. formację intelektualną i moralną. Żyjemy 
obecnie w czasach ponowoczesnych, w których 
dokonały się dość znaczące zmiany, między innymi 
zanegowana została wartość tradycji. Pojawiły się 
również inne wymagania wobec jednostki, która 
odmiennie odnajduje się w społeczeństwie podle-
gającym procesom globalizacji, kultury masowej 
i ostrej rywalizacji. Być może uniwersytet powinien 
w pewien sposób ewoluować w sposobie pełnienia 
swej misji?

Prof. Iwasiów: Chcę nawiązać do tego, co powie-
dział profesor Rutkowski. Właściwie zaczynamy od wiel-
kich słów, ale mówimy czasem o bardzo podstawowych 
regułach relacji pomiędzy studentami i profesorami, 
które są dzisiaj elementarnym problemem. Uprawiam 
taką dziedzinę, która zaciera granice. Pan Michał Jar-
moc mówił wcześniej o angielskim zwyczaju czy rytuale 
wspólnego wychodzenia do pubu. Kilkanaście lat temu, 
zaczynając zajęcia z krytyki feministycznej, nie tyle cho-
dziłam ze studentkami na piwo, bo tego nie robiłam 
nigdy (może dwa razy zrobiłam i raczej żałuję), ile pró-
bowałam utworzyć siostrzaną wspólnotę. Dowodem 
na to, że to się udało, jest ostatni rozdział mojej książki 
Gender dla średnio zaawansowanych, w której oddałam 
głos studentkom wypowiadającym się w ramach książ-
ki – mojej rozprawy naukowej. Bardzo zależało mi na 
tym, żeby siedząc za katedrą, nie budować sztucznych 
przegród. 

I teraz jestem w sytuacji paranoicznej, bo to ja je-
stem rzeczniczką tego, żeby budować sztuczne podziały, 
ponieważ studentki kilkanaście lat temu rozumiały, że 
sytuacja, w której ja mówię: jesteście moimi siostrami, 
jest specjalnym ugoszczeniem ich, specjalnym zapro-
szeniem, że jesteśmy w naprawdę jakiejś wyjątkowej 
wspólnocie. Dzisiaj studentki, i to nie tylko te z pierwsze-
go roku, czasami nie wiedzą, że ja posiadam tytuł profe-
sorski. Chodzi o to, że autorytet uniwersytetu i autorytet 
wobec tego także pracownika naukowego w oczach 
studentów tak podupadł, że symbolicznie rzecz ujmu-
jąc, siedzimy raczej na piwie niż w sali wykładowej. To 
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jest problem dla kogoś takiego jak ja, kto chciał wdrażać 
ideały liberalne, był maksymalnie otwarty i nagle znalazł 
się na jałowej ziemi. Dla większości studentów to, że ktoś 
jest profesorem nic nie znaczy, bo uniwersytet niewiele 
znaczy. Mało tego, zapanował obyczaj klientowski: od 
nas żąda się na poziomie instytucji i społeczeństwa, je-
steśmy kontrolowani i oceniani, a jednocześnie zabrano 
nam z rąk narzędzia oceny świata i po prostu naszego 
ucznia-studenta. Bo jak inaczej nazwać ilościowy przy-
mus, tę „masówkę”, na którą narzekamy? 

Oczywiście nie możemy lekceważyć zmian w świe-
cie. Musimy wiedzieć, że ludzie, z którymi rozmawiamy, 
mówią już innym językiem, że grunt, na którym z nami 
rozmawiają, jest inny, że przeczytali inne książki, oglą-
dali inne filmy. Musimy poszukać wspólnego języka 
i jestem do tego gotowa, w każdej chwili chcę go szu-
kać, ale niepokoi mnie to, że przestałam być ważna. Nie 
z powodów osobistych, bo ja dla siebie swoją wartość 
mogę budować poza instytucją, nie mam z tym proble-
mu. Chodzi o regułę: jeśli profesorowie na uniwersyte-
cie przestali być ważni, to nie ma uniwersytetu.

Begina Sławińska: Prosiłabym o ustosunkowa-
nie się do wypowiedzi pani profesor kolegę Micha-
ła Jarmoca, ponieważ mam wrażenie, że jego wy-
powiedź została po części źle zrozumiana.

M. Jarmoc: Tak. Przede wszystkim chciałbym popro-
sić o to, by nie traktować studentów jak osoby ślepe, któ-
re pewnych rzeczy nie widzą. Oczywiście nie wyobrażam 
sobie takiej sytuacji, w której student traktuje profesora 
jak kolegę z podwórka. To jest jego nauczyciel. Relacja 
student-nauczyciel powinna być zachowana zawsze, 
bez względu na to, cokolwiek byśmy razem robili. 

Ale studenci widzą różne rzeczy, na przykład to, że 
profesor profesorowi nierówny: jeden publikuje w cza-
sopismach akademickich listy filadelfijskiej, a drugi 
– nic nie publikuje. Jeden przygotowuje się do wykła-
dów bardzo solidnie, drugi zastanawia się pod tablicą, 
o czym dziś powiedzieć. Proszę się nie dziwić studen-
tom, że chętniej przychodzą na zajęcia do jednego wy-
branego przez siebie profesora czy otaczają go więk-
szym autorytetem. Nie mówię tutaj o elementarnym 
łamaniu etykiety. Tak samo jak zwracamy się do osoby 
pracującej w urzędzie z należytą powagą, bo mamy do 
czynienia z pracownikiem państwowym, tak samo ota-
czamy szacunkiem naszych profesorów.

Nie ma w tym chyba nic złego, że podejście nie-
których studentów do konkretnych pracowników na-
ukowych jest zróżnicowane. Jak słusznie pani profesor 
Iwasiów zauważyła, pracownicy naukowi na Zachodzie 
są oceniani jeszcze baczniej niż w Polsce. Jeśli ktoś nie 
publikuje, nie jest aktywny, to po prostu przestaje peł-
nić funkcje dydaktyczne. 

Natomiast wspomniany przeze mnie wcześniej 
przykład londyński miał pokazać coś innego, to, że to 
nieważne, czy idziemy do pubu, czy idziemy na polanę, 
czy idziemy do sali, to nie ma najmniejszego znaczenia. 
Liczy się rozmowa, głód wiedzy, chęć zgłębienia nur-
tujących nas kwestii. Liczy się to, że cały departament 
idzie gdzieś wspólnie, umówionego dnia i każdy tam 
może poruszyć wybrany przez siebie problem. 

Gdybym chciał dziś w sposób formalny rozwiązać 
z profesorem pewne frapujące mnie kwestie, to mu-
siałbym pójść na konsultacje, które są w pewnych go-
dzinach. Przychodzę, przede mną pięciu studentów, 
pierwszy nie przeczytał, drugi poprawia kolokwium. 
W tej sytuacji muszę odczekać swoje. Mam wrażenie, 
że gdybym już wszedł do profesora, to ten zajęty był-
by innymi problemami niż mój, pewnie bym usłyszał: 
dwie osoby czekają, bo one muszą coś zaliczyć… a za-
raz kończę konsultacje. 

A przecież może być inaczej. To nie o to chodzi, żeby 
łamać jakieś granice, ale raczej o to, żeby umożliwiać 
sobie sytuacje, w których możemy swobodnie poroz-
mawiać o problemach poza jakby taką sferą punktów, 
kolejki, czy takiego stricte urzędowego podejścia. Tylko 
wyłącznie to się liczy, a nie czy chodzimy na piwo i od-
zywamy się w jakiś konkretny sposób. To jest kwestia 
dobrego wychowania i relacji czysto międzyludzkich, 
moim zdaniem, a nie etosu studenckiego.

Grzegorz Kruszewski: Ostatnio w polskiej prasie 
chwalimy się boomem edukacyjnym, tym, że mamy 
najwięcej studentów w Europie. To ponoć miara na-
szego sukcesu, a nie zauważa się tych negatywnych 
skutków tego stanu rzeczy, co nazwane zostało „infla-
cją dyplomów”. Wydaje mi się, że tytuł zdobyty przez 
magistra obecnie ma inną wartość niż w czasach, kiedy 
studiowali nasi profesorowie. Pani rektor stwierdziła, że 
prestiż studenta zmalał, zdewaluował się tytuł magi-
stra, a mnie wydaje mi się, że podobnie zdewaluowały 
się inne stopnie. 

Tymi zjawiskami rządzą podobne procesy, w tym 
właśnie zgodziłbym się z panem profesorem, który 
mówi, że uniwersytet musi żądać respektowania panu-
jących zasad. Ten „masowy student” to także człowiek 
będący wytworem masowej kultury, stąd przychodząc 
na studia, często reprezentuje niski poziom. I to od profe-
sora zależy, czy postawi konkretne wymagania. Przykład 
właściwie anegdotyczny, ale znaczący. Jeszcze niedaw-
no, kiedy zaczynałem studia, zdarzało się, że wykładow-
ca wypraszał z egzaminu nieodpowiednio ubrane oso-
by, bo tego wymaga powaga instytucji uczelni. Dzisiaj 
w czasie sesji studenci przechadzają się po korytarzach 
w krótkich spodenkach i koszulkach na ramiączkach. To 
powinno być skorygowane. Etos studenta jest całkowi-
cie związany z etosem pracownika naukowego, powinni 
wzajemnie się motywować do jego zachowania.

Prof. Gazińska: Wracamy zatem do mojego 
wcześniejszego ustalenia, że etos studenta wiąże 
się nierozerwalnie z tzw. akademickością i uważam, 
że jako społeczność akademicka sami powinniśmy 
pielęgnować swój etos. Jestem statystykiem-demo-
grafem i lubię obserwować liczby, które stanowią 
niekiedy wymierny obraz zmian. Zmiana, o której 
mówimy, wyraźnie rozpoczęła się po 1989 roku i była 
ona zarówno ilościowa, jak i jakościowa. Na ten pro-
ces miała wpływ także komercjalizacja kształcenia, 
co niewątpliwie przyczyniło się do narzędziowego 
traktowania studiów. Wtedy to zaczęła się pogoń za 
pieniądzem, która za naszych czasów było po prostu 
niemożliwa. Pamiętam, jak na początku lat dziewięć-
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dziesiątych absolwenci informatyki i ekonometrii 
zaczęli robić zawrotne kariery na giełdzie i w biurach 
maklerskich. Wtedy też zaczęły zmieniać się relacje 
wewnątrz uniwersytetu. Uważam jednak, że można 
śmiało powiedzieć, że zarówno wtedy, jak i teraz jest 
dobrze, tylko że każdy z nas musi wybrać, co owo „do-
brze” oznacza.

Prof. Rutkowski: Należy pamiętać, że nie wszyst-
kie uniwersytety radzą sobie z tym problemem. Są ta-
kie, które potrafią narzucić studentom reguły, których 
złamanie jest jednoznaczne z rezygnacją ze studiów. 
Najlepsze uniwersytety nie tylko dają wiedzę, ale tak-
że wychowują: wpajają wartości, uczą przestrzegania 
właściwych wzorców zachowania, kształtują prawid-
łowe postawy aksjologiczne. Do tego służą znane me-
chanizmy.

Jednym z nich jest na przykład relacja „uczeń-
mistrz”. Nie można jej jednak zastosować w sytuacji, 
w jakiej my pracujemy. Kiedy profesor w semestrze 
uczy kilkuset studentów, to jaki może on mieć na 
tych studentów wpływ osobisty? Są natomiast takie 
uniwersytety i koledże, gdzie nauczanie odbywa się 
w bardzo małych grupach. Tam nie można „wpaść” 
na zajęcia lub wyjść z nich w dowolnym czasie. Tam 
trzeba niekiedy ubrać się w togę i uczestniczyć we 
wspólnym posiłku, którego nie można opuścić tak 
długo, jak długo za stołem przebywa provost czy pro-
fesorowie. Tam nikt nie wyobraża sobie, aby studen-
ci mogli przedkładać własne prywatne interesy nad 
interesy uniwersytetu. I co ciekawe, nikt się temu nie 
przeciwstawia i nikt się przeciwko temu nie buntuje. 
Przeciwnie – studenci uważają, że świadczy to o wy-
sokim statusie ich uczelni. 

B. Sławińska: Szanowni państwo, moje pyta-
nie skierowane jest do obu grup siedzących przy 
wspólnym stole i będzie ono dosyć przewrotne. 
Najpierw chciałabym zapytać studentów, czego 
uczycie się od swoich mistrzów lub profesorów, 
w zależności od tego, czy identyfikujecie profe-
sorów z mistrzami? 

Mgr Aleksandra Lobermajer: Reprezentuję nie-
jako dwa światy, ponieważ jestem absolwentką eko-
nomii, na której studiuje bardzo wielu studentów, 
którzy raczej nie tworzą jednej wspólnoty (z powodu 
masowości), chyba że na egzaminie. Nie wiem, czy do 
końca można by było skrytykować wtedy „sprzedaż” 
notatek, bo rzeczywiście niektórzy studenci pojawiali 
się tylko i wyłącznie na zaliczeniach, co wydaje się nie 
fair w stosunku do tych sumiennych. I drugi świat – 
jestem studentką matematyki – gdzie na całym roku 
jest nas 10 osób i są to warunki elitarne. 

Chciałabym odnieść się do wypowiedzi pana pro-
fesora, że rzeczywiście trzeba określić zasady i kon-
kretne wymagania. Wydaje mi się, że nikt nie będzie 
wymagał od siebie więcej, niż od niego wymagają. 
Niestety, niektórzy wykładowcy pozwalali sobie na to, 
że część studentów przychodziła sobie tylko na zali-
czenie bez podania przyczyny nieobecności – traci się 
wtedy szacunek do takiego wykładowcy oraz podwa-

ża rzetelność studiowania. Od studentów wymaga się 
i wiedzy, i doświadczenia, dlatego też dziś oni oczeku-
ją od wykładowców pewnej elastyczności, ponieważ 
niestety czasami jesteśmy zmuszeni do pracy zarob-
kowej, do nieobecności z tego lub innego powodu. 

 To od samych wykładowców uczymy się naj-
więcej, nie tylko teorii, ale również kultury osobistej. 
Chcemy, by kształtowali również naszą osobowość. 
Dosyć rzadko niestety zdarzają się wykładowcy, któ-
rzy są wybitnymi naukowcami, świetnymi dydaktyka-
mi i dodatkowo – potrafią „uczyć życia”. 

G. Kruszewski: O wykładowcach mogę powie-
dzieć tylko na przykładzie tych z mojego instytutu, 
a dominuje wśród nich bardzo życzliwa postawa wo-
bec studentów, także takich jak ja, którzy musieli zała-
twiać mnóstwo formalności. Osobiście bardzo szanu-
ję wykładowców, którzy przekazują wiedzę z pasją, od 
nich można nauczyć się najwięcej.

N. Jagiełowicz: Wśród wykładowców można 
dokonać podziału na nauczycieli i tych, którzy mogą 
być nazwani mistrzami w swej dziedzinie. Z zapałem 
prowadzą badania, dzielą się swoimi dokonaniami 
i próbują zarazić studentów zamiłowaniem do prakty-
kowanej dziedziny nauki.

B. Sławińska: A czy identyfikujesz swoich wy-
kładowców z mistrzami? Czy jednak uważasz to 
za ideał z zamierzchłych czasów?

N. Jagiełowicz: Mam swojego mentora, jednego 
z profesorów Wydziału Humanistycznego. Sądzę, że 
potrafi on zaciekawić studentów tematem, potrafi 
zainspirować do prowadzenia własnych badań, roz-
budzić pasję.

G. Kruszewski: W swoim promotorze bardzo ce-
nię to, że dał mi wolność przy wyborze tematu i szuka-
niu metod badawczych. Na to liczyłem, że takie będą 
relacje między nami.

Prof. Rutkowski: Muszę powiedzieć, że państwa 
wypowiedzi z etycznej perspektywy są niepokojące. 
Proszę spojrzeć na sposób, w jaki państwo uzasadnia-
ją swoje stanowisko. Otóż uzasadnienie to ma pewną 
strukturę, mianowicie: osoba X jest moim mistrzem dla-
tego, że sprzyja moim interesom. Czy mistrzem w takim 
znaczeniu można być tylko z subiektywnego punktu 
widzenia? Wydaje się, że zastosowanie kryteriów bez-
osobowych i bezstronnych lepiej oddaje znaczenie tego 
pojęcia. W tej obiektywnej perspektywie mistrzem może 
być też osoba, której wymagania pod państwa adresem 
będą często niezgodne z wyobrażeniem prowadzenia 
pomyślnego i szczęśliwego życia studenckiego. Według 
mnie pojęcie mistrzostwa w nauce i w etosie akademi-
ckim nie na tym polega, że mistrz to osoba, której żąda-
nia są zawsze kompatybilne z państwa pragnieniami. 
Mistrzem w takim znaczeniu może być również osoba, 
której wymagania odczuwamy jako dyskomfort, ponie-
waż ich spełnienie oznaczać może poświęcenie własne-
go dobra w sposób nie zapewniający należytej rekom-
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pensaty. To budzić może pewną niechęć, jednak nie 
może wykluczać szacunku oraz profesjonalizmu.

N. Jagiełowicz: Ależ i my tak postrzegamy ową kwe-
stię. Można powiedzieć, że część naszych wykładowców 
nie spełnia się jako dydaktycy, ale może spełnić się jako 
mistrzowie dla studentów. Postrzegać można ich jako 
osoby inspirujące, jako autorytety w danej dziedzinie 
wiedzy, nauki, jednak już w kontekście innej dziedziny są 
to dla mnie osoby „zwykłe”.

G. Kruszewski: Dla mnie jednak „mistrz” jest subiek-
tywnym pojęciem, gdyż jako osoba dostosowuje odpo-
wiednie metody pracy do różnych możliwości swych 
uczniów. Cieszę się, że akurat mnie mój mentor nauczył, 
jak być samodzielnym.

M. Jarmoc: Przede wszystkim mistrz ma przeka-
zywać jakąś wiedzę, ale dziś jest ona tak powszechnie 
dostępna, że każdy może sam zgłębić temat, który go 
zainteresował. To przekazywanie wiedzy jawi się jako 
pewien dodatek. Zgodzę się z panem profesorem, że 
mistrz powinien ode mnie wymagać, często więcej niż 
ja sam od siebie. Wiedząc, do czego jestem zdolny, powi-
nien odpowiednio wysoko ustawiać mi poprzeczkę.

Drugą kwestią jest coś, co moglibyśmy nazwać kul-
turą myślenia. To najważniejsza rzecz, jakiej uczeń po-
winien nauczyć się od mistrza. Ważna jest pomoc, bo 
niekiedy student z aspiracjami naukowymi często cho-
dzi po omacku, choćby w doborze tematów i literatury. 
Mistrz powinien być taką osobą, która radzi i prowadzi, 
ale nie popycha i nie ciągnie. Dobrze mieć z mistrzem 
bliższe kontakty, bo to mobilizuje do pracy. Od swojego 
mistrza uczę się właśnie takich rzeczy i jestem z tego po-
wodu szczęśliwy.

Prof. Rutkowski: Pan mówi, że mistrz to osoba, 
która wskaże temat pracy, czy poda właściwą literaturę. 

Ja sądzę, że prawidłowa relacja mistrz-uczeń odbywa 
się na dużo wyższym poziomie. 

M. Jarmoc: Oczywiście, to jest wyręczanie stu-
denta, a doktoranta – to już w ogóle tragedia. Ale 
młody adept jeszcze tego szerokiego spojrzenia, 
jakie zyskuje się, powiedzmy, po habilitacji, jeszcze 
nie ma. Można naczytać się bardzo wielu rzeczy i nie 
wiedzieć, w którym miejscu się jest. Nie wiadomo, 
którą drogą iść, jest się w labiryncie. I tu jest rola 
mistrza, który wskazuje: masz trzy ścieżki, ale idź tą, 
bo ta jest najważniejsza. Wspólnie dochodzimy do 
jakichś konkluzji. Mistrz nie jest kimś, kto ma mi wło-
żyć nie wiadomo ile wiedzy do głowy, ale kto ma mi 
przekazać pewne umiejętności.

B. Sławińska: Może pozwólmy jeszcze odpo-
wiedzieć na główne pytanie reszcie studentów.

Mgr Lobermajer: Według mnie, na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym jest bardzo dużo mi-
strzów w swoim fachu. Profesorowie i doktorzy mają 
w sobie tyle pasji i ogromny zasób wiedzy, ale nie 
prowadzą nas za rączkę. Raczej zachęcają do samo-
dzielności. 

Prof. Iwasiów: Chciałabym jednak nawiązać do 
wątku mistrzostwa. To, z jakimi żądaniami przycho-
dzą studenci, jest elementem tej zmiany, o której 
mówimy. Gdybyśmy jeszcze wrócili do przeszłości, 
to nie wyobrażam sobie tego, żeby 20 lat temu ktoś 
przyszedł do promotora z żądaniem podania biblio-
grafii. Dziś jest to powszechny obyczaj. Jesteśmy ma-
szynami do wypluwania bibliografii. 

B. Sławińska: Dla każdego społeczeństwa czasy, 
w których przyszło im żyć, są zawsze najgorsze. My-
ślę, że w tych „najgorszych czasach” jest zawsze coś 
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pozytywnego. Dlatego tutaj pytanie do państwa 
wykładowców: czego uczą się państwo od swo-
ich studentów? 

Prof. Iwasiów: Mam dwóch synów, którzy skoń-
czyli studia niedawno, w związku z tym nie jestem 
tak w sposób „dziewiczy” ciekawa młodych ludzi. 
Wielu moich kolegów mówi: uczę się od młodych… 
A ja wiem dużo o młodych, bo miałam i mam z nimi 
stały kontakt prywatny. Poza tym uprawiam swój za-

wód w ten sposób, że w ogóle wiele chcę wiedzieć 
o świecie, w związku z tym to nie jest tak, że czło-
wiek z samego faktu bycia młodym jest dla mnie 
interesujący i może mnie nauczyć swojego świata. 
Uważam, że kiedy chwalimy swój zawód za możli-
wość spotykania młodych osób, to jest to obłudne 
stwierdzenie. Uczciwie muszę powiedzieć, że od wie-
lu lat nie uczę się specjalnie niczego. I nie uważam 
tej sytuacji za wyjątkową, bo to oni mają się uczyć 
ode mnie. W związku z tym uważam za wyjątkowo 
twórcze takie sytuacje, w których dyskusja podczas 
zajęć pobudza mnie do tego, żebym zaczęła szukać 
odpowiedzi na jakieś pytania. Jeżeli udaje nam się 
ze studentami odnaleźć tematy prac magisterskich, 
prac doktorskich, zaliczeniowych, które nie są oczy-
wiste i nie pochodzą z podręczników, ale które są 
przez nas wspólnie wymyślone, to jest dla mnie pro-
fit, to ja się faktycznie mogę czegoś nauczyć. Czytam 
autorki i autorów, których inaczej bym przeoczyła, 
na przykład. 

B. Sławińska: O! To jednak coś jest.

Prof. Iwasiów: Ale nie jest to sytuacja powszech-
na. Nie jest to normalna sytuacja dydaktyczna, raczej 
bardzo szczególna, kiedy stwierdzamy, że współmy-
ślimy na jakiś temat interesujący dla obu stron. Tak 
się można czegoś uczyć od siebie nawzajem. 

Prof. Gazińska: Wydaje mi się, że mam dobre 
kontakty ze studentami, i że nie jest to odczucie jed-
nostronne. Cenię sobie to, że mimo upływu lat mam 

do czynienia zawsze z dwudziestolatkami. Uwiel-
biam obserwować, jak się zmieniają, jak zmieniają 
się ich poglądy, wartości, zapatrywania. Wracając do 
wartościowania relacji, o których mówiła pani profe-
sor, nie ukrywam, że pracuję z wieloma magistranta-
mi i magistrantkami. Większość z nich wybiera łatwe 
tematy prac magisterskich, nie wymagające większe-
go wysiłku. Natomiast jeśli zdarzy się ktoś chętny do 
podjęcia większego ryzyka, wykonania trudniejszej 
pracy, to jest to dla mnie wielka frajda. Taką frajdą 
za każdym razem jest dla mnie praca z doktoranta-
mi, ponieważ praca z każdym z nich jest inna. Jedni 
potrzebują promotora przyjaciela i doradcy, inni eg-
zekutora. Dla mnie fascynujący jest zarówno proces 
powstawania pracy doktorskiej, jak i rozwój osobisty 
doktoranta.

Dr Makiewicz: Przez dziesięć lat pracowałam 
jako nauczycielka w szkole, teraz prowadzę zajęcia 
na uczelni, więc bez trudu mogę opowiedzieć, czego 
nauczyłam się od swoich uczniów. Moim zdaniem, 
rola wychowawcy sprzyja poznawaniu podopiecz-
nych w różnych, również pozalekcyjnych, okolicz-
nościach. Myślę o wycieczkach, rajdach, biwakach, 
obozach sportowych, kółkach zainteresowań czy 
np. tzw. „osiemnastkach”. Żyjąc sprawami uczniów, 
automatycznie poznawałam młodzieżowy styl by-
cia, porozumiewania się. Kiedyś przyszło mi nauczyć 
się zasad sędziowania zawodów pływackich, innym 
razem kanonu mody studniówkowej. Potrzeby ucz-
niów wystawiały na próbę moją otwartość i elastycz-
ność. Z perspektywy pełnienia funkcji opiekuńczej 
uczyłam się rozważania wielu ewentualności i prze-
widywania skutków własnego postępowania. 

Od młodych uczę się nowoczesnego patrzenia 
na życie, tego, że student w pewnych sytuacjach 
ma prawo i powinien być nadawcą. Od studentów 
z mojego koła naukowego Młodych Dydaktyków 
Matematyki uczę się ekonomicznego myślenia 
i pewnych umiejętności organizacyjnych. Czasami 
poznaję różne, niekiedy bardzo osobliwe sposoby 
uzyskiwania zaliczenia. Uczę się również wykrywania 
tak zwanych zapożyczeń internetowych… Mówi się, 
że żyjemy w świecie: „kopiuj – wklej”. A może my – 
wykładowcy – zbyt skromnie akcentujemy wartości 
prawdy, uczciwości, poszanowania cudzej wartości 
intelektualnej…

Nauczyłam się tego, że student, uczeń może być 
dla mnie ekspertem w różnych dziedzinach. Nie raz 
korzystałam ze wskazówek natury informatycznej, 
technicznej lub językowej moich podopiecznych. 
Nie wstydziłam się prosić ich o pomoc i nie wydaje 
mi się, abym popełniała w ten sposób nietakt.

Chciałam jeszcze dodać, że się nie waham prosić 
moich mentorów o to, aby mi wskazali literaturę, i też 
nie czuję się źle, jak mnie ktoś prosi o to samo. Przed 
„n” laty profesor Stefan Węgrzynowski polecił mi 
obszerną bibliografię do przygotowania mojej pra-
cy magisterskiej z geometrii różniczkowej. W ciągu 
dwóch miesięcy wypożyczalnia międzybiblioteczna 
naszej uczelni sprowadziła dla mnie z Berlina dwa 
białe kruki, o których istnieniu bez tego wskazania 
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prawdopodobnie w tamtych czasach w ogóle bym 
nie wiedziała. Praca moja wyraźnie zyskała dzięki lek-
turze tych pozycji.

Ilości dostępnych dzisiaj materiałów drukowa-
nych i elektronicznych nie sposób porównać z zaso-
bami sprzed kilkudziesięciu lat. Mówi się o szumie 
i smogu informacyjnym. Sądzę, że szkoda czasu na 
czytanie przypadkowych książek i na oglądanie przy-
padkowych filmów. Wskazówki osób, które uznajemy 
za autorytet w danej dziedzinie, mogą okazać się dla 
nas prawdziwym dobrodziejstwem.

Prof. Rutkowski: W pani wypowiedzi można 
wyróżnić dwie niezależne kwestie. Wydaje mi się, że 
prof. Iwasiów mówiła tylko o jednej z nich. Pytanie, 
czego uczę się od studentów, wymaga uściślenia: czy 
odnosi się ono do obszaru konkretnej dyscypliny na-
ukowej, którą uprawiam, czy też należy je rozumieć 
bez takiego zawężenia – w możliwie najszerszym 
znaczeniu? Tylko w drugim przypadku poszedłbym 
pani tokiem myślenia. Do pewnych umiejętności 
bądź wiedzy stosuje się rzeczywiście zasada, że im 
człowiek jest młodszy, tym ma więcej zdolności lub 
więcej wie. Tak więc jeśli chodzi o komputer czy In-
ternet, to raczej ja uczę się od studentów. Ich ucz-
niem byłbym też w wielu innych dziedzinach.

Jeżeli natomiast pytanie to dotyczyłoby mojej 
dziedziny akademickiej, czyli zajęć z filozofii moral-
nej, to tu, niestety, nie uczę się niczego od studen-
tów. Poszedłbym nawet dalej niż profesor Iwasiów, 
która powiedziała oględnie, że rzadko się to zdarza; 
ja powiedziałbym, że to nigdy się nie zdarza. Opinia 
ta nie wynika z mojej zarozumiałości czy też genial-
ności, lecz z prostej obserwacji: studenci za mało 
pracują. 

B. Sławińska: Na ten temat, czy nie jesteśmy 
w stanie, to ja bym polemizowała.

Prof. Rutkowski: Problem nie wynika z tego, 
że ktoś jest genialny, a ktoś nie, ktoś starszy, a ktoś 
młodszy – tylko z tego, że studenci dzisiaj niestety 
tego ogromu pracy, która jest potrzebna dla teks-
tów filozoficznych, nie są w stanie zrealizować, mają 
za mało czasu. To są te wszystkie aspekty, o których 
mówiliśmy. 

Prof. Iwasiów: Rysuje się tu nam taka opozycja, 
że studenci są lepsi technologicznie, co muszę zde-
mentować, to raczej oni pytają mnie, jak wstawić 
przypisy w Wordzie i co zrobić, żeby na stronie było 
1800 znaków. Być może istnieje różnica między stu-
dentami kierunków ścisłych i humanistycznych.

G. Kruszewski: To też takie uogólnienie.

Prof. Iwasiów: Różnica polega i na tym, skąd 
pochodzą studenci, czy komputer był ich podsta-
wowym narzędziem pracy od szkoły podstawowej. 
To nie jest wcale tak, że różnica pomiędzy nami „sta-
rymi” a wami „młodymi” jest różnicą technologiczną. 
Niektórzy są w tej sprawie bardziej zaawansowani, 

na przykład robią strony internetowe, ale przecięt-
na studentka czy student nie są wcale zaawanso-
wani technologicznie. Przeciwnie: to ja musiałam 
się wszystkiego nauczyć, żeby móc tego uczyć. I nie 
narzekam, to normalne. Ja uczę – studenci się uczą. 
Natomiast nie usprawiedliwiajmy niedouczenia mi-
tologizowanymi sprawnościami innego typu, two-
rząc opozycję: nudne, tradycyjne, stare – porywają-
ce, nowoczesne, młode. 

E.B. Nowak: Szanowni państwo, dziękuję 
za wszystkie wypowiedzi. Musimy już kończyć 
naszą dyskusję, w której pojawiło się wiele waż-
nych dla uniwersytetu kwestii, wśród których 
relacja wykładowca/mistrz – student/uczeń 
wciąż wydaje się najważniejsza. Nie bez powo-
du profesor Tadeusz Sławek uważa, że idea uni-
versitas (grupy osób, która jednoczy wspólny 
cel, interes lub zamiłowanie) powinna być uzu-
pełniona pojęciem societas – wspólnoty, która 
organizuje się w wyniku pewnych relacji między 
jednostkami.  

Uczestnicy dyskusji:

Inga Iwasiów – prof. dr hab., dyrektorka Instytutu 
Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa US 

Mirosława Gazińska – dr hab., prof. US, prorektor 
ds. studenckich US, kierownik Zakładu Statystyki i De-
mografii Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Małgorzata Makiewicz – dr, adiunkt Pracowni Dy-
daktyki Matematyki  Instytutu Matematyki US, opiekun 
naukowy Koła Naukowego Młodych Dydaktyków Ma-
tematyki 

Mirosław Rutkowski – dr hab., prof. US – kierownik 
Zakładu Etyki Instytutu Filozofii US

Natalia Jagiełowicz – studentka V roku socjologii 
US, redaktorka naczelna Pisma Studentów Socjologii 
„Kontekst”

Aleksandra Lobermajer – mgr ekonomii, student-
ka IV roku matematyki, prezeska Koła Naukowego Mło-
dych Dydaktyków Matematyki 

Grzegorz Kruszewski – student V roku socjologii, 
jeden z założycieli Studenckiego Koła Naukowego So-
cjologów RezuSS

Michał Jarmoc – student III roku filozofii, prezes 
Koła Naukowego Filozofii US 

Prowadzące: 

Elżbieta B. Nowak – mgr, absolwentka filologii 
polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktorka na-
czelna „Przeglądu Uniwersyteckiego”

Begina Sławińska – studentka filozofii, w latach 
2007-2009 prezeska Koła Naukowego Filozofii US 15



Aneta Zaród,
studentka I roku 
logistyki  
(studia II stopnia), US:

Dla mnie bycie studentką 
oznacza otworzenie nieskoń-
czonych możliwości i perspek-
tyw. Wartości, którymi się przy 
tym kieruję, to dobra zabawa, 

skuteczność działania, chęć pomocy innym i połącze-
nia tego wszystkiego z dobrą nauką i perspektywicz-
nym myśleniem. W tej chwili student nie może myśleć 
tylko o dniu dzisiejszym, ewentualnie o danym mie-
siącu czy roku, zmuszony jest do działania w przód, 
podejmowania prób pracy, realizacji swoich ambicji. 
Chciałabym, aby właśnie w taki sposób społeczność 
akademicka była kreowana. Tylko to sprawi, że student 
będzie miał szansę osiągnąć sukces, a w przyszłości nie 
żałować lat spędzonych na uczelni.

Jestem dumna przede wszystkim z bycia taką oso-
bą, jaką jestem w tej chwili. Jestem zadowolona z tego, 
co w tej chwili robię: działając w Samorządzie Studen-
ckim, kołach naukowych i innych organizacjach, ale 
jeszcze bardziej cieszy mnie to, że potrafię odpowiednio 
gospodarować swoim czasem i w dosyć napiętym pla-
nie tygodnia, znaleźć czas na takie przyjemności, jak 
robienie zdjęć czy lekcje salsy. Uczelnia może i wyciąga 
ze mnie jakieś pieniądze, ale ja staram się wyciągnąć 
z niej jeszcze więcej: kontakty, wiedzę, doświadczenie 
innych. Wiem, że w przyszłości te wartości zaprocen-
tują i będą stanowić istotne elementy mojej kariery 
i przyszłego życia.

Karolina Stańczak,
studentka III roku 
dziennikarstwa 
i komunikacji społecznej, 
Politechnika Koszalińska:

Student w Polsce w XXI 
wieku na pewno nie znaczy 
tyle, co żak w średniowie-
czu, ale z drugiej strony jako 
studentka czuję się czasem 

wyjątkowo. Nie wiem jednak, czy nazwałabym to 
prestiżem. Raczej po prostu pozytywnym rodzajem 
„inności”, odróżniania się od tych, którzy studentami 
nie są, a jednocześnie poczuciem więzi z tymi, którzy 
studiują. Z nimi zawsze znajdzie się wspólny temat, 
więc w moim odczuciu stanowimy pewną wyjątkową 
społeczność. Aczkolwiek martwi mnie to, że nie za-
wsze „student” oznacza „ktoś wyjątkowy” – tu warto 
wziąć pod uwagę pobudki, jakimi kierują się ludzie, 
kiedy idą na studia. Często one nie są zbyt wzniosłe... 
A czy stanowimy jedynie jednostkę, za którą uczel-
nia dostaje pieniądze? Być może jestem naiwna, ale 

uważam, że nie. Nie wierzę w to, że wykładowcami 
i władzami uczelni kierują tylko względy materialne. 
Pewnie dlatego, że chcę w to wierzyć, ale życzliwość, 
która spotkała mnie ze strony kilku wykładowców, 
których na pewno zapamiętam na długo, po prostu 
nie pozwala mi myśleć inaczej.

Natalia Skawińska, 
studentka IV roku 
zarządzania i inżynierii 
produkcji, ZUT:

Etos studenta kojarzy mi się 
z bajkami z mojego dzieciństwa, 
z opowieściami o księżniczkach, 
rycerzach i szczęśliwych zakoń-
czeniach. Jest mitem, pewną 
bujdą. 

Coraz powszechniejszy staje się brak troski o dobro 
wspólne, gdyż studenci rzadko chcą identyfikować się 
z uczelnią. Ciągły bieg (a to na zajęcia, a to na zalicze-
nie…) powoduje, że studenci się wypalają. Nie chcą 
angażować się w pracę kół naukowych, organizacji stu-
denckich. Ci, którzy są wartościowi – często pozostają 
anonimowi. Studenci myślą o kolejnych egzaminach, 
które zaliczają raz po raz, „byle do przodu”. Studia sta-
ją się kolejnym etapem, następnym krokiem w drodze 
prowadzącej do upragnionego celu. Przystankami stają 
się imprezy, wypady ze znajomymi. Krótkie momenty, 
w których można odetchnąć od sesyjnego rozgardiaszu.

Joanna Pawłowska, 
studentka IV roku filologii 
polskiej, US:

Bycie studentem dawniej 
kojarzyło się z przynależnością 
do elity i związaną z tym reno-
mą. Nie było tak licznego grona 
studentów jak obecnie, nie było 
tak wielu prywatnych uczelni, 
studiowanie zarezerwowane 

było dla wybranych. Dziś każdy może zasiąść w stu-
denckiej ławce, inwestowanie w siebie, kształcenie się 
jest bardzo na czasie. Dawny żak stracił wiele w oczach 
społeczeństwa, niestety, kojarzy się z biedą, imprezowa-
niem, zaliczaniem kolejnych przedmiotów od sesji do 
sesji. W dzisiejszych czasach studiowanie nie wyróżnia 
z tłumu, właściwie nie wystarczy mieć status studenta, 
by tylko tym faktem zrobić dobre wrażenie. Jednak inte-
resujące kierunki, wiele możliwości, wyjazdy zagranicz-
ne, perspektywa ciekawej pracy, szansa podniesienia 
statusu społecznego co roku wciąż przyciągają tysiące 
młodych ludzi w uniwersyteckie progi. I pomimo tego, 
co o studentach się mówi i jak z perspektywy czasu sa-
memu ocenia się dawne wybory, chyba każdy chciałby 
przeżyć tę przygodę raz jeszcze, z nostalgią wspomina-
jąc studenckie czasy.

Sonda: Etos studenta dzisiaj
Wypowiedzi 

zebrała

Iwona Smolec

studentka IV roku 
filologii polskiej, 

przewodnicząca Rady 
Wydziału Samorządu 

Studenckiego WF

TEMAT NUMERU 

16



TEMAT NUMERU

Natalia Zwierzchowska, 
absolwentka 
pedagogiki opiekuńczej 
i resocjalizacyjnej, US:

Bycie studentem to tak na-
prawdę poznawanie świata, 
ludzi i samego siebie. Radzenie 
sobie w dorosłym życiu, z dala 
od maminego garnuszka. Cią-
głe zmagania, ciągłe podejmo-

wanie prób odnalezienia się w nowej rzeczywistości. 
Według mnie powinniśmy czuć, że studiując, jesteśmy 
w gronie wybranych, a nie jednymi z tysięcy osób, które 
dostają się na studia z wolnego naboru.

Dawniej bycie studentem oznaczało prestiż, dziś 
studentem może być każdy. Zaoczne, dzienne czy wie-
czorowe – jaka to różnica, ważne, że po ich skończeniu 
otrzymamy papierek, przepustkę do dorosłego i samo-
dzielnego życia.

Dominik Stępień,
student I roku 
kulturoznawstwa, US:

Etos studenta? Wydaje mi sie, 
że życie jest samo w sobie etosem, 
a bycie studentem to po prostu 
nałożenie na siebie obowiązku, 
który wybiera sie dobrowolnie 
dla poszerzenia wiedzy, horyzon-
tów, hobby. Ma on typowe dla 

siebie stereotypy, które są nie do uniknięcia, jak to w życiu. 
Czyli student to osoba, która nic nie robi do początku sesji, 
a w czasie egzaminów robi tylko ładne oczy? Jest tak na-
prawdę? Każdy wie, że tak nie jest, poza tym nikomu nie 
trzeba tego udowadniać. Studiuje się dla siebie i wydaje 
mi się, że to jest najważniejsze i o tym należy pamiętać, 
ponieważ studia tak naprawdę niczego nie gwarantu-
ją, są tylko jedną z kart przetargowych w CV, a to, co się 
zyskuje, ma wyłącznie dla siebie. Pozostaje tylko kwestia 
tego, co się z tym potem zrobi. 

Mistrz i uczeń

Joanna Daniek

absolwentka 
filozofii US

Co do tego, że szkolnictwo wyższe znajduje się w stanie kryzysowym, nie ma żadnych 
wątpliwości. Jego oznaki są różnorodne i coraz bardziej dramatyczne: przybierające na 
sile protesty studentów uczelni europejskich przeciwko systemowi bolońskiemu, pełne 
emocji debaty w mediach (m.in. cykl Wyższa Szkoła Wstydu w „Gazecie Wyborczej”), kłopoty 
uczelni prywatnych, wyrastających jak grzyby po deszczu, nie dysponujących jednak kadrą 
naukową i nie spełniających kryteriów koniecznych do nadawania tytułów naukowych swoim 
absolwentom.

Obok tego rodzaju wydarzeń i zjawisk sympto-
matyczne są także dużo wolniej zachodzące procesy 
społeczne i ekonomiczno-polityczne: rosnące niezado-
wolenie studentów i pracowników wyższych uczelni, 
pogłębiający się rozdźwięk między organizacją działal-
ności uczelni a rzeczywistością kapitalistycznego rynku, 
alarmujący stan polskiej nauki, do której reanimacji nie 
wystarczą akcje w rodzaju Zostańcie z nami tygodnika 
„Polityka”.

Wyrazy pesymizmu i zniechęcenia dochodzą ze 
wszystkich stron, jednak w lękach i niezadowoleniu za-
wsze zawiera się pewna energia niezbędna do zmiany 
stanu rzeczy. Stanowią one wskazówkę, że określony 
kierunek lub strategia nie są adekwatne do potrzeb 
i oczekiwań. 

Zaproponowanie rozwiązań, naszkicowanie alter-
natyw i możliwych modyfikacji wymaga jednak uprzed-
niej wyczerpującej diagnozy. Taką właśnie diagnostycz-
ną rolę wydaje się pełnić tocząca się w całej niemalże 
Europie debata. Nie jest żadnym novum potraktowanie 
kryzysu jako okazji do rewizji nie kwestionowanych od 
dawna założeń, do prób zdefiniowania kluczowych ka-
tegorii, ze świadomością, że odpowiedzi te są zawsze 
tymczasowe. 

W przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego, tego-
rocznego młodego jubilata, podjęcie tego rodzaju re-
fleksji jest tym bardziej zasadne. Jaki kształt powinien 
mieć nowoczesny uniwersytet, jakie powinien realizo-
wać cele oraz jaki mają one wpływ na możliwe, czy też 
pożądane relacje społeczne w ramach uczelni...? 17



Nieosiągalny ideał czy warunek konieczny?
Kontrowersje wokół tego, czy relacja mistrz-

uczeń jest nadal możliwa w nowoczesnym uni-
wersytecie, są znaczne. O wadze pytania świadczy 
jednak częstość, z jaką pojawia się ono w uniwersy-
teckich debatach i publikacjach, a także w środo-
wiskach pozaakademickich. Przypomnijmy choć-
by specjalne wydanie z 2008 r. dwumiesięcznika 
społeczno-kulturalnego „Pogranicza”, dedykowane 
właśnie temu problemowi1. Przedstawione tam opi-
nie skrajnie się różnią, od uznania kontaktu mistrza 
z uczniem wręcz za podstawę istnienia uniwersyte-
tu, po całkowite zaprzeczenie możliwości tego ro-
dzaju więzi. „Jest to albo wizja przejęta z dawnego 
układu dydaktycznego, albo nigdy nie spełniony 
w polskich warunkach ideał, od którego dziś raczej 
się oddalamy” – ocenia prof. Michałowski. Dewa-
luację idei bezpośredniego 
kontaktu z „mistrzem” – postu-
lując zastąpienie go przez me-
rytorycznie nieskazitelny kurs 
zdalny – przeprowadzają en-
tuzjaści e-learningu. Studenci 
natomiast wyrażają tęsknotę 
za tą relacją i poczucie zawodu 
wobec jej nieobecności. 

Nestor prof. Erazm Kuźma 
ma w sobie silne przekonanie, 
że prawdziwi „mistrzowie” są 
i pojawiać się będą, choć z de-
finicji – nieczęsto. W rozmowie 
z Beatą Biwan, Aleksandrą Ko-
sudą i Piotrem Lachowiczem 
mówi: „Ale zapewne Państwo 
oczekujecie, żebym wskazał 
współcześnie żyjących mi-
strzów. [...] I tutaj niewątpli-
wie na najwyższe uznanie za-
sługuje Janusz Sławiński. To 
jest niesłychanie błyskotliwy 
i samodzielny umysł. Prawdzi-
wy mistrz nieulegający innym 
autorytetom, który sam siebie 
stwarza”. 

Nasuwa się pytanie, dla-
czego właściwie problem tego 
rodzaju, pozornie przecież 
nieaktualny, niemal trącący 
nostalgią, jest tak często pod-
noszony? Być może powodem, 
dla którego okazuje się on tak 
emocjonujący, jest to, że od-
zwierciedla się w nim i splata wiele żywych i waż-
nych dla nas zagadnień. Pytanie o relację mistrz-
uczeń w środowisku nowoczesnego uniwersytetu 
niewątpliwie powstaje w punkcie przecięcia kilku 
innych istotnych pytań, toteż dopiero ich rozstrzyg-
nięcie pozwoli bądź na udzielenie odpowiedzi, 
bądź na stwierdzenie niemożliwości jej funkcjo-
nowania. Dość rozsądnym początkiem wydaje się 
jednak próba zdefiniowania podstawowych pojęć, 
czyli określenia, co czyni mistrza, a co ucznia. 

Kim jest mistrz?
Postać mistrza jest motywem obecnym w rozma-

itych, często znacznie odmiennych od siebie kultu-
rach, zastanówmy się zatem, jakie najczęściej wzbu-
dza asocjacje. 

Podstawowym warunkiem bycia mistrzem z pew-
nością musi być doskonałość (lub zbliżanie się do niej) 
w jakiejś dziedzinie. Towarzyszyć temu powinna jed-
nak ponadprzeciętna mądrość, dojrzałość, a co za tym 
idzie – dążenie do własnego nieustannego rozwoju 
oraz integracja wewnętrzna (postępowanie zgodne 
z wyznawanymi ideałami).

Poza tym postulatem, dość powszechnie uzna-
wanym, koncepcje zaczynają jednak różnić się mię-
dzy sobą. 

Zgodnie z tradycyjną pedagogiką mistrz jest prze-
wodnikiem, podobnym do Pana od Przyrody z wier-

sza Zbigniewa Herberta, zawsze o krok PRZED swoim 
uczniem. Zna go jednak na tyle dobrze, by dostoso-
wać tempo i kierunek do jego możliwości, umiejętnie 
kreując wyzwania utrzymujące wysoki stopień moty-
wacji.

Filozofie Wschodu jednak, a także europejskie 
szkoły psychodynamiczne są zdania, że rola mistrza 
polega na pozostawaniu o krok ZA podopiecznym, 
przy zachowaniu świadomości celu, czyli doskona-
łości. Mistrz nie popycha, nie narzuca tempa, raczej 
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zachęca do samodzielnej eksploracji i rozwoju, dając 
wskazówki i służąc wsparciem wyłącznie w razie pilnej 
potrzeby. 

Wzbogacający dialog
Istnieje również podejście zakładające większą ela-

styczność ról, swego rodzaju równorzędność, sugeru-
jąc, że każdy mistrz jest jednocześnie uczniem swoje-
go ucznia, a każdy uczeń – mistrzem swojego mistrza. 
Relacja ta przynosi różnorodne korzyści obu stronom, 
pod warunkiem, że pozostaną one aktywne, otwarte 
i przyjmą odpowiedzialność za siebie samych.

Pewien element takiego dialogicznego rozumienia 
można odnaleźć w niezwykle inspirującym personali-
stycznym ujęciu zaproponowanym przez ks. prof. J. Tis-
chnera. Idzie on nawet o krok dalej, przenosząc punkt 
ciężkości na ucznia, gdyż to jego odpowiedzialnością 
jest wytworzyć w sobie wrażliwość na przyjęcie mądro-
ści: „Proces wychowawczy jest twórczy przede wszyst-
kim od strony odbiorcy, a nie od strony nadawcy. Od 
strony nadawcy on nie jest za bardzo twórczy, bo ten, 
który nadaje, nawet nie wie, co się dzieje. Natomiast 
naprawdę twórczy on jest od strony odbiorcy, który 
z tego promieniowania robi jakieś dzieło oryginalne, 
nie wiadomo jakie”2.

Podobny nacisk na niezależność ucznia, odrzuce-
nie idei ucznia jako pasywnego naśladowcy, znajdzie-
my także u F. Nietzschego, apelującego słowami Zara-
tustry o porzucenie mistrza, „zgubienie go”, po to, aby 
odnaleźć siebie. 

W myśli Tischnera, z punktu widzenia naszych roz-
ważań, bardzo istotne wydaje się jego stwierdzenie, że 
„wpływ mistrza jako nauczyciela jest możliwy w żywio-
le prawdy. To znaczy, jeden i drugi muszą się spotkać 
w żywiole prawdy. To znaczy, jednemu i drugiemu musi 
chodzić o jakąś prawdę”. I dalej: „Ponieważ na uniwer-
sytetach w tej chwili nie chodzi o prawdę, tylko chodzi 
o egzamin, w związku z czym nie ma mowy o spotka-
niu między mistrzem a uczniem w oparciu o prawdę” 3.

Warunkiem koniecznym spotkania jest ponadto 
osobista więź, niemożliwa przy dużej liczebności ucz-
niów. Mimo wielu różnic w rozumieniu samych pojęć 
„mistrza” i „ucznia”, założenie to jest wspólne dla więk-
szości podejść. Związek tego rodzaju postrzegany jest 
bowiem niemal zawsze jako dość intensywny i osobi-
sty, bez względu na środowiskowe i kulturowe różnice, 
określające, czy powinien być on raczej partnerski (jak 
na uczelniach skandynawskich), czy protekcjonalny 
(jak w kulturze uniwersytetów kręgu iberyjskiego), czy 
niemal rodzinny (zgodnie ze zwyczajami hinduskimi). 

Idea mistrza, idea uniwersytetu
Oczywiste staje się zatem, że w próbie znalezienia 

odpowiedzi na tytułowe pytanie niezbędne jest okre-
ślenie funkcji nowoczesnego uniwersytetu: czy ma on 
pełnić rolę szkoły zawodowej (fabryki rzemieślników), 
czy realizować idee humboldtowskie – funkcjonować 
jako niezależny ośrodek kształtowania naukowców 
i myślicieli? A może powinien stanowić jedynie prze-
dłużenie szkoły średniej, lekko ukierunkowane, ale 
którego celem byłoby wciąż zdobycie ogólnego kul-
turalnego i społecznego obycia? 
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W pierwszym przypadku najbardziej adekwatna 
okazywałaby się relacja typu mistrz cechowy-czelad-
nik, w której uczeń, prowadzony niemal za rękę przez 
biegłego w rzemiośle nauczyciela, zdobywałby prak-
tyczne kompetencje. 

Drugie z wymienionych przekonań sugerowałoby 
dużo większą autonomię obu stron, oraz subtelniejszą 
i bardziej symetryczną dynamikę, między mistrzem 
jako tym, który dotarł do granic jakiejś dziedziny, 
a uczniem dorównującym mu, by go przewyższyć, 
pójść krok dalej w tym samym kierunku, lub krytycz-
nie obalić. 

W trzecim rozumieniu zaś mistrz pełniłby przede 
wszystkim rolę pedagoga, dojrzałego przewodnika, 
przekazującego wiedzę niejako „przy okazji”, skon-
centrowanego jednak przede wszystkim na kształto-
waniu wewnątrzsterownych, krytycznych, aktywnych 
członków społeczeństwa obywatelskiego.

Określenie roli uniwersytetu dziś – to zadanie 
przytłaczające, choćby ze względu na liczbę czynni-
ków, które należy wziąć pod uwagę. Sieć wzajemnych 
wpływów edukacji, ekonomii i polityki jest niezwykle 
kompleksowa, nie wolno także zapominać o aspek-
tach psychologicznych czy społecznych. 

Największych trudności zdają się jednak przy-
sparzać wcale nie rozstrzygnięcia praktyczne, lecz fi-
lozoficzne. Wszystkie powyższe pytania odsyłają nas 
bowiem do tej właśnie dziedziny, a zwłaszcza do za-
gadnień etycznych. 

Wartości w praktyce
Powracając do pytania tytułowego, staje się jasne, 

że odpowiedź na nie wymaga określenia koncepcji 
człowieka w ogóle. Jeśli bowiem rolą mistrza jest prze-
wodnictwo na drodze do doskonałości, musimy usta-
lić, czym ta doskonałość – w odniesieniu do człowieka 
– jest. Następnie należałoby na tej podstawie zde-
finiować, jakie wartości ma realizować uniwersytet. 
Kim przede wszystkim powinien być jego absolwent? 
Osobą dojrzałą psychicznie, bezkompromisowym po-
szukiwaczem prawdy, kompetentnym pracownikiem? 
A może niewyspecjalizowanym, ale obytym kultural-
nie erudytą? 

Tego rodzaju rozstrzygnięcia nie tylko pozwalają 
stwierdzić, czy nowoczesny uniwersytet stwarza prze-
strzeń dla mistrzów i ich uczniów, lecz stanowią także 
podstawy oceny, w którym kierunku powinny prze-
biegać zmiany w działalności nowoczesnej uczelni. 
Brzmi to trywialnie, lecz tylko wiedząc DOKĄD chce 
się dotrzeć, można postanowić, jaką drogę, z wielu 
dostępnych, obrać.  

1 „Pogranicza” 2008 nr 3/08, cykl tematyczny Mistrz i uczeń, a nim wy-
powiedzi: dr hab. prof. US Piotr Michałowski: Osobowość w fabryce 
absolwentów, czyli Marsz, marsz Bolonia; O mistrzach (Z profesorem 
Erazmem Kuźmą rozmawiali: Beata Biwan, Aleksandra Kosuda i Piotr 
Lachowicz); Julia Towpyha: Ale czy dziś możliwe są relacje mistrzow-
skie?

2 Ks. J. Tischner Mistrz i uczeń, w: „Tygodnik Powszechny” z dnia 
21.04.2009; przedruk z: ks. J. Tischner, wykład z 12 kwietnia 1983 r., 
Etyka a historia. Wykłady, t. II, Kraków 2009).
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Iwona Smolec: Dlaczego zdecydowała się 
Pani na objęcie stanowiska prorektora ds. stu-
denckich? 

Prof. Mirosława Gazińska: Warto zacząć od 
tego, że moja droga do funkcji prorektora była nie-
typowa. W czerwcu 2008 wybrano tylko prorektorów 
ds. finansów i rozwoju, ds. nauki i współpracy mię-
dzynarodowej oraz ds. kształcenia, funkcja prorekto-
ra ds. studenckich nie została obsadzona. Pan rektor 
Waldemar Tarczyński zapytał mnie, czy nie podjęła-
bym się tego zadania w kadencji 2008-2012. Przed 
otrzymaniem tej propozycji zgłosiłam swoją kandy-
daturę na funkcję prodziekana ds. nauki i rozwoju na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, którą 
pełniłam od 1 września 2008 roku. Szczerze mówiąc 
był to jeden z powodów, który raczej nie ułatwił pod-
jęcia decyzji.

I.S.: Co spowodowało, że przekonała się Pani 
do tego pomysłu?

M.G.: Chyba to, że nigdy nie miałam problemów 
w kontaktach ze studentami, ani jako nauczyciel aka-
demicki, ani jako kierownik Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego w Wałczu. Po pierwsze, wnikliwie 
przeanalizowałam zakres obowiązków prorektora 
ds. studenckich. Po drugie, zaakceptowanie mojej 
kandydatury poprzedziło szereg spotkań zarówno 
z przedstawicielami samorządu studenckiego, jak 
i z licznym elektoratem żaków. W konsekwencji do-
szło do opóźnionych wyborów (odbyły się one we 
wrześniu – przyp. I.S.). I tak z marszu, po miesięcznej 
pracy jako prodziekan, właściwie dzień po głosowa-
niu zostałam prorektorem ds. studenckich i pełnię tę 
funkcję już półtora roku.

I.S.: Czy po zapoznaniu się z czekającymi na 
Panią obowiązkami, starała się Pani obrać jakiś 
konkretny kierunek swoich działań? Czy ustaliła 
Pani pewne priorytety, z którymi przyjdzie się 
Pani zmierzyć w trakcie kadencji?

M.G.: Nietypowa droga prowadząca do objęcia 
przeze mnie funkcji prorektora sprawiła, że nie mo-
głam wcześniej szczegółowo sprecyzować swoich za-
mierzeń. Oczywiście, wraz z wdrażaniem się w nowe 
obowiązki cele zaczęły się krystalizować, co więcej, 
moje zamierzenia i pomysły nadal ulegają mody-
fikacjom i przemianom. Od początku jednak prio-
rytetem są dla mnie sprawy związane z tokiem stu-
diów i z procesem rekrutacji. Zależy mi na tym, aby 
rekrutacja była bardziej przyjazna dla kandydatów, 
aby mieli oni lepszy, łatwiejszy i pełniejszy dostęp do 

informacji o kierunkach i specjalnościach oraz infor-
macji o kwalifikacjach, które absolwent otrzymuje po 
skończeniu wybranego kierunku. Od ponad roku sku-
piam swoje działania na wprowadzaniu wszelkiego 
rodzaju ułatwień, które mają prowadzić do tego, by 
rekrutacja była bardziej przyjazna tak dla przyszłych 
kandydatów, jak i dla komisji rekrutacyjnych. Inną 
kwestię stanowią prace nad zmianami w regulaminie 
studiów na naszej uczelni.

 
I.S.: Oczywiście są to sprawy ważne, dotyczą-

ce spraw dydaktycznych i prawnych. A działal-
ność kulturalna i organizacyjna?

M.G.: Oprócz spraw priorytetowych wiele jest 
spraw pobocznych, choć nie mniej ważnych, które 
pozostają w zakresie działań prorektora. Warto wspo-
mnieć o wspieraniu działalności naukowej, kultural-
nej i sportowej kół naukowych, organizacji i grup 
studenckich. Poza tym nadzoruję działalność Akade-
mickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jednostki, 
która kształtuje i promuje postawy przedsiębiorcze 
u młodych ludzi. Studenci i absolwenci w ramach AIP 
mogą m.in. założyć firmę bez towarzyszącego temu 
ryzyka. Oczywiście ważną rolę w życiu uniwersyte-
ckim pełni także Akademickie Centrum Kultury US.

I.S.: Jako prorektor do spraw studenckich 
mocno angażuje się Pani w sprawy związane 
z rekrutacją przebiegającą na naszej uczelni. 
W najbliższym roku akademickim 2010/2011 
baza dydaktyczna Uniwersytetu Szczecińskie-
go powiększy się o nowe specjalizacje, a także 
o nowe kierunki studiów, m.in. będą to: oceano-
grafia, mikrobiologia, zarządzanie i inżynieria 
produkcji oraz makrokierunki – filologia polska 
i kulturoznawstwo, a także informatyka ekono-
miczna i pedagogika. Jak prognozuje Pani powo-
dzenie tych innowacji?

M.G.: Biorąc pod uwagę różnorodność kierunków 
i specjalności przygotowanych przez US dla absol-
wentów szkół średnich, to oferta dydaktyczna rysuje 
się zdecydowanie pozytywnie. Ofertę tę wzbogaca-
ją nowe specjalizacje i kierunki studiów – choć ich 
ocena dokona się dopiero podczas rekrutacji. Wtedy 
dowiemy się, czy wprowadzone innowacje dotarły 
do szerokiego grona przyszłych studentów i czy były 
trafione.

I.S.: A jak ocenia Pani bazę kierunków dotąd 
oferowaną przez Uniwersytet Szczeciński? Czy 
oferowany katalog jest atrakcyjny dla absolwen-

fot. Jerzy Giedrys
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tów szkół średnich i czy pozwoli nam dotrzeć do 
wielu młodych ludzi, tak, aby zostali oni w Szcze-
cinie?

M.G.: Moim zdaniem, oferta dydaktyczna naszej 
uczelni jest bogata. Inną kwestią są motywacje to-
warzyszące młodym ludziom przy wyborze uczelni. 
Potencjalni kandydaci, którzy wyjeżdżają ze Szcze-
cina, kierują się nie tylko tym, że nie znajdują odpo-
wiednich dla siebie kierunków w rodzinnym mieście. 
Często kierują się chęcią odnalezienia nowych dróg 
życiowych, poszerzenia horyzontów myślowych, ale 
również sprawdzenia siebie, swojej samodzielności. 
Wprowadzanie nowych, innowacyjnych kierunków 
nie doprowadzi do ograniczenia tych wyjazdów, ale 
może wpłynie na zwiększone przyjazdy młodzieży 
z innych regionów Polski i Europy do nas. Musimy jed-
nak dokładać wszelkich starań, by szeroko promować 
nowe i stare kierunki studiów na US. Nowe kierunki 
takie jak oceanografia i mikrobiologia oraz makrokie-
runki, o których Pani wspomniała, są pożądane, po-
nieważ są unikatowe w skali kraju.

I.S.: Jako osoba odpowiedzialna za przebieg 
rekrutacji zapewne zauważa Pani, że istnieją 
pewne kierunki, których popularność nie maleje. 
Skąd bierze się ich powodzenie?

M.G.: Analizując rekrutację na naszym uniwersy-
tecie, ale i na uniwersytetach w całym kraju, zauwa-
żam, że nabór na niektóre kierunki cieszy się od lat 
dużą popularnością. Na takie kierunki jak zarządzanie, 
prawo, kierunki pedagogiczne, oraz – niedawno uru-
chomiony na naszej uczelni – dziennikarstwo i komu-
nikacja społeczna, a także psychologia, niezmiennie 
nie ma problemów z naborem. Co więcej, wydaje 
mi się, że dla absolwenta szkoły średniej, czyli dla 
potencjalnego kandydata na studia, który albo sam 
podejmuje decyzję, albo przy wsparciu rodziców, 
ważną rolę odgrywa przyszłość, jaką daje ukończony 
kierunek. Oznacza to, że kierunki, których ukończenie 
„gwarantuje” konkretną możliwość zatrudnienia czy 
też konkretny zawód (wspomniane zarządzanie czy 
psychologia), są ciągle modne. Nie należy jednak za-
pominać o kierunkach, które dają studentom wiele 
możliwości samorealizacji, co w tym przypadku staje 
się głównym powodem podjęcia studiów.

I.S: Czy Pani zdaniem przy tak ważnym wybo-
rze czasami nie decyduje moda?

M.G.: W pewnym stopniu tak. Mimo to wydaje mi 
się, że najbardziej przyciągają kierunki, które są rzad-
kie i unikatowe. Młodzi ludzie wybierają elitarność. 
Jeśli na te kierunki decydują się osoby wyjątkowe, 
pasjonujące się nauką – wtedy będziemy mogli być 
dumni i zadowoleni z efektów ich studiów. Studen-
ci, którzy chcą więcej osiągnąć w procesie studiów – 
mają taką możliwość.

I.S.: Jest Pani kierownikiem Zakładu Statystyki 
i Demografii w Katedrze Ekonometrii i Statystyki 
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 
Jakich kwestii najczęściej dotyczą Pani spotkania 
ze studentami na wydziale?

M.G.: Na wydziale spotykam się głównie ze swoimi 
seminarzystami, którzy piszą u mnie prace magister-
skie i licencjackie, oraz studentami, którzy uczestniczą 
w moich zajęciach i później zdają u mnie zaliczenia 
i egzaminy. Najczęściej są to spotkania sympatyczne. 
Mam nadzieję, że swoich seminarzystów mobilizuję 
do pisania prac dyplomowych, a w przypadku pozo-
stałych studentów ustalam najlepszą formę sprawdza-
nia ich wiedzy.

I.S.: Czy spotkała się Pani z jakąś nader wyjąt-
kową sytuacją podczas swojej dotychczasowej 
pracy?

M.G.: Do tej pory nie zetknęłam się z przypadkiem, 
który by mnie bardzo zaskoczył zarówno pozytywnie, 
jak i negatywnie. Wszystko, co mnie spotyka w rektora-
cie, mieści się w granicach normy. Ponieważ wiem, że 
młodzi ludzie mogą mieć różne pomysły, a ich fantazja 
jest w zasadzie nieograniczona, biorę na to odpowied-
nią poprawkę.

I.S.: Jest Pani przewodniczącą komisji zajmu-
jącej się nowelizacją regulaminu studiów obowią-
zującego na Uniwersytecie Szczecińskim. Nowa 
wersja będzie m.in. dostosowywana do obowią-
zującego już systemu bolońskiego. Wśród nanie-
sionych poprawek ma się pojawić zmiana dotyczą-
ca terminu obrony pracy dyplomowej. Jak ocenia 
Pani możliwość wprowadzenia tej modyfikacji?

M.G.: Poznałam ten problem nie tylko ze strony 
promotora, który obserwuje swoich seminarzystów, 
ale także ze strony prorektora, który widzi, jak wielu 
studentów nie kończy studiów na czas, przedłużając 
termin złożenia pracy dyplomowej – magisterskiej lub 
licencjackiej, nierzadko o 12 miesięcy. Według mnie, 
zmiana dotycząca terminu złożenia pracy dyplomo-
wej będzie miała walor porządkujący. Jeżeli zostanie 
pozytywnie zaopiniowana, sprowadzi się ona do tego, 
że student będzie miał możliwość złożenia pracy do 
końca semestru (w przypadku parzystej liczby seme-
strów studiów do końca września). Jeżeli w tym czasie 
nie uda mu się skończyć pracy, wtedy albo zostanie 
skreślony z listy studentów, albo skierowany na powta-
rzanie seminarium, bez konieczności uzupełniania róż-
nic programowych. Da mu to dodatkowy semestr lub 
dwa na dokończenie pracy w zależności od jej rodzaju 
i stopnia zaawansowania. Oczywiście, będzie funkcjo-
nował w tym czasie jako student w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Wyeliminujemy w ten sposób niekończące 
się przedłużanie terminu złożenia i obrony pracy dy-
plomowej.

I.S.: Jak wyglądałby w tej sytuacji kontakt stu-
denta z promotorem?

M.G.: Kontakt z promotorem zostałby również 
usankcjonowany. Student będzie ponownie wpisany 
na seminarium do swojego promotora i będzie miał 
obowiązek zaliczenia powtarzanego seminarium 
(w chwili obecnej, jeśli student przedłuża termin odda-
nia pracy, nie jest przyporządkowany do żadnej grupy 
seminaryjnej i jego kontakt z promotorem może być 
utrudniony). Natomiast w przypadku, kiedy student 
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ma zaliczone seminarium magisterskie (z ostatnie-
go semestru), a nie złoży pracy w terminie, zostanie 
skreślony z listy studentów. Pomimo tego będzie miał 
możliwość powrotu na uczelnię w celu obrony pracy 
w ciągu roku od daty skreślenia. Wtedy wznowienie 
będzie obowiązywać na czas obrony i będzie nieod-
płatne.

I.S.: Czy promotor będzie zobowiązany do za-
akceptowania takiej pracy?

M.G.: Oczywiście, przecież student zaliczył wszyst-
kie seminaria. Zadaniem promotora będzie wówczas 
przyjęcie pracy, zrecenzowanie oraz doprowadzenie 
do obrony w odpowiednim dla dziekana i studenta 
czasie.

I.S.: Jak będą przebiegać prace nad noweliza-
cją regulaminu studiów Uniwersytetu Szczeciń-
skiego? Jedną z bardziej interesujących studen-
tów kwestii jest rozliczanie roku na podstawie 
punktów ECTS. Co Pani sądzi o tym pomyśle?

M.G.: Jeżeli nie będzie opóźnień, regulamin wej-
dzie w życie 1 października 2010 roku, ale prawdopo-
dobnie będzie wymagał kolejnych zmian. Dalsze pra-
ce nad regulaminem związane będą po pierwsze ze 
zmianami w systemie szkolnictwa wyższego w Polce, 
po drugie zaś z koniecznością zmian planów studiów 
i programów nauczania na większości kierunków 
w naszej uczelni. Mam nadzieję, że ostateczna wersja 
regulaminu wejdzie w życia od 1 października 2011 
roku (w wariancie pesymistycznym w 2012 roku). 
Dopiero wówczas kwestia rozliczania semestrów 
z uwzględnieniem punktów kredytowych będzie 
w pełni możliwa w ramach wszystkich kierunków na 
wszystkich wydziałach US. Obecnie wprowadzenie 
takich zmian oceniam w skali całego uniwersytetu 

jako niemożliwe. Należy jednak podkreślić, że na nie-
których wydziałach istnieją odpowiednie uchwały 
rad wydziałów, które określają deficyty punktowe. 
Najczęściej wykorzystywane są one przy wyjazdach 
studentów zarówno krajowych w ramach programu 
MOST (system mobilności studentów), jak i między-
narodowych w ramach programu Socrates/Erasmus.

I.S.: W skład komisji wchodzą przedstawicie-
le studentów, czy uważa Pani, że ich głos będzie 
pomocny przy wprowadzaniu wszelkich zmian?

M.G.: W komisji ds. nowelizacji regulaminu, któ-
rą powołał JM Rektor, znajduje się po jednej osobie 
z każdego wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego, 
natomiast Samorząd Studencki ma dwóch przedsta-
wicieli, co oznacza, że głos studentów na pewno bę-
dzie się liczył. Moim zdaniem, w takiej komisji ważny 
jest zarówno udział przedstawicieli władz rektor-
skich i dziekańskich, którzy patrzą na proponowane 
innowacje z perspektywy funkcjonowania uczelni, 
jak i udział przedstawicieli studentów, którzy zabez-
pieczając prawa i obowiązki studentów, śledzą przy 
tym zmiany zachodzące w innych szkołach wyższych 
w Polsce, oraz, co ważne, bardzo dobrze znają nasz 
uniwersytet. Obecnie, jak już wspomniałam, pracu-
jemy nad jednolitym tekstem regulaminu, który, po 
zaopiniowaniu przez samorząd, poddamy pod gło-
sowanie Senatu w kwietniu tego roku.

I.S.: Pani Rektor, skoro pozostajemy przy 
kwestii Samorządu Studenckiego. Jak układa się 
Pani współpraca z tym organem?

M.G.: Dobrze, powiedziałabym nawet, że bardzo 
dobrze i bardzo cenię sobie nasze spotkania i kon-
kretne rozmowy. Mam nadzieję, że samorząd ma po-
dobne odczucia.

TEMAT NUMERU

Prof. Mirosław 
Gazińska, prorektor 
ds. studenckich, 
wręcza indeks podczas 
immatrykulacji.

fot. Jerzy Giedrys
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I.S.: Z jakimi problemami zwracają się do 
Pani studenci, czego najczęściej dotyczą ich py-
tania?

M.G.: Studentów, którzy się do mnie zgłaszają, 
mogę podzielić generalnie na dwie grupy. Do pierw-
szej zaliczam studentów wykazujących się kreatyw-
nością, poszukujących dróg do zrealizowania swoich 
pomysłów, wykazujących się różnymi przejawami 
aktywności kulturalnej, naukowej, organizacyjnej, 
sportowej. Głównie należą do nich przedstawiciele 
kół naukowych, którzy przychodzą do mnie z pro-
pozycjami pewnych działań, najczęściej poszukują 
również możliwości finansowania tych pomysłów 
lub wskazania szans dofinansowania spoza uczelni. 
W takich chwilach ubolewam nad tym, że fundusz, 
którym dysponuję, nie pozwala mi na zrealizowanie 
wszystkich pomysłów. Spotkania z tymi studentami 
są zazwyczaj budujące. Drugą grupę stanowią stu-
denci, którzy mają różnego rodzaju problemy. Te 
rozmowy należą do trudniejszych.

I.S.: Jak kształtował się obraz studenta 
w okresie, gdy Pani studiowała, a jak widzi go 
Pani dzisiaj? Co uległo zmianie na przestrzeni 
tych dwudziestu kilku lat?

M.G.: Podstawą tych obserwacji jest upływ cza-
su i zmieniająca się rzeczywistość. Początek lat 80., 
okres moich studiów w Poznaniu, to zarazem trud-
ny okres w historii Polski. Wszystko to, co działo się 
obok nas, powodowało wiele ograniczeń zarówno 
w samym studiowaniu, w przejawianiu aktywności 
studenckiej, jak i w życiu codziennym. Wspomnę 
jeden z epizodów, który nawet dla mnie jest czymś 
odległym i prawie niewiarygodnym. Po wprowadze-
niu godziny milicyjnej (w Poznaniu dla studentów 
od 20:00 do 7:00), aby dostać się na zajęcia na go-
dzinę 6:45, mieliśmy specjalne przepustki. O żad-
nych imprezach i wieczornych spotkaniach nie było 
mowy, no chyba że na własne ryzyko. Dziś nie ma ta-
kich ograniczeń, studenci w wieloraki sposób mogą 
wykazywać się swoją aktywnością. Nie ma obaw, 
że będzie ona odbierana jako niepożądana, poli-
tycznie niepoprawna, niezgodna z jakimikolwiek 
i czyimikolwiek oczekiwaniami. Cała reszta jest jed-
nak niezmienna – tak jak kiedyś, trzeba studiować, 
zdobywać wiedzę, nabywać umiejętności, zdawać 
egzaminy, no i oczywiście poznawać nowych ludzi, 
spotykać przyjaciół i bawić się...

I.S.: Czy spotkała Pani na drodze studenckiej 
swojego mistrza czy mentora?

M.G.: Studiując na Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu, spotkałam prof. Zbigniewa Czerwiń-
skiego. Nie był on moim promotorem, ale miałam 
z nim zajęcia i wykłady. Był moim mistrzem. Był 
i mam nadzieję, że nadal jest autorytetem dla stu-
dentów i współpracowników. To człowiek o ogrom-
nej wiedzy i umiejętnościach. Co ważne, odznaczał 
się niesamowitą życzliwością i skłonnością do niesie-
nia pomocy. Chętnie podejmował dyskusję na każdy 
temat, po prostu nie opędzał się od nas, studentów. 
Obecnie mimo, że zmniejsza się dystans między na-

uczycielem a studentem, nie ułatwia to odnajdywa-
nia relacji mistrz-uczeń, umożliwia jedynie bardzo 
dobrą wzajemną komunikację.

I.S.: Z własnego doświadczenia wiem, że 
posiadanie autorytetu – osoby, która będzie 
przewodnikiem – jest bardzo cenne, ponieważ 
pomaga znaleźć punkt zaczepienia, dzięki któ-
remu studiowanie nabiera nowego, głębszego 
sensu. Szukałam takiej osoby przez dłuższy czas 
i gdy ją znalazłam, uzmysłowiłam sobie, że je-
stem jej wdzięczna za to, że jest. 

M.G.: Wspomniała Pani, że sama szukała. To naj-
ważniejsze – żeby znaleźć, trzeba szukać. Jestem 
pewna, że na uniwersytecie jest wiele osób, które 
zasługują na miano autorytetu, i że każdy ma moż-
liwość spotkania swojego przewodnika naukowego. 
Marzą mi się relacje oparte na tutoringu, pozwalają-
ce na bliższe kontakty pomiędzy wykładowcą a stu-
dentem, które dają możliwość lepszego poznania 
się i bardziej owocnej pracy.

I.S.: Jak ocenia Pani pozanaukową działal-
ność studentów? Co sądzi Pani o ich kulturalnej 
aktywności?

M.G.: Kultura studencka to aktywność bliska 
mojemu sercu, stąd wśród moich priorytetów jako 
prorektora znajduje się także działalność kulturalna 
studentów. Chciałabym doprowadzić do większej 
rozpoznawalności ośrodków kulturalnych Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, zależy mi zwłaszcza na Aka-
demickim Centrum Kultury, działającym na naszej 
uczelni i ciągle niestety kojarzonym z nieistnieją-
cym już Domem Marynarza. Skoro Szczecin stara się 
o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016, to należa-
łoby bardziej wzmocnić to miejsce i dążyć do utrwa-
lenia jego kulturotwórczego wizerunku w oczach 
szczecinian. W miarę swych możliwości wspieram 
kulturę studencką – teatry akademickie, chóry, ka-
barety. Wspólnie z Samorządem Studenckim orga-
nizujemy Juwenalia i Otrzęsiny, współorganizujemy 
lub sponsorujemy cenne inicjatywy kulturalne, m.in. 
AKUSTYCZEŃ, czy przegląd kabaretów SZPAK.

fot. Jerzy Giedrys
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I.S.: Do jakich refleksji skłania Panią jubile-
usz 25-lecia naszej uczelni?

M.G.: Pracę w uniwersytecie rozpoczęłam w 1986 
roku, kiedy uczelnia funkcjonowała od roku. Miałam 
więc możliwość obserwacji zmian, które dokonywały 
się na przestrzeni ostatnich 24 lat. Na początku była 
to niewielka uczelnia, licząca kilka tysięcy studentów, 
dziś studiuje blisko 30 tysięcy osób. Same liczby mó-
wią dużo, ale trzeba podkreślić, że dziś uniwersytet 
jest uczelnią z olbrzymimi możliwościami i z nieźle 
rozwiniętą infrastrukturą. Studenci mają wiele moż-
liwości realizacji własnych zainteresowań, zarówno 
na uczelni, jak i poza jej murami. Jestem przekonana, 
że przez 25 lat uniwersytet wrósł w obraz Szczecina 
i jest elementem wizerunku naszego miasta.

I.S.: Czego życzy Pani naszej uczelni na na-
stępne ćwierćwiecze?

M.G.: Chciałabym, żeby uniwersytet dalej się 
rozwijał, ciągle szedł do przodu, a wartości uni-
wersyteckie były wciąż pielęgnowane. Sytuacja 
uniwersytetów jest zdecydowanie trudniejsza niż 
uczelni technicznych, które mogą liczyć na większe 

finansowanie płynące z budżetu państwa oraz ze 
środków europejskich. Dlatego należy życzyć na-
szemu uniwersytetowi odpowiedniego wsparcia, 
które pozwoli mu na prężną działalność i szybki 
rozwój. Uniwersytet jest uczelnią, która dba o uni-
wersum, tzn. zarówno o kierunki humanistyczne, 
jak i ścisłe. Chciałabym, żeby ta idea uniwersalizmu 
była kontynuowana przez długie lata (nie tylko 
przez następne 25).

I.S.: A jak ocenia Pani dotąd osiągnięte przez 
siebie cele?

M.G.: Co do oceny – najlepiej będzie podsumo-
wać moją działalność za dwa i pół roku. Wtedy okaże 
się, czy udało mi się zrealizować wszystkie moje za-
mierzenia. Powiem szczerze, że na początku obawia-
łam się tego wyzwania, tej specyficznej pracy, cza-
sem niestety dosyć niewdzięcznej. Na razie nie żałuję 
i myślę, że wkład mojej pracy w życie uczelni za dwa 
i pół roku nie będzie oceniony negatywnie.

I.S.: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
w dalszej pracy na rzecz uczelni.  

„Białe kołnierzyki” 
w służbie studentów

Dział Spraw Studenckich – skromne trzy pokoje w rektoracie, wypełnione biurkami, przy 
których ktoś przekłada papiery i stuka w klawiaturę komputera… mało kto zdaje sobie sprawę, 
jaki ogrom pracy jest tu wykonywany.

Paweł 
Piwowarczyk 

student Wydziału 
Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania,
przewodniczący 
Komisji Prawnej 
Uczelnianej 
Rady Samorządu 
Studenckiego

Do naszego działu przychodzą studenci, którzy 
z różnych powodów mają problemy z ukończeniem 
studiów oraz ci, którzy w uczelnianej rzeczywistości 
radzą sobie świetnie – korzystają z programów wy-
miany studenckiej, czy też rozliczają działalność kół 
naukowych i organizacji studenckich. 

Program mobilności MOST
Studenci, którzy już w pełni rozwinęli skrzydła na 

naszej Alma Mater, w Dziale Spraw Studenckich zała-
twiają niektóre sprawy związane z programem mobil-
ności studenckiej MOST. To tutaj przychodzą ze swoimi 
wnioskami studenci z całej uczelni po uzyskaniu zgody 
dziekana na wyjazd w ramach programu MOST. W Dzia-

le Spraw Studenckich można zasięgnąć wszelkich infor-
macji dotyczących wyjazdu na semestralny lub roczny 
pobyt na jednym z 18 uniwersytetów w Polsce. 

Cudzoziemcy
Ponadto pracownicy działu zajmują się niektóry-

mi sprawami cudzoziemców studiujących na naszej 
uczelni, którzy otrzymują tutaj wszystkie przydatne 
informacje oraz pomoc w zakresie wydawania za-
świadczeń niezbędnych do uzyskania karty pobytu 
czy innych pozwoleń wymaganych w krajach, z któ-
rych pochodzą.

Pracownicy działu organizują również corocznie 
egzamin ze znajomości języka polskiego, którego zda- 25



nie jest wymagane od cudzoziemców, którzy chcą pod-
jąć studia na uniwersytecie. 

Stypendia
Działalność działu obejmuje także odwołania doty-

czące decyzji w sprawie wysokości stypendiów i wszel-
kich innych spraw związanych z pomocą materialną, 
którą otrzymują studenci naszej uczelni. Jeśli zachodzą 
wątpliwości, pracownicy kompletują dokumentację 
i sprawdzają procedury, które zostały zaskarżone. Na-
stępnie odwołanie odpowiednio opisane i zawierające 
wszystkie wymagane przepisami załączniki trafia pod 
obrady Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej.

Tok studiów
W naszym dziale sporządzane są również projek-

ty orzeczeń dotyczące spraw związanych z tokiem 
studiów. Jeśli student zdecyduje odwołać się od nie-
korzystnej dla niego decyzji dziekana, może złożyć 
odwołanie do prorektora ds. studenckich za pośred-
nictwem właściwego dziekanatu, skąd przesyłane jest 
z pełną dokumentacją toku studiów do działu spraw 
studenckich. Następnie pracownicy działu wnikliwie 
sprawdzają, czy podniesione przez studenta w od-
wołaniu zarzuty znajdują potwierdzenie w doku-
mentach, przeprowadzana jest ich weryfikacja. Jeśli 
zarzuty strony znajdą potwierdzenie w dokumentach, 
odwołanie wraz z opisem stanu faktycznego i praw-
nego trafia do pani prorektor ds. studenckich, która 
podejmuje ostateczną decyzję, która jest następnie 
przesyłana do studenta. 

Koła naukowe i organizacje studenckie
Pracownicy działu zajmują się wnioskami o dofi-

nansowanie działalności wszystkich kół naukowych 
i organizacji studenckich funkcjonujących na terenie 
uczelni, które w dalszym etapie są kierowane pod ob-
rady komisji zajmującej się ich rozpatrywaniem i przy-
znawaniem środków finansowych.

Sprawdzamy również, czy wcześniej wymienio-
ne podmioty prawidłowo rozliczyły środki, którymi 
dysponowały, oraz czy złożyły sprawozdanie ze swej 
rocznej działalności, z przeprowadzonych konferencji, 
seminariów, wyjazdów szkoleniowych oraz wszelkich 
prac badawczych. 

Od lewej: mgr 
Radosław Szulc, mgr 

Artur Nowak (zastępca 
kierownika DSS), mgr 

Krystyna Anusik-
Przybysz (kierownik 

DSS), mgr Maria 
Drąg (specjalista ds. 

rekrutacji), dr hab. 
Mirosława Gazińska, 

prof. US (prorektor 
ds. studenckich), 
mgr Magdalena 

Buniowska, mgr Ewa 
Czerwińska, mgr 

Paweł Piwowarczyk, 
mgr Przemysław Król, 
mgr Anna Jankowska 

fot. Jerzy Giedrys

Rekrutacja – być albo nie być
Pracownicy działu dodatkowo zajmują się pro-

cesem rekrutacji i obsługą Uczelnianej Komisji Re-
krutacyjnej. Tutaj znajduje się centrum dowodzenia 
i rozpatrywane są dramatyczne nieraz odwołania od 
decyzji o nieprzyjęciu na studia. 

Każdy student pamięta chwilę, w której dostał 
się na wymarzony kierunek. Nieliczni, którym za-
brakło kilku punktów, z duszą na ramieniu składali 
oświadczenie o przyjęciu w ramach zwalnianych 
miejsc i czekali… Tymczasem te oświadczenia trafia-
ły właśnie do naszego działu, były odnotowane przez 
pracowników w bazie danych i ułożone w tzw. listę 
rankingową, a więc listę osób oczekujących na przy-
jęcie w ramach zwalnianych miejsc. 

Tak było kiedyś. Podczas tegorocznej rekrutacji 
nastąpiła prawdziwa rewolucja – pierwszy etap po-
stępowania rekrutacyjnego przeprowadzany jest 
całkowicie w formie elektronicznej. Na tym etapie 
kandydat nie będzie zobowiązany do składania 
żadnych dokumentów. Wszelkie dokumenty skła-
dać będą tylko ci kandydaci, którzy dostaną się do 
etapu drugiego. W związku z tym nieco zmieni się 
profil działań w tym zakresie, ponieważ dodatkowo 
zadaniem działu będzie koordynowanie prac zwią-
zanych z procesem przyjmowania kandydatów na 
studia. W dalszym ciągu tutaj rozpatrywane będą 
odwołania od decyzji o nieprzyjęciu – pracownicy 
skrupulatnie sprawdzą procedurę przeprowadzoną 
na wydziałach i rekomendują sposób rozstrzygnię-
cia odwołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Je-
śli zostaną stwierdzone istotne uchybienia, decyzja 
zostanie uchylona i kandydat z niewielkim opóźnie-
niem dołączy do społeczności akademickiej.

Dział Spraw Studenckich zajmuje się także inny-
mi sprawami o charakterze administracyjno-organi-
zacyjnym, które dotyczą wszystkich wymienionych 
wyżej dziedzin: pomocy materialnej, toku studiów, 
rekrutacji, wszystkich organizacji studenckich. Czę-
sto praca wykonywana przez pracowników Działu 
Spraw Studenckich nie jest widoczna, ale ma bez-
pośredni wpływ na wszystkich żaków, nie tylko tych 
korzystających z naszej pomocy.  

TEMAT NUMERU 
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TEMAT NUMERU Student:
            superbohater
Patrząc wstecz, każdy stwierdzi, że zaczęło się mało spektakularnie. Nie było żadnego 
ukąszenia przez zmutowanego pająka, żadnego odkrytego w tajemniczych okolicznościach 
pozaziemskiego pochodzenia, nawet nie było jaskini pełnej nietoperzy. Po prostu się zaczęło… 
A jednak było w tym coś magicznego, niepowtarzalnego.

Paweł 
Piwowarczyk

Przewodniczący 
Komisji Prawnej 
Uczelnianej 
Rady Samorządu 
Studenckiego, 
Student Wydziału 
Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania

współpraca 
Wojciech 
Piwowarczyk

To były pierwsze dni października, kiedy ofi cjalnie 
zostałem studentem. Złożone ślubowanie, legitymacja 
z moim poważnym zdjęciem, zielona książeczka ze sło-
wem „indeks” i masa ludzi, których nie znam. 

W powietrzu panowała jeszcze atmosfera wakacji, 
a tu wykłady, ćwiczenia… i kolejne integracyjne wyjścia 
organizowane przez Samorząd Studencki – prawdziwe 
wyzwanie wymagające supermocy, supergłowy, to 
znaczy odporności na zmęczenie i superniewrażliwych 
kubków smakowych! Dzień w dzień kolejne, wieczorne 
treningi wytrzymałościowe – w końcu słowo „student” 
zobowiązuje. Pamiętam, że wtedy odkładane z tygo-
dnia na tydzień kolokwia wydawały się takie odległe… 
i zupełnie niegroźne.

Połowa listopada – kolokwium! Pierwsze kolo-
kwium w życiu. I to niezapowiedziane! Nikt chyba nie 
mówił, że trzeba być przygotowanym z zajęć na zaję-
cia! Niespotykany nigdy wcześniej poziom trudności 
i kompletne zaskoczenie. W takich warunkach mógł 
poradzić sobie tylko superbohater. Czterdzieści pięć 
minut później wyszedłem z zajęć zadowolony z wiel-
kim „2” na kartce. Dopiero wieczorem dowiedziałem 
się, że na uniwersytecie jest czterostopniowa skala 
ocen. Czyżby supermoce mnie zawiodły? Sprawdzimy 
na poprawce… 

Kolejne miesiące mijały. Na korytarzach 
szeptano coś o nadchodzącej sesji. 
Owiane tajemnicą słowo wymawiane 
było z lękiem i akcentem, którym nie 
powstydziłby się sam Gollum z Władcy 
Pierścieni. Sssesssja… Ponoć nie wszy-
scy dotrwają do końca. Gdzieś między 
liczne chwile beztroskiej zabawy wkradł 
się strach przed tym, co nieznane i pie-
kielnie niebezpieczne. 

Koniec lutego. Pierwsze poprawia-
nie przedmiotu. Chyba czas na naukę. 72 
godziny bez snu, dwa dzbanki kawy i tu-
zin pączków. Rezultatem tych nadludzkich 
wysiłków był niebywały sukces! Moja czaro-
dziejka awansowała na 83 poziom! Nie każdy 
wytrzyma tyle czasu przed komputerem bez 
przerwy. A egzamin? Nawet jak się nie uda 
zdać, to przynajmniej wiem, że nie zmarno-
wałem czasu. W końcu mam jeszcze egzamin 

poprawkowy, a później? Lektura regulaminu studiów 
pozwoliła mi posiąść wiedzę tajemną, zapewniającą 
kolejne beztroskie chwile i niezachwiane niczym ty-
siącletni dąb przekonanie, że będzie dobrze. W końcu 
po poprawce jest egzamin komisyjny.

Wszyscy wyjechali na narty. Wszyscy? Nie. Zosta-
li tylko najwytrwalsi, elita wydziału. W końcu groźba 
egzaminu komisyjnego zmusiła do podjęcia jakichś 
działań. Tylko dlaczego właśnie teraz wypada najwięcej 
okazji do świętowania? Urodziny koleżanki, koncert ulu-
bionego zespołu. Sumienie to straszna przeszkoda dla 
porządnego studenta. Uzbrojony w silną wolę i naręcze 
książek postanowiłem, że koleżance wręczę urodzino-
wy upominek, a na koncercie będę co najwyżej godzi-
nę. Później wrócę i będę się uczył dalej… następnego 
dnia rano, po nieprzespanej nocy, musiałem pogodzić 
się z tym, że siła nadludzkiego umysłu potrafi ącego 
przeniknąć najdoskonalszy plan superwrogów musiała 
ulec presji rówieśniczej. No nic, od jutra się uczę!

Egzaminy ustne... wymyślono je chyba po to, żeby 
profesorowie mogli powiedzieć: „Ale ja pana nie pamię-
tam. Chodził pan na moje wykłady?”. Grobowa 
cisza. To pojedynek tytanów. 
Powietrze za-

się, że na uniwersytecie jest czterostopniowa skala 
ocen. Czyżby supermoce mnie zawiodły? Sprawdzimy 

Kolejne miesiące mijały. Na korytarzach 

Koniec lutego. Pierwsze poprawia-
nie przedmiotu. Chyba czas na naukę. 72 
godziny bez snu, dwa dzbanki kawy i tu-
zin pączków. Rezultatem tych nadludzkich 
wysiłków był niebywały sukces! Moja czaro-
dziejka awansowała na 83 poziom! Nie każdy 
wytrzyma tyle czasu przed komputerem bez 
przerwy. A egzamin? Nawet jak się nie uda 
zdać, to przynajmniej wiem, że nie zmarno-
wałem czasu. W końcu mam jeszcze egzamin 

cisza. To pojedynek tytanów. 
Powietrze za-
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wirowało, żaden mięsień ciała nawet nie drgnął. Spoj-
rzenia skrzyżowały się dopiero po chwili. Trzeba było 
działać, nie padło jeszcze żadne pytanie, a już byłem 
na straconej pozycji. To była chwila na broń ostateczną, 
umiejętność szkoloną od lat. 
W karierze su-
p e r b o h a t e r a 
przydała się tylko 
raz, gdy w wieku 
siedmiu lat zbiłem 
w salonie wazon. 
Moja niewzruszona 
do tej pory twarz 
przybrała żałosny 
wygląd. Szeroko 
otwarte zeszklone 
oczy i miarowe po-
ciągnięcia nosem. 
Tak, pora na przyzna-
nie się do winy, skru-
chę i postanowienie 
poprawy. Tym razem 
się udało: 3,0 i pierw-
sza sesja zakończona 
sukcesem! Zapamię-
tać na przyszłość – za 
wszelką cenę unikać 
takich sytuacji.

Pierwsza wizyta 
w dziekanacie. Nie wiedziałem, że będzie aż tak 
ciężko. Uśmiech Jokera i spojrzenie z kryptonitu, 
nie miałem najmniejszych szans. Pani z dziekanatu 
spojrzała tylko sponad spożywanego ciastka i nie-
znoszącym sprzeciwu głosem powiedziała „Przerwę 
mam”. Wszystkie moce zawiodły, opuściły mnie. A ja 
chciałem tylko zostawić indeks do rozliczenia i pod-
bić legitymację. Następnym razem wsunę je przez 
szparę pod drzwiami… nie bez powodu mówi się 
nawet wśród superbohaterów: „Dziekanat – chcesz 
coś załatwić, wchodź na kolanach”.

Bezpieczeństwo – to uczucie najwyraźniej 
zapamiętałem, kiedy po wielu dniach spędzo-
nych nad książkami i niejed-

nym wyrzeczeniu zaliczyłem 
pierwszy semestr. Systematyczność przyszła sama 
i pozwoliła na zaoszczędzenie czasu i energii – coraz 
rzadziej musiałem używać superzdolności. Ale super-
bohater nie cierpi nudy – szuka nowych wyzwań. Tak 
zacząłem działać w kole naukowym i Samorządzie 
Studenckim. Może początki nie były obiecujące: mu-
siałem biegać z plakatami po mieście, bronić swoich 
poglądów na zebraniach, dzielić czas, który, nie wie-
dzieć kiedy, umykał mi całymi godzinami. Jednakże 
szybko zostałem doceniony – zaczęły się wyjazdy 
na konferencje, zdobywanie nowych doświadczeń, 
spotykanie podobnych mi superbohaterów z innych 
uczelni.

* * *

Kolejny poranek, znowu zaspałem! W biegu po-
łknąłem kilka kęsów parówki ugotowanej w czajniku 
elektrycznym i dwa łyki kawy, która miała aromat 
parówek. Spakowałem pospiesznie wszystkie rzeczy 
do torby i wybiegłem z domu. Nie miałem nawet 
czasu zawiązać sznurówek, co przypłaciłem bolącą 
brodą i obdartymi łokciami. Trzy przystanki tramwa-
jem i wysiadłem. Kiedy czekałem na światłach, dwa 
wozy strażackie i karetka na sygnale przemknęły 
przez zatłoczone skrzyżowanie. Przetarłem oczy i zo-
baczyłem unoszący się nad miastem słup czarnego, 
gęstego dymu. Dopadłem do budki telefonicznej 
i niepostrzeżenie zrzuciłem koszulę, odsłaniając nie-
biesko-żółtą literę „S” czyli: Super-Student.

„Nie było czasu na rozmyślania, panie profesorze. 
Z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. 
Wynosząc matkę z dzieckiem z płonącego budynku, 
upuściłem torbę z moim referatem. Niestety, spłonął. 
Ale za tydzień na bank się przygotuję!”  

TEMAT NUMERU 
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Rysunki:
Bartosz Marciniak
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Tak z życia…
Myślę, iż wielu studentów podczas swych studiów 

na Uniwersytecie Szczecińskim spotkało na swojej dro-
dze taki problem, z którym nie umiało się samodziel-
nie uporać. Bezradnie kręcąc się między wykładowcą, 
prowadzącym ćwiczenia, opiekunem grupy i dzieka-
nem, pospolicie rzecz ujmując – padli z wyczerpania. 
Resztkami sił obcierali przy tym pot z czoła nieudolnie 
napisanym na kolanie podaniem, którego pracownicy 
dziekanatu nie chcieli przyjąć ze względu na niezdanie 
indeksu w terminie. 

W tym właśnie miejscu w życie studenta wkroczyć 
może Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego. Or-
gan ten, którego członkowie są wybierani w demokra-
tycznych wyborach, jest głosem wszystkich studentów 
swojego wydziału. W sytuacjach beznadziejnych z in-
dywidualnego punktu widzenia żaka może, a nawet 
musi, interweniować. WRSS nie powinna dopuszczać 

Samorząd Studencki
       podstawa czy dodatek?

do sytuacji łamania lub pomijania praw studenckich. 
Stanowiąc niejako pomost między władzami wydziału 
a wszystkimi jego studentami często doprowadza do 
porozumienia między nimi, ponieważ jest bliżej stu-
dentów niż dziekani, i bliżej dziekanów niż studenci. 
Wyjaśnia także decyzje władz, informuje brać studen-
cką o ważnych wydarzeniach czy zmianach i dba o na-
stroje społeczne na wydziale.

Gdyby ich nie było…
Świat bez samorządu ciężko sobie uzmysłowić z kil-

ku prostych względów, bo czy możemy sobie wyobra-
zić pobyt studenta na Uczelni wyższej bez możliwości: 
otrzymywania stypendium naukowego lub socjalne-
go, mieszkania w Domu Studenta, bez tradycyjnych 
Otrzęsin, Gali US czy największego święta studenckie-
go, a mianowicie Juwenaliów? Tym wszystkim, między 
innymi, zajmują się członkowie samorządu. To oni opi-

Samo istnienie samorządu na każdej uczelni wyższej zagwarantowane jest przez ustawę 
„Prawo o szkolnictwie wyższym”. Ale czy to tylko martwy zapis, czy rzeczywiście brak 
samorządu cokolwiek by zmieniał? Działalność sankcjonowanego przez prawo organu może 
istnieć tylko na papierze, ale nie na Uniwersytecie Szczecińskim.

Siedzą od lewej: 
Julia Jerka (sekretarz 
Uczelnianej 
Rady Samorządu 
Studenckiego), 
Aneta Zaród 
(przewodnicząca 
Wydziałowej 
Rady Samorządu 
Studenckiego WZiEU; 
stoją: Marcin Wypchło 
(przewodniczący 
Uczelnianej Rady 
Samorządu), 
Iwona Smolec 
(przewodnicząca 
WRSS Wydziału 
Filologicznego), 
Błażej Łukjanowicz 
(przewodniczący WR 
SS WNEiZ, Klaudia 
Krupa (członkini 
WRSS Wydziału Nauk 
o Ziemi).

fot. Jerzy Giedrys

Julia Jerka

studentka V roku  
teologii US, członkini 
Samorządu 
Studenckiego
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Studenci piszą… 
Na każdej uczelni znajdą się osoby z pomysłem, które oprócz możliwości zdobycia 
wykształcenia, podczas swojego studenckiego życia pragną zrobić coś więcej, niż tylko zdobyć 
dyplom. A społeczność akademicka Uniwersytetu Szczecińskiego nie jest tutaj wyjątkiem. 

Joanna Owsińska

studentka II roku 
dziennikarstwa 

i komunikacji 
społecznej

TEMAT NUMERU 

niują rozkłady zajęć oraz harmonogram sesji, a także 
plan remontów Domów Studenckich, przyznawanie 
zapomóg, zwolnienia z czesnego. Mają głos w Ra-
dach Wydziałów i Instytutów, Senacie US, komisjach 
senackich. Biorą udział w wyborze władz rektorskich 
oraz dziekańskich. Współpracują z kołami naukowy-
mi, stowarzyszeniami, samorządami innych uczelni 
wyższych.

Tajemnicze skróty: URSS, WRSS, RMOA
W organach samorządu działa obecnie 116 

studentów, tworząc Wydziałowe Rady Samorządu 
Studenckiego, Radę Mieszkańców Osiedla Akade-
mickiego. Na szczeblu międzywydziałowym działa 
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego oraz Za-
rząd URSS na czele z przewodniczącym URSS, którym 
w kadencji 2010-2012 jest Marcin Wypchło.

W ramach Uczelnianej Rady działają trzy komisje 
stałe: Komisja Prawno-Dydaktyczna, zajmująca się 
kwestiami prawnymi, wynikającymi z bieżącej działal-
ności samorządu oraz skomplikowanymi sytuacjami, 
które dotyczą problemów studentów; Komisja ds. Po-
mocy Materialnej, dbająca o sytuację finansowo-byto-
wą studentów oraz Komisja Kultury, której głównym 

zadaniem jest rozwój oraz promocja szeroko rozumia-
nej działalności kulturalnej studentów naszej uczelni.

Imprezy cykliczne i okolicznościowe…
Samorząd Studencki zajmuje się działalnością kul-

turalną i społeczną. Corocznie organizuje Otrzęsiny 
dla studentów pierwszego roku, wielkie święto stu-
denckie – Juwenalia, zabawy taneczne z okazji Dnia 
Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Galę Uniwersytetu 
Szczecińskiego oraz Campus Akademicki. Aranżuje 
również akcje charytatywne (współpracuje z Wielką 
Orkiestrą Świątecznej Pomocy), konferencje, wystawy 
tematyczne, przeglądy młodych talentów, przeglądy 
teatrów oraz wiele innych przedsięwzięć.

Istnieją i działają naprawdę, nie tylko  
na papierze…

Warto zauważyć, że samorząd nie jest zamknię-
tą grupą, jego członkowie są osobami otwartymi na 
wszelkie propozycje i sugestie. Czekają na każdego 
studenta/studentkę i nigdy nie odsyłają go/jej z kwit-
kiem. Zawsze pomogą, wskażą drogę do rozwiązania 
problemu, a także poradzą, jak zrealizować ciekawy 
projekt, podpowiedzą, jak zdobyć dofinansowanie. 

Pisma studenckie... Czy istnieje lepsze miejsce, 
w którym kreatywni studenci mogą wykazać się swoją 
pomysłowością i dociekliwością? To tam piszą o tym, co 
lubią czytać, gdzie się teraz bawią i czy satysfakcjonuje 
ich praca pań z dziekanatu. Jednak szukając magazy-
nów, które wydaje społeczność akademicka Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, natrafiłam na pewne trudności. 
Internetowe wpisy niektórych redakcji nie są aktualizo-
wane już od roku 2008, a ich poczty elektroniczne od-
syłają wiadomości do nadawcy. 

„Wykładnik”
Jednak pomimo początkowych poszukiwawczych 

porażek w końcu natknęłam się na „Wykładnik”, czyli 

magazyn wydawany przez studentów Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania. Koszty związane z wy-
dawaniem magazynu pokrywa dziekan WNEiZ – prof. 
dr hab. Leon Dorozik. Pomysłodawcami powstania pis-
ma stali się członkowie Koła Naukowego Marketingu, 
nad którym opiekę sprawuje mgr Sylwia Bąkowska, 
i to właśnie oni, a także inni studenci wydziału do dziś 
pozostają głównymi twórcami gazetki, która w zeszłym 
roku hucznie obchodziła swoje drugie urodziny. 

„Wykładnik” jest magazynem zachęcającym czytel-
nika kolorową okładką, która kryje w sobie czarno-białe 
wnętrze. Zespół redakcyjny oprócz tematów, które spę-
dzają sen z powiek przeciętnemu studentowi filologii 
polskiej, w swoim piśmie zamieszcza artykuły o wyda-

Więcej informacji o działalności samorządu można przeczytać na stronie: www.samorzadus.pl 
Kontakt: samorzad@univ.szczecin.pl  
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rzeniach kulturalnych (koncertach, operach 
czy galach sportowych), historii Szczecina (tu-
taj specjalna kolumna Historia podług legend) 
czy inicjatywach studenckich – m.in. o ArcyRa-
diu, a także portalu bedziesiedzialo.net. 

Magazyn ukazuje się w formie tradycyjnej 
(300 egzemplarzy miesięcznie) i jest dystrybu-
owany tylko na wydziale, mieszczącym się przy 
ulicy Mickiewicza. Jednak dla tych, którym nie 
udało się zdobyć pisma w formie drukowanej, za-
wsze pozostaje strona internetowa „Wykładnika” 
– www.wykladnik.wneiz.pl. To tam znajdą nie tylko 
bieżące wydanie magazynu, ale także wszystkie ar-
chiwalne numery począwszy od roku 2007. 

Redaktor naczelna „Wykładnika”, mgr Sylwia Bą-
kowska, pytana o przyczynę sukcesu swojego maga-
zynu, który upatruje w regularnym wydawaniu pis-
ma, a także jego szerokiej rozpoznawalności wśród 
studentów Wydziału, odpowiada:  „Za jego sukcesem 
kryje się to, że jego elektroniczna wersja jest dostar-
czana drogą e-mailową do wszystkich pracowników 
naszego wydziału i każdy tak naprawdę może do nie-
go pisać, bez względu na to, czy jest pracownikiem, czy 
studentem. Każda tematyka jest mile widziana, gdyż 
naszą ideą nie jest robienie pisma stricte poświęconego 
tematyce ekonomicznej, ale także ciekawym tematom 
wychodzącym poza ramy liczb i wykresów”.

 „Kontekst”
Innym pismem studenckim jest „Kontekst”, który po 

raz pierwszy ukazał się w roku 2005 dzięki Łukaszowi 
Jurkowlańcowi. To on, przy wsparciu ówczesnego szefa 
Biura Promocji US, Sebastiana Sahajdaka, zdecydował 
się stworzyć internetowy magazyn dla socjologów. 
Jak pisze redaktor naczelna „Kontekstu” Natalia Jagie-
łowicz: „W tym samym czasie miało powstać kilkana-
ście tematycznych pism dla studentów uniwersytetu. 

W efekcie tego przedsięwzięcia ukazały się tylko trzy 
magazyny: «Kontekst», «Teka», a także pismo studen-
tów prawa”. Niestety, dwa pozostałe pisma nie wytrzy-
mały próby czasu – „LexUS” został rozwiązany w marcu 
2008 roku, a „Teka” zaktualizowała swoją witrynę po raz 
ostatni w maju również 2008 r. 

Trzeba jednak przyznać, że także „Kontekst” przeżył 
chwile słabości – magazyn miał roczną przerwę i teraz 
na nowo próbuje odzyskać popularność, którą cieszył 
się nie tylko wśród społeczności akademickiej US, ale 
także studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. „Kontekst” bowiem ściśle współpracował 
z redaktorami „Pabliszera” tworzonego przez tamtej-
szych studentów socjologii.

Oczywiście, tematyka artykułów zamieszczonych 
w „Kontekście”, biorąc pod uwagę profi l pisma – nie 
zaskakuje. Teksty o powszechnym indywidualizmie, 
współczesnych teoriach psychologii transportu czy roz-
ważania nad dyskryminacją płci pisane piórem, a może 
w tym przypadku lepiej napisać klawiszami klawiatury 
studentów socjologii, są interesujące i mogą zachęcić 
przeciętnego laika do pogłębienia swojej wiedzy z za-
kresu nauki badającej sposób funkcjonowania społe-
czeństwa. (www.us.szc.pl/main.php/kontekst) 

„Nowy Przemytnik”
Kolejnym, również internetowym, studenckim 

magazynem był „Nowy Przemytnik”. Pismo to reakty-
wacja powstałego w 2003 roku „Przemytnika”, tworzo-
nego przez społeczność fi lologii polskiej US. Niestety, 
pomimo hucznego przywrócenia do życia gazety, 
ukazały się jedynie trzy numery magazynu, które na-
dal są udostępnione w zakładce „Nowy Przemytnik” 
na stronie Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogra-
nicza”, który od samego początku patronował temu 
przedsięwzięciu.
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Jaki jest zakres tematyczny tych trzech numerów 
pisma? Trzeba przyznać, że dość szeroki, a zapewne 
interesujący. Każda osoba, która zdecyduje się przej-
rzeć „Nowego Przemytnika”, znajdzie tam recenzje 
książek, prac naukowych, poezję, a także teksty lite-
rackie. W tym przypadku pozostaje jedynie ubolewać, 
że zespół redakcyjny magazynu poprzestał na tych 
kilku wydaniach.

Papierowe czy internetowe?
W dzisiejszych czasach niektóre magazyny wycho-

dzą jedynie w wersji internetowej, co osobiście uznaję 
za swego rodzaju minus. Jako tradycjonalistka wysoko 
cenię sobie możliwość obcowania z medium drukowa-

W ieloznaczny 
             status doktoranta

Anna Linka

doktorantka 
w Instytucie 

Pedagogiki US,
członkini Senatu 

i Senackiej Komisji  
ds. Kształcenia

 z ramienia Samorządu 
Doktorantów

Sesja. Kiedy byłam studentką, myślałam, że ten okres roku akademickiego jest najtrudniejszy 
tylko dla studentów. Od kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, wiem, że ocenianie może być 
bardziej pracochłonne i stresujące niż podchodzenie do egzaminów. A co jeśli ktoś w tym 
samym czasie musi być studentem i wykładowcą? Jak sprawdzić setki kolokwiów,  esejów, 
odpytać tych, którym w pierwszym terminie „powinęła się noga” , a w tym samym czasie 
zaliczyć pozytywnie własne  egzaminy odbywające się w ramach  studiów  doktoranckich i… 
nie oszaleć?
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nym, które w dalszym ciągu jest produktem pożąda-
nym przez odbiorców. Według Michaela Winklemana, 
przewodniczącego Leverage Media, sekret tych me-
diów tkwi w tym, iż są one realne, wiarygodne, a przede 
wszystkim pełne życia. I dlatego mam nadzieję, że na 
„rynku prasowym” US pojawi się więcej pism drukowa-
nych, a jeśli takowe już można znaleźć, to ich redakto-
rom radzę zainwestować w promocję i reklamę.

Mnie nie pozostaje nic innego jak jedynie zachęcić 
społeczność akademicką Uniwersytetu Szczecińskiego 
do podjęcia takiego dziennikarskiego wyzwania. Jak 
się można bowiem przekonać, czytając teksty zamiesz-
czone na łamach przytoczonych magazynów, studenci 
piszą, i to piszą całkiem nieźle.  

Konflikt ról 
Myślę, że jest to pytanie, które od czasu do czasu 

zadaje sobie niejeden doktorant. Zakres obowiązków 
nałożonych na uczestnika studiów III stopnia jest dość 
szeroki: musi on uczestniczyć w zajęciach wynikających 
z programu studiów, odbywać praktyki zawodowe w for-
mie prowadzenia zajęć akademickich i… pracować nad 
rozprawą doktorską.

Doktorant jest również zobowiązany do systema-
tycznego uczestnictwa w konferencjach i publikowania 
artykułów naukowych, co stanowi podstawę do przyzna-
nia mu stypendium doktoranckiego i naukowego. Już na 
pierwszy rzut oka widać, że w status doktoranta wpisane 
jest pełnienie jednocześnie kilku ról społecznych: wy-
kładowcy, studenta,… i – ze względu na swoją pozycję 
w strukturze uczelni – osoby należącej do świata ludzi 
jakby jeszcze nie w pełni ukształtowanych, nie w pełni 
dorosłych – niejako do świata młodzieży.

Nasuwa się więc kolejne pytanie – czy ta wielość, 
w dodatku sprzecznych ze sobą, ról nie prowadzi do kon-
fliktu między nimi?

Wykładowca czy student?
Według badań autorstwa Martyny Pryszmont-Ciesiel-

skiej z Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. Doktorant w roli 
nauczyciela dorosłych – o ukrytym programie edukacji akade-
mickiej, pochodzących z 2008 roku, ów konflikt jest najsilniej 
odczuwalny w przypadku wypełniania z jednej strony roli 
studenta, a z drugiej nauczyciela akademickiego.

Osoba rozpoczynająca studia doktoranckie wcho-
dzi z powrotem w rolę, do jakiej została zsocjalizowana na 
wcześniejszym etapie edukacji, rolę, z którą zdążyła się już 
pożegnać. U wielu wywołuje to uczucie swoistego deja vu. 
Pogłębia je fakt, że treści oferowane na studiach doktoran-
ckich najczęściej niewiele różnią się od programu realizo-
wanego podczas studiów II stopnia: dominują przedmioty 32



ogólne, a zbyt mało miejsca poświęca się na zajęcia kształtu-
jące warsztat naukowy i metodologiczny. 

Jak już wspomniano, jednocześnie w ramach praktyk 
zawodowych doktorant prowadzi zajęcia ze studentami. Ta 
konfrontacja dwóch światów może wywoływać konsterna-
cję nie tylko wśród doktorantów, ale i wśród studentów oraz 
kadry uczelni. Najczęściej młody wiek doktorantów prowa-
dzących zajęcia pozwala na zniwelowanie różnic międzypo-
koleniowych i lepsze porozumienie ze studentami, a brak 
tytułu naukowego sprawia, że żacy są bardziej otwarci na 
kontakt z prowadzącym. 

Jak wykazują badania, te same czynniki powodują jed-
nak, iż studenci gorzej znoszą krytykę bądź negatywne oce-
ny ze strony doktorantów i mają większą tendencję do od-
bierania ich w takich sytuacjach jako niesprawiedliwych. 

Ci drudzy natomiast skarżą się na brak wsparcia w pro-
wadzeniu zajęć ze strony kadry naukowej. Fakt ten odbierany 
jest z tym większym rozczarowaniem, że dydaktyka realizo-
wana przez doktorantów odbywa się w ramach nieodpłat-
nych praktyk zawodowych.

Z relacji badanych wynika, iż przez kadrę 
uniwersytecką doktorant, w zależności od po-
trzeb, postrzegany jest jako student bądź jako 
asystent. Potwierdzają to moje obserwacje. 
Często odnoszę wrażenie, iż status doktoran-
ta jest wciąż czymś nieoswojonym, funkcjo-
nującym w stanie „niedoistnienia”. Badania dr 
Pryszmont-Ciesielskiej przywodzą mi na myśl 
również przykład z „rodzimego podwórka”, na 
którym tradycyjnie organizowany jest kon-
kurs na asystenta i studenta roku. Jednak do 
tej pory nie odbył się jeszcze podobny kon-
kurs dla doktorantów.

Dorosły czy „wieczne dziecko”?
„Ryby i dzieci głosu nie mają”. Szczegól-

nie dobrze widać to podczas konferencji 
naukowych, podczas których – znając swoje 
miejsce – doktoranci zazwyczaj nie włączają 
się do dyskusji odnoszących się do wystąpień profesorów. 
„Czuję się taki upupiony/a na tych studiach”, słyszę co jakiś 
czas od moich znajomych – doktorantów. Nie bez kozery 
w ich westchnieniach pojawia się zaczerpnięta z Ferdydurke 
metafora udziecinnienia. Sytuacja doktoranta przypomina 
trochę historię Gombrowiczowskiego bohatera, cofniętego 
w dniu trzydziestych urodzin do lat szkolnego dzieciństwa. 
Podobnie jak uczniowie, którzy udowadniają swoją doro-
słość dopiero dzięki zdaniu egzaminu maturalnego, dokto-
ranci muszą potwierdzić swoją dojrzałość naukową poprzez 
obronę pracy doktorskiej. 

Jednak równocześnie doktorantom, jako nauczycie-
lom akademickim, powierza się wymagające bardzo dużej 
dojrzałości i odpowiedzialności zadanie rozwijania wiedzy 
i umiejętności praktycznych oraz wrażliwości moralnej 
i etycznej studentów. 

 Przez pozauniwersyteckie otoczenie studenci studiów 
III stopnia, szczególnie tych stacjonarnych, są czasami odbie-
rani jako „wieczni studenci” – osoby, które nie chcą dojrzeć 
i pójść do „prawdziwej” pracy, ludzie, którym odpowiada rola 
uczniaka zawieszonego między czasem beztroskich studiów 
i odpowiedzialną dorosłością. Jednocześnie powiązanie 
doktoranta ze światem akademickim i posiadana przez nie-

go wiedza naukowa u tych samych osób budzą szacunek 
i uznanie. 

 
W tym szaleństwie jest metoda

Na koniec chciałabym podkreślić, że ów wieloznaczny 
status doktoranta, rodzący czasami wiele problemów, jest 
jednocześnie bardzo atrakcyjny. Zawarte w nim sprzeczności 
i różnorodność ról czynią go niezwykle ciekawym i stanowią 
prawdziwe wyzwanie. Daje on bowiem możliwość spojrze-
nia na siebie i  świat jednocześnie z wielu perspektyw. Oferu-
je również okazję uczestniczenia w zadaniach pracowników 
naukowych przy jednoczesnym korzystaniu z plusów, jakie 
przynosi bycie studentem, np. z pobierania stypendiów. 

Swoisty stan zawieszenia między światem studentów 
a światem pracowników naukowych pozwala zatrzymać się 
jeszcze na chwilę i poświęcić trochę czasu na aktywności, na 
które nasi rówieśnicy pracujący w innych miejscach nie mają 
już czasu albo do których brak im już zapału. Np działalność 
w kołach naukowych, udział w wymianach i stypendiach 
międzynarodowych, czy organizacjach studenckich i dokto-

ranckich. Uczelnia daje możliwość stykania się z bardzo róż-
norodnymi grupami i wybitnymi jednostkami. 

Czas studiów doktoranckich może być więc okresem  
rozwijania własnej osobowości. Okresem tym bardziej istot-
nym, że jak twierdzi amerykański psycholog Jeffrey Jensen 
Arnett1, wskutek przemian cywilizacyjnych moment wcho-
dzenia w wykrystalizowane role życiowe przesuwa się w cza-
sie i nie rozpoczyna się już wraz z ukończeniem studiów 
i podjęciem pierwszej pracy. Obecny, stale zmieniający się 
świat wymaga od młodych ludzi większej elastyczności, po-
siadania bardziej zróżnicowanych doświadczeń i złożonych 
kompetencji. Można je zdobywać między innymi poprzez 
uczestnictwo w wolontariacie, doświadczeniach międzyna-
rodowych i edukacji dorosłych, w tym również w studiach 
trzeciego stopnia. 

Warto jednak pamiętać, że to, na ile studia III stopnia 
staną się miejscem wszechstronnego rozwoju doktorantów, 
zależy nie tylko od ich osobistej aktywności, ale również od 
postawy kadry jednostki, do której są przydzieleni, oraz poli-
tyki uczelni, na której odbywają się studia.  

Anna Linka w czasie 
zajęć ze studentami 
pierwszego roku 
kierunku praca 
socjalna (grupa a)

fot. archiwum
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1 Jeffrey Jensen Arnett: Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural 
Approach, Pearson Education, Upper Saddle River, 2000. 33



Uniwersytet
                      to studenci

Marika Gołda

rzeczniczka prasowa US

Dzień Otwarty Uniwersytetu Szczecińskiego pokazał nie tylko naukowy potencjał uczelni. 
Pozwolił także przekonać się młodym ludziom przekraczającym nasze progi, jak aktywną 
i pomysłową wspólnotę tworzą studenci.
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Uniwersytet Szczeciński po raz drugi skorzystał 
z nowoczesnej, jednodniowej formuły dnia otwar-
tego, podczas którego wszystkie wydziały oraz 
koła naukowe i stowarzyszenia zaprezentowały 
się razem w jednym miejscu. 11 marca 2010 r. sale 
i korytarze Wydziału Humanistycznego stały się 
barwne i gwarne – zaroiło się od stoisk, przy któ-
rych studenci efektownie przekonywali młodszych, 
niezdecydowanych jeszcze na wybór uczelni kole-
gów do studiowania właśnie tu, na Uniwersytecie 
Szczecińskim. 

Indiana Jones i pierwsze prace archeolo-
giczne na Wydziale Humanistycznym

Wchodzących do budynku przy ul. Krakowskiej 
licealistów witał Indiana Jones, pozujący do fotogra-
fii w kapeluszu i z biczem w ręku. Tymczasem jego 
koledzy ze Studenckiego Koła Archeologicznego 
SKAUS, ci sami, którzy w jaskini Stajnia w Jurze Kra-
kowsko-Częstochowskiej pomagali przy epokowym 
odkryciu pierwszych zębów neandertalczyka w Pol-
sce, zachęcali do udziału w miniwykopaliskach. Ze 
specjalnie przygotowanej na ten dzień piaskowni-
cy chętni mogli wykopać ukryte drobiazgi, by choć 
przez chwilę poczuć się jak prawdziwy archeolog. 

Duże wrażenie na zwiedzających robiły również od-
kryte w Peru ludzkie czaszki.

Żołnierze, wojowie i różowy królik
W górnym holu Wydziału Humanistycznego po-

jawiły się militaria z II wojny światowej i stanowiska 
polskich i brytyjskich spadochroniarzy. To ubrani 
w moro studenci Katedry Badań nad Konfliktami 
i Pokojem promowali swój kierunek – bezpieczeń-
stwo narodowe.

Tuż obok chętni mogli poddać się eksperymen-
tom fizycznym – interaktywnym doświadczeniom 
ze znanej już w całym kraju wystawy Eureka. Mniej 
odważni mogli dowiedzieć od odpowiedzialnych za 
ekspozycję absolwentów Wydziału Matematyczno-
Fizycznego, m.in. tego, jak powstają fale elektromag-
netyczne, czyli jak działa telewizor, radio czy telefon 
komórkowy. 

Zwiedzających, którzy poczuli głód, Koło Mi-
łośników Rzeczpospolitej Szlacheckiej kusiło staro-
polską strawą. Kosztując chleba na zakwasie i po-
dziwiając stroje z dawnych epok, można było się 
przekonać do studiowania historii.

Efektowne okazały się też pokazy walk wczesno-
średniowiecznych wojów i rycerzy Joannitów zor-

Dzień Otwarty US 

to impreza bardzo udana. Dzięki zaangażowaniu studentów maturzyści mogli bowiem nie tylko uzy-

skać informacje o wydziałach od ich przedstawicieli, ale i przekonać się, że studiowanie to nie tylko 

nauka, ale uczestnictwo specyficznej wspólnocie – osób otwartych i aktywnych, chcących rozwijać 

się nie tylko w akademickiej ławie; połączonych wspólną pasją, integrujących się w kołach nauko-

wych, organizacjach czy stowarzyszeniach. Podczas jednodniowej imprezy bowiem blisko tysiąco-

wi zwiedzających zaprezentowało się kilkanaście kół naukowych i gros stowarzyszeń, tj. prawnicza 

ELSA, skupiony wokół idei wolontariatu POLITES czy zrzeszający wszystkich aktywnych studentów 

NZS. Dzień Otwarty Uniwersytetu Szczecińskiego pokazał, że jego studenci są pełni zapału, pomysło-

wi i barwni. I tak też potrafią opowiadać o kierunku, jaki studiują, i zainteresowaniach, które rozwijają 

w obrębie swojej uczelni.34



Niezwykła Promocja Wydziału 
Nauk Przyrodniczych

fot. Jerzy Giedrys

Studenckie Koło 
Archeologiczne SKAUS

fot. Krzysztof Trzciński

ganizowane przez studentów archeologii. Niemałe 
zainteresowanie budził gigantyczny różowy królik, 
który przechadzał się pośród stoisk z koszykiem 
pełnym warzyw i owoców. Pomysłowo przebrany 
student zachęcał w ten sposób do przyjrzenia się 
z bliska ofercie kształcenia Wydziału Nauk Przyrod-
niczych, który uruchamia unikatowy w skali kraju 
kierunek – mikrobiologię. 

Studenci Wydziału Nauk o Ziemi natomiast 
zwracali na siebie uwagę, grając w lotki przy na-
miocie. Tworzyli w ten sposób niezwykłą atmosferę 
podróży, promując m.in. kierunek turystyka i rekre-
acja. Chętnie opowiadali też o nowości na swoim 
wydziale, jaką jest możliwość studiowania od przy-
szłego roku akademickiego oceanografii.

Tu zginęła nuda!
Tu zginęła nuda! ogłosili tymczasem studenci 

Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. Transpa-
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rent z tym napisem przygotowało Koło Komunika-
cji w Biznesie, którego członkowie przygotowują na 
Uniwersytecie Szczecińskim dużą konferencję na 
ten temat.

Nie nudzili się także maturzyści, którzy wzięli 
udział w zabawie wymyślonej przez Samorząd Stu-
dencki. Trzydzieścioro uczniów biegało po koryta-
rzach uczelni, zbierając z najczęściej odwiedzanych 
przez studentów miejsc elementy loga US. W poszu-
kiwaniu fragmentów układanki maturzyści musieli 
więc trafić m.in. do dziekanatów, bufetu czy ksero, 
a tym samym lepiej poznać topografię wydziału.

TEMAT NUMERU 

Dzień Otwarty naszej uczelni to nie tylko pre-
zentacja oferty kształcenia i atrakcji studiowania, 
to także pokaz jego efektów. Nie zabrakło więc ab-
solwentów US, którzy dzięki pomocy Akademickie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości stali się szefami 
własnych firm. Dekorację stołu przed uroczystością 
ślubną przygotowała firma Make-up Agnieszki Ab-
ramowicz, pokaz mody internetowy sklep z odzie-
żą H.O.T. Outlet Pauliny Maltańskiej Hernandez, 
a Ośrodek Szkolenia Kierowców Marcina Boguckie-
go udostępnił symulator jazdy.   

Koło Naukowe 
Komunikacja 

w Biznesie

fot. Elżbieta B. Nowak

Koło Naukowe 
Bezpieczeństwa 

i Wojskowości

fot. Krzysztof 
Trzciński
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Rozejrzyjmy się dookoła
Jesteśmy młodzi i zdolni, studiujemy, zaczyna-

my śmielej podejmować decyzje i określać cele. 
Uczymy się, bo chcemy maksymalnie wykorzystać 
swój potencjał i odważnie przejść przez próg doro-
słości. Lecz czy w tym wszystkim zastanawiamy się, 
ile inwestycja w siebie może dać innym? Czy potra-

Takie będzie 
            studentów chowanie, 
  jakie są rzeczypospolite

fimy myśleć nie tylko o sobie, lecz również o tym, 
w jaki sposób dzięki nam zyska reszta społeczeń-
stwa? Profesor Czapiński twierdzi, że „istotą kapita-
łów społecznych są więzi między ludźmi i ich zdol-
ność do kooperacji”. Polska jest krajem, w którym 
ten kapitał jest ubogi, społeczeństwem nieufnym 

Psycholog Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego postawił niepokojącą tezę, że 
stajemy się „patologicznymi indywidualistami”, których społeczna ignorancja negatywnie 
wpływa na rozwój naszego kraju. Winę za to ponosi przede wszystkim oświata, bo to ona 
według profesora powinna uczyć współdziałania, które jest podstawą kapitału społecznego. 
Pogląd ten poddałam próbie podczas wizyty w Instytucie Pedagogiki US, czyli tym, którego 
głównym celem powinno być kształcenie ludzi świadomych odpowiedzialności za innych. 
Skoro znieczulica jest chorobą typowo polską, to dlaczego co roku przy Ogińskiego ustawia się 
kolejka średnio sześciu kandydatów na jedno miejsce?

Katarzyna Piękoś

studentka II roku 
dziennikarstwa 
i komunikacji 
społecznej US
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Członkowie Koła 
Naukowego 
Resocjalizacji US wraz 
z podopiecznymi na 
plenerze w Barlinku 
(2008)

fot. archiwum 
Koła Naukowego 
Resocjalizacji
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i samolubnym, który już w szkole uczy się niekon-
struktywnej rywalizacji. Statystycznie, dorastający 
Polak chętnie podejmuje jednak wyzwania współ-
czesnego świata, zna swoją wartość i inwestuje 
w siebie. Procent studiującej młodzieży w naszym 
kraju zbliża się do tego w Stanach Zjednoczonych. 
Jednak poziom zaangażowania społecznego, który 
mierzy się poprzez wolontariat, liczbę organizacji 
i przynależność do różnego rodzaju kół, jest wciąż 
bardzo niski. „Przez 20 lat, od kiedy bada się w Pol-
sce kapitał społeczny, nie posunęliśmy się ani o krok 
do przodu” – alarmuje profesor.

Kim jest pedagog?
Myślą przewodnią bieżącego numeru „Przeglą-

du” jest szeroko rozumiane łączenie idei universitas 
z societas (określenie prof. T. Sławka z Uniwersyte-
tu Śląskiego). Studenci pedagogiki, których celem 
jest jak najbardziej umiejętne budowanie relacji 
społecznych w praktyce, są najlepszym przykładem 
na możliwość realizacji tych idei. „Na pedagogice 
budowanie kapitału społecznego rozumiane jest 
jako ogólnorozwojowe kształcenie człowieka, a nie 
przede wszystkim, czy tylko pracownika” – pod-
kreśla zastępca dyrektora instytutu, pani dr Janina 
Świrko-Pilipczuk. Zasadniczą ideą głoszoną tutaj 
jest świadomość, że człowiek uczy się całe życie, 
a interdyscyplinarność pedagogicznych studiów 
akademickich daje szerokie spojrzenie na społe-
czeństwo i jego problemy. Pedagog to więc czło-
wiek, który z wyboru bierze odpowiedzialność nie 
tylko za siebie, lecz również za innych.

 „Jednak pedagogika to nie oświata! Często wina 
za wszelkie niepowodzenia w kraju zrzucana jest na 
pedagogów, bo to oni przecież kształcą i biorą od-
powiedzialność za niedouczenie narodu” – zauważa 
dr Świrko-Pilipczuk. „Pedagogika uczy, jak tworzyć 
własne biografie, jak radzić sobie z losem i układać 
relacje z innymi ludźmi” – tłumaczy. „Trzeba umieć 
kierować sobą, by po upadku chcieć się podnieść, 
wiedzieć jak poprosić o pomoc, wstać i formułować 
wnioski na przyszłość. Uczymy więc, jak być indywi-
dualistą w znaczeniu, jakie nada-
je mu U. Beck. Bez indywidualiza-
cji rozumianej jako nowy sposób 
uspołeczniania nie będzie dobre-
go współdziałania w grupie”. Pani 
doktor zwraca również uwagę na 
to, że: „trzeba krytycznie spojrzeć 
również na samą dydaktykę aka-
demicką, która pozostawia wiele 
do życzenia”. Według niej nie-
możliwe jest bowiem uczenie, jak 
uczyć, jeśli samemu nie jest się 
dobrym pedagogiem. „Zamknię-

TEMAT NUMERU 

cie na problemy studentów i brak szacunku wobec 
nich to niestety dość częsty problem występujący 
na uczelniach. Do tego dochodzi nieznajomość me-
tod kształcenia, nieumiejętne prowadzenie zajęć” 
– ostrzega. 

Trafny wybór
W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest 

znaleźć ścieżkę, która poprowadzi nas na ciekawe 
studia, a te do pewnej i satysfakcjonującej pracy. 
Podejmując decyzję o kontynuowaniu nauki na 
uczelni wyższej staramy się wybrać kierunek nie 
tylko interesujący, lecz również mający dać nam 
gwarancję, że skończywszy go nie zasilimy szeregu 
bezrobotnych. „Studia pedagogiczne nie są studia-
mi elitarnymi i dość często nie wybierają się na nie 
ci najlepsi absolwenci szkół średnich” – zauważa dr 
Świrko-Pilipczuk. 

W obecnym systemie jest to w pełni zrozumia-
łe, ponieważ kandydaci na studia mogą składać 
dokumenty nie tylko na jednym kierunku, co daje 
im dużą swobodę wyboru. Nie zawsze więc jeste-
śmy pewni swojej decyzji, ale i to bez większego 
problemu możemy w każdej chwili naprawić, po-
przez zmianę kierunku, bądź też trybu studiów. Pe-
dagogika wydaje się być jednak wyborem zawsze 
trafionym. Dr Świrko-Pilipczuk wymienia zalety 
studiowania przy Ogińskiego: „Bardzo znacząca 
jest przyjazna atmosfera w naszym instytucie. Sza-
nujemy studentów, więc uczymy ich wzajemnego 
szacunku, odkrywania w sobie potencjału, poczu-
cia własnej wartości. Umożliwia to różnorodność 
form, w których uczestniczą nie tylko w ramach 
akademickich zajęć i praktyk, lecz również w do-
datkowych formach aktywności społecznej, jak na 
przykład świetlice środowiskowe, koła resocjaliza-
cyjne, hospicja, teatr… Ci ludzie to mocne zaplecze 
dla naszego regionu”.

Bierzmy przykład
Każde studia wymagają zaangażowania 

i cierpliwości. W wirze codziennych zajęć akade-
mickich nie zapominajmy (a sło-
wa te kieruję także do siebie), 
jakimi wartościami powinien 
kierować się student uniwersy-
tetu. Być może zauważymy, że 
universitas i societas to nie tylko 
wielkie słowa w publikacjach 
naukowych. Wkład w kapitał 
społeczny to pozyskiwana przez 
nas wiedza i umiejętności, które 
mogą przysłużyć się innym. Wy-
starczy tylko trochę więcej uwa-
gi i wrażliwości.  

Dr Janina Świrko- 
-Pilipczuk, zastępca 
dyrektora Instytutu 

Pedagogiki Wydziału 
Humanistycznego US

fot. Katarzyna 
Włodarczyk-Śpiewak
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WYDARZENIA

Dzień 10 kwietnia 2010 roku zostanie na zawsze 
zapamiętany jako czas wielkiej żałoby, dzień, w którym 
Polska poniosła niepowetowaną stratę. W trakcie lądowania 
pod Smoleńskiem rozbił się samolot, którym Prezydent RP 
Lech Kaczyński wraz z żoną Marią, posłami, senatorami, 
przedstawicielami kierownictwa najważniejszych instytucji 
państwowych, dowódcami Wojska Polskiego, przedstawicielami 
kościołów i wyznań oraz reprezentantami rodzin katyńskich 
leciał na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 
W katastro� e zginęli wszyscy członkowie delegacji.

Ogromne nieszczęście i ból spadły na Naród Polski razem 
ze śmiercią Jego Prezydenta. Prezydenta, który był nie tylko 
wielkim patriotą i wybitnym politykiem, ale i akademikiem, 
profesorem prawa pracy, pasjonatem polskiej historii.

W imieniu własnym oraz Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 
i całej społeczności akademickiej łączę się w żalu z Rodzinami 
i Bliskimi O� ar katastrofy samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem. 

Cześć Ich Pamięci!

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński 
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
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Teatralnie w Akademickim 
Centrum Kultury
W Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu 
Szczecińskiego gości również Melpomene, 14 mar-
ca 2010 miała swoje małe święto – „Wieczór z tea-
trem”.

Święto to zorganizowali członkowie Samorządu Studenckiego z Wy-
działu Filologicznego US, którzy przygotowując przegląd, myśleli głównie 
o studenckim odbiorcy. Jak się okazało, wśród publiczności znalazło się 
sporo osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim.

Spotkanie było kontynuacją zeszłorocznego „Wieczór z Teatrem Aka-
demickim US”, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Tym 
razem postanowiono poszerzyć repertuar, zaproszono aż cztery teatry, 
działające nie tylko w Szczecinie.

Pierwszy zaprezentował się Teatr Krzyk z Maszewa. Publiczność miała 
okazję obejrzenia wielokrotnie nagradzanego w konkursach ogólnopol-
skich przedstawienia Wydech w reżyserii i autorstwa opiekuna grupy – 
Marka Kościółka.

Aktorzy Teatru Animi Orchestrae bardzo ekspresywnie zagrali przed-
stawienie Pro Memoria albo Zachłyśnięci, przygotowane na kanwie książki 
L. Kruczkowskiego Nieugięci. Listy niemieckich antyfaszystów, które zdoby-
ło Nagrodę Publiczności na festiwalu PRO CONTRA 2009. Ta grupa teatral-
na działa przy IV LO w Szczecinie, a opiekę artystyczną sprawuje nad nią 
Marcel Mroczek, student V roku filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Teatr Krzywa Scena ze Stargardu, działający przy Stargardzkim Centrum 
Kultury, zaprezentował się w bardzo dobrze przyjętym przez publiczność 
przedstawieniu „Kasztanka” (na podstawie opowiadania Antoniego Cze-
chowa o tym samym tytule) w reż. Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz.

Znany bardzo dobrze szczecińskiej publiczności Teatr Nie Ma przedsta-
wieniem Wij wg Mikołaja Gogola w reż. Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz 
zakończył „Wieczór z teatrem”.

Widzowie tego kulturalnego maratonu, dzięki wsparciu pani prorektor 
ds. studenckich prof. Mirosławy Gazińskiej, nie tylko nie płacili za wstęp, 
ale także w przerwach mogli poczęstować się kawą i herbatą.

Jako reprezentantka organizatorów mam wielką nadzieję na powtó-
rzenie „Wieczoru z teatrem” w przyszłym roku akademickim, jesteśmy 
bowiem przekonani o tym, że promowanie sztuki studenckiej (także sceny 
kabaretowej i prezentacji wokalnych) ma wielki sens i jest odpowiednim 
zadaniem dla samorządu studenckiego. 

Dorota Świerczyńska 
studentka IV roku filologii polskiej US,  

członkini Samorządu Studenckiego Wydziału Filologicznego

Dar książkowy 
dla Instytutu Filologii 
Germańskiej
Instytut Filologii Germańskiej otrzymał od Deutsche For-
schungsgemeinschaft (Niemiecka Wspólnota Badawcza) 
wartościowy, także pod względem merytorycznym, dar 
książkowy wartości ok. 8000 euro. Z inicjatywy lektora 
DAAD w IFG, dr. Stephana Krause, pracownicy Zakładu 
Historii Literatury Niemieckiej i Kulturoznawstwa oraz Za-
kładu Literatury i Kultury Austrii i Szwajcarii przygotowali 
listę pozycji książkowych szczególnie przydatnych w bada-
niach literaturoznawczych prowadzonych w instytucie. Na 
decyzję o przekazaniu daru książkowego miały wpływ do-
tychczasowe osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu 
Filologii Germańskiej US, w tym działania zmierzające do 
szerzenia wiedzy na temat kultury niemieckiej w regionie 
zachodniopomorskim.

Wśród przekazanych pozycji książkowych znajduje się między innymi: 
najnowsze wydanie leksykonu literatury światowej (Kindlers Literatur Le-
xikon, KLL) o wartości 2400 euro oraz siedmiotomowy słownik zawierający 
podstawowe pojęcia z zakresu estetyki, ponadto ważne prace dotyczące 
teorii literatury, twórczości autorów z Austrii i Szwajcarii, najnowszych 
trendów w literaturze niemieckiej, a również beletrystykę np. najnowszej 
noblistki Herty Müller. 

Zasilona darami biblioteka instytutowa dysponuje obecnie niewątpliwie 
jednym z największych w Polsce zbiorów z zakresu literatury badawczej, 
dotyczących dorobku literackiego urodzonego w Szczecinie (1878) Alfreda 
Döblina, co umożliwi, między innymi, poszerzenie badań nad jego twórczoś-
cią oraz zachęcenie studentów do pisania kolejnych prac magisterskich na 
ten temat.

Oficjalnego przekazania tego niezwykle cennego daru książkowego do-
konał w dniu 7 stycznia 2010 roku Joachim Bleicker, konsul generalny RFN 
z Konsulatu Generalnego w Gdańsku w towarzystwie Bartłomieja Sochań-
skiego, konsula honorowego RFN w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział 
również: prof. US dr hab. Beata Kędzia-Klebeko, prodziekan Wydziału Filo-
logicznego, oraz prof. dr hab. Ryszard Lipczuk, dyrektor IFG, wnioskodawcy 
daru, dr hab. Dorota Sośnicka i dr Stephan Krause oraz pracownicy i studenci 
IFG. Podczas uroczystości konsul w swoim wystąpieniu (w języku polskim) 
poinformował o działaniach podejmowanych przez Niemiecką Wspólnotę 
Badawczą (DFG), służących wspieraniu współpracy polsko-niemieckiej, oraz 
podkreślał znaczenie działań pogłębiających dialog między narodami. 

Joachim Bleicker był również żywo zainteresowany informacjami na 
temat funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego, a przede wszystkim 
Wydziału Filologicznego, wyrażając chęć dalszej współpracy i wspierania 
działań w zakresie współpracy międzynarodowej. Wstępnie wyraził też 
gotowość spotkania się ze studentami germanistyki szczecińskiej i wygło-
szenia okolicznościowego wykładu.

prof. Ryszard Lipczuk, dr Dorota Sośnicka

Dar książkowy dla 
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Pro Publico Bono

Minister Janusz 
Kaczmarek, 
w otoczeniu  członków 
Koła Naukowego  
Pro Publico Bono

fot. Patryk Jaskólski

Pro Publico Bono
Koła Naukowe Pro Publico Bono powstało w grudniu 2009 
r. z inicjatywy studentów I roku jako czwarte koło nauko-
we w ramach Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Jego członkowie realizując myśl 
Seneki „Docendo discimus”, za swe nadrzędne zadanie 
przyjmują uczenie siebie poprzez uczenie innych. Celem 
koła jest nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami, 
rozwijanie życia naukowego wśród studentów, poprzez 
organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji, czego 
najlepszym przykładem było zaproszenie do wygłosze-
nia wykładu czterokrotnego wicepremiera i ministra fi-
nansów prof. Grzegorza Kołodko.

15 stycznia 2010 r. szacowny gość zapoznał zgromadzonych na Wy-
dziale Humanistycznym słuchaczy z bliską wszystkim problematyką. 
W czasie wykładu Globalizacja, transformacja, kryzys – i co dalej?, opie-
rając się na swojej najsłynniejszej publikacji Wędrujący świat, w której 
trafnie przewidział wybuch światowego kryzysu finansowego, zapre-
zentował niezwykle interesujące spojrzenie na współczesną sytuację 
światową. „Ta książka to pryncypialna, druzgocąca i merytoryczna 
krytyka neoliberalizmu w jego nadwiślańskiej odsłonie”, stwierdził sam 
autor w rozmowie ze Sławomirem Mizerskim, dziennikarzem „Polityki”. 

Profesor nazywa spotkania ze studentami: „Tour de Pologne”, ponie-
waż w 40 miastach miał już140 wykładów i spotkań autorskich, Wydział 
Humanistyczny okazał się 76. odwiedzaną jednostką uniwersytecką. 

Przykładem innego rodzaju działalności są warsztaty europejskie, 
które członkowie Koła Naukowego Pro Publico Bono zorganizowali 26 
lutego 2010 r. dla podopiecznych domu dziecka w Zdrojach. 

W pierwszej części zajęć dzieci obejrzały dwie prezentacje związane 
z historią i obecnym funkcjonowaniem Unii. W drugiej części zajęć wzię-
ły udział w konkursie z ogólnej wiedzy na temat krajów członkowskich, 
poziom walki był niezwykle wyrównany. Ku uciesze wychowanków 
wszyscy otrzymali drobne upominki, których motywem przewodnim 
była oczywiście Unia. Obecnie przygotowywany jest drugi dzień euro-
pejski, który odbędzie się w SP nr 64 w Szczecinie. 

Natomiast 17 marca 2010 roku nasze koło zorganizowało spotkanie 
z byłym ministrem spraw wewnętrznych i administracji i byłym pro-
kuratorem krajowym Januszem Kaczmarkiem, który wygłosił wykład 
Porwania dla okupu, a następnie odpowiedział na kilkanaście pytań za-
danych przez uczestników spotkania licznie zgromadzonych w sali Rady 
Wydziału Humanistycznego.

Członkowie naszego koła mają świadomość, że „tylko doskonały ro-
zum czyni człowieka szczęśliwym”, dlatego też wciąż poszerzamy nasze 
horyzonty. Zaplanowany został również szereg spotkań, debat i imprez 
tematycznych, na które chcemy zaprosić szczecińskich licealistów. 

Łukasz Listwoń – prezes Koła Naukowego Pro Publico Bono 
we współpracy z Justyną Warczakoską

Biblioteczne innowacje
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego 
zmienia się na lepsze. Elektroniczne zamawianie 
książek, wprowadzone w marcu 2009 roku we 
wszystkich wypożyczalniach bibliotek sieci naszej 
uczelni, jest łatwe, szybkie i przyjemne.

Ewolucja bez rewolucji – tak w telegraficznym skrócie można by 
określić zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w bibliotekach sieci uni-
wersyteckiej. Biblioteka Główna US etapami przechodziła elektroniczną 
metamorfozę: od zastosowania zdalnej rejestracji nowych czytelników 
w 2008 r., przez uruchomienie usługi składania zamówień i rezerwacji 
drogą elektroniczną we wszystkich wypożyczalniach sieci bibliotecznej, 
po możliwość zdalnego korzystania z komercyjnych baz danych czaso-
pism elektronicznych. 

Dzięki zintegrowanemu systemowi KOHA i pełnej automatyzacji wy-
pożyczeń materiałów biblioteka funkcjonuje sprawniej, z korzyścią dla 
czytelników. Zniesiono papierowe rewersy na zbiory dostępne w wypo-
życzalniach bibliotek: Głównej US, Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Akademickiego 
Centrum Kształcenia Językowego oraz Wydziału Prawa i Administracji, 
natomiast nadal muszą być one bezwzględnie wypełniane na książki 
udostępniane na miejscu w poszczególnych czytelniach. 

Obecnie katalog elektroniczny zawiera 47% wydawnictw zwartych, 
co oznacza, że część zbiorów, wydanych przed 1993 rokiem, znajduje 
się jeszcze w katalogu kartkowym. Stopniowa zamiana „szuflandii” 
na jeden wspólny katalog online, odzwierciedlający stan księgozbioru 
Biblioteki Głównej i jej kilkunastu agend, w dobie powszechnej infor-
matyzacji bibliotek nikogo nie powinna dziwić. Tak zmodernizowany 
dostęp do zasobów znacznie skraca czas, jaki czytelnicy poświęcają 
na poszukiwania i daje szybką odpowiedź o posiadanych zbiorach oraz 
informuje o zakupionych nowościach i książkach w trakcie opracowania 
czy zakupu.

Legitymacje elektroniczne, wystawiane od początku roku akademi-
ckiego 2009/2010 na Uniwersytecie Szczecińskim, pełnią jednocześnie 
funkcję kart bibliotecznych. Zarówno karty plastikowe, jak i papierowe 
karty biblioteczne pozostałych studentów stały się przepustką do usług 
online przygotowanych przez Bibliotekę Główną US: zamawiania/rezer-
wowania książek przez Internet bez konieczności oczekiwania w bu-
dynku biblioteki na realizację zamówienia, sprawdzania stanu konta, 
tworzenia w katalogu elektronicznym indywidualnych list bibliogra-
ficznych oraz wysyłania zawiadomień na konta pocztowe czytelników 
o upływie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji. 

Prace biblioteczno-informatyczne w Bibliotece Głównej i bibliote-
kach filialnych idą pełną parą. To na pewno nie koniec tej ewolucji, która 
służyć ma dobru całej społeczności uniwersyteckiej i o której będziemy 
na bieżąco informować naszych czytelników.

Marta Żurek-Sztark

41



Wydawać by się mogło, że zjawisko wolontaria-
tu istnieje relatywnie niedługo, któż bowiem słyszał 
o wolontariacie w latach, powiedzmy, osiemdzie-
siątych? Przed przełomem ustrojowym większość 
niewynagradzanych materialnie działań podejmo-
wana była głównie grupowo, z odgórnego nakazu, 
którego realizacja egzekwowana była za pomocą 
negatywnych konsekwencji wobec nieobecnych na 
„akcjach społecznych”. Na tym właśnie polu zaszła 
najbardziej fundamentalna różnica – nowoczesny 
wolontariat często jest inicjowany i realizowany 
przez jednostkę (choć ma na celu korzyść grupy), 
i z jej wewnętrznej motywacji. Organizacje pozarzą-
dowe także zawiązują się „oddolnie” w odpowiedzi 
na nieefektywność instytucji państwowych wo-
bec rozmaitych problemów. Tak przynajmniej jest 
w teorii, często bowiem w praktyce zdarza się, że 
powstanie NGO (organizacji pozarządowej – z ang. 
Non-Governmental Organization) jest po prostu 
spełnieniem warunku koniecznego do otrzymania 
konkretnego grantu lub dotacji.

Sam termin „wolontariatu”, oznaczający bez-
płatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz 
innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeń-
sko-przyjacielskie, rozpowszechnił się na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych. W Warszawie powstało 

Obywatel świata
                            dobrej woli

O wolontariacie mówi się i pisze w Polsce 
coraz częściej, w zróżnicowanych kontekstach: 
kiełkujących struktur społeczeństwa 
obywatelskiego, bezcennych doświadczeń 
zdobywanych w perspektywie przyszłej 
profesji, obowiązku etycznego czy religijnego 
nakazu sumienia. Etos społeczeństwa 
opiekuńczego, będący teoretyczną bazą idei 
wolontariatu, uczyniła niedawno tematem 
swojego wykładu w ramach jubileuszowego 
cyklu „Szczecin Humanistyczny” prof. 
Barbara Kromolicka, dziekan Wydziału 
Humanistycznego US.

Joanna Daniek

absolwentka 
fi lozofi i US
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wówczas pierwsze Stowarzyszenie „Centrum Wo-
lontariatu”, mające pełnić funkcję ogniwa łączące-
go ludzi chętnych do pomocy z tymi, którzy pomo-
cy potrzebują, a także szerzyć idee społeczeństwa 
obywatelskiego i odpowiedzialnej demokracji. Już 
w tej pierwszej inicjatywie ogromną rolę odegrali 

Prof. Urszula 
Chęcińska, 
pomysłodawczyni 
i koordynatorka 
cyklu „Szczecin 
Humanistyczny”, 
dziękuje po wykładzie 
prof. Barbarze 
Kromolickiej.

fot. Tomasz Rudak

studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Reso-
cjalizacji UW. W swoich początkach jednak wolon-
tariusze funkcjonowali głównie na zasadzie akcji 
i projektów, stanowiąc podstawę wydarzeń takich 
jak finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
zbiórki darów, akcje adopcji zwierząt etc. 
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Dziś wolontariat jest dynamicznym ruchem, 
choć wciąż trudnym do pojęcia dla umysłów ukształ-
towanych w PRL-u, w którym „społeczne” oznaczało 
„niczyje”, tak pod względem własności, jak odpo-
wiedzialności. Tego, że mentalność ta jest wciąż 
żywa, dowodzi choćby ostatnia Diagnoza Społecz-
na – raport z badań prowadzonych od 2000 r. pod 
kierownictwem prof. Janusza Czapińskiego. Wynika 
z niej, że poziom kapitału społecznego (definiowa-
nego w oparciu o wskaźniki zaufania społecznego 
i uczestnictwa w życiu publicznym) jest w Polsce za-
straszająco niski. Jak przekonuje zaś Piotr Sztompka 
w swojej znakomitej książce Zaufani, właśnie ono 
stanowi niezbędny czynnik demokratycznej polityki 
i gospodarczego rozwoju, jego kryzys zaś przynosi 
społeczeństwu skutki niezwykle destrukcyjne.

Ucieczka od odpowiedzialności
Niepokój wobec słabości etosu społeczeństwa 

opiekuńczego wyraziła także prof. Kromolicka pod-
czas wykładu w ramach cyklu „Szczecin Humani-
styczny”. Przedstawiając analizę przyczyn zaniku 
humanistycznych wartości, skoncentrowała się na 
dwóch głównych dziedzinach: rodzinie i edukacji. 
Cechą im wspólną, stanowiącą także fundamen-
talną bolączkę współczesnego społeczeństwa, 
jest skłonność do relatywizacji – brak hierarchii 
wartości i stałych punktów odniesienia, mnogość 
uznawalnych ról społecznych. Dawne kierkegaar-
dowskie ‘albo-albo’ zastąpione zostało przez ‘i to, 
i to, i tamto’, co doprowadza do zamętu i zjawiska 
„patologicznego indywidualizmu” (określenie prof. 
Czapińskiego).

Według prof. Kromolickiej, nie radzący sobie 
z atrakcyjnością świata zewnętrznego, egocen-
tryczni rodzice pragną zepchnąć odpowiedzialność 
za wychowanie na system oświaty (czego wyrazem 
jest choćby rosnąca popularność szkół z internata-
mi czy katolickich). Instytucje edukacyjne jednak, 
poprzez unikanie działań zespołowych i nacisk na 
rywalizację, utrwalają jedynie ów „patologiczny 
indywidualizm” i niezdolność do współpracy, in-
terpretując takie postawy jako: spryt, przedsiębior-
czość, asertywność. 

Zdaniem prof. Kromolickiej podobne zjawiska 
występują w środowisku akademickim – zamiast 
stanowić wzorzec, kadra uniwersytecka lekceważy 
swoje zobowiązania. Studenci natomiast, aby zwięk-
szyć swoje szanse na „sukces” i „karierę”, gotowi są 
niejednokrotnie działać na szkodę swoich kolegów 
z grupy, na przykład pobierając opłaty za pożycze-
nie notatek czy rozmyślnie przekazując błędne in-
formacje o terminach egzaminów, itp. 

Wynikiem tych procesów staje się ogromne po-
czucie osamotnienia, alienacji wobec samego sie-
bie, obiektywizacji drugiego, o czym pisał już Erich 
Fromm w książce Niech się stanie człowiek. 

Prof. Barbara Kromolicka zwróciła również uwa-
gę na nieskuteczność procedur instytucji państwo-
wych mających pełnić funkcje opiekuńcze. Sztywne 
przepisy nie są w stanie zastąpić więzi społecznej, 
nie wspominając o tym, że w wymiarze ekonomicz-

nym okazują się wprost szkodliwe – koszt ich reali-
zacji jest znaczny, przy jednoczesnym spowolnieniu 
bądź całkowitym uniemożliwieniu udzielenia rze-
czywistej opieki i pomocy tym, którzy ich faktycznie 
potrzebują.

Zmienić świat na lepsze
Oczywistą odpowiedzią na tego rodzaju prob-

lemy wydaje się wolontariat, jako najpełniejszy 
wyraz zinternalizowanych wartości i przekonań 
humanistycznych i obywatelskich. Diagnozy do-
tyczące tego obszaru są utrzymane często w dość 
ponurym tonie. Analizy statystyczne wykazują spa-
dek procentowej liczby dorosłych wolontariuszy 
w ostatnich latach i podkreślają przepaść na tym 
polu między Polską a zachodnią Europą. Można 
jednak także pokusić się o nieco optymizmu w obli-
czu oznak rosnącej świadomości znaczenia wolon-
tariatu (tak u wolontariuszy, jak i w społeczności, na 
rzecz której pracują), widoczne chociażby podczas 
szczecińskiego festynu organizacji pozarządowych 
– imprezy rozrastającej się z roku na rok.

Co ciekawe, postawa ta rozpowszechniona jest 
najbardziej wśród ludzi młodych. Badania (np. wy-
niki Diagnozy Społecznej z 2007 i 2008 r.) ukazują 
bowiem wyraźnie, że największy odsetek wolonta-
riuszy jest niezmienny wśród uczniów ostatnich klas 
szkół średnich oraz studentów. Do tych właśnie grup 
są skierowane najbardziej rozbudowane programy 
wolontariatu, od programu „PROJEKTOR – Wolon-
tariat studencki” fundacji Klanza po EVS (European 
Voluntary Service – międzynarodowy program Ko-
misji Europejskiej dla ludzi poniżej 26 roku życia). 
Na zaangażowaniu młodych wolontariuszy opierają 
się także inne, niezliczone organizacje pozarządowe 
i projekty: Amnesty International, Fundacja Mam 
Marzenie, Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi 
Światu”, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. 
Wiele imponujących efektów inicjatyw non-profit, 
realizowanych przez rzesze młodych, nie dbają-
cych o rozgłos entuzjastów, znaleźć można również 
w świecie informatyki, od darmowego systemu Li-
nux, przez OpenOffice po Wikipedię. 

Najważniejsze: motywacja
We wszelkich rozważaniach zagadnienia wo-

lontariatu najważniejsze pozostaje jednak pytanie 
o jego źródła: skąd się bierze motywacja do podjęcia 
nieodpłatnej pracy na rzecz innych? Czym wytłuma-
czyć fakt, iż mimo rosnącej alienacji w przesyconej 
narcystyczną arogancją jednostek rzeczywistości, 
wciąż znajdują się ludzie dobrej woli?

Stanowiska wahają się od bardziej cynicznych 
(źródłem wolontariatu jest nic innego jak zdrowo-
rozsądkowa, podyktowana prawami rynku koniecz-
ność zdobycia doświadczenia) do tych idealistycz-
nych (kieruje nami naturalna każdemu człowiekowi 
potrzeba służenia innym, bardziej bezbronnym). 
Pierwsza z nich widzi w wolontariuszu człowieka 
wciąż skoncentrowanego na swoim interesie, któ-
rego motywuje pragnienie indywidualnych korzy-
ści (choć nie natychmiast w formie materialnej) 
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i zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku 
pracy. Dla kapitalistycznego pracodawcy referencje 
wolontariusza stanowią z kolei niewiele więcej niż 
dowód na determinację młodego człowieka, goto-
wego działać także za darmo. 

Dawać to dostawać
Na drugim (bardziej idealistycznym) biegu-

nie funkcjonuje założenie, iż aktywność na rzecz 
innych ma swoje źródła w naturalnym poczuciu 
odpowiedzialności za dobro członków lokalnej 
społeczności. Zgodnie z tym przekonaniem, wyra-
żanym przez wielu humanistycznych myślicieli od 
Tomasza z Akwinu, przez Fromma, Colemana, Put-
nama, a także polskich teoretyków J. Kwiecińskiego 
i J. Maternego, człowiek najpełniej realizuje się po-
przez dawanie. Wynika to z faktu, że człowiek jest 
istotą społeczną, a więc z głębi swej natury zależ-
ną od drugiego człowieka w kwestii zaspokojenia 
swoich potrzeb, szczęścia i dobrego samopoczucia. 
Zdaniem prof. Maternego źródeł etosu opiekuńcze-
go, rozumianego jako trwały obyczaj zachowania 
troszczącego się o ludzi, szukać należy częściowo 
w biologicznym instynkcie, ale i we właściwościach 
duchowych. Wolontariat opiera się na wewnętrz-
nej motywacji. Daje rozmaite korzyści, ale często 
wysiłek, którego wymaga, możliwy jest do podję-

cia i kontynuowania dopiero wtedy, jeśli się wierzy 
w jego sens. Najwytrwalsi okazują się ci czerpiący 
siłę ze zinternalizowanych wartości humanistycz-
nych i przekonania, że działanie – nawet na małą 
skalę – ma znaczenie. 

Humanista pełen mocy
Rozwój tego rodzaju postaw, zdaniem zarówno 

prof. Kromolickiej, jak i prof. Maternego, prof. Cza-
pińskiego i wielu humanistycznych autorytetów, po-
winien stanowić cel edukacji. Priorytetem powinno 
stać się kształcenie osobowości i przygotowanie do 
współdziałania w społeczeństwie (tworzenie kapitału 
społecznego), a nie tylko kształcenie zawodowe (bu-
dujące kapitał osobowy). Edukacja to proces stawa-
nia się człowiekiem, czującym odpowiedzialność za 
wspólne dobro, potrafiącym być – a nie mieć – z dru-
gim i dla drugiego. Opiekowanie się drugą osobą jest 
zatem nie tylko indywidualnym obowiązkiem moral-
nym każdego człowieka, ale niemalże odruchowym 
zachowaniem człowieka kulturalnego. Jak ujmuje to 
prof. Jerzy Kwieciński, zamierzonym efektem proce-
su edukacji jest „człowiek pełnomocny”. Powinien on 
pytać NIE o to, jak ma się zachowywać, co jest nowe?, 
ALE: kim jest, czemu ma służyć, co jest ważne? Wtedy 
będzie spełniony, nowoczesny, a prawdopodobnie 
też szczęśliwy.  

fot. Joanne Zh, 
dreamstime.com
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Paulina Olechowska: Zajęcia ze studentami 
zaczynam od przypomnienia wypowiedzi cha-
rakterystycznych dla wydarzeń z roku urodzenia 
danego rocznika. Dla 1990 roku była to wypo-
wiedź Lecha Wałęsy, który o Planie Balcerowicza 
powiedział tak: „Popieram. Jest to bandyckie po-
dejście, ale jedyne w tej chwili. Jeżeli znajdziecie 
inne, lepsze rozwiązanie, to ja je poprę”. 

Leszek Balcerowicz: Tak, zapamiętałem to stwier-
dzenie. To był komplement.

P.O.: Jak z perspektywy minionych 20 lat oce-
nia Pan swoje reformy?

L.B.: Lepiej ocenę zostawić tym, którzy zajmują 
się ekonomią porównawczą na co dzień. A ci właśnie 
badacze, zajmujący się analizą sytuacji po 1989 roku, 

dochodzą do wniosku, iż każdy kraj, który bardziej się 
zreformował i odciął od socjalizmu – lepiej na tym wy-
szedł. Polska na szczęście zalicza się do krajów, które 
dalej poszły w reformach (choć nie wszystkich), dzięki 
czemu nie jesteśmy drugą Białorusią.

P.O.: W jednym z wywiadów powiedział Pan: 
„Na początku reform nazywaliśmy to, do czego 
dążyliśmy, systemem docelowym. Nie nazywałem 
tego kapitalizmem, żeby nie podsycać krytyki …”

L.B.: Cytat jest nieścisły. Mówiliśmy wtedy, że 
chcemy w Polsce zbudować ustrój typu zachodnie-
go, i rzeczywiście nie używaliśmy słowa „kapitalizm”. 
Słowo „kapitalizm” zostało wynalezione przez jego 
wrogów, czyli przez XIX-wiecznych socjalistów. Moż-
na było mieć więc obawy, iż jego negatywne konota-
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O związkach demokracji
         z kapitalizmem
Kryzys a gospodarka polska – to tytuł wykładu, który w cyklu „Szczecin Humanistyczny” 
11 stycznia br. wygłosił prof. dr hab. Leszek Balcerowicz. Z twórcą polskich reform 
ekonomicznych przeprowadzonych po upadku komunizmu, wicepremierem w trzech rządach 
oraz wieloletnim prezesem Narodowego Banku Polskiego rozmawia Paulina Olechowska. 

Paulina 
Olechowska

asystentka 
w Zakładzie Mediów 
i Komunikowania US

Od lewej:  
Sławomir Nitras, 

poseł do Parlamentu 
Europejskiego,  

prof. Edward 
Włodarczyk, prorektor 

ds. kształcenia US, 
prof. Waldemar 

Tarczyński,  rektor US,  
prof. Leszek 
Balcerowicz

fot. Jerzy Giedrys
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Prof. Leszek 
Balcerowicz, prof. 
Waldemar Tarczyński, 
rektor Uniwersytetu 
Szczecińskiego

fot. Jerzy Giedrys

cje wciąż będą istniały. Ja oczywiście już wówczas nie 
miałem żadnych wątpliwości, iż kapitalizm jest zdecy-
dowanie lepszy od socjalizmu. 

P.O.: Dlaczego w 20 lat po powstaniu wolnej 
Polski – kapitalizm wciąż wzbudza obawy, nie-
chęć?

L.B.: Nie wiemy, jak szeroko słowo „kapitalizm” dziś 
wzbudza niechęć wśród Polaków. My wprowadziliśmy 
kapitalizm – nie deklamując o nim. I to nie znaczy, że 
wprowadzaliśmy kogoś w błąd! Przecież prywatna 
własność to kapitalizm. Wolność gospodarcza jest 
możliwa tylko w kapitalizmie, podobnie demokracja. 

P.O.: W 20. roku wolnej Polski Pan jako twór-
ca reform gospodarczych okresu transformacji 
mówi o konieczności eliminowania w państwie 
tych form, które szkodzą ludziom, ograniczając 
ich wolność lub deformując ich bodźce. Co Pan do 
nich zalicza?

L.B.: Dla przykładu – kiedy zakazujemy prowadze-
nia ludziom działalności gospodarczej, to mamy so-
cjalizm. A nie mamy w żadnych z krajów przykładów 
sukcesów tego ustroju. Ludziom się lepiej powodzi 
w krajach, w których mamy choćby nawet średniej 
jakości kapitalizm. 

P.O.: A czym są deformacje bodźców?
L.B.: Jeżeli istnieje własność prywatna, ale nie ma 

konkurencji, bo istnieją monopole – to jest deforma-
cja bodźców. Monopoliści bowiem zwykle „nie muszą 
się wysilać”. Podam inny przykład. Ktoś zainwestował 
w budowę mieszkania na wynajem. Według obecne-
go prawa, lokator takiego mieszkania może je zdewa-
stować, a właściciel nie jest w stanie z tego mieszkania 
go usunąć. W takiej sytuacji nikt rozsądny nie będzie 
inwestował w budowę mieszkań na wynajem, co 
ogranicza ich dostępność. Tego typu socjalistyczne 
prawa, które deformują bodźce, wciąż w naszym kraju 
obowiązują. 

P.O.: Wysoki poziom ekonomicznego rozwoju 
osiągają niektóre reżimy niedemokratyczne, jak 
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Prof. Leszek 
Balcerowicz podczas 
rozmowy z Pauliną 
Olechowską

fot. Jerzy Giedrys 

np. Chiny. Tak więc czy demokratyczne instytucje 
wciąż są fundamentem ekonomicznej stabilno-
ści?

L.B.: Ale nikt nie powiedział, że demokracja jest 
niezbędna do rozwoju gospodarczego! Nie jest. De-
mokracja jest pewną formą zabezpieczenia się przed 
rządami, bardzo złymi rządami, zapewniają to wybory. 
Natomiast dla rozwoju niezbędny jest kapitalizm. Nie 
ma demokracji bez kapitalizmu. Nie znam żadnego 
przykładu kraju, który miałby system demokratyczny 
i jednocześnie miałby upaństwowioną gospodarkę. 
Demokracja bardziej potrzebuje kapitalizmu niż kapi-
talizm demokracji. 

P.O.: Co to znaczy być liberałem we współczes-
nej Polsce?

L.B.: To zależy co się przez to rozumie. Ja, zgodnie 
z dobrą tradycją, definiuję liberalizm jako prąd inte-
lektualny i polityczny, który kładzie szczególny nacisk 
na indywidualne wolności i na państwo prawa. 

P.O.: Ale musi Pan przyznać, że liberalizm – 
podobnie jak wcześniej omawiany kapitalizm 
– wywołuje wciąż w kraju bardzo negatywne ko-
notacje. 

L.B.: Trzeba byłoby to sprawdzić przy pomocy ba-
dania opinii publicznej. Natomiast mogę stwierdzić, 
że jest wielu polityków, którzy z jednej strony chwalili 
tendencję Polaków do wolności, z drugiej zwalczali 
liberalizm. Są też tacy komentatorzy, którzy traktują 
słowo „liberalizm” czy „neoliberalizm” jako wyzwisko. 
Nie dyskutuje się przy pomocy wyzwisk.

P.O.: Gdybyśmy mieli stworzyć liberalny kata-
log wartości naczelnych Leszka Balcerowicza, co 
by się w nim znalazło?

L.B.: Chciałbym, aby Polacy mieli szeroki zakres 
klasycznej wolności: wolność słowa, zrzeszania się, 
przedsiębiorczości itp. Aby tak było, musi istnieć od-
powiednie prawo, ale nie tylko takie zapisane na pa-
pierze, ale takie, które jest przez sam aparat państwa 
przestrzegane. Potrzebne jest więc społeczeństwo 
obywatelskie, które patrzy na ręce tej władzy, która tę 
wolność chce ograniczać. 

P.O.: Dziękuję za rozmowę i życzę udanego 
wykładu w cyklu „Szczecin Humanistyczny”.   
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Dzięki temu istotnemu odkryciu dziedzictwo kultu-
rowe wzbogaciło się o bezpośredni ślad istnienia naszych 
poprzedników na kontynencie, którymi byli właśnie 
neandertalczycy. Badania znalezisk tej klasy pozwalają 
włączyć się w dyskusje kluczowe tak dla nauki, jak i dla 
budowania wspólnej europejskiej tożsamości.

Jaskinia Stajnia
Jaskinia Stajnia, choć szczególna z uwagi na to zna-

czące odkrycie, jest niestety typowa dla Jury pod wzglę-
dem zniszczeń, jakich dokonano w ostatnich latach. 
Namuliska jaskiń, przechowujące bezcenny zapis o odle-
głej przeszłości ziem polskich, są narażone na działania 
zorganizowanych poszukiwaczy skamieniałości i zwykły 
wandalizm. Ważnym aspektem badań w Stajni było i jest 
więc ratowanie zniszczonego zapisu archeologicznego 
i ochrona stanowiska przed bardzo konkretnymi zagro-
żeniami.

Interdyscyplinarne badania archeologiczne prowa-
dzone są tu od roku 2006. Oprócz archeologów z Uni-
wersytetu Szczecińskiego, a także bardzo zaangażowa-
nej w prace grupy studenckiej z naszej uczelni i wielu 
innych ośrodków krajowych i zagranicznych, w bada-
niach uczestniczą naukowcy z Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Państwowego Instytutu Geologicznego i Polskiej 
Akademii Nauk. Badania genetyczne szczątków ludzkich 
prowadzono we wrocławskiej Akademii Medycznej, we 
współpracy z Instytutem Maxa Plancka w Lipsku. Badania 
wspiera fundacja Elementarz, z archeologami współpra-
cują też właściciele terenu, rodzina państwa Laseckich. 

Co istotne, w jaskini odkryto bogate ślady osadni-
ctwa neandertalskiego, datowane na początek zlodo-
wacenia Wisły, tj. ok. 100 tysięcy lat temu. Duże ilości 
narzędzi krzemiennych – w tym noży asymetrycznych 
– i kości upolowanych zwierząt wskazują na inten-
sywne wykorzystywanie tego stanowiska, typowe dla 
tego okresu. 

czyli przełomowe odkrycie 
archeologiczne

Trzy zęby trzonowe... kopalnią informacji
Najcenniejszym znaleziskiem są trzy zęby trzonowe, 

należące do trzech różnych osobników Homo neandert-
halensis. Szczątki te zostały poddane m.in. analizom 
antropologicznym. W ich wyniku udało się ustalić, że re-
prezentują grupę osobników zróżnicowanych wiekowo 
– w wieku dorosłym (ok. 20 lat) i kilkuletniego osobnika 
młodocianego. Dzięki analizom genetycznym jednego 
z zębów udało się m.in. ustalić, że jego właściciel był płci 
męskiej. Badania powierzchni tego zęba, m.in. z wyko-
rzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego, 
pozwoliły wychwycić ślady powstałe na skutek uży-
wania narzędzia podobnego do wykałaczki. Tego typu 
znaleziska mają potwierdzenie także na innych stanowi-
skach neandertalskich.

Plany badawcze na przyszłość
Obecnie wysiłek badawczy skierowany jest na po-

szukiwanie ewentualnych dalszych szczątków ludzkich 
oraz na pełną interpretację znaleziska. Fakt, iż co naj-
mniej dwa z trzech znalezionych zębów wydają się mieć 
związek z obiektem – wypełniskiem podłużnej jamy – 
znalezionym w warstwie środkowopaleolitycznej, może 
sugerować istnienie praktyk funeralnych, a więc być 
może są pozostałością grobu. Nie można wykluczyć 
także możliwości, iż szczątki te reprezentują pozostało-
ści kostne grupy neandertalczyków, którzy zginęli gwał-
towną śmiercią z nieznanych w tej chwili przyczyn.

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań archeolodzy 
poszukiwać będą w kolejnym, czwartym sezonie ba-
dawczym, zaplanowanym na lato 2010 roku. Być może 
uda się odsłonić nieco więcej prawdy dotyczącej miesz-
kańców jaskini Stajnia. Możliwe jest również jednak, że 
tajemnica tego niezwykłego miejsca zostanie zagadką 
jeszcze przez wiele lat i przez kilka sezonów stanowić 
będzie wyzwanie dla szczecińskiej uniwersyteckiej eki-
py badawczej.  

Ekipa archeologiczna z Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzona przez dra Mikołaja 
Urbanowskiego z Zakładu Archeologii IHiSM odkryła podczas badań w jaskini Stajnia na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (pow. Myszków) najstarsze w Polsce szczątki ludzkie – zęby 
neandertalczyków. Pierwsze istotne znaleziska miały miejsce już w 2007 roku. Wysiłek i czas 
potrzebny na potwierdzenie ich wagi spowodowały, że informacja dopiero w 2010 roku ujrzała 
światło dzienne. Jest to wyjątkowe znalezisko nie tylko w ponadstuletniej już historii badań 
paleolitycznych w kraju, ale także w kontekście dokonań europejskich w tym obszarze nauki. 

Katarzyna 
Orzyłowska

doktorantka Zakładu 
Archeologii US, 

współprowadząca 
badania w jaskini 

Stajnia

Ekipa archeologiczna z Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzona przez dra Mikołaja Ekipa archeologiczna z Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzona przez dra Mikołaja 

Trzy zęby trzonowe,

Jeden z zębów 
znalezionych 

w jaskini Stajnia
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Studencka ekipa 
archeologiczna 
z pierwszego sezonu 
badań
z drem Mikołajem 
Urbanowskim.

fot. archiwum

Członkowie zespołu badawczego zaan-
gażowani w dotychczasowe prace:

Badania archeologiczne i formalnoprawna 
odpowiedzialność za całość badań: dr Mikołaj 
Urbanowski, Uniwersytet Szczeciński.

Badania paleontologiczne: mgr Paweł Socha, 
dr Krzysztof Stefaniak, prof. Adam Nadachowski, 
Uniwersytet Wrocławski.

Badania antropologiczne: dr Wioletta Nowa-
czewska, dr Paweł Dąbrowski, Uniwersytet Wroc-
ławski. Konsultacje: E. Trinkaus, C. Stringer i in.

Badania genetyczne: dr Anna Sadakierska
-Chudy, prof. Tadeusz Dobosz, Akademia Me-
dyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
Współpraca: Max-Planck Institut für Evolutionäre 
Anthropologie w Lipsku.

Badania geologiczne: dr Marcin Żarski, Pań-
stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie; dr 
Joanna Mirosław-Grabowska, Instytut Nauk 
Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w War-
szawie. Współpraca: Instytut Geologii Akademii 
Nauk Republiki Czeskiej.

Neandertalczyk, homo neanderthalensis 
to wymarły gatunek rodzaju Homo. Był bezpo-
średnim poprzednikiem człowieka współczes-
nego, zamieszkującym Azję Zachodnią i Środko-
wą, ale przede wszystkim Europę w okresie ok. 
300 do ok. 25 tys. lat temu. Neandertalczycy byli 
myśliwymi wędrującymi za stadami wielkich 
ssaków. Posiadali także bogatą kulturę mate-
rialną, której liczne świadectwa, m.in. w postaci 
narzędzi krzemiennych i kości odnajdywane są 
od dawna, nie tylko na terenie Europy. Wielką 
zagadką jest wyparcie tego rozprzestrzenione-
go i silnego gatunku przez ludzi współczesnych 
i jego wyginięcie, ale także związek genetyczny 
Homo sapiens i Homo neanderthalensis.

Jaskinia Stajnia
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Spotkanie z prof. 
Jerzym Woźnickim.

fot. z archiwum 
WNEiZ

Dorota 
Świerczyńska

studentka IV roku 
filologii polskiej US

22 lutego 2010 r. gościem Uniwersytetu Szczecińskiego był prof. Jerzy Woźnicki, 
przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, prezes Fundacji Rektorów Polskich, dyrektor Instytutu 
Społeczeństwa Wiedzy. Zaprezentował strategię rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 
2010-2020, która zakłada przeprowadzenie szeregu istotnych zmian.

Profesor Woźnicki odwiedza ośrodki akademickie 
w Polsce i podczas spotkań z kadrą naukową i studen-
tami odpowiada na pytania dotyczące projektu zmian 
w szkolnictwie wyższym. Prezes Fundacji Rektorów 
Polskich przyjął również zaproszenie prorektora ds. 
finansów i rozwoju US prof. Józefa Perenca. 

Każdy z przybyłych na spotkanie w auli Wydziału 
Humanistycznego US zapoznał się z widniejącymi na 
stronie www.frp.org.pl planami reform i okolicznoś-
ciami powstania projektu. Stan polskiego szkolnictwa 
wyższego określa się jako niezadowalający, zwracając 
głównie uwagę niski poziom rozwoju kapitału inte-
lektualnego oraz niesatysfakcjonujące miejsca, jakie 
zajmują polskie uczelnie wyższe w rankingach mię-
dzynarodowych. 

W rankingu szanghajskim odnotowano tylko dwa 
nasze rodzime uniwersytety: Warszawski i Jagielloński, 
które znalazły się w czwartej setce. Niestety, podczas 
spotkania nie każdy miał okazję uzyskać odpowiedź 
na nurtujące go kwestie. Uniwersytet Szczeciński był 
bowiem jedną z trzech uczelni, którą odwiedzał tego 

dnia Profesor i udało mu się wygospodarować na wi-
zytę tylko godzinę.

Jedynymi osobami, którymi udało się zadać pyta-
nia, byli pracownicy naukowi, którzy poruszyli kwestie: 
planowanej opłaty za studia, zmian w awansie zawodo-
wym oraz przyszłości badań naukowych.

Próby uzdrowienia sytuacji
Na stan naszego szkolnictwa wpływ mają zbyt 

małe nakłady finansowe – zarówno jeśli chodzi o gran-
ty, jakie uczelnie otrzymują w przeliczeniu na jednego 
studenta, jak i te, które są przeznaczane na rozwój ba-
dań naukowych. Aby uzdrowić tę sytuację, szuka się 
różnych możliwości dofinansowania.

Jedną z głównych, najbardziej interesujących stu-
denta (bo dotykającą jego kieszeni) zmian jest plan 
wprowadzenia częściowej odpłatności za studia, wy-
noszącej ¼ kosztów kształcenia. Wejście tego pomysłu 
w życie miałoby nastąpić w 2015 r. – tyle bowiem czasu 
potrzeba na szczegółowe opracowanie powszechnego 
systemu oferowanych przez bank pożyczek i kredytów 
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studenckich, dostępnych dla wszystkich, a spłacanych 
przez absolwentów posiadających pracę.

Rozwiązanie takie uzasadnia się nie tylko potrzebą 
zwiększenia środków finansowych, ale także potencjal-
nie rosnącą w ten sposób odpowiedzialnością studen-
ta i większym jego wpływem na uczelnie. Oczywiście, 
planowana jest możliwość zwolnienia z części lub cało-
ści spłaty czesnego przez osoby spełniające określone 
kryteria, np. studiujące na kierunkach preferowanych 
lub wyróżniające się wynikami w nauce. 

Szkolnictwo niepubliczne
Planowane są także zmiany dotyczące szkolnictwa 

niepublicznego, czyli wprowadzenie „zasady symetrii” 
w konkursowym finansowaniu uczelni publicznych 
i niepublicznych w zakresie studiów stacjonarnych: 
uczelnie sektora publicznego uzyskiwałyby granty 
ze środków publicznych i dofinansowane byłyby ze 
środków niepublicznych (wspomniane wcześniej czes-
ne). Uczelnie niepubliczne mają uzyskiwać wpływy 
pieniężne z opłat studentów i być dofinansowywane 
ze środków publicznych. Jest to jeden z pomysłów na 
zrównanie atrakcyjności obu typów uczelni i zniesienie 
swoistej dyskryminacji.

Wszechwładne rankingi
Kolejnym priorytetem jest poprawienie wyników 

rankingowych polskich uczelni na arenie międzynaro-
dowej. Służyć temu miałoby wspieranie uczelni flago-

wych, które stałyby się wizytówką szkolnictwa wyższe-
go w Polsce i zaistniałyby na arenie ogólnoświatowej. 
W placówkach tych kładłoby się nacisk na sferę nauko-
wą, jako na dominują pozycję w misji nauczania.

Ścieżka awansu zawodowego
Wiele emocji i sporów budzi dziś kwestia zdoby-

wania kolejnych stopni naukowych. Proponowana jest 
obecnie zmiana ścieżki awansu zawodowego. Istniały-
by dwie możliwości. Pierwsza, to tradycyjna, obok której 
funkcjonowałaby nowa – dla doktorów wyróżniających 
się dorobkiem naukowym i zawodowym. Pozwalałaby 
ona na osiąganie stanowiska profesora nadzwyczajne-
go oraz przyznawanie przez centralną komisję upraw-
nień promotorskich i recenzenckich bez konieczności 
uzyskiwania habilitacji lub uzyskania tytułu profesora.

Włącz się w strategię
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 

2010-2020 jest na razie w sferze planów, jednak wpro-
wadzenie zmian w życie jest bardzo prawdopodobne. 
Szereg zmian zaproponowanych w tym projekcie do-
tyczy bardzo ważnych kwestii. Te przytoczone powy-
żej to tylko niektóre z nich. Chętnych do zapoznania 
się z planami zmian, zachęcam do odwiedzenia stro-
ny internetowej Fundacji Rektorów Polskich (www.
frp.org.pl), gdzie opublikowano całość strategii oraz 
umożliwiono internautom zadawanie pytań i propo-
nowanie zmian.  

I Dzień Afrykański
Najbardziej charakterystycznymi – i chyba oczywistymi – kierunkami badań prowadzonych 
w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US są te związane z dziejami regionów 
i państw. W ostatnich latach coraz bardziej zaznacza się obecność naukowa „najmłodszych” 
kierunków realizowanych w Instytucie: archeologii i szeroko rozumianych stosunków 
międzynarodowych; z tymi ostatnimi związane były prezentacje w ramach I Dnia Afrykańskiego.

Koncepcja zorganizowania spotkania poświę-
conego Czarnemu Lądowi krystalizowała się w roz-
mowach kilku osób interesujących się dawniejszą 
i współczesną Afryką, które zawodowo związane są 
z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych 
US. Dr Jacek Łapott, mgr Anna Maria Bytyń, dokto-
rantka IHiSM, i niżej podpisany stwierdzili, że warto 
spopularyzować prowadzone w instytucie badania, 
tym bardziej że wkrótce będziemy w Szczecinie ob-
chodzić półwiecze naukowej obecności naszego mia-
sta na tym kontynencie. 

Cykliczna z założenia impreza ma stanowić prelu-
dium do przygotowywanego w 2012 roku ogólnopol-
skiego zjazdu afrykanistycznego, kiedy to przypadnie 

pięćdziesiąta rocznica pierwszej wyprawy szczeciń-
skich naukowców do Afryki. Dr Jacek Łapott i Anna 
Bytyń zajmują się między innymi badaniami nad ple-
mieniem Dogonów w Mali (Afryka Zachodnia) oraz 
uchodźcami w Sudanie, które warto zaprezentować 
na ogólnopolskim forum.

Do ozdobionej oryginalnymi tkaninami auli przy 
Krakowskiej 24 lutego 2010 r. przybyło 350 gości, 
z czego połowę stanowili uczniowie zaprzyjaźnionych 
z instytutem szkół patronackich ze Szczecina i okolic 
(m.in. ze Stargardu i Pyrzyc), co świadczy o sporym za-
interesowaniu młodych ludzi tak – zdawałoby się – ni-
szową dziedziną, jaką są badania naukowe nad dawną 
i współczesną Afryką.

dr Radosław Skrycki

zastępca dyrektora
Instytutu Historii 
i Stosunków 
Międzynarodowych US
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Nestor szczecińskiej afrykanistyki 
Bez wątpienia elementem, który przyciągnął rzesze 

młodzieży, był program spotkania. Rozpoczął je nestor 
szczecińskiej afrykanistyki, wieloletni dyrektor Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, profesor Władysław Filipo-
wiak. Obrazowo, z charakterystyczną dla siebie swadą 
opowiadał o pierwszych wyprawach szczecinian do 

Afryki i odkryciu średniowiecz-
nej stolicy Mali w Niani. Dzięki 
temu odkryciu szczecińscy na-
ukowcy wciąż są obecni w naj-
ważniejszych publikacjach 
światowych dotyczących śred-
niowiecza Afryki.

Z dzisiejszego punktu wi-
dzenia szczególnie ciekawe 
okazały się relacje o sposo-
bach organizowania wypraw, 
zabiegach o finansowanie 
podróży i zdobywanie aprowi-
zacji w trudnych latach PRL-u. 
Przypomnijmy, że zakupione 
ówcześnie przedmioty stały się 
zaczątkiem kolekcji afrykań-
skiej w Muzeum Narodowym 
w Szczecinie. Jak się okazuje, 

o powodzeniu jakiegoś przedsięwzięcia często decyduje 
przypadek i dobra wola wielu ludzi; warto podkreślić, że 
dobrym duchem i „sponsorem” pierwszych wypraw był 
Witold Małecki, dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej. 

Samochodem przez afrykańskie pustynie
Dr Jacek Łapott w swym wystąpieniu przywołał 

nostalgiczne wspomnienia samochodowych wypraw 
przez afrykańskie pustynie. Teraz, w epoce, gdy w nie-
mal każde miejsce świata można dostać się za pomo-
cą samolotu lub klimatyzowanych jeepów, przeprawa 
wciąż psującym się konwojem samochodów marki Star 
i Tarpan stanowi z naszej obecnej perspektywy niemal 
dwudziestowieczną namiastkę wypraw geograficznych 
Portugalczyków z początków XV wieku. Co uderzało 
w opowieści, to duża życzliwość, z jaką w trudnych sytua-
cjach spotykali się podróżnicy podczas trzynastu tysięcy 
kilometrów swojej wyprawy, okazywana zarówno przez 
miejscową ludność, jak i przypadkowych podróżników.

Afrykańskie lalki
Etnolog Ewa Prądzyńska, kustosz kolekcji afrykań-

skiej szczecińskiego Muzeum Narodowego zaprezento-
wała swoje impresje z Afryki Zachodniej, a szczególnie 
badania związane ze współczesną sztuką Mali (plemię 
Bambara). Warto dodać, że w Dziale Kultur Pozaeuro-
pejskich Muzeum Narodowego znajduje się największa 
w Polsce kolekcja lalek afrykańskich, przekazana parę lat 
temu muzeum przez Oleńkę i Denisa Gordier-Nidzgor-
skich z Francji. Opiekunką kolekcji jest E. Prądzyńska.

Uchodźcy w Sudanie
Anna Maria Bytyń obok dra Łapotta jest „filarem” in-

stytutowej afrykanistyki. Mimo młodego wieku posiada 
spore doświadczenie, zaś jej wyprawa do Sudanu, gdzie 

badała sytuację uchodźców wewnętrznych, została 
przez nią bogato udokumentowana fotograficznie i pro-
fesjonalnie przedstawiona. 

Film dokumentalny źródłem badań
Po przerwie zaprezentowany został świetny, wielo-

krotnie nagradzany film dokumentalny Piotra Jaworskie-
go pt. Kiedyś w Afryce. To podana ze sporą dawką humo-
ru uniwersalna opowieść o polskich cechach, także tych 
mniej chlubnych: bylejakości pomieszanej z romanty-
zmem, roszczeniowości z rycerskim etosem. Pretekstem 
była wyprawa statku „Poznań”, który wynajęty przez 
Ligę Morską i Kolonialną w latach 30. XX wieku wyruszył 
w wyprawę do Liberii, gdzie niewielka grupa polskich 
kolonizatorów miała zdobywać dla Rzeczypospolitej 
skrawki dzikiego, afrykańskiego buszu. Przygoda zakoń-
czyła się szybciej niż trwały do niej przygotowania. 

Spotkanie i dyskusja z Piotrem Jaworskim były 
zwieńczeniem kilkugodzinnego spotkania. Reżyser ob-
szernie odpowiadał na liczne pytania, ujawniając genezę 
powstania filmu, który w całości oparty jest na archiwa-
liach z epoki. Mimo że trwa niecałą godzinę, to zebra-
nego i niewykorzystanego materiału wystarczyłoby na 
sześć godzin. Reżyser zapewniał, że pozostaje on do dys-
pozycji każdego zainteresowanego tematyką badacza.

Afrykański punkt widzenia 
Naszej imprezie towarzyszyła wystawa Afrykański 

punkt widzenia – między Osamą ben Ladenem a Bara-
ckiem Obamą. Złożyło się na nią kilkadziesiąt zdjęć oraz 
oryginalnych plakatów i koszulek z Afryki, które ukazały, 
w jak spontaniczny sposób mieszkańcy Afryki reagują 
na zmieniającą się sytuację międzynarodową. W oczach 
Europejczyka ich zachowania wydają się surrealistyczne 
– bohaterem jest zawsze silniejszy: czy to Osama ben 
Laden, czy „ich” prezydent USA Barack Obama. Te same 
projekty graficzne wykorzystuje się stale, zmienia się tyl-
ko główny bohater. Zestawienie to na pierwszy rzut oka 
wydaje się szokujące, jednak realia afrykańskie inaczej 
kształtują percepcję wielkiej polityki. 

Następne odsłony Czarnego Lądu
Na początek listopada planowany jest kolejny Dzień 

Afrykański, w czasie którego dokonana zostanie następ-
na odsłona tego kontynentu. Wraz z kolejnymi spotka-
niami będziemy posuwać się sukcesywnie ku południo-
wi, by za kilka lat osiągnąć Przylądek Igielny. Cykl ten 
będzie więc kontynuowany tak, aby można było w jego 
ramach zaprezentować cały obszar fascynującego Czar-
nego Lądu.  

 Piotr Jaworski, reżyser

fot. Radosław Skrycki

 fot. Ewa Prądzyńska
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WYDARZENIAPrawnicy o sytuacji organizacji 
pozarządowych w Szczecinie
Dnia 3 marca 2010 roku w Sali Senatu w Rektoracie Uniwersytetu Szczecińskiego miało miejsce 
wyjątkowe spotkanie zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa 
ELSA Szczecin. Spotkaniem tym było seminarium naukowe „Odpowiedzialność społeczna 
prawników – lawyers social responsibility”.

Paweł Buda

wiceprezes ds. 
seminariów i 
konferencji ELSA 
Szczecin

Wśród uczestników seminarium znaleźli się: 
przedstawiciele władz miasta, reprezentanci szcze-
cińskich środowisk prawniczych, pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Szczecińskiego, członkowie organizacji 
pozarządowych udzielających nieodpłatnej pomocy 
prawnej, studenci szczecińskiego wydziału prawa oraz 
zainteresowani tematem mieszkańcy naszego miasta. 

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: 
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Piotr Krzystek – Prezydent Miasta 
Szczecin oraz dr hab. prof. US Henryk Dolecki – Dzie-
kan Wydziału Prawa i Administracji. Naszymi mecena-
sami były szczecińskie: Okręgowa Rada Adwokacka, 
Okręgowa Izba Radców Prawnych, Izba Komornicza 
oraz Izba Notarialna.

Celem seminarium było nie tyle teoretyczne po-
dejście do problemu odpowiedzialności społecznej 
w pracy prawnika, co wskazanie na praktyczne aspek-
ty tej idei, dotyczącej każdego obywatela, stąd pod-
tytuł: „Płaszczyzny współpracy środowisk prawniczych 
i organizacji pozarządowych udzielających nieodpłat-
nej pomocy prawnej”. Jako organizatorzy postanowili-
śmy skupić się na współpracy środowisk prawniczych 
z podmiotami, które pomimo borykania się z licznymi 
problemami finansowo-technicznymi podejmują się 
trudnego zadania udzielania pomocy prawnej oso-
bom najuboższym.

Funkcjonowanie organizacji pozarządowych 
w Szczecinie

Paweł Szczyrski, kierownik Biura ds. Organizacji Po-
zarządowych Urzędu Miasta przedstawił uczestnikom 
seminarium sytuację oraz główne płaszczyzny aktyw-
ności organizacji pozarządowych działających na tere-
nie Szczecina i regionu. Okazało się, że spośród dzia-
łających 2022 organizacji pozarządowych jedynie 400 
korzysta z dotacji udzielanych przez władze lokalne. 
Sytuację tę należy, według przedstawionych podczas 
prelekcji argumentów, tłumaczyć przede wszystkim 
słabością organizacyjną większości podmiotów tego 
rodzaju. Podsumowując swoje wystąpienie, Paweł 
Szczyrski postulował: „należy częściej poruszać prob-
lematykę funkcjonowania organizacji pozarządowych 
i starać się w jeszcze większym stopniu stymulować je 

do działania i pozyskiwania środków z budżetu m.in. 
miasta”. 

O cechach dobrego doradcy
Zdobywanie zaufania klienta przychodzącego 

po pomoc jest niewątpliwie jedną z najważniejszych 
umiejętności, która cechuje dobrego doradcę w każ-
dej dziedzinie. 

Zdając sobie doskonale sprawę z faktu, że nie 
każda osoba działająca w organizacji pozarządowej 
udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej potrafi 
utrzymywać właściwy kontakt z osobą przychodzą-
cą po poradę prawną, o wystąpienie na temat sztuki 
umiejętnego budowania relacji z klientem poprosili-
śmy mecenasa Andrzeja Zajdę – wicedziekana Okrę-
gowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, który w bardzo 
ciekawy i przystępny sposób przedstawił najczęstsze 
błędy popełnianie w tym zakresie. Ponadto, opiera-
jąc się na własnych doświadczeniach, wskazał, w jaki 
sposób właściwie utrzymywać kontakt z drugą osobą, 
aby jego efektem było wzajemne zaufanie i szacunek 
obu stron.

Sądownictwo administracyjne jako instrument 
ochrony praw obywatela

Kolejną prelekcję wygłosił sędzia Zygmunt Cho-
rzępa – prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Szczecinie. Do podmiotów udzielających nie-
odpłatnej pomocy prawnej bardzo często zgłaszają 
się osoby w sprawach związanych z uchybieniami 
względem organów administracji publicznej, jak np. 
niewywiązywanie się ze zobowiązania podatkowego, 
spowodowane trudną sytuacją majątkową, stąd war-
to poznać możliwe drogi sądowej ochrony interesu 
obywatela.

Sędzia Chorzępa w swoim wystąpieniu podkreślił, że 
samo funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego 
oraz konstytucyjna zasada dwuinstancyjności mają na 
celu ochronę „słusznego interesu obywatela” w proce-
sach przeciwko organom administracji publicznej. Wska-
zał również na szereg instytucji, z ugodą administracyjną 
na czele, które mogą być wykorzystane podczas sporu 
z organem administracji publicznej przez osobę znajdu-
jącą się w trudnej sytuacji majątkowej. 53
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Co w razie egzekucji?
Niestety, bardzo często po pomoc prawną udają się 

osoby, którym grozi, bądź wobec których zostało już 
wszczęte, postępowanie egzekucyjne. Z tego względu 
nie mogło podczas seminarium zabraknąć przedsta-
wiciela samorządu komorniczego. Marcin Borek – ko-
mornik przy Sądzie Rejonowym w Sławnie, wskazał 
w swoim wystąpieniu czynniki, jakie mają wpływ na 
przeprowadzenie egzekucji oraz sposób, w jaki w jej 
toku chroniony jest interes dłużnika. Podkreślił jed-
nocześnie, że w państwie prawa prawomocne wyroki 
należy egzekwować, aby mogło zostać zachowane 
bezpieczeństwo obrotu prawnego i zaufanie obywateli 
wobec organów administracji publicznej.

Rola zasad etyki prawniczej w pracy prawnika
Ostatnia prelekcja poświęcona była znaczeniu szkół 

prawa oraz zasad etyki prawniczej w rozwijaniu idei od-
powiedzialności społecznej prawników. Profesor Stani-
sław Czepita przeprowadził w trakcie swojego wykładu 
porównanie systemu kształcenia w zakresie etyki praw-
niczej w Polsce i innych systemach prawnych. Liczne 
pytania oraz wątpliwości uczestników seminarium 
dotyczyły programu kształcenia studentów w zakresie 
odpowiedzialności społecznej.

Pozyskiwanie środków finansowych
Druga część seminarium poświęcona była w cało-

ści problemowi braku odpowiednich środków finanso-
wych, którymi organizacje pozarządowe mogłaby dys-
ponować. Warsztat z zakresu pozyskiwania środków 
z programów Unii Europejskiej przeprowadzony został 
przez przedstawicielkę firmy Deloitte.

Mamy nadzieję, że seminarium naukowe „Odpo-
wiedzialność społeczna prawników – lawyers social 
responsibility” spełniło cel, jaki przed nim postawiliśmy, 
czyli pobudzenie jak największej liczby osób do dysku-
sji na temat sytuacji organizacji pozarządowych, oraz 
że uczestnictwo w nim osób z wielu różnych środowisk 
naszego miasta wpłynie pozytywnie na zrozumienie 
potrzeb takich podmiotów.

Organizatorzy składają podziękowania władzom Uniwer-
sytetu Szczecińskiego oraz wszystkim instytucjom, które zaan-
gażowały się w zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

Za udzielone wsparcie dziękują również Stowarzyszeniu 
Edukacji Społecznej i Prawnej Ius et Ratio oraz Studenckiej Po-
radni Prawnej.  

The European Law Students’ Association, 
w skrócie ELSA, czyli Europejskie Stowarzysze-
nie Studentów Prawa stwarza szerokie możliwo-
ści rozwoju, działając w całej Europie na trzech 
płaszczyznach: międzynarodowej, krajowej i lo-
kalnej. Zrzeszając 25.000 członków z ponad 200 
uniwersytetów w 40 krajach i posiadając ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie ELSA stano-
wi szerokie forum wymiany doświadczeń, jako 
największa na świecie organizacja zrzeszająca 
studentów prawa i młodych prawników. 

Obecnie w Polsce ELSA działa w 15 grupach 
lokalnych, na wszystkich wydziałach prawa 
i administracji zrzeszając około 1000 aktywnie 
działających studentów. Działalność stowa-
rzyszenia koncentruje się przede wszystkim 
wokół organizacji przedsięwzięć mających na 
celu przybliżenie praktycznej strony zagadnień 
prawnych, skierowanych przede wszystkim do 
studentów prawa i administracji oraz młodych 
prawników.

Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzysze-
nia Studentów Prawa ELSA istnieje w Szczecinie 
od listopada 1991 roku. ELSA Szczecin, jako 
koło naukowe przy Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzi 
aktywną pracę we wszystkich sferach działal-
ności, zrzeszając w swoich szeregach ponad 60 
studentów.

Warsztaty z zakresu 
pozyskiwania środków 

z UE – prowadzenie 
Katarzyna  

Berbeć-Deloitte

fot. Alina Barkowa
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Od pięciu lat Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki, działające przy 
Instytucie Matematyki US, przy wparciu Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego organizuje kilkudniowe wiosenne wyprawy w poszukiwaniu „Matematyki 
– naszej niedostrzegalnej kultury”. Do współpracy zaprosiliśmy w tym roku również 
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Prof. dr hab. Michał 
Szurek odmierzający 
czas konferencji

fot. Małgorzata 
Lubbers

Organizatorzy 
konferencji: dr M. 
Makiewicz, L. Kołt, 
A. Śliżewska, G. 
Kowalczyk, M. Zwiech 
(od lewej – góra), K. 
Jędruch, A. Trusz, A. 
Lobermajer, W. Kasak, 
M. Karasińska  (od 
lewej – dół)

fot. Małgorzata 
Lubbers
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V Konferencja, która odbyła się w dniach 19-21 
marca 2010 w Ośrodku Szkoleniowym w Pobierowie 
– okazała się spotkaniem wybitnych dydaktyków, wy-
jątkowych nauczycieli i zapalonych do pracy studen-
tów, którzy przyjechali z Warszawy, Gdańska, Wieliczki 
a także z Niemiec i Holandii.

Tematyka konferencji akcentowała się wokół te-
matów: Pomiędzy geometrią a architekturą, Kultura 
obrazu w nauczaniu matematyki, Klasyczne i nowo-
czesne nauczanie matematyki, Technologia informa-
cyjna w nauczaniu matematyki, Matura dla wszystkich 
– wszyscy na maturę…. 
Oto wybrane relacje uczestników:

Był sobie dzień 10011-11-111110110101, który 
wyrwał studentów Wydziału Matematyczno-Fizycz-
nego US z zimowego zadumania – pierwszy dzień 
naukowej, wyjazdowej i jak się okazało… odjazdowej 
konferencji. Niezapomniane godziny spotkań nauko-
wych odmierzał nam zegar zero-jedynkowy… Prze-
nieśliśmy się w  świat matematycznej kultury. Matu-
ra stała się łatwiejsza, kula – jeszcze bardziej gładka, 

wszystko stało się 
Cabri a architek-
tura otaczającego 
nas świata ukaza-
ła swoje matema-
tyczne piękno. 
Żaków, nauczy-
cieli i profesorów 
połączyło prag-
nienie wiedzy 
i zamiłowanie do 
nauki „ze wszyst-
kich nauk huma-
nistycznych naj-
bardziej humanistycznej” (H. Freudenthal). Tak minęły 
trzy dni przeplatane nauką, zabawą i sztuką.

Niezapomniane dni… zwłaszcza że, gdy wra-
ca się na uczelnię, to zostają tylko teoria i książka – 
a nie:  warsztaty, rozmowy i doświadczenia. Dlatego 
właśnie konferencje, w których mogą uczestniczyć 
studenci – to dla nas szczególna okazja zbliżenia się 
do nauki, praktyki i wyjątkowych osób. Nawet nie wia-
domo, kiedy za oknem nastała wiosna… a nikomu nie 
przyszły do głowy wagary.

Aleksandra Lobermajer
(prezeska Koła Młodych Dydaktyków Matematyki)

W tym roku obchodziliśmy mały jubileusz; piąte 
z kolei spotkanie. Konferencja wnosi wiele dobrego 
w życie każdego z uczestników, bowiem jest to miej-
sce wymiany spostrzeżeń matematycznych. Wykła-
dowcy uczelniani przyjeżdżają z interesującymi od-
czytami, nauczyciele dzielą się doświadczeniami a my 
– studenci próbujemy własnych sił, wygłaszając swoje 
referaty. 

Była to moja trzecia wyprawa matematyczna. 
Cieszy mnie ogromnie fakt, że każda następna konfe-
rencja jest o „duuuży epsilon” lepsza od poprzedniej. 
Przyciągają mnie tutaj przede wszystkim osobowości 
i klimat przyjaźni. Niebywałe jest to, że brakuje dnia 
na niekończące się rozmowy o nauczaniu i efektyw-
ności pracy nauczyciela matematyki. 

Nauczyliśmy się już jako organizatorzy, że po 
całym szeregu wystąpień należy jeszcze zamieścić 

Dostrzec matematykę w kulturze,
w matematyce odnaleźć kulturę

Refleksje 
pokonferencyjne 
zebrała

 

dr Małgorzata 
Makiewicz

opiekun naukowy 
Studenckiego Koła 
Młodych Dydaktyków 
Matematyki
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M. Wiech,  
dr B. Pabich,  

M. Karasińska,  
W. Kasak  w twórczym 

zamyśleniu nad 
matematycznym 

zadaniem

fot. Małgorzata 
Lubbers

Jak wiadomo, współczesna biblioteka to nie tyl-
ko miejsce, gdzie można wypożyczyć książkę, 
poczytać czasopisma czy skorzystać z Interne-
tu. Coraz częściej staje się ośrodkiem kultural-
nym, w którym przygotowywane są wystawy, 
organizowane spotkania z interesującymi ludź-
mi lub zakładane kluby dyskusyjne. Do takich 
miejsc należy nowa filia Biblioteki Głównej US 
− Biblioteka Akademickiego Centrum Kształ-
cenia Językowego, mieszcząca się przy ulicy 
Wawrzyniaka 15. Podobnie jak w zeszłym roku, 
kiedy to placówka została oficjalnie otwarta, 
także w 2010 r. jej czytelnicy mogą spodziewać 
się wielu ciekawych propozycji, do których zali-
czyć można serię spotkań w języku angielskim 
na temat wielokulturowości.

Multicultural Day
W styczniu odbył się Multicultural Day, na który 

zostali zaproszeni mieszkający w Szczecinie obco-
krajowcy. Goście dzielili się z publicznością swoimi 
– czasem zaskakującymi – spostrzeżeniami dotyczą-
cymi życia na emigracji. Margaret z Irlandii opowia-
dała na przykład o swoim wrażeniu, gdy w latach 
dziewięćdziesiątych po raz pierwszy przyjechała do 
Szczecina. Wówczas miasto zdało jej się szare i nie-
zwykle smutne. Dzisiaj docenia jego atmosferę i z za-
dziwieniem obserwuje szybko postępujące zmiany. 
Amerykanina Raya zafascynowała natomiast archi-
tektura i historia Pomorza Zachodniego. Eleonora 
z Włoch wciąż nie może się przyzwyczaić do niskich 
temperatur oraz problemów z komunikacją miejską. 
Łotyszka Aija uważa Polaków za ludzi bardzo otwar-
tych, czasami nawet nadmiernie gadatliwych. Kevin 
ze Szkocji dostrzega zaś wiele podobieństw między 
kulturą polską i swoją ojczystą. 

Multicultural Day szybko przekształcił się w swo-
bodną dyskusję między obcokrajowcami i (głównie 
studencką) publicznością. Podczas rozmowy wciąż 
wracały uwagi dotyczące skomplikowanych, bardzo 
utrudniających życie procedur urzędowych. Narze-
kano, że wizyty na poczcie czy w urzędzie miejskim 
nierzadko są po prostu nieprzyjemne. Jednak o wie-
le częściej pesymistyczne wnioski ustępowały miej-
sca opowieściom o ciekawych, radosnych chwilach 
spędzonych w Polsce. 

Spotkaniu towarzyszyło otwarcie w bibliotece 
wystawy plakatów, na których zostały zaprezento-
wane fotografie i krótkie wypowiedzi mieszkających 
w Polsce obcokrajowców. Ekspozycja ta – zorgani-
zowana przy współpracy z British Council – służy 
przede wszystkim pogłębianiu wiedzy na temat 
różnic kulturowych oraz przyczynia się do zacieś-
nienia kontaktów między etnicznymi środowiskami 
polskich miast. Wystawę tę można oglądać w Biblio-
tece do końca marca, a także na stronie interneto-
wej: www.multicultural.pl/portrety.php. 56 1 data zapisana w systemie dwójkowym.

w programie czas na mniej sformalizowane spotka-
nia przy kominku. W tym roku odegraliśmy klasyczną 
pogadankę heurystyczną na temat podwojenia pola 
kwadratu (tekst – Platon, scenariusz – K. Skurzyński, 
scenografia – L. Kołt) 

Przeżycia konferencyjne są wciąż w nas, czego do-
wodem są nadal utrzymywane kontakty i wdrażane 
w codziennej pracy zaprezentowane w Pobierowie 
metody nauczania. Jak się okazuje po ledwie skończo-
nej konferencji snujemy już plany następnej. Wyraźnie 
nie chcemy rezygnować z tak wartościowych spotkań. 
Szkoda, że zdarzają się tylko raz w roku

Aneta Trusz
 (studentka V roku matematyki)

Konferencja, konferencja prasowa, konferencja 
biznesowa, konferencja naukowa… Ale co to tak 
naprawdę jest? Ostatnio często słyszałam o różnych 
konferencjach naukowych i tak zastanawiałam się, jak 
w praktyce wygląda taka konferencja. Wiedziałam, że 
w ramach spotkania referowane są wykłady, odbywa-
ją się dyskusje na dany temat. Takie spotkania wyda-
wały mi się strasznie monotonne i sztywne, w końcu 
tam spotykają się profesorowie, doktorzy rozmawia-
jący tylko o swojej dziedzinie zainteresowań. A tu – 
zaskoczenie: każdy wykład, każde wystąpienie było 
niezmiernie ciekawe i miło mi się słuchało. 

Katarzyna Jędruch  
(studentka IV roku matematyki)

To dobrze, że wykłady były przeplatane warszta-
tami, podczas których uczestnicy mogli osobiście 
poznawać tajniki diagnozowania maturalnego (mgr 
B. Kowalska), niezwykłe własności kuli (prof. M. Szu-
rek), paradoksy i sofizmaty (W. Kasak, M. Karasińska), 
najdłuższe zadanie przygotowujące do matury (mgr 
A. Lobermajer, dr M. Makiewicz, A. Śliżewska) czy pró-
bując swoich sił w projektowaniu architektonicznym 
przy muzyce (dr M. Skrzypek-Łachińska).

dr Kazimierz Skurzyński 
(emerytowany kierownik Zakładu Dydaktyki 

Matematyki US)

Wielokulturowość 
w Bibliotece ACKJ



Multicultural Day. 
Od lewej: Eleonora 
z Włoch, Aija z Łotwy, 
Ray ze Stanów 
Zjednoczonych, 
Kevin ze Szkocji oraz 
Margaret z Irlandii 

fot. Paweł Dziel

turową różnorodnością. Ponadto są doskonałą okazją, 
aby podszkolić język angielski. Każdy może przyjść 
i podyskutować, a jeśli ktoś nie czuje się na siłach, aby 
zabierać głos – może poprzestać na słuchaniu. Prze-
cież to także bardzo cenne doświadczenie. A chętnych 
nie brakuje. Wszystko wskazuje na to, że szczecinianie 
są bardzo ciekawi inności. Jako współorganizator bi-
bliotecznych spotkań wierzę, że takie przedsięwzię-
cia niezwykle wzbogacają intelektualnie, a dodatko-
wo sprzyjają umacnianiu się postawy tolerancyjnej 
oraz pomagają przezwyciężać głęboko zakorzenione 
uprzedzenia. Już zaplanowane są kolejne spotkania 
z wielokulturowością. 

Zachęcam zatem do śledzenia strony internetowej 
Biblioteki: http://librarynet.pl/szczecin  

WYDARZENIA

Prezentacja A Little Asian A... B... C...
W drugiej połowie lutego Biblioteka ACKJ po raz 

kolejny gościła Artura Knypińskiego, szczecińskiego 
podróżnika, który od wielu lat odwiedza odległe, azja-
tyckie kraje i przywozi z nich malownicze fotografie 
oraz pasjonujące opowieści. Tym razem, dzięki pre-
zentacji A Little Asian A... B... C... publiczność została 
przeniesiona na Półwysep Indochiński, do egzotycznej 
Kambodży. Gość biblioteki bardzo swobodnie prze-
chodził od tematyki kulinarnej do obserwacji natury 
społecznej, od zagadnień dotyczących transportu czy 
architektury do interesujących uogólnień o inklina-
cjach kulturowych ludzi z tej części świata. 

Urozmaiceniem prezentacji były krótkie filmy, któ-
re pozwoliły m.in. zademonstrować zabiegi marketin-
gowe kambodżańskich dzieci sprzedających turystom 
pamiątki, posłuchać zawiłej lekcji języka angielskiego 
w wykonaniu buddyjskiego nauczyciela czy też za-
nurkować w orientalnych wodach. Wystąpienia Artu-
ra Knypińskiego zawsze cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem. Nic dziwnego – przez półtorej godziny 
każdy może się poczuć jak obieżyświat, jak uczestnik 
nieprawdopodobnej wyprawy w nieznane. Czekamy 
zatem na kolejne fotografie i opowieści... 

 
Szkocja i Polska

Kevin Braid – zgodnie z obietnicą daną podczas 
styczniowego Multicultural Day – na początku marca 
zorganizował prezentację multimedialną, podczas 
której porównywał dwie kultury: szkocką i polską. Była 
to wyjątkowa szansa, aby przenieść się na moment 
do górzystej Szkocji, poznać jej zawiłą historię czy na-
brać apetytu na tradycyjne potrawy z tej części świa-
ta – jednym słowem wyjść poza skojarzenia: dudy, kilt 
i whisky… Uczestnicy spotkania zastanawiali się, czym 
Polacy tak naprawdę różnią się od Szkotów. Mówiono 
zarówno o wspólnym zamiłowaniu do biesiadowania 
czy przywiązaniu do tradycji, jak i odmiennych mode-
lach zachowań społecznych oraz innym podejściu do 
edukacji. Kevin z ogromnym poczuciem humoru od-
powiadał na liczne nurtujące publiczność pytania. Dłu-
ga rozmowa zakończona została wyłącznie ze względu 
na późną porę...

Wielokulturowość – wyzwanie przyszłości
Wydarzenia w Bibliotece ACKJ skierowane są do 

wszystkich szczecinian, którzy zainteresowani są kul-

Paweł Dziel

absolwent filologii 
polskiej i socjologii US, 
pełni obowiązki 
kierownika 
w Bibliotece ACKJ

Biblioteka Akademickiego 
Centrum Kształcenia Językowego

Centrum Brytyjskie 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
we współpracy z British Council

ul. Wawrzyniaka 15, 70-392 Szczecin 
tel. (+48 91) 42 32 074 
biblioteka.ackj@bg.szczecin.pl 

http://librarynet.pl/szczecin 
http://bg.univ.szczecin.pl 
http://ackj.pl

Spotkania w Bibliotece 
ACKJ cieszą się dużym 
zainteresowaniem

fot. Paweł Dziel
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Niezależne Zrzeszenie Studentów to organi-
zacja sięgająca swymi korzeniami przemian 
politycznych lat osiemdziesiątych w Polsce, po-
nownie zalegalizowana w 1989 r. Dziś działania 
NZS to przede wszystkim szereg akcji ogólno-
polskich, a także regionalnych, którym przy-
świeca idea wzajemnej pomocy, wsparcia oraz 
dobrej zabawy.

„Drogowskazy Kariery 2010” to ogólnopolski pro-
gram edukacyjny, który odpowiada współczesnym ce-
lom realizowanym przez NZS. W całej Polsce program 
trwał od 15 do 26 marca 2010 r. W Szczecinie trzecia 
edycja programu (24-26 marca) została skierowana 
zarówno do studentów państwowych uczelni, jak 
również tych prywatnych. W ramach projektu zostały 
zorganizowane: 

Prezentacje branżowe – były to wykłady, na któ-
rych zaproszeni goście zapoznawali studentów ze 
specyfi ką danej branży, kładąc nacisk na wymaga-
nia pracodawców i zadania, które zostały zlecone 
pracownikom.
Warsztaty – były to zajęcia praktyczne prowadzo-
ne przez specjalistów, dzięki nim studenci mieli 
szanse zdobyć umiejętności, które bezpośred-

nio mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów 
w przyszłej pracy zawodowej.
Case studies – w czasie których studenci pod 
opieką specjalistów indywidualnie lub grupowo 
rozwiązywali praktycznie problemy i zadania. 
Panele dyskusyjne – studenci mogli wziąć udział 
w dyskusjach, których celem była odpowiedź na 
wszystkie pytania związane z rynkiem pracy. 

Po zakończeniu programu niektóre z fi rm wystawi-
ły studentom biorącym udział w szkoleniach certyfi ka-
ty. Natomiast na stronie www.drogowskazykariery.pl 

NZS – projekt „Drogowskazy Kariery 2010”
powstała Internetowa Baza Praktyk, w której wszyst-
kie fi rmy mogą zamieszczać ogłoszenia dotyczące 
pracy lub praktyk dla studentów. 

Wśród szczecińskich studentów zainteresowanie 
programem było duże, zgłosiło się niemal 200 osób. 
Oczywiście w porównaniu z Warszawą, gdzie chętnych 
do udziału w projekcie było ponad dwa razy więcej, to 
niewielka liczba. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, iż 
w Szczecinie NZS działa tylko przy dwóch uczelniach 
wyższych – Uniwersytecie Szczecińskim i Zachodnio-
pomorskim Uniwersytecie Technologicznym – a liczba 
członków nie przekracza 20 osób.

Chociaż projekt był zorganizowany pod patrona-
tem US, władze uczelni nie mogły przeznaczyć zbyt 
wielu środków na organizację szkoleń, w związku 
z czym działacze NZS musieli pozyskać sponsorów na 
własną rękę. Można także mieć zastrzeżenia do drob-
nych usterek organizacyjnych, takich jak opóźnienia 
czy niedoinformowanie wykładowców (?), z kim będą 
prowadzili zajęcia. Jednak pomimo tych drobnych rys 
obraz Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego jest 
jasny i wyraźny – wbrew przeszkodom szczecińscy 
studenci NZS osiągnęli ogromny sukces, organizując 
„Drogowskazy Kariery 2010”. 

Członkowie NZS Szczecin nie spoczęli na laurach. 
Po zamknięciu programu pora na kolejne wyzwania. 
Tym razem już w maju na szczecińskich studentów 
czeka kolejna akcja. W dniach 11–13 maja odbędzie 
się już dziewiąta edycja Wampiriady. Celem tej akcji 
jest popularyzowanie wśród studentów honorowego 
oddawania krwi i promowanie zdrowego trybu życia. 

Mam nadzieję, że także ta inicjatywa będzie się 
cieszyła dużym zainteresowaniem, a liczba uczestni-
ków wzrośnie w stosunku do poprzedniego roku.  

Niezależne Zrzesze-
nie Studentów jest jed-
ną z najaktywniejszych 
organizacji studenckich 
działających w Polsce, 

z prawie 30-letnią tradycją. Celem tego nie-
dochodowego stowarzyszenia jest przede 
wszystkim edukacja, jak i rozwój zaintereso-
wań studentów. NZS zajmuje się takimi przed-
sięwzięciami jak akcje charytatywne, promuje 
wydarzenia kulturalne (imprezy sportowe, 
wyjazdy turystyczno-rekreacyjne etc.), orga-
nizuje konferencje międzynarodowe i projek-
ty biznesowe. Jest również inicjatorem takich 
przedsięwzięć, jak: Wampiriada, Pstrykaliada, 
Studencki Nobel oraz Drogowskazy Kariery. 

W Szczecinie NZS działa na Zachodnio-
pomorskim Uniwersytecie Technologicznym 
i Uniwersytecie Szczecińskim. Przewodniczą-
cą jest Ola Gradek (studentka III r. historii US), 
a wiceprzewodniczącą – Katarzyna Michalska 
(studentka III roku stosunków międzynarodo-
wych US).

Elżbieta Saj

studentka IV roku 
fi lologii polskiej

58

fot. z archiwum NSZ



WYDARZENIA

Targi Edukacyjne

Adam Morawski

absolwent politologii US,
pracownik Biura 
Promocji i Informacji US

3 tysiące kilometrów, 8 największych miast 
w północno-zachodniej Polsce, 2 nagrody 
i tysiące maturzystów, którzy otrzymali od-
powiedzi na swoje pytania – tak w skrócie 
można by podsumować tegoroczną kampa-
nię wyjazdową Uniwersytetu Szczecińskiego, 
która została przez Biuro Promocji i Informa-
cji US zakrojona na dość szeroką skalę.

Sezon targowy zainaugurowała VIII edycja 
Targów Absolwent w Zielonej Górze, na których 
Uniwersytet Szczeciński odniósł sukces – pre-
zentacja uczelni została wyróżniona statuetką 
za najciekawsze stoisko w tej edycji targów. Nie 
bez powodu – zespół studentów znający dosko-
nale odpowiedzi na różne pytania maturzystów, 
czyli reprezentanci Eksperymentarium Eureka 
działającego przy Wydziale Matematyczno-
Fizycznym, dzięki swoim pokazom udowadniał, 
że nauka może mieć swoje ciekawsze i bardziej 
efektowne strony. 

Kolejna edycja tej imprezy odbywała się 
w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie Uniwersytet 
Szczeciński został nagrodzony rok temu. Tym ra-
zem więc uczelnia wystąpiła jako znana i spraw-
dzona marka. 

Inną nagrodą zdobytą przez ekipę Uniwersy-
tetu Szczecińskiego było wyróżnienie „Expressu 
Bydgoskiego” za ciekawą ofertę edukacyjną. 
Bydgoskie targi START 2010 na stałe wpisały się 
w kalendarz działań promocyjnych US.

Targi edukacyjne są bardzo specyficznym ele-
mentem kampanii marketingowej. Głównym ich 
atutem jest bezpośredni kontakt maturzystów 
z reprezentantami uczelni oraz przedstawienie 
całej oferty, dostępnej „na wyciągnięcie ręki”. 
Sporym zainteresowaniem cieszą się szczególnie 
nowe kierunki wprowadzane w przyszłym roku 
akademickim na US i o nie też najchętniej pytali 
kandydaci na studia.

Oczywiście nie zabrakło też pytań o same wa-
runki studiowania i miasto – nie każdy przecież 
miał okazję odwiedzić Szczecin. Dlatego też naj-
lepszym ekspertem od takich pytań są studen-
ci, których wiarygodność w tych kwestiach jest 
niepodważalna – sami przecież na co dzień mają 
okazję stykać się z różnymi formami studiów na 
US i doskonale znają realia. Co więcej, umieją 
uwypuklić najistotniejsze cechy pozytywne stu-
diowania w Szczecinie.

Inne imprezy targowe, na których zaprezen-
towana została oferta Uniwersytetu Szczecińskie-
go, to: Akademia 2010 w Gdańsku, wielkopolska 
edycja Targów Absolwent 2010 w Pile, Targi Pro-
mocji Edukacyjnej w Toruniu i niezwykle profe-
sjonalnie zorganizowane XIV Targi Edukacyjne 
Poznań 2010.   

Zwycięska ekipa Biura 
Promocji i Informacji 
US ze statuetką 
Absolwent 2010 za 
najatrakcyjniejsze 
stoisko podczas 
VIII edycji Targów 
Absolwent w Zielonej 
Górze.

fot. archiwum

Eksperymentarium 
Eureka prezentuje 
doświadczenia 
z ciekłym azotem.

fot. Adam Morawski
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Przełomem w rozwoju ilościowym, a przede 
wszystkim jakościowym, który zadecydował o obec-
nym kształcie wydziału, było otrzymanie pełnych praw 
akademickich w dyscyplinie ekonomia w 1992 roku. 
To od tego momentu wydział zaczął budować swoją 
historię, możliwe stało się wnioskowanie o tytuły pro-
fesorskie, promowanie doktorów habilitowanych i dok-
torów, prowadzenie polityki rozwoju kadry zarówno na 
potrzeby własne, jak i na zewnątrz, czego ukoronowa-
niem było otrzymanie w 2007 r. pierwszej kategorii na-
ukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Dorobek naukowy wydziału jest imponujący: 
w latach 1992-2010 z rąk Prezydenta Rzeczypospoli-
tej tytuły naukowe otrzymało jedenastu profesorów. 
W tym czasie przeprowadzono (z sukcesem) 24 prze-
wody habilitacyjne oraz wypromowano 183 dokto-
rów. Wydział wydaje osiem zeszytów naukowych, 
z których dwa edytowane są w języku angielskim. 

Rozwój nauki nie byłby możliwy 
bez rozwoju oferty dydaktycznej. Za-
czynaliśmy od jednego kierunku – eko-
nomia, na którym funkcjonowały dwie 
specjalności: ekonomika i organizacja 
transportu oraz ekonomika i organi-
zacja łączności. Obecnie na naszym 
wydziale na pięciu kierunkach (ekono-
mia, logistyka, europeistyka, zarządza-
nie oraz fi nanse i rachunkowość), a od 
przyszłego roku akademickiego na 
sześciu (dodatkowo – turystyka i rekre-
acja), na wszystkich formach studiuje 4 
913 studentów.

Jubileusz to czas refl eksji nad prze-
szłością, ale przede wszystkim pytanie o przyszłość. 
Powracają pytania zadawane od stuleci: o model rów-
nowagi pomiędzy dydaktyką i nauką, o zakres współ-
pracy z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym 
i krajowym, o kształt uniwersyteckiej misji. Wymogi 
współczesnej gospodarki, zmiany społeczne i demo-
grafi czne, silna konkurencja innych uczelni, również 
zagranicznych, czyli wszystko to, co stanowi tzw. oto-
czenie uczelni, wyzwalają nowe trendy w światowym 

20-lecie 
Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług

i europejskim szkolnictwie wyższym, trendy, w które 
wpisać się muszą i uniwersytet, i wydział. 

Modele rozwoju naukowego 
Jednym z najważniejszych aspektów akademicko-

ści wydziału jest działalność dydaktyczna. Zmiany, jakie 
zachodzą w otoczeniu, determinują miejsce i kształt 
dydaktyki w zrównoważonym modelu funkcjonowania 
wydziału. 

Nastąpić powinna ewolucja w kierunku nie tyle 
poszerzania, co lepszego dopasowania oferty kształce-
nia oraz skoncentrowanie się na formach i poziomach 
studiów wymagających dużego wkładu wiedzy (tzw. 
knowledge intensive) z elementami ich umiędzynaro-
dowienia, tak, by wykorzystać potencjał jednego z naj-
większych wydziałów wielkiego uniwersytetu. 

Nie sposób w tym miejscu nie odnieść się do jako-
ści kształcenia. Ale nie jakości rozumianej wąsko, jedy-
nie w kategorii skuteczności przekazywania wiedzy, 
ale przede wszystkim jako części systemu budowania 
relacji z otoczeniem. Jakości kształcenia, która będzie 
zaczynać się jeszcze przed rekrutacją na studia, przy 
udziale przedstawicieli praktyki gospodarczej i samo-
rządowej uczestniczących w opracowaniu programów 
zapewniających ich przydatność oraz adekwatność do 
potrzeb i wymogów gospodarki opartej na wiedzy. 
W samym procesie dydaktycznym niezbędny jest udział 
otoczenia, zaangażowanie wykładowców i zarządzają-
cych w pracy nad ciągłym doskonaleniem programów 
studiów oraz procesu i metod kształcenia. 

Rozwój dydaktyczny wydziału
Sygnatariusze deklaracji bolońskiej jedenaście lat 

temu jako docelowy dla powstania Europejskiego Ob-
szaru Szkolnictwa Wyższego wskazali właśnie na rok 
2010. Rozwój dydaktyczny wydziału w ostatnich kilku-
nastu latach podążał w tym kierunku. W bieżącym roku 
akademickim studia ukończy ostatni rocznik jednoli-
tych studiów magisterskich, tym samym postulat przej-
ścia w całości na studia trzystopniowe został zrealizo-
wany dokładnie w założonym terminie. W tym czasie 
został wprowadzony również system porównywalnych 

Bieżący rok akademicki jest szczególny tak dla Uniwersytetu Szczecińskiego, jak i naszego 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. 25-leciu naszej uczelni towarzyszy jubileusz 20-lecia 
wydziału, który początkowo nosił nazwę – Transportu i Łączności.

dr hab., prof. US 
Wojciech Downar
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stopni oraz system punktów kredy-
towych na wszystkich kierunkach, 
co umożliwia studentom zdobywa-
nie wiedzy na różnych uczelniach, 
również za granicą. 

Wydział rozwija wykorzystanie 
nowoczesnej technologii w pro-
cesie dydaktycznym. Pierwszym 
przedmiotem opracowanym do 
prowadzenia zajęć w trybie blended 
learning był przedmiot informaty-
ka, realizowany na I roku studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych 
przy wykorzystaniu platformy e-le-
arningowej LAMS. Obecnie w tym 
systemie zarejestrowanych jest 
1 241 użytkowników. 

Zrównoważony i odpowiedzial-
ny rozwój, jak już wspomniano, to 
również dialog wydziału z otocze-
niem. Wiedza zdobywana w proce-
sie kształcenia i uczestnictwa w ba-
daniach naukowych swoją pełną 
wartość ujawnia dopiero wówczas, 
gdy staje się utylitarna. Stąd nie-
zmiernie przydatna jest umiejęt-
ność określenia zapotrzebowania 
społecznego na wiedzę. Wyłania się 
więc olbrzymi obszar rozwoju edu-
kacji oraz działalności badawczej 
zorientowanej na potrzeby sektora 
prywatnego, instytucji samorządo-
wych, innych organizacji otoczenia 
oraz osób indywidualnych. Kształtuje się więc model, 
w którym główną rolę powinni odgrywać trzej strate-
giczni aktorzy w regionie: wydział jako część uniwersy-
tetu, jednostki samorządowe oraz praktyka gospodar-
cza (biznes), budujący wspólnie gospodarkę opartą na 
wiedzy.

Twórcza współpraca 
Nasz wydział od lat podąża w tym kierunku. 

Współpracujemy szeroko z otoczeniem gospodar-

Goście wydziału 
przeglądają 
otrzymany Album 
Jubileuszowy 
Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług 
(opracowanie 
redakcyjne prof. 
Wojciech Downar)

Od lewej:
prof. Józef 
Stanielewicz (WZiEU), 
prof. Kazimierz 
Sawicki (WNEiZ), 
prof. Władysław 
Górski, prof. Franciszek 
Gronowski, prof. 
Jacek Ławicki 
(rektor Wyższej 
Szkoły Integracji 
Europejskiej), prof. 
Mirosław Gornowicz 
(dziekan Wydziału 
Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu 
Warmińsko-
Mazurskiego)

fot. Jerzy Giedrys

Dziekan Wydziału 
Zarządzania 
i Ekonomiki Usług prof. 
Piotr Niedzielski wręcza 
prof. Tadeuszowi 
Wierzbickiemu, 
rektorowi Uniwersytetu 
Szczecińskiego  
w latach 1989-1993, 
jubileuszowe 
wyróżnienie

czym. Nasi pracownicy realizują 
szereg ekspertyz i projektów na 
potrzeby firm i organizacji go-
spodarczych szczebla regional-
nego i krajowego. Istnieje wiele 
wspólnych inicjatyw wydziału 
z jednostkami samorządowymi, 
czego bardzo dobrym przykła-
dem jest cyklicznie współor-
ganizowane od sześciu lat Fo-
rum Samorządowe, w tym roku 
w wymiarze międzynarodowym. 
Zakres tej współpracy świad-
czy o dużej wiedzy teoretycznej 
i aplikacyjnej pracowników na-
szego wydziału. 

Plany na przyszłość 
Realizacja ambitnych planów 

rozwoju Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług w drodze ku 
gospodarce opartej na wiedzy 
wymaga inwestycji. Przypomnij-
my, że w budynku przy ulicy 
Cukrowej 8 wydział jest już od 
11 lat. Konieczne dla rozwoju 
misji dydaktycznej oraz nauko-
wej wydziału jest pozyskanie no-
wych powierzchni lokalowych. 
W planach jest utworzenie Cen-
trum Transferu Wiedzy i Inno-
wacji dla Sektora Usług SERVICE 
INTER-LAB. Jego podstawowym 

zadaniem będzie wymiana informacji, wiedzy 
i doświadczenia pomiędzy podmiotami sceny go-
spodarczo-naukowo-politycznej, ze szczególnym 
ukierunkowaniem na sektor usług i tworzenie me-
chanizmów wspierania wydziału jako Krajowego 
Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w zakre-
sie zarządzania i ekonomiki usług. 

W jakim stopniu te ambitne plany wydziału 
zostaną zrealizowane? Kolejny jubileusz będzie na 
pewno dobrym powodem do refleksji.  

Prof. Piotr Niedzielski 
wręcza prof. 
Władysławowi 
Górskiemu, 
doktorowi honoris 
causa Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 
jubileuszowe 
wyróżnienie

Prof. Piotr Niedzielski 
wręcza prof. 
Hubertowi Bronkowi, 
rektorowi US w latach 
1993-1999 Medal 
Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług

fot. Jerzy Giedrys
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Prezentacja tej publikacji pozwala na ukazanie Koła 
Naukowego Filozofii jako niezależnej, tętniącej życiem 
organizacji studenckiej, którą tworzyli i tworzą studenci 
z Instytutu Filozofii US. 

W 1999 roku, kiedy dyrektorem Instytutu Filozofii 
był jeszcze prof. Wacław Mejbaum, grupa zaprzyjaźnio-
nych ze sobą studentów postanowiła założyć organi-
zację, której celem byłoby wspólne uprawianie filozofii. 
Tak powstało nasze koło, na którego czele stanął młody 
i ambitny ówczesny student – Krzysztof Saja. 

Dziś na łamach omawianej publikacji tak komentuje 
dotychczasowy dorobek jako opiekun naukowy: „Nikt 
z nas nie spodziewał się, że koło tak pięknie wpisze się 
w naukowy i towarzyski krajobraz Szczecina i Instytutu 
Filozofii. O tym w pełni zaświadcza ów album. (…) Koło 
świętuje dziesiąte urodziny, a kolejni jego członkowie 
i władze z coraz większym rozmachem kontynuują i po-
głębiają najlepsze jego tradycje. Pozostaje tylko podzię-
kować za ich serca i umysły”. 

KNF IF US już w pierwszym roku swego istnienia 
podjęło się niezwykłego wyzwania, jakim była organiza-
cja imprezy naukowej, 
czyli I Dni Filozofa. Jak 
pokazał czas, stały się 
one motorem, dzięki 
któremu działalność 
koła nabrała rozpędu. 
Już wtedy projekt ten 
zakładał nie tylko przy-
gotowanie zwykłej kon-
ferencji, ale także stwo-
rzenie możliwości do 
artystycznych realizacji, 
jak np. performance 
Teatru Jedenastu Snów, 

Od 10 lat 
życie „kołem” 
się toczy
W tym roku Koło Naukowe Filozofii Instytutu 
Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego 
obchodzi jubileusz swojego istnienia. Z tej 
okazji powstała publikacja „Album KNF IF US 
– 10 lat działalności”, w której przedstawiony 
został dorobek tej prężnie działającej 
organizacji studenckiej.Begina Sławińska

autorka 
i pomysłodawczyni 

publikacji „Album 
KNF IF US – 10 lat 

działalności”,
prezeska Koła 

Naukowego Filozofii 
IF US w latach 2007-

2009,
studentka IV roku 

filozofii

Warsztaty filozoficzne 
w Pobierowie

fot. Krzysztof Saja

założonego przez studentów filozofii zafascynowanych 
aktorstwem.

 Obecny dyrektor Instytutu Filozofii US, prof. Tadeusz 
Szubka stwierdził: „Można powiedzieć, że budowanie 
trwałej tradycji Instytutu Filozofii US rozpoczęło się częś-
ciowo od studenckiego Koła Naukowego Filozofii US 
i jego aktywności”. 

W 2000 roku młodzi naukowcy wybrali się do koleb-
ki filozofii – Grecji, na filozoficzny obóz naukowy. Jed-
nym z celów tej wyprawy był także wykład, który jeden 
z członków KNF IF US wygłosił po grecku w obecności 
władz Uniwersytetu w Atenach.

W 2001 r. struktury koła zaczęły się wewnętrznie 
rozrastać i dzielić. Powstały sekcje: etyki, cognitive scien-
ce, antropologii, a także – logiczna i fenomenologiczna, 
dzięki czemu członkowie koła mogli dogłębnie zająć się 
wieloma zagadnieniami z wybranych dziedzin filozofii. 

Kolejni prezesi koła: Robert Jurszo, Maciej Kawecki, 
Małgorzata Kloza dbali o to, aby „toczyło się ono do przo-
du”, dlatego też studenci wyjeżdżali na organizowane 
przez inne ośrodki akademickie konferencje do Torunia, 

Opola, Łodzi, aby nawią-
zać nowe kontakty i szu-
kać inspiracji do dalszych 
działań.

W 2006 r., pod-
czas prezesury Marka 
Pawłowskiego, koło 
zorganizowało po raz 
kolejny kilkudniowe 
Warsztaty Filozoficzne 
w Pobierowie, których 
gościem specjalnym 
był prof. Adam Grobler. 
Natomiast w roku 2007 62
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Zachęcam do zapoznania się z publikacją 
Album KNF IF US – 10 lat działalności, dostępną 
do wglądu w sekretariacie Instytutu Filozofii 
oraz w formie elektronicznej na oficjalnej stro-
nie KNF IF US (www.knf-us.info).

Patronat nad Albumem KNF IF US objęli 
JM Rektor US, prof. Waldemar Tarczyński, Piotr 
Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin, prof. Bar-
bara Kromolicka – Dziekan Wydziału Humani-
stycznego.

odbyły się już po raz ósmy Dni Filozofa, po raz ostatni 
zorganizowane w Teatrze Kana…

Więcej informacji o bogatym dorobku znaleźć moż-
na w kolejnych rozdziałach Historii Instytutu Filozofii i KNF 
IF US. Znaczącą datą, której przełomowość zaznacza się 
wyraźnie na łamach omawianego albumu, jest rok 2007, 
kiedy to Dni Filozofa urosły do rangi ogólnopolskiej, tak 
samo jak i konferencja naukowa Warsztaty Filozoficzne. 
Tradycja organizowania obu imprez jest kontynuowana 
ku radości i satysfakcji nie tylko założycieli koła.

Te wspólne działania znakomicie podsumowała 
we wstępie do albumu dr Ewa Kochan: „Członkowie 
i sympatycy Koła, a szczególnie ci, którzy angażowali się 
w pracę «codzienną» mogliby powiedzieć, że Koło to nie 
tylko filozoficzne poszukiwania i dyskusje, ale także wal-
ka o fundusze, pertraktacje w drukarni czy ślęczenie nad 
kosztorysami i fakturami, jestem święcie przekonana, że 
właśnie to żarliwe zaangażowanie łączy ich wszystkich 
i pozwala wierzyć w to, co na Uniwersytecie, w nauce 
i w filozofii najlepsze i najmilsze”. 

W albumie znaleźć można również: komentarze stu-
dentów oraz pracowników dotyczących funkcjonowania 
koła, zdjęć z imprez oraz fragmentów artykułów z prasy 
relacjonujących dorobek tej studenckiej grupy, ale tak-
że opinie studentów oraz wykładowców o wybranym 
przez siebie kierunku, o Instytucie Filozofii oraz opinie 
o Szczecinie jako mieście uniwersyteckim.

„W czasach, w których jak stwierdza Theodor Ador-
no: «obiektywny koniec humanizmu to tylko inna nazwa 
tego samego», cieszą więc spotkania z filozofami: prof. 
Haliną Perkowską i prof. Tadeuszem Gadaczem. Cieszą 
rozmowy z młodymi filozofami, dla których fundamen-
talna staje się zasada dialogiczna. Cieszą Dni Filozofa or-
ganizowane w szczecińskim Kubie 13 Muz” – stwierdza 
w komentarzu, którym opatrzony był wstęp albumu, 
prodziekan ds. nauki Wydziału Humanistycznego US, 
prof. Urszula Chęcińska.

W 2009 r. po dwuletniej kadencji oddałam prezesurę 
koła mojemu następcy Michałowi Jarmocowi. Dziś je-
stem przeświadczona, że KNF IF US to organizacja, która 
przyjmując w swoje szeregi pisklęta, wypuszcza z gniaz-
da odważne orły. Sama już czuję, że mogę rozpostrzeć 
swoje skrzydła, które pomogą mi lecieć dalej niż kiedyś. 
Moją wdzięczność za dotychczasową współpracę z inny-
mi członkami koła pragnę okazać, tworząc i wydając ten 
album, tak aby jego dorobek został utrwalony w historii 
Instytutu Filozofii. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do sfinalizowania tego naszego wspólnego dzieła, 
przede wszystkim kieruję podziękowania do grafik Emilii 
Łapko.  

10  lat 
Studenckiej 
Poradni Prawnej 
Uniwersytetu 
Szczecińskiego
Od niemal dekady kolejne roczniki studentów 
prawa w ramach wolontariatu dyżurują 
w Studenckiej Poradni Prawnej. W czasie 
roku akademickiego przyjmują osoby 
zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej 
porady, których nie stać na pokrycie 
kosztów profesjonalnego prawnika. W ten 
sposób studenci mają możliwość zdobycia 
doświadczenia zawodowego, a także odbycia 
obowiązkowej praktyki.

Agnieszka 
Majewska

studentka IV roku 
prawa oraz II roku 
dziennikarstwa 
i komunikacji 
społecznej US

Jak działa poradnia
Centrum Edukacji Prawnej Studencka Poradnia 

Prawna (CEP SPP) jest kołem naukowym działającym 
na Wydziale Prawa i Administracji US. Nieodpłatna 
działalność poradni skierowana jest wyłącznie do 
osób najuboższych, których nie stać na opłacenie ad-
wokata czy radcy prawnego. Poradnia nie zajmuje się 
jednak sprawami gospodarczymi, terminowymi i po-
zostającymi z nią lub jej pracownikami w konflikcie 
interesów. Jak dotąd opiniowała przede wszystkim 
sprawy cywilne, a wśród nich głównie rodzinne. 

Działalność poradni polega na przyjęciu sprawy 
przez studenta i napisaniu opinii prawnej z zachowa-
niem poufności. Nad całością tego procesu czuwają 
koordynatorzy, którzy organizują pracę, a także pra-
cownicy naukowi WPiA, sprawujący opiekę meryto-
ryczną. 

Zainteresowani pomocą mogą zgłosić swoje pyta-
nia osobiście podczas dyżurów oraz korespondencyj-
nie, co jednak wydłuża czas rozpatrzenia sprawy na-
wet do 2 miesięcy. Średni czas oczekiwania na opinię 
wynosi około 1 miesiąca, jest ona wydawana w formie 63
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pisemnej jako opis sprawy oraz zawiera wnioski dla 
zainteresowanego. Otrzymuje on rzetelną informa-
cję o swojej sytuacji oraz możliwe drogi działania ze 
wskazaniem, jak każda z nich może się zakończyć. 

Poradnia nie udziela porad ustnie, ani przez te-
lefon.

Kto zajmuje się sprawami
W roku akademickim 2009/2010 w poradni pracu-

je ponad 50 studentów IV i V roku prawa, 9 koordyna-
torów oraz 6 opiekunów naukowych. 

Jak informuje Martyna Bohdal, główny koordy-
nator SPP, rocznie poradnia wydaje około 500 opinii 
prawnych, a w tym roku sporządzono ich już 441. Licz-
ba obsługiwanych spraw zależy od tego, ilu studentów 
w danym roku zostanie przyjętych do poradni. Nabór 
odbywa się w okolicach maja i czerwca, a kandydaci 
muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifi kacyjną.

Praktyka w ramach SSP
Dzięki pracy w poradni prawnej studenci mogą 

odbyć praktykę programową, która jest obowiązkowa 
w ramach studiów, lub zaliczyć jeden z przedmiotów 
fakultatywnych. Ponadto członkowie SPP mają pierw-
szeństwo w zapisywaniu się na praktyki organizowa-
ne przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szkolenia
Na początku roku akademickiego organizowane 

są wyjazdy szkoleniowe dla nowych członków SPP, 
ponadto członkowie poradni co 1-2 tygodnie uczest-
niczą w spotkaniach plenarnych, podczas których 
przede wszystkim odbywają się warsztaty. Prowadzą 
je m.in. sędziowie szczecińskich sądów, członkowie 
Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej IUS 
ET RATIO, a nawet osoby delegowane przez Rzecz-
nika Praw Obywatelskich. Na przykład – 31 marca 
2010 r. dr Andrzej Wiśniewski, sędzia Sądu Okręgowe-
go w Szczecinie, poprowadził wykład na temat wyro-
ku łącznego, kary łącznej oraz listy zakładów karnych. 

Finansowanie
Środki na swoją działalność szczecińska SPP pozy-

skuje, biorąc udział w konkursach i grantach organizo-
wanych m.in. przez Fundację Uniwersyteckich Porad-
ni Prawnych. Oprócz tego poradnię wspierają także 
Stowarzyszenie IUS ET RATIO oraz Wydział Prawa i Ad-
ministracji US, który ostatnio sfi nansował remont sie-
dziby poradni. Niedawno SPP uzyskała także dotację 
z Urzędu Miasta w Szczecinie na prowadzenie działal-
ności w ramach tzw. Biura Porad Obywatelskich.

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Szczecińska SPP działa w ramach Fundacji Uni-

wersyteckich Poradni Prawnych, która skupia 25 tego 
typu jednostek w całej Polsce, zwanych także klinika-
mi prawa.

Pierwsza w Polsce Uniwersytecka Poradnia Praw-
na rozpoczęła działalność 1 października 1997 roku na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a już na 
początku 1998 roku uruchomione zostały zajęcia „Kli-
nika Prawa” na Wydziale Prawa i Administracji w War-

szawie. Szczecińska poradnia rozpoczęła działalność 
w 2000 roku.

Kliniki świadczą pomoc prawną w bardzo szero-
kim zakresie. W sprawach cywilnych mogą, np. pomóc 
w wyjaśnieniu treści zawieranych umów; w zakresie 
spraw rodzinnych wyjaśnić, jak sporządzać pozwy 
rozwodowe czy alimentacyjne; a w sprawach spad-
kowych można liczyć na pomoc kliniki w zrozumieniu 
zasad dziedziczenia ustawowego lub sporządzania te-
stamentów. Ponadto poradnie pomagają w uzyskaniu 
świadczeń z funduszy pomocy społecznej, dochodze-
niu praw w toku postępowań przed urzędami, w tym 
skarbowymi, ułatwiają realizację uprawnień pracowni-
ków, osób niepełnosprawnych, pacjentów, lokatorów, 
spółdzielców, a także cudzoziemców i uchodźców.

Stowarzyszenie IUS ET RATIO
Od 2004 r. szczecińska poradnia współpracuje rów-

nież ze Stowarzyszeniem Edukacji Społecznej i Praw-
nej IUS ET RATIO, które powstało na bazie Centrum 
Edukacji Prawnej. Wszyscy opiekunowie naukowi SPP 
są równocześnie członkami stowarzyszenia. Jest ono 
organizacją pożytku publicznego, skupiającą osoby, 
którym bliska jest idea społeczeństwa obywatelskie-
go. Celem stowarzyszenia jest m.in. popularyzowanie 
wiedzy prawniczej i promocja postaw obywatelskich, 
jak również monitorowanie działalności organów 
władzy publicznej. Wspiera także misję bezpłatnego 
poradnictwa prawnego realizowanego przez porad-
nię. Każdy podatnik może wesprzeć Stowarzyszenie 
IUS ET RATIO, przekazując na jego rzecz 1% swojego 
podatku.

Publikacje
Dzięki wsparciu Uniwersytetu Szczecińskiego 

oraz stowarzyszenia IUS ET RATIO poradnia wydała 
dwa zbiory kazusów, w 2006 i 2008 roku, które są 
efektem wieloletniej działalności szczecińskiej kliniki 
prawnej.   

Centrum Edukacji Prawnej
Studencka Poradnia Prawna
ul. Narutowicza 17a, pokój 03
70-240 Szczecin
tel./fax (91) 444 28 59

http://mec.univ.szczecin.pl/~center/
e-mail: center@mec.univ.szczecin.pl
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Po co komu kultura?

dr Piotr Klimek

Katedra Edukacji 
Artystycznej US 

Początek grudnia 2008. Owocne w skutki i tre-
ści spotkanie polskich polityków z artystami. Temat: 
wkład Polski w dorobek Unii Europejskiej. Miejsce: 
Berlin (albowiem jakoś tak wypada, że nie potrafimy 
o naszych sprawach dogadać się pomiędzy Odrą a Bu-
giem). Pytanie z sali (podchwytliwe, jako że jego auto-
rem jest jeden z naszych czołowych jazzmanów): „Któ-
re polskie nazwiska – poza Wojtyłą i Wałęsą –odcisnęły 
się najmocniej w dziejach ostatnich 300 lat Europy...?”

Wrzesień 2009. Kraków. Niekwestionowany au-
torytet ekonomiczny – profesor Leszek Balcerowicz 
– w pierwszym dniu Kongresu Kultury Polskiej wysyła 
wszystkich polskich twórców w otchłań wolnego ryn-
ku, nazywając „radzieckimi działaczami” wszystkich 
tych, którzy biorą pod uwagę możliwość wsparcia 
dziedzin niekomercyjnych przez państwową kasę (tj. 
większość zgromadzonych na sali artystów). Ekono-
miści ze zrozumieniem kiwają głowami. „Po co doto-
wać filharmonie, skoro jest RMF Classic?” – pyta jeden 
z nich. 

Środek lat 90. ubiegłego stulecia. Wrocław. 
Mało komu znany nowy prezydent miasta – niejaki 
Zdrojewski – w szokująco rozrzutny sposób poczyna 
sobie z magistrackim budżetem kulturalnym. Ponad 
pięćdziesiąt festiwali artystycznych rocznie, zlecenie 
monografii miasta historykowi Normanowi Davieso-
wi, wystawy, spektakle i koncerty – wszystko to wywo-
łuje falę krytyki i oburzenia. Bo – drogi nieprzejezdne, 
bo – zepsute autobusy, bo – port i rozrywka czekają 
na wsparcie. 

Dziesięć lat później Wrocław jest gwiazdą wśród 
polskich metropolii. „Eksplozja kultury” przyciąga stu-
dentów i inwestorów. Wrocław staje się trzecim ośrod-
kiem akademickim w kraju (przeskakując Poznań) 
i nie pozwala na spokojny trucht Krakowowi. W spe-
cjalnej strefie ekonomicznej tworzone są najnowsze 
technologie. W mieście rosną firmy informatyczne, 
finansowe i księgowe. Setki knajp pełne są młodych 
ludzi. Ścisłą relację pomiędzy inwestowaniem w kul-
turę a rozwojem współczesnych gospodarek opisuje 
dopiero w 2002 roku amerykański guru nowej ekono-
mii Richard Florida. Zdrojewski wie swoje bez pomocy 
Floridy – dekadę wcześniej. 

Kilka lat później zupełnie inny amerykański guru 
wieszczy koniec tradycyjnie pojmowanej ekonomii pie-

Impresje na temat bezradności

niądza. Freeconomy Chrisa Andersona spadło z łamów 
magazynu „Wired” na świat przeliczający wszystko na 
aktualny wynik finansowy, niczym zima na drogow-
ców. Idea dystrybucji dóbr za darmo, która MIMO TO 
przynosi godziwy dochód, jest tak niedzisiejsza, że aż 
trudna do uwierzenia. Tym bardziej ciekawa, że oparta 
o filozofię społeczności Internetu, a więc głównie tkwią-
ca na rynku dóbr kultury. Rynku, który ma w nowej eko-
nomii pełnić funkcję kluczową. Z Ameryki do Szczecina 
wiedzie droga długa i wyboista. Ale pierwsze zaprzęgi 
nowej idei wyruszyły nią właśnie wtedy. 

Fakt, że udział w kulturze sprzyja rozwojowi, za-
czął powoli docierać nie tylko do głów ideologów 
biznesu i ostatnia dekada pełna jest pięknych przykła-
dów zmian w proporcjach finansowania na poziomie 
samorządów (co obserwować możemy na co dzień, 
kibicując opętańczym wyścigom o tytuł ESK 2016) 
i zaskakujących odkryć statystycznych. Na przykład 
trzymiliardowej wartości branża wydawnicza, której 
każdy z niewielkiej armii sześciu tysięcy pracowników 
tworzy 450 tysięcy złotych rocznego przychodu. Pra-
cownik TP SA w tym samym czasie wygeneruje 250 
tysięcy, chełpiąc się mianem zatrudnionego przez 
najbogatszą firmę w Polsce. 

Działacze i prezydenci miast powoli odkrywa-
ją, że nawet duży i kosztowny festiwal, przynoszący 
znaczną stratę we własnych księgach handlowych, 
generuje jednocześnie duże zyski w innych branżach, 
per saldo stając się miejską kurą znoszącą złote jajka. 
Profesor Leszek Zienkowski – były prezes GUS i dorad-
ca prezesa NBP – obliczył kilka lat temu, że każda zło-
tówka zainwestowana w kulturę przynosi w skali kraju 
5,50 zł wartości dodanej brutto*. A to przecież jedynie 
wymiar finansowy! 

Coraz częściej ekonomiści zaczynają pochylać 
się nad zagadnieniem poczucia dobrobytu (a więc 
w uproszczeniu „poczucia szczęścia”) w korelacji 
z faktycznymi dochodami. Wyszło im, że wysokość 
poborów jest jedynie jednym z podpunktów na dłu-
giej liście elementów wpływających na szczęśliwość 
społeczeństwa. Lord Richard Layard, profesor London 
School of Economics, w swoje książce „Happiness – 
Lessons from a New Science” wymienia obiektywne 
i subiektywne wskaźniki dobrobytu. Wśród obiektyw-
nych, a więc niezależących od mentalności i uwarun-
kowań kulturowych danego społeczeństwa, wymie-

KULTURA

65



KULTURA

nia on cztery podstawowe: siłę nabywczą, poziom 
wykształcenia, dostępność muzyki i odżywianie się. 
Dokładnie w tej kolejności. 

Natomiast badania harwardzkiego socjologa 
Roberta Putnama wykazują, że tradycyjna przewaga 
polityczna i ekonomiczna północy Włoch nad połu-
dniem jest ściśle powiązana z tradycją chórów koś-
cielnych, w których północni Włosi od setek lat uczyli 
się współdziałania, przekraczającego granice kast 
i funkcji społecznych. 

Wspomniany wcześniej Robert Florida twierdzi, 
że ten mechanizm się wzmacnia, gdy jest powiązany 
z udziałem we wspólnocie kultur alternatywnych, ce-
chujących się nonkonformizmem, a więc w różnora-
kich nurtach muzyki popularnej i eksperymentalnej, 
sztuce nowoczesnej, nowych stylach życia, często 
nastawionych na kontestację zastanych wartości 
i rozwiązań systemowych. Jakość, spójność, zaufanie, 
kreatywność – podstawowe elementy współpracy 
w kapeli rockowej stają się w nowej ekonomii kamie-
niem węgielnym i wyznacznikiem kierunku rozwoju. 

Opuszczając industrialną epokę bezmyślnych 
pracowników stojących przy taśmie produkcyjnej 
i wkraczając w złoty wiek informacji i idei, potrze-
bujemy pracownika-twórcy, a nie poddanego-au-
tomatu. Przy systemie edukacyjnym reagującym na 
potrzeby rynku z refleksem pociągu towarowego, je-
dyną nadzieją na wykształcenie nowoczesnych kadr 
jest powszechny udział młodych ludzi w działaniach 
kulturalnych – od punk rocka po szydełkowanie. Tam 
bowiem te potrzebne jak tlen wartości i umiejętno-
ści są podstawowym elementem krajobrazu. Przy-
znają to specjaliści tylu różnych dziedzin, że mnie 
– muzykowi – nie wypada wręcz pisać więcej. Tym 
bardziej że powyższe przemyślenia z całą pewnością 
dotyczyć muszą innych krajów. W Polsce bowiem 
w latach 1997–2007 udział kultury w budżecie syste-
matycznie spadał z miażdżącego 1,13% do zapierają-
cego dech w piersiach 0,87%.

Początek grudnia 2008. Berlin. Polscy politycy 
zapytani o owe nazwiska obecne w historii Europy 
od 300 lat przekrzykują się odpowiedziami: „Cho-
pin!”, „Miłosz!”, „Szymborska!”, „Lem!”, „Stańko!”. Nikt 
nie zadaje więcej pytań. 

Początek roku 2010. Szczecin. Jak przenieść 
odkrycie oddziaływania kultury na inne elementy 
systemu na grunt uniwersytetu? Odpowiedź wydaje 
się banalnie prosta – kultura to najtańszy i najefek-
tywniejszy środek pozytywnego pijaru. Pewna inwe-
stycja w budowanie wizerunku szkoły i miasta. Nie 
od dzisiaj wiadomo, że o wyborze kierunku studiów 
i uczelni poza elementami merytorycznymi decydują 
takie aspekty, jak: atrakcyjność lokalizacji, oferta kul-
turalna i rozrywkowa aglomeracji oraz dostępne op-
cje studenckich działań twórczych. Nie bez znacze-
nia jest również zaangażowanie uczelni w promocję 
tych działań poza jej murami. W tym kontekście jeden 
udany koncert powie o uczelni więcej niż tydzień Dni 
Otwartych, a strategicznie zorganizowana cykliczna 

impreza kulturalna przyciągnie nowych kandydatów 
na studia po wielekroć bardziej niż najdroższe nawet 
reklamy w kolorowych czasopismach. W skrócie: po-
tężne narzędzie. I teoretycznie wszyscy to wiedzą. 

Luty 2010. Szczecin. Zataczająca coraz szersze 
kręgi informacja o możliwości powstania w Szcze-
cinie nowej uczelni artystycznej wywołuje dyskusje 
i pytania dotyczące celowości dalszego istnienia 
Akademickiego Centrum Kultury jako jednostki zaj-
mującej się promocją uniwersyteckich działań arty-
stycznych. Pytania o sensowność angażowania się 
przez naszą Alma Mater w działania na polu kultury 
muzycznej, teatralnej i performatywnej w mieście. 
Pytania o tyle zaskakujące, że nie biorące pod uwagę 
aspektu samorealizacji zaangażowanych studentów 
i istnienia grupy docelowej dla ich twórczych wysił-
ków. Ideą powołania centrum było wszak stworzenie 
przestrzeni do popełniania błędów i konfrontowania 
swoich zamierzeń z faktycznymi możliwościami. Ta-
kich warunków nie zapewni młodym adeptom ro-
cka, alternatywnego teatru, żonglerki czy kabaretu 
żadna profesjonalna uczelnia muzyczno-plastyczna. 
Takiej atmosfery i prawdziwie humanistycznego wi-
zerunku nie zapewni uniwersytetowi zewnętrzna, 
choćby najściślej współpracująca z nim Akademia 
Sztuki. Takiej publiczności nie uświadczy się na kla-
sycznych koncertach, hermetycznych wernisażach 
i jazzowych jamach. 

Uniwersytet Szczeciński potrzebuje swojej kultu-
ralnej przestrzeni – tej kreatywnej i tej performatyw-
nej – bardziej niż kiedykolwiek. Nasi przyszli i obec-
ni studenci oceniają nas bowiem nie tylko według 
naszych naukowych kompetencji, ale również miarą 
stopnia swojej samorealizacji i jakości życia w mie-
ście, które wybrali na czas swojej najpiękniejszej ży-
ciowej przygody. 

* Dane statystyczne przytaczam za Jackiem Żakowskim, 
Pani hrabina czeka, „Polityka” nr 39 (2724) z dn. 26.09.2009, 
s. 68-70.

Zespół Pieśni i Tańca 
„Szczecinianie” 

(grupa studencka), 
współpracujący 
z Akademickim 

Centrum Kultury

fot. Krzysztof 
Kamiński
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adiunkt w Zakładzie 
Muzyki Katedry Edukacji 
Artystycznej US

Renomowany cykl koncertów organizowanych 
pod tym wiele mówiącym hasłem zyskał sobie trwałą 
pozycję w życiu muzycznym miasta, zostając także do-
strzeżony w całym regionie, jako atrakcyjna zapowiedź 
zbliżającego się Międzynarodowego Festiwalu Muzycz-
nego w Trzęsaczu. Koncerty Uniwersyteckie konkurują 
skutecznie z wydarzeniami artystycznymi w Zamku 
Książąt Pomorskich i koncertami kameralnymi w Filhar-
monii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza, wpisu-
jąc się także interesująco w przedsięwzięcia Szczecina 
2016, kandydata do miana europejskiej stolicy kultury. 
Sześcioletnia perspektywa doskonalenia, intensyfi kacji 
i podnoszenia poziomu artystycznego i organizacyj-
nego koncertów miejskich wydaje się być nadzwyczaj 
atrakcyjna także dla miejscowego środowiska akade-
mickiego. 

Tegoroczny Wiosenny Koncert Uniwersytecki odbył 
się 28 marca w sali koncertowej Katedry Edukacji Arty-

stycznej. JM Rektor prof. Tarczyński i dyrektor muzyczny 
Uniwersytetu Szczecińskiego zaprosili tym razem słu-
chaczy na koncert kameralny w wykonaniu studentek 
i studentów Wyższych Szkół Muzycznych z Hanoweru 
i Lubeki. Wraz z nimi do Szczecina przyjechało dwóch 
znakomitych wirtuozów i pedagogów – prof. Adam Ko-
stecki, prowadzący klasę skrzypiec w Hanowerze, i Ulf 
Tischbirek, profesor klasy wiolonczeli w Lubece, który 
wystąpił na estradzie koncertowej Katedry Edukacji 
Artystycznej wraz ze swym studentem Bo-Shi Linem, 
prezentując bardzo udanie, z dużym zaangażowaniem 
wyrazowym Suitę na dwie wiolonczele op. 16 Davida Po-
ppera (1843–1913). 

Nadzwyczaj bogaty i zróżnicowany program kon-
certu, zajmujący blisko dwie i pół godziny, obejmował 
zarówno utwory wykonywane w dziewiętnastowiecz-
nych salonach artystycznych (świetnie zagrany przez 
Keiko Yanagita Poemat na skrzypce solo op. 25 Ernesta 

Pora roku, którą witamy zawsze najbardziej radośnie i optymistycznie, z nowymi nadziejami 
topiąc uprzykrzoną marzannę, kojarzy się już od wielu lat w środowisku wykładowców 
i studentów Uniwersytetu Szczecińskiego z Wiosennym Koncertem Uniwersyteckim – Przez 
muzykę do świata wartości.

KULTURA

Prof. Ulf Tischbirek, 
Bo-Shi Lin
wykonują Suitę na 
dwie wiolonczele 
Davida Poppera

fot. Michał Kulik
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Chaussona 1855–1909), jak i pierwsze części wirtuo-
zowskich Koncertów skrzypcowych Wolfganga Amadeu-
sa Mozarta (D-dur, KV 218), Jeana Sibeliusa (1865–1957) 
i Piotra Czajkowskiego (1840–1893). Ich utalentowani 
wykonawcy stanęli na wysokości zadania, wykazując 
nie tylko imponującą sprawność techniczną, ale także, 
w znakomitej większości, dużą dojrzałość artystyczną 
(Hwa-Hyun Song w koncercie J. Sibeliusa i Wen Chao 
Lin w dziele P. Czajkowskiego). 

Spośród wykonawców z krajów azjatyckich wy-
różniała się zaledwie osiemnastoletnia Polka – Maria 
Majeran, która z dużą kulturą, elegancją, sprawnością 
i wdziękiem interpretowała pierwszą część (Allegro 
moderato) Koncertu skrzypcowego D-dur W.A. Mozarta 
(1756–1791). 

W programie koncertu znalazł się również bardzo 
interesujący akcent polski. Rozpoczęło go bowiem wy-
konanie Kwartetu na czworo skrzypiec wybitnej kompo-
zytorki Grażyny Bacewicz (1909–1969), wyróżniający 
się wyraźnie uformowanym i ostatecznie utrwalonym 
językiem kompozytorskim. Dzieło wychowanki profe-
sorów Kazimierza Sikorskiego w Warszawie i Nadii Bo-
ulanger w Paryżu zaprezentowali w powodzeniem Hwa 

Hyun Song, Maria Majeran, Keiko Yanagita i Wen Chao 
Lin. Jego dopełnieniem stało się wykonanie dwóch 
utworów skomponowanych na wiolonczelę i skrzypce 
solo. Bo-Shi Lin interpretował trzy części (Prelude, Alle-
mande i Courante) z IV Suity wiolonczelowej BWV 1010 
Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) a Hwa Hyun 
Song Sonatę-Balladę na skrzypce solo belgijskiego kom-
pozytora Eugene Ysaÿa (1858–1931). 

Na najwyższe uznanie słuchaczy i organizatorów 
koncertu zasłużyła pianistka Dinara Devisheva, która 
akompaniowała solistom na gabinetowym fortepianie 
Calisia, domagającym się zastąpienia przyzwoitym, 
koncertowym instrumentem. 

Do Wiosennego Koncertu Uniwersyteckiego artyści 
przygotowywali się w uczelnianym ośrodku w Małko-
cinie, znajdując tam znakomite warunki do indywidual-
nej i zespołowej pracy. Nawiązane przy tej okazji cenne 
kontakty z przedstawicielami tak renomowanych euro-
pejskich uczelni z całą pewnością zaowocują następ-
nymi ambitnymi projektami muzycznymi. Tym samym 
o kontynuację już dwunastoletniej tradycji koncertów 
uniwersyteckich Przez muzykę do świata wartości po-
winniśmy być całkowicie spokojni.  

Maria Majeran 
(skrzypce), Dinara 

Devisheva (fortepian)
wykonują Koncert 
skrzypcowy D-dur 

Wolfganga Amadeusa 
Mozarta

Hwa Hyun Song 
wykonuje Balladę na 
skrzypce solo Eugene 

Ysaÿa

Wen Chao Lin 
(skrzypce), Dinara 

Devisheva (fortepian)
wykonują Koncert 
skrzypcowy Piotra 

Czajkowskiego

fot. Michał Kulik

Profesorowie 
ze swoimi studentami

fot. Michał Kulik
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„AKUSTYCZEŃ Lutuje"
Duet miast Szczecin i Łódź to eksperyment „lutujący” (także ze 

względu na to, że w lutym), dwie poważne kandydatury do tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Jako organizator festiwa-
lu posiadającego zaledwie trzyletnią tradycję, wiernego jednakże 
miejscu swych narodzin, podjąłem decyzję o zorganizowaniu jed-
nej z jego odsłon poza Szczecinem, w ramach akcji „AKUSTYCZEŃ 
Lutuje”, chcąc promować zarówno własne miasto, ubiegające się 
o zaszczytne miano, jak i Uniwersytet Szczeciński – największą na 
Pomorzu Zachodnim uczelnię. 

Realizacja tego pomysłu udała się, zainteresowanie mediów 
konferencją prasową w Łódź Art Center śmiało przeszło moje 
skromne oczekiwania, jednakże głównym punktem prezentacji za-
miejscowej był koncert Chorych na Odrę w łódzkim Teatrze Pinokio. 
Muzyczne widowisko zostało okraszone wizualizacjami przygotowa-
nymi przez Pawła Stankiewicza, artystę znanego z multimedialnych 
produkcji dla Fisza oraz dla Muzeum Powstania Warszawskiego.

AKUSTYCZEŃ ogólnopolski
AKUSTYCZEŃ staje się powoli imprezą ogólnopolską, zyskuje 

renomę i prestiż, bo i program artystyczny z roku na rok ma bo-
gatszy: liczne koncerty urastają do rangi tworzonych na potrzeby 
festiwalu projektów specjalnych, takich jak METALE LEKKIE (znako-
micie przyjęty koncert Quo Vadis akustycznie), MUCHO KOLEKTYW 
(wspomniany już duet grup z pogranicza muzycznych stylistyk), 
czy też przewrotny, nie mający nic wspólnego z muzyką unplug-
ged projekt ANTYAKUSTYCZEŃ. Tego typu projekty pozytywnie 
wpływają na wizerunek imprezy, na której frekwencja nieprze-
rwanie wzrasta. Niezwykle ważna dla festiwalu jest kontynuacja 
współpracy z Akademickim Centrum Kultury, które wspiera wiele 
wychylających się coraz odważniej poza ramy miasta czy regionu 
akademickich inicjatyw kulturalnych. 

ACK w ciągu dwóch ostatnich edycji AKUSTYCZNIA gościło 
m.in. Stanisława Soykę, który użyczył swego głosu w studyjnej wer-

Na pokładzie abstrakcji
AKUSTYCZEŃ 2010

sji jednego z utworów grupy Chorzy na Odrę. Dwukrotnie w ACK 
wystąpił Czesław Śpiewa. Odwiedzili nas również: Wojciech Wa-
glewski z Bartkiem Łęczyckim, Muchy z zespołem Afro Kolektyw, 
Bajzel – oraz w projekcie ANTYAKUSTYCZEŃ – Grupa Operacyjna. 

W ramach związanego z festiwalem ogólnopolskiego kon-
kursu muzycznego triumfowały zespoły: Lont, Przepraszam, Chło-
paki Joł, Max Weber oraz Remigiusz Szuman. Gościliśmy również 
krakowski Miss No One, dokładnie pół roku przed spektakularnym 
sukcesem na szczecińskim Festiwalu Gramy 2009. 

AKUSTYCZEŃ przewrotny
Siłą AKUSTYCZNIA jest przewrotność: podczas gdy jego nazwa 

precyzyjnie określa formę oraz czas trwania imprezy, jej program 
płata fi gle i przekracza ramy projektami elektroniczno-ambiento-
wymi (Gaba Kulka i Konrad Kucz czy Grupa Operacyjna w projek-
tach o wspólnej nazwie ANTYAKUSTYCZEŃ) oraz opisanym już pro-
jektem „lutującym”, przenoszącym festiwal w czasie i przestrzeni. 

Pomysł – czy może raczej rodzaj eliksiru – na długowieczność 
AKUSTYCZNIA wypływa z konsekwentnie opracowywanej i rok-
rocznie wdrażanej strategii jego nieprzewidywalności, a nie z żad-
nej tam „nieomylnej” (bo i nie ma takiej) selekcji wydarzeń. 

Program artystyczny ma być niejako poligonem, w który 
w sposób naturalny wpisane są zarówno błędy, jak i satysfakcja 
z przekraczania ich dopuszczalnych granic.

Wszyscy jesteśmy miastem w mieście i rytm, jaki codziennie 
wytyczamy przestrzeni, w której żyjemy, identyczną miarą wy-
tyczamy sobie samym, ale chyba każdy to wie lub przynajmniej 
o taki rodzaj współistnienia z otoczeniem i kulturą miejsca siebie 
podejrzewa. 

Ja natomiast podejrzewam już, o czym traktować będzie kolej-
na edycja AKUSTYCZNIA i z pewnością nie zabraknie na niej rytmu, 
powstałego nie tylko za sprawą instrumentów muzycznych, ale 
i przedmiotów użytkowych.  

Tegoroczny Festiwal Twórczy AKUSTYCZEŃ rozrósł się do aż trzech noworocznych tygodni, trwając 
pomimo trzaskających mrozów od 4 do 25 stycznia. Upłynął pod znakiem duetów: bluesowo-
-folkowego Wojtka Waglewskiego z Bartkiem Łęczyckim, elektroniczno-akustycznego Gaby Kulki 
z Konradem Kuczem, rockowo-hiphopowego zespołów Muchy i Afro Kolektyw oraz Chorych na 
Odrę i Grupy Operacyjnej, czy wreszcie jazzowo-pieśniarskiego Marka Dyjaka z Jerzym Małkiem. 
Doszło też w ramach festiwalu do duetu pozornie dalekiego od tych, jakie ogląda się na scenie. 

Olek Różanek

pomysłodawca 
i organizator 
AKUSTYCZNIA

Czesław Śpiewa. 
Akustyczeń 2009

fot. Jakub Kulawczuk

Olek Różanek w czasie 
koncertu AKUSTYCZEŃ 
2010

fot. Marek Kowalczyk

69



KULTURA

Opiekę artystyczną nad TAUS sprawuje absolwent 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Krzysztof Ganczarski. 
Grupa, licząca obecnie 15 osób, spotyka się co tydzień 
w Akademickim Centrum Kultury. Wystawia głównie re-
pertuar klasyczny: m.in. Tango oraz Kynologa w rozterce 
S. Mrożka; Wujaszka Wanię A. Czechowa, czy Brzechwę 
dla dorosłych według J. Brzechwy. 

Teatr Akademicki reprezentował naszą uczelnię 
na wielu konkursach i festiwalach: m.in. na Pułtuskim 
Festiwalu Teatrów Niezależnych ATENA, eliminacjach 
regionalnych do Festiwalu Artystycznego Młodzieży 
Akademickiej w Szczecinie, Ogólnopolskim Otwartym 
Festiwalu Teatrów Amatorskich w Andrychowie czy też 
podczas Barlineckiego Lata Teatralnego w Barlinku. 

Uświetniał też wiele akademickich imprez, np. 
w trakcie zeszłorocznych Juwenaliów zorganizował 
„Wieczór z Teatrem Akademickim”, a od paru lat prezen-

Teatr Akademicki 
Uniwersytetu Szczecińskiego

tacje grupy są stałym punktem w programie Między-
narodowej Konferencji Slawistów w Pobierowie. Jest 
obecny również na konferencjach i dyskusjach organi-
zowanych bądź współorganizowanych przez Uniwer-
sytet Szczeciński (np. podczas Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki w Szczecinie).

Teatr Akademicki Uniwersytetu Szczecińskiego 
niejednokrotnie zaznaczał też swoją obecność w życiu 
kulturalnym Szczecina. Brał udział w promocji Przeglą-
du Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2009 oraz 
uczestniczył w artystycznej oprawie uroczystej inaugu-
racji nowej siedziby Teatru Lalek „Pleciuga” (maj 2009).

TAUS jest też częstym gościem w mediach elektro-
nicznych, pomagając w realizacji programów autor-
skich w TVP Szczecin (np. Kronika Kulturalna i Obraz 
Dnia).

Na co dzień jednak trwa systematyczna praca, 
w trakcie warsztatów scenicznych doskonalona jest 
gra aktorska oraz przygotowywane są nowe przedsta-
wienia. Obecnie Teatr przygotowuje się do premiery 
dwóch sztuk, w tym jednej autorskiej. Okazji do zo-
baczenia przedstawień będzie wiele, a jedną z najbliż-
szych będą na pewno szczecińskie Juwenalia.  

Teatr Akademicki już od ponad 8 lat jest jedną z wi-
zytówek Uniwersytetu Szczecińskiego. Początko-
wo działał przy Kole Naukowym Slawistów, szybko 
jednak w pracach grupy zaczęli uczestniczyć stu-
denci różnych kierunków: filologii polskiej i sło-
wiańskiej, prawa, stosunków międzynarodowych, 
politologii, historii, ekonomii i filozofii. Z czasem 
pojawiły się również osoby z innych szczecińskich 
uczelni, np. z Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego, tworząc wspólnie jeden 
z niewielu teatrów akademickich funkcjonujących 
aktualnie w Polsce.

Bartosz Ignatowicz

student prawa,
członek Teatru 

Akademickiego 
Uniwersytetu 

Szczecińskiego

Kultura bez granic
Film dokumentalny rodzi się podczas zbierania ma-
teriałów. To paradoksalna sytuacja, że nie można 
powtórzyć pewnych wypowiedzi – coś, czego kame-
ra nie uchwyciła na bieżąco, nie daje się powtórzyć. 
Wprawne oko kamery utrwala ulotne prawdy, oko 
braci Kulików zatrzymuje prawdę o pograniczu.

„Kultura jak zwierzę chodzi bez granic” – mówił Ma-
rek Sztark w Rosow (Niemcy) po premierze filmu doku-
mentalnego Diffusion/Dyfuzja (2010). Mały kościółek, 
wyremontowany ze środków pomocowych Unii Eu-
ropejskiej, to centrum okolicznych wydarzeń kultural-
nych. Mimo srogiej śnieżycy 30 stycznia gościł w więk-
szości osoby spoza 150-osobowej wioski. Film braci 
Kulików, swobodne wypowiedzi zaproszonych gości, 
drobny poczęstunek i przyjemne, nieformalne rozmo-
wy wpisują się w tradycję spotkań integrujących środo-
wisko twórcze. Prezentowany film dotyczył wspólnego 

życia Niemców i Polaków, a wśród obecnych (i zaintere-
sowanych tematem) byli jedni i drudzy.

Diffusion/Dyfuzja

Kiedyś ustanowione granice pokazywały wyraźnie, że 
Niemcy to Niemcy, a Polska to Polska. Jednak to wszystko 
stało się mało ważne. Nastała Europa, granice upadły, a ja 
czuję się tutaj dobrze, czuję się jak w mojej małej ojczyź-
nie, gdzie jestem u siebie.

(Bogdan Kubicki, jeden z bohaterów filmu)

Od pierwszego spotkania nad filmem i pierwszych 
zdjęć minęły dwa lata. Zrealizowany został w drama-
turgii liniowo-chronologicznej, wypełniony wypo-
wiedziami bohaterów pozostawionymi bez zbędnych 
komentarzy. Bohaterami filmu są m.in. młodzi ludzie 
ze Szczecina, którzy zamieszkali w malowniczych wio-
skach po stronie niemieckiej, prof. Eckhard Maronn, 
niemiecki muzyk i akustyk, który w Kamieńcu, nie-
daleko Szczecina, założył dom kultury, oraz Karl Lau, 

Marcin Piątkowski

absolwent filozofii US

Wieczór z TAUS

fot. Bartosz 
Ignatowicz

70



KULTURA

Z planu filmowego

fot. Michał Kulik

burmistrz Rosow, inicjator transgranicznych 
przedsięwzięć. Na uwagę zasługuje montaż dwujęzycz-
nych dialogów, które bez obecności tłumacza pokazują 
atmosferę wzajemnego zrozumienia. 

Diffusion/Dyfuzja ukazuje sytuację, która przez 
ostatnie lata rozwinęła się na pograniczu. Mimo 
wcześniejszych lęków Polacy przeprowadzają się do 
częściowo wyludnionych przygranicznych wiosek, ży-
jąc i budując wspólnoty lokalne, a Niemcy wracają na 
tereny włączone po II wojnie światowej do terytorium 
państwa polskiego, tworząc ośrodki życia kulturalne-
go wspólnie z Polakami. I nie ma terenów po prostu 
polskich i niemieckich, ale jest region, który w coraz 
większym stopniu funkcjonuje jak jeden organizm, ze 
świadomością, że jego centrum znajdziemy w Szcze-
cinie. Diffusion/Dyfuzja pozwala poznać codzienność 
polsko-niemieckiego pogranicza. 

Film za filmem
Filmem dokumentalnym bracia Paweł i Michał Kuli-

kowie zainteresowali się około 20 lat temu. Paweł Kulik, 
z wykształcenia elektronik, obeznany z techniką tele-
wizyjną, zbudował magnetowid, w tamtych czasach 
jedyne takie urządzenie w Szczecinie poza tymi do-
stępnymi w telewizji. Zaczęli współpracę z plastykami 
szczecińskimi, np. z malarzem Jerzym Gumielą, tworząc 
video-art. Zainteresowanie filmem dokumentalnym 
rozwinęło się samoistnie.

Jedną z pierwszych produkcji braci Kulików była 
opowieść o położonej nad Zalewem Szczecińskim 
Stepnicy i jej mieszkańcach. Podczas kręcenia dowie-
dzieli się, że przed wojną urodził się tam malarz nie-
miecki, co zrodziło kolejny film o tematyce niemieckiej: 
Manfred Schatz. Zainspirowani historią Międzyzdrojów 
wyprodukowali film Złodroże – Britta Wuttke. Dzięki 
współpracy z prof. Andrzejem Sulikowskim z Instytutu 
Polonistyki i Kulturoznawstwa US przygotowali mate-
riał promocyjny, ukazujący wspólne działania Uniwer-
sytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Ernsta Moritza 
Arndta w Greifswaldzie. 

Kiedy poznali prof. Ulrike Jekutsch, związaną z uni-
wersytetem greifswaldzkim, badaczkę dzieł Lema, za-
interesowali się tematyką współpracy literaturoznaw-
ców. Punktem wyjścia kolejnego filmu była opinia Jana 
Zielińskiego (literaturoznawcy ze Szwajcarii), że Lem, 
mimo że „skazany na sukces”, stał się znany, uznany 
na świecie i publikowany w obcych językach dopiero 
dzięki temu, że ukazał się w języku niemieckim, w ję-

Michał Kulik (ur. 1954)
Od 1999 wykładowca w Katedrze Edukacji 

Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, foto-
graf. Od 1996 producent i współscenarzysta fil-
mów dokumentalnych.

Paweł Kulik (ur. 1958)
Zainteresowanie filmem wywodzi od współ-

pracy ze szczecińskimi malarzami, z którymi 
stworzył tzw. video-arty. Pierwszy jego samo-
dzielny video-art Dwa reprezentował polski film 
krótkometrażowy na festiwalu Videofest w Berli-
nie w 1994 roku. 

FILMY:
•	 Woda dla „Małych ojczyzn” w TVP2 (1996)
•	 Złodroże – Britta Wuttke (1999)
•	 Współpraca Uniwersytetów w Szczecinie 

i Greifswaldzie (współpraca z prof. Andrzejem 
Sulikowskim) (2000)

•	 Chirurg, Erka, Indianin, Komandosi: reportaże 
telewizyjne dla RTL7 i Polsatu (1998, 1999)

•	 Manfred Schatz – fascynacja ruchem (2000)
•	 Stanisław Lem – Kosmos literacki (współpraca 

z prof. Andrzejem Sulikowskim) (2002)
•	 Festiwal Muzyczny – Trzęsacz (2005)
•	 Diffusion/Dyfuzja (2010)

zyku otwartym na świat. Film Kosmos lite-
racki pokazywał drogę Lema do literatury 
światowej, dokumentując też późną fazę 
twórczości pisarza, ale i wywiad z Lemem, 
przeprowadzony w Krakowie przez prof. 
Sulikowskiego. Film, pierwotnie mate-
riał edukacyjny dla filologów, prezen-
towany był przez popularnonaukowy 
kanał Planete.

Bracia Kulikowie ilustrowali róż-
ne tematy, m.in. współpracując ze 

szczecińską telewizją Morze przygoto-
wali dokument o teatrze aktora Grzegorza Młudzika. 
Najnowszą produkcję Diffusion/Dyfuzja najprawdopo-
dobniej zobaczyć będziemy mogli w telewizji polskiej 
oraz niemieckiej. 

Obecnie twórcy przygotowują kontynuację jedne-
go ze swoich pierwszych dokumentów. Britta Wuttke, 
sławna członkini Związku Literatów Polskich o korze-
niach polsko-niemieckich, otrzyma tytuł honorowego 
mieszkańca Międzyzdrojów. Prezentacja dokumentu 
zbiegnie się z uroczystością. Zapraszam w maju do Mię-
dzyzdrojów, na pokaz. Warto!  

Kadr z filmu Dyfuzja
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Pomysł na co?
Na LipDub. Wszystko zaczęło się od współzałożycie-

la fi rmy Vimeo – Jakuba Lodwicka. W grudniu 2006 roku 
nagrał krótki fi lmik, na którym ze słuchawkami na uszach 
podśpiewuje swoją ulubioną piosenkę. Po powrocie 
do domu dodał oryginalną ścieżkę dźwiękową i jako 
ukończone dzieło zamieścił w Internecie pod nazwą Lip 
Dubbing: Endless Dream. Zaproponowany przez niego 
termin LipDub był połączeniem pojęć lip synchronization 
(dopasowywanie ruchu warg do dźwięku) i dubbing. 
Projekt spodobał się na tyle, że Lodwick bardzo szybko 
znalazł licznych naśladowców. W ten sposób tysiące in-
ternautów, zamiast śpiewać przed lustrem do dezodo-
rantu, mogło podzielić się swoimi wokalnymi wyczyna-
mi z całym światem. Mało kto spodziewał się, do jakiej 
skali rozwinie się pozornie prosty pomysł. 

University LipDub
O tym, że studencka kreatywność nie ma żadnych 

granic, nie trzeba chyba przekonywać kogokolwiek. 
Doskonale dowodzi tego przykład sześciu studentów 
z niemieckiego Hochschule Furtwangen University. 
W ramach pracy zaliczeniowej postanowili wynieść ideę 
LipDubu na zupełnie nowy poziom. W ciągu jednego 
semestru stworzyli koncept całego przedsięwzięcia, 
zorganizowali potrzebny sprzęt i zapewnili pomoc swo-
ich przyjaciół i wsparcie kadry akademickiej. Tak naro-
dził się pierwszy Univeristy LipDub.

Za pomocą zaledwie jednego ujęcia przeprowadzi-
li widzów przez korytarze swojej uczelni. Śpiewający 
studenci wybiegali zza każdego kąta, wjeżdżali na de-
skorolkach, wyskakiwali zza kanapy, a nawet pojawiali 
się na wiszących na korytarzu ekranach. Pełen energii 
fi lm niemieckich studentów szybko podbił sieć, inspi-
rując żaków na całym świecie.

Każdy kolejny LipDub był bardziej zaawansowany 
od poprzedniego. Studenci przebierali się w rozmai-
te kostiumy, tworzyli wielkie instalacje przestrzenne, 
zapraszali do współpracy koła zainteresowań i wykła-
dowców, a nawet jeździli po swoim wydziale na koniu. 
Z czasem powstała ofi cjalna strona projektu, na której 
zamieszczane są LipDuby z całego świata. 

University 
LipDub

Paweł Gąsowski

student IV roku 
polonistyki US, Super-
bohater do wynajęcia

A reguły?
Są i to dość ścisłe. Najważniejszą i jednocześnie 

szalenie oryginalną zasadą rządzącą LipDubem jest 
zakaz jakichkolwiek cięć. Wszystko musi zostać na-
grane na jednym ujęciu, bez nawet śladowego mon-
tażu. Jeden błąd automatycznie powoduje, że ujęcie 
należy powtórzyć od początku, ale właśnie to utrud-
nienie świadczy o wyjątkowości LipDubu. 

Zasada druga: akcja musi rozgrywać się w bu-
dynku akademickim, najlepiej z jak największą iloś-
cią korytarzy, pięter, łączników. Po trzecie: w zabawę 
należy wciągnąć jak największą liczbę osób – zazwy-
czaj w projekcie udział bierze kilkuset uczestników. 

Reguła czwarta: należy wybrać piosenkę, najle-
piej energiczną, choć niekoniecznie znaną. 

I w końcu zasada piąta: trzeba wprowadzić swoją 
kreatywność na najwyższe obroty, stworzyć unikato-
wy scenariusz a następnie go zrealizować. I chociaż 
przygotowania mogą trwać nawet kilka miesięcy, to 
efekt często powala na kolana.

Dobra zabawa i nic poza tym?
Nic podobnego. Chociaż tworzenie LipDuba daje 

z pewnością mnóstwo satysfakcji i gwarantuje nie-
powtarzalne wrażenia, to ma swój o wiele bardziej 
utylitarny cel. Umieszczony w Internecie fi lm odwie-
dzają setki tysięcy użytkowników. Wielu z nich to 
potencjalni absolwenci szkół średnich, którzy mogą 
w przyszłości wybrać zareklamowaną w ten sposób 
uczelnię. Radośni i pełni energii studenci stają się 
automatycznie wizytówką swoich wydziałów, kształ-
tują swój wizerunek jako ludzi twórczych i chętnych 
do działania. Tworzeniu LipDuba zawsze towarzyszą 
media, można liczyć na zainteresowanie daną uczel-
nią telewizji, prasy i radia. Taka reklama ma dwie nie-
słychanie ważne zalety – nie dość że budzi szalenie 
pozytywne emocje, to na dodatek jest całkowicie 
darmowa.

A może LipDub US?
Dlaczego nie? Uniwersytet Szczeciński dysponuje 

co najmniej kilkoma wartymi pokazania budynkami 
z gęstą siecią korytarzy i obszernymi aulami. Dodat-
kowo trudno wątpić w przychylność władz uniwer-
syteckich bądź ich ewentualne wsparcie takiego 
projektu. I – co najważniejsze – US posiada tysiące 
studentów, których kreatywność, pozytywne nasta-
wienie i chęć do zabawy może wprawić w osłupienie 
uczelnie na całym świecie.   

Ciekawy pomysł, zapał do jego realizacji, 
grupa dobrych znajomych i mnóstwo 
pozytywnej energii – to nie tylko uniwersalny 
przepis na sukces. To także uniwersalny 
przepis na LipDub.
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1. Z dniem 4 stycznia 2010 r. nowym podsekretarzem 
MNiSW w miejsce prof. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek 
został prof. Zbigniew Marciniak. 

2. Na X krajowym Zjeździe Doktorantów w Rajgrodzie 
ogłoszono listę najbardziej „prodoktoranckich” 42 
uczelni. Najbardziej wspierające okazały się: Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie, a na trzecim miejscu znalazły 
się Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszaw-
ski. Wśród najważniejszych kryteriów była nie tylko 
pomoc udzielana w zakresie stypendiów, grantów, 
nagród, ale także finansowanie konferencji, wydaw-
nictw, szkoleń i zajęć rozwijających zainteresowania 
i umiejętności tych młodych pracowników nauki.

3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 1137 
stypendiów za osiągnięcia naukowe i sportowe w wy-
sokości 1.300 zł. Warto wiedzieć, że nasz Uniwersytet, 
dzięki owocnej działalności Instytutu Kultury Fizycz-
nej wśród studentów sportowców, jest na 3 i 4 wyso-
kim miejscu w Polsce.

4. Minister NiSW w myśl zasady, że talenty rozkwitają 
w młodości, spotkała się ze 100 najwybitniejszymi 
młodymi polskimi pracownikami nauki, spośród któ-
rych wybrano Radę Młodych Naukowców; środowi-
sko szczecińskie reprezentują w nim: Karolina Kurtz 
i Bartosz Powała z Zachodniopomorskiego Uniwersy-
tetu Technologicznego.

5. Warto wiedzieć, że w roku akademickim 2010/2011 
MNiSW ogłosiło możliwość uzyskania rocznych sty-
pendiów w bawarskich szkołach – szczegóły www.
bayhost.de.

6. MNiSW rozpoczęło dyskusję dotyczącą kwestii, czy 
nauka i biznes mogą wspólnie budować nowoczesną 
Polskę, bo to działanie ma doprowadzić do pokaza-
nia dróg wykorzystywania wynalazków uczonych 
polskich w przemyśle. Przedstawicielem ośrodka 
szczecińskiego w tej korporacji jest prof. Jan Lubiński 
z Pomorskiej Akademii Medycznej.

7. W jednym z ostatnich z numerów „Nature” z 2009 
roku przedstawione zostały sylwetki uczonych pol-
skich, którzy w ocenie tego czasopisma są wzorem 
do naśladowania. Wśród tych osób są m.in.: prof. 
Andrzej Szczeklik z Collegium Medium Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, dr Natalia Letki z Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Andrzej Oleksyn 
(ekofizjolog) z Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, prof. 
Marek Samoć z Instytutu Fizyki Politechniki Warszaw-
skiej, a także prof. Joanna Kufel z Instytutu Genetyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród doktorantów 
wymieniono Annę Szkulmowską i Michalinę Górę 
z Uniwersytetu w Toruniu.

8. MNiSW podsumowało rekrutację na studia w roku 
akademickim 2009/2010. Listę tę pod względem ilo-
ści kandydatów otwierają Politechniki Warszawska 
i Gdańska. Dodać należy i to, że o każdy wolny indeks 
na studia techniczne ubiegało się 3,5 kandydata na 
miejsce – tyle co na prestiżowym uniwersytecie w Pol-
sce. W ocenie MNiSW świadczy to o wzroście popular-
ności studiów technicznych, czego nie potwierdzają 
badania zaprezentowane przez prof. Czapińskiego, 
„pierwszego” socjologa społecznego w kraju. Dodać 
należy i to, że w pierwszej dwudziestce najpopular-
niejszych kierunków studiów aż 1/3 to kierunki zama-
wiane, m.in. budownictwo, ochrona środowiska czy 
biotechnologia.

9. Najpopularniejszymi kierunkami studiów na studiach 
I stopnia stacjonarnych i jednolitych magisterskich, 
były w tym roku akademickim:

– według ogólnej liczby kandydatów – zarządzanie 
i pedagogika,

– według liczby kandydatów na jedno miejsce – rea-
lizacja obrazu filmowego, telewizji, fotografii (13, 8) 
oraz weterynaria (7, 8). 

 Najczęściej wybieraną uczelnią w Polsce były: Po-
litechnika Warszawska, Gdańska oraz Uniwersytet 
Warszawski. Natomiast najczęściej wybieraną uczel-
nią niepubliczną na studiach stacjonarnych była 
Szkoła Wyższa Psychologii w Warszawie, a na stu-
diach niestacjonarnych – Społeczna Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

10. Konkurs „Młodzi uczeni o swoich badaniach”, orga-
nizowany przez MNiSW w 2009 roku, wygrał Jacek 
Śmietański z Collegium Medium UJ, na drugim miej-
scu znalazła się Emilia Grzędzicka z Instytutu Nauk 
o Środowisku UJ, a na trzecim miejscu Wioleta Walen-
tynowska z Instytutu Psychologii UJ.

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

prof. dr hab.  
Wiesław Deptuła

kierownik Katedry 
Mikrobiologii 
i Immunologii,
Wydział Nauk 
Przyrodniczych US
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11. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej polskie szkol-
nictwo wyższe w 2020 roku będzie w pełni zintegro-
wane ze szkolnictwem europejskim, ale by to nastąpi-
ło, musimy prowadzić intensywne prace w zakresie: 

– formowania europejskiego obszaru szkolnictwa 
wyższego,

– formowania europejskiej przestrzeni badawczej,

– formowania agendy modernizacyjnej uniwersyte-
tów europejskich,

– wprowadzenia w życie unijnej strategii lizbońskiej.

12. Według opinii prof. Jerzego Woźnickiego, prezesa 
Fundacji Rektorów Polskich i przewodniczącego ze-
społu opracowującego strategię rozwoju szkolnictwa 
wyższego 2010-2020, ważną rzeczą jest, by powstał 
w Polsce uniwersytet badawczy o dużym potencjale. 
To według profesora spowoduje, że będziemy lepiej 
wypadać w rankingach naukowych. W ramach dys-
kusji dotyczących rozwoju szkolnictwa wyższego 
w przyszłych latach są i takie głosy, że nauka zbliża 
się do kresu. Autor tej wypowiedzi dr Waldemar Kor-
czyński zadaje również pytanie, że gdyby tak jednak 
nie było, to czy nie należałoby zastanowić się nad sto-
sowanymi obecnie kryteriami oceny ludzi nauki.

13. Prof. Kazimierz Stępień, przewodniczący Rady Na-
uki MNiSW, twierdzi, że wybory do najważniejszych 
gremiów naukowych wcale nie gwarantują wyboru 
właściwych osób do wykonywania zadań stojących 
przed nauką, ale jednocześnie nie godzi się, by to były 
nominacje, co zaproponowano w strategii rozwoju 
nauki opracowanej przez MNiSW. Profesor stwierdza, 
że demokracja w Polsce na tyle okrzepła, że o nomi-
nacjach powinniśmy zapomnieć.

14. Jak twierdzi prof. Hołysz z Instytutu Chemii Fizycznej 
PAN w Warszawie (ur. 1963 r.), fundamentem sukcesu 
w nauce jest wybieranie liderów, ale przez właściwe 
mechanizmy, które stwarzają szanse na karierę, tym 
którzy chcą i mają do tego predyspozycje. Prof. stwier-
dza, że wystarczy 5 lat, by lider miał szanse właściwie 
się zaprezentować, a nadto profesor określa, że od-
powiednia wielkość zespołu badawczego to 7-8 osób 
i dodaje, że wcale liderem nie musi być profesor. Taki 
mechanizm uczy samodzielności i przebojowości, ale 
również daje gwarancję, że produkt tego zespołu bę-
dzie na najwyższym poziomie światowym. 

15. Według prof. K. Sangwala, fizyka z Politechniki Lubel-
skiej, brak sukcesu w nauce w Polsce należy łączyć 
z systemem oświaty, który słabo przygotowuje kan-
dydatów na studia.

16. Warto zapoznać się z wypowiedzią Andrzeja Ko-
zikowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, dotyczącą zarobków pracowników na-
ukowych, którą opracował na podstawie danych GUS 
(Warszawa, 2008). Profesor stwierdza, że te dane są 
przedstawione źle i nie oddają rzeczywistości, bo wy-
nika z nich m.in., że nasze zarobki są porównywalne 
do zarobków pracowników naukowych z Francji, Nie-
miec czy Anglii. 

fot. Frank Boston, 
dreamstime.com



Z fizyką, matematyką 
i przedsiębiorczością 
idziemy do szkół

Z drugiej zaś strony wiadomo, że w najbliższych 
latach będzie wzrastać zapotrzebowanie na ryn-
ku pracy na absolwentów kierunków technicznych 
oraz na absolwentów nauk ścisłych. Małe zaintere-
sowanie uczniów matematyką i fizyką przekłada się 
dalej na małą ilość kandydatów chcących studiować 
te dziedziny. 

Wydział Matematyczno-Fizyczny US od dawna 
na różne sposoby próbuje zainteresować młodzież 
naukami ścisłymi. Od wielu lat nasi pracownicy or-
ganizują olimpiady przedmiotowe, zawody i tur-
nieje. Podejmujemy również wiele innych działań, 
zdając sobie sprawę z tego, że nie jednorazowe 
akcje, ale systematyczne i długofalowe działania 
przyniosą oczekiwane rezultaty. Nie tylko w Szcze-
cinie i województwie znana i popularna jest wysta-
wa doświadczeń interaktywnych EUREKA, na której 
młodzi ludzie mogą się zapoznać z ciekawymi zja-
wiskami i odkryć prawa fizyki poprzez własny udział 
w doświadczeniu. Proponujemy również młodzieży 
szkolnej wykłady popularnonaukowe z matematyki, 
fizyki i informatyki oraz pomagamy organizować 
Dzień Nauk Ścisłych. 

Projekty dla szkół ponadgimnazjalnych 
i gimnazjalnych

W połowie września 2009 roku okazało się, że 
dwa wnioski naszego wydziału zgłoszone w kon-
kursie nr 1 POKL/3.3.4/09 MEN zostały wysoko 
ocenione i zakwalifikowane do realizacji. Oba pro-
jekty, bliźniaczo podobne, skierowane są do szkół: 
As kompetencji – do szkół ponadgimnazjalnych, Z fi-
zyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy 
świat – do gimnazjów. W obu chodzi o podniesie-
nie kwalifikacji uczniów w dwóch tzw. kluczowych 
kompetencjach: matematyczno-fizycznej i przedsię-
biorczości. Projekty realizowane są przy współpracy 
z partnerem – firmą CombiData Poland z Sopotu 
i obejmują województwo zachodniopomorskie oraz 
województwa sąsiednie: wielkopolskie i lubuskie.

Każdy z projektów zakłada rozwój kompetencji 
uczniów w sposób atrakcyjny i przystępny. Opiera 
się głównie na zespołowej realizacji wybranego pro-
jektu polegającego na wykonaniu doświadczenia, 
zapisaniu problemu w sposób matematyczny, ana-
lizie problemu, opracowaniu danych pomiarowych 

i sformułowaniu wniosków z wykorzystaniem tech-
nologii informacyjnych i e-learningu. Na potrzeby 
doświadczeń zostaną dostarczone uczestniczącym 
szkołom zestawy do realizowania (interfejs, czujni-
ki, akcesoria, laptop ze specjalistycznymi progra-
mami itp.). Za pomocą interfejsu i dołączonych do 
niego czujników uczniowie będą rejestrować po-
miary w trakcie przeprowadzanego doświadczenia, 
a następnie będą mogli dokonać analizy danych 
z wykorzystaniem odpowiedniego programu. Po 
zakończeniu projektu zestawy zostaną nieodpłatnie 
przekazane szkołom na własność.

Nurt szkolny i uczelniany projektu
Działania przewidziane w projekcie odbywają się 

w dwóch nurtach: szkolnym i uczelnianym. W nurcie 
szkolnym bierze udział 180 Uczniowskich Grup Pro-
jektowych (UGP), zgłoszonych przez 90 szkół, w każ-
dej grupie dziesięciu uczniów. Natomiast w nurcie 
uczelnianym dwanaście Naukowych Kół Projekto-
wych (NKP), też dziesięcioosobowych.

W projekcie rozpoczynają swój udział uczniowie 
1. klas gimnazjów i 1. klas liceów, którzy potem kon-
tynuują uczestnictwo przez następne dwa lata. Każ-
da z UGP pracuje pod opieką nauczyciela i realizuje 
jeden projekt własny w semestrze oraz jeden pro-
jekt międzyszkolny (wspólny z grupą z innej szkoły) 
przez cały rok. Przed przystąpieniem do działań i po 
ich wykonaniu badane będą kompetencje uczniów. 
Naukowym wsparciem dla UGP będzie tzw. mento-
ring, czyli konsultacje on-line przy komputerze lub 
telefonie udzielane przez pracowników naszego wy-
działu oraz dwukrotnie w semestrze zajęcia w szkole 
z kadrą uczelni, w trakcie których uczniowie zapre-
zentują wykonane na danym etapie prace, ocenią 
je i przedyskutują, by w efekcie zaplanować dalszy 
zakres prac. 

Projekty międzyszkolne będą prowadzone zdal-
nie i ponadregionalnie (komunikacja za pomocą 
poczty elektronicznej i portalu). Dla uczniów opra-
cowane zostaną także nowoczesne materiały e-lear-
ningowe.

Naukowe Koła Projektowe
Oprócz nurtu szkolnego uzdolnieni ucznio-

wie będą mogli realizować projekty w ramach Na-
ukowych Kół Projektowych (NKP), prowadzonych 
przez kadrę naukową z wykorzystaniem potencjału 
badawczego wydziału. Każde z kół spotykając się 
na uczelni raz w miesiącu przez 6 godzin, będzie 
tworzyć roczny projekt badawczy z zakresu kom-
petencji matematyczno-fizycznych lub przedsię-
biorczości. Ponadto między spotkaniami uczniowie 
będą pracować samodzielnie, wykonując zadania 
powierzone przez opiekuna, w oparciu o materiały 
e-learningowe udostępnione na portalu, wykłady 
synchroniczne realizowane przez 8 godz. w miesią-
cu i mentoring pracowników naukowych. Na rysun-
ku pokazano schematycznie istotę projektu.

Projekty UGP i NKP będą podlegały ocenie przez 
Komisję Oceny Projektów składającą się z pracowni-
ków uczelni. Najlepsze projekty własne UGP z każ-

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nauki ścisłe cieszą 
się małą popularnością wśród młodzieży szkolnej. 
Trudno się temu dziwić, skoro przez wiele lat mate-
matyka nie była przedmiotem obowiązkowym na 
maturze, a liczba godzin przewidzianych na fizy-
kę maleje przy okazji kolejnych reform programu 
szkolnego.

dr hab., prof. US
Jacek Styszyński

prodziekan ds. 
studenckich, Wydział 
Matematyczno-
Fizyczny US
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WOKÓŁ UCZELNI

Z fi zyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat
As kompetencji

120 tematów z kompetencji matematyczno-fi zycznej
i z przedsiębiorczości

UGP
180 grup

opiekun: nauczyciel
 40 h/semestr

1 projekt własny/semestr
1 projekt międzyszkolny/rok

Ocena projektów UGP (komisja: prac. naukowi)
10 najlepszych projektów własnych: mat.-fi z.
10 najlepszych projektów własnych: przeds.
uczelniany festiwal (wykład, nagrody)
2 najlepsze projekty międzyszkolne:
 wycieczka do ośrodków krajowych

Ocena projektów NKP (komisja: prac. naukowi)
uczelniany festiwal (wykład, nagrody)
4 najlepsze projekty – wycieczka zagraniczna
8 pozostałych projektów – wycieczka krajowa

Wsparcie:
mentoring (12 h/miesiąc)
przyjazd kadry naukowej (2x4 h/semestr) – UGP
materiały e-learningowe:
 60 mat.-fi z.
 60 przedsiębiorczość
wykłady synchroniczne (8 h/miesiąc) – NKP
FAQ – na portalu internetowym

opiekun: pracownik naukowy WMF
 6 h/miesiąc

1 projekt własny/rok

NKP
12 grup

dej kompetencji wezmą udział w organizowanym 
co roku Festiwalu Uczelnianym, a dwa najlepsze 
projekty międzyszkolne –w krajowej wycieczce do 
znanych ośrodków badawczych. Uczniowie NKP 
biorą także udział w uczelnianym festiwalu. Dodat-
kowo, co roku dla czterech najlepszych NKP prze-
widziany jest udział w zagranicznej wycieczce do 
znanych ośrodków naukowych (np. CERN), a dla po-
zostałych ośmiu – udział w wycieczce do ośrodków 
krajowych.

Ogromne wyzwanie
Jak widać z tego opisu, są to ogromne projekty, 

których realizacja jest niemałym wyzwaniem dydak-
tycznym i organizacyjnym i wymagać będzie dużego 
zaangażowania kadry naukowo-dydaktycznej wy-
działu oraz administracji uczelni. Czy ta forma syste-
matycznej współpracy przyniesie pożądane efekty? 
Czy młodzież szkolna podniesie swoje kwalifi kacje 
z matematyki, fi zyki i przedsiębiorczości? Czy zmie-
ni się nastawienie uczniów do przedmiotów ścisłych 
na tyle, że część z nich zgłosi się na studia na nasz 
wydział? Na te pytania będzie można odpowiedzieć 
najwcześniej za trzy lata, a dziś trzeba i warto spró-
bować.  
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Poetyckie badania w Iowa
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„Zdobyłam doskonałą szansę pracy naukowej i rozwoju, a ponadto znalazłam kawałek Polski 
tam, gdzie kompletnie się tego nie spodziewałam” – o pobycie badawczym w The Obermann 
Centre for Advanced Studies at The University of Iowa opowiada dr hab. Marta Skwara, prof. US, 
stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej.

Relacji 
wysłuchała

Iwona Smolec

studentka IV roku 
filologii polskiej, 
przewodniczaca Rady 
Wydziału Samorządu 
Studenckiego WF

Droga do uzyskania stypendium
„Realizując grant ministerialny Polski Whitman. 

O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej, 
zawarłam w nim prośbę o sfinansowanie podróży do 
Stanów, by w ośrodku akademickim badającym twór-
czość Whitmana przeprowadzić i skonsultować włas-
ne badania – wspomina prof. Marta Skwara. – Komisja 
przyznająca grant nie uwzględniła jednak wszystkich 
kosztów pobytu w Stanach i konieczne stało się zło-
żenie wniosku do Fundacji Kościuszkowskiej z prośbą 
o dofinansowanie projektu”.

Fundacja Kościuszkowska przyznaje stypendia 
m.in. doktorantom, artystom i naukowcom, którzy, jak 
można przeczytać na stronie internetowej programu, 
„budują pozytywny wizerunek Polski w społeczeń-
stwie amerykańskim”. Dzięki Fundacji wielu Polaków 
ma możliwość kontynuowania badań naukowych 
w różnych amerykańskich uczelniach. Czas trwania 
takiego stypendium waha się od 3 do 10 miesięcy.

„By uzyskać stypendium, musiałam złożyć projekt 
zawierający dokładny opis planowanych przeze mnie 
badań, wsparty rekomendacjami badaczy z różnych 
krajów zajmujących się podobną dziedziną. Reko-
mendacje takie stanowią potwierdzenie celności pro-
ponowanych badań, ale i wyboru instytucji, w której 
mają być przeprowadzone. Ostatnim, decydującym 
etapem jest rozmowa z komisją. Mój projekt zyskał 
poparcie i na początku maja 2009 roku wyjechałam 
do USA”.

Dlaczego Whitman?
„Mam wrażenie, że pozycja Walta Whitmana 

w polskiej literaturze i kulturze jest nie do końca 
ugruntowana, wszyscy wiedzą, kim był, co napisał, 
ale w rzeczywistości wiedza ta jest powierzchow-
na i ograniczona do znajomości tytułu: Whitman to 
w Polsce autor bliżej nieznanych Źdźbeł trawy – twier-
dzi profesor Skwara.

Uniwersytet w Iowa – miejsce niezwykłych 
możliwości

„Przyznane stypendium umożliwiło mi spędze-
nie trzech miesięcy w Iowa City, gdzie pracowałam 
na tamtejszym uniwersytecie. Znajduje się tam waż-
ny ośrodek badań nad twórczością Whitmana, który 
prowadzi prof. Ed Folsom. Jest on jednym z głównych 

redaktorów strony internetowej The Walt Whitman 
Archive, w całości poświęconej poecie. W Iowa współ-
redagowane jest również pismo „Walt Whitman Quar-
terly Review”. Istotne było dla mnie to, że mogłam 
nawiązać dalszą współpracę z pismem, w którym 
wcześniej publikowałam swoją pracę poświęconą 
Whitmanowi i Miłoszowi (The Poet of the Great Reali-
ty: Czesław Miłosz’s Readings of Walt Whitman. „Walt 
Whitman Quarterly Review” 2008, nr 1) – relacjonuje 
prof. Skwara.

W Iowa City od wielu lat prowadzony jest tzw. In-
ternational Writing Programme, do udziału w którym 
zapraszano wielu pisarzy polskich, m.in. Marka Skwar-
nickiego, Andrzeja Kijowskiego, Grzegorza Musiała, 
niektórzy z nich opublikowali dzienniki i wspomnie-
nia. „Znalazłam się w Iowa w zupełnie innej funkcji. 
Z punktu widzenia uczestników programu Iowa City 
było miejscem egzotycznego spotkania ludzi z całego 

Prof. Ed Folsom 
i prof. Marta Skwara

fot. z archiwum 
prof. M. Skwary
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świata, którzy zostali zakwaterowani w jednym miej-
scu i którzy niekoniecznie mówili po angielsku. Stąd 
też wrażenie, że ich opowieści ocierają się czasem 
o groteskę” – wspomina prof. Skwara.

„Iowa nie jest jakimś dziwnym miejscem wymy-
ślonym na seminarium międzynarodowe dla pisarzy 
– relacjonuje prof. Marta Skwara – jest siedzibą dosko-
nałego uniwersytetu ze znanym Wydziałem Kompa-
ratystyki, w którym zaczynali swoją karierę najwięksi 
światowi badacze (np. Gayatri Ch. Spivak). Dla mnie 
było to przede wszystkim doskonałe miejsce do pracy, 
wyposażone we wspaniałą bibliotekę. Gdy podczas 
pierwszej wizyty zapytałam, ile książek mogę wypo-
życzyć, otrzymałam zaskakującą odpowiedź: do 500 
egzemplarzy. Oczywiście, o ile nie będą one potrzebne 
innym użytkownikom”.

Jak podkreśla prof. Skwara: „W tamtejszych bibliote-
kach udostępniane są wszystkie materiały, nawet pier-
wodruk Leaves of Grass Whitmana, pochodzący z 1855 
roku. Co więcej, istnieje możliwość bezpłatnego sfoto-
grafowania przy użyciu bibliotecznego sprzętu intere-
sujących książek, a nawet rękopisów. Uzyskałam po-
zwolenie na umieszczenie reprodukcji pochodzących 
z tamtejszego księgozbioru w książce przygotowywa-
nej do druku w Polsce. Na jesieni „polskiego Whitmana” 
wyda krakowskie wydawnictwo Universitas.

„Pracując w Iowa City – relacjonuje prof. Skwara – 
współpracowałam z Centrum Obermanna, które zaj-
muje się tzw. advanced studies, czyli badaniami zaawan-
sowanymi, poświęconymi różnym dziedzinom nauki. 
Stanowi ono centrum spotkań i wspólnych badań ludzi 
z całego świata, którzy mają możliwość korzystania 
z niezwykłych ułatwień, np. w pełni wyposażonego 
biura z bezpośrednim dostępem do książek z uczelnia-
nej biblioteki”. Centrum Obermanna popularyzuje tra-
dycję wspólnych dyskusji naukowców zajmujących się 

różnymi dziedzinami. Wszyscy badacze spotykają się 
codziennie przy kawie w grupach 20-30-osobowych 
i omawiają różne kwestie, niekoniecznie związane 
z obszarami ich poszukiwań.

Iowa City – kawałek Polski za oceanem
Iowa City ma 40 tys. stałych mieszkańców i ok. 

200 tys. studentów, zjeżdżają się tu ludzie z różnych 
części świata. „Miłym zaskoczeniem było dla mnie spot-
kanie z Polakami, którzy odbiegają od stereotypowe-
go obrazu Polonii. Byli to przede wszystkim studenci, 
doktoranci, pracownicy naukowi, równouprawnieni 
mieszkańcy i członkowie środowiska akademickiego. 
Ci młodzi ludzie otrzymują stypendia, są docenianymi 
pracownikami. Dzięki nim poczułam polską atmosferę 
tam, gdzie się zupełnie tego nie spodziewałam, w sa-
mym środku amerykańskiego midwestu – opowiada 
stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej.

Podsumowanie badań w Iowa City
„Podczas spotkań zespołu redagującego The Walt 

Whitman Archive złożyłam pisemny konspekt dotyczą-
cy polskich przekładów Whitmana – wspomina prof. 
Skwara – i myślę, że jeśli będę miała kiedyś szansę, na 
pewno rozpocznę stałą współpracę z Archive, mającą 
na celu popularyzację „polskiego Whitmana”.

„Dzięki środkom pochodzącym z Fundacji Koś-
ciuszkowskiej mogłam także odwiedzić inne miejsca, 
związane z Waltem Whitmanem – między innymi 
Brooklyn w Nowym Jorku i Lincoln w stanie Nebraska, 
drugi ośrodek uniwersytecki w Stanach zajmujący się 
badaniem twórczości poety. Nie tylko pozwoliło mi to 
dopracować moją książkę, ale i zdobyć ważne doświad-
czenia.”  

Strona tytułowa III 
wydania „Leaves of 

Grass” W. Whitmana, 
Boston, 1860

dycję wspólnych dyskusji naukowców zajmujących się 
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                język Ziemi!

Małgorzata 
Przytocka

studentka II roku 
filologii germańskiej 
na US,  starosta roku

Prof. Jan Harff na 
statku badawczym

fot. archiwum

Z prof. Janem Harffem, stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej rozmawia Małgorzata Przytocka.

Małgorzata Przytocka: Jak doszło do tego, 
że otrzymał Pan stypendium? Dlaczego po-
stanowił się Pan o nie ubiegać?

Jan Harff: Aby otrzymać stypendium im. 
Humboldta, należy najpierw złożyć odpowiedni 
wniosek. Pomógł mi w tym mój kolega i obec-
nie bliski współpracownik – pan prof. Andrzej 
Witkowski. Od lat działamy na polu naukowym, 
jednakże idea bliskiej współpracy tu w Szczecinie 
narodziła się na statku badawczym Maria S. Me-
riam, podczas wyprawy na Grenlandię. Pobierali-
śmy rdzenie osadów z dna morskiego, za pomocą 
których rekonstruujemy klimat. Podczas tych ba-
dań doszliśmy nagle do wniosku, że powinniśmy 
kontynuować współpracę. Oczywiście przyjąłem 
zaproszenie prof. Witkowskiego, ustaliliśmy i spi-
saliśmy założenia projektu, po czym profesor zło-
żył wniosek do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. 
Zostałem laureatem stypendium, co było dla mnie 
dużą niespodzianką i zaszczytem. Tym sposobem 
od 1,5 roku pracuję w Szczecinie.

M.P.: Co obejmuje zakres Pańskich badań 
naukowych?

J.H.: Z moimi współpracownikami zajmuję 
się dwoma obszernymi zagadnieniami. Po pierw-
sze – rekonstrukcją zmian klimatycznych w ciągu 
ostatnich 10 000 lat. Jest to aktualny i niezmier-
nie zajmujący temat – w tzw. climate gate zaan-
gażowani są właściwie wszyscy – ekonomiści, 
politycy i rzecz jasna – społeczeństwo. Za tą dys-
kusją kryją się podstawowe pytania o ludzkość 
i jej rozwój. Oenzetowski Międzynarodowy Ze-
spół ds. Zmian Klimatu (IPCC), który jeszcze dwa 
lata temu wynoszono na piedestał, wyróżniono 
Pokojową Nagrodą Nobla (2007), znajduje się 
obecnie pod ostrzałem krytyki. Problem polega 
na tym, że spoglądanie 200-300 lat wstecz nie 
wystarczy! Jeżeli chcemy zrozumieć, w jaki spo-
sób funkcjonuje klimat, musimy badać o wiele 
dalszą przeszłość. Wtedy będziemy w stanie 
określić, co jest przypadkową zmianą, a co au-
tentycznym rozwojem.
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Tak długiego okresu nie da się zmierzyć, zmiany 
klimatyczne można jednak zrekonstruować pośred-
nio, np. poprzez badanie osadów na dnie morza, 
które w miarę upływu czasu uległy nagromadzeniu 
i mają do przekazania „wiadomości”. Musimy na-
uczyć się je „odczytywać” – właśnie poprzez obser-
wację osadów i interpretację danych. Tak jak ja sta-
ram się pojąć język polski, tak i my wszyscy musimy 
się nauczyć rozumieć język Ziemi! 

Drugi temat to wybrzeża – w Polsce, Niemczech, 
Rosji i na Litwie, którym grozi cofnięcie lub erozja, 
co jest związane ze zmianami klimatycznymi i ob-
niżeniem terenu. 20 000 lat temu Skandynawię 
pokrywał lód, który stopniał w wyniku ocieplenia 
klimatu. Skorupa ziemska została odciążona i pod-
nosi się, podczas gdy południowe wybrzeże Morza 
Bałtyckiego się obniża. Dlatego naszym celem jest 
stworzenie prognoz, tzn. zaproponowanie działań, 
które pomogłyby w ochronie wybrzeży w ciągu 
najbliższych lat.

M.P.: Co należy do Pańskich obowiązków na 
Uniwersytecie Szczecińskim? Co udało się już 
przedsięwziąć?

J.H.: Przeprowadzamy badania klimatu na trzech 
dużych obszarach: Bałtyku, Grenlandii i Morzu Po-
łudniowochińskim. W zeszłym roku popłynęliśmy 
chińskim statkiem badawczym nad Zatokę Tonkiń-
ską (Beibu Wan), gdzie pobieraliśmy rdzenie osa-
dów. Do grupy badawczej należał także pan Michał 
Tomczak – doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Oczywiście jestem także wykładowcą – prowadzę 
wykłady dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Szczecińskiego, dla doktorantów na 
Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu 
Gdańskiego. To dla nich także trening międzyna-
rodowego języka – wykłady prowadzone są po an-
gielsku, co wymaga sporo uwagi. Studenci chętnie 
zadają pytania, wygłaszają referaty, udoskonalając 
jednocześnie swoje kompetencje językowe.

M.P.: Jakie wrażenie zrobił na Panu nasz uni-
wersytet?

J.H.: Bardzo mi się podoba, uniwersytet jest 
młody, świętuje 25-lecie powstania. Najbardziej 
cieszą mnie studenci – są otwarci, żądni wiedzy 
i uważni. W każdym razie jest to bardzo miłe i cieka-
we doświadczenie.

M.P.: Jest Pan doświadczonym naukowcem 
i nauczycielem akademickim, jakie perspekty-
wy ma przed sobą Pana zdaniem tak młody uni-
wersytet?

J.H.: Uniwersytet Szczeciński ma przed sobą 
wspaniałą przyszłość. Przede wszystkim dzięki wy-
jątkowemu położeniu, które przed zjednoczeniem 
Europy nie było zbyt korzystne. Teraz jest z kolei 
wielką zaletą. Szczecin należy do regionu transgra-
nicznego – Niemcy, Skandynawia, wschodni sąsie-
dzi są na wyciągnięcie ręki. Jestem pewien, że już za 
kilka lat US stanie się jedną z najważniejszych uczel-
ni wśród krajów nadbałtyckich. Potrzebuje przede 
wszystkim internacjonalizacji kierunków studiów 

i międzynarodowej współpracy z najbliższymi są-
siadami, np. z Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Ar-
ndta w Greifswaldzie. Oba czynniki są kluczem do 
sukcesu US.

M.P.: Dokąd zorganizowałby Pan wymarzo-
ną ekspedycję naukową?

J.H.: To naprawdę trudne pytanie, jednak bar-
dzo chętnie pojechałbym ponownie do Afryki Za-
chodniej. Marzę o badaniach na terenie Namibii. 
Jej wybrzeże i bogactwo osadów robią na mnie 
ogromne wrażenie. 

M.P.: Czym interesuje się Pan prywatnie?
J.H.: Sztuką i kulturą. Moja żona prowadzi-

ła w Güstrow małą galerię sztuki, a że mieszkamy 
teraz w Szczecinie, staramy się działać także tutaj. 
20 marca otwieramy wystawę dzieł Ernsta Balacha 
– rzeźbiarza, grafika i pisarza, jednego z najwybit-
niejszych artystów XX wieku, który żył swego czasu 
w moim rodzinnym mieście. W Güstrow prowadzi-
łem także stowarzyszenie kulturalne. Poza tym inte-
resuję się kulturą regionalną, także Szczecina.

M.P.: Czy miał Pan dotąd okazję uczestni-
czyć w wydarzeniach kulturalnych Szczecina?

J.H.: Oczywiście, w zeszłym roku wystawialiśmy 
dzieła Alexandra Dettmara, który malował piękne 
krajobrazy – naturalne i antropogeniczne – po obu 
stronach Odry. 

Kolejnym wydarzeniem zapadającym w pamięć 
była inicjatywa pani dr Małgorzaty Marciniak (Insty-
tut Filologii Germańskiej) oraz studentów germa-
nistyki, tzw. „Wieczór z Schillerem”. Zaangażowanie 
studentów oraz ich praca nad tekstem – Schiller to 
w końcu klasyka literatury niemieckiej – zrobiły na 
mnie ogromne wrażenie. Ich ognista interpretacja 
Zbójców oraz prezentacja poezji Schillera poruszyły 
mnie do głębi. Nie mogę się więc doczekać uroczy-
stości z okazji jubileuszu Uniwersytetu Szczeciń-
skiego.  

Prof. dr hab. Jan Harff jest geolo-
giem, pracownikiem Instytutu Badań 
Morza w Warnemünde, profesorem Uni-
wersytetu w Greifswaldzie. W 2007 roku 
został laureatem Polskiego Honorowego 
Stypendium Naukowego im. Humboldta, 
przyznawanego przez Fundację na Rzecz 
Nauki Polskiej. Od października 2008 wy-
kłada na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Szczecińskiego.
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W czołowej dziesiątce najlepszych zawodni-
ków znalazło się siedmiu przedstawicieli Instytutu 
Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Na drugim miejscu uplasowali się zło-
ci medaliści Igrzysk Olimpijskich 
z 2008 roku i mistrzowie świata 
w wioślarstwie z 2009 roku: Ma-
rek Kolbowicz – asystent w IKF US 
oraz Konrad Wasielewski – student 
V roku, na VI miejscu – Przemysław 
Stańczyk, dwukrotny złoty medalista 
w pływaniu na 400 i 1500 m oraz brą-
zowy na 800 m, na VII miejscu – Piotr 
Szumiło – wicemistrz świata w karate, 
na VIII miejscu – Piotr Grzegórzek – mistrz 
Polski w triatlonie, IX miejsce zajął Marcin 
Lewandowski – VIII na Mistrzostwach Świa-
ta w LA na dystansie 800 m, a Szymon Grzy-
wacz – VII na Mistrzostwach Świata w karate 
uplasował się na X miejscu.

Jeżeli dodamy jeszcze sportowców – stu-
dentów IKF US, którzy byli wytypowani do 
udziału w plebiscycie i znaleźli się w dwudziest-
ce najlepszych sportowców województwa za-
chodniopomorskiego, to możemy stwierdzić, 
że trzynastu studentów i dwóch pracowników 
znalazło uznanie wśród mieszkańców naszego 
województwa, którzy oddali na nich swoje głosy. 

Oprócz powyżej wymienionych sportowców 
sukcesy na arenie międzynarodowej odnieśli mie-
dzy innymi: Piotr Majka – brązowy medal na Mi-
strzostwach Świata w wioślarstwie i Dawid Pacześ 
z Łukaszem Kardasem – V m. na Mistrzostwach 
Europy w wioślarstwie; Kacper Narloch zdobył 
brązowy medal na Mistrzostwach Świata w kick-
boxingu i Robert Sekuła, który jest srebrnym me-
dalistą na Mistrzostwach Polski w piłce wodnej. 

Nie sposób wymienić wszystkich medalistów 
imprez międzynarodowych i krajowych, którzy 
studiują w IKF US, ponieważ regulamin plebiscy-
tu był bardzo restrykcyjny i tylko nieliczni mogli 
być nominowani do udziału w głosowaniu.

Można uznać, że rok 2009 był równie 
udany dla woj. zachodniopomorskiego, jak 
i Uniwersytetu Szczecińskiego jak poprzedni, 

Marek Kolbowicz 
i Konrad Wasielewski 
– czterokrotni 
mistrzowie świata 
w wioślarstwie 
w latach 2005-2009 
oraz złoci medaliści 
Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie. II miejsce 
w plebiscycie.

fot. z archiwum 
M. Kolbowicza

Wielki sukces studentów IKF US 
w 56 plebiscycie „Kuriera Szczecińskiego” 
na najlepszego zawodnika i trenera 
województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku

ponieważ na Igrzyskach Olimpijskich to nasi spor-
towcy zdobyli pierwszy złoty medal olimpijski dla 
Grodu Gryfa, a w reprezentacji Polski znalazło się 
12 przedstawicieli Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mamy nadzieje, że w 2010 roku nasi spor-
towcy, utrzymując wciąż swą znakomitą 
formę i wykorzystując wspaniałe możli-
wości, jakie stworzyły władze uniwersy-
tetu – do godzenia nauki z treningami, 
znajdą się nie tylko w następnych lo-
kalnych rankingach, ale także rozsła-
wią imię naszej uczelni w kraju i za 
granicą.  

29.12.2009 roku w Operze na Zamku Książąt Pomorskich ogłoszono wyniki plebiscytu „Ku-
riera Szczecińskiego”. Wśród zawodników wygrała Monika Pyrek, srebrna medalistka Mi-
strzostw Świata w skoku o tyczce, a wśród szkoleniowców duet trenerów złotych medalistów 
w wioślarstwie: Krzysztof Krupecki i Piotr Kula.

SPORT

dr Krzysztof 
Krupecki

zastępca dyrektora 
ds. studiów 
niestacjonarnych 
 Instytutu Kultury 
Fizycznej US
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Co pewien czas organizowany jest wykład przygo-
towany przez zapraszanych gości, wśród których naj-
częściej pojawia się arcymistrz międzynarodowy Konrad 
Araszkiewicz, aktualny wicemistrz olimpijski z Pekinu, 
który jest słuchaczem studiów MBA na WNEiZ US. Wśród 
członków sekcji dominują studenci i pracownicy szcze-
cińskich uczelni, zwłaszcza US. Co istotne, zajęcia mają 
jednak charakter otwarty, co oznacza, że mogą w nich 
uczestniczyć również osoby spoza środowiska akademi-
ckiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Obecnie 
członkami sekcji są między innymi: nauczyciel z gimna-
zjum z Gryfina oraz ponad 80-letni szczeciński brydżysta 
amator.

Turnieje i mecze
Oprócz cotygodniowych spotkań, które mają cha-

rakter teoretyczno-praktyczny, członkowie sekcji biorą 
udział w organizacji corocznych przedsięwzięć współfi-
nansowanych przez władze rektorskie i dziekańskie uni-
wersytetu, administrację samorządową miasta Szczecina 
i województwa zachodniopomorskiego oraz prywat-
ne przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. Należą do 
nich zdobywający coraz większą popularność Otwarty 
Turniej o Puchar Rektora US organizowany co roku w li-

Krótka historia
akademickich potyczek przy zielonym stoliku

stopadzie oraz Wielomecz Brydżowy o puchar Dziekana 
WNEiZ, odbywający się w czerwcu. Sprawozdania z tych 
imprez znalazły się w poprzednich numerach „Przeglądu 
Uniwersyteckiego”.

Nauka logicznego myślenia
Co prawda działalność edukacyjna w zakresie sztuki 

brydżowej ma w naszym mieście i regionie już pewną 
historię, to jednak działalność Sekcji AZS US jest pierw-
szym od wielu lat przedsięwzięciem prowadzonym na 
taką skalę. Wydaje się, że obecna polityka ministerstwa 
odpowiedzialnego w naszym kraju za edukację, któ-
ra jest ukierunkowana z jednej strony na wzrost zna-
czenia matematyki w procesie nauczania, a z drugiej 
– bezpośrednio akcentująca ważną rolę brydża jako 
narzędzia umożliwiającego naukę logicznego myślenia 
i podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego polskiego 
społeczeństwa, będzie w najbliższych kilkunastu latach 
sprzyjała rozwojowi tej, jak sądzą niektórzy, najciekaw-
szej gry logicznej, w której polscy sportowcy odnoszą od 
kilkudziesięciu lat bezprecedensowe sukcesy na arenie 
międzynarodowej. 

Przykładem tego niech będzie artykuł z „New York 
Timesa”, który ukazał się po Mistrzostwach Świata Junio-

W lutym 2010 roku minęła rocznica rozpoczęcia zajęć Sekcji Brydżowej AZS US, której spotkania 
odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szkoleniem uczestników 
sekcji podzielonych na trzy grupy: początkującą, średnio i wysoko zaawansowaną zajmują się 
szczecińscy eksperci brydżowi. 

dr Jacek Batóg 

adiunkt WNEiZ, 
członek Senatu US 

Uczestnicy meczu 
3 marca 2010 r. na 

Wydziale Informatyki
ZUT

fot. Jakub 
Chrzanowski

Wynik meczu 
o I miejsce:
I US – I ZUT + 17 IMP 
dla drużyny I US 
(I miejsce)

Wynik meczu 
o III miejsce:
II US – II ZUT + 23 IMP 
dla drużyny II US 
(III miejsce)
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rów w USA, wychwalający polską szkołę pracy z młodzie-
żą. Nic w tym dziwnego, jeśli zauważymy, że we wszyst-
kich rozgrywanych wówczas konkurencjach nasze 
reprezentacje zdobyły złote medale, co zresztą od kilku 
lat staje się powoli pewną tradycją (z każdej imprezy ran-
gi mistrzostw świata lub Europy nasi młodzi brydżyści 
wracają z kilkoma medalami). Również w pierwszych 
Mistrzostwach Europy Uniwersytetów, które odbyły się 
w Chorwacji w 2009 roku, I miejsce zajęła reprezentacja 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zamiana zielonego stolika w zielony ekran
To, co jest jednak w brydżu najciekawsze, to bezpo-

średnia rywalizacja przy zielonym stoliku lub, co ostatnio 
zdarza się coraz częściej, przy zielonym ekranie, czyli 
rozgrywanie meczów i turniejów przez Internet, a więc 
z wykorzystaniem ekranu monitora (w szacie graficznej 
najbardziej popularnego portalu brydżowego BridgeBa-
seOnline dominuje ta właśnie tradycyjna zielona barwa. 

Podczas tego typu rozgrywek jesteśmy w stanie nie 
tylko sprawdzić, czego się nauczyliśmy, lecz również zy-
skać wiele przemyśleń do dalszego udoskonalania czy 
to systemu licytacyjnego, czy umiejętności rozgrywania 
kontraktów. Jeśli do tego dodamy czysto sportową sa-
tysfakcję ze zwycięstwa oraz nagrody, czasami całkiem 
znaczące – na przykład głównymi nagrodami w tego-
rocznym 20 Festiwalu „Solidarności” w Słupsku będą 
dwa samochody marki Chevrolet a łączna pula nagród 
wyniesie 250 tys. zł – to otrzymamy pełen obraz emocji, 
których może dostarczyć gra w brydża.

Uniwersytet kontra Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny

Co pewien czas organizowane są mecze brydżo-

we z zaprzyjaźnioną sekcją brydżową prowadzoną 
na szczecińskim ZUT. Ostatni taki mecz odbył się 
w dniu 3 marca 2010 r. na Wydziale Informatyki Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicz-
nego. Udział w nim wzięły cztery drużyny, po dwie 
z każdej uczelni. Organizacja rozgrywek polegała na 
wyłonieniu zwycięzców pierwszego meczu składa-
jącego się z ośmiu rozdań, którzy następnie walczyli 
o I miejsce. Pokonani w pierwszej fazie gry spotykali 
się następnie w meczu o III miejsce. Reprezentacja 
naszego uniwersytetu składała się z czternastu osób. 
W meczu po raz pierwszy w środowisku szczecińskim 
zastosowana została technologia udostępniana przez 
platformę BridgeBaseOnline, pozwalająca na bieżąco 
śledzić przebieg rozgrywek w tzw. brydżramie, czyli 
pokoju, w którym znajdują się kibice, a jednocześnie 
udostępniająca przekaz z wybranego stolika w Inter-
necie w trybie on-line. 

Przyszłość
W najbliższym czasie członkowie sekcji będą za-

angażowani w organizację II Wielomeczu Brydżowe-
go o Puchar Dziekana WNEiZ US (czerwiec br.) oraz III 
Otwartego Turnieju o Puchar Rektora US (listopad br.). 
Zwłaszcza to drugie przedsięwzięcie wymaga kilku 
miesięcy przygotowań. Przewidywany jest również 
dwudniowy wyjazd szkoleniowy do Zespołu Dworsko
-Pałacowego w Kulicach oraz utworzenie i zgłoszenie 
drużyny brydżowej AZS US, która w sezonie 2010/2011 
rozpoczęłaby udział w rozgrywkach drużynowych mi-
strzostw Polski na poziomie ligi okręgowej. Będzie to 
praktyczny poligon, pozwalający zarówno udoskona-
lać swoje umiejętności, jak i weryfikować wiedzę uzy-
skiwaną na zajęciach sekcji.  

Przełamywanie barier
W roku akademickim 2010/2011 dzięki porozumieniu władz dwóch wydziałów: Zarządzania 
i Ekonomiki Usług oraz Nauk Przyrodniczych rozpoczyna działalność wspólny kierunek studiów 
w Uniwersytecie Szczecińskim, czyli turystyka i rekreacja. 
Jednakże współpraca pomiędzy tymi wydziałami zaczęła się znacznie wcześniej, głównie 
dzięki porozumieniu dr. hab. Andrzeja Niedzielskiego prof. US, dziekana WZiEU i dr. hab. 
Jerzego Eidera prof. US, prodziekana Wydziału Nauk Przyrodniczych ds. IKF, którzy doceniając 
znaczenie kultury fizycznej, stworzyli korzystne warunki studentom pragnącym uczestniczyć 
w życiu sportowym uczelni i realizującym swoje plany sportowe poza nią.

Obecnie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 
studiuje wiele osób czynnie uprawiających sport, wśród 
nich sportowiec niepełnosprawny, Piotr Błażejczyk, 
student V roku ekonomii, który trenuje wioślarstwo od 
2008 roku w KS Start Szczecin i osiągnął w tak krótkim 

czasie znaczne sukcesy. W 2009 roku w Mistrzostwach 
Polski na ergometrze wioślarskim zdobył srebrny me-
dal a w regatach o Puchar Świata w Monachium, wio-
słując w czwórce ze sternikiem, wywalczył IV miejsce 
i zakwalifikował się do udziału w Mistrzostwach Świata. 

dr Krzysztof Krupecki

zastępca dyrektora  
ds. studiów 
niestacjonarnych 
 Instytutu Kultury  
Fizycznej US
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SPORT

Natomiast w 2010 roku w Mistrzostwach Europy na er-
gometrze wioślarskim wywalczył V miejsce. I choć Piotr 
Błażejczyk jest sportowcem niepełnosprawnym, to ulu-
bionym jego hobby są sporty ekstremalne, co niestety 
w 2009 roku wpłynęło na osiągnięty wynik podczas 
Mistrzostw Świata (XI m.), ponieważ podczas wykony-
wania niebezpiecznych ewolucji na skuterze wodnym 
uległ wypadkowi i nabawił się kontuzji uniemożliwiają-
cej skuteczną walkę o finał MŚ. 

W Instytucie Kultury Fizycznej studiuje wielu mi-
strzów różnych dyscyplin, jest wśród nich również spor-
towiec niepełnosprawny, student IV roku – Piotr Majka, 
który wiosłuje już od 5 lat i jest stypendystą Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki, które osiągnął, 
są naprawdę imponujące. W Mistrzostwach Świata 
w 2006 roku wraz ze swoją partnerką z osady – Jolan-
tą Pawlak zdobył srebrny medal, a rok później w 2007 
– brązowy. Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie 
wywalczył VI miejsce, a w Mistrzostwach Świata w 2009 
roku zdobył brązowy medal. W Mistrzostwach Europy 
na ergometrze wioślarskim w 2009 i 2010 roku zdobył 
złoty medal i do niego należy też nieoficjalny rekord 
świata w tej kategorii. 

Obydwaj sportowcy są objęci programem szko-
leniowym do Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie 
w 2012 roku. 

Na Uniwersytecie Szczecińskim studiuje wielu 
sporowców pełnosprawnych, których wszyscy zna-
my i podziwiamy, natomiast przedstawicieli sportu 
osób niepełnosprawnych zna tylko nieliczne grono 
przyjaciół, kibiców oraz osób związanych z tym ru-
chem, a przecież wszyscy oni reprezentują nas na 
najważniejszych imprezach sportowych na całym 
świecie. Obydwaj – Piotr Majka i Piotr Błażejczyk – 
umiejętnie godzą uprawianie sportu z nauką i mogą 
być przykładem do naśladowania dla tych, którzy nie 
potrafią przełamać słabości, które są w nich samych 
i usprawiedliwiają ten stan działaniem czynników 
zewnętrznych. Uprawianie sportu nie tylko wyczy-
nowego, ale również amatorskiego pozwala nam na 
przełamywanie barier pomiędzy pełnosprawnością 
i niepełnosprawnością, umożliwiając samorealizację 
w dążeniu nie tylko do mistrzostwa sportowego, ale 
również, a może przede wszystkim – do umiejętnego 
pokierowania swoim życiem w przyszłości.  

Mistrzostwa  Świata 
w Poznaniu 2009.

Od lewej:
Monika

Mierzwa, Piotr 
Błażejczyk 

(w czarnych 
okularach), Tomasz 

Kwiatkowski, Barbara 
Grocholska

fot. Piotr Majka

Igrzyska 
Paraolimpijskie
w Pekinie 2008.

Od lewej: Piotr Majka, 
Tomasz Kaźmierczak 

(w białej
koszulce) i Jolanta 

Pawlak

fot. Tomasz 
Kaźmierczak 

(samowyzwalacz)
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Iwona Wiśniewska-Salamon
TWÓRCZOŚĆ CHÓRALNA WSPÓŁCZESNYCH KOMPOZYTORÓW
SZCZECIŃSKICH W ASPEKCIE PROBLEMATYKI WYKONAWCZEJ

Autorka ujęła temat w sposób historyczny, prezentując najpierw tradycje 
muzyczne Szczecina przed 1945 rokiem, a następnie przedstawiając współ-
czesne osiągnięcia tego środowiska. Szczegółowo i rzetelnie zaprezentowała 
twórców, których dzieła są znane w przestrzeni polskiej współczesnej muzy-
ki chóralnej i wokalno-instrumentalnej. Omówiła budowę formalną i prob-
lematykę wykonawczą siedmiu wybranych utworów chóralnych. Publikację 
uzupełniają przykłady nutowe, partytury, tłumaczenia utworów oraz płyta 
CD z prawykonaniami utworów.

Piotr Ziemski
NAUKA W POSZUKIWANIU METAFIZYKI BYTU DUCHOWEGO. 
W KRĘGU MYŚLI JULIANA OCHOROWICZA

W książce autor podejmuje się udanej próby stworzenia całościowej, 
źródłowej monografi i historycznej poświęconej fi lozofi cznej twórczości Ju-
liana Ochorowicza. Ziemski z rozmysłem zrezygnował z prezentacji aktyw-
ności terapeutycznej i wynalazczej Ochorowicza; jego twórczość ściśle na-
ukową, psychologiczną, a także publicystyczną ukazał w takim zakresie, jaki 
był konieczny dla zrozumienia fi lozofi cznych poglądów polskiego myśliciela. 
Stworzył przy tym wizerunek ciekawy, różnorodny, pokazujący zarówno to, 
co w tych poglądach jest oryginalnego i swoistego, jak i to, co w nich jest 
typowego i charakterystycznego dla „klimatu intelektualnego” epoki pozy-
tywizmu.

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

Do wybranych tytułów zakupionych w Wydawnictwie ceny promocyjne!

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
71-101 Szczecin, ul. Mickiewicza 66
tel. (91) 444 20 06, 444 20 14, fax (91) 444 21 52
e-mail: wnus@uoo.univ.szczecin.pl, www.us.szc.pl/wydawnictwo 

opracowała 

Elżbieta Blicharska,
Wydawnictwo Naukowe US

wyd. 1
ISBN 978-83-7241-763-3
s. 232
format B5
oprawa miękka
cena 35,00 zł

wyd. 1
ISBN 978-83-7241-718-3
s. 122
format B5
oprawa miękka
cena 21,00 zł

Nowości
Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego 
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Ewa Frąckiewicz
NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W MARKETINGU
PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU SIECIOWYCH POWIĄZAŃ

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w środowisku wymagającym umie-
jętności dostosowywania się do zmian rynkowych. Istotne są jednak nie tyle same 
zmiany, ale ich gwałtowne przyspieszenie, także pod wpływem ekspansji nowych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. W monografi i przedstawiono zmia-
ny zachodzące w fi rmach pod wpływem rosnącego znaczenia informacji i nowych 
technologii, scharakteryzowano proces ich adaptacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem kreowanych tą drogą wartości dla klienta i fi rmy oraz pojawiającego się ryzyka, 
a także omówiono wybrane zagadnienia związane z etyką marketingu i społeczną 
odpowiedzialnością biznesu, których ranga znacznie wzrosła, między innymi pod 
wpływem rozwoju nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Red. Krzysztof Hoff mann, Justyna Koszarska, Piotr Bogalecki
UMASZYNOWIENIE

To zbiór tekstów (studentów i absolwentów z różnych ośrodków akademickich, ta-
kich jak Kraków, Warszawa, Lublin, Wrocław, Toruń, Poznań, Katowice) poświęconych 
głównie problemom wynikającym z rozwoju i zaawansowania technologicznego 
współczesnej cywilizacji. Wydana w atrakcyjnej szacie grafi cznej publikacja stanowi 
pretekst do rozważań nad różnorodną, nierzadko nieoczywistą, obecnością maszy-
ny – rozumianej zarówno jako produkt cywilizacji, jak i metafora w kulturze. Aby 
przybliżyć niektóre ze znaczeń umaszynowienia, autorzy tekstów zamieszczonych 
w pierwszej części książki („Interpretacje”) wskazują wybrane konteksty umaszyno-
wienia z perspektywy różnych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. Druga 
część tomu („Interakcje”) zawiera recenzje i omówienia książek naukowych oraz 
wydarzeń artystycznych, teksty poetyckie, a także esej poruszający problem uma-
szynowienia w negocjacjach.

MONOGRAFIE:

•	 KAZIMIERSKI	 J.,	 Recepcja	 twórczości	 Leopolda	 Buczkowskiego	
w latach 1966-1989, s. 198, cena 18,00 zł

•	 LUBKOWSKA	A.,	KLEPADŁO	M.,	Analiza	zawartości	pierwiastków	
we włosach jako ocena stanu wysycenia mineralnego organizmu 
człowieka, s. 78, cena 15,00 zł

•	 PEREPECZO	A.,	Fuzje	i	przejęcia	–	efektywność	fi	nansowa.	Wyniki	
badań zagranicznych i krajowych, s. 230, cena 35,00 zł

•	 RYCHTER	 J.,	 Językowa	 kreacja	przyrody	nieożywionej	w	utwo-
rach poetyckich Juliusza Słowackiego, s. 210, cena 20,00 zł

•	 KRÓLIKOWSKA	A.M.,	Zachowywanie	–	Porzucanie	–	Dekonstruk-
cja. Religia w świadomości młodzieży studenckiej, s. 216, cena 
34,00 zł

•	 KANIEWSKI	S.,	Stanowisko	Kościoła	katolickiego	w	Polsce	wobec	
integracji z Unią Europejską, s. 190, cena 23,00 zł

•	 GRZYWACZ	 W.,	 DRELA	 K.,	 JAŹWIŃSKI	 I.,	 KIERNOŻYCKA-SO-
BEJKO A., KWARCIŃSKA A., Polityka społeczno-gospodarcza i jej 
determinanty w procesach integracyjnych, s. 200, cena 31,00 zł

•	 ADAMCZYK	A.,	Rola	podatku	dochodowego	od	osób	prawnych	
w kształtowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, 
s. 186, cena 35,00 zł

•	 MOLCHANOVA	 O.	 (red.),	 Linguistics	 across	 culture	 2,	 s.	 186,	
cena 20,00 zł

SKRYPTY:

•	 ks.	BUJAK	J.,	 „Aby	wszyscy	stanowili	 jedno”.	Wprowadzenie	do	
zagadnień ekumenicznych, s. 178, cena 18,00 zł

ZESZYTY NAUKOWE:

•	 SZEWCZYK	A.	(red.),	Aplikacje	systemów	informatycznych.	Studia	
Informatica nr 22, ZN nr 508, s. 150, cena 21,00 zł

•	 GOŁDYKA	 L.	 (red.),	 Studia	 Sociologica	 nr	 19,	 ZN	nr	 566,	 s.	 198,	
cena 24,00 zł

•	 SOŚNICKA	 D.	 (red.),	 Colloquia	 Germanica	 Stetinensia	 nr	 18,	
ZN nr 562, s. 358, cena 40,00 zł

CZASOPISMA:

•	 Analiza	 i	 Egzystencja	 2009/9,	 czasopismo	 fi	lozofi	czne,	
red. R. Ziemińska, s. 256, cena 22,00 zł

•	 Przegląd	 Zachodniopomorski	 2009/4,	 red.	 T.	 BIAŁECKI,	 s.	 194,	
cena 20,00 zł

INNE:

•	 NIEDZIELSKI	P.,	MARKIEWICZ	J.,	NOREK	T.,	RZEMPAŁA	J.,	SKWERES
-KUCHTA M., Jak oceniać inwestycje? Wybrane aspekty analizy 
efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, s. 144

To zbiór tekstów (studentów i absolwentów z różnych ośrodków akademickich, ta-
kich jak Kraków, Warszawa, Lublin, Wrocław, Toruń, Poznań, Katowice) poświęconych 
głównie problemom wynikającym z rozwoju i zaawansowania technologicznego 
współczesnej cywilizacji. Wydana w atrakcyjnej szacie grafi cznej publikacja stanowi 

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w środowisku wymagającym umie-
jętności dostosowywania się do zmian rynkowych. Istotne są jednak nie tyle same 
zmiany, ale ich gwałtowne przyspieszenie, także pod wpływem ekspansji nowych 

wyd. 1
ISBN 978-83-7241-755-8

s. 340
format B5

oprawa miękka
cena 45,00 zł
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wyd. 1
ISBN 978-83-7241-757-2
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oprawa twarda
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Elżbieta Zarzycka

absolwentka fi lologii 
polskiej US,
redaktorka 
Wydawnictwa 
Naukowego US

Redaktorzy tomu przybliżyli zebranym tematykę 
książki, którą można potraktować jako wysłany przez 
młodych naukowców impuls do stworzenia międzyna-
rodowego dialogu i zacieśniania naukowej współpracy. 
Opowiedzieli również o sesji naukowej zorganizowanej 
w 2008 r. w Katowicach na temat umaszynowienia, któ-
rej pokłosiem jest prezentowana książka. 

Autorami zamieszczonych w publikacji tekstów są 
studenci i doktoranci, uczestnicy zajęć organizowanych 
w ramach Akademii „Artes Liberales”, czyli Międzyuczel-
nianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. 
Książkę poświęcono głównie problemom wynikającym 
z rozwoju i zaawansowania technologicznego współ-
czesnej cywilizacji.

Zdaniem Krzysztofa Hoff manna, ma być ona pre-
tekstem do rozważań nad różnorodną, nierzadko nie-
oczywistą, obecnością maszyny – rozumianej zarówno 
jako produkt cywilizacji, jak i jako metafora w kulturze. 
W pierwszej części publikacji (Interpretacje) autorzy, 
starając się przybliżyć niektóre ze znaczeń umaszyno-
wienia, wskazują jego wybrane konteksty z perspekty-
wy różnych dyscyplin szeroko rozumianej humanistyki. 
Czytelnik znajdzie tu m.in. rozważania nad wpływem no-
wych mediów na postawy społeczne, tekst o tym, w jaki 
sposób wykorzystywanie ludzkiego DNA wpływa na 
przemieszczenie opozycji natura-kultura, analizę poety-
ckich i fi lmowych prób stworzenia podmiotowości w re-
akcji na maszynowo-przedmiotowe traktowanie ciała, 
a także refl eksje nad statusem językoznawstwa czy nauk 
matematycznych w obliczu pojawienia się komputerów 
oraz Internetu. 

Druga część tomu (Interakcje) zawiera recenzje 
i omówienia książek naukowych oraz wydarzeń arty-
stycznych, teksty poetyckie, a także esej poruszający 
problem umaszynowienia w negocjacjach. 

Zestawiono więc różnorodne formy literackie i para-
literackie w celu zaobserwowania ich swoistego „współ-
działania”. Według młodych naukowców taki zabieg 
pozwoli przekroczyć ciasne ramy naukowości, powiązać 
wiedzę i sztukę, poszerzyć przestrzeń dialogu. Oczywi-
ście teza, że nowoczesne technologie nieodwracalnie 

„Umaszynowienie” 
                                 w Wasabi

zmieniły społeczeństwa i pojedynczych ludzi, nie jest 
żadną nowością, o czym wspomniała na spotkaniu Ju-
styna Koszarska, nawiązując do swojego tekstu poświę-
conego futurystom w XX wieku. 

W podobnym duchu wypowiedział się Piotr Bo-
galecki, który wprawdzie nie był obecny na promocji, 
ale przesłał nagranie video ze swoim komentarzem 
dotyczącym tematyki tomu, które zostało odtworzone 
w trakcie spotkania. 

Uczestnicy spotkania w klubie Wasabi mogli obej-
rzeć również fi lm Piotra Bosackiego pt. „Film bez dźwię-
ku”, którego kadry zamieszczono wewnątrz książki, na 
każdej ze stron. Wprawione w ruch strony dają obraz 
animowany najprostszą z technik. 

Pytania i refl eksje uczestników spotkania pokaza-
ły, że książka poprzez swoją różnorodność jest pozycją 
ciekawą i wywołuje niekiedy zaskakujące reakcje wśród 
odbiorców. 

Niecodziennym uzupełnieniem dyskusji był spektakl 
dźwiękowo-wizualny, na który złożyły się X-space kolek-
tywu propagującego technoidowe brzmienia i obrazy 
otrzymywane w technologii elektronicznej: Toster [dj], 
Fanthom [dj], Magdalena Wawrzyniak [vj], Kasia Szeszy-
cka [vj], Artur Rozen [vj]. 

Wydawnictwo serdecznie dziękuje pracownikom Biura 
Promocji i Informacji US za pomoc w przygotowaniu i realizacji 
promocji książki Umaszynowienie.

Tego nie można było przeoczyć, choć potężna zamieć śnieżna nie zachęcała tego 
dnia do wyjścia z domu. Najwytrwalsi dotarli jednak we wtorkowe popołudnie 
2 lutego br. do szczecińskiego klubu Wasabi na ulicy Kolumba, w którym odbyło się 
spotkanie z redaktorami Umaszynowienia – nowej publikacji Wydawnictwa Naukowego 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozmowę z pomysłodawcami i redaktorami książki, Justyną 
Koszarską oraz Krzysztofem Hoff mannem, w oryginalnych, postindustrialnych wnętrzach 
klubu, poprowadził prof. US Jerzy Madejski. 

Promocja książki 
„Umaszynowienie”, 
od lewej: Justyna 
Koszarska, Krzysztof 
Hoff mann, prof. Jerzy 
Madejski, prof. Andrzej 
Witkowski, Elżbieta 
Zarzycka, Cecylia 
Judek, Izabela Krupa.

fot. Magdalena 
Seredyńska

klubu, poprowadził prof. US Jerzy Madejski. 
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Paulina Olechowska: We 
wstępie do Pana nowo wydanej 
książki czytamy: „Do napisania 
wspomnień zachęciła mnie moja 
rodzina, szczególnie Paulinka”. 

Prof. dr hab. Tadeusz Białecki: 
Wnuczka od kilku lat przekonywa-
ła mnie do napisania wspomnień. 
Wielokrotnie, kiedy przebywaliśmy 
w gronie znajomych, opowiadałem 
najciekawsze wydarzenia z okresu 
wojny i tuż po niej. Ją to zawsze 
bardzo interesowało. Pewnego 
dnia postanowiłem, iż zacznę prze-
lewać na papier to, co umyka naszej 
pamięci. 

P.O.: O czym marzył mały Ta-
dek, gdy był w wieku Paulinki?

T.B.: Mały Tadek marzył przede wszystkim o tym, 
aby skończyła się wojna, o wypędzeniu z Polski Niem-
ców, o powrocie ojca z frontu i powrocie do rodzinne-
go Lublińca. 

P.O.: Pana przeżycia okupacyjne były dość 
dramatyczne: „Leżymy w kartoflisku (…) z pra-
wej strony zobaczyłem nisko nadlatujący samo-
lot (…) ujrzałem ogniki (…) wydobywające się 
z kadłuba maszyny, na ziemi pojawiła się wy-
soka fontanna ziemi (…) leżałem w redlinie na 
brzuchu, z rękami wyciągniętymi przed siebie, 
odruchowo przyciągnąłem je do siebie (…) przy 
dolatującym grzmocie wystrzałów, poczułem jak 
ziemia sypie się na moją głowę, usłyszałem prze-
raźliwy krzyk ludzi leżących po lewej stronie. Se-
ria kaemu przeszła obok mojej głowy (…) ludzie 
po lewej leżeli twarzą do ziemi, na ich plecach 
krwawe plamy …”. 

T.B.: To początek wojny, miałem wówczas sześć 
lat. Byłem za mały, aby zrozumieć, co się tak napraw-
dę dzieje. Nawet nie pamiętam, abym się bał. Byłem 
obojętny, nawet nie uświadamiałem sobie tego, że 
codziennie obcuję ze śmiercią. 

Zycie to przygoda

P.O.: Rok 1945. Droga często-
chowska z Radziechowic do Ra-
domska. „Stosy zabitych, cywilów 
i wojskowych (…) wielu nie miało 
głów (…) mężczyźni i kobiety (…) 
ciała były zamarznięte (…) niesa-
mowicie powykręcane (…) tułowia 
leżały na poboczu (…) zmiażdżone 
głowy na jezdni (…) przydrożne 
drzewa obwieszone były szcząt-
kami rozerwanych ciał ludzkich 
i końskich (…) jechaliśmy w milcze-
niu...”

T.B.: Wówczas miałem już 12 lat. 
Gdy uciekaliśmy z Radomska, co jest 
paradoksem – razem z Niemcami, była 
zima. Czyste powietrze powodowało, 
że eksplozje pocisków były jeszcze 

mocniejsze, szły niemalże „wniebogłosy”. Wybuchające 
pociski nazywałem „choinkami”, gdyż porywały za sobą 
ziemię, gruz, ludzi. Wtedy czułem strach i przerażenie, 
krzyczałem. Te wydarzenia zakorzeniły nie tylko we mnie 
nienawiść do Niemców. Pamiętam nawet radość, która mi 
towarzyszyła, gdy widziałem, jak rozstrzeliwali jednego 
z niemieckich żołnierzy, wręcz skakaliśmy ze szczęścia. 
Taka jest wojna. 

P.O.: Przy okazji tych wspomnień z dzieciństwa 
chciałabym zapytać mężczyznę w „jesieni życia”, do 
kiedy życiowe potknięcia można nazywać „błędami 
młodości”?

T.B.: To bardzo trudne pytanie. Nie można na nie od-
powiedzieć jednoznacznie. Na dojrzewanie wpływa wiele 
czynników, w moim przypadku były to przede wszystkim 
wspomnienia z okupacji. Wielokrotna zmiana miejsca za-
mieszkania, ta ciągła ruchliwość spowodowała, że zawsze 
byłem taki trochę niespokojny, wszystko mnie ciekawiło 
i interesowało. A tam, gdzie się stale docieka i szuka – 
wszystko jest przejściowe. Tak naprawdę, to chyba ustabi-
lizowałem się i dojrzałem dopiero gdzieś w 25 roku życia. 

P.O.: Po zakończeniu wojny mogło się wydawać, 
że nowe czasy zwiastują nowe perspektywy. Ale nie 

O czasach okupacji, obcowaniu ze śmiercią, umiejętności wykorzystywania danego czasu, 
życiowych marzeniach, miłości do Szczecina i podróżowania – z prof. dr. hab. Tadeuszem 
Białeckim rozmawia Paulina Olechowska. 

Prof. Tadeusz Białecki

fot. Jerzy Giedrys

Paulina 
Olechowska

asystentka 
w Zakładzie Mediów 
i Komunikowania US
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dla Pana. Przez kilka lat ciągnie się za Panem opinia, 
że:„syn andersiaka, pochodzący z reakcyjnej rodziny 
wojskowej, dopuścił się przestępstwa paląc portrety 
Stalina – nie jest godzien studiowania w Polsce Ludo-
wej”. Czy nigdy nie miał Pan chwili zwątpienia? 

T.B.: To, że się nie załamywałem, było chyba po czę-
ści efektem ciężkich przeżyć z czasów okupacji., co mnie 
uodporniło na trudne sytuacje. To jak ostre przeziębienie, 
które uodporniło mnie do tego stopnia, że praktycznie do 
dziś na nic nie choruję. 

Ale zaraz po wojnie, gdy zacząłem pracować w por-
cie, były i takie momenty, podczas których zdarzało mi 
się nawet płakać. Ale wszystko skończyło się dobrze i to 
nawet wcześniej, niż przypuszczałem. 

P.O.: Pochodzi Pan z inteligenckiej rodziny, 
w której pielęgnowano pasję historyczną. Pomimo 
pomyślnie zdanej matury nie miał Pan szans na stu-
dia. I tak jak już Pan wspomniał, przez trzy lata ciężko 
pracował Pan w porcie oraz podstargardzkim pege-
erze, zamiast realizować swe młodzieńcze marzenia.

T.B.: Na szczęście, nie myślałem stale o poważnych 
rzeczach, o życiu. Młodość ma swoje prawa. Gdy miałem 
19-20 lat, przyzwyczaiłem się do ciężkiej, fi zycznej pracy, 
i pomimo otaczającego nas „prymitywizmu” korzystałem 
z życia, na ile było to możliwe. Pamiętam, kiedy wyjeżdża-
łem z pegeeru, siedziałem już w pociągu do Lublińca – to 
płakałem z żalu za opuszczanym miejscem, które powin-
no mi się kojarzyć tylko z trudem i znojem. To są przywi-
leje młodości. 

P.O.: Poszedł Pan na studia w wieku 21 lat i tak ten 
fakt opisuje Pan z dzisiejszej perspektywy: „(..) mój 
start nie był zbyt fortunny, nie rokował nadziei na 
przyszłość (…) straciłem wiele, ale zyskałem o wiele 
więcej (…) nauczyłem się samodzielności (…) stałem 
się optymistą (…), tłumaczyłem to tak: skoro upad-
ło się tak nisko, że niżej już nie można i odbiło się od 
dna, wyszło się z tego o własnych siłach bez szwan-
ku, to może być tylko lepiej”. Czytając Pańskie wspo-
mnienia zastanawiam się, dlaczego obecnie żyjemy 
pod tak dużą presją czasu, w ciągłym pośpiechu. Czy 
taka egzystencja nie pozbawia nas pewnej refl ek-
sji nad tym, co ważne? Gdzie zagubiliśmy tę „cnotę 
cierpliwości”?

T.B.: Zgadzam się, coś w tym jest. Ale uważam, że to, 
co Pani nazwała „cnotą cierpliwości” w dużym stopniu za-
leży od cech charakteru, a nie od okoliczności. Pod tym 
względem wrodziłem się w matkę. Ona zawsze była kon-
sekwentna, praktycznie osiągnęła wszystko to, co chciała. 
Pamiętam, jak w połowie lat 70. budowaliśmy domek, to 
przyznała się, że marzyła o nim jeszcze w czasie wojny 
i dopięła swego. I ze mną jest podobnie, praktycznie zrea-
lizowałem wszystko to, czego chciałem.

P.O.: W takim razie, czy marzenia można trakto-
wać jako cel z datą realizacji?

T.B.: Z datą chyba jednak nie. Ale trzeba pamiętać, 
że jak jest okazja – to nie można jej odpuszczać. Gdy za-
cząłem pracować nad Encyklopedią Szczecina, wszyscy się 
śmiali i mówili, że nie zdaję sobie sprawy z wagi przedsię-
wzięcia. A przecież nie miałem ani złotówki na to, aby ją 

wydać. Mimo to znaleźli się autorzy, którzy zaczęli pisać 
jako woluntariusze. Encyklopedia… powstawała 18 lat, 
i się udało (dwa tomy i dwa suplementy, trzeci gotowy, 
razem ok. 2500 stron formatu A4). 

P.O.: Podsumujmy: rok 1938 – samochód na pe-
dały; 1942 – pierwsze pasje – zbieranie znaczków; 
1943 – dziesięciolatek świadkiem porodu; 1945 – 
harcerstwo; 1948 – pierwsza podróż do Szczecina; 
1949 – spalenie portretów Stalina; 1957 – pierwsze 
dżinsy. Z czego składa się ludzkie życie? 

T.B.: Jak to z czego – z samych przygód!!! Nie żałuję 
niczego. 

P.O.: Szczecin – pierwotnie miasto zsyłki. Osta-
tecznie – przystanek na całe życie. Nie żałuje Pan 
osiedlenia się w tym właśnie miejscu?

T.B.: Absolutnie nie. Mogłem mieszkać w Warszawie, 
Katowicach, Opolu – wybrałem Szczecin.

P.O.: Czy to znaczy, że w 1958 roku, kiedy Pan 
ostatecznie osiadł w Szczecinie, można było się 
w nim „zakochać”?

T.B.: Rzeczywiście, Szczecin musiał w sobie mieć „to 
coś”. Mógłbym znienawidzić to miasto, z powodu cięż-
kiej pracy w porcie – a jednak tak się nie stało. Pochodzę 
przecież ze Śląska, regionu bez morza. Jako dziecko cho-
dziłem w marynarskim mundurku. Tak więc być może 
zauroczył mnie w jakimś stopniu port, stocznia, statki? 
Przecież same miasto w tamtych latach nie robiło na mnie 
większego wrażenia. Okolice dworca, stare miasto – to 
wszystko leżało w gruzach. Zaś krajobraz urbanistyczny 
był podobny do znanych mi miast Śląska, Wrocławia czy 
Poznania. 

P.O.: Szczecin utracił w ostatnich latach swoją 
marynistyczną tożsamość. Czy jednak miłość wciąż 
trwa?

T.B.: Oczywiście. I bardzo krytycznie oceniam to, co 
się w ostatnim czasie stało ze stocznią. To jest tragedia 
tego miasta. 

P.O.: Czy uda się stworzyć nową 
tożsamość Szczecina?

T.B.: Zawsze można próbować. Ale to 
proces, który trwa wieki i nie będzie taki 
łatwy. Szczecin od zawsze miał dostęp 
do morza, czerpał z jego dobrodziejstw 
i jego wielowiekowy rozwój na nim się 
opierał. Mimo że władze lokalne co roku 
opracowują koncepcje rozwoju miasta – 
to wciąż nie ma kompleksowej, długofa-
lowej strategii.

P.O.: Czy historia dała Szczecinowi 
szansę? Jaki okres historii ma Pan na 
myśli?

T.B.: Szczecin otrzymał ogromną szansę. Wiele osób 
przemilcza fakt, iż nasze miasto w czasach Polski Ludowej 
zrobiło ogromną karierę gospodarczą. Można ją przy-
równać do kariery miasta z przełomu XIX i XX wieku. Całe 
dorzecze Odry znajdywało się wówczas w państwie pru-

Szczecin – 
przystanek 
na całe życie. 
Część 1. 
Wspomnienia 
z lat 1933-1958 
– Tadeusz 
Białecki, Książnica 
Pomorska, 
Szczecin, 2009

Książkę można 
nabyć w Dziale 
Informacji 
Książnicy 
Pomorskiej.
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skim. Nastąpiła więc jedność gospodarcza całego dorze-
cza Odry, dlatego Szczecin rozwijał się tak dynamicznie. 
Jest na to wiele dowodów, pisał o tym w swojej publikacji 
Zaplecze portu szczecińskiego w dobie kapitalizmu wolno-
konkurencyjnego 1818-1890 profesor Klemens Piotrowski. 
Niestety, ten okres świetności przerwała I wojna świato-
wa. W efekcie dorzecze Odry zostało podzielone polsko
-niemiecką granicą. Zaś po 1945 roku znów nastąpiło 
odzyskanie dorzecza Odry. Pomimo gospodarki central-
nie planowanej Szczecin znów zaczął robić gigantyczne 
postępy w rozwoju. Niestety, po 1989 roku do głosu do-
szli specjaliści, którzy nie mieli pojęcia o gospodarce mor-
skiej. Szczeciński przemysł morski został „puszczony” na 
żywioł, w efekcie ostra konkurencja z zachodu zniszczyła 
to, z czego miasto żyło przez wieki, i z czego nadal mogło-
by być dumne.

P.O.: Jak Pan, z perspektywy półwiecza, osobi-
stych przeżyć i przemyśleń, ocenia proces integracji 
mieszanki ludnościowej, która napłynęła na Pomo-
rze Zachodnie po 1945 roku?

T.B.: Odpowiedź na to pytanie znajdzie się w drugiej 
części moich wspomnień. Procesy integracyjne kończyły 
się w latach 60., kiedy to zaczęło się tworzyć pierwsze pol-
skie pokolenie, które miało prawo powiedzieć:  „Jestem 
szczecinianinem”. I pomimo systemu komunistycznego, 
który nie sprzyjał procesom integracyjnym tej mieszkanki 
ludnościowej – dokonały się one w pełni i bezkonflikto-
wo. Jak? O tym w drugiej części wspomnień. 

P.O.: Czyli nie zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że 
wciąż jesteśmy „społeczeństwem bez tożsamości”? 

T. B.: Tożsamość buduje się wiekami. My jesteśmy 
tutaj dopiero 60 lat. Sądzę, że dopiero po stu latach bę-
dziemy w stanie na to pytanie próbować odpowiedzieć 
w pełni. W Szczecinie żyją jeszcze osoby, które są tzw. lud-
nością napływową. Ale jak pytam np. moją wnuczkę, czy 
czuje się szczecinianką, odpowiada, że tak. W tym miejscu 
warto zwrócić uwagę na to, iż tożsamość miasta wyrasta 
z jego historii, a, niestety, młodsze pokolenia jej nie znają 
i się nią nie interesują.

P.O.: Panie Profesorze, wróćmy jeszcze na mo-
ment do wspomnień. Barwne opisy uwiarygodniają 
zdjęcia. W którym roku narodziła się pasja fotogra-
ficzna?

T.B.: W 1956 roku, gdy byłem na studiach. Kupiłem 
aparat fotograficzny, aby robić zdjęcia zabytków. Do lat 
70. zrobiłem około 500 negatywów tzw. architektury 
zabytkowej, zburzonych miast i budynków. Niektóre ze 
zdjęć mają dziś już wartość unikatową. 

P.O.: Miejsca, w których przebywał Pan jako dzie-
cko, młodzieniec – odwiedza Pan po wielu latach. Co 
Pan wówczas czuje?

T.B.: Stale odwiedzam stare kąty. Nawet fotografuję 
poszczególne obiekty z tego samego miejsca co przed 
wieloma laty. Chciałbym wydać album, który by je uwiecz-
nił, zdjęcia sprzed wojny, z lat 50.-60. i współczesne. Przed 
oczyma mam zdjęcia z Pyrzyc, które robiłem, stojąc w Bra-
mie Bańskiej. W latach 50. było widać tylko siatkę ulic 
i puste kwartały zarośnięte trawą. A przecież przez osiem 

wieków istnienia tego miasta były to tereny zabudowane, 
tętniące życiem. Podobnie było w Stargardzie, Kamieniu, 
Nowogardzie i innych miastach.

P.O.: Fotograf, historyk, ale przede wszystkim 
podróżnik…

T.B.: To prawda. To chyba cecha charakteru. Zasma-
kowałem w podróżach. A przecież w latach 50. i 60. nie 
miałem samochodu, tylko rower, zresztą zostawiony 
u rodziców w Lublińcu. Marzyłem o motocyklu. Podróżo-
wałem głównie autobusem lub pociągiem. Tak zacząłem 
zwiedzać różne pomorskie miejscowości. W wielu małych 
miasteczkach nie było hoteli, a i tak nie na wszystkie było 
mnie stać. Wielokrotnie spałem więc na dworcach. 

P.O.: Które miejsca chciałby Pan jeszcze zwie-
dzić?

T.B.: Włochy, przede wszystkim Rzym i Pompeje, Gre-
cję, jak i Bliski Wschód, najbardziej Egipt. Byłem natomiast 
we Francji i Hiszpanii.

P.O.: Czy prace nad powstaniem drugiej części 
wspomnień już się rozpoczęły?

T.B.: Oczywiście, jest już w fazie realizacji, przecież 
trzeba wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję... 
Będzie ona obejmowała okres do 1975 roku, kiedy zaczą-
łem pracować w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie 
US). Te wspomnienia obejmą więc okres, kiedy byłem 
instruktorem ds. bibliotecznych w Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej (obecnie Książnica Pomorska) 
oraz pracownikiem oraz później – dyrektorem Instytutu 
Zachodniopomorskiego, który był jednostką naukowo-
badawczą. 

P.O.: Dziękuję za rozmowę. Czekamy na drugą 
część wspomnień.  

PREZENTACJE

Tadeusz Białecki – ur. 21 października 1933 
w Lublińcu, w 1959 ukończył studia na wydziale 
historyczno-filozoficznym Uniwersytetu War-
szawskiego, w 1964 obronił pracę doktorską na 
UAM, tam też w 1971 r. habilitował się, od 1980 
jest profesorem nadzwyczajnym, od 1997 r. zwy-
czajnym. Po przyjeździe do Szczecina w 1958 roku 
pracował jako instruktor w Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, w latach 
1965-1974 był pracownikiem naukowo-badaw-
czym w Instytucie Zachodniopomorskim, przez 
6 lat był jego dyrektorem, od 1975 roku pracuje 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej (gdzie w latach 
1981-1984 pełnił funkcję prorektora), przekształ-
conej w 1985 r. w Uniwersytet Szczeciński.

Autor około 300 publikacji dotyczących Po-
morza Zachodniego, w tym: redaktor Encyklopedii 
Szczecina i redaktor naczelny „Przeglądu Zachod-
niopomorskiego” oraz Z dziejów rodzin szczeciń-
skich XX wieku, w 2005 r. wspólnie z profesorem 
Edwardem Rymarem wydał dwutomową Kronikę 
pomorską z XVI wieku Thomasa Kantzowa.90



Od kilkunastu lat obserwujemy wzmożone zain-
teresowanie losami Polaków, którzy w wyniku zawi-
rowań historii znaleźli się na terenie Imperium Ro-
syjskiego, a następnie Związku Radzieckiego. W ten 
nurt badawczy wpisuje się profesor Uniwersytetu 
Szczecińskiego Andrzej Furier, autor licznych prac 
poświęconych różnym aspektom życia i działalności 
Polaków na Wschodzie. Problemowi polskiej obecno-
ści na Kaukazie były poświęcone wcześniejsze książ-
ki – o polskiej aktywności dyplomatycznej w okresie 
międzywojennym i zasługach dla XIX-wiecznych ba-
dań geografi i tego obszaru – Józefa Chodźki. 

Kontakty polsko-gruzińskie
Kontakty i obecność Polaków w Gruzji mają 

wielowiekową tradycję. Ta dawniejsza dotyczyła 
przede wszystkim handlu i sięgała okresu średnio-
wiecza. Zbliżenie polsko-gruzińskie nastąpiło w XVII 
w., a jego celem była wspólna walka z Imperium 
Osmańskim. Przegląd polskiego wkładu w badania 
kaukazologiczne dowodzi, że jest on ogromny. Po-
lacy dostarczali od XVIII w. Zachodowi dokładnych 
informacji o tym obszarze i kierowali wykreślaniem 
jego pierwszych dokładnych map.

Jednakże o obecności typowej zbiorowości polo-
nijnej w Gruzji można mówić właściwie w odniesie-
niu do XIX w. i początków XX w. W końcu XIX w. na 
ziemiach gruzińskich przebywało ponad 7 tys. Pola-
ków. Głównym ich skupiskiem było Tbilisi, w którym 
największą rolę odgrywali wojskowi i inteligencja. 

PREZENTACJEPolacy w Gruzji

Nagrodzona 
monografi a

O m a w i a n a 
monografi a skła-
da się ze wstępu, 
siedmiu rozdzia-
łów problemo-
wych i zakończe-
nia. Wykaz źródeł 
a r c h i w a l n y c h , 
literatury, indeks 
osób, nazw geo-
grafi cznych i miej-
scowych, spis map 
i fotografi i oraz 
streszczenie w ję-
zyku angielskim stanowią dodatek pomocny przy 
lekturze książki. We Wstępie autor określił cel pracy 
oraz jej zakres terytorialny; wskazał również ośrod-
ki eksperckie i naukowe, które podejmują w swoich 
pracach badawczych problematykę kaukazoznaw-
czą. Do przełomu lat 80. i 90. XX w. wiedzę o historii 
stosunków polsko-gruzińskich czerpać można było 
głównie z nielicznych opracowań dotyczących histo-
rii Gruzji. 

W dwóch pierwszych rozdziałach, zatytułowa-
nych: Początki państwa i narodu gruzińskiego oraz 
Przeobrażenia polityczne w czasach nowożytnych 
i najnowszych, autor nakreślił w kolejnych podroz-
działach szereg kwestii, stanowiących swego rodza-
ju punkt wyjścia do dalszych rozważań. Jest więc 
w tych rozdziałach mowa o rozwoju gruzińskiej pań-
stwowości i walce o jej utrzymanie – najpierw z Per-
sją i Turcją, a potem z Rosją.

Rozdział trzeci: Początki kontaktów polsko-gru-
zińskich rozpoczął autor od przedstawienia genezy 
kontaktów polsko-gruzińskich, których najważniej-
szym elementem była akcja misjonarzy rzymsko-
katolickich i zabiegi dyplomatyczne. W kolejnym, 
czwartym rozdziale pracy: Napływ Polaków do Gruzji 
w XIX w. wyczerpująco omówiono m.in. działalność 
grupy polskich poetów kaukaskich. Ukazano także 
mało znane próby wykorzystania wojny kaukaskiej 
w walce niepodległościowej przez polską emigrację 
polityczną, kierowaną przez księcia Adama Jerzego 
Czartoryskiego. W rozdziałach piątym i szóstym za-

Dnia 27 marca 2010 r. w Sali Balowej Pałacu Potockich na Uniwersytecie Warszawskim 
odbyła się już po raz siedemnasty ceremonia wręczenia prestiżowych nagród „Przeglądu 
Wschodniego” autorom najlepszych publikacji naukowych poświęconych problematyce 
wschodniej, opublikowanych w 2009 r. Wśród nagrodzonych znalazł się profesor Uniwersytetu 
Szczecińskiego Andrzej Furier za książkę Polacy w Gruzji (Wydawnictwo TRIO).

dr Barbara 
Patlewicz

Instytut Historii 
i Stosunków 
Międzynarodowych 
US

Prof. Andrzej Furier 
(pierwszy z lewej) na 
ceremonii wręczenia 
prestiżowych 
nagród „Przeglądu 
Wschodniego” 27 
marca 2010 r. w Sali 
Balowej Pałacu 
Potockich na 
Uniwersytecie 
Warszawskim

fot. z archiwum 
„Przeglądu 
Wschodniego”
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tytułowanych: Życie religijne Polaków na ziemiach 
gruzińskich w XIX w. i Wzrost aktywności Polaków 
w drugiej połowie XIX i na początku XX w. obszernie 
zaprezentowano problemy życia społecznego, poli-
tycznego i religijnego Polaków. Skupiska polonijne 
konsolidowało duchowieństwo polskie. Zbudowa-
nie w 1877 r., częściowo ze składek tbiliskiej Polonii, 
kościoła pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła 
oraz praca duszpasterska księży Maksymiliana Or-
łowskiego i Józefa Baranowskiego przyczyniły się do 
odzyskiwania i podtrzymania poczucia narodowej 
tożsamości wśród Polaków. Rozdziały te mają szcze-
gólne znaczenie, ponieważ we wcześniejszych opra-
cowaniach życie religijne Polaków było opisywane 
bardzo zdawkowo lub wcale. 

Warunki pobytu Polaków w Gruzji po likwidacji 
Cesarstwa Rosyjskiego zmieniły się diametralnie. 
W związku z demobilizacją żołnierzy zabrakło w Po-
lonii dominujących wcześniej wojskowych, a liczeb-

Rękopisy i pióro 
      Ryszarda Liskowackiego
 trafiły do Książnicy Pomorskiej

PREZENTACJE

Zainteresowani archiwum twórczym pisarza mają powody do radości. W grudniu 2009 r. 
Daniela Liskowacka przekazała Książnicy Pomorskiej kilka egzemplarzy z obszernego zbioru 
męża. Gest ten można traktować jako zapowiedź dalszej przyjaznej współpracy z wdową po 
pisarzu. Rękopisy trafiły do Sekcji Rękopisów Działu Zboru Specjalnych i są już udostępnione.

ność cywilów znacznie się zmniejszyła. Ten trudny 
okres pobytu Polaków zaprezentowano w ostatnim, 
siódmym rozdziale: Polacy i ich potomkowie w XX-
wiecznej Gruzji. 

Nagrodzona książka Andrzeja Furiera zajmuje 
poczesne miejsce wśród studiów polonijnych, po-
nieważ stanowi pierwsze opracowanie monograficz-
ne przedstawiające pełny obraz polskiej obecności 
w Gruzji. Zebrany materiał źródłowy, wprowadzony 
w wielu przypadkach po raz pierwszy do obiegu na-
ukowego, pozwolił w nowym świetle ukazać wiele 
aspektów różnorodnej polskiej obecności aktywno-
ści w tym kraju. 

Wyróżnienie tomu Polacy w Gruzji cieszy tym 
bardziej, że nagroda „Przeglądu Wschodniego” trafiła 
do pracownika naukowego naszego uniwersytetu. 
Miejmy nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do 
dalszego rozwoju studiów wschodnich w naszym 
mieście.  

Biblioteka naukowa
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica 

w Szczecinie jest biblioteką o statusie publiczno-
naukowym. Prowadzi zatem różnorodną działalność, 
która służy potrzebom nauki i kształcenia. Dzięki temu 
stanowi ważny warsztat pracy naukowej i dydaktycz-
nej środowiska naukowego Szczecina i regionu. We-
dług danych podawanych przez samą bibliotekę, spo-
śród ok. 300 tys. czytelników odwiedzających rocznie 
Książnicę najliczniejszą grupę stanowią właśnie stu-
denci, pracownicy naukowi i uczniowie.

Stąd też w porównaniu z innymi bibliotekami 
publicznymi ma do zaoferowania czytelnikom o wie-
le więcej. Poza wypożyczalnią i czytelnią literatury 
naukowej, popularnonaukowej i pięknej, oferuje 
również imponujące zbiory specjalne, a wśród nich 
ponad 3500 rękopisów, starych druków, muzykaliów, 
zbiorów ikonograficznych i kartograficznych, a także 
tzw. sekretne archiwa rodzin szczecińskich. Ostatnio 
Książnica wzbogaciła się o bibliotekę profesora Hen-
ryka Markiewicza, o której pisaliśmy w poprzednim 
numerze „Przeglądu Uniwersyteckiego”. 

Agnieszka 
Majewska

studentka IV roku 
prawa oraz II roku 

dziennikarstwa 
i komunikacji 
społecznej US
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Część wielkiej całości
Prywatne archiwa pozyskuje się bardzo często na 

drodze osobistych kontaktów. W ten właśnie sposób 
do Książnicy Pomorskiej trafiły rękopisy oraz pióro 
Ryszarda Liskowackiego. Dyrekcja biblioteki zwróciła 
się do Danieli Liskowackiej, wdowy po pisarzu, z za-
pytaniem, czy nie zechciałaby nawiązać współpracy 
i przekazać choć części rękopisów z twórczego ar-
chiwum męża. W grudniu 2009 r., w trzecią rocznicę 
jego śmierci, doszło do spotkania, podczas którego 
Książnica otrzymała w darze drobną część z obszer-
nego zbioru będącego w dyspozycji żony pisarza.

Jolanta Liskowacka, kierowniczka Działu Zbio-
rów Specjalnych informuje, że całe archiwum jest 
wielkie i tylko niewielka jego część trafiła do Książni-
cy. Znajdują się w nim: liczna korespondencja, dzien-
niki, fotografie osobiste, rodzinne, ale także te, które 
są cenną dokumentacją życia kulturalnego i środo-
wiskowego Szczecina. Dar jest zapowiedzią dalszej 
współpracy, której nie ograniczają żadne wiążące 
terminy.

Rękopisy i pióro
Pozyskane materiały to zeszyt formatu A4, któ-

ry jest rękopisem powieści Ryszarda Liskowackiego 
Dzień siódmy i znowu pierwszy, pisanej od marca do 
sierpnia 1962 roku. Liczne skreślenia i poprawki po-
zwalają prześledzić tok pracy nad tekstem. Powieść 
została opublikowana w Wydawnictwie Poznańskim 
w 1963 r. i zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim kon-
kursie na prozę związaną tematycznie z Pomorzem 
Zachodnim. Jest to opowieść, w której pojawiają się 
wątki polityczne, a jej bohaterowie dokonują moral-
nych powojennych rozrachunków i podejmują trud-
ne decyzje. Na podstawie powieści powstał film Ra-
chunek sumienia w reżyserii Juliana Dziedziny, a jego 
akcja toczy się w Szczecinie i okolicach.

Drugim cennym darem jest sceniczna adaptacja 
dramatu Brzeg (reż. Jan Maciejowski), którego pra-
premiera w szczecińskim Teatrze Współczesnym od-
była się w listopadzie 1968 r. Scenopis przedstawie-
nia opatrzony jest licznymi dopiskami i notatkami 
zarówno autora, jak i reżysera. Skoroszyt, w którym 
znajdują się kartki maszynopisu, obłożony został 
afiszem teatralnym z tego przedstawienia. Żołnierski 
Brzeg – Poemat o bitwie nad Odrą, bo tak brzmi tytuł 
książki, przekształconej potem na utwór sceniczny, 
sytuuje się pomiędzy doświadczeniem osobistym 
a zbiorowym autora. W 1969 r. Liskowacki otrzymał 
Nagrodę Ministra Obrony Narodowej za sztukę TV 
Brzeg.

Następnym nabytkiem jest rękopis (w postaci 
luźnych kartek papieru maszynowego) adaptacji 
teatralnej książki Janusza Korczaka Kajtuś czarodziej, 
którą wyreżyserował Krzysztof Niesiołowski. Premie-
ra odbyła się 3 października 1963 r. w szczecińskim 
Teatrze Lalek „Pleciuga”, którego Ryszard Liskowacki 
był w tym czasie kierownikiem. 

Ostatni z przekazanych rękopisów nie jest zwią-
zany z twórczością pisarza, ale z jego uczestnictwem 
w życiu literackim Szczecina i pełnioną przez niego 

PREZENTACJE

Ryszard Liskowacki 

(pseud. Dominik, LIR, Roman, Ryl., Rys., 
Ryszard Podleśny, Vicedocent) – ur. 12 VII 
1932 r. w Warszawie, zm. 16 XII 2006 r. 
w Szczecinie – prozaik, poeta, publicysta, 
autor sztuk scenicznych, radiowych oraz 
książek dla młodzieży. Od 1954 r. związa-
ny ze Szczecinem. Był kolejno: kierowni-
kiem szczecińskiego oddziału „Sztandaru 
Młodych”, publicystą tygodnika „Ziemia 
i Morze”, kierownikiem działu kulturalne-
go „Głosu Szczecińskiego” (1954–1968), 
kierownikiem literackim Państwowego 
Teatru Lalek „Pleciuga” oraz Państwowych 
Teatrów Dramatycznych w Szczecinie. 
W latach 1968–1971 redaktor naczelny 
Ośrodka TV Szczecin, od 1971 redak-
tor naczelny miesięcznika „Spojrzenia” 
oraz stały publicysta tygodnika „Kultu-
ra”, stały współpracownik tygodników 
„Szpilki” i „Literatura”. Od 1982 założyciel 
i do 1990 r. redaktor naczelny tygodnika 
„Morze i Ziemia”. Od 1960 roku członek 
Związku Literatów Polskich, dwukrotnie 
był prezesem Szczecińskiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich (1963–1965, 
1971–1976). Laureat wielu nagród i od-
znaczeń państwowych i regionalnych.

Źródło:	Literatura na Pomorzu Zachod-
nim do końca XX wieku. Przewodnik ency-
klopedyczny pod red. Ingi Iwasiów i Era-
zma Kuźmy, Wydawnictwo Kurier-Press, 
Szczecin 2003

Zdjęcie pisarza

źródło fot.: http://
www.ksiaznica.
szczecin.pl/www/
wydarzenia/single/
id/81.
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ta Piotr Fluks oraz artysta malarz Michał Biernacki. 
W ciągu 15 lat istnienia skład redakcji zmieniał się 
parokrotnie. 24 marca 1999 roku zmarł Mirosław La-
lak. Obecnie prócz dwojga założycieli zespół tworzą: 
Iza Krupa, Piotr Krupiński i Jerzy Madejski. Wszyscy 
są polonistami, a większość – pracownikami nauko-
wymi zatrudnionymi w US.

Początki były niełatwe: sam akt założycielski po-
przedziły długie starania i perswazje, a potem przez 
pierwszy rok niepewnej jeszcze egzystencji złożenie 
każdego kolejnego numeru graniczyło z cudem, 

„Pogranicza” 
             na pograniczu 
  regionu i świata

PREZENTACJE

15 lat istnienia periodyku kulturalnego to okres na tyle długi, by nie mówić już o zjawisku 
efemerycznym, ale takim, które pozostawi ślad w historii – zarówno kultury Szczecina, jak też 
polskiego czasopiśmiennictwa. 

dr hab. Piotr 
Michałowski

prof. US, kierownik 
Zakładu Teorii 
i Antropologii 

Literatury, poeta, 
krytyk literacki 

i teatralny, 
współzałożyciel 

dwumiesięcznika 
„Pogranicza”

funkcją prezesa Szczecińskiego Oddziału Związku 
Literatów Polskich. Jest to rękopiśmienny test mowy 
wygłoszonej przez Ryszarda Liskowackiego na po-
grzebie prozaika i kolegi – barwnej postaci środowi-
ska – Jana Papugi (zm. 2 stycznia 1974 r.). 

Do przekazanych rękopisów dołączono jeszcze 
wieczne pióro, którego używał Ryszard Liskowacki.

Już udostępnione
Dary zostały zinwentaryzowane w księdze in-

wentarzowej Sekcji Rękopisów. Z nowego nabytku 
biblioteki można już korzystać, ponieważ nie ma 
zastrzeżeń co do jego udostępnienia ze strony dar-
czyńcy. Z uwagi na specyfikę tych zbiorów korzy-
stający powinni przedstawić uzasadnienie celu ich 
wypożyczenia. W przypadku studentów wymagany 
jest list polecający z uczelni. Co ciekawe, każdy udo-
stępniony rękopis ma swoją metryczkę, gdzie wpisu-
je się osoby, które w czytelni miały do niego dostęp. 
Ponadto korzystający wypełnia tzw. kartę czytelnika. 
Są to procedury stosowane we wszystkich bibliote-
kach posiadających tego typu zbiory.  

Zdjęcie karty 
tytułowej rękopisu 

powieści „Dzień 
siódmy i znowu 

pierwszy”

fot. ze zbiorów 
Książnicy Pomorskiej. 

Piętnastolecie czasopisma

Grupa inicjatywna ukształtowała się spontanicz-
nie w gronie polonistów naszego uniwersytetu oraz 
miejscowego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich – co było regułą dla większości regionalnych 
pism kulturalnych, powstających w całym kraju po 
transformacji ustrojowej. Była trzyosobowa: Miro-
sław Lalak, którego (mimo nieobecności na spotka-
niu założycielskim) zgodnie obwołaliśmy redakto-
rem naczelnym), Inga Iwasiów i niżej podpisany Piotr 
Michałowski. Prócz nich do pierwszego zespołu we-
szły dwie osoby spoza uniwersytetu: polonista i poe-94



gdyż oznaczało pokonywanie licznych przeszkód 
organizacyjnych i technicznych. By pismo powołać 
do życia, najpierw trzeba było przełamać opory ze 
strony ówczesnych władz miasta, które miały fi nan-
sować kwartalnik o charakterze raczej elitarnym niż 
popularnym, a więc nie dla masowego odbiorcy, 
a tym bardziej nie dla zysku. Z perspektywy dorobku 
piętnastolecia widać, że był to trud opłacalny, choć 
efektów nie da się ocenić wedle kryteriów ekonomii.

Występując z takim projektem parokrotnie kie-
rowaliśmy wnioski i odbyliśmy kilka debat środowi-
skowych z udziałem przedstawicieli magistratu, aż 
wreszcie jedna z nich, 5 maja 1994 r. w Galerii Kierat, 
doprowadziła do pozytywnej decyzji. Chyba właśnie 
tę datę można przyjąć za formalne narodziny, choć 
do pierwszego numeru trzeba było poczekać jeszcze 
ponad pół roku, a jego promocja odbyła się dopiero 
21 grudnia.

Zaczynaliśmy działalność prawie w trybie wę-
drownym, nosząc materiały redakcyjne w teczkach, 
a spotykaliśmy się na strychu Klubu 13 Muz, by do-
piero po czterech latach otrzymać osobne pomiesz-
czenie redakcyjne. Względna stabilizacja trwała tyl-
ko do 2008 roku, gdyż zabrakło tam dla nas miejsca. 
Nową siedzibę zyskaliśmy w willi przy al. Piastów 90, 
gdzie się mieści biuro Europejskiej Stolicy Kultury 
Szczecin 2016. Jubileusz, który obchodziliśmy 27 
stycznia 2010 roku w Piwnicy KANY, przypadł na czas 
redakcyjnej przeprowadzki. 

W 1999 roku kwartalnik udało się przekształcić 
w dwumiesięcznik, co na tle podobnych czasopism 
regionalnych w kraju było sukcesem wyjątkowym. 

PREZENTACJE

Rok później zainaugurowaliśmy serię wydawniczą 
„Biblioteka Pograniczy”, w której pierwszym tytułem 
była głośna – jak się wkrótce okazało – powieść Artu-
ra D. Liskowackiego Eine kleine, opowiadająca o dzie-
jach Szczecina tuż po wojnie i losach pozostającej 
w nim ludności niemieckiej.

Kiedy tworzyliśmy pismo, wśród wielu pomysłów 
na tytuł zaproponowałem w końcu ten, który został 
zgodnie przyjęty: „Pogranicza”. Kojarzy się wpraw-
dzie przede wszystkim z położeniem geografi cznym 
Szczecina, ma jednak sens bardziej uniwersalny: cho-
dzi w nim także o pogranicza różnych dziedzin sztuki 
i dyscyplin współczesnej humanistyki, nauki, życia 
kulturalnego i społecznego, o wielonurtowość my-
śli, a także wielokulturowość i wieloetniczność. Tak 
szeroki zakres problematyki pozwolił połączyć ideę 
pisma regionalnego z uniwersalizmem – prezentacją 
dokonań artystycznych Szczecina włączyć się w życie 
kulturalne i dyskusje ogólnopolskie. Nawiązaliśmy 
kontakty ze środowiskami twórczymi z zagranicy, 
zwłaszcza z pisarzami niemieckimi, współorganizując 
z nimi spotkania pisarzy pod nazwą Dialog. Rozwi-
nęliśmy współpracę z ośrodkami polonijnymi, m.in. 
w Bremie, Hanowerze, Lubece, Berlinie i Kopenha-
dze, ze Szwecją oraz innymi krajami bałtyckimi, Ka-
nadą i USA. Międzynarodowo-regionalny charakter 
pisma stawał się coraz bardziej widoczny – zarówno 
w tematyce kolejnych numerów, jak w zestawie pre-
zentowanych na naszych łamach autorów.

„Akademickość” periodyku (z której wielokrotnie 
czyniono nam zarzut) uznaliśmy raczej za atut niż 
słabość, gdyż dotyczy kompetencji twórców, a nie 
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profilu pisma, które nie ma charakteru naukowego, 
lecz adresowane jest do szeroko pojętych środowisk 
humanistycznych, także studenckich i licealnych. 
Takie założenia programowe realizujemy dotąd z do-
brym skutkiem. Naturalnym zapleczem współpra-
cowników jest oczywiście Uniwersytet Szczeciński, 
a „Pogranicza” stały się głównym miejscem pisarskich 
debiutów naszych studentów, absolwentów i dokto-
rantów. Z myślą o tych pierwszych uruchomiliśmy 
przy stronie internetowej pisma stronę studencką, 
którą nawiązując do tytułu dwumiesięcznika nazwa-
łem „Przemytnik”.

W ciągu piętnastu lat działalności omawialiśmy 
bieżące wydarzenia kulturalne: teatralne „Kontra-
punkty” i Festiwale Malarstwa Współczesnego, włą-
czyliśmy się w ogólnopolskie i międzynarodowe 
obchody Roku Witkacego, Gałczyńskiego, Conra-
da i Herberta. Odświeżaliśmy pamięć o przeszłości 

1.
„[fo:pa]” powstało w 2004 roku. Założyli je stu-

denci Uniwersytetu Szczecińskiego – bracia Dariusz 
i Krzysztof Trzcińscy, Piotr M. Kryk, Grzegorz Jako-
wicz, Robert Jurszo oraz Artur Szwedo. Studiowali 
prawo lub filozofię, niektórzy z nich byli związani 
wcześniej ze studencką gazetą „Eidos”. Funkcje re-
daktorów naczelnych pełnili: Piotr M. Kryk, Dariusz 
Trzciński, Robert Jurszo. Wśród stałych współpra-
cowników pisma byli m.in.: dziennikarz radiowy 
Konrad Wojtyła, naukowcy z US, m.in. prof. Ewa 
Kochan, prof. Andrzej Skrendo i prof. Andrzej Wą-
torski. Wstępne założenia nowego projektu określił 
Robert Jurszo w wypowiedzi dla lokalnego wyda-
nia „Gazety Wyborczej”: „Wytyczamy sobie rolę pasa 
transmisyjnego między środowiskiem akademickim 
a kulturą”.

To jednak nie wszystko. Twórcy pisma nie zamie-
rzali poprzestać na samej pracy redakcyjnej. Chcieli 

Filozofia nietaktu

obudować kwartalnik innymi przedsięwzięciami, 
które uczynią go bardziej widocznym na mapie kul-
turalnej miasta. Zorganizowali między innymi pięć 
edycji kilkudniowych Festiwali Myśli Drukowanej – 
imprez o bardzo pojemnej formule, w których zna-
lazło się miejsce na wykłady nie tylko szczecińskich 
naukowców, ale i na koncerty oraz pokazy filmów. 
Przygotowali także interdyscyplinarne konferencje 
powiązane z tematami kolejnych wydań, takimi jak: 
seks, przemoc czy narkotyki. Brali w nich udział lite-
raturoznawcy (np. prof. Jerzy Madejski), filozofowie 
(np. prof. Bogdan Banasiak), ekonomiści (prof. Sta-
nisław Flejterski), ale także policjanci czy pracowni-
cy MONAR-u.

„[fo:pa]” to również wydawnictwo. Ukazała się 
w nim m.in. praca Androgyn. Rzecz o ontologii płci 
prof. Kazimierza Mrówki oraz antologia komiksów 
nadesłanych na konkurs zorganizowany w ramach 

Alan Sasinowski 

absolwent filologii 
polskiej US,

pisarz, dziennikarz 
„Kuriera 

Szczecińskiego”

W listopadzie 2009 roku pojawił się ostatni, osiemnasty numer szczecińskiego kwartalnika 
filozoficzno-literackiego „[fo:pa]”, wydawanego przez Stowarzyszenie Operahaus. Było to jedno 
z najbardziej oryginalnych pism ukazujących się w naszym regionie po II wojnie światowej. 
Jego twórcy w karkołomny sposób zderzali dwa diametralnie różne języki – naukowej powagi 
i młodzieńczej prowokacji. 

Szczecina i związanych z nim wybitnych postaci – 
takich jak pisarz niemiecki Alfred Döblin. Zamiesz-
czaliśmy poezję, prozę oraz preferowaną przez nas 
eseistykę o różnej tematyce: literackiej, teatralnej, 
filmowej, pisaliśmy też o muzyce, architekturze, me-
diach (zwłaszcza radiu), muzeach, historii, polityce, 
integracji europejskiej, postkolonializmie, femini-
zmie, marynistyce. Nie sposób wymienić tu wszyst-
kich tematów, ale by dać pełny obraz dorobku, opra-
cowałem zbiorczy spis treści wszystkich wydanych 
dotąd zeszytów, których zebrało się już ponad 80, do-
stępny na stronie „Pograniczy”: www.pogranicza.pl. 
Są wśród nich także numery w języku angielskim 
i niemieckim. 

Tematem pierwszego tegorocznego zeszytu jest 
literatura europejska. Tymczasem nie brak materia-
łów na kilka następnych, a pomysłów starczy przy-
najmniej do kolejnego jubileuszu.   
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jednego z Festiwali Myśli Drukowanej. Najodważ-
niejszą pozycją w tym wydawnictwie były bez wąt-
pienia Zgwałcone oczy dra Jerzego Szyłaka, bogato 
ilustrowana książka naukowa, poświęcona obrazom 
seksualnej przemocy w komiksach. 

2.
Zgrywa, patrzenie z ukosa, zestawianie wyso-

kiego z niskim – te elementy budowały oryginalny 
profil pisma. Wystarczy otworzyć pierwszy numer 
„[fo:pa]” z października 2004 r., poświęcony ciału/
śmierci. Najważniejszym autorem jest tu zmarły 
w 2002 roku profesor filozofii Wacław Mejbaum, któ-
ry był znany nie tylko ze względu na swój dorobek 
naukowy, ale także z powodu swej ekscentryczno-
ści. Redakcja pisma z wyraźną rozkoszą tę ekscen-
tryczność uwypukliła. Esejowi Mejbauma pt. Amor 
fati towarzyszą jego charakterystyczne rymowanki. 
Na przykład taka: „Nie pierdol Panie Boże/i nie ga-
daj głupot/jeżeli Cię uwieram/to wygaś ten tupot”. 
(Nekrotyk 5/98) 

W innych numerach stosowano podobną stra-
tegię. Z jednej strony publikowano w nich tzw. 
poważne teksty o filozofii, religii i literaturze, z dru-
giej – materiały prowokacyjne, jątrzące, frywolne. 
W numerze o seksie/libido (2005 nr 2) Mirosław 
Witkowski już w tytule swego artykułu obwiesz-
czał, że Wszyscy mężczyźni to pederaści, w wydaniu 
poświęconym wojnie (2005 nr 3) mogliśmy prze-
czytać wspomnienia rosyjskiego żołnierza, który 
brał udział w konflikcie w Czeczenii, zaś w numerze 
o narkotykach (2007 nr 10) Marek Zgaiński napisał 
List do świata młodych na temat kultury narkotyko-
wej, która, wedle niego, w PRL-u jako jedyna ofe-
rowała prawdziwą wolność – bo pozwalała uciec 
przed dławiącą alternatywą między służalczością 
wobec władz a patosem opozycji. 

Intelektualna zaczepność pisma nie oznaczała 
jednak, że funkcjonowało ono jako undergroun-
dowy zin. Przeciwnie, w „[fo:pa]” teksty publikowali 
uznani pisarze i naukowcy: m.in. Hubert Klimko-
Dobrzaniecki, prof. Inga Iwasiów, prof. Jerzy Proko-
piuk...

I jeszcze jedna ważna sprawa – szata graficz-
na. Każdy numer pisma, którego layout opracował 
Przemysł Borkowski, wyglądał zupełnie inaczej, sta-
nowił osobną, spójną wizualną opowieść, na którą 
składały się fotografie, znaki graficzne, komiksy...  
„[fo:pa]" było jednym z najstaranniej wydawanych 
pism w Polsce – a już w kategoriach „pisma o lite-
raturze", „pisma o filozofii"" chyba nie miało sobie 
równych. 

3.
Jedną z książek, która ukazała się w wydawni-

ctwie „[fo:pa]”, było wznowienie pracy Bogdana Ba-

Cukrowa na wakacjach

nasiaka	poświęconej	Jacques'owi	Derridzie.	To	chyba	
nie przypadek. Bowiem najkrótsza odpowiedź na py-
tanie, czym było „[fo:pa]”, musiałaby brzmieć chyba 
tak: pismem postmodernistycznym. Oczywiście po-
jęcie „postmodernizm” jest ryzykowne, wielokrotnie 
go nadużywano, ale akurat w tym przypadku wydaje 
się trafne. W szczecińskim kwartalniku znajdziemy 
wszystko to, co jest typowe dla postmodernizmu: 
zrównanie popkultury z kulturą wysoką, rozszczel-
nienie granic naukowości, mieszanie stylistyk, po-
zornie lekkie traktowanie spraw fundamentalnych, 
tematyczny „miszmasz”, wyrastający z przekonania, 
że kulturowy kanon jest czymś, w najlepszym razie, 
mocno dyskusyjnym. 

Jednocześnie jednak pismo nie siliło się na wy-
wrotowość, nie ogłaszało żadnych szczeniackich 
rewolucji. Jeśli promowało jakąś filozofię, to była to 
filozofia nietaktu – rozumianego jako celowe zakłó-
cenie rytualnych pogadanek, jako wejście w słowo 
„dyskursowi akademickiemu”, czasami zbyt kotur-
nowemu, zbyt nadętemu. Oczywiście, taka niesfor-
ność i dywersyjność nie są niczym nowym, podobną 
strategię stosowali choćby „brulionowcy”. Niemniej 
na rynku szczecińskim „[fo:pa]” było propozycją wy-
jątkową. 

Inna sprawa, że może „duch miejsca” wywarł na 
kształcie kwartalnika mocniejsze piętno, niż chcieli-
by przyznać jego twórcy. W końcu Szczecin jest mia-
stem jak najbardziej postmodernistycznym – roz-
proszonym, pozbawionym centrum, z poważnymi 
problemami z historią. Ta nieciągłość jest dla szczeci-
nian powodem do niepokoju i melancholii za utraco-
ną (a najpewniej nigdy nieurzeczywistnioną) tożsa-
mością. Tymczasem dla redaktorów „[fo:pa]” stała się 
ona sposobem istnienia. W tym sensie twórcy pisma 
starali się udzielić nam lekcji, jak słabość przekuwać 
w siłę.

Oczywiście intelektualna niesforność to za mało, 
by radzić sobie na trudnym rynku czasopism. Kwar-
talnik (częściowo dostępny w wersji elektronicznej na 
stronie www.fopa.pl) od zawsze borykał się z proble-
mami finansowymi. Pieniądze z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Miasta były 
dalece niewystarczające, [„fo:pa"] utrzymywali głów-
nie prywatni sponsorzy. Z czasem jednak zaczęli się 
z tego mecenatu wycofywać. Do tego doszło „zmę-
czenie materiału” – redaktorzy mieli coraz mniej siły 
na robienie pisma na wariackich papierach (nigdy 
nie doczekali się nawet własnego pokoju redakcyj-
nego...), zaangażowały ich inne sprawy, indywidual-
ne kariery, a następców nie wychowali... 

Oczywiście z pewnego punktu widzenia fakt, 
że „[fo:pa]” istniało tylko kilka lat, powinien jego 
twórców cieszyć. Dzięki temu ich zaczepki i dywer-
sje nigdy nie zdążyły zmienić się w przewidywalny 
rytuał.  
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PATRONAT

organizowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług US

Cukrowa na wakacjach
II edycja konkursu fotograficznego

I miejsce w kategorii pracownik
 zdjęcie Agnieszki Budziewicz-Guźleckiej „Dwa osiołki. Tunezja”

17 marca 2010 roku komisja w składzie: dr hab. prof. 
US Wojciech Downar – przewodniczący komisji, dr Ag-
nieszka Smalec, mgr Katarzyna Orfin, mgr inż. Marcin 
Chojnowski, Katarzyna Bilska, mgr Tomasz Jankowski 
po przejrzeniu 40 zdjęć zakwalifikowanych do II etapu 
(po 20 w obu kategoriach) ze 138 nadesłanych na kon-
kurs zdjęć (104 zdjęcia w kategorii student i 34 zdjęcia 
w kategorii pracownik) zdecydowała o przyznaniu na-
gród głównych następującym uczestnikom:

Katarzyna Orfin

Biuro Promocji 
i Informacji WZiEU US

Pierwsze miejsce w kategorii pracownik:
•	 Agnieszce Budziewicz-Guźleckiej  

za zdjęcie „Dwa osiołki. Tunezja”

Pierwsze miejsce w kategorii student:
•	 Edycie Bochenek  

za zdjęcie „True Slumdog Non-Millionaire”
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Wydział Zarządzania 
i Ekonomiki Usług

Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Cukrowa 8

71–004 Szczecin
www.foto.wzieu.pl

Pozostałe miejsca:

w kategorii pracownicy

2. Mariusz Dramski „Zrobione w 
Wolińskim Parku Narodowym 
podczas pewnego upalnego 
dnia”

3. Hanna Czaja-Cieszyńska 
„Krzywe zwierciadło, Turcja 
2009”

4. Agnieszka Budkiewicz-
Guźlecka, „Pamiętajcie 
dziewczęta, jeżeli studia to 
tylko na WZiEU, czyli Kuba na 
Kubie”

5. Paweł Ogrodnik „Na rajdzie 
Dakar”,

w kategorii studenci:

2. Aneta Zaród, „Guca Festiwal, 
Serbia 2009”

3. Tomasz Slomkowski, „Żaden 
Egipt, żadna Tunezja. Jezioro 
Binowo – Magda”

4. Małgorzata Szurpicka „Żurawie 
we mgle”

5. Artur Urbański „Zakorzeniony”

Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie nagród na-
stąpiło podczas jubileuszu 20-le-
cia wydziału.

Zwycięskie zdjęcia zostały 
wyeksponowane w budynku 
Wydziału Zarządzania i Ekonomi-
ki Usług. Do końca marca można 
było oglądać wszystkie zdjęcia 
zakwalifikowane do II etapu (40 
zdjęć).

Nagrodzone prace dostępne 
są na stronie: 

www.foto.wzieu.pl 
I miejsce w kategorii student
 zdjęcie Edyty Bochenek „True Slumdog Non-Millionaire”


