
Kultura akademicka jest tematem obszernym i wykraczajàcym poza mury uczelni. Szcze-

ciƒskie artystyczne Êrodowisko akademickie oddzia∏uje na miasto, region, a coraz cz´Êciej

na kraj, a nawet Êwiat. Pracownicy, absolwenci oraz studenci anga˝ujà si´ zarówno w typo-

we, jak i w niekonwencjonalne formy ekspresji twórczej, a rola Uniwersytetu Szczeciƒskie-

go jest tu znaczàca. Uczelnia jest nie tylko mecenasem, ale tak˝e skupiskiem surowych, acz-

kolwiek obiektywnych krytyków. 

W tym numerze prezentujemy wydarzenia kulturalne wkomponowane w obchody jubi-

leuszu XX-lecia uczelni, przyglàdamy si´ dzia∏alnoÊci m∏odego jeszcze Centrum Kultury

Akademickiej, piszemy o jubileuszach zas∏u˝onych pracowników naukowych, którzy od lat

swojà pracà i obecnoÊcià wspó∏tworzà Êrodowisko akademickie Szczecina.

„Przeglàd Uniwersytecki” ewoluuje merytorycznie i graficznie. Stopniowo zmienia si´

nie tylko wizerunek pisma, ale tak˝e jego charakter. Dà˝ymy do tego, aby jako dwumiesi´cz-

nik z hermetycznego pisma Êrodowiskowego sta∏ si´ magazynem poruszajàcym problemy

uczelni, miasta, regionu. ZaÊ jako pismo opiniotwórcze, powinno zostaç wzbogacone naj-

nowszymi wynikami badaƒ oraz refleksjami Êrodowiska naukowego, zach´caç do polemiki.
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Wyrzutnia talentów s. 8 
Koordynacja i promocja studenckich projektów artystycz-
nych oraz pomoc w ich przygotowywaniu to g∏ówne cele
powsta∏ego niedawno Akademickiego Centrum Kultury.
Inicjatorami przedsi´wzi´cia sà cz∏onkowie Uczelnianej
Rady Samorzàdu Studenckiego i pracownicy Katedry Edu-
kacji Artystycznej US. Studenci i pracownicy Uniwersy-

tetu Szczeciƒskiego sà uczestnikami lub autorami wielu
inicjatyw kulturalnych i artystycznych w naszym mieÊcie.
Jednak trzeba zdaç sobie spraw´, ˝e ci, których widzimy
na scenie to tylko ma∏y procent ogó∏u ludzi, którzy majà
pomys∏y na swojà dzia∏alnoÊç i chcà je pokazaç.

Kobieca wiosna w Szczecinie s. 22
Zawiod∏y jaskó∏ki, Ênieg nie topnia∏, temperatura powie-
trza zamarza∏a i ani myÊla∏a spaÊç, dlatego w Szczecinie
praktykami przywo∏ywania wiosny zaj´∏y si´ skuteczne,
zaradne i potrafiàce – jak wiemy nie od dziÊ – porozu-
miewaç si´ z Naturà, kobiety.

Wielb∏àd w poradni s. 24
Ubogie s∏ownictwo, niepoprawnoÊç j´zykowa i b∏àd
za b∏´dem. Czy taka w∏aÊnie jest polszczyzna naszych

studentów? Trudno
temu zaprzeczyç,
ale fakt jest faktem.
Studenci, tak jak
i wielu Polaków,
niestety nie liczà si´
ze s∏owami i wi´k-
szoÊç z nich nie po-
dejmuje ˝adnych
dzia∏aƒ, by to zmie-
niç. Nie chodzi tu-
taj tylko o nauk´ or-
tografii. „˚” czy
„rz”, „u” czy „ó”?
Te zasady nie sà
najwi´kszà zmorà

naszych ˝aków. Wi´kszym utrapieniem jest ich niska kul-
tura j´zykowa, czyli brak umiej´tnoÊci Êwiadomego po-
s∏ugiwania si´ naszym j´zykiem.
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Marek Janowski
Kultura vs wolny rynek, czyli kto zarabia na kulturze?............ s. 6
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Wyrzutnia talentów .................................................................................................... s. 8

Katarzyna Grzesiuk 
Kulturalne przedwioÊnie...................................................................................... s. 9

J.Giza-St´pieƒ 
Zasypiam bez no˝a na gardle...................................................................... s. 10

Maria Kabata
Poka˝ j´zyk!...................................................................................................................... s. 12

Katarzyna Jurewicz, Monika Ha∏ubek
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Anna LeÊnik
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Mariusz Sikora
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O edukacji ekologicznej .................................................................................... s. 21
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Andrzej T´gi
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Ma∏gorzata Radomska
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Mariusz Sikora
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Marcin Lipnicki
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J. Giza-St´pieƒ
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Wiatr w ˝agle s. 37
Planowane na poczàtek sierpnia 2007 r. Regaty Wielkich
˚aglowców sà szansà na wypromowanie miasta oraz re-
gionu. Czy Szczecin „z∏apie” wiatr i skorzysta z tej szan-
sy? W listopadzie 2005 roku uczestnicy Forum Gryf wy-
razili swoje zainteresowanie i ch´ç zaanga˝owania si´
w promocj´ idei The Tall Ships” Races 2007. W konfe-

rencji wspierajàcej organizacj´ regat The Tall Ships” Ra-
ces 2007 udzia∏ wzi´∏o ponad 400 osób, przedstawicie-
li ró˝nych grup i Êrodowisk zawodowych. Obecni na spo-
tkaniu wyrazili swoje zainteresowanie przysz∏oÊcià re-
gionu, jak równie˝ mo˝liwoÊciami, jakie pojawià si´
w zwiàzku ze zlotem ˝aglowców w Szczecinie.

Internetowe cenzurki s. 40
Student oceniany jest regularnie i surowo. Ca∏a akade-
micka kariera daje si´ opowiedzieç w dziesiàtkach cyfr
wpisywanych do indeksu. Od niedawna student mo˝e
równie˝ wystawiaç oceny tym, którzy dotychczas wy-
∏àcznie posiadali ten przywilej – wyk∏adowcom. U∏atwi-
∏o to nowe medium, jakim jest internet.

Aikido – pasja na lata s. 49
Szczecin jako jedno z niewielu miast w Polsce jest miej-
scem, gdzie mo˝na çwiczyç najró˝niejsze sztuki i sporty
walki. Adepci majà mo˝liwoÊç praktykowania m.in. judo,
karate, kung fu, tai chi, taekwondo, kendo, capoeira. A aiki-
do to sztuka, która wyró˝nia si´ na tle innych swojà kul-
turà oraz pi´knem. Aikido to japoƒska sztuka samoobro-
ny, której twórcà na poczàtku ubieg∏ego wieku by∏ nie-
zwykle uzdolniony mistrz sztuk walki Morihei Ueshiba.

Zespó∏ Katedry Marketingu WNEiZ US 
Nasz cz∏owiek z pogranicza Podlasia i Mazur ........................ s. 30

M. Janowicz, S. Hoƒko, B. RzeÊniowiecka
Imponujàcy bilans..................................................................................................... s. 31

Marika Pirveli
Zaproszenie do polemiki .................................................................................. s. 33

M. i E. Gardasiewiczowie 
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Alberto Lozano Platonoff 
Wiatr w ˝agle .................................................................................................................. s. 37 

Ewa Kochan 
Dwie sprawy, a w∏aÊciwie jedna ............................................................... s. 38

Alan Sasinowski
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Tomasz Czapiewski
Internetowe cenzurki ............................................................................................. s. 40

Anna Maƒkowska
Odwaga na forum ...................................................................................................... s. 41

Katarzyna Grzesiuk
Go∏o, ale weso∏o......................................................................................................... s. 42

Marta Arent
Sztuka ekonomii ......................................................................................................... s. 43

Marta Arent
Zaoczne serca ............................................................................................................... s. 44

Dominik Zawadzki
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Katarzyna Jurewicz
Francuska przygoda............................................................................................... s. 46

Tomasz Czapiewski 
Gdzie si´ podzia∏y tamte prywatki......................................................... s. 47

Maurycy Brzykcy
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Micha∏ Nowakowski
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Kultura 
czyli kto zarabia

vs wolny rynek,
na kulturze?
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Czy w Êwiecie wolnego rynku
i rzeczywistoÊci wirtualnej
jest miejsce na tzw. kultur´

wysokà? Jaka jest dzisiaj jej rola
i kszta∏t? Kto i jak zarabia w Polsce
na kulturze? Te pytania zadajà sobie
dziÊ nie tylko Êrodowiska twórcze
i oÊrodki akademickie, ale tak˝e – co-
raz cz´Êciej – przedsi´biorcy

Kontakt z kulturà wysokà jest ka˝de-
mu spo∏eczeƒstwu niezb´dny do prawi-
d∏owego funkcjonowania i rozwoju.
Muzyka, teatr, malarstwo, literatura, za-
wsze by∏y i b´dà miejscami, w których
artysta zmaga si´ z trudnymi pytaniami
epoki. Od spo∏eczeƒstwa jednak zale˝y,
czy kultur´ uzna za wa˝nà oraz czy uda
si´ stworzyç przestrzeƒ dla jej rozwoju.

– Ludzie nie chcà interesowaç si´
kulturà, bo zwyczajnie uwa˝ajà jà
za nudnà i nie˝yciowà. Trudno si´ te-
mu dziwiç. Jedno wyjÊcie na teatralnà
adaptacj´ lektury, w towarzystwie ca-
∏ej szko∏y, wystarczy, aby zgasiç naj-
wi´kszy entuzjazm. Jest jednak coÊ, co
cieszy. M∏odzi twórcy coraz cz´Êciej
wychodzà do publicznoÊci, szukajà
z nià kontaktu, wspólnego j´zyka, na-
wiàzujà ˝ywy dialog. Jaki tego skutek?
Taki, ˝e dziÊ to dzieci uczà rodziców
wra˝liwoÊci na sztuk´ – mówi Konrad
Pachciarek, re˝yser Teatru Abanoia. 

Spo∏eczeƒstwo mecenasem
Z tà opinià w pe∏ni zgadza si´ pla-

styk prof. Zbigniew Romaƒczuk, kie-
rownik Zak∏adu Edukacji Plastycznej
i Wychowania Estetycznego Instytutu
Pedagogiki US.

– Odnalezienie si´ w Êwiecie kultu-
ry, w j´zyku jakim si´ pos∏uguje, wy-
maga odpowiedniej edukacji. Nie jest
tajemnicà, ˝e dzisiaj szko∏a nie jest
w stanie zagwarantowaç warunków,

w∏aÊciwych dla kszta∏towania si´ wra˝-
liwoÊci estetycznej. Dlatego tak wa˝na
jest edukacja przez sztuk´. We Francji

czy w Stanach
Z j e d n o c z o nyc h
zajmujà si´ tym
liczne fundacje
i stowarzyszenia.
To one, przez ró˝ne
projekty, starajà si´
uzupe∏niaç braki
w tej dziedzinie –
twierdzi profesor. 

Drugà równie
wa˝nà kwestià jest
mecenat. W krajach
Europy Zachodniej
to instytucje spo-
∏eczne i gospodar-
cze opiekujà si´ ar-
tystami ró˝nych
dziedzin i wspierajà
ich w pracy twór-
czej. Na przyk∏ad
Deutsche Bank po-
szukuje prac dobrze
zapowiadajàcych
si´ malarzy, po to,
by póêniej inwesto-
waç w ich kolekcje.
Ponadto organizo-
wane sà konkursy,
festiwale, wernisa-
˝e, majàce na celu wy∏onienie m∏odych
talentów. W Polsce ten system jeszcze si´
nie wytworzy∏. Owocuje to wÊród arty-
stów twórczà schizofrenià – by si´ utrzy-
maç, oprócz pracy nad sztukà ambitnà,
tworzà na potrzeby komercyjne.

– W takich warunkach trudno o ar-
cydzie∏a, a tylko one liczà si´ w Êwiecie
– uwa˝a stypendysta Akademii Królew-
skiej w Kopenhadze.

Kulturalne przebiÊniegi 
Sà jednak tacy, którym udaje si´ po-

konaç niekorzystne warunki i dotrzeç ze
swojà twórczoÊcià do odbiorców. Po-

wieÊç „Sukces” Alana Sasi-
nowskiego, studenta filologii
polskiej US, zosta∏a wydana
w nak∏adzie 1000 egzempla-
rzy i obecnie mo˝na jà zaku-
piç w szczeciƒskich empikach
oraz przez internet. 

– Z pewnoÊcià na tej ksià˝-
ce nie zarobi´, bo o tym mogà
myÊleç w Polsce jedynie zna-
ne nazwiska, jak choçby Pilch
czy Mas∏owska. Dla m∏odych
twórców liczy si´ przede
wszystkim fakt, ˝eby byç wy-
dawanym. Dzi´ki wsparciu

i staraniu wielu osób, uda∏o mi si´ zrobiç
pierwszy krok. Co z tego wyniknie? Zo-
baczymy – mówi Sasinowski.

Przyk∏adem na po∏àczenie kultury
i biznesu mo˝e byç mi´dzy innymi klub
Rocker. W poniedzia∏kowym cyklu
„Piosenka nie na sprzeda˝” wystàpià nie
tylko najwi´ksze gwiazdy polskiej po-
ezji Êpiewanej, ale tak˝e lokalne zespo∏y
i aktorzy szczeciƒskich teatrów.

– To bardzo dobry pomys∏ – mówi
Tomasz Czapiewski, student politologii.
– Na imprez´ na naprawd´ dobrym po-
ziomie warto wydaç te kilka czy nawet
kilkanaÊcie z∏otych. Nie widz´ powo-
dów, dla których na kulturze ktoÊ nie
móg∏by zarobiç. 

Czas na (r)ewolucj´?
Byç mo˝e nie b´dziemy w najbli˝-

szym czasie Êwiadkami masowej rewo-
lucji kulturalnej. Teatry, kina, ksi´gar-
nie, w najbli˝szych latach niekoniecznie
b´dà p´ka∏y w szwach. Jest jednak szan-
sa, ˝e wzroÊnie liczba osób, dla których
kultura nie b´dzie li tylko zb´dnym luk-
susem, ale cz´Êcià codziennoÊci. W ta-
kich warunkach sztuka by∏aby niez∏ym
polem do inwestycji, bo przecie˝ pi´k-
nie jest czyniç Êwiat pogodniejszym
i jeszcze na tym nie straciç.

Marek Janowski
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Koordynacja i promocja stu-
denckich projektów artystycz-
nych oraz pomoc w ich przy-

gotowywaniu to g∏ówne cele powsta∏e-
go niedawno Akademickiego Centrum
Kultury. Inicjatorami przedsi´wzi´cia
sà cz∏onkowie Uczelnianej Rady Samo-
rzàdu Studenckiego i pracownicy Ka-
tedry Edukacji Artystycznej US 

Studenci i pracownicy Uniwersytetu
Szczeciƒskiego sà uczestnikami lub au-
torami wielu inicjatyw kulturalnych i ar-
tystycznych w naszym mieÊcie. Jednak
trzeba zdaç sobie spraw´, ˝e ci, których

widzimy na scenie to tylko ma∏y procent
ogó∏u ludzi, którzy majà pomys∏y na swo-
jà dzia∏alnoÊç i chcà je pokazaç:

– Zbyt cz´sto inicjatywy na ró˝nych po-
lach Êwietnie si´ zaczynajà, po czym gasnà
natrafiajàc na przeszkody typu brak sprz´-
tu, lokalu czy po prostu osoby, która potra-
fi im coÊ doradziç – opowiada dr Piotr Kli-
mek, adiunkt w Katedrze Edukacji Arty-
stycznej, cz∏onek Rady Programowej ACK,
w sk∏ad której wchodzà tak˝e cz∏onkowie
Samorzàdu Studenckiego: Rados∏aw Przy-
pis, Marcin Ozga oraz Marta Rutkiewicz.

Akademickie Centrum Kultury, któ-
re rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç w grud-

niu 2005, zosta∏o utworzone, by zapobiec
wspomnianym wy˝ej sytuacjom przez za-
pewnienie profesjonalnej bazy lokalowej
oraz sprz´tu. Pracownicy Katedry Edu-
kacji Artystycznej sà równie˝ zaanga˝o-
wani w prac´ ACK i ch´tnie doradzajà
osobom zg∏aszajàcym si´ po rad´. Cen-
trum ma tak˝e promowaç gotowe projek-
ty kulturalne poprzez organizowanie
przedstawieƒ, wystaw, koncertów czy
udzielanie pomocy w nagraniu p∏yty de-
mo. Jednym s∏owem, ma dawaç szans´,
by m∏odzi twórcy mogli pokazaç swoje
pomys∏y wi´kszemu gronu odbiorców.

– Nasza pomoc jest na pewno profe-
sjonalna i mo˝e zapewniç dobry start.
Dzia∏amy troch´ jak wyrzutnia rakietowa,
wypuszczamy gotowe projekty-rakiety, ale
nie mo˝emy przewidzieç, co si´ potem
z nimi stanie. Wszystko zale˝y od ludzi
i od tego, czy b´dà mieli dalszy zapa∏ i po-
mys∏y do dzia∏ania – stwierdza dr Piotr
Klimek, który wspiera swojà radà przede
wszystkim przez projekty muzyczne.

Katedra Edukacji Artystycznej dzia-
∏a∏a w ten sposób ju˝ od dawna, jednak
ogranicza∏o si´ to wy∏àcznie do niwy mu-
zycznej. Przez wspó∏prac´ z ACK jej
dzia∏alnoÊç zosta∏a poszerzona o inne
dziedziny artystyczne, takie jak teatr, sztu-
ki plastyczne, fotografia, film.

ACK wspó∏pracuje mi´dzy innymi ze
Stowarzyszeniem Zach´ta Sztuki Wspó∏-
czesnej, szczeciƒskim oddzia∏em Mu-
zeum Narodowego oraz Miejscem Sztu-
ki „OFFicyna”.

W najbli˝szych planach ACK ma rów-
nie˝ utworzenie profesjonalnego zespo∏u
pieÊni i taƒca, który czerpa∏by z tradycji
ludowych Pomorza Zachodniego, oraz or-
ganizacj´ od przysz∏ego roku akademic-
kiego cyklicznych spotkaƒ z kinem offo-
wym. Od niedawna w pracowniach ACK
odbywajà si´ te˝ próby „Just Big Band”,
który ma mieç w swoim repertuarze mu-
zyk´ jazzowà, swingowà, a byç mo˝e na-
wet utwory w stylu funk. ACK na pewno
b´dzie pr´˝nie uczestniczy∏o w przygoto-
waniu tegorocznych juwenaliów.

Wi´cej informacji na www.us.szc.pl/ack

Katarzyna Grzesiuk
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Wyrzutnia talentów



Studenci to grupa,
w której drzemie
twórczy potencja∏ go-

towy do aktywacji o ka˝dej
porze roku, nawet gdy
trzymajà jeszcze ostatnie
przymrozki. Jaki jest ten
potencja∏ mo˝na si´ by∏o
przekonaç podczas Dni
Kultury Studenckiej, któ-
re odby∏y si´ od 10 do 12
marca 2006, w ramach ob-
chodów XX-lecia Uniwer-
sytetu Szczeciƒskiego 

Organizatorami przedsi´wzi´cia by-
li: Biuro Promocji i Informacji US oraz
kwartalnik literacko-filozoficzny [fo:pa].
Impreza zosta∏a podzielona na dni tema-
tyczne: przedstawienia teatralne, kabare-
ton oraz koncerty. Wszystkie punkty pro-
gramu odbywa∏y si´ w miejscach cz´sto
znajdujàcych si´ na trasie studenckich
w´drówek „po kultur´”.

Na teatralnych deskach
Pierwszy dzieƒ imprezy up∏ynà∏ w Te-

atrze „Kana”. Jako pierwsza wystàpi∏a
Grupa Teatralna Uniwersytetu Szczeciƒ-
skiego ze swojà sztandarowà sztukà „Wu-
jaszek Wania”, która grana jest w klasycz-
nych strojach i scenografii. Bardziej
wspó∏czesny w tematyce by∏ Teatr „Aba-
noia” ze spektaklem „Mateyko”, którego
akcja osadzona jest w Êrodowisku graffi-
ciarzy. Widz wprowadzany jest w ten
Êwiat za pomocà bardzo pomys∏owo wy-
korzystanych projekcji multimedialnych,
przedstawiajàcych graffiti ze szczeciƒ-
skich Êcian, i muzyki hip-hop. Jako trze-
ci wystàpi∏ Teatr „Nie Ma” w sztuce „Sy-
tuacje rodzinne”. Oszcz´dnie w dekora-
cjach, ale bardzo wyraziÊcie w treÊci – tak
mo˝na by w skrócie opisaç ten spektakl,
którego tematyka odnosi∏a si´ do powie-
lania negatywnych wzorców, czerpanych
od rodziców przez dzieci. Wszystkie
przedstawienia grano przy pe∏nej widow-

ni. Has∏o pierwszego dnia brzmia∏o: „Te-
atr nie gryzie” i rzeczywiÊcie nikogo nie
pogryz∏…

„Tylko dla odwa˝nych”
Kartka z takà adnotacjà mog∏aby Êmia-

∏o zawisnàç w pierwszym rz´dzie sali ki-
nowej w klubie „Kontrasty”, gdzie dru-
giego dnia imprezy odbywa∏ si´ kabare-
ton pod has∏em „Wiadomo – ˝ycie stu-
denckie w perspektywie”. Prowadzili go
cz∏onkowie najbardziej znanych szczeciƒ-
skich kabaretów. Wystàpi∏y kabarety:
„D˝azgi”, „Nie pytaj” oraz „W´ze∏”
– zwyci´zca tegorocznego Festiwalu Ka-
baretów i Sztuk Komediowych „Go∏o
i weso∏o”. Na potrzeby Dni Kultury Stu-
denckiej wspomniane kabarety dokona∏y
swoistego zjednoczenia i wyst´powa∏y ja-
ko „Grupa trzymajàca kultur´”. Widzo-
wie zostali przyj´ci bardzo goÊcinnie. Ka-
barety przygotowa∏y nawet ma∏y pocz´-
stunek: mi´dzy innymi studenckà zupk´
chiƒskà, którà mo˝na by∏o ugotowaç
na w∏asnych... kolanach. Ci, którzy cenià
sobie bliski kontakt z artystami na pewno
si´ nie zawiedli: mieli okazj´ wypowie-
dzieç si´ na dr´czàce ich tematy, a nawet
poczuç r´ce kabareciarzy na... swoich szy-
jach. Nie sprawdzi∏a si´ regu∏a mówiàca,
˝e tylko z pierwszego rz´du mo˝na zostaç
wciàgni´tym na scen´. Dwie niewiasty,
zaproszone do udzia∏u w jednym ze ske-
czów, zosta∏y wy∏owione z g∏´bi sali.
W nagrod´ przez reszt´ wieczoru mog∏y

si´ cieszyç towarzystwem tajemniczych
goÊci: aligatora i mintaja.

Kabareton by∏ pe∏en niespodzianek
i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jedna
kwestia nie by∏a dla nikogo niespodzian-
kà – sala p´ka∏a w szwach. Ch´ç do za-
aplikowania sobie du˝ej dawki dobrego
humoru wzi´∏a gór´ nawet nad niewygo-
dami zwiàzanymi z miejscami stojàcymi.
Kabareciarze nie zawiedli oczekiwaƒ pu-
blicznoÊci. Âmiechu by∏o co niemiara,
a ci, którzy robili zdj´cia cz´sto nie mo-
gli utrzymaç aparatów w r´kach. 

Goràce rytmy
Trzeciego dnia impreza zagoÊci∏a

w klubie „Breakout”. Wieczór zainaugu-
rowa∏ pokaz filmów z ˝ycia Uniwersyte-
tu Szczeciƒskiego, nakr´conych przez
Studenckà Telewizj´ Internetowà
„NIUS”. Póêniej ju˝ niepodzielnie pa-
nowa∏a muzyka. Poszczególne zespo∏y
porusza∏y si´ w odmiennych klimatach
muzycznych, co sprawi∏o, ˝e ka˝dy ze
s∏uchaczy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie.
Jako pierwszy wystàpi∏ zespó∏ „Ryko-
szept”, reprezentujàcy muzyk´ rockowà
przeplatanà raz ∏agodnymi, raz ostrzej-
szymi brzmieniami. Nast´pnie wystàpi-
li DJ Falcon i DJ JNL, obaj zach´cajàcy
amatorów szaleƒstwa na parkiecie
do ujawnienia swoich tanecznych mo˝li-
woÊci. Jednak niekwestionowanà gwiaz-
dà wieczoru by∏ zespó∏ „Czerwone Drze-
wo”, grajàcy na instrumentach perkusyj-
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nych rytmy pochodzàce z Afryki i Ame-
ryki ¸aciƒskiej. Najpierw zespó∏ rozgrze-
wa∏ publicznoÊç wraz ze swoimi ucznia-
mi dajàc koncert na oko∏o 20 b´bnów!
Potem na scen´ wkroczyli sami mistrzo-

wie rytmu. Podczas ich wyst´pu trudno
by∏o pozostaç oboj´tnym. Jedni tylko nie-

Êmia∏o podrygiwali, inni nie mogli ustaç
w miejscu i dawali upust swojej energii
w taƒcu. 

– Te rytmy budzà w cz∏owieku coÊ
pierwotnego. Nie da si´ przy nich ustaç

spokojnie – opo-
wiada o swoich
w r a ˝ e n i a c h
Marcin Mazu-
rek, student po-
litologii, cz∏onek
redakcji telewi-
zji „NIUS”.

K o n c e r t
mia∏ charakter
charytatywny.
W przerwach
mi´dzy wyst´-
pami odby∏a si´
licytacja gad˝e-
tów Uniwersy-
tetu Szczeciƒ-
skiego oraz ga-
d˝etów sporto-
wych Klubu
Pi ∏karsk iego
„Pogoƒ”. Pie-

niàdze zbierane by∏y na rzecz 17-letnie-
go Mateusza, chorego na dystrofi´ mi´-
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Êni. Dzi´ki hojnoÊci licytujàcych oraz
sponsorów zebrano tysiàc z∏otych.

Nisza do wzi´cia 
Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e marzec to

jeszcze „martwy” sezon dla tego typu
przedsi´wzi´ç. Dni Kultury Studenckiej
trafi∏y na nisz´, która czeka na zagospo-
darowanie. Wydarzenia zawarte w pro-
gramie nie zajmowa∏y ca∏ych dni, wi´c
mo˝na by∏o je traktowaç jako propozycj´
na sp´dzenie weekendowego wieczoru,
okazj´ do wyjÊcia z domu i na∏adowania
swoich kulturalnych akumulatorów.

– Âwietna zabawa ka˝dego dnia! Mam
nadziej´, ˝e za rok Dni Kultury Studenc-
kiej zaskoczà nas równie mile i przetrwajà
jako impreza cykliczna – stwierdza Marta
Jasku∏a, studentka turystyki i rekreacji US.

Mo˝na powiedzieç, ˝e Dni Kultury
Studenckiej stanowi∏y przedsmak nie tyl-
ko przed juwenaliami, ale te˝ generalnie
przed nadchodzàcymi wraz z wiosnà cy-
klami kilkudniowych imprez plenerowych.
Wielokrotnie s∏ychaç by∏o pytania, czy za-
goszczà w kalendarzu kulturalnym nasze-
go miasta na sta∏e. Nied∏ugo si´ oka˝e.

Katarzyna Grzesiuk

– Coraz wi´cej Krzysztofa Bizia w kulturze, zw∏aszcza
w jej popularnym i ogólnopolskim obiegu. Prowadzisz
tak˝e zaj´cia ze studentami na Politechnice Szczeciƒ-
skiej, wspó∏pracujesz z uniwersytetem, prowadzisz
pracowni´ projektowà. Czy to nie za du˝o, jak na jed-
nego cz∏owieka? Bywasz spe∏nionym cz∏owiekiem? 
– Tak, myÊl´, ˝e mog´ nazwaç si´ cz∏owiekiem spe∏nio-
nym, a przynajmniej – spe∏niajàcym si´, nieobawiajàcym
si´ podejmowania nowych, ró˝nych – jak zauwa˝y∏aÊ
– wyzwaƒ. Nauczy∏em si´ jednak przez ten czas je
selekcjonowaç, wa˝yç, wybieraç. Nie jestem
ju˝ tak, jak na poczàtku, zdeterminowany i bez-
krytyczny wobec ka˝dej propozycji wspó∏pra-
cy, wiem ju˝ co wartoÊciowe, wa˝ne, koniecz-
ne, a z czego mog´ spokojnie, bez szkody dla
siebie i kultury oczywiÊcie zrezygnowaç.
– Dojrzewasz wi´c w pe∏ni: i jako cz∏owiek,
i jako artysta. A co ewoluuje w twej sztuce?

– Przede wszystkim j´zyk. Na przyk∏ad ze
wzgl´dów minimalistycznych rezygnuj´ zu-
pe∏nie z wulgaryzmów. Ciekawostkà przy oka-
zji tego jest reakcja aktorów, którym nie za-
wsze to odpowiada. Ostatnio na przyk∏ad te-
atr warszawski realizowa∏ jednà z moich sztuk,
w której bohaterka grana przez Ew´ Da∏kow-

skà mia∏a w pewnym momencie wypowiedzieç
kwesti´: „Mia∏am wielu wielbicieli”, jednak

z sobie tylko znanych wzgl´dów zmieni-
∏a jà na ostrzejszà: „Mia∏am wi´cej

ch…. w g´bie ni˝ ty makaronu
w ustach” (Êmiech). I tak wi´c by-
wa. Ale mnie, ze wzgl´dów for-
malnych, ten redukcjonizm
na rzecz wi´kszej pojemnoÊci
symboliki znaku j´zykowego, je-
go rekwizytorni i prefabrykatów,

Zasypiam 
bez no˝a na gardle

Z Krzysztofem Biziem, szczeciƒskim dramaturgiem,
prozaikiem i architektem, rozmawia Joanna 
Giza-St´pieƒ
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bardziej odpowiada. Chc´, by to, co pisz´, by∏o jeszcze bardziej
skrótowe i wizualne, wyobra˝eniowe. I ascetyczne. By samo si´
otwiera∏o pod wp∏ywem czytania, oglàdania.

– Opowiedz troch´ o wspó∏pracy z Uniwersytetem Szcze-
ciƒskim. Co ci´ z nim ∏àczy?
– Po raz pierwszy kontakt z uczelnià mia∏em w 1994 roku, kie-
dy to sta∏em si´ s∏uchaczem Podyplomowego Studium Filozo-
ficznego, które zresztà ze skutkiem zadowalajàcym ukoƒczy-
∏em. Rzecz odbywa∏a si´ w weekendy. Najwyraêniej z tamtego
czasu zapami´ta∏em profesora Mejbauma (Profesor zmar∏
w 2002 r. – przyp. red.) i prof. Aleksandr´ ˚ukrowskà (obecnie
nieb´dàcà pracownikiem US – przyp. red.). W ogóle ca∏e to stu-
dium wspominam bardzo mile. Co
do obecnych kontaktów, to mia∏em epi-
zodyczny kontakt z wydzia∏em ekono-
mii US, a dok∏adniej z profesorem Lo-
zano (mowa o dr. hab. in˝. Alberto Lo-
zano-Platonoffie z Wydzia∏u Nauk
Ekonomicznych i Zarzàdzania – przyp.
red.), który za punkt honoru obra∏ so-
bie integracj´ Êrodowiska szczeciƒskie-
go, co tak˝e uwa˝a∏em za cennà inicja-
tyw´. JeÊli chodzi o wspó∏dzia∏anie
w dziedzinie literackiej, to mia∏em
przez moment propozycj´ poprowadze-
nia warsztatów pisarskich czy drama-
turgicznych, ale ˝e na innych uczel-
niach ju˝ z powodów czasowych wy-
chodzi∏o mi to po∏owicznie, postano-
wi∏em si´ tym razem wycofaç.

– Porozmawiajmy teraz o treÊci.
Przylgn´∏o do ciebie wiele przydom-
ków. Jedni mówià: wspó∏czesny, in-
ni – szczeciƒski, jeszcze inni – post-
modernista, czy te˝ – m∏ody bruta-
lista. Z którymi si´ nie zgadzasz? 
– Z niczym, bo nie lubi´ szufladek, ale
wiem, ˝e mnie si´ „tam i tam” wk∏a-
da. Nie jestem wi´c ani szczeciƒski,
chocia˝ tu mieszkam i tworz´, ani
wspó∏czesny – choç pisz´ wspó∏cze-
Ênie, bo wspó∏czeÊnie – tu i teraz – ˝yj´ i obserwuj´ Êwiat, nie
jestem brutalistyczny ani postmodernistyczny, choç ˝yj´ i pra-
cuj´ w czasach okreÊlanych tymi mianami. 

– Ale chyba z przydomkami „m∏ody” i „pokoleniowy” si´
zgadzasz? Wszak piszesz coÊ w rodzaju miniprzypowieÊci
na temat wspó∏czesnoÊci – takich jak ty, m∏odych ludzi. 
– To nie sà przekonujàce tematy: m∏odoÊç i pokoleniowoÊç. Kie-
dyÊ wierzy∏em, a teraz ju˝ nie wierz´ w te kwestie. Poza tym,
tak samo dogaduj´ si´ z pi´çdziesi´ciolatkami, jak i dwudzie-
stolatkami. Poza wspólnotà zainteresowaƒ, nie wierz´, ˝e ist-
nieje jakaÊ odgórna wspólnota wieku w ramach tych samych
roczników.

– Czyli znowu pokoleniowoÊç, m∏odoÊç, to˝samoÊç lokalna
– szczeciƒskoÊç, to kwestie dla twojej twórczoÊci drugorz´dne…
– Tak. Drugorz´dna sta∏a si´ tak˝e wspó∏czesnoÊç, bo zaczà∏em
si´gaç – jak choçby w ostatnim telewizyjnym „Fotoplastikonie”
– do przesz∏oÊci, w celu budowania narracji o wspó∏czesnoÊci.
Poza tym, myÊlenie pokoleniowe zdradza wed∏ug mnie tylko

jednà prawid∏owoÊç, mianowicie takà, ˝e i ono wraz z charak-
terystycznymi t´sknotami i marzeniami oraz potencjami – nie-
stety – minie, pozostawiajàc w pewnym momencie wszystko
i wszystkich w grzecznych uniformach doros∏oÊci. Owszem,
chcia∏bym, by by∏o inaczej, ale poza nielicznymi elitami na Za-
chodzie, zw∏aszcza z lat 70., Polsce nie uda∏o si´ wychowaç al-
ternatywnych doros∏ych. Brakuje u nas w tej nijakiej wspó∏cze-
snoÊci oferujàcej „wszystko na sprzeda˝” ariergardy kultury, ta-
kiego przyczó∏ka humanizmu. Mo˝e pokolenie dzia∏a i konso-
liduje si´ jedynie w szczególnych momentach zagro˝enia, opre-
sji politycznej? Krzyczymy wspólnym g∏osem, gdy mamy nó˝
na gardle, ale gdy wraca spokój, zasypiamy, niepomni pierw-
szych mi∏oÊci i pierwszych wrogów. Dlatego wydaje mi si´, ˝e

dziÊ, poza zdziesiàtkowanym chorobami i ma∏ostkowoÊcià, po-
koleniem intelektualistów spod znaku „SolidarnoÊci” – typu
Adam Michnik, nie ma czegoÊ takiego jak pokolenie. Mnie oso-
biÊcie brakuje tych niegdysiejszych m∏odych gniewnych, któ-
rzy nadal, jako pi´çdziesi´ciolatki, zaÊwiadczaliby o trwa∏oÊci
i sensownoÊci swoich minionych wyborów, idea∏ów, którzy by
nadal ˝yli w alternatywie, a nie jak stateczni bankowcy ze Êred-
nià stabilizacjà.

– Wi´c dla ciebie warunkiem mówienia w literaturze, czy
w teatrze, jest raczej otwartoÊç na innych, wra˝liwoÊç na g∏o-
sy i racje, interakcyjnoÊç, a nie jakieÊ sztuczne cezury ty-
pu: to˝samoÊç miejska, to˝samoÊç wspó∏czesna, to˝samoÊç
postmodernistyczna, p∏ciowa, pokoleniowa?
– Mnie nie interesujà modne tematy, mnie interesuje próba od-
powiedzi na pytania, z którymi inni nie dajà sobie rady, z któ-
rymi nie dajà sobie rady inne dyscypliny naukowe czy sztuki.
Dramat, jak i proza majà szans´ tymi tematami zajàç si´ bez
obaw o sp∏aszczenie sprawy. 

Zdj´cia udost´pni∏ Teatr Wspó∏czesny
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Kultura j´zyka to jeden z przed-
miotów wyk∏adanych na naszej
uczelni. Jego celem jest kszta∏-

towanie u przysz∏ych humanistów
umiej´tnoÊci poprawnego pos∏ugiwa-
nia si´ wspó∏czesnà polszczyznà w ró˝-
nych sytuacjach komunikacyjnych

W szerszym znaczeniu kultura j´zy-
ka jest wra˝liwoÊcià na s∏owo i sk∏ania
do uÊwiadomienia sobie, ˝e w∏aÊnie j´-
zyk jest wartoÊcià samà w sobie, a jego
doskonalenie jest warunkiem rozwoju kul-
tury narodowej. 

Stàd te˝ nasuwa si´ pytanie, czy tro-
ska o j´zyk ma byç udzia∏em tylko huma-
nistów? Czy ka˝dy inny u˝ytkownik j´-
zyka jest z niej zwolniony?

Mo˝na zaryzykowaç twierdzenie, ˝e
w murach uczelni spotykajà si´ dwa j´zy-
kowo-kulturowe Êwiaty. Pierwszy z nich
to Êwiat studentów i ich j´zyka, który da-
leki jest od idea∏u. Zauwa˝alna jest mo-
da na bylejakoÊç mówienia, poczàwszy
od sposobu wypowiadania s∏ów, a skoƒ-
czywszy na operowa-
niu ubogim s∏ownic-
twem. Ze s∏ownictwa
studenckiego znikajà
przymiotniki, które
w subtelny i dok∏adny
sposób obrazujà nasze
emocje. Zwykle stu-
dent na pytanie: – Ja-
ka by∏a pogoda? od-
powiada – Fajna.
A opowiadajàc o cie-
kawym filmie, mówi:
Super! W tak ubogi
sposób m∏ody cz∏o-
wiek oddaje ogromne
bogactwo wra˝eƒ,
które towarzyszy∏o je-
go poczynaniom.
Z takich wypowiedzi
nic w∏aÊciwie nie wy-
nika poza faktem, ˝e
mówiàcy jest zadowo-
lony. JeÊli dodaç
do tego inne zjawiska
j´zykowe, jak choçby
natr´tne zapo˝yczenia
angielskie, na przy-
k∏ad: Nasz rok jest the

best! Wow, jakie ∏atwe pytania pani zada-
je! Mam problem ze znalezieniem nota-
tek, albo wulgaryzacj´ j´zyka (której przy-
k∏adów przytaczaç chyba nie trzeba), to
obraz polszczyzny m∏odzie˝y nie jest
optymistyczny. 

Z zagadnieniem kultury j´zyka bez-
poÊrednio zwiàzana jest kwestia grzecz-
noÊci j´zykowej. JeÊli padajà z ust studen-
tów takie s∏owa: Panie profesorze przy-
nios∏am prac´, ale sorrki, ˝e tak póêno
– nie pozostaje nic innego, jak ubolewaç
nad uproszczeniem formu∏ grzecznoÊcio-
wych i tylko przypomnieç, ˝e j´zyk pol-
ski dostarcza nam wielu form, które s∏u-
˝à okazaniu skruchy w sposób elegancki
i odpowiedni do sytuacji, choçby: jest mi
niezmiernie przykro, bardzo przepraszam,
prosz´ mi wybaczyç. Naruszeniem mode-
lu grzecznoÊci j´zykowej jest pomijanie
wyrazów pan i pani w formach adresa-
tywnych, na przyk∏ad: Doktorze, czy dok-
tor sprawdzi na jutro kolokwium? lub my-
lenie tytu∏ów naukowych wyk∏adowców. 

Nie wszyscy studenci odczuwajà te˝

stylistyczny charakter form grzecznoÊcio-
wych wyra˝onych w formie trybu przy-
puszczajàcego. Prawdopodobnie sàdzà,
˝e jest to proÊba, przed którà mo˝na si´
uchyliç, która daje mo˝liwoÊç wyboru.
Do studentki, która przysz∏a na konsul-
tacje i po∏o˝y∏a na moim biurku swoje
notatki, ksià˝ki, czapk´ i torebk´, zwró-
ci∏am si´ s∏owami: Czy mog∏aby pani za-
braç te rzeczy i powiesiç na wieszaku.
W odpowiedzi us∏ysza∏am: Nie, to mi zu-
pe∏nie nie b´dzie przeszkadzaç, prosz´
mnie ju˝ pytaç. 
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Zdawaç by si´ mog∏o, ˝e studenci polonistyki to wdzi´czny przedmiot badaƒ j´zykoznawczych.
Nic bardziej mylnego. Nasze obserwacje j´zyka studentów prowadzà do nast´pujàcych wniosków

Studenci znajà s∏owa, które w s∏ownikach kwalifikowane sà jako wzorcowe, nie u˝ywajà ich jed-
nak zbyt cz´sto, a je˝eli ju˝ u˝ywajà, to w sposób instrumentalny, w zale˝noÊci od zamierzonego ce-
lu (np. by zrobiç dobre wra˝enie na otoczeniu). Natomiast wyrazy sklasyfikowane jako wulgarne zna-
jà lepiej ni˝ niejeden podwórkowy „malarz”! Analizujàc u˝ytkowników, rozró˝niç mo˝na dwa obozy:
konserwatywny, który szanujàc czystoÊç j´zyka, nie plami si´ ich u˝ywaniem, i – nazwijmy to – „po-
st´powy”, który w sposób sfunkcjonalizowany stosuje je nazbyt cz´sto, acz trafnie i dosadnie. Socjo-
lekt tej grupy charakteryzuje si´ specyficznym nazywaniem przedmiotów, których postronny s∏uchacz
nie jest w stanie rozszyfrowaç. Sà to najcz´Êciej skrótowce, np. HLP (Historia literatury polskiej) czy
NOL (Nauka o literaturze). Wi´kszoÊç wyrazów u˝ywanych jako slangowe jest zapo˝yczonych od grup
m∏odszych, bardziej p∏odnych pod tym wzgl´dem. Studenci, tak jak uczniowie, czujà si´ „fazowo”,
„d˝i”, „zajefajnie”. 

Ciekawym zjawiskiem jest Êwiadome i z roku na rok coraz doskonalsze u˝ywanie ironii (nie ma ba-
daƒ, które by stwierdzi∏y, czy przyczyni∏ si´ do tego pewien wyk∏adowca HLP). Inne zjawiska obserwo-
wane w tej grupie to zabawy j´zykiem. Ich pierwsza odmiana polega na celowym robieniu b∏´dów, np.
„w∏anczaç”, „w cudzys∏owiu”, „umià, ale nie rozumià”, a druga na u˝ywaniu s∏ów niezrozumia∏ych dla
postronnych s∏uchaczy, np. „ekwiwalentne semantycznie, ale ró˝niàce si´ komponentem somatycznym”.
Nie zawsze i nie wszyscy mogà zrozumieç, na czym polega dobra zabawa tych m∏odych ludzi, dlatego
ze wzgl´du na swój wyrafinowany stosunek do j´zyka, jest to grupa doÊç hermetyczna.

Marta Ruciƒska, Marta M. Zió∏kowska
studentki V roku polonistyki 

Poka˝ j´zyk!



Na marginesie trzeba wspomnieç, ˝e
czasami k∏opoty z kulturà j´zyka ∏àczà si´
z brakiem znajomoÊci savoir-vivre’u. Stu-
denci zapominajàcy pukaç do pokojów

wyk∏adowców, wchodzàcy ca∏ymi grup-
kami na konsultacje i niezamykajàcy
za sobà drzwi, nie nale˝à, niestety,
do rzadkoÊci. Zdarzajà si´ tak˝e sytuacje,

w których student wchodzàcy bez wyraê-
nego zaproszenia do pokoju wyk∏adowcy,
„cierpliwie” czeka na koniec prowadzo-
nej w∏aÊnie rozmowy telefonicznej, uwa˝-
nie s∏uchajàc, o czym jest mowa. 

Z drugiej strony jest Êwiat j´zyka pre-
zentowanego przez wyk∏adowców, który
nie jest wolny od pewnych manier. Tema-
tyka naukowa wyk∏adów wymaga, by
do minimum ograniczyç s∏ownictwo eks-
presywne na korzyÊç terminologii nauko-
wej i wyrazów obcych Êwiadczàcych
o erudycji mówiàcego. Jednak trzeba si´
tak˝e liczyç z mo˝liwoÊciami percepcyj-
nymi odbiorcy, pami´taç o s∏uchajàcych,
którzy przede wszystkim majà zrozumieç
istot´ t∏umaczonych zagadnieƒ. Nie dla
wszystkich nauczycieli akademickich
wa˝ne sà oczekiwania studentów, którzy
majà nadziej´, ˝e wyk∏ad b´dzie zawie-
ra∏ same najistotniejsze zagadnienia,
a wyk∏adowca rozwieje wszelkie nieja-
snoÊci i wàtpliwoÊci. Jednak nierzadko
studenci spodziewajàcy si´ uporzàdko-
wanego i ciekawego wyk∏adu, wolnego
od zb´dnych dygresji, wychodzà z zaj´ç
rozczarowani. 

Warto pami´taç, ˝e jakoÊç j´zyka
wp∏ywa na jakoÊç kontaktów mi´dzy
ludêmi. By∏oby dobrze, gdyby wszyscy,
zarówno studenci, jak i wyk∏adowcy, ma-
jàc ÊwiadomoÊç w∏asnych ograniczeƒ
i niedoskona∏oÊci, nie ustawali w pracy
nad kulturà j´zyka.

Maria Kabata
Autorka jest doktorem w Instytucie 

Polonistyki i Kulturoznawstwa
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Cool-strony?
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Kultura akademicka wesz∏a
do wirtualnego Êwiata. Dzi´ki
internetowi dociera do szero-

kiego grona odbiorców, pobudzajàc ich
do udzia∏u w przedsi´wzi´ciach kultu-
ralnych. Oto mapa serwisów interne-
towych US, która mo˝e staç si´ dla wie-
lu studentów niezb´dnym przewodni-
kiem w ˝akowskim ˝yciu

Niewàtpliwie serwisem najbardziej
nastawionym na promowanie i pokazy-

wanie studenckiej kultu-
ry akademickiej sà Kultu-
ralia. Znajdziemy tutaj in-
formacje o bie˝àcych wy-
darzeniach, studenckich
przedsi´wzi´ciach i rela-
cje z przesz∏ych imprez.
Serwis zawiera linki
do stron szczeciƒskich te-
atrów, kin, muzeów, jed-
nak przede wszystkim
g∏ównà uwag´ skupia

na rozpropagowywaniu dokonaƒ uniwer-
syteckich ˝aków. Dzi´ki niemu poznaje-
my nieznane dotàd amatorskie teatry, ze-
spo∏y, artystów. Dowiadujemy si´, gdzie
naj∏atwiej do nich dotrzeç, obejrzeç czy
pos∏uchaç. Serwis ma za zadanie promo-

ry
s.
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waç m∏odych ludzi, pokazywaç ich talent
i pasj´, z jakà si´ anga˝ujà. Uczestniczyç
w tworzeniu portalu mo˝e ka˝dy. Kultu-

ralia czekajà na m∏odych artystów, któ-
rzy chcà sami o sobie opowiedzieç.

Po ∏yk kultury warto te˝ zajrzeç do Stu-

denckiego Centrum Kultury „Kontrasty”
– ma ono w∏asnà witryn  ́internetowà z opi-
sem funkcjonujàcych tam grup teatralnych,
urzàdzanych imprez, a nawet menu.

Wszelkie niezb´dne dane dotyczàce
unijnych stypendiów, pomocy material-
nej, domów studenckich zagubiony ˝ak
znajdzie na stronach serwisu Student. Za-
mieszczane tu informacje sà bardzo przy-
datne studentowi. Znajdziemy przygoto-

wane do pobrania formu-
larze, regulamin studiów,
opis domów studenckich.
Opisano równie˝ uczel-
niane ko∏a naukowe, co
u∏atwia zapoznanie si´
z nimi i dotarcie do utwo-
rzonych przez ich cz∏on-
ków stron internetowych.
Poszukujàcy mo˝liwoÊci
odbycia sta˝u czy praktyk
równie˝ tutaj znajdà po-
moc. Przygotowano ofer-
ty firm, odnoÊniki do przy-
datnych stron, tak by stu-

dent bez problemu uczestniczy∏ w wirtu-
alnym rynku pracy. Na g∏ównej stronie
znajdziemy bie˝àce informacje ze studenc-

kiego ˝ycia zarówno spor-
towego, naukowego, jak
i kulturalnego. ˚ycie stu-
denckie relacjonujà media
akademickie: internetowe
radio PDD FM, interneto-
wa telewizja NIUS oraz
obiektywnie-subiektywne
(jak sami z uÊmiechem
mówià) pisma „Teka”
na politologii, „Kontekst”
na socjologii i „Lexus”
na prawie.

Pr´˝nie rozwija si´
portal poÊwi´cony sporto-
wi akademickiemu. Kalen-

darz imprez nie pozwoli przegapiç ˝ad-
nych atrakcji, a informacje o zawodnikach
i ich osiàgni´ciach przybli˝à stan uczel-

nianego sportu. Portal
przedstawia sekcje Akade-
mickiego Zwiàzku Spor-
towego, relacje z mi-
strzostw, linki do cieka-
wych stron o tematyce
sportowej. Pozwala bezpo-
Êrednio trafiç w samo cen-
trum Êrodowiska zajmujà-
cego si´ sportem i aktyw-
nie uczestniczàcego w je-
go promowaniu. Zwiàza-
ny jest z tym mi´dzy inny-
mi projekt Mistrz, majàcy
na celu promocj´ on-line
m∏odych sportowców-stu-

dentów Uniwersytetu Szczeciƒskiego. Ka˝-
dy z nich otrzymuje od uczelni nieodp∏at-
ny serwis internetowy i od tej pory na stro-
nie www samodzielnie kreuje swój wize-
runek w wirtualnym Êwiecie. Staje si´ je-
go aktywnym cz∏onkiem, przyczyniajà-
cym si´ do rozrostu i wzbogacenia infor-
macji o studenckich dokonaniach.

Przestrzeƒ internetowa to tak˝e miej-
sce na sztuk´ spoza uczelni – strony te-

atrów: Polskiego, Wspó∏czesnego, Ple-
ciugi, Krypty, Kany; Opery na Zamku,
pozwalajà internautom poznaç ich histo-
ri´, sprawdziç aktualny repertuar, prze-
czytaç recenzje, a nawet zarezerwowaç
bilety. Srebrny ekran ma tak˝e swojà wir-
tualnà reprezentacj´ – Multikino, Helios,
Pionier, Zamek i wiele innych szczeciƒ-
skich  instytucji – przedstawia na swoich
stronach informacje o filmach, biletach
i promocjach, na te ostatnie zw∏aszcza
polujà kinomani.

Wirtualne miasto on-line lansuje pro-
jekty kulturalne b´dàce jego wizytówkà
– swojà witryn´ ma festiwal „Kontra-
punkt”, dwumiesi´cznik „Pogranicza”,
kwartalnik [fo:pa], Klub 13 Muz, a w tym
wszystkim pomaga zorientowaç si´ kilka
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Wirtualny Âwiat Kultury

Serwisy informacyjne
www.szczecin.pl
www.wszczecinie.pl
www.infoludek.pl

Serwisy kulturalne
www.szpak.szczecin.pl
www.us.szc.pl/kultura
www.echo.v.pl

Media i czasopisma
http://pddfm.univ.szczecin.pl/stara
www.us.szc.pl/nius
www.us.szc.pl/teka
www.us.szc.pl/lexus
www.us.szc.pl/kontekst
www.us.szc.pl/przeglad
http://pogranicza.szczecin.art.pl
www.fopa.pl

Teatry, kina etc.
www.teatrpolski.szczecin.pl
www.wspolczesny.szczecin.pl
www.opera.szczecin.pl
www.pleciuga.pl
www.zamek.szczecin.pl/krypta
www.kana.art.pl
www.klub13muz.pl
www.filharmonia.szczecin.pl

www.heliosnet.pl
www.multikino.pl
www.kino-pionier.com.pl
www.zamek.szczecin.pl/kino

Miejsca sztuki
www.kontrapunkt.pl
www.studentnews.pl
www.kontrasty.szczecin.pl
www.breakout.pl
www.officyna.art.pl



serwisów kulturalnych: popularny jest por-
tal SZPAK – Szczeciƒski Przeglàd Aktu-
alnoÊci Kulturalnych – oraz elektronicz-
na wersja informatora Echo, ponadto In-
foludek, Szczeciƒski Serwis Samorzàdo-
wy, Wirtualny Szczecin.

Okazuje si´, ˝e kultura to po prostu

wielka sieç…powiàzanych ze sobà ser-
wisów, portali, stron. Labirynt, w którym
ka˝dy szlak ma rozwidlenia, którymi to
trafiç mo˝emy do kolejnych miejsc z dro-
gowskazami kierunków na nast´pne. I tak
obcowanie w wirtualnym Êwiecie z kul-
turà mo˝e okazaç si´ fascynujàcà podró-

˝à po znanych, ale te˝ nieodkrytych do-
tàd miejscach. Warto po zapoznaniu si´
z ofertà elektronicznà po prostu wyjÊç
z domu i poznaç smak rzeczywisty!

Katarzyna Jurewicz
Monika Ha∏ubek
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Zapisy prawne majà u∏atwiaç ˝y-
cie obywatelom danego paƒ-
stwa. Co mo˝na zrobiç, aby

prawo by∏o màdre, na to i podobne py-
tania odpowiada∏ w swoim wyk∏adzie
profesor Luc Wintgens

Na poczàtku marca br. Wydzia∏ Pra-
wa i Administracji US goÊci∏ profesora
Luca Wintgensa z Centrum Legislacji,
Regulacji i Legisprudencji Katolickiego
Uniwersytetu w Brukseli. Profesor jest
absolwentem prawa i filozofii uniwersy-
tetów w Leuven, Pary˝u i Yale, wyk∏ada∏
na uniwersytecie w Yale, a obecnie uczy
teorii prawa na Katolickim Uniwersyte-
cie w Leuven. Jest redaktorem czasopi-
sma „My Philosophy of Law”, autorem
licznych publikacji dotyczàcych filozofii
spo∏ecznej, prawa naturalnego, pozyty-
wizmu prawniczego, spójnoÊci prawa, ar-
gumentacyjnej teorii legislacji. 

Otwarty wyk∏ad wyg∏oszony przez
profesora dla studentów i pracowników
US poÊwi´cony by∏ zagadnieniu „Legis-
prudencji jako nowej teorii legislacji”.
Konkludujàc prof. Wintgens podkreÊli∏,
˝e musimy trzymaç si´ ducha prawa, a co
wi´cej, musimy dostosowywaç nasze pra-
wo do zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci.
Mamy bowiem prawo do najlepszych za-
sad, regu∏ istniejàcych w danym momen-
cie, do najlepszych decyzji podejmowa-
nych przez s´dziego. Co istotne, w demo-
kracji nie tylko wymagamy od s´dziego
podejmowania decyzji, ale tak˝e ich uza-
sadniania. Po wyk∏adzie mo˝na by∏o w∏à-
czyç si´ do dyskusji. Pad∏o mi´dzy inny-
mi pytanie, czy istniejà jakieÊ cechy, któ-

MàdroÊç prawa
– prawdziwa màdroÊç

MàdroÊç prawa
– prawdziwa màdroÊç
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re charakteryzujà dobrego legislatora, jeÊli tak, to jakie i czy sà
czymÊ z czym si´ rodzimy, czy sà one mo˝e czymÊ, co naby-
wamy w procesie zdobywania wiedzy, wykszta∏cenia, wreszcie
w toku póêniejszej praktyki. Profesor w odpowiedzi, z charak-

terystycznym dla siebie poczuciem humoru, stwierdzi∏, ˝e sà
trzy takie cechy: po pierwsze, skromnoÊç, po drugie, talent
do opowiadania kawa∏ów, a po trzecie – brak interesów w po-
dejmowanych decyzjach.
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Z prof. Lucem Wintgensem rozmawia Anna LeÊnik

– Studiowa∏ pan filozofi´ i prawo na trzech ró˝nych uniwersytetach – dlaczego?
– ˚aden uniwersytet sam w sobie nie jest dobry… Ka˝dy ma w∏asnà tradycj´ i dlatego musimy wyje˝d˝aç na studia za grani-
c´, co jest konsekwencjà procesów globalizacji.

– Czy goÊci∏ pan wczeÊniej na którymÊ z polskich uniwersytetów?
– Tak, kilka razy odwiedzi∏em Uniwersytet Jagielloƒski w Krakowie. Uwa˝am, ˝e to Êwietna uczelnia.

– A jak si´ panu podoba Uniwersytet Szczeciƒski? 
– Uniwersytet jest uczelnià m∏odà, ale dynamicznie si´ rozwijajàcà. Wa˝ne jest, ˝e posiada Êrodki finansowe, co widaç cho-
cia˝by po stanie zaadaptowania budynków uniwersytetu, tych wszystkich pi´knych salach wyk∏adowych, gabinetach pracow-
ników. Uwa˝am jednak, ˝e pieniàdze powinny byç raczej inwestowane w ludzi, ani˝eli w budynki. Co do wspó∏pracy – z ch´-
cià byÊmy jà nawiàzali, bo studenci z Polski dali si´ poznaç jako ambitni i pracowici ludzie. Jak na razie jest ich jednak wcià˝
niewielu, co jest oburzajàce, jak dla mnie, bo nie korzystajà z mo˝liwoÊci, jakie si´ przed nimi pojawiajà! 

– W swojej ksià˝ce „Practical and Theoretical Problems of Legislation” pisze pan o istnieniu czterech podstawowych
zasad prawa: zasady alternatywnoÊci, zwartoÊci normatywnej, tymczasowoÊci i zasady spójnoÊci. Czy uwa˝a pan, i˝
majà one zastosowanie w odniesieniu do wszystkich systemów prawa krajowego?
– Tak uwa˝am. Podstawowà sprawà jest to, ˝e te cztery uzasadnienia wyst´pujà jednoczeÊnie, z tym, ˝e mogà wyst´powaç
w ró˝nych kombinacjach, uk∏adach. Uzasadnienie mo˝e byç na przyk∏ad bli˝sze zasadzie alternatywnoÊci, ni˝ zasadzie zwar-
toÊci normatywnej albo bli˝sze zasadzie tymczasowoÊci, ni˝ spójnoÊci prawa.

– A poza filozofià i prawem, jakie ma pan hobby?
– W wolnym czasie ch´tnie gotuj´, moim specja∏em jest jajecznica. Poza tym lubi´ konnà jazd´, ucz´ si´ komunikacji ze zwie-
rz´tami. No i oczywiÊcie du˝o czytam, przede wszystkim ksià˝ki takich autorów, jak Hobbes czy Rousseau. Literatura jest dla
mnie tym bardziej cenna, ˝e nie tylko uczy i daje wskazówki, ale przy tym bawi!

– My zaÊ mamy nadziej´, ˝e paƒskie ksià˝ki i publikacje zostanà wkrótce przet∏umaczone na j´zyk polski. Dzi´kuj´
bardzo za rozmow´.
– Ca∏a przyjemnoÊç po mojej stronie. Mam nadziej´, ˝e uda mi si´ jeszcze z wami nied∏ugo spotkaç!

– Podczas studiów na Uniwersytecie Szcze-
ciƒskim nauczono mnie zasady, i˝ nigdy
nie b´d´ wiedzia∏ wszystkiego, ale bogac-
twem jest znajomoÊç osób, które takà wie-
dz´ posiadajà – z Miko∏ajem Gruszczyƒ-
skim, absolwentem socjologii, komen-
dantem Pomorskiego Oddzia∏u Stra˝y
Granicznej, rozmawia Mariusz Sikora

Redakcja „Przeglàdu” z okazji dwudzie-
stolecia uczelni przybli˝a sylwetki absol-
wentów Uniwersytetu Szczeciƒskiego. Sà
oni cz´sto naszymi ambasadorami w swo-
ich Êrodowiskach zawodowych i lokalnych.

– Jaki kierunek studiów koƒczy∏eÊ i cze-
go dotyczy∏a twój praca magisterska?

– Ukoƒczy∏em socjologi´ – specjalnoÊç
socjologia zachowaƒ ludzkich na Wydzia-
le Humanistycznym US. Do dziÊ pami´-
tam dat´ obrony dyplomu 14 czerw-
ca 2000 roku. Temat mojej pracy magi-
sterskiej dotyczy∏ „Wybranych aspektów
nielegalnej migracji obywateli paƒstw
azjatyckich”. By∏a to praca badawcza, re-
alizowana na próbie obywateli Afganista-
nu, Pakistanu i Sri Lanki. Du˝ym wyzwa-
niem by∏o dla mnie w∏aÊciwe przygoto-
wanie kwestionariuszy w j´zyku urdu, ta-
milskim i pasztu. Stara∏em si´ objàç ba-
daniami jak najwi´kszà grup´ nielegal-
nych emigrantów w aresztach deportacyj-
nych Pomorskiego Oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej w Szczecinie, Lubuskiego Od-

dzia∏u Stra˝y Granicznej w KroÊnie Od-
rzaƒskim i ¸u˝yckiego Oddzia∏u Stra˝y
Granicznej w Lubaniu.
– Jak wspominasz czas studiów na US?
– By∏ to najwspanialszy okres w moim ˝y-
ciu, gdy˝ rozwojowi kariery zawodowej
towarzyszy∏o intensywne i skondensowa-
ne przyswajanie wiedzy z ró˝nych dzie-
dzin nauk socjologicznych. Uzmys∏owi∏y
mi to, ˝e moje obecne miejsce zatrudnie-
nia jest jednym z najciekawszych na ryn-
ku pracy. Szczególnie podczas pisania pra-
cy magisterskiej mia∏em okazj´ poznaç
szereg osób ró˝nych narodowoÊci i z ró˝-
nych Êrodowisk, z którymi utrzymuj´ ser-
deczne kontakty towarzyskie do dnia dzi-
siejszego.

Socjolog na stra˝y



– Którzy wyk∏adowcy pozostali w two-
jej pami´ci?
– W pami´ci absolwenta pozostaje wie-
le osób i sytuacji z okresu studiów. Ja
zapami´ta∏em i ceni´ sobie do dnia dzi-
siejszego doktora Marka Gorzko. Na-
uczy∏em si´ w∏aÊciwie wykorzystywaç
czas, który w dzisiejszych czasach jest
najwi´kszà wartoÊcià. Mile wspominam
równie˝ zaj´cia z etyki z panià Iwonà
Klimowicz – za optymizm ˝yciowy i dy-
stans do problemów dnia codziennego.
SerdecznoÊç i wra˝liwoÊç w po∏àczeniu
z codziennymi zmaganiami, jakie towa-
rzyszà w jej pracy, odwaga w podejmo-
waniu trudnych decyzji. Pami´tam jesz-
cze zaj´cia z socjotechniki, które pro-
wadzi∏ pan Barylski – z uwagi na mo˝-
liwoÊç wykorzystania wiedzy w ˝yciu
zawodowym i ogromne zaanga˝owanie
w przekazanie wiedzy s∏uchaczom.

– Co poza uczelnià i pracà?
– Ka˝dà wolnà chwil´ poÊwi´cam
na uprawianie sportu, a zw∏aszcza mo-
jej ukochanej pi∏ki halowej. Jednak
coraz cz´Êciej ogranicza si´ to do for-
my biernej – tj. kibicowania Pogoni
Szczecin.

– Czy studenci i pracownicy Uniwer-
sytetu Szczeciƒskiego majà mo˝liwoÊç
uzyskiwania materia∏ów ze stra˝y gra-
nicznej do pisania prac dyplomowych,
magisterskich oraz prowadzenia ba-
daƒ naukowych?
– JesteÊmy otwarci na wspó∏prac´ z Uniwersytetem Szczeciƒ-
skim, równie˝ w tej kwestii. Studenci, którzy zwrócà si´ do nas
z takà proÊbà, mogà liczyç na udost´pnianie materia∏ów o tre-
Êci jawnej. Dotyczà one zagadnieƒ teoretycznych, np. historia,
zadania, funkcjonowanie, oraz aktualnych danych statystycz-
nych dotyczàcych analizy ruchu granicznego. Mogà liczyç na po-

PRZEGLÑD UNIWERSYTECKI 17

WWOOKKÓÓ¸̧  UUCCZZEELLNNII

moc wielu kompetentnych funkcjonariuszy, którzy ch´tnie s∏u-
˝à wiedzà i pomocà. Studenci i pracownicy US, jako jedyni
w kraju, majà mo˝liwoÊç korzystania na miejscu z zasobów Ar-
chiwum Stra˝y Granicznej. Posiada ono wiele ciekawych ma-
teria∏ów z historii polskich formacji granicznych. Dokumenty
te stanowià êród∏o prowadzenia badaƒ dla naukowców z Uni-
wersytetu Szczeciƒskiego.
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Obcy, lecz niezb´dny

pp∏k Miko∏aj Gruszczyƒski: absolwent socjologii – rocznik 2000. W 1992 r. rozpoczà∏

s∏u˝b´ w stra˝y granicznej. W trakcie s∏u˝by wielokrotnie wyró˝niany i nagradzany

przez Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji oraz Komendanta G∏ównego Stra-

˝y Granicznej. Od grudnia 2005 r. pe∏ni funkcj´ komendanta Pomorskiego Oddzia∏u

Stra˝y Granicznej.

Pracodawcy oczekujà od nowych
pracowników obok umiej´tnoÊci
zawodowych, przede wszystkim

bieg∏oÊci w pos∏ugiwaniu si´ j´zykiem
obcym, zw∏aszcza angielskim i niemiec-
kim. Pytanie stawiane na uczelni wy˝-
szej nie powinno wi´c brzmieç – czy
warto uczyç j´zyków, ale jak i w jakich
warunkach to robiç?

Jednostkà, która na Uniwersytecie
Szczeciƒskim zajmuje si´ kszta∏ceniem
j´zykowym jest Studium Praktycznej Na-
uki J´zyków Obcych (SPNJO). Komórka
ta, w której zatrudnionych jest kilkadzie-
si´cioro lektorów, Êwiadczy swoje us∏ugi
w trudnych warunkach lokalowych, co od-
bija si´ tak˝e na poziomie kszta∏cenia,
o czym Êwiadczà wypowiedzi zarówno

studentów, jak i kadry dydaktycznej. Jed-
nak˝e powy˝sza sytuacja ju˝ za kilkana-
Êcie miesi´cy ulegnie diametralnej popra-
wie przez wsparcie finansowe z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, jakie
uda∏o si´ pozyskaç dzi´ki staraniom Dzia-
∏u Spraw Mi´dzynarodowych.

– Na remont i adaptacj´ budynku
przy ulicy Wawrzyniaka 15 w Szczecinie,



Projekt „Studia podyplomowe dla
kadr zarzàdzajàcych i pracow-
ników przedsi´biorstw” realizu-

je 15 uczelni z ca∏ej Polski. Otrzyma-
∏y na niego ponad 40 mln z∏otych,
w ciàgu dwóch lat przeszkolonych zo-
stanie blisko 10 tysi´cy pracowników
polskich przedsi´biorstw na ponad stu
kierunkach studiów

Uczelnie, które realizujà projekt utwo-
rzy∏y konsorcjum Edukacja dla Przedsi´-
biorczoÊci. Oferta skierowana jest do pra-
cowników przedsi´biorstw (osoby zatrud-

nione na podsta-
wie umowy o pra-
c  ́bàdê prowadzà-
ce w∏asnà dzia∏al-
noÊç gospodar-
czà). Dzi´ki dofi-
nansowaniu z Eu-
ropejskiego Fun-
duszu Spo∏eczne-
go, pracodawca
delegujàcy pra-
cownika na studia
p∏aci jedynie
od 20 do 40 proc.

ich realnej wartoÊci. W Polsce przy-
gotowano 10 tys. miejsc, na razie
zg∏osi∏o si´ 5900 ch´tnych. 

US otrzyma∏ na realizacj´ pro-
jektu ponad 5 mln z∏otych. – To
druga pod wzgl´dem wielkoÊci
kwota w tym programie po Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach
– mówi Andrzej ¸uc – koordynator
projektu na US, pracownik Dzia∏u
Spraw Mi´dzynarodowych. W cià-
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mickie Centrum Kszta∏cenia J´zykowego,
które b´dzie dysponowa∏o: salami dydak-
tycznymi, salà konferencyjnà, laboratorium
j´zykowym, salà komputerowà, multime-
dialnà bibliotekà j´zykowà i pokojami lek-
torskimi. WartoÊç ca∏ej inwestycji wynie-
sie ponad 3,8 miliona z∏ – akcentuje. 

w którym mieÊci si´ SPNJO, uczelnia
otrzyma∏a ze Êrodków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego dofinanso-
wanie w kwocie 2 767 650 z∏ – podkreÊla
prof. dr hab. Miros∏aw Rutkowski, prorek-
tor ds. kszta∏cenia i wspó∏pracy mi´dzyna-
rodowej. – Dzi´ki temu powstanie Akade-

Warto równoczeÊnie
podkreÊliç, i˝ zmoderni-
zowany budynek zosta-
nie przystosowany dla
osób niepe∏nosprawnych
oraz b´dzie spe∏nia∏
wszelkie wymogi tech-
niczne dla obiektów dy-
daktycznych tego typu.
Dzi´ki temu w jego mu-
rach b´dà mogli uczyç
si´ j´zyków obcych stu-
denci z ca∏ej uczelni,
a w przysz∏oÊci b´dzie
móg∏ byç tak˝e wykorzy-
stywany nie tylko przez
wydzia∏y US, ale mo˝e
mieç istotne znaczenie
w szkoleniu j´zykowym
dla ca∏ego regionu. 

W tym miejscu na-
le˝y równie˝ zaakcento-
waç, ˝e jest to ju˝ dru-
ga, po Centrum Eduka-
cji Ârodowiskowej
w Ma∏kocinie, uczelnia-
na inwestycja finanso-
wana ze êróde∏ unijnych

w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i mo-
dernizacja infrastruktury s∏u˝àcej wzmac-
nianiu konkurencyjnoÊci regionów Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego.

Andrzej ¸uc
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US realizuje 13 kierunków studiów:
– Zarzàdzanie strategiczne w podmiotach ∏àcznoÊci
– Marketing i zarzàdzanie przedsi´biorstwem
– Rynek nieruchomoÊci
– Zarzàdzanie personelem w firmie
– Zarzàdzanie biznesem
– Ubezpieczenie i rynki kapita∏owe
– Analiza finansowa w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem
– Zarzàdzanie finansami przedsi´biorstw
– Europrojects
– Zarzàdzanie przedsi´biorstwem
– Informatyka w przedsi´biorstwie
– Controlling finansowy w ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstwach
– Prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w Unii Europejskiej

Podyplomowa
rewolucja



gu dwóch lat (2006–2007) uczelnia prze-
szkoli 1500 osób na 13 kierunkach stu-
diów, realizowanych przez trzy wydzia-
∏y: WNEiZ, WZiEU i WPiA. US jako je-
dyna uczelnia w Polsce realizuje projekt
na obszarze trzech województw: zachod-
niopomorskiego, lubuskiego i dolnoÊlà-
skiego. Niektóre kierunki majà edycje
s∏upskie, koszaliƒskie, gorzowskie oraz
wroc∏awskie. Warto zaznaczyç, i˝ s∏ucha-
cze studiów rekrutujà si´ równie˝ z Wiel-
kopolskiego (˝adna uczelnia z tego regio-
nu nie nale˝y do konsorcjum) oraz Ma-
zowieckiego.

– Nasze obawy, czy pracodawcy ze-
chcà wys∏aç swoich pracowników na ta-
nie studia, okaza∏y si´ zupe∏nie bezpod-
stawne – mówi koordynator projektu.
– Mamy ju˝ ponad 800 zg∏oszeƒ, co prze-
kroczy∏o nasze najÊmielsze oczekiwania.
Najwi´cej ch´tnych zg∏asza si´ na kieru-
nek zarzàdzanie personelem w firmie, ry-
nek nieruchomoÊci, europrojects oraz za-
rzàdzanie finansami przedsi´biorstw.

– Przeglàdajàc dotychczasowe zg∏o-
szenia, widaç, ˝e du˝e firmy zdajà sobie
spraw´, ˝e warto inwestowaç w edukacj´
pracownika – ocenia Les∏aw Piecuch, pre-

zes EdP i dyrektor zespo∏u kierujàcego
projektem. – Gorzej z mniejszymi, dla-
tego akcj´ informacyjnà na temat projek-
tu chcemy skierowaç w∏aÊnie do nich.

Nabór na studia trwa ciàgle, nieza-
le˝nie od harmonogramu roku akademic-
kiego. Na US niektóre kierunki, np. ry-
nek nieruchomoÊci, uruchamiajà dwie
edycje jednoczeÊnie. Warto zaznaczyç,
i˝ list´ kierunków studiów stworzono
pod kàtem odbiorców, po konsultacjach
ze Êrodowiskiem biznesowym regionu
Pomorza Zachodniego. Przez to progra-
my 13 kierunków zosta∏y opracowane
pod kàtem potrzeb i oczekiwaƒ samych
przedsi´biorców. – Dlatego z uwagi
na skal´ oferty US mo˝na oczekiwaç, ˝e
zamierzone szkolenia przyczynià si´
do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej
podmiotów dzia∏ajàcych w naszym re-
gionie – dodaje prof. dr hab. Dariusz Za-
rzecki, kierownik studiów europrojects.

– Dobre wykszta∏cenie jest punktem
wyjÊcia do skutecznego prowadzenia
wspó∏czesnych firm. Nie jest to gwaran-
cjà sukcesu, stwarza jednak lepsze pod-
stawy do stawiania czo∏a konkurencji i ra-
dzenia sobie w turbulentnym otoczeniu.
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Ju˝ we wrzeÊniu ubieg∏ego roku mo˝-
na by∏o przeczytaç w „Rzeczpospolitej”,
i˝ „na wybranych uczelniach b´dzie mo˝-
na studiowaç nawet za jednà piàtà do-
tychczasowej ceny”. Szczeciƒska edycja
„Gazety Wyborczej” pisa∏a o „rewolucji
cenowej na rynku studiów podyplomo-
wych w Szczecinie”. Wielu pracodawców
zainteresowa∏o si´ ofertà przede wszyst-
kim ze wzgl´du na niskà cen´ oferowa-
nych szkoleƒ. – Dofinansowanie studiów
w tak znacznej skali stwarza niepowta-
rzalnà okazj´ przeszkolenia pracowni-
ków za zdecydowanie mniejsze ni˝ nor-
malnie pieniàdze – mówi Dariusz Za-
rzecki. – Je˝eli pracodawca i tak zamie-
rza∏ szkoliç swoich pracowników, to nie-
roztropnym by∏oby nieskorzystanie z ta-
kiej okazji. Ta fala dotowanych szkoleƒ
minie i póêniej trzeba b´dzie p∏aciç nor-
malne, znacznie wy˝sze stawki.

Paulina Olechowska
Wi´cej informacji na stronie www.us.szc.pl/edp

fo
t. 

P.
 O

le
ch

ow
sk

a



Âwiat nauki zwróci∏ si´ ku m∏o-
dym naukowcom i to w∏aÊnie
na ich badania naukowe oraz or-

ganizacj´ stanowisk pracy jest najwi´-
cej funduszy, o czym przypomina
w swoim opracowaniu prof. zw. dr hab.
Wies∏aw Deptu∏a

Ministerstwo Edukacji i Nauki og∏o-
si∏o konkurs na realizacj´ projektów za-
mawianych POL-POSDOC, dla osób
po doktoracie (patrz DzU Ministra Na-
uki i Informatyzacji z 2005 roku nr 10,
poz. 47). Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç sk∏a-
dania wniosków w ramach wspó∏pracy
naukowej z Królestwem Hiszpanii (szcze-
gó∏y DzU 2006, 161, 1359) dotyczàcej
m.in. transportu, biotechnologii w zakre-
sie zdrowia i ochrony Êrodowiska. Ponad-

to mo˝na wnio-
skowaç na wspól-
ne polsko-nie-
mieckie granty
b a d a w c z e
( s z c z e g ó ∏ y
DzU 2005, 161).

WÊród no-
wych ofert FNP
ma m.in. pro-
gram dla m∏o-
dych badaczy
„Focus”, w ra-
mach którego

mo˝na otrzymaç finanse na budow´ la-
boratorium. Istnieje tak˝e program „In-
nowator” dla ekonomistów, którzy
w pierwszym etapie sà szkoleni, tak by
mogli w przysz∏oÊci zak∏adaç oÊrodki
wdra˝ajàce pomys∏y naukowe. FNP stwo-
rzy∏a tak˝e fundusz na wyjazdy zagra-
niczne, gdzie projekty mo˝na sk∏adaç
cztery razy w roku, oraz fundusz na tzw.
stypendium krajowe dla m∏odych pracow-
ników naukowych. 

Przed wakacjami, prawdopodobnie
w czerwcu br., b´dzie kategoryzacja jed-
nostek naukowo-badawczych w Polsce.
Warto, wzorem wi´kszoÊci jednostek na-
ukowych US, skoncentrowaç si´ na mo˝-
liwoÊci wykonania pozytywnych zabie-
gów prowadzàcych do podwy˝szenia ka-
tegoryzacji jednostki. Senacka Komisja
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ds. Nauki Uniwersytetu Szczeciƒskiego
podj´∏a dzia∏ania w tym zakresie. Komi-
sja zaprasza wszystkich, by w∏àczyli si´
w nurt opracowywania nowego Punkto-
wego Systemu Oceny Pracowników, do-
stosowanego do obecnie obowiàzujàcych
przepisów. Trzeba wiedzieç, ˝e od 2007
roku finansowanie badaƒ naukowych,
a tak˝e granty aparaturowe, inwestycyj-
ne z MEN, b´dà otrzymywa∏y tylko jed-
nostki z kategorià I i II. Natomiast jed-
nostki z kategorià III, dzia∏ajàce w ra-
mach Narodowych Centrów Badawczych,
b´dà finansowane wyjàtkowo.

Ponadto Paƒstwowa Komisja Akredy-
tacyjna (PKA) obiecuje, ˝e w ciàgu 5 lat
oceni w pe∏ni wszystkie kierunki studiów
na polskich uczelniach paƒstwowych
i niepaƒstwowych, których to uczelni wg
stanu na listopad 2005 by∏o prawie 430.
Przy tej okazji coraz wyraêniej PKA mó-
wi o akredytacji Êrodowiskowej.

Piszàc tekst naukowy warto pami´-
taç, ˝e lista czasopism sklasyfikowanych
przez poprzednie MNiI i obecne MEN
jest zamkni´ta i obejmuje 7374 z 8700
pozycji, czasopism z listy filadelfijskiej
(grupa A) oraz pozosta∏ych czasopism
(grupa B), na której jest zamieszczo-
nych 786 pozycji. Wykaz grupy B obej-
muje równie˝ czasopisma i opracowania
wydawane przez poszczególne uczelnie
lub komitety kongresów i konferencji, ale

dotyczy to tylko cyklicznych
spotkaƒ naukowych. Taka
ocena publikacji konferencyj-
nych mo˝e spowodowaç, ˝e
doniesienia prezentowane
na zjazdach (w tym tak˝e
presti˝owych) nie b´dà punk-
towane, a to mo˝e byç przy-
czynà zmniejszenia si´ iloÊci
uczestników na konferen-
cjach i ograniczenia liczby
zjazdów. Wydaje si´, ˝e nie-
zale˝nie od klasyfikacji cza-
sopism, winno si´ rozwa˝yç
przez jednostki naukowe pre-
miowanie niektórych opraco-
waƒ ze zjazdów naukowych.
WÊród 63 tytu∏ów polskich
czasopism znajdujàcych si´
na liÊcie filadelfijskiej wi´k-
szoÊç ma Impact Factor oko-
∏o 0,5, a tylko 10 proc. IF wy-
nosi 1, najwy˝szy IF ma Ac-
ta Astronomia (4,019),
na drugim miejscu jest J. Phi-
siol. Farmacol. (2,328),
a na trzecim Ann. Agric. Env.
Med. (1,59).

PopularnoÊç dokonaƒ na-
ukowych przez tzw. cz´sto-
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tliwoÊç cytowaƒ mierzy Index Citation.
Sposób ten powinien byç jedynie stoso-
wany do oceny pracowników naukowych,
a nie do oceny instytucji naukowych,
do tego s∏u˝à m.in. inne bazy, takie jak
National Science Indicators lub National
Science Report. Obecnie rozpoczà∏ si´
proces odchodzenia w nauce od Impact
Factor (IF), jako ˝e nie jest on obiektyw-
ny, o czym napisa∏ równie˝ sam twórca
tego parametru Eugene Garfield. Wcho-
dzi nowy wspó∏czynnik Hirsza. 

Istnieje mo˝liwoÊç zg∏aszania kandy-
datów do nagrody Kartezjusza za prace

badawcze i promocj´ nauki. Nagroda jest
przyznawana przez Dyrektora General-
nego Komisji Europejskiej ds. Nauki
(szczegó∏y portal www.mnii.gov.pl).

Trwajà prace nad zmianami w obec-
nej Ustawie o Szkolnictwie Wy˝szym.
Zespó∏ ds. Opracowania Modelu Oceny
Kariery Akademickiej w Polsce, kiero-
wany przez prof. Franciszka Ziejk´, cze-
ka na uwagi spo∏ecznoÊci akademickiej.
Zespo∏owi szczególnie zale˝y na g∏osach
m∏odych doktorów, doktorów habilitowa-
nych, a tak˝e doktorantów, w tym stypen-
dystów FNP. Aktualnie MEN przygoto-

Jesienià 2005 r. odby∏a si´
w Szczecinie III Mi´dzynarodo-
wa Konferencja Naukowa

– Kszta∏cenie Ârodowiskowe, której te-
matem by∏: „Zrównowa˝ony rozwój
szansà ludzkoÊci”. Jej organizatorami
byli: Uniwersytet Szczeciƒski (Pracow-
nia Dydaktyki Biologii MSKP), Regio-
nalne Centrum Edukacji Ekologicznej,
Regionalna Dyrekcja Lasów Paƒstwo-
wych oraz Zarzàd Wojewódzki Ligi
Ochrony Przyrody

O edukacji
ekologicznej

bli˝anie osiàgni´ç naukowych w za-
kresie biotechnologii oraz in˝ynierii
genetycznej powinno s∏u˝yç spo∏e-
czeƒstwu, nie naruszajàc równowagi
w przyrodzie i dà˝yç do zachowania
zrównowa˝onego rozwoju. PodkreÊla-
no równie˝ ogromnà rol´, jakà odgry-
wajà zaj´cia terenowe w interdyscy-
plinarnej edukacji ekologiczno-Êrodo-
wiskowej oraz realizacja zaj´ç tereno-
wych na wszystkich szczeblach edu-
kacyjnych, poczynajàc od najm∏od-
szych obywateli naszego kraju w ra-
mach wszystkich przedmiotów na-
uczania. Zgodzono si´ równie˝ z fak-
tem, ˝e edukacja Êrodowiskowa reali-
zowana w warunkach przyrody lokal-
nej stwarza mo˝liwoÊci szeroko rozu-
mianej integracji w procesie dydak-
tyczno-wychowawczym – nale˝y po-
∏àczyç histori´ regionu z teraêniejszo-
Êcià, elementy geografii z biologià te-
renu, jednostk´ ze spo∏ecznoÊcià i jej
kulturà. Zauwa˝ono tak˝e, ˝e w celu
polepszenia warunków ˝ycia miesz-
kaƒców poprzez rozwój gminy, nale-
˝y dokonaç waloryzacji przyrodniczej
na jej terenie, aby wdra˝aç zasady
zrównowa˝onego rozwoju z uwzgl´d-
nieniem potrzeb ochrony przyrody,
jednoczeÊnie zabezpieczajàc interesy
gminy i inwestorów. Natomiast pro-
wadzonà waloryzacj´ przyrodniczà
obszaru gminy warto wzbogaciç o do-
datkowe badania dotyczàce percepcji
wiedzy o Êrodowisku naturalnym
w ogólnej strukturze ÊwiadomoÊci
ekologicznej i tworzàcych si´ na jej
gruncie postaw mieszkaƒców.

Ewa Fleszar
Autorka jest adiunktem

Mi´dzywydzia∏owego Studium 

Kszta∏cenia Pedagogicznego US

Prezentowane referaty by∏y zgrupowa-
ne tematycznie wokó∏ zagadnieƒ: filozo-
fii zrównowa˝onego rozwoju, edukacji dla
zrównowa˝onego rozwoju, ró˝norodnoÊci
biologicznej a zrównowa˝onego rozwoju,
zrównowa˝onego rozwoju a przyrody,
przedsi´wzi´ç w gospodarce i technice
na rzecz zrównowa˝onego rozwoju oraz
zrównowa˝onego rozwoju a cz∏owieka.
Oprócz referatów konferencja obejmowa-
∏a zaj´cia terenowe, na których ukazane
zosta∏y niektóre elementy edukacji ekolo-

giczno-Êrodowi-
skowej na terenie
Szczecina, okolic
i województwa za-
chodniopomor-
skiego.

Uczestnicy kon-
ferencji byli równie˝
goÊçmi Zespo∏u
Szkó∏ w Reptowie
(gmina Kobylanka)
i IV Liceum Ogól-
noksz ta ∏càcego
wSzczecinie. Odwie-
lu lat wskazane szko-
∏y realizujà zadania
edukacji ekologicz-
no-Êrodowiskowej.

We wnioskach
konferencji wy-
mieniano, i˝ przy-

wuje strategi´ rozwoju edukacji na la-
ta 2007–2013, zach´cam wszystkich
do w∏àczenia si´ w jej opracowywanie.

I na koniec wa˝na informacja dla jedno-
stek ubiegajàcych si´ o prawa doktoryzowa-
nia i habilitowania. W Monitorze Polskim
nr 78, poz. 1119–1120, ukaza∏a si´ uchwa∏a
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu∏ów Na-
ukowych w sprawie dziedzin nauki i dzie-
dzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i ar-
tystycznych. Obecnie wyodr´bniono 21 dzie-
dzin nauki i dziedzin sztuki, a w ich obr´-
bie 83 dyscypliny. WÊród siedmiu dziedzin
nie wyodr´bniono ˝adnej dyscypliny.
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Zawiod∏y jaskó∏ki, Ênieg nie top-
nia∏, temperatura powietrza za-
marza∏a i ani myÊla∏a spaÊç,

dlatego w Szczecinie praktykami przy-
wo∏ywania wiosny zaj´∏y si´ skutecz-
ne, zaradne i potrafiàce – jak wiemy
nie od dziÊ – porozumiewaç si´ z Na-
turà, kobiety

Szczecinianki swoje odczyniania roz-
pocz´∏y 5 marca od symbolicznego roz-
prawienia si´ z kaczanem-marzanem, per-
sonifikujàcym wszystko, co niezrówno-
wa˝one, obecne nie tylko w polityce, ale
i w kulturze. Natomiast 8 marca wspar∏a
je màdroÊcià i silnym ramieniem publicz-
nym, prof. dr hab. Magdalena Âroda, eks-
pe∏nomocnik rzàdu ds. równouprawnie-
nia kobiet i m´˝czyzn w latach 2004–2005
(na zdj´ciu). 

Manify to nie tylko szczeciƒski wy-
nalazek. Odby∏y si´ bowiem u nas dopie-
ro dwukrotnie, za to w innych miastach

majà d∏u˝szà tradycj´ i wi´ksze zaintere-
sowanie oraz wsparcie organizacyjne.
Nie mówiàc o doÊwiadczeniu, którego
nam z pewnoÊcià jeszcze brakuje, ja-
ko ˝e np. w Warszawie Manifa ob-
chodzi∏a ju˝ siódme urodziny. Jej
organizatorkami sà cz∏onkinie Po-
rozumienia Kobiet 8 Marca
(PK8M) i Porozumienia Lesbi-
jek. PK8M to grupa nieformalna,
zawiàzana ponad podzia∏ami po-
litycznymi i programowymi, majàca
na celu zwrócenie uwagi opinii publicz-
nej na sytuacj´ kobiet w sferze publicz-
nej i prywatnej w porównaniu z sytuacjà
m´˝czyzn. We wspó∏czesnej rzeczywi-
stoÊci spo∏ecznej – zarówno globalnej,
jak i specyficznej dla Polski, organiza-
cja takiego porozumienia wydaje si´ roz-
wiàzaniem s∏usznym, jako ˝e ustanawia
pewnà jednoÊç w ró˝norodnoÊci, jednoÊç
koniecznà dla skutecznej walki o zniesie-
nie opresji kobiet – twierdzà organizator-

ki. W∏aÊnie ta umiej´tnoÊç budowania
wspó∏pracy ró˝nych grup jest wielkà zale-
tà PK8M i Manif warszawskich. Dzi´ki
temu te˝ Manifa przyciàga rzesze ludzi
– w tym roku w Warszawie maszerowa∏o
ponad 2 tysiàce osób obojga p∏ci! 

Najw∏aÊciwsze akcje prokobiece mia-
∏y miejsce w Szcze-

cinie 8 marca,
w Mi´dzynaro-
dowy Dzieƒ
Kobiet, kiedy
to nasze mia-
sto i Uniwer-
sytet Szcze-

ciƒski od-
wiedzi∏a

z kil-
k o -
m a

wystàpieniami Magdalena Âroda, zapro-
szona przez szczeciƒskie partie SLD i Zie-
lonych 2004 do debaty równoÊciowej.
Po spotkaniach w Stargardzie i konferen-

cji prasowej w siedzibie
SLD, pani eksminister
(z wykszta∏cenia filozof
i nauczyciel akademic-
ki) spotka∏a si´ z bracià
studenckà w Instytucie
Filozofii Uniwersytetu
S z c z e c i ƒ s k i e g o
w zwiàzku z tematem:
„Kobiety – etyka – w∏a-
dza”, w który wprowa-
dzi∏a – piszàca ten tekst,
absolwentka filozofii US
i doktorantka UW, Alek-
sandra KoÊ. Prof. Âroda
zarysowawszy pokrótce
histori´ ruchu kobiece-
go zastanawia∏a si´
nad trudnoÊciami, z któ-
rymi kobiety muszà si´
borykaç, wynikajàcymi
z jednej strony z samej
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Kobieca
wiosna
w Szczecinie

JednoÊç w ró˝norodnoÊci
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teorii feminizmu, zwiàzanymi z proble-
mem budowy kobiecej etyki, (re) konstru-
owania kobiecej to˝samoÊci; z drugiej zaÊ
– ze wspó∏czesnej rzeczywistoÊci politycz-
nej Polski. Zdaniem prelegentki, najistot-
niejsze dla skutecznej pracy nad zniesie-
niem opresji kobiet i zrównywaniem ich
statusu ze statusem m´˝czyzn, jest budo-
wanie wspólnego podmiotu politycznego,
reprezentujàcego przynajmniej niektóre,
wspólne interesy ró˝nych kobiet; walka
w obszarze prawnym, w kwestiach usta-
wodawczych i wykonawczych oraz grupo-
wa samopomoc kobiet w sferze samoÊwia-
domoÊci.

Sytuacje zwiàzane ze Êwi´tem kobiet
wspominajà równie˝ profesorowie US:
Wies∏aw Dyk oraz Jerzy Kochan. 

– Pami´tam ten dzieƒ z obserwacji ˝y-
cia w jednej z pegeerowskich wiosek

– opowiada filozof przyrody, ksiàdz pro-
fesor Dyk. – Nie kto inny, jak w∏aÊnie ko-
biety przygotowywa∏y ca∏e swoje Êwi´-
to. W prezencie dostawa∏y pó∏ litra wód-
ki z czerwonà kartkà i kilogram taniej
kie∏basy. Natomiast w ramach ich Êwi´-
ta najlepiej i najg∏oÊniej bawili si´ m´˝-
czyêni, radoÊnie upijajàc si´ i imprezu-
jàc do bia∏ego rana. – Ja nie pami´tam
˝adnych oficjalnych Êwiàt na uczelni
– mówi zaÊ profesor Kochan, filozof idei,
tak˝e cz∏onek zarzàdu Zielonych.

– By∏a to raczej okazja do z∏o˝enia
˝yczeƒ, wyca∏owania i wyÊciskania za-
przyjaênionych paƒ, do okazania skrywa-
nej sympatii. No i oczywiÊcie, kwiaty.
Czasem wspólna kawa w pracy i pogada-
nie. Zero polityki. Raczej okazja do ogól-
nego ocieplenia stosunków w tym zaga-
nianym Êwiecie. 

Szczeciƒskie spotkania kobiece na-
pawajà nadziejà, ˝e nie tylko wiosnà, ale
w ciàgu ca∏ego roku problemy kobiet b´-
dà nieod∏àcznym elementem dyskursu
spo∏ecznego i politycznego w Szczeci-
nie. O tym, ˝e sà ju˝ cz´stym tak˝e
w szczeciƒskim dyskursie naukowym
i akademickim przekonujà coraz popu-
larniejsze wÊród szczecinian spotkania
FemmeClubu „Au Femina”, organizo-
wane przez studentki filozofii US: Jadzi´
Mielcarek i Olg´ Gieczys w ka˝dà Êro-
d´ o godz. 19 w Bramie „Jazz Cafe”,
oraz propozycje Ko∏a Gender, dzia∏ajà-
cego w Instytucie Socjologii US
pod opiekà dr Urszuli Koz∏owskiej i We-
roniki Krystoƒ. 

Aleksandra KoÊ, Jadwiga Mielcarek,
Joanna Giza-St´pieƒ 
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Podobnie jak w wielu innych mia-
stach Polski, 5 marca 2006 r.
w samo po∏udnie, w parku Ka-

sprowicza pod pomnikiem Czynu Po-
laków, odby∏a si´ szczeciƒska Manifa

Równolegle Warszawa i Szczecin
(g. 12), a zaraz po nich Sopot (g. 14) go-
Êci∏y na swych ulicach uczestników ma-
nifestacji poÊwi´conej obronie zagro˝o-
nym przez obecny rzàd prawom kobiet.
Zgromadzeni wykrzykiwali has∏a: „Pra-
wo i sprawiedliwoÊç tak˝e dla kobiet”,
„Ewo! Si´gnij po zakazany owoc, weê
udzia∏ w ˝yciu spo∏eczno-politycznym”;
„77 proc. m´˝czyzn jest przeciw aborcji
– 100 proc. z nich nigdy jej nie zrobi”;
„Jestem betonem feministycznym, bo:
uwa˝am ˝e kobieta to te˝ cz∏owiek”; „Je-
stem za poszanowaniem godnoÊci ko-
biet”; „Jestem za prawem wyboru”; „Je-
stem za równoÊcià praw i szans”.

Przy tej okazji, w pierwszym wystà-
pieniu, mo˝na by∏o wys∏uchaç „wierszy-
ka” o ˝yciu „wspania∏ej, polskiej kobie-
ty”. Otó˝, lata p∏ynà, a wraz z nimi nie-
uchronnie nadchodzà kolejne etapy prze-

mian w jej ˝yciu oraz
przemian w niej samej.
Zacytujmy fragment:

– „Kiedy ma lat 50
(kobieta), przeglàda si´
w lustrze i mówi «jestem
sobà” i idzie wsz´dzie.
Kiedy ma lat 60, patrzy
na siebie i wspomina
wszystkich, którzy nie
mogà na siebie ju˝ popa-
trzeç w lustrze. Wychodzi
z domu i zdobywa Êwiat.
Kiedy ma lat 70 patrzy na siebie i widzi
màdroÊç, radoÊç i umiej´tnoÊci. Wycho-
dzi z domu i ciszy si´ ˝yciem. Kiedy ma
lat 80, nie troszczy si´ o patrzenie w lu-
stro, zak∏ada liliowy kapelusz i wycho-
dzi z domu, ˝eby czerpaç radoÊç i przy-
jemnoÊç ze Êwiata. Mo˝e wszystkie po-
winnyÊmy za∏o˝yç wczeÊniej ten fioleto-
wy kapelusz?!”. 

Sekretarz generalny Sojuszu Lewicy
Demokratycznej pose∏ Grzegorz Napie-
ralski by∏ jednym z goÊci manifestacji
„pod or∏ami”. „Manifa – mówi∏ – ma d∏u-
gà tradycj´ w Warszawie. Mamy nadzie-

j´, jako ludzie lewicy, wspieraç, byç
obecni, uczestniczyç w tym przedsi´-
wzi´ciu. I mamy nadziej´, ˝e ta Mani-
fa b´dzie si´ rozwijaç. Dzisiaj jest was
wi´cej ni˝ w tamtym roku. Za rok po-
winno byç nas jeszcze wi´cej, by prze-
ciwstawiç si´ choremu uk∏adowi, któ-
ry rzàdzi tym krajem. Uk∏adowi, który
trudno nazwaç patriarchalnym – on jest
po prostu durny! Durny i sprzeczny z in-
teresem nas wszystkich!”. 

Przedstawicielka Partii Zielo-
nych 2004 oraz za∏o˝ycielka Stowa-
rzyszenia Artefakt (wspó∏organizato-
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Ubogie s∏ownictwo, niepopraw-
noÊç j´zykowa i b∏àd za b∏´-
dem. Czy taka w∏aÊnie jest pol-

szczyzna naszych studentów?

Trudno temu zaprzeczyç, ale fakt jest
faktem. Studenci, tak jak i wielu Pola-
ków, niestety nie liczà si´ ze s∏owami
i wi´kszoÊç z nich nie podejmuje ˝adnych
dzia∏aƒ, by to zmieniç. Nie chodzi tutaj
tylko o nauk´ ortografii. „˚” czy „rz”, „u”
czy „ó”? Te zasady nie sà najwi´kszà
zmorà naszych ˝aków. Wi´kszym utra-
pieniem jest ich niska kultura j´zykowa,
czyli brak umiej´tnoÊci Êwiadomego po-
s∏ugiwania si´ naszym j´zykiem. Chodzi
tu o brak precyzyjnego dobierania s∏ów,
by móc skonkretyzowaç swojà wypo-
wiedê, najrzetelniej przekazaç myÊli i in-
tencje, a co za tym idzie, by j´zyk, któ-
rym mówimy, by∏ zrozumia∏y dla nasze-
go odbiorcy.

Naprzeciw temu problemowi wyszli
pracownicy Zak∏adu Etnolingwistyki In-
stytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa
w sk∏adzie: prof. US Ewa Ko∏odziejek,
dr Marta Kabata i mgr Rafa∏ Sidorowicz,
zak∏adajàc pi´ç lat temu Poradni´ J´zy-
kowà. 

– Do naszej poradni zg∏aszajà si´
ró˝ni ludzie, zarówno studenci, jak
i prawnicy, dziennikarze, urz´dnicy paƒ-
stwowi, którzy majà k∏opot z jakimÊ
sformu∏owaniem – mówi Rafa∏ Sidoro-
wicz. 

– Udzielamy pomocy równie˝ obco-
krajowcom, wybranie poprawnej formy
j´zykowej jest dla nich czasem nie lada
wyzwaniem.

P r a c ow n i c y
poradni udzielajà
o d p o w i e d z i
na ka˝de, nawet
najbardziej b∏ahe
pytanie. Porad´
mo˝na uzyskaç te-
lefonicznie pod nu-
merem telefo-
nu 91 444 26 55,
dzwoniàc w czwart-
ki w godz. od 11
do 13, lub te˝ pi-
szàc e-maila na ad-
res poradniajezyko-
wa@tlen.pl. Wybie-
rajàc pierwszà me-
tod´, odpowiedê
na nurtujàce nas
pytanie otrzymamy
natychmiast. Wy-
jàtki stanowià za-
wi∏e i skomplikowane zagadnienia j´zy-
kowe. W takim przypadku pracownicy
konsultujà si´ ze sobà bàdê te˝ zaglàdajà
do s∏owników i udzielajà poprawnej od-
powiedzi w ciàgu kilku dni. ˚aden pro-
blem nie jest bagatelizowany. Mo˝e jed-
nak warto, zamiast od razu dzwoniç do po-
radni, po prostu zajrzeç do s∏ownika.

– Niestety, wiele osób, i to ju˝ nie-
wa˝ne czy sà studentami, czy te˝ nie, nie
ma w domu ˝adnego s∏ownika j´zyka pol-
skiego – dodaje Rafa∏ Sidorowicz. – Z j´-
zykiem polskim majà równie˝ problemy
studenci filologii polskiej. Co roku dla
studentów pierwszego roku organizowa-
ne jest dyktando, którego wyniki z roku
na rok sà coraz gorsze.

Mimo ˝e Poradnia J´zykowa istnieje
ju˝ kilka lat, o jej dzia∏aniu wie raczej
mniejszoÊç szczecinian. 

– Pierwszy raz o czymÊ takim s∏y-
sz´ – mówi jedna ze studentek historii
US. – Mo˝e dlatego, ˝e nie jest to roz-
g∏aszane na naszej uczelni. Jestem jed-
nak przekonana, ˝e jeszcze niejeden stu-
dent zg∏osi si´ do pracowników akade-
mickich poradni po porad´, by „ule-
czyç” swój j´zyk. 

Ma∏gorzata Radomska
Studentka politologii

i stosunków mi´dzynarodowych US

rów Manify) Joanna Giza-St´pieƒ za-
cz´∏a od powodów, dla których uczest-
nicy manifestacji si´ spotkali. Przede
wszystkim chodzi o nag∏oÊnienie spra-
wy równouprawnienia i tolerancji. Mó-
wienie o tym j´zykiem szczerym, praw-
dziwym i równouprawnionym. Chodzi
te˝ o: przywrócenie stanowiska pe∏no-
mocnika rzàdu do spraw równoupraw-
nienia kobiet. 

Co do kontrmanifestacji, której, jak
w przypadku marszów wolnoÊci, mo˝na by-
∏o si´ spodziewaç i s∏usznie obawiaç, zosta-
∏a ona st∏umiona w zarodku. Czterech,
na swój sposób, groênie wyglàdajàcych i bo-
jowo nastawionych m∏odych m´˝czyzn zo-
sta∏o przyk∏adnie spisanych przez niebieskie
mundury. Po czym, pod czujnym okiem
dwóch funkcjonariuszy, kontrmanifestacja
milczàco manifestowa∏a swà opozycj´.

Dla osób chcàcych poznaç lepiej za-
∏o˝enia Manify, ludzi, organizacje oraz
imprezy zwiàzane z równouprawnieniem
kobiet polecam odwiedzenie stron:
www.manifa.webpark.pl, www.femino-
teka.pl oraz www.feministki.org.pl

Andrzej T´gi
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Wtrakcie studiów podyplomo-
wych nauczyciele opanowu-
jà umiej´tnoÊci reagowania

na sytuacje kryzysowe, udzielania po-
mocy medycznej ofiarom wypadków
oraz zabezpieczania imprez masowych

Âwiat, w którym ˝yjemy nieustannie
si´ zmienia, a lista wyzwaƒ cywilizacyj-
nych i spo∏ecznych jest coraz d∏u˝sza.
Gwa∏townie wzrasta liczba czynników po-
wodujàcych bezpoÊrednie zagro˝enie ˝y-
cia i zdrowia ludzkiego, a tak˝e stanowià-
cych niebezpieczeƒstwo dla Êrodowiska
szkolnego. O zagro˝eniach i ich skutkach
dowiadujemy si´ na bie˝àco ze Êrodków
masowego przekazu i coraz cz´Êciej po-
jawiajà si´ pytania, jak przygotowaç spo-
∏eczeƒstwo, w tym m∏odych ludzi, do re-
agowania na potencjalne zagro˝enia.

Obecnie coraz wi´ksze zastosowanie
ma poj´cie edukacji dla bezpieczeƒstwa,
która obejmuje kompleksowo wychowa-
nie i kszta∏cenie obronne wraz z patrio-
tycznym i obywatelskim, ale rów-
nie˝ elementy ratownictwa przed-
medycznego oraz ochron´ placó-
wek edukacyjnych.

Widzàc potrzeb´ realizacji
edukacji dla bezpieczeƒstwa
na Uniwersytecie Szczeciƒskim
w ramach Mi´dzywydzia∏owego
Studium Kszta∏cenia Pedagogicz-
nego uruchomiono podyplomo-
we studia – przysposobienie
obronne i bezpieczeƒstwo placó-
wek edukacji i kultury.

Program studiów podyplomo-
wych zosta∏ opracowany na pod-
stawie doÊwiadczeƒ uzyskanych
w trakcie szkolenia wojskowego
studentów – ochotników w ra-
mach Legii Akademickiej, które
by∏o przeprowadzone z sukcesem
w latach 2000–2001 na Uniwer-
sytecie Szczeciƒskim. Szkolenie
to doprowadzi∏o do zmian ustawo-
wych w systemie szkolenia woj-
skowego m∏odzie˝y akademickiej.
Wykorzystano równie˝ doÊwiad-
czenia z eksperymentu klas o pro-

filu wojskowym oraz systemu kszta∏cenia
obronnego studentów Uniwersytetu Szcze-
ciƒskiego.

– Zadaniem studiów jest wyrobienie
u s∏uchaczy umiej´tnoÊci przekazywania
wiedzy w przyst´pnej i w∏aÊciwej formie.
Ich za∏o˝eniem jest równie˝ zach´cenie
s∏uchaczy do popularyzowania zagadnieƒ
bezpieczeƒstwa i obronnoÊci w Êrodowi-
sku szkolnym i lokalnym – stwierdza dr
Bazyli Baran, kierownik MSKP US.

Czas trwania nauki wynosi 350 godzin
dydaktycznych i koƒczy si´ egzaminem
dyplomowym. Prowadzenie zaj´ç zapew-
nia kadra naukowo-dydaktyczna Uniwer-
sytetu Szczeciƒskiego, wojskowi nauczy-
ciele akademiccy oraz specjaliÊci z dzie-
dziny bezpieczeƒstwa publicznego i ratow-
nictwa medycznego.

– W programie uwzgl´dniono równie˝
psychologiczne elementy wspó∏czesnej edu-
kacji. Uczestniczy przejdà kurs ratownic-
twa medycznego oraz odb´dà strzelania
z broni sportowej – dodaje Bazyli Baran.

Absolwenci b´dà przygotowywani
do wykorzystywania multimedialnych
êróde∏ informacji w realizacji programu
studiów oraz zasad prowadzenia i bezpie-
czeƒstwa strzelaƒ sportowych. Przyszli na-
uczyciele PO w szko∏ach muszà opano-
waç praktyczne umiej´tnoÊci, np. organi-
zacji i planowania wycieczek turystycz-
nych, podstaw bytowania. 

– Dla mnie jako nauczyciela istotne
jest poszerzenie wiedzy i umiej´tnoÊci re-
agowania na sytuacje kryzysowe na tere-
nie szko∏y, udzielania pomocy medycznej
ofiarom wypadków oraz zabezpieczania
imprez masowych – zaznacza Marek Bed-
narz, s∏uchacz studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje o realizacji stu-
diów podyplomowych z zakresu przyspo-
sobienia obronnego i bezpieczeƒstwa znaj-
dujà si´ na stronie internetowej
www.us.szc.pl/sp_po

Mariusz Sikora
Pe∏nomocnik Rektora ds. kszta∏cenia obronnego studentów
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Edukacja dla
bezpieczeƒstwa

Pierwsza pomoc – na razie çwiczona na fantomie
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Ju˝ po raz trzeci germaniÊci lite-
raturoznawcy z Niemiec, Skan-
dynawii i Polski spotkali si´

na sympozjum poÊwi´conym proble-
mom literatury regionalnej

Pod koniec ubieg∏ego roku odby∏a si´
w Szczecinie i Pobierowie mi´dzynarodo-
wa germanistyczna konferencja „Prowin-
cja jako centrum. WyjàtkowoÊç literatury
(niemieckiej) na przyk∏adzie regionów nad-
ba∏tyckich”. Organizatorem sympozjum,
przygotowanego we wspó∏pracy z Urz´dem
Marsza∏kowskim Województwa Zachod-

niopomorskiego, by∏ Instytut Filologii Ger-
maƒskiej Uniwersytetu Szczeciƒskiego,
Akademia Baltica w Lubece oraz Instytut
Germanistyki Uniwersytetu w Trondheim.
Naukowa wspó∏praca mi´dzy Akademià
Ba∏tyckà (wczeÊniej Ostsee-Akademie) a In-
stytutem Filologii Germaƒskiej i Instytu-
tem Historii Uniwersytetu Szczeciƒskiego
jest ju˝ tradycjà tych oÊrodków. Dzi´ki fi-
nansowemu wsparciu Akademii zorganizo-
wano w ciàgu ostatnich dziesi´cioleci kil-
ka seminariów naukowych i popularnonau-
kowych oraz wydano dwuj´zycznà publi-
kacj´ naukowà „Szczecin 1945–1946. Do-
kumenty – wspomnienia”.

Po otwarciu konferencji w sali Sena-
tu US uczestnicy pojechali na obrady
do oÊrodka uniwersyteckiego w Pobiero-
wie, gdzie literaturoznawcy z Litwy, Ro-
sji (Obwód Kaliningradzki), Norwegii,
Szwecji, Niemiec i Polski dyskutowali nie
tylko o problemach niemieckiej regional-
nej literatury obszarów nadba∏tyckich (Po-
morza, Prus Wschodnich, Kurlandii), ale
równie˝ terenów nadgranicznych mi´dzy
Finlandià a Szwecjà. Oprócz tego w wy-
g∏oszonych referatach przedstawiono rów-
nie˝ wàtki s∏owiaƒskie w literaturze nie-
mieckiej ró˝nych epok oraz zagadnienia
dotyczàce komparatystyki literackiej. Pre-
legenci ukazywali w swoich wystàpie-
niach ró˝ne aspekty szeroko rozumianej,
nie tylko zresztà pod wzgl´dem geogra-
ficznym, literatury regionalnej.

– SpotkaliÊmy si´ ju˝ po raz trzeci, co
potwierdza potrzeb´ organizowania sym-
pozjum – relacjonuje dr Andrzej Talar-
czyk z Instytutu Germanistyki US, inicja-
tor konferencji z ramienia naszej uczelni.

– Na pierwszej konferencji w 2000 r.
omawialiÊmy problemy relacji ducha
i w∏adzy w literaturze XX wieku. Dwa la-
ta póêniej skoncentrowaliÊmy si´ na lite-
raturze uj´tej jako obszar wspomnieƒ.
W ubieg∏ym roku rozmawialiÊmy o lite-
raturze prowincji i regionu. Wzajemnym
relacjom mi´dzy prowincjà a centrum po-

Literatura
regionów
i prowincji

Otwarcie konferencji w sali Senatu US
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Wstyczniu odby∏a si´ promo-
cja pierwszego numeru rocz-
nika redagowanego przez In-

stytut Polonistyki i Kulturoznawstwa
US i wydawanego przez Wydawnictwo
Naukowe US pn. „Dyskurs”. Spotkanie
z redaktorami i wspó∏autorami debiu-
tanckiego wydawnictwa przeznaczone
by∏o dla zainteresowanych lekturà
i wspó∏pracà studentów oraz pracow-
ników US. Pismo jest wspó∏redagowa-
ne przez Uniwersytet Gdaƒski i Uniwer-
sytet Bydgoski. Pomys∏odawczynià i re-
daktor naczelnà jest profesor Danuta
Dàbrowska 

Profil pisma ma okreÊlaç szeroko ro-
zumiana formu∏a literaturoznawstwa, obej-
mujàcego dziÊ – jak pisze we wst´pie re-
dakcja (Piotr Micha∏owski, Zbigniew Maj-
chrowski, Wojciech Tomasik) – poza tra-
dycyjnym literaturoznawstwem, równie˝
pogranicza: filmologi´, kultur´ popular-
nà, antropologi´ kultury i literatury. Re-
cenzentem wydawnictwa jest ceniony przez
Êrodowisko literaturoznawców, profesor dr
hab. Przemys∏aw Czapliƒski. Pierwszy nu-
mer nie ma jeszcze jakiegoÊ wiodàcego
tematu, ale ju˝ od drugiego cyklu redak-

cja ma zamiar przygotowywaç numery
monograficzne. Obecnie
przygotowany jest ju˝ w ca-
∏oÊci drugi rocznik poÊwi´-
cony problematyce to˝samo-
Êci i rozwa˝any blok tema-
tyczny trzeciej edycji. Ambi-
cjà redaktorów jest, by pismo
sta∏o si´ nie tylko forum pre-
zentacji i dyskusji poÊwi´co-
nych zagadnieniom wspó∏-
czesnego literaturoznawstwa,
ale by by∏o tak˝e wnikliwym
i bogatym przeglàdem metod
badania literatury oraz spo-
sobów pisania o niej. 

Pismo, zanim powsta∏o,
boryka∏o si´ jednak z wie-
loma trudnoÊciami i opóê-
nieniami, które zawa˝y∏y
na jego przysz∏oÊci oraz
obecnym kszta∏cie. Mo˝na
w nim znaleêç kilka cieka-
wych tekstów, choç ˝alem
i wàtpliwoÊciami napawa
fakt, ˝e wÊród ich autorów
praktycznie nie uÊwiadczy-
my szczecinian, nie wspo-
minajàc o pracownikach na-

szej uczelni. Sta∏o si´
tak zapewne z wielu
powodów, o których
wspomnia∏a redaktor
naczelna, profesor Dà-
browska. 

– Nie b´d´ opowia-
daç o trudnoÊciach, ja-
kie towarzyszy∏y po-
wstawaniu pisma, bo
uzbiera∏oby si´ tego
na osobnà ksià˝k´, ale
ten pierwszy numer za-
liczam do du˝ych suk-
cesów. Obecnie jest
z∏o˝ony numer drugi
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W „dyskursie”
wspó∏czesnego
literaturoznawstwa

Êwi´cili swoje referaty Bernd Neumann,
Klaus Hammer i Sebastian Mro˝ek. Ele-
menty przyrody i subiektywnego, pe∏ne-
go nastrojowoÊci obrazu „ma∏ej ojczyzny”
przedstawi∏y Sigita Barniskiene i Kaja Po-
prawska, natomiast Andreas Degen zapre-
zentowa∏ problemy recepcji mitu o pol-
skiej królowej Wandzie, wybierajàcej sa-
mobójczà Êmierç, aby uniknàç poÊlubie-
nia niemieckiego rycerza, w literaturze
niemieckoj´zycznej XIX i XX wieku. 

Szczeciƒscy prelegenci prezentowali
podj´tà tematyk´ w ró˝nych kontekstach
historycznych, filozoficznych, kulturowych
oraz z odmiennych punktów widzenia po-

szczególnych tradycji historyczno- i teo-
retycznoliterackich, ukazali z∏o˝onoÊç
i wielorakoÊç problemów wa˝nych dla sta-
tusu literatury regionalnej. JednoczeÊnie
stwierdzili, ˝e wiele poruszanych proble-
mów i wàtków pozostaje wspólnych, bez
wzgl´du na usytuowanie geograficzne li-
teratury prowincjonalnej. Mi´dzy innymi
z tego powodu konieczna okaza∏a si´ kon-
tynuacja prowadzonej w Szczecinie dys-
kusji na forum mi´dzynarodowym. Na-
st´pne spotkanie w Szczecinie i Pobiero-
wie zaplanowano na poczàtek wrze-
Ênia 2007 roku. Zapowiedziano te˝ publi-
kacj´ materia∏ów pokonferencyjnych (ca-

∏y program konferencji jest do wglàdu
na internetowej stronie IFG US).

Podsumowujàc szczeciƒskie spotka-
nie, które potwierdzi∏o istotne znaczenie
literatury regionów, mo˝na przytoczyç
wypowiedê zawartà w „Psich latach”
Güntera Grassa: „Wrzeszcz by∏ tak wiel-
ki i tak ma∏y, ˝e wszystko, co si´ na tym
Êwiecie wydarza, lub mog∏oby si´ wyda-
rzyç, wydarzy∏o si´ tak˝e we Wrzeszczu,
lub mog∏o by∏o si´ wydarzyç”.

Marcin Lipnicki
Biuro Prasowe Urz´du Marsza∏kowskiego

Województwa Zachodniopomorskiego

i czeka w wydawnictwie. Mam nadziej´,
˝e si´ z tym przebijemy i b´dzie mo˝na



„Dyskurs” wydawaç nadal, bez tych
wszystkich trudnoÊci i ciàg∏ego t∏umacze-
nia si´ z naszych ch´ci. Formu∏à pisma sà
sprawy wychodzàce poza Êcis∏e literatu-
roznawstwo, chcemy uwzgl´dniaç te˝
dziedziny pograniczne, szeroko rozumia-
ne zagadnienia kultury, zgodnie z tenden-
cjami wspó∏czesnej humanistyki odcho-
dzàcej od wàskich, hermetycznie si´ za-
mykajàcych specjalizacji. To pismo mo-
˝e staç si´ wizytówkà nie tylko szczeciƒ-
skiej polonistyki, ale tak˝e Szczecina ja-
ko uniwersyteckiego miasta. Ja mam wiel-
kie ambicje wprowadzenia go na list´
KBN-owskà czasopism punktowanych,
chc´ staraç si´ o grant na jego dofinanso-
wanie, bo wtedy mo˝na myÊleç o pozy-
skaniu tak˝e wybitnych autorów z ze-
wnàtrz i zamawiaç konkretne artyku∏y.
Wiele moich dotychczasowych staraƒ i za-

biegów w tym kierunku, niestety, zosta∏o
zmarnowanych przez opóênienie w wyda-
niu tego pierwszego numeru.

W pierwszym numerze jest ju˝ za-
uwa˝alny wiodàcy profil pisma, miano-
wicie problematyka podmiotowoÊci i to˝-
samoÊci wspó∏czesnego cz∏owieka.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà próby re-
interpretacji twórczoÊci Rafa∏a Wojacz-
ka, prze˝ywajàcej we wspó∏czesnym lite-
raturoznawstwie renesans. O jego recep-
cji dzisiaj, zw∏aszcza w kontekÊcie freu-
dowskiego kompleksu Edypa i jego Kaf-
kowskiej realizacji, interesujàco pisze
doktorant US, Konrad Wojty∏a. Drugi, po-
Êwi´cony Wojaczkowi tekst autorstwa An-
ny Filipowicz, uwik∏any zosta∏ w roman-
tyczno-peerelowsko-postmodernistyczne
konteksty. Autorka odwo∏uje si´ w nim
do j´zyka wspó∏czesnych sztuk plastycz-

nych, mianowicie – body-artu, którego
kluczowym Êrodkiem wyrazu i narz´-
dziem poznania zarazem, jest – wyizolo-
wany przez nià z twórczoÊci tego autora
i skontrapunktowany z j´zykiem z socre-
alistycznej rzeczywistoÊci, motyw mi´-
snoÊci. Poza tym w tomie mo˝na znaleêç
interesujàcà prób´ osobistego odczytania
i napisania historii polskiej prozy autor-
stwa Leszka Szarugi. Ciekawie przedsta-
wia si´ tak˝e tekst Joanny Jóêwiak o pe-
erelowskiej ideologizacji jedzenia opo-
wiedzianej na przyk∏adzie lektury ksià-
˝ek kucharskich. Tom zamyka szkic po-
Êwi´cony wspó∏czesnej, popkulturalnej
recepcji romantyzmu i jej krzywdzàce-
mu, bo powierzchownemu odczytaniu au-
torstwa Wojciecha Tomasika.

Joanna Giza-St´pieƒ
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Wydarzenia w pigu∏ce

O aktualnych problemach podczas debaty „Polska gospodarka i polityka – Jak by∏o? Jak jest?
Jak b´dzie?” ze znanymi politykami rozmawia∏ Grzegorz Go∏´biewski – dyrektor Biura

Promocji i Informacji US. Spotkanie odby∏o si´ 27 marca br. w auli US przy ul. Krakowskiej.
Udzia∏ w debacie wzi´li: Andrzej Lepper (Samoobrona), Krzysztof Zaremba (PO), Leszek Miller

(SLD), Sylwester Chruszcz (LPR), Dariusz Wi´caszek (prezes Pó∏nocnej Izby Gospodarczej).

Na podstawie Zarzàdzenia Ministra Zdrowia z dn.
24 paêdziernika 2001 r. – prof. zw. dr hab. n.

med. Marian Sygit, kierownik Zak∏adu Wychowania
Zdrowotnego Instytutu Kultury Fizycznej US, zosta∏
cz∏onkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

w kadencji 2006–2010 (na zdj´ciu w chwili
og∏aszania nominacji) 

S∏uchacze studiów
podyplomowych

przysposobienia obronnego 
i bezpieczeƒstwa placówek
edukacji i kultury w trakcie
zaj´ç studyjnych w porcie

marynarki wojennej 
w Ko∏obrzegu

Do zadaƒ RN przy Ministrze Zdrowia nale˝y m.in.:
wypowiadanie si´ w sprawach kierunków i proble-

mów naukowo-badawczych nauk medycznych,
okreÊlenie perspektywicznych kierunków badaƒ 

naukowych w medycynie, opiniowanie projektów
badawczych wnioskowanych do Komitetu Badaƒ

Naukowych, ocena dorobku naukowego 
i jednostek naukowych etc.



I myÊl´, ˝e dlatego w∏aÊnie
Zygmunt tak bardzo ukocha∏ te-
atr i zarazi∏ nim tak wielu ludzi.
Bo w rzeczywistoÊci teatralnej
czas p∏ynie inaczej. Tu podczas
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Przedstawienie
trwa...
Wtorek 14 marca by∏ ostatnim

dniem, jaki Zygmunt Du-
czyƒski sp´dzi∏ w teatrze.

Wieczorem w Piwnicy Kany spotka∏ si´
przy stole ze swoimi aktorami… Kolej-
nego dnia w Jego ˝yciu ju˝ nie by∏o

Trudno jest znaleêç odpowiednie s∏o-
wa, kiedy przychodzi nam powiedzieç,
co czujemy wtedy, gdy odchodzi od nas
ktoÊ naprawd´ bliski. Trudno w dwójna-
sób, gdy w dodatku mamy ÊwiadomoÊç,
˝e ten ktoÊ nie tylko by∏ nam bliski, ale
by∏ równie˝ nietuzinkowy, wybitny i nie
do zastàpienia.

A niewàtpliwie Zygmunt w∏aÊnie ta-
ki by∏. Pami´tam dzieƒ, kiedy by∏em jesz-
cze poczàtkujàcym dziennikarzem, a je-
den z moich starszych po piórze kolegów
poucza∏ mnie poprawiajàc moje teksty
i mówi∏: – Jaga, nie u˝ywaj przymiotni-
ków w stopniu najwy˝szym, bo co zro-
bisz, gdy b´dziesz musia∏ opisaç coÊ, co
naprawd´ zrobi na tobie wra˝enie? Jakich
s∏ów wtedy u˝yjesz?

Ten moment spad∏ na mnie w∏aÊnie te-
raz, kiedy szukam s∏ów adekwatnych
do tego, by spróbowaç powiedzieç co czu-
j´ ja sam, a wiem przecie˝, ˝e i wielu in-
nych, którzy stracili Zygmunta Duczyƒ-
skiego. W∏aÊnie teraz zabrak∏o mi skali
i tych odpowiednich s∏ów nie znajduj´,
choç wiem, ˝e je˝eli spotka∏em w swoim
˝yciu kogoÊ, kto zas∏uguje na kilka przy-
miotników w stopniu najwy˝szym, to by∏
to w∏aÊnie Zygmunt.

Tylko jakie to mog∏yby byç przymiot-
niki?… Co nale˝a∏oby powiedzieç i ja-
kiej miary u˝yç, opisujàc odejÊcie cz∏o-
wieka tak wielowymiarowego jak On?

Czy nale˝ycie odda Jego wielkoÊç
opisanie Go przez pryzmat nagród, jakie
zdoby∏ za swoje spektakle, które urzek∏y
ludzi gdzieÊ w dalekim Êwiecie? Czy ra-
czej przypomnieç, czego dokona∏ tu,
w mieÊcie z którym ca∏e ˝ycie by∏ zwià-
zany i w którym ca∏y czas próbowa∏ zro-
biç coÊ z niczego? A mo˝e to si∏a przy-
wiàzania, jakà wzbudza∏ u tak wielu lu-
dzi Êwiadczy o wielkoÊci tego cz∏owie-
ka? Jak s∏owami oddaç rozmiar ciszy,

w jakiej zbieraliÊmy
si´ w ciàgu kilku
ostatnich dni po Je-
go odejÊciu w Jego
teatrze?

Nie umiem…
Nie b´d´ stopniowa∏
przymiotników. Za-
s∏u˝y∏ na te najwi´k-
sze, lecz nie chc´ ich
u˝ywaç, bo to mo˝e
tylko powi´ksza roz-
miar straty, z jakà
i tak nam, ludziom
którzy mieliÊmy oka-
zj´ przebywaç z nim
bli˝ej, nie∏atwo b´-
dzie si´ zmierzyç.
Niech kto inny te˝
napisze o spekta-
klach, nagrodach, fe-
stiwalach.

Wspólne chwile
MyÊl´, ˝e zna∏

wartoÊç ˝ycia lepiej
ni˝ inni. Mo˝e dlate-
go, ˝e za to, by móc
robiç to, co innym
przychodzi bez wy-
si∏ku p∏aci∏ z powo-
du wieloletniej cho-
roby wy˝szà cen´. I mo˝e dlatego w∏a-
Ênie, ˝e za wszystko p∏aci∏ temu˝ ˝yciu
w∏asnym cierpieniem lichwiarskie odset-
ki wymaga∏ te˝ od ˝ycia czegoÊ wi´cej
ni˝ zwyk∏ej, potocznej rzeczywistoÊci.
Uczy∏ nas tego, a mo˝e raczej to myÊmy
si´ od Niego w Kanie tak ˝yç uczyli. 

By∏ cz∏owiekiem niezwyk∏ym, jedy-
nym jakiego pozna∏em, który mia∏ jakàÊ
osobliwà w∏adz´ nad czasem. Swojà si∏à,
posturà, g∏osem, ˝arliwoÊcià rozmowy i ca-
∏à swojà osobà tak wype∏nia∏ przestrzeƒ,
˝e mia∏o si´ wra˝enie, ˝e w obecnoÊci Du-
czyƒskiego czas jakby g´stnia∏, a prze˝y-
cia si´ kondensowa∏y.

Podczas d∏ugich rozmów, jakie pro-
wadziliÊmy w kilku ostatnich miesiàcach
pracujàc nad tym, by zebraç w ca∏oÊç
„okruchy pami´ci” o Kanie, podkreÊla∏,
˝e nigdy nie móg∏ spokojnie znieÊç mara-
zmu i „tego atroficznego czasu, w którym
nic si´ nie dzieje” – jak mówi∏. Ta atrofia
czasu to coÊ co zawsze prowokowa∏o Go
do dzia∏ania.

dobrego przedstawienia da si´ prze˝yç cza-

sem ca∏e ˝ycie w ciàgu godziny... A po-
tem, ju˝ po spektaklu, mo˝na usiàÊç ra-
zem i porozmawiaç o tym, co mo˝na zro-
biç, ˝eby prze˝yç je jeszcze raz i jeszcze
– tylko jeszcze lepiej, jeszcze pe∏-
niej. I chyba chcia∏by, byÊmy w Jego te-
atrze w∏aÊnie Go zapami´tali. Wytrwa∏
w nim do koƒca.

Pusty teatr
Teraz zostaniemy sami i ju˝ bez Nie-

go trzeba b´dzie próbowaç jakoÊ ten nie-
ustanny up∏yw chwil zag´Êciç w jakàÊ
sensownà esencj´. Tylko jak to zrobiç bez
kogoÊ, kto tak jak On potrafi∏ zaabsorbo-
waç sobà tyle miejsca, uwagi, energii.

Nie wiem, gdzie Zygmunt mo˝e byç
teraz, ale wiem, ˝e wiecznoÊç bez dzia∏a-
nia... to nie w Jego stylu. Gdziekolwiek by
teraz by∏, wkrótce b´dzie o nim g∏oÊno!

Rados∏aw Jagucki, Teatr Kana
www.kana.art.pl



Obchodzimy jubileusz 45-lecia
pracy zawodowej profesora Ja-
na Karwowskiego. Od 26 lat

jest zwiàzany z Uniwersytetem Szcze-
ciƒskim 

Urodzony 23 wrzeÊnia 1937 roku
w Sulewie-Kownatach (pod Grajewem),
absolwent Wydzia∏u Handlowo-Towaro-
znawczego Wy˝szej Szko∏y Ekonomicz-
nej w Poznaniu, rozpoczyna swojà prac´
zawodowà od pe∏nienia ró˝nych funkcji
w praktyce gospodarczej. W la-
tach 1961–1974 pr´˝nie dzia∏a w przed-
si´biorstwach handlowych. W 1974 roku
podejmuje wyzwanie w postaci organi-
zacji Zak∏adu Badania Rynku, którym
kieruje do 1989 roku. W okresie tym za-
k∏ad funkcjonujàcy pod nazwà Central-
ny OÊrodek Badania Rynku i Wspó∏pra-
cy z Konsumentem „Opinia” staje si´ pla-
cówkà Instytutu Handlu Wewn´trznego
i Us∏ug, zaÊ za przyczynà Jubilata powsta-
je kilkadziesiàt prac naukowo-badawczych
w przewa˝ajàcej cz´Êci o charakterze
wdro˝eniowym. Jednak˝e najwa˝niej-
szym osiàgni´ciem z tego okresu jest
stworzenie bezcennego z punktu widze-
nia praktyki gospodarczej, jak i nauki sys-
temu informacji rynkowej województwa
szczeciƒskiego. Region i miasto to zresz-
tà „koniki” Jubilata, co doskonale ujà∏
prof. Marian Stru˝ycki (dyrektor Insty-
tutu Rynku Wewn´trznego i Konsumpcji
w Warszawie) s∏owami: „[...] Obok spraw
ogólnych zawsze mia∏ czas i si∏y, które
mog∏y s∏u˝yç miastu i regionowi. Fascy-
nowa∏ si´ problematykà regionu, z któ-
rym zwiàza∏ swoje ˝ycie zawodowe i oso-
biste. Z takim przywiàzaniem, jeÊli nie
powiedzieç màdrym patriotyzmem lokal-
nym, pasuje w sam raz do europejskich
koncepcji regionalizmów w najlepszym
tego s∏owa znaczeniu [...]”.

Równolegle z organizacjà regional-
nych badaƒ rynku rozpoczyna prac´

nad w∏asnym rozwojem naukowym.
W 1979 roku broni na Wydziale In˝ynie-
r y j n o - E ko n o -
micznym Trans-
portu Politechni-
ki Szczeciƒskiej
pracy doktorskiej
nt. „Warunki
i czynniki ekono-
miczne spo˝ycia
drobiu w Polsce”.
Prac´ dydaktycz-
nà w szkolnic-
twie wy˝szym
r o z p o c z y -
na w 1980 roku
jako nauczyciel
a k a d e m i c k i
na Politechnice
Szczeciƒskie j .
Piastuje stanowi-
sko adiunkta, zaÊ
osiem lat póêniej,
po nadaniu stop-
nia doktora habi-
litowanego nauk
ekonomicznych
przez Rad´ Wy-
dzia∏u Ekono-
micznego Uni-
wersytetu Szcze-
c i ƒ s k i e g o
na podstawie pra-
cy pt. „Rynek
w gospodarce re-
gionu”, obejmu-
je pozycj´ docen-
ta. Rozprawa ha-
bilitacyjna profesora nale˝a∏a do pionier-
skich – niewiele bowiem osób zajmowa-
∏o si´ wówczas rynkiem regionalnym.
Od paêdziernika 1987 roku profesor Jan
Karwowski obejmuje funkcj´ kierowni-
ka Katedry Ekonomiki i Organizacji Ob-
rotu Towarowego i Us∏ug, zaÊ swojà wie-
dzà, doÊwiadczeniem i wynikami badaƒ

w∏asnych dzieli si´, prowadzàc liczne
wyk∏ady i inne zaj´cia ze studentami.

Z marketingiem przez ˝ycie

Oprócz aktywnoÊci dydaktyczno-na-
ukowej, w dzia∏alnoÊci profesora Ja-
na Karwowskiego widoczne jest równie˝
zaanga˝owanie na rzecz rozwoju przed-
si´biorstw i regionu. W poczàtkowym
okresie transformacji systemowej w Pol-
sce anga˝uje si´ w proces wdra˝ania
przez przedsi´biorstwa koncepcji mar-

ketingu. Od 1990 roku prowadzi, b´dà-
cà na liÊcie firm konsultingowych Mini-
sterstwa Przekszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych,
pracowni´ doradztwa. Zainteresowanie
badaniami znajduje równie˝ wyraz w za-
anga˝owaniu w dzia∏alnoÊç Agencji
Marketingowej IPH, której jest wspó∏-
w∏aÊcicielem i prezesem. Opracowuje
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plany marketingowe dla przedsi´biorstw
takich jak: Huta Cz´stochowa, Drobimex-
-Heintz, Zak∏ady Chemiczne Szczecin,
Agryf, Domar, przeprowadza prywatyza-
cj´ Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Han-
dlu Wewn´trznego OTEX w Szczecinie,
a tak˝e wspó∏uczestniczy w przygotowa-
niu kilku joint ventures. Wraz z mened˝e-
rami zwiàzanymi z gospodarkà morskà
i przemys∏em oraz innymi naukowcami
z Uniwersytetu Szczeciƒskiego staje si´
w 1992 roku wspó∏za∏o˝ycielem i cz∏on-
kiem pierwszej kapitu∏y Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza
Zachodniego „Business Club Szczecin”. 

Rok 1991 to poczàtek pracy Jubilata
na stanowisku profesora – poczàtkowo
nadzwyczajnego, a od 1999 r. – zwyczaj-
nego. Kierujàc Katedrà Ekonomiki i Or-
ganizacji Obrotu Towarowego i Us∏ug do-
prowadza do powstania Katedry Marke-
tingu na Uniwersytecie Szczeciƒskim, or-
ganizuje kilka edycji studiów podyplo-
mowych w dziedzinie handlu i marketin-
gu, powo∏uje do ˝ycia dwie specjalnoÊci:
funkcjonowanie rynków krajowych i za-
granicznych oraz handel i marketing.

Zainteresowania naukowe profesora,
zg∏´biane w trakcie prowadzonych rozlicz-
nych prac naukowo-badawczych, stanowià
o jego istotnym wk∏adzie w rozwój nauki.
Cechuje go syntetyczne ujmowanie rozle-
g∏ej sfery zjawisk ekonomicznych, z jed-
noczesnym okreÊlaniem ich zwiàzków
z ca∏oÊcià procesów gospodarowania. 

Kowal w kuêni dydaktyki
Niezwyk∏e zaanga˝owanie w rozwój

polskiej nauki przypiecz´towane zostaje

trzykrotnym uhonorowaniem Jubilata Wo-
jewódzkà Nagrodà w Dziedzinie Nauki.
Wk∏ad ten uwidacznia si´ nie tylko w po-
staci licznych publikacji, wÊród których
znajdujà si´ monografie, podr´czniki, ar-
tyku∏y i referaty na konferencje czy z nie-
zwyk∏ym zaanga˝owaniem prowadzonych

badaƒ w∏asnych, statutowych i grantów
KBN, lecz tak˝e w kszta∏towaniu m∏odej
kadry naukowej. Starania te owocujà ob-
j´ciem opiekà promotorskà kilkunastu
przewodów doktorskich, wypromowaniem
dziewi´ciu doktorów nauk ekonomicznych,
ponad 600 magistrów oraz 300 absolwen-
tów z tytu∏em licencjata. Wnosi istotny

wk∏ad w rozwój nowej dziedziny nauko-
wej na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarzàdzania Uniwersytetu Szczeciƒskie-
go. Promujàc doktorantów na wydzia∏ach
zarzàdzania na innych uczelniach w Pol-
sce przejawia nowatorskie nastawienie
w tym zakresie, b´dàce bezcennà postawà

z punktu widzenia rozwoju i ce-
lów strategicznych macierzyste-
go wydzia∏u. 

Profesor Jan Karwowski jest
postacià cenionà w Êrodowisku
zwiàzanym z marketingiem
w Polsce, co znajduje wyraz w re-
cenzowaniu licznych publikacji
naukowych, w tym tak˝e prac
doktorskich i habilitacyjnych oraz
niezwykle serdecznych kontak-
tach z kadrà naukowo-dydaktycz-
nà innych oÊrodków akademic-
kich. Jest wieloletnim cz∏onkiem
Szczeciƒskiego Towarzystwa Na-
ukowego, przewodniczy Podko-
misji Marketingu w Oddziale
Gdaƒskim Komisji Organizacji
i Zarzàdzania PAN, piastowa∏ sze-
reg funkcji w Towarzystwie Na-
ukowym Organizacji i Kierownic-
twa. Jest pionierem badaƒ
nad handlem przygranicznym
oraz organizatorem cyklicznych

ogólnopolskich konferencji nt. „Problemy
marketingowe polskich przedsi´biorstw”.
PodkreÊlmy, ˝e potrafi∏ stworzyç Êwietnie
wspó∏pracujàcy ze sobà zespó∏ pracowni-
ków Katedry Marketingu, którego jest nie
tylko prze∏o˝onym, ale i mentorem.

Zespó∏ Katedry Marketingu WNEiZ US
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Imponujàcy bilans
Drugiego marca 2006 roku od-

by∏a si´ uroczysta Rada Wy-
dzia∏u Nauk Ekonomicznych

i Zarzàdzania poÊwi´cona jubileuszo-
wi 80-lecia urodzin i 55-lecia pracy na-
ukowej prof. zw. dr. hab. Kazimie-
rza Sawickiego

W uroczystoÊci uczestniczyli zapro-
szeni goÊcie, a mianowicie: rodzina pro-
fesora, prezes Stowarzyszenia Ksi´gowych
w Polsce prof. zw. dr hab. Zbigniew
Messner, prezes Krajowej Izby Bieg∏ych
Rewidentów dr Piotr Rojek oraz cz∏onko-
wie rad wydzia∏ów: Nauk Ekonomicznych
i Zarzàdzania oraz Zarzàdzania i Ekono-

miki Us∏ug, a tak˝e wszyscy pracownicy
Katedry RachunkowoÊci.

UroczystoÊç otworzy∏ dziekan Wydzia-
∏u Nauk Ekonomicznych i Zarzàdzania
prof. zw. dr hab. Edward Urbaƒczyk, pod-
kreÊlajàc zas∏ugi Jubilata w kszta∏ceniu
i rozwoju kadry naukowej wielu oÊrodków
akademickich. Dziekan zwróci∏ równie˝
uwag´ na niezwyk∏e zdolnoÊci organiza-
torskie, które umo˝liwi∏y profesorowi Sa-
wickiemu udane po∏àczenie pracy nauko-
wej z ˝yciem prywatnym.

Nast´pnie prof. dr hab. Ksenia Czuba-
kowska przedstawi∏a imponujàcy dorobek
naukowy profesora. W chwili obecnej jest
on szacowany na ponad 500 publikacji.

Szczególnie ciep∏e by∏o wystàpienie
prezesa Stowarzyszenia Ksi´gowych w Pol-
sce prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Messnera,
który s∏owami „Kaziu, ˝ycz´ ci...” podkre-
Êli∏ wieloletnià przyjaêƒ z Jubilatem. Wspo-
mina∏ równie˝ pierwsze spotkanie, które
mia∏o miejsce wiele lat temu, na kursie dla
m∏odych asystentów w Sopocie. 

Póêniej g∏os zabra∏ prezes Krajowej
Izby Bieg∏ych Rewidentów dr Piotr Ro-
jek. PodkreÊli∏ szczególne zas∏ugi profe-
sora na rzecz Krajowej Izby Bieg∏ych Re-
widentów. 

Niezwykle serdecznie o wk∏adzie pro-
fesora w rozwój obydwu wydzia∏ów mó-
wi∏ dziekan Wydzia∏u Zarzàdzania i Eko-



nomiki Us∏ug dr hab. prof. US Aleksan-
der Panasiuk. Warto zaznaczyç, ˝e prof.
Sawicki, jako pierwsza osoba, zosta∏ uho-
norowany okolicznoÊciowym medalem
Wydzia∏u Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug.
Wystàpienie dziekana zakoƒczy∏o oficjal-
nà cz´Êç uroczystoÊci.

Nast´pnie zebrani goÊcie mieli okazj´
osobiÊcie z∏o˝yç ˝yczenia Jubilatowi. Od-
czytano równie˝ listy od osób, które nie
mog∏y uczestniczyç w tej uroczystoÊci
(m.in.: JM Rektora US prof. zw. dr. hab.
Waldemara Tarczyƒskiego, prof. zw. dr.
hab. Teresy Kiziukiewicz oraz sekretarza
stanu przy Radzie Ministrów RP prof. dr
hab. Teresy Lubiƒskiej).

Niespodziankà by∏y wystàpienia m∏o-
dych pracowników Katedry Rachunkowo-
Êci. Stanis∏aw Hoƒko i Barbara RzeÊnio-
wiecka przygotowali prezentacj´ obrazu-
jàcà, jak Jubilat jest postrzegany przez
m∏odych pracowników nauki. By∏o w niej
zawartych wiele zdj´ç oraz zestawieƒ
przedstawiajàcych „bilans” cech profeso-
ra, do których mo˝na zaliczyç: ogromnà
wiedz´, pracowitoÊç, konsekwencj´, otwar-
toÊç, poczucie humoru, skrupulatnoÊç

i sk r o m n o Ê ç .
Warto podkreÊliç,
˝e prof. Sawicki
zawsze potrafi
znaleêç czas dla
swoich wspó∏pra-
cowników, s∏u˝y
dobrà radà i mo-
tywuje do pracy. 

Po bilansie
przyszed∏ czas
na wspomnienia
z czasów studenc-
kich Magdaleny
Janowicz, która
jest obecnie asy-
stentem w Kate-
drze RachunkowoÊci. Podzieli∏a si´ ona
z zebranymi swoimi wra˝eniami z okre-
su, kiedy by∏a seminarzystkà profesora.
Wspomnienia te stanowi∏y swego rodza-
ju uk∏adank´, obejmowa∏y kilka obrazów.
Ka˝dy z osobna przedstawia∏ niewielki
fragment rzeczywistoÊci, a dopiero zebra-
ne razem i u∏o˝one w odpowiedniej kolej-
noÊci w pe∏ni obrazowa∏y, w jaki sposób
prof. Kazimierz Sawicki zapisa∏ si´ w pa-

mi´ci swoich seminarzystów. Podsumo-
wujàc warto przywo∏aç s∏owa Czes∏awa
Banacha: „Dobry nauczyciel jest jak afo-
rysta, nie poni˝a i nie krzyczy, a zaprasza-
jàc do refleksji nie traci poczucia realizmu
i optymizmu”.

Magdalena Janowicz 
Barbara RzeÊniowiecka

Katedra RachunkowoÊci US

32 PRZEGLÑD UNIWERSYTECKI

JJUUBBIILLEEUUSSZZEE

Kazimierz Sawicki urodzi∏ si´ 5 marca 1926 r. w Toruniu.
Po ukoƒczeniu Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Miko∏aja
Kopernika w Toruniu, przeniós∏ si´ do Szczecina, aby roz-
poczàç nauk´ w szczeciƒskim oddziale Akademii Handlo-
wej w Poznaniu. Po zakoƒczeniu studiów pierwszego stop-
nia zosta∏ zatrudniony w 1950 r. na stanowisku asystenta
w Katedrze RachunkowoÊci Wy˝szej Szko∏y Ekonomicz-
nej w Szczecinie. Ze wzgl´du na brak uprawnieƒ rodzimej
uczelni, by∏ zmuszony do zdobywania kolejnych stopni na-
ukowych poza jej murami. W 1952 roku uzyska∏ magiste-
rium w Wy˝szej Szkole Ekonomicznej w ¸odzi. W 1962 ro-
ku na podstawie rozprawy doktorskiej: „W´z∏owe problemy
rachunku kosztów w przedsi´biorstwach transportu samo-
chodowego” zrobi∏ doktorat, a po pi´ciu latach, w 1967 ro-
ku uzyska∏ stopieƒ naukowy docenta nauk ekonomicznych
w zakresie rachunkowoÊci na podstawie rozprawy habilita-
cyjnej: „Problemy obliczania kosztów jednostkowych prze-
wozów samochodowych”. Rozprawa habilitacyjna zosta∏a
wyró˝niona nagrodà I stopnia przez Rad´ Naukowà Stowa-
rzyszenia Ksi´gowych w Polsce. W 1976 roku Rada Paƒ-
stwa nada∏a mu tytu∏ profesora nadzwyczajnego, a w 1983
roku – tytu∏ profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. 

W 1999 roku zosta∏ zaliczony do elitarnego grona pi´ç-
dziesi´ciu honorowych cz∏onków Stowarzyszenia Ksi´go-
wych w Polsce. Od 1999 roku przewodniczy Krajowej Ko-
misji Rewizyjnej KIBR, jest cz∏onkiem Komisji ds. Stan-
dardów Rewizji Finansowej. Profesor Sawicki jest równie˝
cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz
Szczeciƒskiego Towarzystwa Naukowego. Za osiàgni´cia
w dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej, dydaktycznej i kszta∏-
cenia kadry naukowej otrzyma∏ nagrody ministerialne: stop-
nia pierwszego (1980), stopnia drugiego (1980) oraz czte-

ry nagrody stopnia trzeciego (1969, 1972, 1976). Zosta∏ równie˝
odznaczony m.in.: Srebrnà i Z∏otà Odznakà „Zas∏u˝ony w Roz-
woju Stowarzyszenia Ksi´gowych w Polsce” (1966, 1968), Srebr-
nym (1971) i Z∏otym (1973) Krzy˝em Zas∏ugi oraz Krzy˝em Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977).

Pi´çdziesi´ciopi´cioletni okres pracy naukowej zaowocowa∏
imponujàcà liczbà publikacji, trudnà do dok∏adnego okreÊlenia,
którà mo˝na ostro˝nie oszacowaç na ponad pi´çset. Publikowany
dorobek obejmuje dziesiàtki monografii, prac zbiorowych, pod-
r´czników akademickich, artyku∏ów w czasopismach fachowych
oraz w materia∏ach konferencyjnych. Profesor Kazimierz Sawic-
ki jest promotorem trzynastu rozpraw doktorskich oraz ponad ty-
siàca prac magisterskich i licencjackich. 

Stanis∏aw Hoƒko
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Czy mo˝emy zmieniç oblicze
Szczecina? Tak, tylko trzeba
zaczàç ju˝ dziÊ – zapewnia

w swoim sprawozdaniu z konferencji
dr Marika Pirveli z Wydzia∏u Nauk
Przyrodniczych

Niedawno uczestniczy∏am w XXVI
Krajowej Konferencji Stowarzyszenia
Rozwoju Gospodarczego Gmin pt. „Lo-
kalne plany rewitalizacji w praktyce”.
Wspó∏organizatorami konferencji by∏y:
Forum Rewitalizacji i Zwiàzek Miast
Polskich. Do Zakopanego przyjechali
reprezentanci trzech sektorów z ca∏ej
Polski. By∏o to miejsce spotkania przed-
stawicieli samorzàdów terytorialnych,
instytucji publicznych, a tak˝e sektora
prywatnego skupiajàcego banki, firmy,
inwestorów i wykonawców. Szczecin re-
prezentowany by∏ przez g∏ównego orga-

nizatora konferencji oraz Wy˝szà Szko-
∏´ Administracji Publicznej i Uniwersy-
tet Szczeciƒski.

Celem konferencji by∏o upowszech-
nianie tzw. dobrych praktyk i omówie-

nie projektów rewitalizacyjnych, które
ju˝ zosta∏y zrealizowane lub sà w∏aÊnie
wdra˝ane, a tchn´∏y nowe ˝ycie w ob-
szary zdegradowane. Zorganizowano
debat´ z udzia∏em przedstawicieli
w∏adz lokalnych, spo∏ecznoÊci lokal-
nych, deweloperów, firm konsultingo-
wych, instytucji finansowych nt. wizji
nowych funkcji obszarów zdegradowa-
nych (has∏em przewodnim by∏o: Lokal-
ne Plany Rewitalizacji jako instrument
realizacji wizji rozwoju miasta). Za-
równo projektowanie procesu rewitali-
zacji, jak i jego realizacja jest szere-
giem zaz´biajàcych si´ dzia∏aƒ, które
wymagajà uwzgl´dnienia licznych
czynników i parametrów. W ciàgu
trzech dni wyg∏oszono ponad 15 refera-
tów, które dotyczy∏y: rewitalizacji jako
instrumentu programowania rozwoju
miast; urbanistycznego i inwestycyjne-

go problemu „powrotu do miasta”, czy-
li opanowania rozrostu przestrzennego
miasta; tworzenia nowych centrów sta-
rych miast; kompleksowej rewitalizacji
blokowisk miejskich; roli rynku w rewi-

talizacji obszarów zdegradowanych.
Du˝à zaletà konferencji by∏y wielowàt-
kowe i d∏ugie dyskusje, na które zawsze
starcza∏o czasu. Toczy∏y si´ one na sty-
ku teorii z praktykà.

O tym, ˝e rewitalizacja to proces
przemian przestrzennych, spo∏ecznych
i ekonomicznych w zdegradowanych
dzielnicach miast, przyczyniajàcy si´
do poprawy jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców,
przywrócenia ∏adu przestrzennego oraz
do o˝ywienia gospodarczego i odbudo-
wy wi´zi spo∏ecznych – nie trzeba du˝o
mówiç. Warto jednak zaznaczyç, ˝e
prof. Krzysztof Skalski (Instytut Spraw
Publicznych UJ) dookreÊlajàc w dysku-
sji poj´cie rewitalizacji nazwa∏ je nie
procesem, lecz antyprocesem. Anty
– poniewa˝ jest to zamierzone antydzia-
∏anie wobec procesów, które powodujà
degradacj´ tkanki miejskiej. Ten anty-
proces obejmuje kompleksowe dzia∏a-
nia techniczne, spo∏eczne i ekonomicz-
ne majàce na celu przywrócenie dawnej
ÊwietnoÊci oraz zapewnienie rozwoju
okreÊlonego obszaru: dawnych dzielnic
miejskich, terenów poprzemys∏owych,
powojskowych oraz blokowisk. Najlep-
sze prezentacje dost´pne sà na stronie
g∏ównego organizatora XXVI Krajowej
Konferencji (http://www. srgg. org. pl).

Relacjonujàc konferencj´ w Zako-
panem pomyÊla∏am, ˝e na stronach
„Przeglàdu Uniwersyteckiego” mo˝na

otworzyç dyskusj´ o rewitalizacji
Szczecina. Jest to wyzwanie, które po-
winna podjàç spo∏ecznoÊç akademicka.
Zapraszam do debaty!

Zaproszenie
do polemiki

Zapomniana „Ma∏a Wenecja” w Szczecinie
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Ma∏gorzata i Edward Garda-
-siewiczowie – mi∏oÊnicy
astronomii i badacze staro˝yt-

nych kultur, latem 2004 roku dokonali
zaskakujàcego odkrycia zwiàzanego
z zabudowà Szczecina

Przebudowa Szczecina z funkcji pier-
wotnej fortu na oÊrodek miejski dokony-
wa∏a si´ w koƒcu XIX w., po roku 1873,
na podstawie planów architektów Jame-
sa Hobrechta i Konrada Kruhla i póêniej-
szych. W tym czasie w Europie panowa-
∏a tzw. moda na Egipt, którà zapoczàtko-
wa∏y odkrycia zwiàzane z wyprawà ce-
sarza Francuzów Napoleona do Egiptu.
Projekt narzucajàcy znane nam obecnie
rozwiàzanie tworzàce kompleks urbani-
styczno-architektoniczny placów: Grun-
waldzkiego,
Odrodzenia,
Sprzymierzo-
nych oraz za-
budowy to-
warzyszàcych
im ulic
w trakcie ich
budowy wy-
kazywa∏ kon-
s e k we n c j ´
i celowoÊç ta-
kiego kszta∏-
tu. Popularne
wydawnictwa
k s i à ˝ kowe
opisujàce hi-
stori´ Szcze-
cina z tamte-
go okresu
podkreÊlajà,
˝e realizacja budowy dostarczy∏a wielu
trudnoÊci natury in˝ynieryjnej. Powy˝-
sze ustalenia jednoznacznie wskazujà, ˝e
celem nadrz´dnym by∏o stworzenie takie-
go w∏aÊnie kszta∏tu dla zabudowy opisa-
nej cz´Êci miasta. Z biegiem czasu, a tak-
˝e w zwiàzku z burzliwà historià miasta
zagin´∏a pami´ç i wiedza o g∏´bszym sen-
sie zabudowy placów w formie gwiaêdzi-
stej. Byç mo˝e wiedza ta poza wàskim
gronem osób nigdy nie by∏a dost´pna

ogó∏owi, bowiem ani
w znanych dotychczas do-
kumentach, ani innych
przekazach nie ma zawar-
tych na ten temat wiado-
moÊci. 

Nieznany Szczecin
Odnalezienie konkret-

nego gwiazdozbioru, któ-
rego odwzorowaniem
na Ziemi sà place Szcze-
cina wydaje si´ wr´cz nie-
mo˝liwe. Dok∏adna anali-
za map i atlasów nieba do-
prowadzi∏a nas do stwier-
dzenia, ˝e wymienione powy˝ej place sà
odwzorowaniem cz´Êci gwiazdozbioru
Oriona tzw. pasa Oriona. W ustaleniach

tych ponadto pomocna okaza∏a si´ wie-
dza z zakresu historii staro˝ytnego Egip-
tu, geografii, mitologii oraz astronomii.
Plan urbanistyczno-architektoniczny po-
∏o˝enia g∏ównych placów miasta wraz
z towarzyszàcà im zabudowà jest unika-
tem w skali Êwiata. 

Przyglàdajàc si´ w atlasie Afryce,
trudno nie zauwa˝yç rzeki Nil. Zachod-
nia strona Nilu w religii staro˝ytnego
Egiptu odgrywa∏a rol´ szczególnà. To

na zachodzie Egipcjanie lokalizowali po-
chówki i budowali grobowce. Obserwu-
jàc na mapach lini´, która wyznacza ko-

ryto rzeki, zaobserwujemy, ˝e
obok miejsca, gdzie Nil rozpro-
wadza swoje wody w delcie rze-
ki znajduje si´ p∏askowy˝ Giza.
Na p∏askowy˝u tym po∏o˝onym
po zachodniej stronie Nilu oko-
∏o 2400 lat p.n.e. Egipcjanie
zbudowali kompleks piramid
nazywany dzisiaj Wielkimi Pi-
ramidami. Piramidy przypo-
rzàdkowane by∏y królom: Men-
kaure, Chafre, Cheops. Zanim
Nil odda swoje wody Morzu
Âródziemnemu, zasilany jest
przez: Nil Bia∏y, Nil B∏´kitny
oraz dop∏yw rzeki Atbara.
Zwiàzki Nilu i piramid ze
Szczecinem wydajà si´ zaska-
kujàco zbie˝ne, je˝eli podda si´
oglàdowi map´, na której uwi-
doczniony jest widok rzeki Od-

ry, tak˝e pierwotnie Êwi´tej rzeki Odyna. 

Zachodniopomorski Nil
Wydaje si´, ˝e Odra jest mniejszà sio-

strà bliêniaczkà Nilu. Podobnie jak
w Egipcie Nil, Odra przedstawia si´
na mapie w podobny sposób, dla u∏atwie-
nia odnalezienia analogii mo˝na porów-
naç dop∏ywy Odry. Nysa ¸u˝ycka to od-
niesienie do Nilu Bia∏ego, górnego bie-
gu Odry do po∏àczenia z Nysà ¸u˝yckà

Gwiazdy
Szczecina



jako odpowiednika Nilu B∏´kitnego. War-
ta tak jak rzeka Atbara zasilajàca Nil
od wschodu, tak˝e zasila Odr´. Równie˝
dolny bieg Odry odnajdujàc ujÊcie do Za-
lewu Szczeciƒskiego czyni analogi´
do kszta∏tu delty Nilu. Przyglàdajàc si´
w innej jeszcze skali ni˝ dotychczas Ni-
lowi poczàwszy od katarakt w dó∏ rzeki,
a nurtowi Odry, lecz tym razem bez jej
dop∏ywów, odnajdziemy równie˝ podo-
bieƒstwa. Obie rzeki na mapie Êwiata ma-
jà równoleg∏e ustawienie w stosunku
do po∏udników z lekkim przesuni´ciem
Odry ku zachodowi, oko∏o 15 stopni.
Usytuowanie Szczecina, przez który prze-
p∏ywa Odra jest analogiczne jak dla p∏a-
skowy˝u w Gizie. Gwiaêdziste place
Szczecina znajdujà si´ równie˝ po za-
chodniej stronie rzeki. Tak wi´c w uj´-
ciu poglàdowym, wyst´pujàce analogie
pozwalajà skojarzyç Szczecin z p∏asko-
wy˝em w Gizie, na którym znajduje si´
kompleks staro˝ytnych budowli. By∏ to
istotny, lecz nie jedyny powód wykona-
nia projektu i budowy placów Szczecina.
Zag∏´biajàc si´ w wierzenia staro˝ytne-
go Egiptu i zwiàzku Nilu z bogami oka-
zuje si´, ˝e rzeka ta, jako dar bogów, ma
swój odpowiednik na niebie. Analogicz-
nie jak podobieƒstwa wyst´pujàce mi´-
dzy Odrà a Nilem, wyst´pujà tak˝e po-
mi´dzy nimi a Drogà Mlecznà na niebie.
Egipcjanie ˝eglowali barkami po Nilu,
a ich bóstwa w boskich barkach przemie-
rza∏y rzek´ niebieskà, której nurt wyzna-
cza∏a Droga Mleczna. Korzystajàc z po-
wszechnie dost´pnych map nieba, mo˝-
na odnaleêç podobieƒstwo kszta∏tu Dro-
gi Mlecznej w stosunku do wymienio-
nych rzek i to bez wi´kszego trudu.
Wzd∏u˝ Drogi Mlecznej po analogicznej
stronie w tym samym miejscu, co Szcze-
cin i Giza na Ziemi, odnajdziemy gwiaz-
dozbiór Oriona na niebie. Cechà charak-
terystycznà w tym gwiazdozbiorze jest
tzw. pas Oriona (wchodzàcy w sk∏ad tej
konstelacji). Pas Oriona sk∏ada si´
z trzech gwiazd. Poniewa˝ to w∏aÊnie Nil
jest odzwierciedleniem Drogi Mlecznej,
staro˝ytni Egipcjanie niczym w lustrza-
nym odbiciu w miejscu, gdzie powinien
znajdowaç si´ pas gwiazdozbioru Orio-
na ustawili trzy Wielkie Piramidy po za-
chodniej stronie rzeki. Przyglàdajàc si´
lokacji samego kompleksu piramid oraz
planom Szczecina z uwzgl´dnieniem po-
zycji placów: Grunwaldzkiego, Odrodze-
nia i Sprzymierzonych pojawiajà si´ ko-
lejne analogie.

Piramidy w d˝ungli miasta
Usytuowanie piramid zorientowane

jest w ten sposób, ˝e ich boki wyznacza-

jà kierunki Êwiata. Place
Szczecina zaprojektowano
i zbudowano na osi wschód
– zachód. Zarówno trzy place,
jak i trzy piramidy zbudowa-
no pod identycznym kàtem
w stosunku do koryta rzek.
Proporcjonalnie w stosunku
do zajmowanej powierzchni
i wielkoÊci dopasowane sà od-
leg∏oÊciami od brzegów rzek.
Ciekawe, ˝e tak˝e le˝àca
na Nilu wyspa (nazwa nam
nieznana) ma swój odpowied-
nik w Szczecinie. Chodzi
o Wysp´ Grodzkà le˝àcà mi´-
dzy rozwidleniem Odry i Duƒ-
czycy. Mniej przypadkowe wy-
daje si´ ukierunkowanie ulicy
Ku S∏oƒcu na osi zorientowa-
nej w kierunkach wschód – za-
chód, podobnie jak oÊ wyzna-
czajàca po∏o˝enie szczeciƒ-
skich placów. Przy ulicy Ku
S∏oƒcu znajdujà si´ g∏ówne
wejÊcia na Cmentarz Central-
ny, a sama nekropolia le˝y
na zachód od Odry i placów. 

Ma∏y Pary˝
Mówiàc o Orionie jako

gwiazdozbiorze i jego pasie
sk∏adajàcym si´ z gwiazd, któ-
re tworzà opisywane analogie,
nale˝y zwróciç uwag´ na jesz-
cze jednà rzecz. W Egipcie
mamy do czynienia z budow-
lami, piramidami, które je od-
zwierciedlajà. W Szczecinie
place zaprojektowano tak, aby
same przedstawia∏y gwiazdy.
Analizujàc g∏´biej znaczenie
tego gwiazdozbioru dla Egip-
tu, ówczeÊni ludzie Egiptu
pod jego postacià nie widzieli
myÊliwego Oriona tak jak my
go dzisiaj pami´tamy, lecz
Ozyrysa. Ozyrys by∏ pierw-
szym królem Egiptu, który za-
bity i poçwiartowany przez Se-
ta, jego brata, zmartwychwsta∏.
Jego ˝ona i siostra zarazem
Izyda odnalaz∏a ukryte przez
Seta cz´Êci jego cia∏a
i przy pomocy Anubisa oraz
Horusa przywróci∏a go do ˝y-
cia. Mit ten pozwala po∏àczyç
pewne zbie˝noÊci ∏àczàce
Szczecin z Pary˝em i jego pla-
cami. Tu nale˝y zaznaczyç, ˝e place
Szczecina nie sà kopià placów Pary˝a.
Pary˝ posiada w swoim godle miasta
przedstawienie Izydy, ˝ony Oriona, ró˝-

nych zwiàzków jest wi´cej. Koncepcja
szczeciƒskich placów jest m´skim dope∏-
nieniem dla Izydy i Pary˝a. S∏owo Par-
-Faraon, Is-Izyda razem Paris. Orion
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Komentarz prof. US dr. hab. Jerzego Stelma-
cha – dziekana Wydzia∏u Matematyczno-Fi-
zycznego US

W ca∏ym odkryciu
mo˝na wyró˝niç kil-
ka niezale˝nych ele-
mentów. 

Po pierwsze, istnie-
je podobieƒstwo kszta∏-
tów mi´dzy uk∏adem
tysi´cy gwiazd zwa-
nym Drogà Mlecznà,
Nilem wraz z dop∏y-
wami oraz Odrà z jej
g∏ównymi dop∏ywami.
Jest to oczywiÊcie przypadek i w∏aÊciwie nie ma
w tym nic specjalnego. Sàdz´, ˝e dla ka˝dej rzeki
na Ziemi mo˝na znaleêç co najmniej jednà innà mniej
lub bardziej podobnà rzek´.

Po drugie, jest rzeczà udokumentowanà, ˝e bu-
downiczowie piramid oraz Sfinksa kierowali si´
geometrycznym uk∏adem gwiazd w konstelacji
Oriona wzgl´dem Drogi Mlecznej. To uzasadnia
podobieƒstwa.

Po trzecie, faktem jest, ˝e zabudowa Szczeci-
na nie jest przypadkowa. W oczy rzuca si´, szcze-
gólnie z lotu ptaka, pewien ∏ad architektoniczny
i du˝a estetyka zabudowy. Ponadto faktem jest rów-
nie˝ uderzajàce podobieƒstwo mi´dzy po∏o˝eniem
g∏ównych czterech placów w centrum Szczeci-
na (Grunwaldzkiego, Odrodzenia, Sprzymierzo-
nych i Zgody) wzgl´dem Odry a po∏o˝eniem trzech
wielkich piramid i Sfinksa wzgl´dem Nilu oraz pa-
sa Oriona z mieczem wzgl´dem Drogi Mlecznej.

Na razie nie ma dowodów naukowych na to, ˝e
twórcy planu architektonicznego Szczecina kiero-
wali si´ uk∏adem Wielkich Piramid w Gizie. Jest
natomiast wiele przes∏anek Êwiadczàcych o tym,
˝e mog∏o tak byç. Niezale˝nie jednak od tego, czy
po∏o˝enie szczeciƒskich placów jest przypadkowe,
czy te˝ zamierzone w∏adze miasta mog∏yby wyko-
rzystaç opisane podobieƒstwa do promocji Szcze-
cina. Mo˝na by nawet pójÊç dalej i umieÊciç ron-
da lub place w miejscach Szczecina odpowiadajà-
cych pozosta∏ym, „niewykorzystanym” jeszcze
gwiazdom Oriona. Place mog∏yby mieç podwójne
nazwy. Ta druga odpowiada∏aby nazwie danej
gwiazdy, np. Betelgeza, itd. Szczecin móg∏by uzy-
skaç przydomek miasta Oriona. ¸atwo mo˝na so-
bie wyobraziç turystyczne wycieczki po Szczeci-
nie od „gwiazdy” do „gwiazdy”. W miejscach tych
mo˝na by umieÊciç ró˝ne atrakcje, np. ciekawe
fontanny, pomniki lub du˝e interaktywne ekspo-
zycje. Jest oczywiste, ˝e takie atrakcje uczyni∏y-
by ze Szczecina miasto wyjàtkowe.
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na niebie uk∏adem gwiazd pasa Oriona
skierowany jest dok∏adnie w kierunku
gwiazdy Syriusz. Dla staro˝ytnych Egip-
cjan Syriusz by∏ gwiazdà przypisanà Izy-
dzie, ˝onie Ozyrysa. Syriusz, gwiazda
Izydy, wyznacza∏ podczas swojego helia-
kalnego wschodu (widoczny krótko tu˝
przed wschodem S∏oƒca, por´ wylewu
Nilu i nadchodzàcego odrodzenia). Sy-

riusz le˝y po tej samej stronie nieba, co
gwiazdozbiór Oriona w stosunku do Dro-
gi Mlecznej, tu˝ przy jej brzegu. Przek∏a-
dajàc to na plan miasta Szczecina, wy-
prowadzajàc oÊ zgodnie z placami odpo-
wiadajàcym gwiazdom pasa Oriona, po-
dobnie jak na niebie w kierunku Drogi
Mlecznej, tak tu w kierunku Odry trafia-
my na reprezentacyjnà cz´Êç miasta – Wa-

∏y Chrobrego. Dok∏adnie (zgodnie z pro-
porcjami) w miejsce, gdzie stoi pomnik
Heraklesa walczàcego z centaurem (He-
rakles – symbol wykonania 12 prac, po-
znania 12 znaków zodiaku). 

Ma∏gorzata i Edward 
Gardasiewiczowie
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Planowane na poczàtek sierp-
nia 2007 roku Regaty Wielkich
˚aglowców sà szansà na wypro-

mowanie miasta oraz regionu. Czy
Szczecin „z∏apie” wiatr i skorzysta z tej
szansy?

W listopadzie 2005 roku uczestnicy
Forum Gryf wyrazili swoje zaintereso-
wanie i ch´ç zaanga˝owania si´ w pro-
mocj´ idei The Tall Ships’ Races 2007.
Okazjà do g∏´bszej refleksji na ten temat
by∏o styczniowe spotkanie forum, które-
go goÊciem specjalnym by∏a Mira Urba-
niak z Biura ds. Organizacji Regat

w Urz´dzie Miejskim Szcze-
cina. Prezentacja idei Regat
Wielkich ˚aglowców pozwo-
li∏a uzmys∏owiç sobie, jak
wielkie znaczenie dla przy-
sz∏oÊci oraz rozwoju spo∏ecz-
no-gospodarczego Pomorza
Zachodniego mo˝e mieç to
wydarzenie. Do naszego re-
gionu przyp∏ynà najwi´ksze
˝aglowce Êwiata, setki mniej-
szych ˝aglówek i jachtów,
a Szczecin odwiedzà tysiàce

turystów. Jest to niezwyk∏a okazja wy-
promowania miasta i ca∏ego regionu, ja-
ko przyjaznego turystom i otwartego
na wielkie przedsi´wzi´cia.

Zosta∏a zorganizowana otwarta kon-
ferencja, poÊwi´cona w ca∏oÊci kwestii
przygotowaƒ miasta i regionu do regat
oraz dyskusji na temat sposobów wyko-
rzystania The Tall Ships’ Races 2007, ja-
ko impulsu do rozwoju spo∏eczno-gospo-
darczego województwa zachodniopomor-
skiego. Zainicjowano wspó∏prac´ z lokal-
nà administracjà rzàdowà i samorzàdowà.
Do zespo∏u zaproszono Roberta Krupo-
wicza – wojewod´ zachodniopomorskie-

go, Zygmunta Meyera – marsza∏ka woje-
wództwa zachodniopomorskiego, Maria-
na Jurczyka – prezydenta Szczecina, prof.
zw. dr. hab. Waldemara Tarczyƒskiego
– rektora Uniwersytetu Szczeciƒskiego
oraz przewodniczàcego Rady Forum Gryf
– jako gospodarza konferencji. Dzi´ki sta-
raniom prof. US dr hab. Teresy Lubiƒskiej
– sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, do Szczecina przybyli
m.in. Tomasz Lipiec – minister sportu,
Zbigniew Wysocki – podsekretarz stanu
ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie
Transportu i Budownictwa, Teresa Ma∏ec-
ka – dyrektor Gabinetu Politycznego
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Konferencja rozpocz´∏a si´ od prezen-
tacji stanu przygotowaƒ miasta do przy-
j´cia ˝aglowców, przygotowanej przez
Zbigniewa Zalewskiego – zast´pc´ pre-
zydenta miasta Szczecina i jednoczeÊnie
koordynatora ds. regat, oraz kpt. Marci-
na Raciborskiego – dyrektora Biura ds.
Organizacji Regat UM. W swym wystà-
pieniu zwrócili uwag´ na problemy, z któ-
rymi b´dziemy musieli si´ jeszcze zmie-
rzyç przed fina∏em The Tall Ships’ Ra-
ces 2007, a nast´pnie przedstawili poten-
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cjalne zyski miasta i regionu wynikajàce z tego przedsi´wzi´-
cia. Zdaniem koordynatora ds. regat mo˝liwe jest zapoczàtko-
wanie od 2007 roku dorocznych, mi´dzynarodowych imprez o po-
dobnym charakterze. Popar∏ to tak˝e Zbigniew Jagniàtkowski
z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
twierdzàc, ˝e Szczecin oraz ca∏e Pomorze Zachodnie posiada
znakomite warunki
do rozwoju turysty-
ki specjalistycznej,
nastawionej na wy-
korzystanie natural-
nych zbiorników
wodnych w regionie. 

Po prezentacji
przedstawiajàcej
koncepcj´ dalszych
dzia∏aƒ nastawio-
nych na mo˝liwie
najlepsze wykorzy-
stanie nadarzajàcej
si´ szansy, przyszed∏
czas na wnioski
poddane dyskusji
w drugiej cz´Êci
spotkania. Koniecz-
ne jest zbudowanie
odpowiedniej at-
mosfery, sprzyjajà-
cej budowaniu to˝samoÊci regionu oraz przeprowadzenie nie-
zb´dnych inwestycji. Rozwój potencja∏u gospodarczego nasze-
go miasta, w kontekÊcie zbli˝ajàcych si´ regat, zale˝ny jest
od wspó∏pracy na trzech poziomach. Pierwszy z nich stanowià
podmioty, które ze wzgl´du na charakter swej dzia∏alnoÊci mo-
gà staç si´ bezpoÊrednimi beneficjentami rozwoju turystyki spe-
cjalistycznej na Pomorzu Zachodnim, czyli przedstawiciele w∏a-
Êcicieli marin i przystani ˝eglarskich, w∏aÊcicieli obiektów tu-
rystycznych, hotelowych i gastronomicznych, przedsi´biorstw

zwiàzanych bezpoÊrednio i poÊrednio z turystykà i ˝eglarstwem.
Na drugim poziomie znajdujà si´ instytucje i stowarzyszenia
powo∏ane do budowy warunków sprzyjajàcych ˝eglarstwu i tu-
rystyce wodnej. Wreszcie trzeci poziom stanowià przedstawi-
ciele w∏adz rzàdowych, regionalnych i lokalnych oraz organi-
zacje i instytucje mi´dzynarodowe. Jedynie wspó∏praca wszyst-

kich tych Êrodowisk
zapewni, ˝e nie
zmarnujemy poja-
wiajàcej si´ szansy.
Z a p r o s z e n i
do udzia∏u w pane-
lu dyskusyjnym go-
Êcie, zadeklarowali
swà daleko idàcà
pomoc i wsparcie
dla dzia∏aƒ podej-
mowanych w ra-
mach przygotowaƒ
do fina∏u regat. 

W konferencji
wspierajàcej organi-
zacj´ regat The Tall
Ships’ Races 2007
udzia∏ wzi´∏o po-
nad 400 osób, przed-
stawicieli ró˝nych
grup i Êrodowisk za-

wodowych. Obecni na spotkaniu wyrazili swoje zainteresowanie
przysz∏oÊcià regionu, jak równie˝ mo˝liwoÊciami, jakie pojawià
si´ w zwiàzku ze zlotem ˝aglowców w Szczecinie. Wielu zasy-
gnalizowa∏o gotowoÊç wsparcia dzia∏aƒ Biura Organizacyjnego,
które jest otwarte na wszelkie formy wspó∏pracy.

dr hab. in˝. Alberto Lozano Platonoff
www.forumgryf.pl

Regaty i zloty ˝aglowców odbywajà si´ w Europie od kilkudziesi´ciu lat. Pomys∏ wy-
Êcigów statków ˝aglowych zrodzi∏ si´ w Anglii na poczàtku lat 50. XX wieku. W ten
sposób próbowano uratowaç „bia∏e ptaki oceanów” wypierane ze szlaków handlowych
przez statki parowe. Pierwsze regaty rozegrano w 1956 r. pod patronatem ksi´cia Edyn-
burga, a na trasie z angielskiego Torbay do Lizbony Êciga∏o si´ 21 ˝aglowców. Sukces
imprezy spowodowa∏ przekszta∏cenie komitetu organizacyjnego w The Sail Training
Association (STA) – brytyjskie Stowarzyszenie Szkolenia pod ˚aglami. Tak te˝ naro-
dzi∏a si´ idea „sail training” – edukacji m∏odych ludzi na pok∏adach statków ˝aglowych
oraz regat i zlotów. Kiedy w 1972 r. sponsorem imprezy zosta∏ producent szkockiej
whisky z wizerunkiem „Cutty Sark” – najpi´kniejszego i najszybszego klipra herba-
cianego XIX w., przyj´∏a nazw´ „The Cutty Sark Tall Ships’ Races”. 

Regaty i zloty to wielkie Êwi´to ˝eglarzy – zw∏aszcza m∏odych, bo przepisy wy-
magajà, aby po∏owa za∏ogi by∏a w wieku 15–25 lat. Dla mi´dzynarodowej braci otwie-
rajà si´ miasta, a sportowe zmagania, marynarskie gry i zabawy, biesiady w pubach
i na ulicach wciàgajà tak˝e mieszkaƒców i turystów, którzy specjalnie przyje˝d˝ajà
na zloty. Bo jest to wyjàtkowa okazja do poznania tradycji, poczucia klimatu pracy oraz
˝ycia na dawnych i wspó∏czeÊnie budowanych ˝aglowcach, prze˝ywajàcych dzisiaj swój
renesans. A „poczuç wiatr w ˝aglach” mo˝na równie˝ Êpiewajàc szanty, s∏uchajàc mor-
skich opowieÊci czy oglàdajàc parady ˝aglowców ˝egnajàcych goÊcinne porty.

ze strony: www.szczecin2007.pl
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Sprawa jest wi´c powa˝na i nie sposób jà zlekcewa-
˝yç. CzegoÊ bez wàtpienia nam brak, a poczucie tego
braku ma nieprzyjemny charakter. ¸atwo w takiej sytu-
acji popaÊç w koniecznoÊç odpowiedzi na znane od daw-
na pytanie: „jaki powód, czyja wina?”, ze szczególnà
sk∏onnoÊcià do dywagacji na temat win w∏aÊnie. Ale za-
czekajmy, zastanówmy si´ przez chwil´: czego i kogo
nam w∏aÊciwie brakuje?

Podobno za ma∏o pisze si´ (?), wydaje i czyta ksià-
˝ek, za ma∏o jest ambitnej prasy, filmów, spektakli i kon-
certów, za ma∏o ró˝nych lokalnych inicjatyw (?). Przede
wszystkim zaÊ brakuje wykszta∏conych i wyrobionych
czytelników, s∏uchaczy, widzów. M∏odzi obiecujàcy lu-
dzie podobno wyje˝d˝ajà, nie poczuwajàc si´ do ˝adnych

Dwie sprawy, a w∏aÊciwie

jedna
Felieton: Ewa Kochan
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Pierwsza sprawa to problem
twórczych (i opiniotwórczych)
elit. Jest to pytanie, które w ró˝-
nych wersjach pojawia si´ w pol-
skiej publicystyce spo∏ecznej
– tak˝e naszej, szczeciƒskiej. Py-
tanie o wspó∏czesnà kultur´ po-
pularnà, o autorytety, na których
brak cierpimy podobno dotkliwie,
problem zaÊciankowoÊci i izola-
cji naszego spo∏ecznego dyskur-
su, problem oboj´tnej i nudnej
m∏odzie˝y. Jest rzeczà charakte-
rystycznà, ˝e w podobnym tonie
wypowiadajà si´ zarówno ci, dla
których wzorem jest Pary˝ czy
Nowy Jork, jak i ci, którzy z pew-
nà zazdroÊcià spoglàdajà w stro-
n´ Wroc∏awia i Krakowa. 



zwiàzków z w∏asnym krajem czy regio-
nem, co tak˝e jest – przynajmniej po cz´-
Êci – konsekwencjà kryzysu kultury.

JeÊli opini´ t´ uznaç za zasadnà, za-
pewne sporo w niej racji, to przynajmniej
wiadomo na czym stoimy. Wiemy ju˝, ˝e
po prostu brakuje nam na kultur´ pieni´-
dzy. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w∏aÊnie
pieniàdze sà lekarstwem na wi´kszoÊç
naszych dolegliwoÊci.

Sà, jak wiadomo, dwie koncepcje
i dwa sposoby post´powania w takiej sy-
tuacji. Pierwszy – czekaç, a˝ ludzie sami
si´ wzbogacà, ewentualnie sprzyjaç i po-
magaç inicjatywom prowadzàcym do te-
go wzbogacenia si´. Naturalnà kolejà rze-
czy dobra i wartoÊci, na które dziÊ pra-
wie nikogo nie staç stanà si´ po˝àdane
i pokupne i rozmno˝à si´ obficie. Pro-
blem twórczoÊci i elit rozwià˝e si´ sam.

Nie o to jednak chodzi krytykom. Istnie-
je bowiem uzasadniona obawa, ˝e tego
rozwiàzania po prostu nie do˝yjemy, nie
mówiàc ju˝ o ogólnym kryzysie cierpli-
woÊci, w jaki popad∏a ostatnio ludzkoÊç.

Drugi sposób jest inny – wszelkimi
si∏ami i dost´pnymi Êrodkami wspieraç
i finansowaç kultur´, nawet przy za∏o˝e-
niu pewnego koniecznego w tej dziedzi-
nie marnotrawstwa. W∏aÊnie na uczest-
nictwie w kulturze oprzeç edukacj´. Kon-
cepcja ta wychodzi z przekonania, ˝e,
po pierwsze, cz∏owiek kulturalny i wy-
edukowany wszechstronnie zawsze sam
coÊ wymyÊli, i dla siebie, i dla innych.
Po drugie, jak wiadomo ju˝ od doÊç daw-
na, kultura to Êwietny interes. Mo˝e de-
cydowaç nie tylko o jakoÊci ˝ycia, ale tak-
˝e o stanie gospodarki. No i wysz∏o coÊ
w rodzaju porad dla ksi´cia.

A teraz druga sprawa. Jest to pytanie,
które w tym miejscu ktoÊ musi postawiç:
Jaki powinien byç uniwersytet XXI wie-
ku? W dyskusji dotyczàcej elit i stanu
wspó∏czesnej kultury w∏aÊnie uniwersyte-
towi przypisuje si´ decydujàcà rol´
w kszta∏towaniu postaw i poglàdów w kre-
owaniu elit. Jak zatem pogodziç post´pu-
jàcà komercjalizacj´ uniwersytetu z tà wiel-
kà potrzebà? Jak po∏àczyç post´pujàcà pro-
fesjonalizacj´ nauki z tym „wo∏aniem o eli-
ty”, czy choçby o wykszta∏conego i kry-
tycznego widza, s∏uchacza, czytelnika?

Choç filozofowie – zapewne niebez-
interesownie – powiedzà, ˝e potrzeba tu
przede wszystkim wiedzy ogólnej, ˝e fi-
lozofia, jak zwykle zresztà jest lekar-
stwem dla wszystkich, to jest to tylko
cz´Êç prawdy. A co dalej?

Autorka jest adiunktem w Instytucie Filozofii US
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Gdy tak stukam
w klawisze, w kinie
„Pionier” wcià˝ grany
jest film „Jazda” Jana
Svéraka, opowiadajàcy
o dwóch m´˝czyznach,
którzy kupujà zdezelo-
wany samochód i rusza-
jà w podró˝ bez celu.
Zapewne motywacjà
do podj´cia tej eskapa-
dy by∏a ch´ç prze˝ycia
m´skiej przygody, ale
˝adna przygoda ich nie
spotka – przez ca∏y film
bohaterowie gadajà
o niczym, palà trawk´
i popijajà piwo. Nawet

spotkanie m∏odej dziewczyny pozujàcej na femme fatale, która
w typowym amerykaƒskim filmie drogi rozrusza∏aby kryminal-
nà intryg´, w ˝aden sposób nie aktywizuje m´˝czyzn. Ca∏a trój-
ka jedzie, jedzie, jedzie i nic kompletnie im si´ nie chce, nawet
seks im nie wychodzi. 

Ot, bezproduktywni, którzy majà morze wolnego czasu, nie
wiedzà co z nim zrobiç i ca∏à energi´ wk∏adajà w zgrywanie si´. 

I gdy tak oglàda∏em te antyperypetie, zda∏em sobie spraw´, ˝e
w miejsce bohaterów móg∏bym podstawiç wielu moich znajomych.
Tak jest, mimo ˝e czasy sà trudne, mimo ˝e drapie˝ny kapitalizm
teoretycznie nie pozwala nawet na chwil´ oddechu, mimo ˝e setki
studentów musi dokonywaç cudów zr´cznoÊci, ˝eby ∏àczyç studio-
wanie ze sta˝ami, praktykami i normalnà pracà, to wcià˝ nieêle
trzyma si´ grupa ˝aków, którym absolutnie nic si´ nie chce i w cze-
skiej „Jeêdzie” mogliby przeglàdaç si´ jak w lustrze. Ich postawa
streszcza si´ w jednej z sytuacji, jakà zaobserwowa∏em w szcze-

ciƒskim akademiku. Oto podczas najgor´tsze-
go, sesyjnego okresu na korytarz wytacza si´
– w samych krótkich spodenkach – nieogolo-
ny i zmi´ty m∏odzieniec. Chce zapaliç papie-
rosa na otrzeêwienie. „O, ju˝ po egzaminach?”
– dziwi si´ uprzejmie jakiÊ student spieszàcy
do punktu ksero. „A nie, bo w trakcie” – chi-

chocze m∏odzieniec. „Co studiujesz?”. „Geografi´”. „Na uniwer-
sytecie?”. „Tak. Poznaƒskim”. „O! A który rok?”. „Siódmy”.

Czy na takie dictum mo˝na zareagowaç inaczej ni˝ palàcà
zazdroÊcià? Czy˝ nie jest imponujàcy spokój ducha ludzi, któ-
rzy przechodzà przez wyboisty trakt studiów krokiem niezmien-
nie chwiejnym, ale ostatecznie prowadzàcym do celu? Nie wie-
dzieç, czego si´ w ˝yciu chce to luksus, a wiele wolnego czasu
– najwi´kszy przywilej. W tej perspektywie na postaw´ ch∏o-
paka w krótkich spodenkach i bohaterów „Jazdy” nale˝y pa-
trzeç jak na szlachetne dà˝enie do duchowej elegancji, której
nie mo˝e przybrudziç nawet Êlad myÊli o rzeczach Êwiata tego.
A zatem nie o obibokach tu mowa, a o arystokratach. O tych,
których zawsze mo˝na spotkaç z lufkà w ustach lub z kuflem
w d∏oni, nigdy zaÊ z nosem w podr´czniku. O tych, którzy ni-
czego nigdy nie zdajà w pierwszym terminie, ale ostatecznie
zawsze zdajà. O tych, którzy w wieku dwudziestu dwóch lat
wyhodowali imponujàce piwne brzuchy i lubià zawadiacko za-
ko∏ysaç nimi, gdy w przerwie mi´dzy jednà a drugà imprezà ze-
chce im si´ przecz∏apaç przez uczelniany korytarz. O tych, któ-
rzy – jak to arystokraci – budzà olbrzymià zawiÊç ca∏ej reszty
spo∏ecznoÊci, mówiàcej g∏oÊno: „Gamonie! Rozpieszczone ba-
chory! D∏ugo tak nie pociàgnà!”, a myÊlàcej w skrytoÊci ducha:
„Bo˝e, jak ja bym chcia∏/chcia∏a wyluzowaç si´ tak ja oni”. 

Puenta tego tekstu mia∏a byç dramatyczna i dydaktyczna.
Mia∏a byç to wzmianka o moich znajomych – w∏óczykijach,
z których paru spokój ducha przyp∏aci∏o wyrzuceniem z uczel-
ni, jeden zaÊ z powodu, powiedzmy, intensywnego ˝ycia towa-
rzyskiego dozna∏ zapaÊci i wylàdowa∏ w szpitalu. No, ale prze-
cie˝ to typowo arystokratyczne przypad∏oÊci, które wcià˝ majà
w sobie pociàgajàcy, dekadencki rys. Pytanie, jakie nasuwa si´
przy badaniu studenckiej arystokracji, jest z nieco innych rejo-
nów, i brzmi: czy uzyskanie piwnego bebzona przed zdobyciem
tytu∏u magistra nie jest du˝ym, na wskroÊ plebejskim nietaktem? 

Autor jest szczeciƒskim recenzentem kulturalnym

Arystokracja
Felieton: Alan Sasinowski
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Student oceniany jest regularnie
i surowo. Ca∏a akademicka ka-
riera daje si´ opowiedzieç w dzie-

siàtkach cyfr wpisywanych do indek-
su. Od niedawna student mo˝e równie˝
wystawiaç oceny tym, którzy dotych-
czas wy∏àcznie posiadali ten przywilej
– wyk∏adowcom. U∏atwi∏o to nowe me-
dium, jakim jest internet

Pionierem w wykorzystaniu interne-
tu w ocenie pracy wyk∏adowców jest stro-
na www.ocen.pl. Jej autorzy, jak stwier-
dzajà na swojej stronie, chcà poprzez bez-
stronne oceny i rankingi nauczycieli aka-
demickich przyczyniç si´ do poprawy ja-

koÊci edukacji w Polsce. Dla studentów
taki ranking mia∏ w za∏o˝eniu s∏u˝yç po-
mocà przy wyborze prowadzàcych zaj´-
cia, (dlatego pewnie jedna z ocen doty-
czy∏a „∏atwoÊci zaliczenia”), a kadrze na-
ukowej daç rzeczywistà informacj´ zwrot-
nà. Moim zdaniem na powadze straci∏ ca-
∏y pomys∏, gdy jednym z pi´ciu elemen-
tów oceniania uczyniono „urod´”. Co
wi´cej, mimo d∏ugiego okresu dzia∏ania
wydaje si´, ˝e odzew studencki nie jest
zbyt du˝y, zw∏aszcza w naszym regionie.

Ani jeden z wydzia-
∏ów naszego uniwer-
sytetu nie zebra∏ wi´-
cej ni˝ 30 ocen po-
szczególnych wyk∏a-
dowców, co jest wa-
runkiem uczestnicze-
nia w rankingu wy-
dzia∏ów i uczelni. Zresztà idea rankingu
podwa˝a obiektywizm ocen, bowiem stu-
dent chcàcy negatywnie oceniç wyk∏a-
dowc´, mo˝e si´ zawahaç, bo przecie˝ nie
zale˝y mu na obni˝aniu pozycji w∏asnej
uczelni w rankingu.

Pismo Studentów Politologii „Teka”
w minionym roku podj´∏o na forum swo-
jej gazety dyskusj´ na temat oceniania

wyk∏adowców. Zacz´∏o si´
od kilku artyku∏ów w ga-
zecie, póêniej studenci
wystawiali noty swoim
pedagogom. Inicjatywa
wywo∏a∏a wiele kontro-
wersji, ale z perspektywy
czasu redaktorzy pisma
uznajà jà za zakoƒczonà
sukcesem. – Studenci wy-
kazali daleko idàcà rozwa-
g´ przy ferowaniu sàdów,
a kadrze nale˝à si´ s∏owa
uznania za wprowadzanie
zmian – mówi redaktor
naczelny „Teki” Rafa∏
Miszczuk. – I z dumà
przyznam, ˝e w Instytucie
Politologii i Europeistyki
ju˝ je widaç. 

Jednak nie wszyscy
pracownicy instytutu zachwycili si´ sa-
mym pomys∏em, bowiem cz´Êç uzna∏a
opinie krytyczne za krzywdzàce. Nasu-
wa si´ jednak konkluzja, ˝e jedynym spo-
sobem na unikni´cie poczucia pokrzyw-
dzenia poszczególnych wyk∏adowców, by-
∏oby niestosowanie jakiejkolwiek kryty-
ki. Nawet kosztem prawdy.

Zagro˝eƒ dla takich inicjatyw jest
wiele. Czasem mo˝e okazaç si´, ˝e nie-
którzy studenci nie doroÊli do rzeczowej,
powa˝nej dyskusji. Fiaskiem zakoƒczy∏a

si´ rozmowa na temat jakoÊci prowadzo-
nych zaj´ç na forum Samorzàdu Studenc-
kiego Wydzia∏u Prawa i Administracji.
Forum zamkni´to, gdy ów wàtek zamie-
ni∏ si´ w sztubackie ˝arty z aparycji pe-
dagogów. Przebra∏y miark´ studentki wy-

bierajàce tego magistra, z którym najch´t-
niej posz∏yby na randk´,

Do ka˝dej indywidualnej oceny nale-
˝y podejÊç z w∏aÊciwym dystansem. Na-
wet najlepszemu wyk∏adowcy mo˝na wy-
tknàç jakieÊ wady. Program konkretnych
zaj´ç jednemu mo˝e wydaç si´ nieprzy-
datny i nadmiernie teoretyczny, a drugie-
mu nies∏ychanie interesujàcy i rozwijajà-
cy. W takiej sytuacji trudno jednoznacz-
nie stwierdziç, kto ma racj´. Wàtpliwo-
Êci nie ma, gdy pewne spostrze˝enia po-
wtarzajà si´ wÊród opinii wielu studen-
tów. A to profesor X opuszcza po∏ow´ za-
j´ç bez ˝adnego powiadomienia, a dok-
tor Y nie czyta ocenianych prac pisem-
nych. PowtarzalnoÊç takich opinii powin-
na byç bodêcem dla w∏adz instytutu i wy-
dzia∏u, aby zastosowaç Êrodki zaradcze.
A samo upublicznienie upowszechnionej
krytycznej oceny danego wyk∏adowcy
mo˝e wywrzeç na niego „otrzeêwiajàcy”
wp∏yw. WczeÊniej w oderwaniu od infor-
macji zwrotnej mog∏o mu si´ wydawaç,
˝e pewnych rzeczy nie widaç, ˝e na pew-
ne sprawy nie zwraca si´ uwagi. 

Upublicznione oceny przypominajà, ˝e
wyk∏adowcy podlegajà sta∏ej i cz´sto kry-
tycznej ocenie studentów. Tylko ˝e wcze-
Êniej opinie te krà˝y∏y wy∏àcznie mi´dzy
studentami. Internetowe inicjatywy mog∏y
zburzyç b∏ogà nieÊwiadomoÊç cz´Êci ka-
dry naukowej, ale to nie one stworzy∏y zja-
wisko oceniania wyk∏adowców. Nie majà
te˝ one na celu studenckiego „rewan˝u”
na niemi∏ych im wyk∏adowcach. To na-
prawd´ jest wyraz troski o jakoÊç kszta∏ce-
nia, a co za tym idzie, o presti˝ naszej
uczelni. A na tym zale˝y wszystkim – nam
studentom, jak i pracownikom uczelni.

Tomasz Czapiewski
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Odwaga na forum
Wi´kszoÊç uczelni czy te˝ ich

wydzia∏ów, z których ju˝
niemal ka˝dy ma w∏asnà

stron´ internetowà, nie decyduje si´
na w∏asne forum czy list´ dyskusyjnà.
Cz´sto po prostu z obawy przed zbyt
wielkim wk∏adem pracy w moderowa-
nie strony. Nie zawsze wypowiadajà si´
przecie˝ na forach ci, którzy rzeczywi-
Êcie majà coÊ do powiedzenia

Odwiedzajàc strony polskich paƒstwo-
wych uczelni wy˝szych, nie∏atwo jest zna-
leêç na którejkolwiek z nich internetowe
forum studenckie, nie mówiàc ju˝ o innych
mo˝liwoÊciach komunikacji dla studentów.
Czasami mo˝na spotkaç forum na stronie
instytutu bàdê samorzàdu studenckiego, li-
st´ dyskusyjnà
na stronie ko∏a na-
ukowego. Poza
nielicznymi wyjàt-
kami, sà to formy
„ugrzecznione”,
którym brak spon-
tanicznoÊci, szcze-
roÊci wypowiedzi.
Wiadomo… cza-
sami ci´˝ko byç tu
a n o n i m ow y m .
Oprócz kolegów,
stron´ czyta pew-
nie prowadzàcy
çwiczenia, byç
mo˝e nawet wy-
k∏adowca. Ârodo-
wisko zamkni´te,
dyskutujàcych nie-
wielu – du˝e praw-
dopodobieƒstwo
„odkrycia”, kto
jest piszàcym
i wyg∏aszajàcym kontrowersyjne opinie. 

Przewa˝ajàca cz´Êç studentów potrze-
buje jednak sta∏ego kontaktu z innymi ˝a-
kami, a najbezpieczniej jest przecie˝ „roz-
mawiaç” w sieci. Przeglàdajàc zasoby
polskiego internetu, przez wpisanie w go-
ogle.pl has∏a „forum studenckie”, od ra-
zu mo˝na zauwa˝yç, ˝e gros wyników
wyszukiwania to wszelkiego rodzaju nie-
formalne fora studenckie. O dziwo, mi-
mo ˝e strony te nie sà zbyt restrykcyjnie
moderowane, rzadko pojawiajà si´ na nich
wypowiedzi oszczercze czy wulgaryzmy. 

O czym zatem rozmawiajà studenci
na forach i listach dyskusyjnych? Tema-

tów sà setki i mo˝na by pewnie stworzyç
encyklopedi´ internetowych dyskusji stu-
denckich. Ka˝dy artyku∏ ma jednak okre-
Êlonà, najcz´Êciej doÊç ograniczonà po-
wierzchni´, dlatego te˝ znajdzie si´ tutaj
zaledwie kilka z nich.

Studenci dyskutujà w sieci oczywi-
Êcie o kwestiach naukowych, zwiàzanych
z wybranym przez siebie kierunkiem stu-
diów. Nie powinny wi´c dziwiç wypo-
wiedzi typu:
– Poszukuj´ wypowiedzi osoby kompetent-
nej w kwestii potencjalnego homoseksu-
alizmu wÊród spartaƒskich wojowników
– w odpowiedzi nie zawsze jednak otrzy-
mujà po˝àdane i oczekiwane informacje:
– Jak piszesz o tym, ˝e Spartaƒczycy by-
li gejami to jak mam to nazwaç? Màdro-

Êci? OczywiÊcie, ˝e sà to bzdury. I je˝eli
piszàc to uwa˝asz, ˝e mia∏eÊ coÊ do po-
wiedzenia, to musz´ Ci´ zasmuciç, bo ani
ja ani podejrzewam, ˝aden inny cz∏owiek
nie uzna tego za coÊ wartoÊciowego (wy-
powiedzi z Internetowego Forum Huma-
nistów Uniwersytetu ¸ódzkiego).

Odwa˝niejsi udzielajà te˝ porad
w sprawach osobistych (Nieformalne Fo-
rum Studenckie http://www.przemus-
sy.cba.pl):
– Piszcie tu wszystkie swoje sposoby
na zapominanie osób które byly dla was
kimÊ wa˝nym. Darujcie sobie sposoby
z piciem. Owszem to jest sposób ale

na bardzo krótkà met´. Wszystko wraca
jak sie wytrzeêwieje. 
– JeÊli trunki odpadajà to zawsze mo˝na
pokusiç si´ o ostateczne rozwiàzanie
i skoczyç z mostu. [...]
– Sam sobie skocz z mostu
– nom... milà dziewczyne zapozaj, pojeê-
dzij sobie do niej, poÊwiƒtusz, takie tam
ma∏e przyjemnoÊci... napewno poczujesz
sie lepiej i odstresujesz przy okazji... po-
zdro Ziomy!!! 
– Pierw trzeba tkà znaleÊç. HEHE. Ale
si´ oka˝e co nam przysz∏oÊc przyniesie.
Hehehe *

Tematy, które dominujà oprócz powy˝-
szych to tak˝e: imprezy, praca, praktyki,
hobby, kluby i dyskoteki, og∏oszenia
o stancjach, pokojach i mieszkaniach, no

i oczywiÊcie opinie
o wyk∏adowcach.
Pierwsze stanowià
swoistego typu stu-
denckà tablic´ og∏o-
szeƒ, na której ka˝dy
mo˝e znaleêç coÊ dla
siebie, nie wywo∏ujà
emocji i nie stanowià
zagro˝enia. Ostatnie
natomiast, z powodu
których ju˝ pewnie
niejedno forum zosta-
∏o ze strony interneto-
wej zdj´te, powodujà
na pewno wiele eks-
cytacji. Niestety, nie
tylko u studentów,
mieszane uczucia bu-
dzà te˝ u niejednego
prowadzàcego. Kto
chcia∏by przeczytaç
o tym, ˝e np. jego za-
j´cia sà nudne? 

Z w∏asnego doÊwiadczenia wiem, ˝e
prowadzàcemu czasami ci´˝ko zdobyç si´
na odwiedzenie forum, nawet je˝eli cie-
kawi go, co te˝ studenci o nim piszà.
Od paru tygodni mam w „ulubionych”
kilka „tajnych” adresów pozauczelnia-
nych forów studentów WZiEU US i jakoÊ
nie mog´ zdobyç si´ na to, ˝eby za∏o˝yç
sobie prywatnà skrzynk´ mailowà i zalo-
gowaç si´ na którejkolwiek z list ;).

Anna Maƒkowska
Autorka jest asystentkà na WZiEU US

* Cytaty z forów internetowych zawierajà oryginalnà 

pisowni´ i sformu∏owania autorów wypowiedzi
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Powszechnie wiadomo, ˝e stu-
dencka braç groszem nie Êmier-
dzi. Jednak ˝acy wiedzà, ˝e ob-

cowanie z kulturà wcale nie musi du-
˝o kosztowaç. Z takiego samego za∏o-
˝enia wychodzà organizatorzy „Go∏o
i weso∏o” – Festiwalu Kabaretów
i Sztuk Komediowych i nie tylko, któ-
ry odby∏ si´ w dniach 17–20 lute-
go 2006 w Szczecinie

Tegoroczna edycja festiwalu goÊci∏a
na deskach „Miejsca Sztuki OFFicyna”.
Wystàpi∏y grupy teatralne i kabaretowe

z ca∏ego województwa zachodniopomor-
skiego, z Krakowa, a nawet z zagranicy:
z Niemiec, Bu∏garii i Rosji. W jaki spo-
sób organizatorom uda∏o si´ sprowadziç
goÊci z tak odleg∏ych miejsc?

– Oprócz informacji o festiwalu roze-
s∏anych mailowo do ró˝nych oÊrodków te-
atralnych, wa˝na jest tak˝e wymiana in-
formacji mi´dzy znajomymi teatrami,
przekazywanie wiadomoÊci popularnà
„pocztà pantoflowà”. Poza tym jest to ju˝
czwarty festiwal, wi´c mo˝na ju˝ mówiç
o powstaniu tradycji – ch´tni sami si´
do nas zg∏aszajà. Niektóre grupy sà wr´cz
sta∏ymi uczestnikami na GiWu – opowia-
da Maciej Kowalik, jeden z organizato-
rów, cz∏onek Teatru „Nie Ma” oraz kaba-
retu „Krótka Grupka Darwina”, student
prawa na Uniwersytecie Szczeciƒskim.

Nie bez znaczenia w kontaktach z go-
Êçmi z Rosji by∏a pomoc pani Tatiany Ma-
linowskiej-Tyszkiewicz, re˝yserki spek-
takli Teatru „Nie Ma”, absolwentki Mo-
skiewskiego Instytutu Teatralnego, jed-
nej z organizatorek festiwalu.

Podczas pierwszych trzech dni mia∏
miejsce etap konkursowy, w którym ju-
ry wybiera∏o najlepszà sztuk´ komedio-
wà i najlepszy kabaret. W pierwszej ka-
tegorii zwyci´˝y∏ Michtheatre N.D’Intro-
na z Miczuriƒska (Rosja), a w drugiej
szczeciƒski kabaret „W´ze∏”. Czwartego
dnia odby∏y si´ wyst´py laureatów na sce-

nie Teatru „Miejsce” oraz na scenie Czar-
nego Kota Rudego w Teatrze Polskim.

Festiwal cieszy∏ si´ bardzo du˝ym zain-
teresowaniem. Widownia ka˝dego dnia by-
∏a wype∏niona po brzegi, a podczas wyst´-
pów co chwila wybucha∏y salwy Êmiechu.

– Ten festiwal pokazuje, ˝e nie trze-
ba byç profesjonalistà, by skutecznie roz-
Êmieszaç publicznoÊç. Studencki humor
wcale nie musi staç na niskim poziomie
– mówi Marek, student polonistyki
na US, który nie opuÊci∏ ˝adnego z festi-
walowych dni.

Mocnà stronà festiwalu by∏a ró˝no-
rodnoÊç imprez zawartych w jego progra-
mie. Oprócz kabaretów i przedstawieƒ ko-
mediowych, mo˝na by∏o zobaczyç pol-
sko-niemiecki film, wystaw´ fotografii,
pokaz breakdance, spektakl ognia (tzw.

fireshow), pos∏uchaç b´bniarzy, a tak˝e
uczestniczyç w warsztatach teatralnych
i recytacji wierszy.

– Âwietnie, ˝e coÊ takiego odby∏o si´
w Szczecinie. Za niewielkà kwot´ dosta-
liÊmy dobry kawa∏ek kultury. Szkoda, ˝e
w przypadku przedstawieƒ zagranicznych
da∏y o sobie znaç bariery j´zykowe.
Przedstawienie grupy teatralnej z Nie-
miec zawiera∏o du˝o humoru s∏ownego,
a nie tylko sytuacyjnego i chocia˝ dialo-
gi by∏y Êmieszne, niewiele osób je rozu-
mia∏o – relacjonuje Patrycja, studentka
germanistyki na US.

PublicznoÊç jednak znalaz∏a sposób,
˝eby poradziç sobie z j´zykowymi pro-
blemami i podczas przedstawieƒ wiele
razy na widowni da∏o si´ s∏yszeç st∏umio-
ne szepty spontanicznych „t∏umaczy”. Na-
tomiast organizatorzy dostali lekcj´
na przysz∏oÊç. W przysz∏ym roku zagra-
nicznych goÊci podczas spektakli ma obo-
wiàzywaç j´zyk angielski, który by∏ w po-
wszechnym u˝yciu w przerwach mi´dzy
wyst´pami.

Warto podkreÊliç, ˝e wi´kszoÊç
uczestników festiwalu to obecni i przy-
szli studenci Uniwersytetu Szczeciƒskie-
go, a osoby, które wesz∏y w sk∏ad jury sà
cz∏onkami redakcji „Przeglàdu Uniwer-
syteckiego”.

Organizatorzy sà pe∏ni zapa∏u i ch´ci
do pracy, jednak festiwal nie mo˝e si´ obyç
bez nak∏adów finansowych. W ciàgu czte-
rech lat impreza rozszerzy∏a swój zasi´g
z wojewódzkiej do mi´dzynarodowej.

– Przy organizacji pierwszego festi-
walu nie by∏o praktycznie ˝adnych fun-
duszy, za to du˝o humoru i zapa∏u
do wcielenia pomys∏u w ˝ycie. Stàd wzi´-
∏a si´ nazwa „Go∏o i weso∏o”. Za ka˝dym
razem jakoÊ udawa∏o si´ wiàzaç koniec
z koƒcem. W tym roku pomog∏a nam
M∏odzie˝owa Rada Miasta Szczecina,
a tak˝e osoby zaprzyjaênione ze Êrodo-
wiskiem m∏odych szczeciƒskich teatrów
– opowiada Maciej Kowalik.

W przysz∏ym roku organizatorzy za-
mierzajà potraktowaç kwesti´ funduszy
powa˝niej. Byç mo˝e si´gnà do funduszy
programu „M∏odzie˝”, czyli do Êrodków
Unii Europejskiej. Jest zatem szansa, ˝e
przy okazji kolejnej, piàtej edycji festi-
walu, b´dzie mniej „go∏o”, a dzi´ki temu
na pewno jeszcze bardziej weso∏o. 

Katarzyna Grzesiuk

Go∏o, ale weso∏o

Studencka parodia „Najs∏abszego ogniwa”
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– Te zaj´cia da-
∏y mi mo˝liwoÊç
porównania ró˝nych
technik. Zajmuj´ si´
malowaniem graffi-
ti. Pozna∏em ró˝ni-
ce mi´dzy malowa-
niem puszkà a p´dz-
lem na p∏ótnie

– mówi Pawe∏ Tylak, student III roku
informatyki i ekonometrii US.

W ramach warsztatów prowadzone
by∏y równie˝ wyk∏ady z wiedzy o sztu-
ce oraz analizy dzie∏a plastycznego. An-
drzej Tomczak wyg∏osi∏ wyk∏ad na te-
mat: „Plakat jako forma komunikacji wi-
zualnej”. Uczestnicy byli tak˝e na wer-
nisa˝u Olgi Poznaƒskiej w Zamku Ksià-
˝àt Pomorskich.

– Takie warsztaty plastyczne to dobra
forma relaksu po zaj´ciach Êcis∏ych
na wydziale – mówi Miros∏awa Paw∏ow-
ska, uczestniczka zaj´ç.

Wbudynku Wydzia∏u Nauk
Ekonomicznych i Zarzàdza-
nia przy ulicy Mickiewicza

trwa wystawa prac wykonanych przez
studentów podczas czteromiesi´cznych
warsztatów plastycznych

Zak∏ad Edukacji Plastycznej i Wy-
chowania Estetycznego Instytutu Peda-
gogiki zorganizowa∏ warsztaty plastycz-
ne w formie fakultetów w roku akade-
mickim 2005/2006 dla studentów kierun-
ków ekonomicznych: finanse i banko-
woÊç, informatyka i ekonometria, mar-
keting i zarzàdzanie oraz ekonomia.
¸àcznie pi´tnaÊcie osób uczestniczy∏o
w zaj´ciach, które trwa∏y w wymiarze
trzydziestu godzin przez jeden semestr.
Warsztaty by∏y prowadzone przez pra-
cowników zak∏adu w pracowniach pla-
stycznych w budynku Domu Marynarza
przy ulicy Jacka Malczewskiego 10/12.
Celem warsztatów by∏o stworzenie mo˝-
liwoÊci spotkania ze sztukà oraz realiza-
cja w∏asnych pomys∏ów twórczych
i uzdolnieƒ uczestników. 

Studenci uczyli si´ rysunku artystycz-
nego, malarstwa, grafiki warsztatowej
i projektowania graficznego oraz techni-
ki suchej ig∏y. Rysowali w o∏ówku, pa-
stelami suchymi i olejnymi oraz kredkà
typu sepia; malowali akwarelami, tempe-
rà i farbà akrylowà. Mieli mo˝liwoÊç spró-
bowania swoich si∏ w grafice. Uczyli si´
techniki tzw. suchej ig∏y. 

Doktor Zbigniew Romaƒczuk, kie-
rownik Zak∏adu Edukacji Plastycznej
i Wychowania Estetycznego oraz prowa-
dzàcy zaj´cia, wprowadza∏ stopniowo no-
we techniki, zgodnie z ich skalà trudno-
Êci. Tematyka prac uczestników warsz-
tatów to g∏ównie martwa natura oraz re-
produkcje krajobrazów. Pojawi∏ si´ tak-
˝e pomys∏ plenerów. Ka˝dy z uczestni-
ków wykona∏ oko∏o pi´ciu, szeÊciu prac.
W sumie zgromadzono ich wystarczajà-
cà iloÊç, by zorganizowaç wystaw´. Ca-
∏y jej monta˝ wzbudzi∏ spore zaintereso-
wanie studentów i pracowników wydzia-
∏u. Wystawy prac plastycznych sà tam ra-
czej rzadkoÊcià.

Dzisiejszy system kszta∏cenia zapew-
nia cz´sto jedynie zdobywanie wàskich
specjalizacji. Aby zapewniç równomier-
ny rozwój osobowoÊci, studenci kierun-
ków Êcis∏ych powinni mieç dost´p
do przedmiotów humanistycznych i arty-
stycznych. Zapewni∏ to swoim studentom
dziekan Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych
i Zarzàdzania US. Obecnie trwajà rozmo-

wy z dziekanem, profesorem US Alek-
sandrem Panasiukiem, w sprawie organi-
zacji warsztatów plastycznych na Wydzia-
le Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug Uni-
wersytetu Szczeciƒskiego przy ulicy Cu-
krowej. Uzyskano wst´pnà zgod´. Zaj´-
cia majà tam trwaç dwa semestry po pi´t-
naÊcie godzin w ka˝dym. Organizator
i pomys∏odawca warsztatów dr Zbigniew
Romaƒczuk chce wyjÊç z takà propozy-
cjà do wszystkich wydzia∏ów Uniwersy-
tetu Szczeciƒskiego.

Marta Arent
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Paulina Miklak (uczestniczka warsztatów) obok swoich prac
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Jak pomóc potrzebujàcym? Spo-
sobów na to jest wiele. Wa˝ne, by
by∏y skuteczne. Studenci pedago-

giki i ludzie zwiàzani z Zachodniopo-
morskim Hospicjum dla Dzieci wybra-
li organizacj´ otwartej imprezy chary-
tatywnej

Dzi´ki goÊcinnoÊci klubu Pinokio,
z inicjatywy studentów, w niedziel´ 
(26 lutego br.) odby∏ si´ koncert na rzecz
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla
Dzieci. Wystàpi∏y zespo∏y studenckie
Ohana, Sfera 78–100, Konsternacja, Ba-
tle Freestyle, Fakier/Smok, Maroow.
Gwiazdà wieczoru by∏ zespó∏ Oyom. Go-
Êci przywita∏a profesor US dr hab. Bar-
bara Kromolicka, specjalistka w dziedzi-
nie wolontariatu, oraz dr n. med. Mario-
la Lembas-Sznabel prezes hospicjum, któ-
ra przedstawi∏a zakres dzia∏aƒ palcówki.

– Ta impreza to dla mnie fenomen,
poniewa˝ z inicjatywà zorganizowania jej
wystàpili studenci studiów niestacjonar-
nych, czyli dawniej zaocznych. To oni po-
prosili mnie o pomoc. Jestem pedago-

giem i nie mog∏am przejÊç oboj´tnie
– mówi prof. Kromolicka, opiekun Ko∏a
Naukowego Wolontariatu, dzia∏ajàcego
na Wydziale Nauk Humanistycznych
przy Instytucie Pedagogiki. 

– Ca∏kowity zysk z biletów zostanie
przekazany na potrzeby hospicjum – za-
pewnia Aneta Makowska, przewodniczà-
ca ko∏a, studentka IV roku pedagogiki.

Zachodniopomorskie Hospicjum dla
Dzieci powsta∏o w marcu ubieg∏ego roku
po to, by nieuleczalnie chorym dzieciom
zapewniç specjalistycznà opiek´ paliatyw-
nà. Wspiera ono organizacyjnie i finanso-
wo dzia∏ania na rzecz swoich pacjentów,
gromadzi sprz´t, prowadzi szkolenia dla
wolontariuszy, organizuje koncerty, akcje
promocyjne i zbiórki na rzecz hospicjum.

– Nasze hospicjum jest fundacjà, dzia-
∏ajàcà na rzecz pomocy chorym dzieciom,
które le˝à we w∏asnych domach. Sà to
dzieci z uszkodzonym systemem nerwo-
wym, z chorobami onkologicznymi, wy-
magajàce opieki socjalnej, lekarskiej, pie-
l´gniarskiej – t∏umaczy cel dzia∏ania pla-
cówki Zofia Mirkiewicz, studentka II ro-

ku pedagogiki socjalnej
i resocjalizacyjnej, koordy-
nator wolontariatu w Za-
chodniopomorskim Hospi-
cjum. – Dzia∏amy charyta-
tywnie dzi´ki pracy wolon-
tariuszy i pomocy sponso-

rów – dodaje.
Ca∏a dzia∏alnoÊç placówki nie by∏aby

mo˝liwa gdyby nie wolontariusze, którzy
pracujà z chorymi i ich rodzeƒstwem oraz
rodzicami, nierzadko z rodzinami pogrà-
˝onymi w ˝a∏obie. Pomagajà w pracach
komputerowych, biurowych i ewidencji
hospicyjnej, w przygotowaniu i przepro-
wadzeniu akcji charytatywnych. Realizu-
jà w∏asne projekty wspierajàce dzia∏ania
charytatywne hospicjum.

– Od wrzeÊnia dzia∏ajà szkolenia dla
studentów wolontariuszy. PoprosiliÊmy
o pomoc panià profesor Barbar´ Kromo-
lickà oraz panià doktor Krystyn´ Pa∏k´ –
wyjaÊnia wspó∏prac´ Uniwersytetu Szcze-
ciƒskiego i hospicjum dr Mariola Lembas-
-Sznabel, specjalista chorób wewn´trznych
i medycyny paliatywnej, prezes hospicjum. 

W hospicjum pracujà wolontariusze
z Uniwersytetu Szczeciƒskiego oraz z in-
nych wy˝szych uczelni Szczecina. Ich
spotkania odbywajà si´ co dwa tygodnie
w siedzibie Zachodniopomorskiego Ho-
spicjum dla Dzieci przy al. Powstaƒców
Wielkopolskich 66/68. Studenci w ra-
mach wspó∏pracy z hospicjum napisali
piosenk´ dla dzieci. Zrzekli si´ praw au-
torskich, ewentualne zyski mia∏yby zasi-
liç konto fundacji.

Dzia∏a w nim oko∏o 87 wolontariuszy
oraz kadra, lekarze i piel´gniarki. Wolon-
tariusze oprócz pracy z chorymi dzieçmi
lub ich rodzeƒstwem przychodzà na szko-
lenia i wyk∏ady. Po pierwszych próbnych
trzydziestu godzinach pracy zawiera si´
z osobà ch´tnà kontrakt o wolontariacie. 

– Pracownicy muszà si´ ze sobà spo-
tykaç, by koordynowaç prac´, omawiaç
potrzeby, przedstawiaç nowe dzieci – mó-
wi pani prezes. 

Na koncercie znalaz∏y si´ równie˝
osoby udzielajàce si´ charytatywnie w in-
nych placówkach. 

– Wolontariat daje mi satysfakcj´ i za-
dowolenie, zw∏aszcza kiedy ktoÊ chce si´
czegoÊ ode mnie dowiedzieç – mówi
Aleksandra Zaharska, studentka IV roku
filozofii, wolontariuszka przy szczeciƒ-
skim oddziale Monaru. Pracuje jako „par-
ty woker” w szczeciƒskich klubach, in-
formujàc podczas imprez masowych o za-
gro˝eniu, jakie niosà ze sobà narkotyki.

Marta Arent
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Zaoczne serca

Prof. US dr hab. B. Kromolicka wita goÊci koncertu
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Kino „Zamek” jest jednym
z ostatnich kameralnych kin
w Szczecinie. W dobie tzw.

multipleksów nadal cieszy si´ ono du-
˝à popularnoÊcià i ma sta∏à publicz-
noÊç. Jest miejscem realizacji kilku nie-
konwencjonalnych projektów

Kino powsta∏o w 1963 roku i jest jed-
nym z najmniejszych kin w Polsce, ma
zaledwie 50 miejsc. Mo˝na powiedzieç,
˝e jest to kino weekendowe,
gdy˝ projekcje filmów odby-
wajà si´ od czwartku do nie-
dzieli. Repertuar stanowià
g∏ównie filmy ambitne, dla
których cz´sto nie ma miej-
sca w wielkopowierzchnio-
wych nowoczesnych salach
kinowych.

Bardzo ciekawym projek-
tem jest wprowadzony
od grudnia 2005 roku cykl
spotkaƒ „Porozmawiajmy
o filmie”. Jest on realizowany
w ramach Dyskusyjnego Klu-
bu Filmowego. Pomys∏odaw-
cà projektu jest Beata Bogu-
s∏awska, pracownik kina, ab-
solwentka kierunku filozofii
Uniwersytetu Szczeciƒskiego: 

– Wydawa∏o mi si´, ˝e sa-
mo kino to ma∏o. Jest wiele
osób, które majà ochot´ po-
rozmawiaç o tym, co oglàda-
jà, a nie tylko biernie odbieraç
seans. W∏aÊnie z myÊlà o ta-
kich osobach w 2004 roku po-
wsta∏ z mojej inicjatywy Dysku-
syjny Klub Filmowy. Obecnie
g∏ównym projektem DKF-u
sà w∏aÊnie spotkania „Poroz-
mawiajmy o filmie”.

Wraz z Alliance Francaise, Czytelnià
Niemieckà Instytutu Goethego w Ksià˝-
nicy Pomorskiej oraz Toastmaster Club
raz w miesiàcu organizowane sà projek-
cje filmów w oryginalnej wersji j´zyko-
wej. Pokazy filmów rozpoczynajà si´ po-
witaniem w j´zyku, w którym wyÊwietla-
ny jest film (francuskim, niemieckim lub

angielskim).
Po projekcji
w i d z o w i e
u cz e s t n i cz à
w dyskusji
na temat filmu.

– Dyskusje
uros∏y ju˝
do rangi praw-
dziwych kon-
wersacji prowa-
dzonych przez

lektora odpowiedniego j´zyka. Uczestni-
kami tych spotkaƒ sà g∏ównie ludzie m∏o-
dzi – licealiÊci, studenci, ale nie brakuje
tak˝e osób starszych. Na jednym z fran-
cuskich pokazów du˝ym prze˝yciem by-
∏o dla mnie, gdy starsza pani przywita∏a
si´ z nami „Bon jour!”. Równie˝ w kulu-
arach przed projekcjà i po projekcji filmu
s∏ychaç obce j´zyki – opowiada Beata,
która w „Zamku” pe∏ni funkcj´ m∏odsze-
go instruktora do spraw kina. – Zresztà

na nasze pokazy przychodzi wielu obco-
krajowców przebywajàcych w Szczecinie.

Dzia∏alnoÊç DKF-u nie koƒczy si´
na spotkaniach w ramach tego jednego
projektu. Odby∏o si´ kilka bardzo cieka-
wych spotkaƒ z osobami zwiàzanymi
z filmem, np. w listopadzie 2004 roku
by∏o spotkanie poÊwi´cone pami´ci Zyg-
munta Ka∏u˝yƒskiego, na którym go-

Êciem specjalnym by∏ Tomasz Raczek.
Organizowane by∏y przeglàdy ma∏o zna-
nego kina europejskiego – w´gierskiego
i radzieckiego. Poza tym pokazywane sà
repliki tzw. euro shots, czyli krótkich form
dokumentalnych, fabularnych i reklamo-
wych. Do niedawna istnia∏ tak˝e projekt
„W starym kinie. Seanse z taperem”,
gdzie pokazywane by∏y filmy z poczàt-
ku XX wieku. By∏y to filmy nieme,
do których podk∏ad muzyczny grany by∏
„na ˝ywo” przez pianist´. 

Regularny repertuar kina stanowià fil-
my niekomercyjne. Obrazy, które zmusza-
jà nas do chwili refleksji, które sà kontro-
wersyjne, a czasem – szokujàce. Prezen-
towanych jest du˝o filmów europejskich.
Niestety, skromny bud˝et kina sprawia, ˝e
filmy nie sà pokazami premierowymi. 

– Czasem mówi´, ˝e jesteÊmy kinem
dla spóênialskich; dla tych osób, które
chcia∏y coÊ zobaczyç, ale nie zdà˝y∏y – ˝ar-
tuje. – Nasze kino jest bardzo specyficz-

nym miejscem, posiadajàcym swój w∏asny
klimat. Nie trafiajà tutaj przypadkowe oso-
by w biegu czy w poÊpiechu. Widzowie
przychodzà obejrzeç dobry, ambitny film,
a nie na popcorn i col´. Bardzo rzadko zda-
rza si´, ˝eby ktoÊ jad∏ na sali podczas pro-
jekcji filmu. Bardzo mnie to cieszy – przy-
znaje Beata.

Dominik Zawadzki

PRZEGLÑD UNIWERSYTECKI 45

SSTTUUDDEENNCCII  WW  PPRRZZEEGGLLÑÑDDZZIIEE

Seanse 
z taperem

Spotkanie (DKF-u) z Micha∏em Majewskim. Premiera filmu „Kraj mojej matki”
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∏am przedmioty zarówno ze slawistyki,
jak i romanistyki. We Francji zaskoczy∏o
mnie to, ˝e mo˝na wybraç dowolne przed-
mioty wyk∏adane na uniwersytecie, na-
wet, je˝eli nie sà zwiàzane z kierunkiem
studiów. Je˝eli tylko studentowi sprawi to
radoÊç, satysfakcj´ i pozwoli si´ rozwi-
jaç, mo˝e ucz´szczaç na najbardziej abs-
trakcyjny przedmiot – opowiada Joanna.

Uczelnia daje równie˝ mo˝liwoÊç
uczestniczenia w kursach j´zykowych,
organizowanych zarówno dziennie, jak
i wieczorowo. Rozwini´te jest tak˝e
Êwietnie zaplecze sportowe. Studenci
wybierajà dowolnà liczb´ zaj´ç sporto-
wych, na które chcà ucz´szczaç, nikt nie
wprowadza w tym wzgl´dzie ˝adnych
ograniczeƒ. 

Niespodziewanie podczas pobytu we
Francji Joanna dosta∏a informacj´ o wy-
granej w ogólnopolskiej edycji konkursu
Primus Expert.

– Zdà˝y∏am ju˝ zapomnieç o konkur-
sie, kiedy przysz∏a informacja, ˝e jestem
najlepszym lingwistà w Polsce. Nagrod´
z ràk Prezydenta RP musia∏ jednak ode-
braç mój brat. RadoÊç i zaskoczenie by-
∏y bardzo du˝e, jednak pojawi∏ si´ niedo-
syt, ˝e nie mog∏am odebraç nagrody oso-
biÊcie – dodaje studentka. A skàd w ogó-
le narodzi∏ si´ w g∏owie Joanny pomys∏
wyjazdu do Bordeaux?

– Zawsze chcia∏am mieszkaç we
Francji, a mo˝liwoÊç wyjazdu z progra-
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Studentka Uniwersytetu Szczeciƒ-
skiego Joanna Michalak zosta∏a
wyró˝niona tytu∏em laureata

w konkursie „Primus Expert”. Najlep-
sza lingwistka w Polsce przebywa∏a
akurat we Francji, bowiem wyjecha∏a
na semestr nauki z programu Erasmus
– wra˝enia z tego wyjazdu zebra∏a Ka-
tarzyna Jurewicz

Do wzi´cia udzia∏u w konkursie za-
ch´ci∏a Joann´ prof. US dr hab. Ewa Ko-
morowska, prodziekan Wydzia∏u Huma-
nistycznego US. Osiàgni´cia studentki by-
∏y na tyle znaczàce, ˝e dawa∏y szans´
na otrzymanie wyró˝nienia. Uczestnik
konkursu musia∏ udokumentowaç wszyst-
kie swoje dokonania i wiedz´. Najwa˝niej-
sze by∏o wykazanie jak najszerszej znajo-
moÊci j´zyków obcych. W przypadku Jo-
anny, która pos∏uguje si´ szeÊcioma j´zy-
kami: angielskim, rosyjskim, niemieckim,
francuskim, czeskim, w∏oskim, nie by∏o to
problemem. Oceniane by∏y równie˝
wszystkie inne osiàgni´cia, m.in. udzia∏
w ko∏ach naukowych, dzia∏alnoÊç na rzecz
uczelni, nagrody i wyró˝nienia, a nawet

wsze lk ie
dzia∏ania
zwiàzane
z wolonta-
r i a t e m .
Na dobry
poczà tek
studentka
otrzyma∏a
wyró˝nie-
nie Primus
Expert lin-
gwista re-
gionu za-
chodniopo-
morskiego.

Semestr mo˝liwoÊci
Joanna studiuje na V roku filologii

s∏owiaƒskiej i równoczeÊnie na III filolo-
gii romaƒskiej. We wrzeÊniu spe∏ni∏a swo-
je marzenie i wyjecha∏a z programu Era-
smus do Francji. W Bordeaux przebywa-
∏a jeden semestr, zaliczajàc przedmioty
z dwóch kierunków.

– Chcia∏am równoczeÊnie zaliczyç se-
mestr na obu kierunkach, dlatego wybra-
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Francuska
przygoda

Widok na Bordeaux
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mu Erasmus pozwoli∏a mi spe∏niç to ma-
rzenie chocia˝ na jeden semestr – wspo-
mina. – Na wymianie najbardziej zaska-
kuje Êwietna organizacja i du˝e zaanga-
˝owanie pracowników uczelni. 

Wielka tablica og∏oszeƒ
Uniwersytet ma doskonale rozwini´-

ty serwis kulturalny. Specjalne biura roz-
propagowujà informacje o wydarzeniach
kulturalnych. Studenci Erasmusa od sa-
mego poczàtku uczestniczyli w licznych
koncertach, wystawach, imprezach. In-
formacje o takich wydarzeniach zawsze
docierajà do licznej grupy odbiorców. Ca-
∏y uniwersytet stanowi jednà wielkà ta-
blic´ og∏oszeƒ. Oprócz licznych plakatów
sà równie˝ wyznaczone specjalne miej-
sca, gdzie umieszcza si´ wszelkie ulotki
o wydarzeniach kulturalnych. Dobrze
dzia∏ajà równie˝ rady akademików, któ-

re na bie˝àco informujà o mo˝liwoÊciach
sp´dzenia wolnego czasu. Dla wszystkich
nowych studentów, ju˝ w pierwszych
dniach pobytu, zosta∏ zorganizowany stu-
dencki dzieƒ. Wzi´li udzia∏ w koncertach,
miejscowi studenci oprowadzili ich
po mieÊcie, zapoznali z kulturà, zabytka-
mi, historià i tradycjà. Na zakoƒczenie
przygotowano dla nich niespodziank´ –
kolacj´ w ogrodach mera Bordeaux ze
specja∏ami kuchni tego regionu.

– Uniwersytet jest czymÊ, z czego
miasto si´ utrzymuje, dlatego ca∏e ˝ycie
jego mieszkaƒców podporzàdkowane jest
studentom. Bardzo ∏atwo mo˝na zagospo-
darowaç swój czas wolny, poniewa˝ atrak-
cji kulturalnych nie brakuje – opowiada
Joanna. 

Bardzo dobrze jest rozwini´ta pomoc
socjalna, która pozwala studentom
na wi´kszà samodzielnoÊç i niezale˝noÊç.

We Francji inwestuje si´ w studentów,
propaguje kultur´, przywiàzuje du˝à wa-
g´ do odpowiedniego poziomu i systemu
kszta∏cenia. Do tego sam uniwersytet za-
pewnia du˝o ofert zatrudnienia. Studen-
ci mogà pracowaç chocia˝by w ró˝nych
serwisach, np. kulturalnym.

Powrót do domu?
Joanna wróci∏a ju˝ do kraju i b´dzie

koƒczyç studia na dwóch kierunkach. Ja-
kie ma plany na przysz∏oÊç?

– Chcia∏abym byç zgodnie z moim
wykszta∏ceniem filologiem. Pragn´ u˝y-
waç j´zyków, jakimi si´ pos∏uguje
w przysz∏ej pracy. Na razie jednak mam
w planach wyjazd do W∏och po obronie.
Mieszka tam mój narzeczony, wi´c kto
wie, mo˝e w∏aÊnie z tym krajem zwià˝´
swojà przysz∏oÊç – Êmieje si´ studentka.
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Gdzie si´ podzia∏y
tamte prywatki?
Studenci – imprezowicze i hulaki,

tylko od czasu do czasu zaglàda-
jàcy do ksià˝ek. Tak rysujà si´

cz´sto skojarzenia starszej cz´Êci pol-
skiego spo∏eczeƒstwa. Zabawa jednak
niejedno ma imi´. Jak wyglàda to u dzi-
siejszych szczeciƒskich studentów?

– Z up∏ywem ostatnich lat zmieni∏o
si´ na pewno wiele. Nie ma ju˝ typowe-
go ˝ycia studenckiego – t∏umaczy student-
ka Politechniki Szczeciƒskiej Marta Bia-
∏ous. – Nie znam ˝adnego lokalu, który
móg∏by nazywaç si´ s∏usznie studenckim.

Trudno mówiç o studenckim ˝yciu,
bo i sam termin „studencki” znaczy co-
raz mniej. KiedyÊ bycie studentem stano-
wi∏o jakiÊ wyró˝nik, teraz mówi najwy-
˝ej o przynale˝noÊci do pewnej grupy
wiekowej. Statystyki sà nieub∏agane – po-
∏owa m∏odych ludzi w miastach studiuje
i takie umasowienie studiów wy˝szych
powoduje, ˝e nie sposób mówiç o jakimÊ
powszechnym modelu zabawy szczeciƒ-
skiego studenta. Przyrost iloÊciowy rzad-
ko przechodzi w jakoÊciowy. I tak jest te˝
ze studentami, ich kulturà i „balangowa-
niem”. Studenci prezentujà pe∏en prze-
krój spo∏eczny i kulturowy – jest miejsce

dla stereotypowych intelektualistów z to-
mikiem poezji nad lampkà wina, jak i ro-
s∏ych wielbicieli importowanej muzyki
elektronicznej.

Zmieni∏a si´ liczba studentów, zmie-
ni∏a si´ te˝ pozauczelniana aktywnoÊç.
Ubieg∏oroczny absolwent politechniki Mi-

cha∏ Bis przyznaje, ˝e omin´∏o go stu-
denckie balangowanie. – Bardzo szybko
w trakcie studiów zaczà∏em pracowaç za-
robkowo. Zabra∏o to takà iloÊç czasu
i energii, ˝e poza pojedynczymi wyjàtka-
mi imprezowaç nie by∏o kiedy. 

Takich studentów jest wi´cej – zarad-
ni i aktywni, biorà na siebie wiele obo-
wiàzków i prowadzà „doros∏e” ˝ycie.
Wieczorne wyjÊcia zdarzajà si´ nie cz´-
Êciej ni˝ Êwi´ta. Na pewno coÊ tracà, ale
w realiach wolnorynkowej konkurencji
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te˝ coÊ zyskujà. Koƒczàc studia z wy˝-
szoÊcià patrzà, na co poniektórych wiecz-
nych „imprezowiczów”.

Wp∏yw na zabawy studenckie ma bez
wàtpienia miejsce zamieszkania. Auto-
chtoni cz´sto mieszkajàcy z rodzicami
chcàc nie chcàc muszà ograniczaç swój
styl ˝ycia i zabawy, tak aby dostosowaç
si´ do cz´sto konserwatywnych zasad do-
mowych. Studenci z akademików i stu-
denckich mieszkaƒ ˝yjà w inny sposób.
Tutaj zasadà nierzadko jest permanentna

impreza, nieograniczona do konkretnych
pór czy dni tygodnia. Taki zabawowy styl
˝ycia potrafi byç rujnujàcy dla skromnych
finansów i uniwersyteckiej kariery. Lecz-
nicza mo˝e okazaç si´ pierwsza sesja,
na trudniejszych kierunkach, niestety,
na kuracj´ mo˝e byç w tym momencie
ju˝ zbyt póêno. Akademiki tworzà ciàgle
jednak swoisty mikrokosmos uciech i za-

bawy, a podgatunek studentów uczàcych
si´ emigruje w ciàgu dnia do czytelni.

Nowym gatunkiem jest student dzien-
no-zaoczny. Formalnie studiuje dziennie,
ale korzystajàc z tego, ˝e na wielu kie-
runkach zaj´ç jest niewiele – zaczyna
weekendy w Êrodku tygodnia, tylko po to,
by wróciç na pozosta∏y czas do rodzinne-
go domu. Nie uczestniczà w studenckim
˝yciu, zanim zdà˝à wczuç si´ w studenc-
kà atmosfer´, ju˝ ich nie ma w mieÊcie
uniwersyteckim. Student prawa Marcin

Kaczmarek przyznaje: – W czwartek, kie-
dy jest ju˝ po zaj´ciach, zazwyczaj jad´
ju˝ PKS-em do Gorzowa. Tam czeka ro-
dzina, dobry obiad i dziewczyna.

Ma∏e poszczególne grupki studentów,
zw∏aszcza z „artowych” kierunków, po-
dejmujà ró˝norakie inicjatywy, dzia∏ajà
na polu kultury tworzàc swoje ˝yciowe
nisze, w których sp´dzajà wolny czas i ba-

wià si´. Przedstawienie teatralne, pokaz
amatorskiego filmu czy wieczorek po-
etycki wieczorowà porà w zacisznym lo-
kalu. Informujà o tym (niestety, cz´sto
po fakcie) artyku∏y prasy lokalnej czy te-
lewizyjne reporta˝e. Ale zarazem tworzy
si´ wyidealizowany obraz studenckiego
˝ycia. Niestety tak naprawd´, to tylko ma-
∏a garstka w szarym t∏umie. 

W takiej sytuacji pojawia si´ zada-
nie dla wszystkich chcàcych, aby zrobiç
to, co brzmi tak banalnie – czyli „wyjÊç

do ludzi”. Nie zamykaç si´ w swoich
kr´gach, tylko próbowaç wciàgaç pozo-
sta∏ych studentów, pokazujàc im jak mo-
˝e wyglàdaç studenckie ˝ycie. I nie tyl-
ko raz do roku podczas hucznych juwe-
naliów.

Tomasz Czapiewski
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Gdy wszyscy myÊleli, ˝e 120-ki-
lometrowy, pieszy maraton
dwójki studentów b´dzie tylko

jednorazowym wybrykiem, oni udo-
wodnili, ˝e Êmia∏o mo˝na mówiç o nich
nie tylko jako o zapaleƒcach, ale po-
woli tak˝e jako o wyczynowcach

Pawe∏ Steinke i Micha∏ Rak to dwójka
studentów III roku WF, którzy latem poko-
nali 120-kilometrowà tras´, wiodàcà ze
Szczecina do Czaplinka. Do wspomnianej
dwójki do∏àczy∏ tak˝e Grzegorz ¸uczko. Ra-
zem zamierzali wystartowaç w III Zimo-
wym Marszu Dooko∏a Wyspy Wolin, odby-
wajàcym si  ́w dniach 6–8 stycznia (wi´cej:
www.us.szc.pl/idziemy; www.ks.uznam.pl).
Niestety, ze wzgĺ dów zdrowotnych z udzia-
∏u zrezygnowaç musia∏ Micha∏ Rak.

– Do mariny na setnym kilometrze
wpadliÊmy w dobrych humorach i w do-
brym czasie (14:28 tak naprawd´ to w tym
miejscu by∏o ju˝ 104, tak przynajmniej
mówi∏ póêniej Wiechor, ca∏oÊç trasy jed-

nak mia∏a równe 125 km). Wiesiek przy-
wita∏ nas ju˝ wczeÊniej na moÊcie na Kar-

sibór, a marin´ zastaliÊmy zamkni´tà.
Szybko podbiliÊmy karty i ruszyliÊmy
na ostatnie kilometry. Si∏ z czasem uby-
wa∏o, czu∏em si´ znu˝ony, jednak˝e nie
mia∏o to wp∏ywu na mojà kondycj´ fizycz-
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nà. Tymczasem w rytm mia-
rowych kroków posuwali-
Êmy si´ na wschód wyspy.
Wia∏ nieprzyjemny, mroêny
wiatr. Czu∏em jak mi oczy
marznà, z ogromnà ulgà
wi´c powita∏em zmian´ kie-

runku i wkrótce czerwonà wstà˝k´ ozna-
czajàcà punkt. StwierdziliÊmy z radoÊcià,

˝e ju˝ tylko dziewi´tnastka i b´dzie
koniec. Piotrek ca∏y czas nadawa∏
ostre tempo – relacjonuje Grzegorz
¸uczko.

W ciàgu 30 godzin zawodnicy
mieli do przejÊcia dystans 125 km,
a podczas marszu z pomocà mapy
musieli dotrzeç do 20 punktów kon-
trolnych. Po morderczym marszu,
przeplatanym niekiedy nawet bie-
giem, jako pierwsi na mecie zamel-
dowali si´ Grzegorz ¸uczko oraz za-
wodnik ze ÂwinoujÊcia Piotr Szaci-
∏owski, z czasem 18 h, 25 min. Pa-
we∏ Steinke zajà∏ miejsce 30, poko-
nujàc dystans 60 km w czasie 15 h.

Co w planach? Wakacyjna wy-
prawa wzd∏u˝ polskiego Wybrze˝a – tym
razem nie b´dzie to marsz wyczynowy,
lecz pomys∏ na wakacyjny relaks.

Maurycy Brzykcy
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Szczecin jako jedno z niewielu
miast w Polsce jest miejscem,
gdzie mo˝na çwiczyç najró˝niej-

sze sztuki i sporty walki. Adepci majà
mo˝liwoÊç praktykowania m.in.: judo,
karate, kung fu, tai chi, taekwondo,
kendo, capoeira. A aikido to sztuka,
która wyró˝nia si´ na tle innych swo-
jà kulturà oraz pi´knem

Aikido to japoƒska sztuka samoobro-
ny, której twórcà na poczàtku ubieg∏ego
wieku by∏ niezwykle uzdolniony mistrz
sztuk walki Morihei Ueshiba. Podstawo-
wà zasadà tej sztuki jest wykorzystanie
ataku i si∏y przeciwnika przeciwko nie-
mu. Techniki aikido pomyÊlane sà w ten
sposób, aby nie zraniç atakujàcego, a je-
dynie uwolniç si´ od niego, poruszajàc

ca∏e jego cia∏o. W tym celu wykorzystu-
je si´ zejÊcia z linii ataku, dêwignie oraz
rzuty, dzi´ki czemu ta sztuka jest skutecz-
na w obronie zarówno przed jednym, jak
i wi´kszà liczbà napastników.

Trening aikido obejmuje nauk´ ele-
mentów podstawowych, takich jak: prawi-
d∏owe oddychanie, odpowiednie porusza-
nie si´ czy nauka padania. Po praktycz-
nym opanowaniu podstawowych umiej´t-
noÊci mo˝na przejÊç do elementów bar-
dziej zaawansowanych, czyli nauki tech-
nik aikido z partnerem, walki mieczem,
kijem czy no˝em. Warto tu równie˝ zwró-
ciç uwag´, ˝e aikido nie jest sportem i dla-
tego nie organizuje si´ walk ani zawodów.
W tej sztuce nie chodzi o udowodnienie,
kto jest lepszy, lecz o nauczenie si´ zacho-
wania w trudnych sytuacjach.

Ale gdzie mogà si´ udaç osoby zain-
teresowane uprawianiem aikido? Otó˝
Szczecin jest miastem wyjàtkowym
w skali ca∏ego kraju, jeÊli chodzi o mo˝-
liwoÊci uprawiania tej sztuki walki.
Po pierwsze, wià˝e si´ to z faktem, i˝
za oficjalnà dat  ́poczàtków aikido w Pol-
sce uznaje si´ 3 stycznia 1976 r., kiedy
to rozpocz ∏́a dzia∏alnoÊç szczeciƒska sek-
cja za∏o˝ona przez judok´ Mariana Osiƒ-
skiego. Po drugie, w tym samym roku
swojà sekcj´ za∏o˝y∏ Jacek Wysocki, któ-

ry jest obecnie posiadaczem 7 dan, najwy˝-
szego stopnia aikido w Polsce. Do innych

Aikido – 
pasja na lata
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w dniach 18–19 marca br. odby∏o si´ ofi-
cjalne seminarium szkoleniowe, na które
przyby∏y osoby praktykujàce aikido w kra-
ju i za granicà. Podczas zaj´ç çwiczono
g∏ównie techniki podstawowe, choç nie
zabrak∏o równie˝ treningów dla osób bar-
dziej zaawansowanych. W pierwszym dniu
seminarium odby∏y si´ tak˝e egzaminy
na stopnie uczniowskie oraz zorganizo-
wano oficjalne obchody jubileuszowe.

Co tak naprawd´ daje uprawianie aiki-
do? Otó˝ praktykowanie tej sztuki walki
pomaga w osiàganiu lepszej sprawnoÊci

faktów stanowiàcych o pot́ dze aikido w na-
szym mieÊcie zaliczyç mo˝na bardzo du˝à
liczb´ dzia∏ajàcych obecnie sekcji, które
umo˝liwiajà çwiczenie najró˝niejszych sty-
lów aikido, np. Aikikai, Kobayashi.

Jednà z takich szkó∏ jest sekcja
Ki&Aikido Dojo Szczecin, za∏o˝ona
w 1996 r. przez wyk∏adowc´ akademic-
kiego dr. in˝. Krzysztofa Goràcego (2 dan
Ki&Aikido). åwiczyli w niej i nadal çwi-
czà zarówno studenci, absolwenci, jak
i pracownicy szczeciƒskich uczelni. Z oka-
zji 10. rocznicy istnienia sekcji

fizycznej, pewnoÊci siebie, lepszego sa-
mopoczucia, a ponadto dyscyplinuje we-
wn´trznie. Aikido to równie˝ doskona∏a
forma çwiczeƒ dla kobiet i dzieci, gdy˝
w zasadzie nie wymaga si∏y fizycznej,
a ponadto kszta∏tuje odpowiednià sylwet-
k´, uczàc jednoczeÊnie realnej samoobro-
ny. Zatem – do zobaczenia na treningu!

Micha∏ Nowakowski
pracownik WNEiZ US

Oficjalna strona sekcji Ki&Aikido Dojo Szczecin

http://kiaikido.szc.pl
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Robert CieÊlak, Piotr Urbaƒski (red.)
SZKICE O TWÓRCZOÂCI WAC¸AWA OSZAJCY
wyd. 1, s. 130, format A5, opr. mi´kka, ISBN 83-7241-521-8,
cena 20,00 z∏
W maju 2004 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersyte-
tu Szczeciƒskiego odby∏o si´ spotkanie z ks. Wac∏awem Oszaj-
cà. PomyÊlane poczàtkowo jako promocja jego ksià˝ek, przero-
dzi∏o si´ w konferencj´, wielostronnie analizujàcà twórczoÊç po-
ety. Wyg∏oszone wówczas komentarze sta∏y si´ podstawà wi´k-
szoÊci szkiców krytyczno-interpretacyjnych zamieszczonych w tej
publikacji. Do∏àczono do nich swoisty autokomentarz ks. Oszaj-
cy, odnoszàcy si´ do treÊci poruszanych w wystàpieniach.
Autorów tomu zafascynowa∏a dialogiczna struktura poematów
Oszajcy, stale poszerzajàcy si´ kràg inspiracji oraz kontekstów
wierszy (biblijny, mitologiczny, ze Êwiata sztuki), reinterpre-
tacje znanych motywów i tematów, zacieranie, a nawet unie-
wa˝nianie granicy mi´dzy s∏owem poetyckim a teologià.
W przygotowaniu kolejny tom o twórczoÊci ks. Janusza Stani-
s∏awa Pasierba.

Krzysztof Kowalczyk, Mateusz Piskorski, ¸ukasz Tomczak
MI¢DZY EUROENTUZJAZMEM AEUROSCEPTYCYZMEM
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA ZIEMI
LUBUSKIEJ I POMORZU ZACHODNIM W 2004 ROKU
wyd. 1, s. 114, format B5, opr. mi´kka, ISBN 83-7241-531-5.
Ksià˝ka jest próbà analizy wyborów do Parlamentu Europejskie-
go w okr´gu numer 13, obejmujàcym województwa lubuskie
i zachodniopomorskie. W publikacji opisano m.in. rol´ Parla-
mentu Europejskiego w Unii Europejskiej, polskie prawo wy-
borcze do europarlamentu, przebieg kampanii poszczególnych
komitetów wyborczych i zanalizowano wyniki g∏osowania.
W aneksie zaprezentowano materia∏y wyborcze niektórych ko-

mitetów. Publikacja inicjuje cykl badaƒ nad przekszta∏ceniami
polskiej sceny politycznej w wymiarze krajowym i regionalnym.

Renata Podgórzaƒska
G¸ÓWNE PROBLEMY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRA-
NICZNEJ NA FORUM SEJMOWEJ KOMISJI SPRAW ZA-
GRANICZNYCH W LATACH 1989–2001 
wyd. 1, s. 262, format B5, opr. mi´kka, ISBN 83-7241-527-7,
cena 35,00 z∏
Autorka pokaza∏a, w jaki sposób na tle pozosta∏ych organów paƒ-
stwa odpowiedzialnych za kszta∏towanie i realizacj´ polityki za-
granicznej po 1989 roku dzia∏a∏a Sejmowa Komisja Spraw Zagra-
nicznych oraz w jakiej mierze i w jaki sposób uczestniczy∏a ona
w dyskusji o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej paƒ-
stwa w nowej rzeczywistoÊci spo∏eczno-politycznej. Zakres prac
komisji by∏ pochodnà sformu∏owanej i realizowanej po 1989 roku
polityki zagranicznej. Komisja ocenia∏a te zagadnienia, które sta-
nowi∏y o istocie zmian charakteru polskiej polityki zagranicznej
w okresie transformacji. W obr´bie jej zainteresowania znalaz∏y
si´ m.in. stosunki sàsiedzkie Polski, a w szczególnoÊci stosunki
polsko-niemieckie, polska polityka wschodnia, cz∏onkostwo Pol-
ski w organizacjach mi´dzynarodowych. Swymi pracami obejmo-
wa∏a tak˝e stosunki z po∏udniowymi sàsiadami, kontakty ze Stoli-
cà Apostolskà, stosunki polsko-amerykaƒskie, stosunki polsko-fran-
cuskie, stosunki z krajami Ameryki ¸aciƒskiej, relacje z krajami
Dalekiego Wschodu. Komisja analizowa∏a ponadto ekonomiczny
wymiar polskiej polityki zagranicznej, promocj´ kultury polskiej
za granicà i wiele innych zagadnieƒ. Z uwagi na tak szeroki obszar
zainteresowaƒ komisji Renata Podgórzaƒska zdecydowa∏a si´ skon-
centrowaç na zagadnieniach polsko-niemieckich relacji, polskiej
polityce wschodniej oraz cz∏onkostwie w najwa˝niejszych organi-
zacjach mi´dzynarodowych. Pojawia∏y si´ one w toku prac wszyst-
kich powo∏anych po 1989 roku Komisjach Spraw Zagranicznych
najcz´Êciej i im poÊwi´cono najwi´cej uwagi.

Oprac. na podstawie wst´pów 
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PUBLIKACJE WYDAWNICTWA NAUKOWEGO UNIWER-
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MONOGRAFIE:
CIEÂLAK R., URBA¡SKI P. (red.), Szkice o twórczoÊci Wa-
c∏awa Oszajcy, s. 130, cena 20,00 z∏ (literaturoznawstwo).
KOWALCZYK K., PISKORSKI M., TOMCZAK ¸., Mi´dzy
euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamen-
tu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim
w 2004 roku, s. 114 (nauki o polityce).
PODGÓRZA¡SKA R., G∏ówne problemy polskiej polityki za-

granicznej na forum Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych
w latach 1989–2001, s. 262, cena 35,00 z∏ (nauki o polityce).
ST¢PI¡SKI M., Wp∏yw szkolenia wst´pnego na rozwój zdol-
noÊci motorycznych oraz efektywnoÊç nauczania techniki pi∏-
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SKRYPTY:
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