
Czy na popularyzowaniu nauki mo˝na zarobiç? Kim powinien byç sprzedajàcy i kupujà-

cy w biznesie akademickim? Czy najwa˝niejszym zadaniem studenta jest studiowanie, czy

te˝ czas studiów to szansa na zaj´cia praktyczne i byç mo˝e warto ju˝ wtedy za∏o˝yç „pierw-

szy biznes”?

Na te pytania próbujà odpowiedzieç w wakacyjnym numerze „Przeglàdu Uniwersytec-

kiego” pracownicy, studenci oraz absolwenci Uniwersytetu Szczeciƒskiego. Ponadto zamiesz-

czajàc relacje z najwa˝niejszych spoÊród wielu licznych i ró˝norodnych wydarzeƒ przyglà-

damy si´ bie˝àcemu ˝yciu uczelni. Staramy si´ pokazaç zarówno szanse, jak i zagro˝enia to-

warzyszàce perspektywie dalszego rozwoju wkraczajàcej w trzecià dekad´ uczelni oraz Szcze-

cina jako stolicy regionu z multikulturowà tradycjà.

Mamy nadziej´, ˝e ten numer b´dzie dla Paƒstwa ciekawà lekturà podczas wakacyjnego

wypoczynku.
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Partner w cenie s. 15 
Ko∏o Naukowe Socjologów „Halos” przeprowadzi∏o bada-
nia wÊród studentów Instytutu Socjologii i Psychologii US.
Pytano m.in. o motywacj´ wyboru Uniwersytetu Szczeciƒ-
skiego. Dla 40 procent respondentów czynnikiem decydu-
jàcym by∏a odleg∏oÊç od miejsca zamieszkania. 22,27 proc.
zdecydowa∏o si´ na US ze wzgl´du na „form´ egzaminów

wst´pnych”. Presti˝ uczelni mia∏ znaczenie dla 2,83 proc.
Tylko 1,67 proc., przy wyborze uczelni, kierowa∏o si´ wy-
nikami rankingów. Co ciekawe, dla 6,88 proc. studentów
znaczenie mia∏y sugestie znajomych.

Bajka matematyka s. 28
Czy matematyk mo˝e byç artystà, humanistà? Jak dobrze
s∏ucha si´ bajki napisanej przez matematyka? Na te py-
tania i wiele, wiele innych poszukiwali odpowiedzi uczest-
nicy konferencji m∏odych matematyków w Pobierowie.

Najstarszy doktor Êwiata s. 34
Dr Tadeusz Zwilnian Grabowski urodzi∏ si´ w Wilnie
w 1926 roku. Tam te˝ ukoƒczy∏ szko∏´ podstawowà, roz-
poczà∏ nauk´ w gimnazjum i tam te˝ „z∏apa∏ bakcyla pi-
sarstwa”, wydajàc fragment powieÊci przygodowo-po-

dró˝niczej „Dla chleba” opublikowanej w „Expresie Wi-
leƒskim”. DziÊ ma w dorobku 600 artyku∏ów praso-
wych, 20 pozycji ksià˝kowych i jest najstarszym dokto-
rem nauk humanistycznych.
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Pe∏nomorskie opowieÊci s. 42
„Merian” to statek zaprojektowany dla prowadzenia ba-
daƒ w wielu dziedzinach nauk o morzu. Laboratoria
pok∏adowe korzystajà ze sta∏ego dop∏ywu wody s∏od-
kiej i morskiej pobieranej bezpoÊrednio zza burty
i oczyszczonej. Prace geologiczne wykonuje si´ w po-

k∏adowym hangarze, sà równie˝ laboratoria suche oraz
pomieszczenie z aparaturà do badaƒ sejsmoakustycz-
nych. O przygodzie ˝ycia napisa∏a uczestniczka rejsu
badawczego.

Spotkanie na szczycie s. 52
Mianem spotkaƒ czy meczów na szczycie okreÊla si´
zwykle pojedynek dru˝yn znajdujàcych si´ na czo-
∏owych miejscach tabel ligowych. Pojedynek, który
odby∏ si´ w ramach Sportowych Juwenaliów 2006
z pewnoÊcià na takie miano zas∏uguje. Otó˝ spotka-
∏y si´ dru˝yny z∏o˝one z rektorów uniwersytetu oraz
dziekanów.
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Istnieje powszechne przekonanie,
zw∏aszcza w spo∏eczeƒstwach
z rozbudowanym sektorem socjal-

nym, ˝e dost´p do edukacji powinien
byç powszechny i bezp∏atny. Nie negu-
jàc istnienia szkó∏ prywatnych uwa˝a
si´ w tych krajach, ˝e nawet najbied-
niejsi powinni mieç dost´p do bezp∏at-
nego wykszta∏cenia na ka˝dym szcze-
blu: podstawowym, gimnazjalnym, li-
cealnym, wy˝szym ze studiami dokto-
ranckimi w∏àcznie

Mimo ˝e na Starym Kontynencie tra-
dycja bezp∏atnego wykszta∏cenia jest po-
wszechnie akceptowana, nie wszystkie
(nawet najbogatsze) kraje Êwiata jà reali-
zujà. Przyk∏adem sà Stany Zjednoczone,
gdzie za wykszta∏cenie wy˝sze na ka˝-
dej uczelni trzeba p∏aciç, choç istniejà
liczne mo˝liwoÊci uzyskania stypendium.

Gdzie jest kultura?
OczywiÊcie szko∏a nie jest jedynym

miejscem kontaktu cz∏owieka z naukà
i sztukà. Sà jeszcze inne placówki kultu-
ralno-oÊwiatowe, takie jak domy kultury,
teatry, opery, filharmonie, muzea, wysta-
wy, planetaria, kina i ró˝nego rodzaju par-
ki tematyczne, w tym ogrody botaniczne,
skanseny, place zabaw edukacyjnych itp.
Mo˝na zadaç pytanie, czy instytucje te
równie˝ powinny oferowaç dost´p do dóbr
szeroko rozumianej kultury bezp∏atnie?
Odpowiedê na nie jest ju˝ mniej jedno-
znaczna, nawet w Europie. Spo∏eczeƒstwa
przyzwyczai∏y si´, ˝e wst´p do planeta-
rium, kina, teatru, opery i filharmonii jest
p∏atny. Natomiast, jeÊli chodzi o domy
kultury, muzea, wystawy i parki tematycz-
ne, zdarzajà si´ wst´py wolne. Ze wzgl´-
du na rozbudowany system sponsoringu
darmowe bywajà nawet koncerty.

Z wyjàtkiem kina, którego kultural-
no-oÊwiatowy charakter zw∏aszcza
w ostatnich latach (dobie multipleksów
∏àczonych z centrami handlowymi) jest
coraz bardziej wàtpliwy, wi´kszoÊç wy-
mienionych instytucji nie jest w stanie
utrzymaç si´ z biletów i wymaga dotacji.
W skrajnych przypadkach (opera, filhar-
monia) dotacje te sà nawet bardzo wyso-
kie, mimo stosunkowo drogich biletów
wst´pu. Powodem jest ma∏a liczba spek-
takli w tygodniu (na ogó∏ kilka) przy bar-
dzo rozbudowanych zespo∏ach (cz´sto sà
to zespo∏y kilkusetosobowe).

(Nie) lepiej darmo
Zwolennicy darmowych lub mocno

dotowanych wst´pów do instytucji kul-
turalno-oÊwiatowych u˝ywajà argumen-
tów o koniecznoÊci powszechnego do-

st´pu do dóbr kultury nawet przez naj-
ubo˝szych. Cel wydaje si´ s∏uszny, choç,
moim zdaniem, istniejà argumenty za tym,
aby nie przesadzaç z darmowà kulturà.
Zaskakujàcy jest fakt, ˝e bardzo du˝a
cz´Êç spo∏eczeƒstwa nie szanuje wartoÊci
oferowanych za darmo. Mimo to, wiele
instytucji tradycyjnie nie pobiera op∏at
za wst´p, np. olbrzymie British Museum
w Londynie czy te˝ Zamek Ksià˝àt Po-
morskich w Szczecinie (niedzielne kon-
certy po∏udniowe) lub klub 13 Muz (nie-
dzielne koncerty popo∏udniowe). W Wiel-

kiej Brytanii by∏y przeprowadzone bada-
nia pokazujàce, ˝e po zaprzestaniu po-
bierania op∏aty za wst´p do muzeum fre-
kwencja wzros∏a tylko w grupie osób,
które i tak przychodzi∏y do muzeum.
Bezp∏atne bilety spowodowa∏y, ˝e przy-

chodzi∏y cz´Êciej. Natomiast biedni nie
odwiedzali muzeum liczniej. Wiele pol-
skich muzeów spotyka si´ na co dzieƒ
z sytuacjà negocjacji i tak niskiej ceny
(na ogó∏ kilkuz∏otowej) przez grup´
szkolnà, a nast´pnie z wyjÊciem ca∏ej
grupy na znacznie dro˝szy posi∏ek do re-
stauracji McDonald. Bardzo cz´sto szko-
∏y wybierajà darmowy dzieƒ na wyjÊcie
do muzeum, by zaoszcz´dzone pienià-
dze wydaç na mniej szczytne cele.
W 2001 roku Muzeum Narodowe
w Szczecinie mieszczàce si´ w czterech

budynkach odwiedzi∏o 70 tysi´cy osób,
z tego ponad po∏owa w czwartek, który
jest dniem darmowym. Muzea, które za-
uwa˝y∏y post´powanie grup zorganizo-
wanych próbujà obejÊç przepis o obo-
wiàzkowym dniu bezp∏atnym. Te, któ-
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Wystawa EUREKA by∏a prezentowana podczas festynu rodzinnego „Uniwersytet dla mieszkaƒców miasta”



rym si´ to udaje, zauwa˝ajà po pewnym
czasie znaczny wzrost przychodów i pa-
radoksalnie zwi´kszonà frekwencj´ (np.
Muzeum Or´˝a Polskiego w Ko∏obrze-
gu). Podniesienie ceny biletu o ponad 50
procent na wystaw´ EUREKA w Mu-
zeum Narodowym na Wa∏ach Chrobre-
go obni˝y∏o frekwencj´ tylko na dwa
miesiàce. Natomiast w Ko∏obrzegu pod-
niesienie ceny w sezonie letnim w ogó-
le nie obni˝y∏o frekwencji. Prywatny w∏a-
Êciciel interaktywnej wystawy PHA-
ENOMENTA w Peenemuende w Niem-
czech przez dwa lata z rz´du podnosi∏ ce-
n´ o oko∏o 25 proc., a frekwencja ros∏a
w tym samym czasie o ponad 50 proc.
Zadziwiajàcà prawid∏owoÊç daje si´
w Polsce zaobserwowaç w ostatnich kil-

ku latach: interaktywne wystawy majà-
ce niskie ceny wst´pu (3–7 z∏), organi-
zowane na ogó∏ przez instytucje publicz-
ne, majà problemy finansowe, a wysta-
wy prywatne oferujàce podobny lub na-
wet gorszy zestaw doÊwiadczeƒ za znacz-
nie wy˝szà cen´ (12–19 z∏) cieszà si´
bardzo du˝à frekwencjà. Szko∏y nie pró-
bujà nawet negocjowaç ni˝szej ceny
(prawdopodobnie dlatego, ˝e nie wierzà
w mo˝liwoÊç obni˝enia ceny przez pry-
watnego w∏aÊciciela). Próby negocjacji
podejmowane sà wobec instytucji pu-
blicznych. Wspomniane przyk∏ady pry-
watnych przedsi´wzi´ç popularyzujàcych
nauk´ pokazujà, ˝e popularyzacja nie
musi byç dotowana. Okazuje si´, ˝e tak

ja niemal wy∏àcznie z biletów wst´pu.
Przez pierwsze pó∏tora roku, gdy wysta-
wa mieÊci∏a si´ w Muzeum Narodowym,
by∏y naciski ze strony szkó∏, aby wst´p
na wystaw´ w czwartki by∏ równie˝ bez-
p∏atny, tak jak do muzeum. Niektóre szko-
∏y demonstracyjnie bojkotowa∏y wysta-
w´, aby pokazaç swoje niezadowolenie.
Po kilku miesiàcach jednak w∏aÊnie
w czwartki odnotowywaliÊmy najwi´kszà
frekwencj´. Powód by∏ prosty. Przycho-
dzàc w czwartek za jednà op∏atà grupy
szkolne „zalicza∏y” dwie wystawy: EU-
REK¢ (p∏atnà) oraz muzeum (darmowe).

Eksponaty wolno dotykaç!
Interaktywne muzea nauki i techniki

cieszà si´ wsz´dzie na Êwiecie du˝à po-
pularnoÊcià. Ârednia
frekwencja w takim
muzeum, które na po-
wierzchni co naj-
mniej 1500 metrów kw.
posiada ponad 150 eks-
ponatów, wynosi 300
tys. goÊci rocznie
(na Êwiecie jest oko∏o
tysiàca takiej wielkoÊci
wystaw interaktywnych,
z tego 300 w USA i 300
w Europie). OczywiÊcie
sà centra nauki liczniej
odwiedzane, np. Inte-
raktywne Muzeum
Transportu w Lucernie
odwiedza 800 tys. osób
rocznie, a La Villette
w Pary˝u nawet do 5
mln rocznie. Wystawy
interaktywne sà na ogó∏
samoobs∏ugowe, a wi´c
nie wymagajà du˝ego
zatrudnienia. Ponadto
z natury sà podatne
na dewastacj´ (Êredni
˝ywot eksponatu na in-

teraktywnej wystawie to kilka lat). Z te-
go powodu wystawy tego typu nie wyma-
gajà licznej ochrony. To powoduje, ˝e wy-
stawa odwiedzana przez kilkaset tysi´cy
osób rocznie mo˝e byç obs∏ugiwana zale-
dwie przez kilkanaÊcie osób. Za∏o˝ona
w 2002 roku wystawa w niemieckiej sie-
ci PHAENOMENTA w Suhl sk∏adajàca
si´ poczàtkowo z 30 eksponatów obs∏ugi-
wana by∏a zaledwie przez jednà osob´
(w∏aÊciciela i kasjera w jednej osobie).
W Brukseli istnieje nawet wystawa na po-
wierzchni oko∏o 1000 m kw. równie˝ pro-
wadzona przez jednà osob´. Nie trzeba
przekonywaç, ˝e wystawy te charaktery-
zujà si´ wysokà rentownoÊcià. W przy-
padku Suhl rentownoÊç by∏a tak du˝a, ˝e

mo˝na zorganizowaç imprezy popular-
nonaukowe, ˝e przedsi´wzi´cie mo˝e si´
utrzymaç, a nawet zarobiç na rozwój.

Pieniàdze z kosmosu
Popularyzowaniem wiedzy o kosmo-

sie i astronomii zajmujà si´, jak wiado-
mo, planetaria. W Europie jest oko∏o 500
planetariów. Przychody z biletów pokry-
wajà Êrednio 30 proc. kosztów utrzyma-
nia. Mimo to istnieje jedno planetarium
w Europie, które jakby nie wiedzia∏o
o tych standardach i jest samofinansujà-
ce si´. Ponadto, mimo ˝e nie posiada naj-
nowoczeÊniejszego sprz´tu, produkuje
najlepsze w Europie seanse planetaryjne.
Tajemnica sukcesu tkwi w za∏o˝eniach
i zapale ludzi. Od samego poczàtku wia-

domo by∏o, ˝e dotacji nie b´dzie i bardzo
sprawny dyrektor zatrudnia∏ tylko tylu lu-
dzi, ilu by∏o niezb´dnych.

Uniwersytet Âlàski wypracowa∏ tra-
dycj´ p∏atnych wyk∏adów popularnonau-
kowych dla szkó∏. W ustalony jeden mie-
siàc roku grupy szkolne zapisujà si´
na wybrane wyk∏ady, które w zale˝noÊci
od potrzeb sà wielokrotnie powtarzane.
W ten sposób co roku w p∏atnych wyk∏a-
dach organizowanych przez fachowà ka-
dr´ uniwersyteckà uczestniczy kilkadzie-
siàt tysi´cy uczniów.

Interaktywna wystawa EUREKA
w Szczecinie od samego poczàtku pomy-
Êlana by∏a jako instytucja samofinansujà-
ca si´. Od 3,5 roku utrzymuje si´ i rozwi-
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rozwijaç si´. Wystawa raz za∏o˝ona i nie-
rozwijana po pewnym czasie przestaje
byç atrakcyjna i upada. Takie wra˝enie
sprawia SPEKTRUM przy Muzeum
Techniki w Berlinie oraz wystawa w Pro-
rze po niemieckiej stronie wyspy Uznam.
Ju˝ na pierwszy rzut oka widaç, ˝e wy-
stawy te nie majà sta∏ej opieki meryto-
rycznej. Tak jak zwyk∏e wystawy muze-
alne zosta∏y za∏o˝one i funkcjonujà z ja-

kiegoÊ bud˝etu. Aby wystawa ˝y∏a, mu-
szà byç budowane nowe eksponaty.

Wydaje si´, ˝e wystawa szczeciƒska
rozwija si´ bardzo dynamicznie. Sta∏a
opieka merytoryczna kadry Wydzia∏u Ma-
tematyczno-Fizycznego US skutkuje no-
wymi pomys∏ami na eksponaty, które sà
budowane. Obserwujàc rozwój EUREKI
wspomniany ju˝ Rudolf Seifert stwier-
dzi∏ kiedyÊ, ˝e za 10 lat EUREKA wch∏o-
nie wystaw´ PHAENOMENTA w Peene-
muende. Ju˝ dzisiaj nasze eksponaty sà
wzorem dla niektórych wystaw niemiec-
kich i polskich.

Sukces EUREKI powoduje, ˝e organi-
zatorzy przekonani sà co do s∏usznoÊci wy-
branej drogi. Nie znaczy to, ˝e nie zabie-
gajà o pieniàdze zewn´trzne. Dzi´ki takim
Êrodkom wystaw´ mo˝na by rozwijaç szyb-
ciej. Obecnie EUREKA w Szczecinie mie-
Êci si´ w dwóch miejscach: w Domu Ma-
rynarza oraz w wie˝y na Zamku Ksià˝àt
Pomorskich, gdzie zosta∏o uruchomione
wahad∏o Foucault. Zgodnie z planami

na najbli˝sze 10 lat, co roku w Szczecinie
b´dzie przybywa∏o jedno nowe miejsce z co
najmniej jednym du˝ym eksponatem inte-
raktywnym. We wrzeÊniu 2006 b´dzie to
doÊwiadczenie Cavendisha w holu Wydzia-
∏u Matematyczno-Fizycznego, a w wrze-
Êniu 2007 doÊwiadczenie Eratostenesa po-
miaru obwodu Ziemi w wie˝yczce Mu-
zeum Narodowego na Wa∏ach Chrobrego,
w 2008 roku doÊwiadczenie Rutherforda

(miejsce jeszcze nieokreÊlo-
ne), a w 2009 doÊwiadczenie
Galileusza w majàcym po-
wstaç muzeum techniki
w starej zajezdni przy ul.
Niemierzyƒskiej. OczywiÊcie
wszystkie te miejsca b´dà bi-
letowane, aby wypracowy-
waç Êrodki na konserwacj´
istniejàcych eksponatów oraz
na produkcj´ nowych. Nie
wyobra˝am sobie, aby tak
szeroko zakrojony plan po-
pularyzacji nauki da∏oby si´
realizowaç z jakiegoÊ sta∏e-
go bud˝etu, chocia˝ bardzo
byÊmy sobie tego ˝yczyli
choç w ma∏ej cz´Êci.

Nie sposób jednak nie
zadaç pytania, co majà ro-
biç najbiedniejsi, np. domy
dziecka, w których dzien-
na stawka ˝ywieniowa
na ogó∏ jest ni˝sza ni˝ bi-
let wst´pu na wystaw´.
W uzasadnionych przypad-
kach EUREKA proponuje
ceny promocyjne lub nawet
darmowe. W ostatnich ty-

godniach uda∏o si´ nawiàzaç kontakt ze
szczeciƒskim oddzia∏em Rotary Club,
który op∏aca wst´p dla wychowanków
domów dziecka. 

OczywiÊcie EUREKA nawet rozbu-
dowana o 10 dodatkowych du˝ych do-
Êwiadczeƒ w ró˝nych punktach miasta nie
jest celem ostatecznym. Takim celem jest
budowa w Szczecinie centrum nauki
i sztuki, obiektu, który oprócz du˝ej wy-
stawy interaktywnej b´dzie pe∏ni∏ te˝ in-
ne funkcje promujàce szeroko rozumianà
kultur´. Ze wzgl´du na du˝à atrakcyjnoÊç,
zw∏aszcza dla m∏odzie˝y, b´dzie pe∏ni∏
funkcj´ swoistego edukacyjnego weso∏e-
go miasteczka. Zgodnie z planami orga-
nizatorów dopiero ten obiekt ze wzgl´du
na skal´ przedsi´wzi´cia b´dzie w stanie
wypracowywaç znaczàce Êrodki na swój
dalszy rozwój. Planowane jest te˝ prze-
znaczanie cz´Êci zysków na stypendia na-
ukowe oraz na projekty badawcze.

prof. US dr hab. Jerzy Stelmach

w ciàgu roku jej w∏aÊciciel (zaprzyjaênio-
ny z EUREKÑ Daniel Jarackas) podwo-
i∏ liczb´ eksponatów, a po dwóch latach
z wypracowanych Êrodków otworzy∏ fili´
w Essen. Rudolf Seifert – w∏aÊciciel wy-
stawy równie˝ w tej samej sieci PHA-
ENOMENTA w Peenemuende na po-
wierzchni 2500 m kw. zgromadzi∏ bli-
sko 300 eksponatów. W lecie dzienna fre-
kwencja si´ga 2000 osób (Peenemuende
ma zaledwie 350 sta∏ych mieszkaƒców).
Do obs∏ugi wystawy Rudolf Seifert za-
trudnia tylko cztery osoby: dwie prowa-
dzàce kas´ oraz sklepik (po zamkni´ciu
osoby te sprzàtajà) oraz dwie wykonujà-
ce i konserwujàce eksponaty. Ksi´gowoÊç
prowadzi ˝ona w∏aÊciciela. Pan Seifert
twierdzi, ˝e fabryka plastiku, którà kie-
dyÊ mia∏ na terenie Niemiec Zachodnich
nigdy nie przynosi∏a mu takich dochodów.
OczywiÊcie nie wszystkie wystawy w Eu-
ropie sà tak efektywnie zorganizowane.
W wielu z nich mo˝na zaobserwowaç
przerosty zatrudnienia. W takim przypad-
ku dotacje sà nieuniknione, a w skrajnych
przypadkach wystawy sà zamykane. Bar-
dzo dobrze merytorycznie zorganizowa-
na wystawa TECHNORAMA w Winter-
thur w Szwajcarii dotowana jest z kasy
miejskiej w wysokoÊci 1 miliona franków
szwajcarskich rocznie, co stanowi 20 proc.
bud˝etu. Mi´dzy innymi z powodu prze-
rostu zatrudnienia bankrutowa∏a wystawa
NEMO w Amsterdamie. Po reorganiza-
cji zosta∏a jednak uratowana.

Najtrudniejszy jest poczàtek
W Polsce nie ma jeszcze du˝ych wy-

staw ani muzeów nauki. W chwili obec-
nej najwi´kszà jest szczeciƒska EUREKA
sk∏adajàca si´ z 60 eksponatów. Urucho-
miona 9 listopada 2002 roku dzisiaj ma
sezonowà fili´ w Ko∏obrzegu (30 ekspo-
natów) czynnà przez cztery miesiàce let-
nie oraz fili´ w Bydgoszczy (40 ekspona-
tów). Wystawa zaczyna∏a swojà dzia∏al-
noÊç z kapita∏em poczàtkowym 25 tys. z∏.
Dzisiaj wartoÊç wszystkich eksponatów
wielokrotnie przekracza wartoÊç tej sumy. 

Od poczàtku wystawa by∏a pomyÊla-
na jako przedsi´wzi´cie komercyjne. Ob-
serwujàc, w jaki sposób w Polsce oszcz´-
dza si´ na nauce i kulturze (relatywne na-
k∏ady malejà) organizatorzy nie mieli z∏u-
dzeƒ, ˝e nie uda si´ ,,podczepiç” pod ja-
kiÊ bud˝et. Nawet gdyby si´ to uda∏o, to
przy ci´ciach bud˝etowych na pierwszy
ogieƒ posz∏aby wystawa. Zresztà przyk∏a-
dy takie w Europie istniejà. Interaktyw-
ne wystawy majà swojà specyfik´.
Na ogó∏ cieszà si´ wi´kszà popularnoÊcià
ni˝ zwyk∏e muzealne wystawy, ale mu-
szà t´tniç w∏asnym ˝yciem i koniecznie
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Udzielenie odpowiedzi na pyta-
nie o podstawowy cel nauki,
wykrycie i przeÊledzenie spo-

∏ecznych funkcji, które ona spe∏nia jest
konieczne dla pe∏nego rozumienia isto-
ty i roli nauki

Nie wnikajàc g∏´biej w ró˝nice pomi´-
dzy poszczególnymi naukami mo˝-
na stwierdziç, ˝e ka˝da nauka spe∏nia co
najmniej dwojakiego rodzaju funkcje:
funkcj´ poznawczà oraz – w wi´kszym
lub mniejszym stopniu – funkcj  ́praktycz-
nà (zwanà równie̋  czasem utylitarnà, prak-
seologicznà, aplikacyjnà lub kreatywnà).

Podstawowà funkcjà nauki jest funk-
cja poznawcza, przynajmniej w tym zna-
czeniu, ˝e bez niej nie mo˝e byç mowy
o realizowaniu funkcji praktycznych. Isto-
tà dzia∏alnoÊci naukowej, jej podstawo-
wym celem i motywem jest dà˝enie
do obiektywnego poznania i zrozumienia
rzeczywistoÊci, do wzbogacenia wiedzy
o rozmaitych fragmentach czy aspektach
rzeczywistoÊci i wyra˝ania tej wiedzy
w uporzàdkowanych logicznie systemach
teoretycznych. Funkcja poznawcza nauki
wyra˝a si´ w dostarczaniu wiedzy o stanie
rzeczy w danej dziedzinie rzeczywistoÊci,
a tak˝e w dà˝eniu do wykrywania i formu-
∏owania praw, wed∏ug których przebiegajà
zjawiska i procesy w przyrodzie i spo∏e-
czeƒstwie. JednoczeÊnie ka˝da nauka for-
mu∏uje explicite pewne regu∏y post´powa-
nia praktycznego bàdê te˝ – co najmniej
– stwarza teoretyczne przes∏anki dla sfor-
mu∏owania takich zasad. W tym w∏aÊnie
tkwi istota praktycznych funkcji nauki.

Zagadnienie podstawowego celu nauki
i pe∏nionych przez nià funkcji d∏ugo by∏o
przedmiotem du˝ego zainteresowania wie-
lu ludzi, zw∏aszcza czynnie zajmujàcych
si´ pracà naukowà. Problemem tym zajmo-
wa∏ si´ tak˝e Stanis∏aw Ossowski w napi-
sanym w 1932 roku eseju: „Funkcja dzie-
jowa nauki”, gdzie przedstawi∏ dwie odbie-
gajàce od siebie postawy wobec nauki.
Pierwsza z nich – sens nauki i jej znacze-
nie upatruje w przydatnoÊci dla praktyki:
„nauka jest córkà potrzeb praktycznych
i (…) tylko zastosowanie praktyczne – cho-

cia˝by bardzo dalekie – nadaje jej sens
i wartoÊç”, „jej celem – u∏atwianie bytu
coraz szerszym rzeszom, zaÊ – teorie na-
ukowe walà si´ jedne po drugich, za lat sto
nikt mo˝e dzisiejszych hipotez nie b´dzie
ju˝ uznawa∏, lecz to, co si´ z nich zrodzi-
∏o – telefony, koleje, aeroplany, to ˝yje,
s∏u˝y milionom ludzi i ˝yç b´dzie, dosko-
nalàc si´ w miar´ post´pu wiedzy”.

W przeciwieƒstwie do tego druga po-
stawa wyra˝a si´ w akcentowaniu znacze-
nia tzw. czystej nauki, w przyrównaniu
nauki do sztuki. Uczony wed∏ug takiego
stanowiska „nie rzemieÊlnikiem ma byç,
lecz artystà”. „Inne sà drogi, inne normy
nauki i sztuki, lecz jedno êród∏o i jeden
cel: stworzyç pole dla twórczoÊci cz∏o-
wieka. TwórczoÊç ma wartoÊç sama przez
si´”, „zdobycze praktyczne to rzeczy
wtórne, to ja∏mu˝na, którà szczodra kró-
lowa rozrzuca t∏umom w swym pocho-
dzie”. Ossowski – opowiadajàcy si´ za tà
drugà postawà, w zakoƒczeniu swojego
eseju napisa∏: „Nie podcinajcie twórczo-
Êci ˝adnymi ograniczeniami. Kto chce,
niechaj szuka natchnienia w pobudkach

Tworzyç
i sprzedawaç

praktycznych, kto chce – niechaj go szu-
ka choçby w ob∏okach. Byle tylko osià-
gnà∏ niezale˝noÊç i si∏´ skupienia” i da-
lej „to, co wielkie, wyroÊnie z tego jedy-
nie, co przerasta sprawy codzienne”.

Postawa ho∏dowania „czystej nauce”,
jakkolwiek z wielu wzgl´dów niewàtpliwie
atrakcyjna, budzi jednak wspó∏czeÊnie wie-
le kontrowersji. W przypadku ogromnej
wi´kszoÊci nauk – w tym tak˝e, a mo˝e
zw∏aszcza ekonomicznych – nie do przyj´-
cia by∏oby obecnie abstrahowanie od nie-
s∏ychanie wa˝kich funkcji praktycznych.
Nauka jest tworzona przez ludzi na po-
trzeby ludzi i ma na celu poznanie otacza-
jàcego nas Êwiata w celu rozwiàzywania
problemów wynikajàcych z potrzeb roz-
woju ludzkoÊci. Takie pojmowanie roli na-
uki, jako narz´dzia „przekszta∏cania Êwia-
ta”, znajduje swoje odbicie od lat w poli-
tyce naukowej wielu krajów, której jed-
nym z istotnych zadaƒ jest odpowiednie
kszta∏towanie proporcji mi´dzy g∏ówny-
mi rodzajami badaƒ naukowych. 

Z badaniami naukowymi ÊciÊle wià-
˝e si´ przekazywanie ich wyników in-
nym osobom. Mo˝e ono odbywaç si´
w formie dzia∏alnoÊci dydaktycznej,
zw∏aszcza w szkole wy˝szej (wyk∏ady,
çwiczenia, seminaria) lub popularyzacji
– czyli przekazywania niektórych infor-
macji o ma∏o jeszcze znanych proble-
mach naukowych w sposób ∏atwo przy-
swajalny dla osób nie w pe∏ni przygoto-
wanych do ich pe∏nego zrozumienia.

Rozró˝nianie funkcji nauki ma jedy-
nie na celu lepsze przeanalizowanie spo-

∏ecznej roli nauki. Funkcje te sà bowiem
nierozdzielne i wzajemnie uwarunkowa-
ne. Dotyczy to nauki w ogóle, jak i oÊrod-
ków, w których nauka jest tworzona, z uni-
wersytetami na czele. Pierwszorz´dnà
funkcjà wspó∏czesnego uniwersytetu jest
bez wàtpienia tworzenie. Ale to nie wy-
starczy. Imperatywem nowoczesnego uni-
wersytetu jest sprzedawanie swoich „pro-
duktów”, wytworów intelektu i wyobraê-
ni poszczególnych uczonych i zespo∏ów
naukowo-dydaktycznych. Uniwersytet jest
i sanktuarium nauki, instytucjà zaufania
publicznego, ale równie˝ swego rodzaju
przedsi´biorstwem, „fabrykà” us∏ug na-
ukowych i edukacyjnych. Tworzyç i sprze-
dawaç – byç mo˝e tak w∏aÊnie brzmieç
powinna misja US w kolejnych latach?
Sprzedawanie, podobnie jak tworzenie,
jest nie tylko rzemios∏em, ale i sztukà. To
jest trudne, a mo˝e nawet bardzo trudne,
ale mo˝liwe. Trzeba tylko (?) benedyk-
tyƒskiej cierpliwoÊci i wiary w sukces.

prof. US dr hab. Stanis∏aw Flejterski
kierownik Katedry Ekonomii Porównawczej WZiEU US
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Studenci do roboty!
Student, jak wiadomo, to istota spo∏eczna – ˝yje, tworzy,
dzia∏a w spo∏eczeƒstwie. Lecz czym by∏oby beztroskie ˝y-
cie bez pracy? Student musi pracowaç, aby byç w stanie
odró˝niç bajkowy Êwiat egzystencji akademickiej od sza-
rej, nierzadko ci´˝kiej i dokuczliwej rzeczywistoÊci. A jak
to ongiÊ bywa∏o Micha∏owi Dobrowolskiemu opowiedzia∏
prof. zw. dr hab. Henryk Komarnicki, emerytowany pra-
cownik naukowy US, wieloletni dyrektor Instytutu Polito-
logii i Europeistyki

– Czy studenci zawsze byli tacy zapracowani?
– W latach, kiedy ja by∏em studentem, tj. 1952–1957, 
nie wolno by∏o pracowaç, co bezpoÊrednio wynika∏o z dys-
cypliny studiów, która by∏a niemal taka jak w zak∏adach
pracy. Studenci zobowiàzani byli do obecnoÊci na wszyst-
kich zaj´ciach, równie˝ wyk∏adach. StaroÊci grup prowa-
dzili listy obecnoÊci i nie wolno by∏o mieç jakichkolwiek
nieusprawiedliwionych nieobecnoÊci. Choç, pami´tam te˝
nieliczne wyjàtki. Mój kolega ze studiów dosta∏ zezwole-
nie na prac´ zarobkowà od rektora, gdy˝ w∏aÊnie o˝eni∏ si´
i potrzebowa∏ Êrodków na utrzymanie rodziny. Podjà∏ on
prac´ na etacie w bibliotece uniwersyteckiej.

– Czy to mo˝liwe, ˝e po prostu na ˝ycie wystarcza∏o sty-
pendium?
– System stypendialny by∏ znacznie rozbudowany. Prosz´ nie
przyjmowaç tego jako bezkrytycznej pochwa∏y tamtych cza-
sów, ale w rzeczywistoÊci je˝eli ktoÊ by∏ studentem, a nie by∏
zamo˝ny, stypendium otrzymywa∏. Akademik kosztowa∏ 9 z∏,
by∏o ca∏odobowe wy˝ywienie: na obiad najcz´Êciej dorsz
w sosie pomidorowym z ziemniakami, Êniadanie i kolacja
to chleb z marmoladà lub twaro˝kiem. 

– I nie by∏o prób „dorobienia” do stypendium?
– OczywiÊcie, studenci pracowali. Niewàtpliwie popularnym
êród∏em uzyskiwania dochodów by∏y wyjazdy na tzw. wykop-
ki. Studenci korzystali z takiej mo˝liwoÊci zarobienia. Ja sam
jeêdzi∏em na wykopki ziemniaków czy buraków do PGR-ów,
do ówczesnego województwa olsztyƒskiego. Mia∏o to miejsce
we wrzeÊniu. W trakcie roku akademickiego studenci nie mie-
li czasu na podj´cie jakiejkolwiek pracy zarobkowej, z wy∏à-
czeniem przytoczonych wyjàtków. Pracà nazwaç mo˝na nie-
dziel´ czynu spo∏ecznego, kiedy to studenci zajmowali si´ ró˝-
nymi pracami na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej, np.: odgruzowy-
waniem miasta, urzàdzaniem parków. B´dàc studentem wy-
dzia∏u pedagogiki (Uniwersytetu Warszawskiego), musia∏em
odbyç praktyki w szkole, co uznaç mo˝na w pewnym sensie
jako prac´.

– DziÊ popularnym êród∏em dodatkowych dochodów sà kore-
petycje, czy zawsze tak by∏o?
– Z formalnego punktu widzenia studenci nie mogli w tamtych
czasach pracowaç zarobkowo, poniewa˝ g∏ównym zadaniem
˝aka by∏o poszerzanie swojej wiedzy, a nie imanie si´ ró˝no-
rakich prac w celu wzbogacenia si´. Korepetycje nie by∏y tak
popularne jak sà dziÊ. To szko∏a zabezpiecza∏a nauczanie. Ko-

repetycje by∏y prywatnà sprawà rodziców i odbywa∏y si´ nie-
oficjalnie. Bycie studentem na wydziale humanistycznym nie
przysparza∏o wielu okazji do udzielania korepetycji, gdy˝ za-
wsze najwi´kszy deficyt wiedzy wyst´powa∏ w dziedzinach
Êcis∏ych, dlatego korepetycje nie by∏y wtedy tak powszechne.
Panowa∏o wówczas te˝ inne wyobra˝enie o przyjmowaniu pry-
watnych lekcji: je˝eli ktoÊ z nich korzysta∏, oznaczy∏o to, ˝e
jest s∏abeuszem i próbuje nie dostaç dwójki. Studenci po pro-

stu nie mieli na to
czasu! Zaj´cia nie-
rzadko zaczyna∏y si´
o 8, a koƒczy∏y o 20,
zaÊ przerwy poch∏a-
nia∏y w´drówki po-
mi´dzy budynkami
uczelni z jednych za-
j´ç na kolejne.
– Skàd zatem ta
zmiana, dlaczego
dziÊ tak wielu stu-
dentów pracuje?
– W dzisiejszych cza-
sach studenci cz´sto
podejmujà prac´
po to, by móc prze-
znaczyç dochody
(w ró˝nych propor-
cjach) na rozrywk´
rozumianà w szero-
kim sensie. Podsta-
wowà rozrywkà
za moich studenckich
czasów – wspomi-
na profesor – by∏o ki-

no. W Warszawie, w której studiowa∏em, by∏o wiele kin, a co wa˝-
niejsze by∏y one tanie. WyÊwietlano du˝o ciekawych filmów, g∏ów-
nie w∏oskich i francuskich. Studenci bardzo ch´tnie chodzili do kin.
Je˝eli chodzi o inne formy rozrywki, zabaw studenckich by∏o ma-
∏o z przyczyn organizacyjnych. Prze∏omowym momentem by∏
rok 1955, kiedy w stolicy odby∏ si´ Festiwal M∏odzie˝y i Studen-
tów. Studenci z ró˝nych paƒstw europejskich, m.in. z Francji,
W∏och, Belgii przywieêli nowà mod´, piosenki, które opanowa-
∏y ówczesnà m∏odzie˝. Pami´taç nale˝y, ˝e m∏odzie˝ powojen-
na by∏a inna: cz´sto przeroÊni´ta, zbyt dojrza∏a jak na swój wiek,
pochodzi∏a g∏ównie z ma∏ych miasteczek i wsi. Nie by∏o wtedy
niektórych potrzeb, takich jak np. picie kawy, którà spo˝ywa∏o
si´ na imieninach lub przy okazji Bo˝ego Narodzenia.
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Prof. Henryk Komarnicki (ur. w 1934 r. w Bia∏ymstoku),
z Pomorzem Zachodnim zwiàzany jest od 1945 roku, a ze
Szczecinem od 1957 roku. Wtedy to rozpoczà∏ prac´ na sta-
nowisku adiunkta w Wy˝szej Szkole Pedagogicznej, póêniej
Uniwersytecie Szczeciƒskim, gdzie przez lata by∏ dyrekto-
rem Instytutu Politologii. Od 2005 roku jest emerytowanym
profesorem US.
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Zapyta∏em studentów krótko:
„Czy na internetowych aukcjach
mo˝na zarobiç?” i poprosi∏em,

by zdradzili nam sekrety swoich pomy-
s∏ów na takie intratne interesy

O co chodzi na aukcjach interneto-
wych? Zasada jest bardzo prosta. Chodzi
o stworzenie portalu, na którym kupujà-
cy i sprzedajàcy b´dà mieli mo˝liwoÊç
wymieniç si´ informacjami o posiada-
nych/poszukiwanych przez nich towarach,
zaaran˝owaç transakcj´, negocjowaç lub
licytowaç najkorzystniejsze warunki kup-
na-sprzeda˝y, sfinalizowaç transakcj´ oraz
domówiç szczegó∏y dostawy. A kupiç
mo˝na dos∏ownie wszystko! I mo˝na te˝
nieêle zarobiç!

– Uwa˝am ˝e ta forma jest dobra dla
ka˝dego – zach´ca student III roku Poli-
techniki Szczeciƒskiej. – Po pierwsze, sam
jesteÊ swoim szefem i pracujesz kiedy masz
czas. Sprzeda˝, praktycznie, „robi si´” sa-
ma. Trzeba jedynie iÊç na poczt´ i wys∏aç
paczk´. Ewentualnie w mi´dzyczasie odpi-

sywaç na zapytania osób zainteresowanych
kupnem przedmiotów przez ciebie wysta-
wianych. Zajmuj´ si´ tym od powstania Al-
legro i polecam ka˝demu. OczywiÊcie,
wszystko zale˝y od rodzaju wystawiane-
go/kupowanego towaru. Ja wi´kszoÊç swo-
ich aukcji wystawiam za tzw. sztywne ce-
ny, a nie na licytacje. Zwykle sprzedaj´ coÊ,

czego wartoÊç do-
k∏adnie znam! To,
ile Êrednio w miesià-
cu zarabiam, zale˝y
od tego jak si´ po-
staram. W zesz∏ym
miesiàcu sprzeda∏em
towary za 5700 z∏.
Ale nie jest to czy-
sty zysk, musia∏em
wpierw wy∏o˝yç
pieniàdze, by to ku-
piç na e-Bayu. My-
Êl ,́ ˝e faktycznie za-
robi∏em po∏ow´ tej
kwoty!

Okazuje si´, ˝e
elektroniczny biznes jest bardzo popular-
ny. Wiele osób traktuje to jako form´ za-
rabiania (niekiedy – co jest b∏´dne – po-
za obowiàzujàcym prawem podatkowym).
Taka sprzeda˝ pozwala na nauczenie si´
podstaw zarzàdzania dobrami i handlu,
ale tak˝e uczy odpowiedzialnoÊci, zwi´k-
sza umiej´tnoÊci marketingowe – tak po-

szukiwane na rynku pra-
cy. Choç czasem wyda-
waç by si´ mog∏o, ˝e to
po prostu „cwaniactwo”.

– Zajmuj´ si´ sprze-
da˝à na Allegro i e-Bayu
od ponad 4 lat – przyzna-
je student Pomorskiej
Akademii Medycznej.
– Jest to ∏atwy sposób
na zarobienie pieni´dzy,
o ile posiada si´ ciekawe
pomys∏y! W tego rodza-
ju dzia∏alnoÊci bardzo
przydatne jest interneto-
we konto bankowe. Oso-
biÊcie, poleci∏bym sprze-
da˝ hurtowà przedmio-

tów. Ka˝dy powinien sprzedawaç to,
do czego ma najlepszy dost´p czy te˝, co
mo˝e kupiç najtaniej, by móc to sprzedaç
z mo˝liwie du˝ym zyskiem Ja wprowa-
dzam w obieg np. stare ksià˝ki z antykwa-
riatu, u˝ywane p∏yty, programy HTML,
ubrania z „ciuchbud” etc. Obecnie jestem
tylko i wy∏àcznie kupujàcym. W czasach

„ÊwietnoÊci” zarabia∏em oko∏o 400 z∏ mie-
si´cznie na sprzeda˝y „South Parków” (co
ju˝ jest nielegalne!) i 160–200 z∏ na do-
kumentach HTML.

Wirtualne transakcje wcià˝ budzà
wiele obaw. Z jednej strony kuszà ∏atwo-
Êcià, ale z drugiej – mo˝na kupiç przy-
s∏owiowego kota w worku. OczywiÊcie
sprzedajàcy i kupujàcy wystawiajà sobie
wzajemnie opinie, które pozwalajà roz-
poznaç nieuczciwego handlarza, ale i ten
system bywa zawodny. Trzeba dobrze
przemyÊleç swoje zakupy i rozpoznaç ich
rzeczywistà cen´.

– Gdy rozpoczyna si´ swojà przygo-
d´ z aukcjami internetowymi, pierwszym
krokiem jest zapoznanie si´ z regulami-
nem aukcji – radzi student z Wydzia∏u Na-
uk Ekonomicznych i Zarzàdzania US. –
Krok numer dwa to stworzenie szablonu
swojej aukcji. OsobiÊcie polecam program
Front Page z pakietu Office. Trzeci krok
to wystawienie aukcji. Nast´pnie pozo-
staje cierpliwe czekanie na efekty swojej
pracy w nowej, ekscytujàcej cz´sto roli
handlowca. W przypadku up∏yni´cia cza-
su trwania aukcji przedmiotu, który nie
zosta∏ przez nikogo nabyty, zmuszeni je-
steÊmy zap∏aciç serwisowi aukcyjnemu
za poÊrednictwo w sprzeda˝y. Prosz´ si´
jednak nie obawiaç. Sà to naprawd´ gro-
sze! Do dzie∏a wi´c, bo naprawd´ warto!

Andrzej T´gi

Internetowy biznes
– wirtualne pieniàdze?
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G∏owa pe∏na pomys∏ów i wizja
du˝ych zarobków. Ju˝ liczyli-
Êmy zyski, dzieliliÊmy skór´

na niedêwiedziu. Przed nami pierwszy
w∏asny biznes ciasteczkowy

Poczàtki sà zawsze obiecujàce. Prze-
j´cie ministoiska ze s∏odyczami w holu
nowo powsta∏ego kompleksu kinowo-za-
kupowego rozbudzi∏o nasze nadzieje.
Znajomy zrzekajàc si´ swojej wizji od-
da∏ biznes w nasze r´ce. Jego mózg ju˝
kipi nowym pomys∏em podbijania lokal-
nego rynku. A my, zieloni, zakochani,
m∏odzi (wtedy ju˝ prawie absolwenci)
– przejmujemy jego pierwsze powa˝ne
dzieci´. On ma pewnà „zalet´”: jest za-
trudniony na umow´ o prac´, co pozwa-
la ominàç pazerne szpony ZUS-u, dlate-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà zak∏adamy
na niego. Trzeba myÊleç pragmatycznie.
A jaka b´dzie moja rola? CoÊ czuj´, ˝e
olbrzymia, ktoÊ w koƒcu musi trzymaç
r´k´ na pulsie!

W∏asny ma∏y cud
Stoisko jest niewielkie, szklane ga-

blotki wype∏nione po brzegi pysznoÊcia-
mi, oj, nie dla mnie to miejsce rozkoszy
dla podniebienia! Handlowaç b´dziemy
ciastkami i cukierkami. Wraz ze sto-
iskiem odkupujemy wag´, a w spadku
dostajemy jeszcze cudownà panià Da-
nusi´. Pani Danusia – pracowa∏a
na ciastkach – od d∏u˝szego czasu. Sa-
ma stwierdzi∏a, ˝e ch´tnie pozostanie
przy nowym w∏aÊcicielu. No có˝, takiej
kobiecie nie mo˝na si´ oprzeç. To dama
w kwiecie wieku, która nosi obcis∏e wy-
dekoltowane bluzki w soczystych kolo-
rach, kuszàc swymi wdzi´kami. Na no-
gach seksowne szpilki wyÊcigówki, z∏o-
te b∏yskotki w iloÊciach, ˝e mog∏aby
konkurowaç z bo˝onarodzeniowym
drzewkiem i d∏ugie paznokcie. Ale pa-
ni Danusia to ponoç skarb, zna si´
na handlu nie od dziÊ!

Pierwsze kroki
Pierwsze zaopatrzenie

w hurtowni zrobiliÊmy
pod czujnym okiem poprzed-
niego w∏aÊciciela. S∏u˝y∏ radà
i pokazywa∏ najtaƒsze produk-
ty. Nast´pnie uczy∏ nas paru
sztuczek ciastkowych, majà-
cych na celu ograniczenie kosz-
tów. Ch∏on´liÊmy t´ wiedz´ jak
gàbki, a w oczach pojawi∏a si´
iskra prawdziwych handlow-
ców. I ju˝ zacz´∏o si´ liczenie
potencjalnego zysku. Wizja bo-
gactwa opanowa∏a g∏owy! I tak… w mar-
cu jak w garncu, a kwiecieƒ plecieƒ. Za-
cz´∏o si´. Poranne wstawanie, zaopatrze-
nie w hurtowniach, wymyÊlanie nowych
gatunków s∏odyczy na stoisko. Pami´tam,
jak kupiliÊmy lukrowane gwiazdki. Le˝a-
∏y w nieskoƒczonoÊç, czekajàc na ∏askawe-
go ∏akomczucha, który w koƒcu si´ na nie
skusi∏. ZrozumieliÊmy, ˝e decyzje o asor-
tymencie sà niezwykle wa˝ne!

Przesiadywa∏am na stoisku kiedy tyl-
ko mog∏am. Otoczona górà ciastek i cu-
kierków walczy∏am nieustannie ze swojà
silnà wolà. S∏odycze – moja s∏aboÊç i ich
niewyobra˝alna iloÊç, przyt∏acza∏y mnie
coraz bardziej. A pani Danusia fachowiec
wszystkiemu si´ opiera∏a. Jej szczup∏e cia-
∏o codziennie przypomina∏o mi, ˝e by∏am
jedynym „s∏abym okazem” w tej parze
sprzedawców! Wyczuwajàc podÊwiadomie
swà wy˝szoÊç, moja zast´pczyni codzien-
nie podkreÊla∏a, ˝e s∏odyczy nie lubi, nie
je i mog∏yby dla niej nie istnieç. – „O wzo-
rze cnót, powiedz, jak to czynisz!” – my-
Êla∏am z bólem. Pozosta∏a mi walka we-
wn´trzna, a gdy to okazywa∏o si´ niesku-
teczne, planowa∏am, ˝e wypoc´ cukier
na sali gimnastycznej. Tak to bywa, gdy
kobieta jest niewolnicà w∏asnego cia∏a. 

Szara codziennoÊç
Stoisko by∏o prowadzone dla mnie

i przeze mnie. Zapracowana „druga po-

∏ówka” pomaga∏a mi robiç zaopatrzenie,
otwieraç i zamykaç. Ca∏y biznes by∏
na mojej g∏owie. Pierwszy sukces? – Wy-
szliÊmy na zero! Ci´˝ki jest ˝ywot han-
dlowca, uzale˝nionego od zachcianek
okolicznych mieszkaƒców. G∏ównymi na-
szymi odbiorcami by∏y babcie. Jedne
z nich niezwykle mi∏e, niemal˝e si´ z ni-
mi zaprzyjaêni∏am. Bywa∏y wyjàtki. Ma-
∏a w okularach zjawia∏a si´ jak widmo
i zawsze krzycza∏a: „Sà te moje ulubio-
ne, d∏ugie z kokosem?”. D∏ugo nie wie-
dzia∏am, o co jej chodzi, a ona z uporem
maniaka nachodzi∏a mnie codziennie,
z tym samym pytaniem. W koƒcu odga-
d∏am! Pojecha∏am do hurtowni i kupi∏am
te d∏ugie z kokosem. Przygotowana
na starcie czeka∏am na mojà ofiar´. Prze-
Êladowczymi jak zwykle zjawi∏a si´ nie-
spodziewanie: „Sà te moje ulubione, d∏u-
gie z kokosem?”. „Tak” – odpowiadam
z nieukrywanà satysfakcjà. A jak, mamy
ci´! Moja radoÊç zgas∏a, bo babcia sk∏a-
dajàc zamówienie, poprosi∏a cztery wa-
felki czekoladowe! Klient nasz pan!

Poza nielicznymi incydentami, wiosna
min´∏a lekko. NauczyliÊmy si´ sztuczek
handlowych, rozmowy z klientem, marke-
tingu. Nasze ma∏e stoisko sta∏o si´ coraz
bardziej absorbujàce, sp´dza∏am na nim
ka˝dà wolnà chwil´, a nawet te, które wol-
ne nie by∏y i powinnam by∏a siedzieç
w murach uczelni. Minusem okaza∏a si´

Pamí tnik
ciasteczkowych 
potworków
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temperatura. Stoisko by∏o w holu, mi´dzy
dwiema parami drzwi i nieustanny nap∏yw
ch∏odnego powietrza dawa∏ si´ we znaki.
Wola∏am nie myÊleç o zimie, wszak
przed nià jeszcze lato, zapowiada∏o si´
na ci´˝kie i nieurodzajne, bo któ˝ ˝ywi si´
ciastkami, gdy na dworze 30 stopni?

Lato, ach to ty!
Sesja na uczelni przebieg∏a spokojnie

i bez komplikacji. Schowana za stoiskiem
ch∏on´∏am wiedz´ niezb´dnà do zaliczeƒ
i czeka∏am na wakacje. Wizja sp´dzenia
ich w tym okropnym holu napawa∏a mnie
md∏oÊciami. Przyszed∏ nieurodzaj i pierw-
sze starcie z panià Danusià. Poszala∏a so-

bie w pracy z kole˝ankà od okularów. Po-
pija∏y piwko schowane za ladà. Wszyst-
ko roznios∏o si´ za sprawà jednej ˝yczli-
wej, która donios∏a nam o incydencie. I co
teraz zrobiç? Ma si´ ochot´ od razu wy-
rzuciç pracownika, ale z drugiej strony,
nie tak ∏atwo znaleêç na tyle dyspozycyj-
nà osob´. A pani Danusia – nasz skarb,
dosta∏a drugà szans´. Trudno byç przed-
si´biorcà, gdy ma si´ mi´kkie serce. La-
to na szcz´Êcie upa∏ami nas nie rozpiesz-
cza∏o. Dzi´ki temu nie odczuwa∏am dys-
komfortu, siedzàc dwanaÊcie godzin
dziennie, przez pi´ç dni w tygodniu
na naszym s∏odkim stoisku. Niestety, lu-
dzie zachowywali si´ typowo, jak na t´
por´ roku i zdecydowanie przedk∏adali
lody nad ciastka. W kasie ubywa∏o, a nam
humory si´ psu∏y. Dla odmiany w holu
by∏o tak goràco, ˝e wszystko si´ rozpusz-
cza∏o. Ci´˝ka jest droga do bogactwa. Za-
wsze pod górk´ i z utrudnieniami, nieste-
ty. Pani Danusia marudzi∏a coÊ pod no-
sem, ˝e zabra∏am jej godziny i za du˝o
stoj´, ale nie Êmia∏a powiedzieç mi tego
prosto w twarz, tym bardziej ˝e i tak ju˝
by∏a na cenzurowanym. 

Naprzeciwko naszego stoiska by∏a
kwiaciarnia z roztrzepanà Brygidà. Zast´-
pujàc jà chwilami, gdy musia∏a wyjÊç, zo-
sta∏am nara˝ona na sklecanie bukietów.
Có˝, kolejne doÊwiadczenie manualne,
choç wol´ nie zastanawiaç si´, jak zare-
agowa∏ solenizant, rozpakowujàc moje cu-
do z folii. Jakkolwiek by patrzeç, udawa-
nie kwiaciarki opanowa∏am do perfekcji.
Biznes zaczà∏ podupadaç. S∏oƒce robi∏o
wszystko, by zmniejszyç nam przychód.
A im mniej sprzedawa∏am, tym trudniej
by∏o wytrzymaç tyle godzin. Goràco,
a w kasie równie pusto jak w okolicznych
sklepach. Rozpocz´∏y si´ marzenia o urlo-
pie, chocia˝ króciutkim, odetchni´ciu

od md∏ej woni
ciastek.

Pierwszy urlop
Pi´ciodnio-

wy wypad do-
brze mi zrobi∏.
Po powrocie
okaza∏o si´, ˝e
spleÊnia∏ od cie-
p∏a zakupiony
zapas ciastek.
Kolejne koszty
nas przyt∏oczy-
∏y. Pojawi∏a si´
pierwsza myÊl,
czy nie za-
mknàç biznesu
i nie daç sobie
spokoju z intere-

sami. Tym bardziej ˝e bezczynne siedze-
nie nad stosem mrugajàcych do mnie
s∏odkoÊci, przyt∏acza∏o coraz bardziej.
Chyba moja spragniona realizacji dusza
nie nadawa∏a si´ do mechanicznej pracy
wype∏nionej: prosz´, dzi´kuj´, smaczne-
go, te dobre, te pyszne, te niedobre
– upss… jakie niedobre – wszystkie sà
dobre, nawet jak sà niedobre, wtedy i tak
mówimy, ˝e dobre, to wszyscy pomyÊlà,
˝e rzeczywiÊcie sà dobre… Oj, mózg za-
czyna∏ szaleç od przestoju. 

Jesieƒ – ukryty koƒca poczàtek
Ciep∏e dni szybko si´ skoƒczy∏y. Chy-

ba natura chcia∏a nam pomóc. Pojawi∏y
si´ pierwsze namacalne plusy naszej dzia-
∏alnoÊci. Kupi∏am samochód. W sumie to
nie sama, ale po∏ow´ do∏o˝y∏am. Dumna
jak paw, ˝e zarobi∏am na swojà zabawk´,
zabra∏am si´ do roboty z jakàÊ wi´kszà
ochotà. Zapa∏ opad∏ z pierwszym zimnem,
jakie zagoÊci∏o w znienawidzonym holu.
Jesienny wiatr mrozi∏ r´ce, herbata styg∏a
w zastraszajàcym tempie, ale na szcz´Êcie
ludzie bardziej ciàgn´li do ∏akoci. Pozy-
skaliÊmy nowych klientów. Oprócz babci

marudy i innych sympatycznych staruszek
z okolicy, coraz cz´Êciej przychodzi∏ roz-
marzony przystojniak, dwie oszcz´dne Cy-
ganki, dziewczyna po aerobiku wyrównaç
kalorie, dzieci po darmowe okruchy i pies
Êwirus. Klientela si´ rozrasta∏a. W kasie
przybywa∏o, uÊmiechów na naszych twa-
rzach równie˝. Coraz cz´Êciej przetaczali
si´ Niemcy, pozostawiajàc cenne euro. Mi-
mo sceptycznych nastrojów z lata, jakoÊ
sz∏o. Dopóki nie zamkn´li w naszym kom-
pleksie marketu. Wszystko upad∏o, bo ge-
neralnie tylko grosz nap´dza∏ okolicznà
klientel´. Robiàc zakupy wst´powali
po drodze do nas, odpowiadajàc swoim
portfelem na nasze s∏odkie uÊmiechy. èró-
d∏o zacz´∏o si´ wyczerpywaç. Ludzie prze-
nieÊli si´ do innych punktów spo˝ywczych,
pozostawiajàc nas samych sobie. 

W walce o jakiegokolwiek klienta roz-
pocz´liÊmy ostre dzia∏ania marketingo-
we! Promocje, promocje i jeszcze raz pro-
mocje. W sumie by∏ efekt, klienci kupu-
jà… ale tylko z promocji, nie dajàc nam
tym samym szansy na odbicie si´ od dna.
A ciastka w hurtowniach ca∏y czas dro-
˝a∏y. Kierownictwo budynku obiecywa-
∏o, ˝e nied∏ugo otworzà nowy sklep.
Otworzyli! Konkurencj´ z pi´knym sto-
iskiem z ciastkami na wag´!

Hu, hu, ha, nasza zima z∏a
Upadek by∏ faktem. Problemy nawar-

stwia∏y si´, ko∏ata∏a myÊl o zamkni´ciu.
Ostatecznym ciosem by∏ wymys∏ kierow-
nictwa o zmianie naszego stoiska na ∏ad-
niejsze. Niestety, nie na nasze finanse!
ZabraliÊmy swoje zabawki! Wyprzedali-
Êmy towar, po˝egnaliÊmy si´ z pracow-
nikami centrum handlowo-kinowego. By-
∏o nawet czucie pustki pomieszanej z ra-
doÊcià. To ju˝ koniec. 

Co mi pozosta∏o z mojej dzia∏alnoÊci?
DoÊwiadczenie, obrzydzenie do niektó-
rych gatunków ciastek i… kilka kilogra-
mów wi´cej, czekajàcych, a˝ si´ ich po-
zb´d´ (niestety, tu nie∏atwo o wyprzeda˝!).
Nie mog´ zapomnieç o wielkiej radoÊci,
˝e agonia dobieg∏a koƒca i znowu mog´
wyzwoliç swój umys∏ z rutyny. Choç b´-
dzie mi brakowa∏o niektórych ludzi i sy-
tuacji. Wszak cz∏owiek jak wk∏ada serce
w to, co robi zawsze musi póêniej troch´
pocierpieç. ZabraliÊmy ostatnià szafk´
i machn´liÊmy r´kà w stron´ pustego
miejsca w holu. Chcia∏oby si´ powiedzieç,
˝e chocia˝ czereÊnie zosta∏y nam w kie-
szeniach, niestety, jest sroga zima, nie se-
zon na owoce i tym bardziej na pieniàdze.
LiczyliÊmy, ˝e mo˝e Êw. Miko∏aj coÊ nam
na pocieszenie przyniesie. 

Katarzyna Jurewicz
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duje du˝o ha∏asu, s∏a-
be efekty, a do tego
wszystkiego niepo-
trzebne nak∏ady finan-
sowe. Uniwersytetu
na eksperymenty
w Êrodowisku mi´dzy-

narodowym nie staç. Mówmy o Szczeci-
nie – mieÊcie akademickim, w którym co
piàta napotkana na ulicy osoba jest stu-
dentem. Polacy, Niemcy, Duƒczycy, Szwe-
dzi, Rosjanie czy te˝ Chiƒczycy... Klucz
do sukcesu tkwi we wspieraniu jakoÊci
kszta∏cenia w Szczecinie, Koszalinie, Star-
gardzie Szczeciƒskim, Drawsku Pomor-
skim, Z∏ocieƒcu czy Gryficach... Stàd po-
chodzi wi´kszoÊç naszych studentów, któ-
rzy zasiàdà w akademickich ∏awach z przy-
jació∏mi z Polski i zagranicy. Oni majà,
wspólnie z nami, wzmacniaç „magne-
tyzm” tego miejsca. 

Z∏apani w Sieci
Internet to g∏ówne êród∏o informacji

o Uniwersytecie Szczeciƒskim dla 91
proc. studentów pierwszego roku socjo-
logii. Tak wynika z badaƒ KNS „Halos”.
Dla porównania, z Internetu, jako g∏ów-
nego êród∏a informacji, korzysta∏o 64
proc. obecnych studentów drugiego roku
oraz 53 proc. studentów trzeciego roku.
Oznacza to, ˝e rok akademicki 2005/2006
jest poczàtkiem istotnych zmian w Êro-

z terenów woj. zachodniopomorskiego,
pó∏nocnej cz´Êci woj. lubuskiego oraz za-
chodniej cz´Êci woj. pomorskiego (bada-
nia Êp. dr. Bielawca). Je˝eli chcemy mieç
dobrych studentów musimy w sposób
szczególny dbaç o jakoÊç relacji ze Êrodo-
wiskiem oÊwiatowym w regionie. Nic
w tym odkrywczego. Wysoka jakoÊç
kszta∏cenia na poziomach gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym prze∏o˝y si´ na ja-
koÊç naszego Êrodowiska akademickiego.
Ma to du˝e znaczenie dla opracowania
strategii promocyjnej US równie˝ poza re-
gionem, w odniesieniu do Polski, krajów
cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz tak
popularnych krajów azjatyckich. 

Pytanie, kto ma opracowaç takà stra-
tegi´ i kto ma jà, przez kolejne lata, wcie-
laç w ˝ycie? Czy powinniÊmy jà realizo-
waç samodzielnie, czy we wspó∏pracy
z w∏adzami lokalnymi oraz uczelniami
Szczecina? Zdecydowanie opowiadam si´
za drugim rozwiàzaniem. Po pierwsze, ze
wzgl´dów ekonomicznych, po drugie, ze
wzgl´dów taktycznych. OczywiÊcie z wy-
eliminowaniem „akcyjnoÊci”, która powo-

Studenci. Zamiast partnera mamy
na uczelni petenta. Czas podzie-
liç si´ odpowiedzialnoÊcià za Êro-

dowisko akademickie. Czyli, jak od-
nieÊç sukces na rynku edukacyjnym?

Ko∏o Naukowe Socjologów „Halos”
przeprowadzi∏o badania wÊród studentów
Instytutu Socjologii i Psychologii US. Py-
tano m.in. o motywacj´ wyboru Uniwer-
sytetu Szczeciƒskiego. Dla 40 procent re-
spondentów czynnikiem decydujàcym by-
∏a odleg∏oÊç od miejsca zamieszka-
nia. 22,27 proc. zdecydowa∏o si´ na US ze
wzgl´du na „form´ egzaminów wst´p-
nych”. Presti˝ uczelni mia∏ znaczenie
dla 2,83 proc. Tylko 1,67 proc., przy wy-
borze uczelni, kierowa∏o si´ wynikami ran-
kingów. Co ciekawe, dla 6,88 proc. studen-
tów znaczenie mia∏y sugestie znajomych.

Jak nam idzie?
Pod wzgl´dem Êwiadczonych us∏ug

edukacyjnych Uniwersytet Szczeciƒski jest
uczelnià o charakterze regionalnym. Stu-
denci US pochodzà, przede wszystkim,

fo
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Partner w cenie 



nale˝y obraç. To uniwersytet tworzony
przez ludzi z pasjà. Skoro jesteÊmy
przy WPiA US, to warto równie˝ odwie-
dziç stron´ pisma on-line studentów pra-
wa „LexUS” – www.us.szc.pl/lexus.

Czas piramidy przeminà∏ 
Czas piramidy, w której na szczycie

jest kadra naukowa, a na samym dole stu-
denci przeminà∏. Potrzebujemy dialogu.
Owszem, hierarchia w Êrodowisku aka-
demickim istnieje i istnieç b´dzie. Jest
czymÊ naturalnym. Obowiàzuje tych, któ-
rzy jà tworzà od strony naukowej i admi-
nistracyjnej. Studenci sà naszymi partne-
rami. Wspólnie tworzymy Êrodowisko
akademickie. Chcàc byç jego cz´Êcià, mu-
simy stosowaç si´ do obowiàzujàcych
w nim zasad, regulaminów. PowinniÊmy
równie˝ dzieliç si´ odpowiedzialnoÊcià.
Jak wspó∏pracowaç? Prosz´ zapoznaç si´

choçby z ideà wolontariatu studenckiego
(www.wolontariatstudencki.pl). Podle-
g∏oÊci przepisom uczelnianym nie nale-
˝y myliç z podleg∏oÊcià organizacyjnej
piramidzie. Wielu z nas ciàgle tak po-
strzega relacj´ z m∏odymi ludêmi. Czy-
sto administracyjnie. Zamiast partnera,
mamy petenta. Mo˝e dlatego a˝ 75 proc.
studentów nie bierze udzia∏u w pracach
organizacji studenckich. Tylko 5,67 proc.
nale˝y do organizacji pozarzàdowych. Ja-
kie to ma znaczenie dla sukcesu uczelni,
dla tworzenia jej wartoÊci dodanej? Wy-
starczy odnieÊç si´ do wspomnianych ba-
daƒ. A˝ 6,88 proc. studentów, przy wy-
borze uczelni, kierowa∏o si´ opiniami zna-
jomych. Warto poprawiç ten wynik. Dla
porównania, tylko 1,67 proc. kierowa∏o
si´ wynikami rankingów. 

Sebastian Sahajdak

dowisku akademickim. Nie tylko
pod wzgl´dem komunikacyjnym, ale i ja-
koÊciowym. Âwiadczyç mo˝e o tym mo-
bilnoÊç obecnych studentów pierwszego
roku. Zdajemy sobie spraw´ z wyzwaƒ, ja-
kie przed nami stojà. Od trzech lat anga-
˝ujemy si´ w budow´ platformy interne-
towej. Rozwijamy baz´ mailingowà.
Wreszcie, wprowadzamy rejestracj´ kan-
dydatów na studia. Nie odkrywamy nicze-
go nowego. Systemowe rozwiàzania,
w obszarze wzajemnych kontaktów, sà dla
osób myÊlàcych kategoriami uniwersyte-
tu bardzo wa˝ne. Wystarczy zapytaç stu-
denta Wydzia∏u Prawa i Administracji US,
czy zmiany wprowadzone przez prodzie-
kan ds. studiów dziennych dr Beat´ Kana-
rek majà wp∏yw na jego opini´ o uczelni.
Warto odwiedziç strony www.us.szc.pl/ka-
narek oraz www.us.szc.pl/prodzien_wpia,
aby przekonaç si´, jaki kierunek rozwoju
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Decydujàc si´ na studia na uczel-
ni zagranicznej, potencjalny
student liczy na: mo˝liwoÊç re-

alizacji przedmiotów, a nawet ca∏ych
programów studiów w j´zyku (angiel-
skim), zapewnienie zakwaterowania
o odpowiednim standardzie, ∏atwy do-
st´p do rzetelnej informacji o uczelni
i jej ofercie, pomoc w formalnoÊciach,
mi∏à i kompetentnà obs∏ug´ oraz inte-
gracj´ z lokalnym Êrodowiskiem stu-
denckim. Czy Uniwersytet Szczeciƒski
spe∏nia te warunki?

MobilnoÊç studentów w Europie,
zw∏aszcza w kontekÊcie Procesu Boloƒ-
skiego, jest tematem wa˝nym – Komisja
Europejska zak∏ada, ˝e do 2010 roku licz-
ba studentów europejskich, którzy sko-
rzystali z mo˝liwoÊci odbycia studiów
cz´Êciowych w ramach programu Socra-
tes/Erasmus si´gnie trzech milionów – cel
jest ambitny, jeÊli uÊwiadomimy sobie,
˝e wyjazd milionowego studenta Erasmu-
sa Êwi´towano zaledwie w paêdzierni-
ku 2002 roku, a program realizowany jest
od roku 1987. Udzia∏ w europejskich pro-
gramach wymiany ma byç powszechny,
a doÊwiadczeniem europejskim powinien

móc pochwaliç si´ co piàty student. Po-
nadto, Europa postrzegana jako atrakcyj-
ne miejsce studiów wysokiej jakoÊci, po-
winna przyciàgaç coraz liczniejsze rze-
sze studentów krajów pozaeuropejskich,
zw∏aszcza azjatyckich, w których a˝ 40
procent studentów decyduje si´ na studia
za granicà. Debaty na temat mobilnoÊci
studenckiej, jej organizacji i jakoÊci oraz
sposobów, w jaki mo˝na jà zwi´kszaç, sà
zatem na porzàdku dziennym. 

Celem projektu dysseminacyjnego
„genERAtion” koordynowanego przez
w´gierskà Agencj´ Narodowà programu
Socrates/Erasmus jest zebranie, wymia-
na i upowszechnienie doÊwiadczeƒ uczel-
ni uczestniczàcych w programie oraz wy-
pracowanie rozwiàzaƒ ukierunkowanych
na lepszà organizacj´ mobilnoÊci i znacz-
ne jej zwi´kszenie w przysz∏oÊci. W ra-
mach projektu w okresie od paêdzierni-
ka 2005 do kwietnia 2006 r. zorganizo-
wano szeÊç seminariów tematycznych.
Uczestnicy piàtego z kolei, które odby∏o
si´ w dniach 31 marca – 1 kwietnia
w Atenach, poszukiwali odpowiedzi
na pytania, jakie znaczenie dla mobilno-
Êci studentów poszczególnych uczelni ma
marketing przez nie prowadzony oraz ja-

kie strategie marketingowe sà najbardziej
skuteczne w pozyskiwaniu studentów za-
granicznych. 

Uczelnie w Unii Europejskiej funk-
cjonujà w kontekÊcie globalnym – szkol-
nictwo europejskie konkuruje z innymi
obszarami i jest bardzo zainteresowane
pozyskaniem studentów zagranicznych
(poza- i europejskich) ze wzgl´dów eko-
nomicznych, akademickich, spo∏ecznych
i demograficznych. Proces ten jest za-
awansowany w krajach zachodnich,
w których wp∏ywy z op∏at za studia sta-
nowià du˝y procent bud˝etu. Uczelnie
tych krajów oferujà z regu∏y atrakcyjne
programy studiów w j´zykach obcych i sà
bardzo nastawione na zadowolenie swo-
ich studentów postrzeganych jako klien-
ci. Z tego powodu cz´sto starajà si´ po-
∏àczyç teori´ z praktykà, organizujàc prak-
tyki we wspó∏pracy z lokalnymi przedsi´-
biorstwami. Marketing prowadzony jest
fachowo, ró˝nymi strategiami, przy za-
pewnieniu odpowiednich Êrodków finan-
sowych. Kraje nowe w Unii sà na innym,
wczeÊniejszym etapie tego procesu. Wi´k-
szoÊç ich uczelni mozolnie buduje swój
produkt, czyli ofert´ programów i przed-
miotów w j´zykach obcych, których

Czy potrzebujemy
zagranicznych studentów?
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leni – to oni sà naszymi najlepszymi na-
rz´dziami marketingowymi i noÊnikami
informacji, dlatego nale˝y k∏aÊç szcze-
gólny nacisk na ich zadowolenie i stale
badaç jego poziom. 

Jakie korzyÊci czerpie uczelnia uczest-
niczàca w europejskich programach mo-
bilnoÊci? Fakt uczestniczenia w progra-

mie Socrates/Erasmus, choç nie przyno-
si uczelni du˝ych zysków finansowych
i wymaga zaanga˝owania Êrodków w∏a-
snych, pozwala na stopniowe wprowadza-
nie oferty przedmiotów w j´zykach ob-
cych oraz przekonstruowanie programów
studiów w sposób dostosowany do ich
rzeczywistych mo˝liwoÊci. Uczelnia
otrzymuje ponadto wa˝nà informacj´
zwrotnà: jeÊli przyjazdy na studia cz´-
Êciowe z zagranicy realizowane sà bez
wi´kszych trudnoÊci, ich liczba wzrasta
z roku na rok, to przyjazdy na ca∏e cykle
kszta∏cenia sà prawdopodobnie jedynie
kwestià czasu. JeÊli jednak uczelnia nie
radzi sobie z „obs∏u˝eniem” relatywnie
ma∏ych grup studentów goszczàcych
w niej semestr lub rok, jak poradzi sobie
z du˝ymi grupami studentów komercyj-
nych, których przyj´cie, obliczone na kil-
ka lat, zwielokrotnia problemy? 

Dzi´ki uczestnictwu w programach
mobilnoÊci równie˝ osoby poszukujàce
zagranicznej uczelni docelowej otrzymu-
jà cennà informacj´. Wysoka liczba stu-
dentów zagranicznych goszczàcych
na studiach cz´Êciowych Êwiadczy o cie-

wprowadzenie rzadko witane jest entu-
zjastycznie przez Êrodowisko akademic-
kie. Konkurencja mi´dzy uczelniami jest
tu zjawiskiem relatywnie nowym – du˝e
i powszechnie szanowane uczelnie paƒ-
stwowe, pewne swojej atrakcyjnoÊci, cz´-
sto nie podejmujà dzia∏aƒ marketingo-
wych, po czym notujà ze zdumieniem
zmniejszajàcà si´ z ro-
ku na rok liczb´ kandy-
datów. Mo˝na uznaç to
zjawisko za skutek ni-
˝u demograficznego
i nadal spaç spokojnie,
warto jednak zwróciç
uwag´ na fakt, ˝e jedy-
nie 15 proc. studenckiej
mobilnoÊci w Europie
realizowane jest w ra-
mach zorganizowanych
programów, takich jak
Erasmus (dane ACA
– Stowarzyszenia
Wspó∏pracy Akade-
mickiej). Znakomita
wi´kszoÊç to indywi-
dualne wyjazdy w ce-
lu realizacji ca∏ego
cyklu kszta∏cenia – li-
cencjatu, studiów ma-
gisterskich lub dokto-
ranckich. 

Walka o studenta
zagranicznego pomi´-
dzy uczelniami europej-
skimi jest faktem – nie
mo˝na biernie oczekiwaç, ˝e nasza uczel-
nia zostanie zauwa˝ona, zw∏aszcza jeÊli
nasza oferta edukacyjna odbiega od ocze-
kiwaƒ potencjalnych kandydatów. Posia-
danie nawet najlepszego produktu samo
w sobie nie gwarantuje sukcesu, koniecz-
na jest równie˝ promocja. Rywale sà co-
raz bardziej pomys∏owi – uczelnie bry-
tyjskie tworzàce ca∏e kampusy zamorskie
w krajach azjatyckich mogà s∏u˝yç tu
za dobry przyk∏ad. Jakie strategie mar-
ketingowe sà zatem najskuteczniejsze?
Strategia w ogólnym teoretycznym zary-
sie znana jest powszechnie: nale˝y okre-
Êliç docelowych odbiorców, stworzyç
atrakcyjny, wyjàtkowy produkt o du˝ej
jakoÊci, przeprowadziç umiej´tnie akcj´
promocyjno-informacyjnà i prowadziç
sta∏à kontrol´ jakoÊci naszego produktu.
Marketing edukacji jest jednak ró˝nie ro-
zumiany przez poszczególne uczelnie po-
dejmujàce indywidualne decyzje dosto-
sowane do ich mo˝liwoÊci i uwarunko-
waƒ. Mimo to przedstawiciele uczelni sà
zgodni co do jednego: powy˝sze zabiegi
nie dadzà wiele, jeÊli absolwenci opusz-
czajàcy mury uczelni nie b´dà zadowo-

kawej ofercie, odpowiedniej „pojemno-
Êci” (baza dydaktyczna i bytowa), a za-
stosowanie systemu punktowego umo˝-
liwia stosunkowo ∏atwe podsumowanie
pracy w∏o˝onej w zaliczenie semestru,
roku czy ca∏ego cyklu kszta∏cenia. Stu-
denci wyje˝d˝ajàcy, wyselekcjonowani
na podstawie okreÊlonych kryteriów, sà

ambasadorami reprezentujàcymi i promu-
jàcymi uczelni´ macierzystà – liczniej-
sze z roku na rok przyjazdy erasmusow-
ców z uniwersytetu w Bari US zawdzi´-
cza cz´sto wymianie informacji wÊród
studentów i marketingowi „szeptanemu”. 

Recepta jest prosta: decydujàc si´
na studia w uczelni zagranicznej, poten-
cjalny student liczy na: mo˝liwoÊç reali-
zacji przedmiotów, a nawet ca∏ych pro-
gramów studiów w j´zyku (angielskim),
zapewnienie zakwaterowania o odpo-
wiednim standardzie, ∏atwy dost´p
do rzetelnej informacji o uczelni i jej
ofercie, pomoc w formalnoÊciach, mi∏à
i kompetentnà obs∏ug´ oraz integracj´
z lokalnym Êrodowiskiem studenckim.
Czy Uniwersytet Szczeciƒski spe∏nia te
warunki? Przyk∏ady problemów technicz-
nych mo˝na mno˝yç – na pró˝no choçby
szukaç na uczelnianej stronie interneto-
wej aktualnych katalogów przedmiotów
dla poszczególnych kierunków opraco-
wanych po polsku, o wersji angielskiej
nie wspominajàc. Tego typu problemy sà
jednak do rozwiàzania przy odrobinie do-
brej woli. Zdaje si´, ˝e prawdziwy pro-
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blem tkwi w nastawieniu na studenta po-
strzeganego jako z∏o konieczne, a nie ja-
ko klienta, o którego zadowolenie warto
zadbaç. Mi´dzy innymi z tego w∏aÊnie
powodu wielu m∏odych mieszkaƒców
Szczecina decyduje si´ na podj´cie stu-
diów u naszego niemieckiego sàsiada.
Przyjmowanie studentów zagranicznych

z regu∏y oznacza dla uczelni wi´kszy
wk∏ad pracy, koniecznoÊç wypracowania
pewnych procedur oraz prze∏amanie ba-
riery j´zykowej. Mo˝e warto zastanowiç
si´ przede wszystkim, czy nasza uczel-
nia jest rzeczywiÊcie zainteresowana
zwi´kszaniem mobilnoÊci i pozyskiwa-
niem studentów zagranicznych – jeÊli tak,

Tylko w ostatnich dwóch
latach otrzymaliÊmy z Unii
Europejskiej ponad 20 mi-
lionów z∏otych. W tym ro-
ku akademickim z Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecz-
nego pozyskaliÊmy 5 milio-
nów z∏otych na dofinanso-
wanie studiów podyplomo-
wych na Uniwersytecie
Szczeciƒskim. Dzi´ki temu
wielu przedsi´biorców czy
pracowników administracji
mo˝e zdobyç za niewielkà
op∏atà dodatkowà wiedz´
niezb´dnà do jeszcze lep-
szego wykonywania swoje-
go zawodu. Dzi´ki Êrodkom
finansowym z Unii Euro-
pejskiej wkrótce przystàpi-
my do kompleksowej mo-
dernizacji i rozbudowy
wielkiego kompleksu bu-
dynków naszego kampusu
przy alei Piastów. Wkrótce
te˝ rozpocznie si´ budowa
nowego gmachu dla Wy-
dzia∏u Teologicznego. Krok po kroku b´-
dziemy równie˝ modernizowaç i remon-
towaç inne obiekty uniwersyteckie. De-
cydujàcy dla dalszych losów uniwersy-
tetu b´dzie jednak wzrost poziomu na-
uczania i rozwój badaƒ naukowych. Tyl-
ko tà drogà mo˝emy sprostaç rosnàcej
konkurencji na rynku edukacyjnym
i z powodzeniem wprowadziç w ˝ycie
ofert´ studiów w j´zyku angielskim dla
studentów zagranicznych. Nie chodzi tu
bowiem tylko o wzrost presti˝u uczelni,
ale tak˝e o pozyskanie w ten sposób nie-
ma∏ych Êrodków finansowych na rozwój
bazy naukowej i dydaktycznej. Wszyst-
ko wskazuje na to, ˝e jeÊli nie w nadcho-

dzàcym, to z pewnoÊcià w nast´pnym ro-
ku akademickim na co najmniej czterech
kierunkach studiów nauk´ w j´zyku an-
gielskim rozpocznie grupa kilkuset stu-
dentów zagranicznych, g∏ównie z Azji.
B´dziemy oczywiÊcie dalej rozwijaç
wspó∏prac´ mi´dzynarodowà. Dotyczy to
zarówno programu unijnych stypendiów
dla naszych studentów i pracowników
w kilkunastu krajach Unii, jak i rozwoju
wspó∏pracy uczelni z innymi uniwersyte-
tami. W nowym roku akademickim
– dzi´ki bardzo dobrym kontaktom na-
ukowym z uniwersytetem w Bari – uru-
chamiamy na Wydziale Teologicznym no-
wy kierunek: italianistyk´ z elementami
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konieczne sà konsekwentne dzia∏ania
zmierzajàce do wypracowania wizerun-
ku US jako uczelni dla nich atrakcyjnej
i przyjaznej.

Agata Bruska
Koordynator uczelniany programu Socrates/Erasmus

Wtym roku akademickim
Uniwersytet Szczeciƒski ob-
chodzi∏ dwudziestolecie

swojego istnienia. Podczas obchodów
cz´sto mówiliÊmy, ˝e nasz jubileusz to
zaledwie „pierwszy krok” i by∏o to nie-
przypadkowe

Z perspektywy wielkich tradycji naj-
starszych uczelni europejskich tylko tak
mo˝emy mówiç o naszej m∏odej szcze-
ciƒskiej Alma Mater. Ale jednoczeÊnie
mo˝emy powiedzieç, ˝e w tym czasie,
dzi´ki wysi∏kowi ca∏ej spo∏ecznoÊci aka-
demickiej, wsparciu w∏adz Szczecina
i jego mieszkaƒców, a tak˝e dzi´ki po-
mocy paƒstwa uda∏o nam si´ zbudowaç
w krótkim czasie silny uniwersytet z per-
spektywami na dalszy rozwój naukowy
oraz rozbudow´ i modernizacj´ bazy dy-
daktycznej. W tym miejscu jeszcze raz
pragn´ podzi´kowaç wszystkim osobom
i instytucjom, które przyczyni∏y si´
do powo∏ania Uniwersytetu Szczeciƒ-
skiego. Pragn´ równie˝ podzi´kowaç
wszystkim pracownikom, którzy w cià-
gu tych dwudziestu lat, jak˝e cz´sto,
z wielkim oddaniem i poÊwi´ceniem
dzia∏ali na rzecz rozwoju naukowego na-
szej uczelni. Bez ich zaanga˝owania nie
by∏oby dziÊ oÊmiu wydzia∏ów i pra-
wie 37 tysi´cy studentów oraz 70 tysi´-
cy absolwentów US, piastujàcych odpo-
wiedzialne stanowiska we wszystkich
dziedzinach ˝ycia gospodarczego i spo-
∏ecznego kraju i regionu. 

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e nasz jubile-
usz to tylko krótki „przystanek”, dobra
okazja do refleksji, podsumowaƒ i wy-
tyczenia planów na przysz∏oÊç. Te plany
to przede wszystkim rozwój kadry na-
ukowej, wspó∏pracy mi´dzynarodowej
oraz bazy dydaktycznej. Ich realizacja
w znacznym stopniu zale˝y od umiej´t-
nego wykorzystania funduszy europej-
skich. Mamy tu ju˝ niema∏e dokonania.

DwadzieÊcia lat 
– pierwszy krok
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studiów nad chrzeÊci-
jaƒstwem. Za rok otwo-
rzymy Zamiejscowy
OÊrodek Dydaktyczny
w Eggesin w Niem-
czech, nieopodal grani-
cy z Polskà. W tej spra-
wie podpisaliÊmy ju˝
list intencyjny z burmi-
strzem Eggesin, teraz
czekamy jedynie na po-
zytywnà decyzj´ w∏adz
landu Meklemburgii –
Pomorza Przedniego
i akceptacj´ tego pro-
jektu przez nasze Mini-
sterstwo Spraw Zagra-
nicznych.

Te wszystkie obec-
ne, jak i przesz∏e doko-
nania Êwiadczà o tym,
˝e Uniwersytet Szcze-
ciƒski ma potencja∏ na-
ukowy i dydaktyczny,
który daje podstawy
do znacznie wi´kszej
ni˝ dotychczas obecno-
Êci naszej uczelni na eu-
ropejskim rynku eduka-
cyjnym. Jest to równie˝
potencja∏ i dorobek, któ-
ry z powodzeniem mo˝e byç jeszcze lepiej
wykorzystywany dla rozwoju Szczecina
i ca∏ej pó∏nocno-zachodniej Polski. 

O dokonaniach Uniwersytetu Szcze-
ciƒskiego niema∏o mówiliÊmy przy oka-
zji obchodów dwudziestolecia uczelni.
Ale jeszcze wi´cej mówiliÊmy o per-
spektywach rozwoju uniwersytetu, o je-
go wspó∏pracy ze wszystkimi Êrodowi-
skami naukowymi, gospodarczymi i kul-
turalnymi, którym le˝y na sercu dobro
miasta i jego mieszkaƒców. Z myÊlà
o nich zorganizowaliÊmy w maju tego
roku spotkanie z uniwersytetem i jego

kulturà na Wa∏ach Chrobrego. Takie spo-
tkania chcielibyÊmy kontynuowaç. U˝y-
wajàc w odniesieniu do minionych dwu-
dziestu lat j´zyka sportowego, mo˝na
Êmia∏o powiedzieç, ˝e mieliÊmy dobry
start, choç czas, w którym przysz∏o nam
tworzyç uniwersytet by∏ bardzo trudny.
Nic te˝ nie stoi na przeszkodzie, by da-
jàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci by∏ to
bieg dru˝ynowy. By wreszcie uniwersy-
tet wraz z innymi szczeciƒskimi uczel-
niami utworzy∏ jeden, du˝y uniwersytet
zachodniopomorski. Mi´dzy innymi
po to, by ∏atwiej by∏o nam si´gaç po kra-

jowe i unijne fundusze na rozwój. A tak-
˝e po to, by znaczàco zwi´kszyç poten-
cja∏ naukowy i dydaktyczny nowego uni-
wersytetu. To wszystko przed nami. DziÊ
natomiast w przededniu startu o indek-
sy wy˝szych uczelni, wszystkim absol-
wentom szkó∏ Êrednich ˝ycz´ sukcesu
i trafnego wyboru kierunku studiów,
a pracownikom i studentom naszej uczel-
ni zas∏u˝onego i udanego wypoczynku.

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyƒski 
Rektor Uniwersytetu Szczeciƒskiego
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Zespó∏ pa∏acowo-dworski w Ma∏-
kocinie jeszcze w latach 80. ad-
ministrowany przez Agencj´

W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa,
dziÊ – dzi´ki dotacji z funduszy unij-
nych na remont – staje si´ dumà Wy-
dzia∏u Nauk Przyrodniczych US

Ten historyczny obiekt przekazano
bezp∏atnie uniwersytetowi w 2002 r.,

go Rozwoju Regionalnego Unii Europej-
skiej, na sum´ 4 mln 200 tys. euro. Kon-
kurs wygra∏o biuro projektowe „Arkat”
ze Szczecina, które od razu przystàpi∏o
do prac renowacyjnych.

– Pa∏ac, który zostanie pod koniec ro-
ku oddany do u˝ytku, jest w chwili obec-
nej jeszcze remontowany. Prace remonto-
we zaczynajà dobiegaç powoli koƒca
– mówi prof. M. Cieciura. – Równolegle

przy za∏o˝eniu, ˝e jego g∏ównym u˝yt-
kownikiem b´dzie Wydzia∏ Nauk Przy-
rodniczych US. Pe∏nomocnikiem i koor-
dynatorem prac przywracajàcych dawnà
ÊwietnoÊç obiektu zosta∏ prof. US dr hab.
Marian Ciaciura. Po opracowaniu wst´p-
nej inwentaryzacji parku i koncepcji za-
gospodarowania pa∏acu z∏o˝ono wnio-
sek, w ramach funduszy strukturalnych
Zintegrowanego Programu Operacyjne-

Renowacja trwa!



realizuje si´ program prac porzàdkowych
w parku. Po sporzàdzeniu inwentaryzacji
dendrologicznej przystàpiono do usuwa-
nia samosiewów i oczyszczania uk∏adu
wodnego, czyli istniejàcego tam stawu
i trzech strumieni. Os∏onione dwie altany
grabowe wymagajà natychmiastowej re-
konstrukcji. Wytyczono nowe Êcie˝ki,
uwzgl´dniajàc kryteria historyczne. Pla-
nowany termin oddania parku do u˝ytko-
wania to koniec przysz∏ego roku.

Ju˝ na jesieƒ 2006 planowany jest etap
nasadzeƒ drzew, krzewów, roÊlin ozdob-
nych. Powstanie placówka naukowo-dy-

daktyczna s∏u˝àca Wydzia∏owi Nauk Przy-
rodniczych, ale nie tylko, profesor dodaje:

– Chcemy, by w Ma∏kocinie kszta∏ci-
li si´ studenci innych wydzia∏ów innych
uczelni oraz m∏odzie˝ szkolna z regionu.
Powstanie mi´dzynarodowe centrum ba-
daƒ ekologicznych, gdzie b´dzie mo˝na
organizowaç letnie szko∏y ekologiczne.
Chcemy te˝ utworzyç centrum badaƒ ma-
lakologicznych dla Pomorza Zachodnie-
go. Utworzone zostanie lapidarium – uka-
zujàce zgromadzenie g∏azów narzutowych
Êwiadczàcych o zasi´gu lodowca. Stawy
zostanà wykorzystane do badaƒ natural-

nych biofiltrów, a w jed-
nym z nich b´dà prowa-
dzone badania nad zary-
bieniem ryb jesiotrowa-
tych. W planach jest
równie˝ odtworzenie
bogatej kolekcji roÊlin,
egzotycznych drzew,
krzewów, zbiorowisk
∏àkowych roÊlin upraw-
nych, leczniczych,
ochronnych, które b´dà
s∏u˝y∏y celom dydak-
tycznym. 

W tym projekcie
Ma∏kocin to zdecydowa-
nie nie jest skarbonka
bez dna, wr´cz przeciw-

nie. Organizowane tu b´dà seminaria, kon-
ferencje naukowe, praktyki studenckie,
obozy naukowe, punkty wymiany studenc-
kiej krajowej i zagranicznej, poza tym tzw.
zielone szko∏y, poczàwszy od klas pod-
stawowych. To wszystko jest mo˝liwe
dzi´ki stworzeniu bazy hotelarskiej, gdzie
studenci turystyki i rekreacji b´dà mogli
zdobywaç swoje pierwsze szlify w zawo-
dzie, a przy okazji zapewni si´ racjonal-
ne wykorzystanie obiektu, który mo˝e staç
si´ „˝y∏à naukowego z∏ota”.

Ma∏gorzata Radomska
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˚ydzi na Pomorzu
Zachodnim

Front zespo∏u dworsko-pa∏acowego w Ma∏kocinie
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Wdniach 8 i 9 maja 2006 r.
w Zamku Ksià˝àt Pomor-
skich w S∏upsku odby∏a si´

mi´dzynarodowa konferencja pt.
„˚ydzi na Pomorzu Zachodnim
w XIX i XX w. i ich sàsiedzi. Prusko-
-niemiecki patriotyzm – Holocaust
– miejsce w spo∏eczeƒstwie socjali-
stycznym”

Organizatorem konferencji by∏ Insty-
tut Historii i Stosunków Mi´dzynarodo-
wych US i Muzeum Pomorza Ârodkowe-
go w S∏upsku. Sesja zgromadzi∏a po-
nad 30 badaczy z Polski, Izraela i Nie-
miec, dzia∏ajàcych m.in. w: Szczecinie,
Poznaniu, S∏upsku, Berlinie, Greifswal-
dzie/Gryfii, Koszalinie i Tel Awiwie. Re-

prezentowali oni Archiwum Paƒstwowe
w Szczecinie, Miejsce Pami´ci Dom
Konferencji Wannsee w Berlinie, Insty-
tut Historii i Historii Sztuki Uniwersyte-
tu w Gryfii, Instytut Historii Uniwersy-
tetu im. A. Mickiewicza, Wojewódzki
Urzàd Ochrony Zabytków w Szczecinie,
Instytut Politologii i Europeistyki US,
szczeciƒski oddzia∏ Instytutu Pami´ci Na-
rodowej, Instytut Zachodni, Muzeum Na-
rodowe w Szczecinie, Politechnika
Szczeciƒska, Uniwersytet Techniczny
w Berlinie (Centrum Badaƒ nad Antyse-
mityzmem), Wy˝sze Diecezjalne Semi-
narium Duchowne w Koszalinie, Pomor-
skà Akademi´ Pedagogicznà w S∏upsku,
Wy˝szà Szko∏´ Dziennikarskà przy Uni-
wersytecie w Tel Awiwie. 

BezpoÊrednim impulsem jej organiza-
cji by∏a rocznica urodzin Ottona Freundli-
cha (1876–1943), s∏upszczanina i Pomo-
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rzanina. Freundlich by∏ jednym z wybit-
nych twórców tzw. pierwszej mi´dzyna-
rodowej awangardy pierwszej po∏o-
wy XX w. i jednym z pierwszych abstrak-
cjonistów, zwiàzanych ÊciÊle z jej oÊrod-
kami w Niemczech (Berlin, Kolonia, Ham-
burg), jak i w Pary˝u, gdzie od 1907 r.
(z przerwami) ˝y∏ i tworzy∏ do wybu-
chu II wojny Êwiatowej. We Francji wy-
st´powa∏ przeciw III Rzeszy, w mar-
cu 1943 r. w wyniku denuncjacji deporto-
wany do Majdanka, podzieli∏ los milionów
ofiar tzw. ostatecznego rozwiàzania.

Widzimy te˝ koniecznoÊç o˝ywienia
prze˝ywajàcego kryzys dialogu nauko-
wego Polaków i Niemców, który nie wy-
kazuje ˝adnego rozwoju od 20 lat. Nad-
to zasada Polonica non leguntur skutecz-
nie torpeduje wysi∏ki wszystkich polskich
Êrodowisk zainteresowania badaczy nie-
mieckich swoim dorobkiem. Ponadto do-
strzegamy potrzeb´ impulsów tak ze stro-
ny badaczy niemieckich, jak te˝ badaczy
˝ydowskich, mieszkajàcych w Polsce,
Niemczech, USA i w Izraelu, pochodze-
nia polskiego i niemieckiego, którzy in-
teresujà si´ dziejami wspólnot ˝ydow-
skich na naszym obszarze.

Celem spotkania by∏a prezentacja do-
Êwiadczeƒ badawczych, dyskusja nad de-
ficytami poszczególnych historiografii
i okreÊlenie propozycji bardziej skoordy-
nowanych prac na przysz∏oÊç. Ale tak˝e
problem zachowania pami´ci o Holocau-
Êcie w dydaktyce historii w Polsce
i w Niemczech, w∏àcznie ze stojàcymi
na tym polu trudnoÊciami. Natomiast w´-
z∏owymi problemami by∏y relacje mi´dzy
˚ydami pruskimi i niemieckimi a paƒ-
stwem niemieckim, problem definicji pa-
triotyzmu niemieckiego ˚ydów i definicji
ich asymilacji do niemczyzny i jej granic,
antysemityzmu oraz pami´ci o Holocau-
Êcie. Jak to zwykle bywa, nieoceniony wa-

lor konferencji, szczególnie mi´dzynaro-
dowych, tkwi w nawiàzaniu lub umocnie-
niu osobistych kontaktów, organizatorom
zale˝a∏o te˝ na prezentacji goÊciom zagra-
nicznym m∏odych naukowców. 

Konferencja po raz pierwszy zgroma-
dzi∏a badaczy polskich, niemieckich i izra-
elskich, zajmujàcych si´ dziejami polskich
i niemieckich ˚ydów, którzy zamieszki-
wali obszar mi´dzy Rugià a L´borkiem
w okresie jego przynale˝noÊci do Prus/Nie-
miec, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Definiujàc cele organizatorzy wierni byli
fundamentalnej dla polskiego pomorzo-
znawstwa dyrektywie Gerarda Labudy,
aby przedmiotem jej pozosta∏o badanie
dziejów spo∏eczeƒstwa zamieszkujàcego
ten obszar, niezale˝nie od jego pochodze-
nia etnicznego czy stosunków politycz-
nych. Dla okresu po 1945 r. wystàpienia
i dyskusja skupia∏y si´ wokó∏ problemu
emigracji ˚ydów z Polski do Niemiec,
USA i Izraela, miejsca ˚ydów wobec so-
cjalistycznego paƒstwa, ich wk∏adu do po-
lonizacji i odbudowy Pomorza Zachod-
niego, postawy ˚ydów wobec meandrów
ideologii i frazeologii PZPR, stosunków
z polskimi sàsiadami. Wyg∏oszone refe-
raty poÊwi´cone by∏y dorobkowi historio-
grafii problemu, historii sztuki, historii
˝ycia politycznego, spo∏ecznego, demo-
grafii, kultury. Szczególnym zaintereso-
waniem i frekwencjà cieszy∏ si´ polsko-
-niemiecki blok historii sztuki (dzieje sy-
nagog i malarzy ˝ydowskich) oraz pro-
blem dydaktyki Holocaustu.

GoÊciem honorowym sesji by∏a Ró˝a
Król – przewodniczàca Towarzystwa Spo-
∏eczno-Kulturalnego ˚ydów w Szczecinie
oraz cz∏onkini spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej
w S∏upsku i Isabela Selheim – przewodni-
czàca Ziomkostwa S∏upskiego. Szczegól-
nymi uczestnikami konferencji byli przed-

stawiciele starszej generacji: Roman Fri-
ster – wybitny pisarz, publicysta, dzienni-
karz, historyk, Êwiadek Holocaustu, dyrek-
tor Wy˝szej Szko∏y Dziennikarskiej w Tel
Awiwie, znany szerzej czytelnikom pol-
skim z ∏amów „Polityki”, autor pi´knej
ksià˝ki o rodzinie Aschera Leviego z Po-
∏czyna Zdroju; prof. Karlheinz Hellwig,
s∏upszczanin, przywo∏ujàcy atmosfer´ daw-
nych stosunków mi´dzy ˚ydami a Niem-
cami, oraz osoba Gerarda Salingera z No-
wego Jorku, którego referat odczytano.

Organizatorzy przygotowali prezenta-
cj´ wydawnictw Instytutu Historii i Sto-
sunków Mi´dzynarodowych i Muzeum
Pomorza Ârodkowego. Nale˝y podkreÊliç
liczny udzia∏ studentów Pomorskiej Aka-
demii Pedagogicznej. Zw∏aszcza wobec
nich konferencja wype∏ni∏a swoje nauko-
wo-dydaktyczne i wychowawcze cele
w zakresie dziejów ˚ydów zachodniopo-
morskich i dzia∏aƒ, upami´tniajàcych god-
nie relikty kultury tej spo∏ecznoÊci na Po-
morzu Zachodnim. Szczególne zas∏ugi
na tym polu k∏adzie ks. Henryk Romanik
z Diecezjalnego Wy˝szego Seminarium
Duchownego w Koszalinie. Sama sesja
da∏a goÊciom krajowym i zagranicznym
okazj´ do zapoznania si´ z takimi inicja-
tywami. Dyskusja koƒcowa ukaza∏a wol´
kontynuowania takich spotkaƒ, zaÊ orga-
nizatorzy zapowiedzieli druk materia∏ów.

Konferencja odby∏a si´ dzi´ki szcze-
gólnemu wsparciu mi´dzy innymi Fun-
dacji Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej.

Mieczys∏aw Jaroszewicz
W∏odzimierz St´piƒski

Mieczys∏aw Jaroszewicz jest dyrektorem 

Muzeum Pomorza Ârodkowego w S∏upsku,

W∏odzimierz St´piƒski jest pracownikiem naukowym

IHiSM US i przewodniczàcym Rady Muzeum 

Pomorza Ârodkowego w S∏upsku

Krótka lekcja
bezpieczeƒstwa
Wpoczàtku czerwca w siedzi-

bie Rektoratu Uniwersyte-
tu Szczeciƒskiego uroczy-

Êcie podsumowano konkurs adreso-
wany do m∏odzie˝y akademickiej
pod nazwà „Krótka lekcja bezpie-
czeƒstwa”

Celem by∏o dzia∏anie na rzecz bezpie-
czeƒstwa dzieci i m∏odzie̋ y w wieku szkol-
nym, aktywizacja Êrodowisk akademickich
w szerzeniu bezpieczeƒstwa wÊród naj-
m∏odszych mieszkaƒców województwa za-
chodniopomorskiego, przygotowanie no-
watorskich zaj´ç z zakresu bezpieczeƒstwa. 

G∏ównym zadaniem konkursowym by-
∏o stworzenie kompletu scenariuszy za-
j´ç, za pomocà których mo˝na populary-
zowaç zasady bezpiecznego zachowania
w sytuacji zagro˝eƒ zwiàzanych z nast´-
pujàcà tematykà: zagro˝eniami zwiàza-
nymi z ruchem drogowym; zagro˝eniami
zwiàzanymi z si´ganiem po Êrodki uzale˝-
niajàce (narkotyki, alkohol, nikotyna); za-
gro˝eniami zwiàzanymi z korzystaniem
z Internetu; zagro˝eniami zwiàzanymi
z przemocà i agresjà oraz kszta∏towaniem
pozytywnych postaw wobec policji.

Opracowane scenariusze lekcji zosta∏y
przygotowane do wspólnego prowadzenia
zaj´ç przez nauczyciela i policjanta. Stwo-
rzone prace konkursowe przeznaczone zo-



sta∏y do realizacji wÊród uczniów jednego
z trzech przedzia∏ów wiekowych: okres
wczesnoszkolny (klasy I–III), klasy IV–VI,
klasy gimnazjalne. Przyst´pujàc do kon-
kursu wszyscy autorzy prac konkursowych
wyrazili zgod´ na wykorzy-
stanie swoich scenariuszy
przez policj´ zachodniopo-
morskà podczas pracy
z dzieçmi i m∏odzie˝à. Od
7 listopada 2005 roku prace
by∏y przesy∏ane pod adresem
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Szczecinie do Wydzia-
∏u Komunikacji Spo∏ecznej.

Specjalnie powo∏ana ko-
misja konkursowa w sk∏a-
dzie: podinsp. Krzysztof
Targoƒski, naczelnik Wy-
dzia∏u Komunikacji Spo-
∏ecznej KWP w Szczecinie
(przewodniczàcy), nadkom.
Katarzyna Kamiƒska, spe-
cjalista Wydzia∏u Komuni-
kacji Spo∏ecznej KWP
w Szczecinie, sier˝. Marze-
na Maçkowiak, asystent
Wydzia∏u Komunikacji
Spo∏ecznej KWP w Szcze-
cinie oraz dr Lidia Horyƒ
z Mi´dzywydzia∏owego
Studium Kszta∏cenia Pedagogicznego US,
dr Hubert Kupiec z Zak∏adu Pedagogiki
Spo∏ecznej Instytutu Pedagogiki US i dr
Bazyli Baran z Mi´dzywydzia∏owego
Studium Kszta∏cenia Pedagogicznego US,
czuwa∏a nad prawid∏owym przebiegiem
konkursu oraz wytypowa∏a finalistów. 

Laureatami konkursu zostali Katarzy-
na Kunach (US) oraz Micha∏ Kurdziel
(PAM). Ich prace przeznaczone do reali-

zacji wÊród m∏odzie˝y gimnazjalnej oraz
wczesnoszkolnej charakteryzujà si´ wiel-
kà pomys∏owoÊcià i w ciekawy sposób
przedstawiajà formy zagro˝eƒ i kszta∏to-
wanie pozytywnych postaw wÊród dzie-

ci i m∏odzie˝y. Nagrody dla naszych lau-
reatów ufundowa∏a zaprzyjaêniona z na-
mi szczeciƒska fundacja „Razem Bez-
pieczniej”, wspierajàca inicjatywy
na rzecz bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie-
˝y naszego województwa. 

Zakoƒczony konkurs jest pierwszym
etapem wspó∏pracy Uniwersytetu Szcze-
ciƒskiego i Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Szczecinie. We wrzeÊniu odb´dzie

si´ szkolenie adresowane do policjantów
specjalistów ds. nieletnich oraz do m∏o-
dzie˝y akademickiej odbywajàcej prakty-
ki na terenie jednostek policji. Na tym
w∏aÊnie szkoleniu prezentowane b´dà po-

mys∏y konkursowe i w konsekwencji re-
alizowane na terenie szkó∏ województwa
zachodniopomorskiego wspólnie przez
studentów i policjantów. Dzi´ki wsparciu
Urz´du Marsza∏kowskiego prowadzone
b´dà tak˝e badania spo∏eczne majàce usta-
liç skal´ zjawiska uzale˝nieƒ wÊród m∏o-
dzie˝y na terenie naszego województwa. 

Marzena Maçkowiak
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Od prawej: prof. zw. dr hab. Józef Perenc – prorektor ds. finansów i rozwoju US, gratuluje laureatowi konkursu – Micha∏owi Kurdzielowi

Nowoczesne prowadzenie eduka-
cji obronnej w szko∏ach wyma-
ga od nauczycieli dobrego przy-

gotowania teoretycznego oraz umiej´t-
noÊci praktycznych, np. strzeleckich
i ratowniczych

Aktywizowanie m∏odych ludzi podczas
zaj´ç dydaktycznych do nabywania umie-
j´tnoÊci ratowniczych oraz strzeleckich wy-
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Nauczyciele
na akcji
Nauczyciele
na akcji

åwiczenia z udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków



Zaj´cia obejmowa∏y równie˝ udzie-
lanie pomocy ofiarom wypadków komu-
nikacyjnych, opatrywania i transportu ran-
nych, zabezpieczenia miejsca kolizji.

W opinii s∏uchaczy sà to studia wy-
jàtkowe, poniewa˝ ich program jest tak
dobrany, ˝e jego realizacja wymaga pe∏-
nego zaanga˝owania podczas zaj´ç te-
renowych.

Mariusz Sikora
pe∏nomocnik Rektora US 

ds. kszta∏cenia obronnego studentów
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maga od nauczyciela przygotowania mery-
torycznego i praktycznego. Godziny sp´-
dzone na studyjnych zaj´ciach terenowych
dajà mo˝liwoÊç perfekcyjnego opanowania
np. technik strzeleckich, podstaw ratownic-
twa oraz bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie-
˝y podczas aktywnego wypoczynku.

W∏aÊciwa organizacja zaj´ç pozwoli
optymalnie wykorzystaç czas równie˝
w trakcie realizacji studiów podyplomo-
wych – przysposobienie obronne i bezpie-
czeƒstwo placówek edukacji i kultury.

S∏uchacze studiów podyplomowych
przysposobienie obronne, realizowanych
w Mi´dzywydzia∏owym Studium Kszta∏-
cenia Pedagogicznego, podnosili kwalifi-
kacje strzeleckie i ratownicze podczas za-
j´ç w oÊrodku strzeleckim im. J. Flaszy
w Pucicach.

W trakcie zaj´ç wykonywali strzela-
nia z karabinków sportowych kbks oraz
karabinka 5,56 x 45 Beryl, pistoletu spor-
towego Margonin oraz pistoletu 9 mm
Walter P 99.

Maj jest miesiàcem za-
kochanych i dlatego
te˝ Ko∏o Naukowe

Germanistów zorganizowa∏o
w∏aÊnie w tym miesiàcu Inter-
dyscyplinarne Seminarium
Naukowe „J´zyk mi∏oÊci w li-
teraturze, muzyce, filmie i ˝y-
ciu codziennym”

Mi∏oÊç towarzyszy nam za-
wsze. Ju˝ od tysi´cy lat jest in-
spiracjà dla artystów i pisarzy.
Ciekawe jest jednak to, ˝e my,
mieszkaƒcy Zachodu, mamy
charakterystyczne wyobra˝enie
o prawdziwej mi∏oÊci. Nasuwa
si´ wi´c pytanie, czym jest ta
prawdziwa mi∏oÊç? Odpowiada-
jàc na nie zdajemy sobie spraw´,
˝e mamy zakodowany pewien
schemat historii mi∏osnej. 

– RzeczywiÊcie, zapytani
o wielkie historie mi∏osne, przytaczamy
najcz´Êciej Romea i Juli´ – nieszcz´Êli-
wà mi∏oÊç, ale tak˝e Werthera Goethego,
Madame Bovary czy Ann´ Karenin´, po-
niewa˝ wielkie historie mi∏osne opowia-
dajà równie˝ o wielkim cierpieniu – po-
wiedzia∏a dr Marita Meyer, nawiàzujàc
do tezy Denisa de Rougmont. Filozofa,
który twierdzi∏, ˝e o szcz´Êliwej mi∏oÊci
nikt nie opowiada historii, a pisze si´ tyl-
ko takie powieÊci, w których mi∏oÊç pro-
wadzi do Êmierci, a nami´tnoÊç ∏àczy ze
sobà zawsze cierpienie. Zresztà trudy by-
∏y i sà cz´Êcià mi∏oÊci. W∏aÊnie one pod-
sycajà uczucie i nie pozwalajà mu wyga-
snàç. Cz´sto sami stwarzamy sobie pro-
blemy i nie potrafimy o nich rozmawiaç.
Na przyk∏ad, jak si´ zachowaç, gdy ktoÊ
powie do nas „kocham ci´”.

– Ró˝nie reagujemy, unikamy odpo-
wiedzi, odpowiadamy pytaniem na pyta-
nie bàdê obracamy ca∏à sytuacj´ w ˝art,
ale tak˝e milczeniem mo˝emy wyznaç
drugiej osobie mi∏oÊç – tak o zachowa-
niu, nie tylko j´zykowym mówi∏a prof.
Ewa Komorowska. 

W dzisiejszych czasach, w których
genetyka odgrywa coraz bardziej znaczà-
cà rol´, uczucie mi∏oÊci mo˝na sprowa-
dziç do poj´cia memu. 

– Memy zachowujà si´ podobnie jak
geny. Sà to wytwory szeroko rozumia-
nej kultury, które przekazywane sà
za pomocà naÊladownictwa – wyjaÊnia∏
dr Przemys∏aw Jackowski. – Mi∏oÊç ja-
ko uczucie jest idealnym gospodarzem
dla memów. Zastanówmy si´, ile zacho-
waƒ i rytua∏ów wià˝e si´ z mi∏oÊcià, 

ile powieÊci, filmów i dramatów traktu-
je o niej.

Mo˝na powiedzieç, ˝e prawdziwa,
a zarazem nieszcz´Êliwa historia mi∏osna
jest w∏aÊnie memem, towarzyszàcym nam
ju˝ od bardzo d∏ugiego czasu i który jest
wzorem kulturowym przekazywanym
z pokolenia na pokolenie. 

Seminarium pokaza∏o jak wiele dzie-
dzin mo˝e zajmowaç si´ tym zagadnie-
niem, poczàwszy od literatury, poprzez
j´zykoznawstwo, kulturoznawstwo,
a na memetyce skoƒczywszy. Tak na-
prawd´ jednak to nie literatura, ale
przede wszystkim samo ˝ycie pisze naj-
pi´kniejsze i najbardziej niewiarygodne
historie mi∏osne.

Katarzyna Mo˝uch

Rozmi∏owane w pi´knie j´zyka uczestniczki seminarium
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Centrum Promocji de-
klaruje dodatkowo swojà po-
moc w organizowaniu ró˝-
norakich konferencji w in-
stytucie (co stanowi pewne
novum). Ponadto ka˝da oso-
ba, która zostanie przyj´ta

na pierwszy rok dostanie wraz z oficjalnà
decyzjà o przyj´ciu pakiet informacji w po-
staci p∏yty CD z wszelkimi informacjami
o dzia∏alnoÊci w instytucie. W najbli˝szych
planach centrum jest, by wraz z Telewizjà
„NIUS” nagraç film promujàcy Instytut
Politologii i Europeistyki oraz stworzyç se-
ri´ filmików wraz z kierownikami ka˝dej
ze specjalizacji, majàcych na celu zach´-
cenie przysz∏ych s∏uchaczy.

W przysz∏oÊci cz∏onkowie chcà rów-
nie˝ za∏o˝yç strony internetowe dla ka˝de-
go z kierunków studiów podyplomowych

i uzupe∏niajàcych w instytucie, a tak˝e za-
jàç si´ promocjà Programu MobilnoÊci
Studentów MOST na naszej uczelni.

– Ponadto b´dziemy starali si´ tak˝e
zinformatyzowaç system sk∏adania podaƒ
do w∏adz IPiE przez Internet, tak aby naj-
bardziej jak si´ da u∏atwiç ˝ycie naszym
kole˝ankom i kolegom – uzupe∏nia Piotr.

Chcàcy odbyç sta˝ w Centrum Pro-
mocji i Informacji IPiE niech piszà na ad-
res mailowy: centru.ipie@op.pl lub pio-
trprokop@op.pl.

Edyta Kowalczyk
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Szansa na sta˝
Centrum Promocji i Informacji

powo∏ano do ˝ycia jednog∏oÊnà
decyzjà Rady Naukowej Insty-

tutu Politologii i Europeistyki, na wnio-
sek dr. Janusza Jartysia – obecnego je-
go kierownika, piastujàcego na co
dzieƒ funkcj´ pe∏nomocnika dyrekto-
ra IPiE ds. studenckich

Podczas ostatnich „dni otwartych”
zrodzi∏ si´ pomys∏, aby wyjÊç naprzeciw
maturzystom i stàd w∏aÊnie wyjazd m.in.
Marcina Karczewskiego, Krystiana Kar-
watowicza czy Piotra Prokopa do szkó∏
ponadgimnazjalnych
w województwie za-
chodniopomorskim, ce-
lem zapoznania ewentu-
alnych przysz∏ych ˝a-
ków US z ofertà Insty-
tutu Politologii i Euro-
peistyki poprzez rozda-
nie informatorów i po-
radników zawierajàcych
niezb´dne informacje
dla chcàcych studiowaç
politologi´.

– Podstawowym ce-
lem dzia∏alnoÊci powo-
∏anego organu jest koor-
dynacja dzia∏aƒ zwiàza-
nych z promocjà Instytu-
tu Politologii i Europe-
istyki przez przygotowy-
wanie stoisk wystawien-
niczych podczas „dni
otwartych” Wydzia∏u
Humanistycznego, spo-
tkaƒ z m∏odzie˝à matu-
ralnà m.in. w Stargardzie
Szczeciƒskim, Âwinouj-
Êciu czy Szczecinku,
a tak˝e pomoc w organi-
zowaniu w instytucie spotkaƒ z przedsta-
wicielami ˝ycia politycznego – t∏umaczy
dr J. JartyÊ. 

Cz∏onkowie Centrum Promocji i In-
formacji chocia˝ dzia∏ajà od tak krótkie-
go czasu mogà poszczyciç si´ przygoto-
waniem wielorakich prezentacji, m.in.
kó∏ naukowych wraz z historià IPiE,
a niedawno wychodzàc naprzeciw swym
kole˝ankom i kolegom, którzy w tym ro-
ku stanà przed wyborem swoich specjal-
noÊci, przygotowali prezentacje opisujà-
ce ka˝dà ze specjalnoÊci na politologii
i europeistyce.

– Tak naprawd´, my studenci, jak i wy-
k∏adowcy od dawna robiliÊmy rzeczy zwià-
zane z dzia∏alnoÊcià centrum, choç de fac-
to jeszcze go nie by∏o. Na przyk∏ad tego-
roczne „dni otwarte” nie by∏y pierwszà te-
go typu imprezà, podczas której rozdawa-
liÊmy przygotowane wczeÊniej z ko∏ami
naukowymi materia∏y promujàce Instytut
Politologii i Europeistyki – stwierdza Piotr
Prokop, cz∏onek centrum.

– Centrum Promocji i Informacji po-
wsta∏o w szczególnoÊci dlatego, aby sfor-
malizowaç i rozszerzyç prace nad pro-
mocjà naszego instytutu – ukazaç bar-

dziej szczegó∏owo, jakie mamy specjal-
noÊci, dzia∏alnoÊç akademickà kó∏ na-
ukowych i samorzàdu wchodzàcego
w sk∏ad Wydzia∏owej Rady Samorzàdu
Studenckiego na Wydziale Humanistycz-
nym, a tak˝e zajàç si´ szeroko rozumia-
nà promocjà i wyjechaç w region, uka-
zujàc kwitnàce ˝ycie akademickie nasze-
go instytutu. Poza tym, centrum b´dzie
si´ zajmowa∏o organizowaniem praktyk
i sta˝y dla studentów politologii i euro-
peistyki – dodaje prof. dr hab. Janusz
Ruszkowski, kierownik Instytutu Polito-
logii i Europeistyki.

Dr J. JartyÊ w otoczeniu dzia∏aczy Centrum Promocji i Informacji
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WMi´dzyzdrojach 25 maja
w goÊcinnej sali konferen-
cyjnej hotelu „Slavia” odby-

∏a si´ promocja ksià˝ki: Wprowadzenie
do pedagogiki szko∏y wy˝szej, której re-
daktorem naukowym by∏ niedawno
zmar∏y prof. Kazimierz Jaskot

Praca poÊwi´cona jest problematy-
ce edukacyjnej szko∏y wy˝szej. Sk∏ada
si´ z szeÊciu cz´Êci obejmujàcych pod-
stawowe dzia∏y pedagogiki szko∏y wy˝-
szej: Zagadnienia wst´pne, Teoretycz-
ne i metodologiczne podstawy teleolo-
gii szko∏y wy˝szej, Elementy teorii wy-
chowania w szkole wy˝szej, Elementy
dydaktyki szko∏y wy˝szej, Elementy pe-
deutologii akademickiej, Problemy i ten-
dencje rozwojowe szko∏y wy˝szej. Prze-
znaczona jest dla m∏odych pracowników
nauki oraz uczestników studiów dokto-

ranckich. Ma s∏u˝yç podnoszeniu jako-
Êci kszta∏cenia we wszystkich typach
szkó∏ wy˝szych. 

Rzadko zdarza si´, aby promocja
ksià˝ki odbywa∏a si´ bez udzia∏u jej po-
mys∏odawcy i redaktora. Tak sta∏o si´
w tym przypadku. Profesor Kazimierz
Jaskot – inicjator, wspó∏autor i redaktor
naukowy dzie∏a, nie doczeka∏ ukazania
si´ tomu. Nag∏a Êmierç przerwa∏a prac´
redakcyjnà. Dzi´ki zabiegom organiza-
cyjnym wspó∏pracowników profesora 
(dr. hab. Andrzeja Sowiƒskiego, dr An-
ny Murawskiej i dr Ilony KoÊç) oraz
Êrodkom finansowym wygospodarowa-
nym przez dyrektora Instytutu Pedago-
giki i jego wspó∏pracowników (prof.
Franciszka Bereênickiego i dr Janin´
Âwirko-Pilipczuk) mo˝liwe by∏o odda-
nie ksià˝ki w r´ce czytelników. Ma ona
takà postaç, w jakiej pozostawi∏ jà jej re-
daktor. Ingerencj´ w ca∏oÊç pracy ogra-
niczono do koniecznych korekt technicz-
nych i ustaleƒ edytorskich. Oficyna Wy-
dawnicza IN PLUS podj´∏a si´ wydania
ksià˝ki w niezwykle szybkim tempie. 

Gospodarzem promocji by∏ Zak∏ad
Teorii Wychowania Instytutu Pedagogi-
ki. Odby∏a si´ ona w ramach coroczne-
go zjazdu Ogólnopolskiego Seminarium
Pedagogiki Szko∏y Wy˝szej. Semina-
rium jest agendà Wydzia∏u Humanistycz-
nego Uniwersytetu Szczeciƒskiego
i od 13 lat podejmuje dzia∏ania na rzecz
doskonalenia funkcjonowania szkó∏ wy˝-
szych. Przez wszystkie te lata semina-
rium kierowane by∏o przez prof. Kazi-
mierza Jaskota. Z seminarium wspó∏pra-
cujà pracownicy naukowi niemal wszyst-
kich polskich uczelni, którzy interesujà
si´ pedagogicznymi problemami szko∏y
wy˝szej. To dyskusje z nimi sta∏y si´ in-
spiracjà do powstania ksià˝ki. Oni te˝
byli uczestnikami spotkania. Otworzy∏
je dyrektor Instytutu Pedagogiki prof.
W∏odzimierz Krysiak. Przedstawi∏ obec-
nych na spotkaniu wspó∏autorów ksià˝-
ki. Sà nimi pracownicy nauki z wielu
oÊrodków akademickich. Wi´kszoÊç
z nich od lat wspó∏pracuje z Ogólnopol-
skim Seminarium Pedagogiki Szko∏y
Wy˝szej. Prof. Krysiak przypomnia∏
przebieg prac nad powstaniem tomu.
PodkreÊli∏, ˝e jego redaktor konsultowa∏
projekt z wybitnymi specjalistami z za-
kresu pedagogiki szko∏y wy˝szej i bar-

dzo starannie dobiera∏ sk∏ad autorski.
Nast´pnie g∏os zabrali dwaj wspó∏auto-
rzy tomu. Prof. Kazimierz Denek (Uni-
wersytet Adama Mickiewicza) zwróci∏
uwag´ na to, ˝e ksià˝ka jest pi´knym
uhonorowaniem jej redaktora, który
z ogromnà troskà traktowa∏ sprawy szkol-
nictwa wy˝szego. PodkreÊli∏ te˝ wyso-
kà edytorskà jakoÊç publikacji. Prof. Jó-
zef Pó∏turzycki (Uniwersytet Warszaw-
ski) wyeksponowa∏ unikalnoÊç pracy,
stwierdzajàc, ˝e nie by∏o dotàd takiego
ca∏oÊciowego opracowania z zakresu pe-
dagogiki szko∏y wy˝szej. Ubolewa∏
nad niskim nak∏adem ksià˝ki (600 egz.),
która – jak powiedzia∏ – z pewnoÊcià
spotka si´ z du˝ym zainteresowaniem
Êrodowiska akademickiego. Dr Edward
Radecki, rektor Collegium Balticum
w Szczecinie, wieloletni wspó∏pracow-
nik prof. Kazimierza Jaskota, poinfor-
mowa∏ o przygotowywanej publikacji
poÊwi´conej pami´ci profesora. 

Na zakoƒczenie spotkania ka˝dy
uczestnik otrzyma∏ egzemplarz ksià˝ki.
By∏ te˝ czas na tradycyjnà lampk´ wina
i kuluarowe rozmowy, te merytoryczne
i te wspomnieniowe. 

Anna Murawska
Autorka jest adiunktem w Instytucie Pedagogiki

i sekretarzem naukowym Ogólnopolskiego Seminarium

Pedagogiki Szko∏y Wy˝szej

Wyjàtkowa ksià˝ka

Kazimierz Jaskot (1936–2005).
W 1965 roku ukoƒczy∏ magisterskie
studia pedagogiczne na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1964 roku pracowa∏ jako nauczy-
ciel w Studium Nauczycielskim
w Szczecinie. Po pi´ciu latach obro-
ni∏ tytu∏ doktora nauk humanistycz-
nych w zakresie pedagogiki. Dokto-
rem habilitowanym zosta∏ w 1978 ro-
ku, a tytu∏ profesora uzyska∏ 6 lat póê-
niej. Odznaczony Srebrnym (1971 r.)
i dwukrotnie Z∏otym Krzy˝em Zas∏u-
gi (1975 i 1979 r.), Medalem KEN,
Krzy˝em Kawalerskim OOP (1984 r.),
tytu∏em Zas∏u˝onego Nauczyciela
(1985 r.) oraz Krzy˝em Oficerskim Or-
deru Odrodzenia (1998 r.). Wielokrot-
nie wyró˝niany nagrodami ministra
szkolnictwa wy˝szego, póêniej eduka-
cji narodowej, wieloletni dzia∏acz har-
cerstwa polskiego. B´dàc rektorem
Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej
w Szczecinie przygotowywa∏ baz´ dla
powstania Uniwersytetu Szczeciƒskie-
go. Od 1985 roku by∏ pierwszym rek-
torem m∏odej uczelni – do listopa-
da 1989 r. Jego badania i dorobek na-
ukowy koncentrowa∏y si´ wokó∏ pro-
blemów szkolnictwa wy˝szego oraz
pracy z m∏odzie˝à.
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Rozwój bankowoÊci elektronicz-
nej to koniecznoÊç, natomiast
bankowoÊç elektroniczna to

przysz∏oÊç – takà konkluzjà mo˝na by
podsumowaç Akademi´ BankowoÊci
„VaBanque 2006” zorganizowanà
przez Ko∏o Naukowe Finansistów „Eu-
roeconomicus” przy wsparciu opieku-
nów KNF prof. Stanis∏awa Flejterskie-
go i dr Beaty Âwieckiej

Druga edycja Akademii BankowoÊci
pod tytu∏em: „BankowoÊç elektroniczna
a rozwój banków w Polsce” rozpocz´∏a
si´ 10 maja 2006 roku w gmachu Wy-
dzia∏u Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug
Uniwersytetu Szczeciƒskiego. Problema-
tyka konferencji dotyczy∏a strategii wy-
korzystania Internetu w bankowoÊci, bez-
pieczeƒstwa banko-
woÊci elektronicz-
nej, ekspansji ban-
kowoÊci elektro-
nicznej w Polsce.
Przedstawione zo-
sta∏y korzyÊci, jakie
czerpià klienci
i banki dzi´ki ban-
kowoÊci elektro-
nicznej. WÊród za-
let nowoczesnych
kana∏ów dystrybu-
cji wyliczano: wy-
god´, oszcz´dnoÊç
czasu i pieni´dzy,
mo˝liwoÊç sta∏ej
kontroli oraz szyb-
szy dost´p do infor-
macji. Komfort, ja-
ki dajà elektronicz-
ne kana∏y dystrybu-
cji, rozumieç nale-
˝y jako nieograniczony dost´p do konta,
mo˝liwoÊç sprawdzenia salda rachunku,
dokonania przelewów i innych operacji
w dogodnym dla klienta czasie i miejscu.
Wygoda jest tak˝e zwiàzana z oszcz´d-
noÊcià czasu: nie ma kolejek, nie ma do-
kumentów do wype∏niania. Na atrakcyj-
noÊç ofert wp∏ywa fakt, ˝e wi´kszoÊç

banków pobiera ni˝sze op∏aty manipula-
cyjne za dokonywanie operacji za poÊred-
nictwem narz´dzi elektronicznych. Po-
nadto niektóre banki oferujà wy˝sze opro-
centowanie dla lokat zak∏adanych drogà
internetowà. 

Sceptycyzm nadal wzbudzajà kwestie
bezpieczeƒstwa. Dlatego du˝o uwagi po-
Êwi´cono zasadom bezpiecznego korzysta-
nia z bankowoÊci internetowej oraz aspek-
tom bezpieczeƒstwa us∏ug bankowych.
Uczestnicy konferencji zostali poinformo-
wani o bezpiecznym logowaniu, sposobach
zabezpieczeƒ i rodzajach zagro˝eƒ.

Prezentacjom towarzyszy∏a dyskusja.
Aktualna tematyka zach´ci∏a do uczest-
nictwa studentów kierunków ekonomicz-
nych, informatycznych, socjologicznych,
pracowników naukowych uczelni wy˝-

szych oraz przedstawicieli firm z sekto-
ra bankowego. Szczególnie cenne by∏y
wypowiedzi patrona honorowego konfe-
rencji dyrektor okr´gu NBP Krystyny Ba-
zylewicz, która podzieli∏a si´ w∏asnym
doÊwiadczeniem, przedstawiajàc prak-
tyczne spojrzenie na bankowoÊç elektro-
nicznà z punktu widzenia banków. Zwró-

ci∏a uwag´ na korzyÊci i oszcz´dnoÊci
mo˝liwe do uzyskania dzi´ki zastosowa-
niu nowoczesnych kana∏ów dystrybucji
us∏ug bankowych.

Referaty studentów i pracowników na-
ukowych Uniwersytetu Szczeciƒskiego,
Uniwersytetu Gdaƒskiego, Uniwersytetu
Miko∏aja Kopernika w Toruniu oraz Poli-
techniki Rzeszowskiej zosta∏y opubliko-
wane. Materia∏y z konferencji „BankowoÊç
elektroniczna a rozwój banków w Polsce”
sà dost´pne dla wszystkich zainteresowa-
nych w czytelni i wypo˝yczalni Wydzia∏u
Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug.

W tym roku konferencja „VaBanque”
zbieg∏a si´ z siódmà rocznicà powstania
Ko∏a Naukowego Finansistów „Euroeco-
nomicus” dzia∏ajàcego w ramach Wydzia-
∏u Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug. Ko∏o
powsta∏o 12 maja 1999 roku z inicjatywy
prof. S. Flejterskiego i grupy studentów
zainteresowanych zagadnieniami z dzie-
dziny finansów i bankowoÊci. Od poczàt-
ku istnienia skupia osoby, których pasjà
sà szeroko rozumiane finanse: bankowoÊç,
ubezpieczenia, gie∏da, finanse domowe,
inwestycje itp. Opiekunami ko∏a sà: jego
inicjator oraz dr Beata Âwiecka. Ko∏o zaj-
muje si´ organizacjà corocznych integra-
cyjno-naukowych spotkaƒ w Pobierowie,
wspó∏organizowa∏o ogólnopolskie konfe-
rencje z cyklu „E-Finanse XXI”, zorga-

nizowa∏o seminarium „ABC Inwestowa-
nia” oraz Akademi´ BankowoÊci „VaBa-
nque”, ponadto organizuje praktyki stu-
denckie w sektorze finansowym.

Dominika MaÊcianiec
www.vabanque.wzieu.pl

Akademia
bankowoÊci

Akademii BankowoÊci towarzyszy∏y nie tylko prezentacje, ale tak˝e ˝ywa dyskusja
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WPobierowie, prawie na wy-
dmach, na poczàtku czerw-
ca odbywa∏a si´ nie byle ja-

ka konferencja. SiedemnaÊcie wystà-
pieƒ w ciàgu nieca∏ych trzech dni – to
bardzo du˝o, ale najwa˝niejsze, ˝e uda-
∏o si´ zachowaç rzeczywiÊcie naukowà
i przyjacielskà atmosfer´ czystà jak…
idealna matematyka

A i zaproszeni goÊcie byli wyjàtko-
wi – dla nich nauczanie i matematyka
stanowià pasj´ ˝yciowà. Inauguracyjny
wyk∏ad znanego popularyzatora mate-
matyki, profesora Micha∏a Szurka rze-
czywiÊcie wprowadzi∏ w Êwiat, w któ-
rym ca∏ki, ró˝niczki, operatory nabra∏y
rumieƒców… Kolejne referaty, warszta-
ty i gaw´dy ods∏ania∏y niezwyk∏e stro-
ny matematyki szkolnej. Z∏otà liczbà
oczarowa∏ nas dr K. Skurzyƒski, w kràg
przestrzennej wyobraêni wprowadzi∏a
dr M. Makiewicz, a uk∏on w stron´ al-
gorytmiki poczyni∏ dr L. Szymaszkie-
wicz. Nauczyciele szczeciƒskich szkó∏
ods∏onili swój warsztat pedagogiczny.
Zaj´cia praktyczne pokaza∏y, jak poskro-
miç nietoperza, jak zrobiç matematycz-
ne origami, jak za pomocà klocków, ig∏y
i nici dostrzec pi´kno matematyki
i w koƒcu jak za pomocà teorii prof.
Idziego Tyzroba znaleêç sposób na g∏ad-
kie, ekstremalnie mi∏e i lokalnie ortogo-
nalne ˝ycie.

Czy ktoÊ pomyÊla∏by, ˝e iloÊç uÊci-
sków d∏oni w grupie osób mo˝e byç in-
terpretacjà ciàgu Fibonacciego? A wspo-
mniany wczeÊniej nietoperz to nic inne-
go jak urzàdzenie wysy∏ajàce ultra-
dêwi´ki, dzi´ki któremu mo˝na mate-
matyk´ z fizykà zbrataç. Czy ktoÊ przy-
puszcza∏, ˝e Japoƒczyk liczàcy na soro-
banie mo˝e okazaç si´ szybszy od Eu-
ropejczyka z komputerem? A jak z ori-
gami wyczarowaç ciekawà, poglàdowà
lekcj´ matematyki? Czym zastàpiç
wiecznie rozklejajàce, gniotàce i psujà-
ce si´ modele bry∏, które ka˝dy z nas
musia∏ kleiç godzinami w domu? Jak
pomóc wyobraêni widzieç przestrzen-
nie? Podobno cz´Êç matematyków wi-
dzi do piàtego wymiaru (a dalej przez
indukcj´), ale gorzej z wyobraênià na-
szych uczniów. Jak za pomocà wyszy-
wanek zainteresowaç uczniów geome-
trià? Gdzie nitkà zaznaczyç stycznà?

Czy matematyk mo˝e byç artystà, hu-
manistà? Jak dobrze s∏ucha si´ bajki na-
pisanej przez matematyka? Na te pyta-
nia i wiele, wiele innych znaleêliÊmy
odpowiedzi podczas konferencji.

„Najwa˝niejszym moim zadaniem
jako matematyka i nauczyciela – mówi
prof. Peter Schreiber z uniwersytetu
w Greifswaldzie – by∏o i jest nadal odbu-
dowanie mostu mi´dzy Êwiatem matema-
tyki a Êwiatem kultury i sztuki”. Nasz
goÊç podczas konferencji wyg∏osi∏ refe-
rat o zwiàzku literatury z matematykà.
Studentom najbardziej podoba∏a si´ jego
wieczorna opowieÊç o izoperymetrycz-
nym problemie w niebie.

Zdarza si´, ˝e matematykowi, który
poÊwi´ca si´ nauce bez reszty, czegoÊ
brakuje. Skoro kultura jest matematycz-
na, wi´c i matematyk pozostaje „kultu-
ralny”. W jego niematematycznych zain-
teresowaniach drzemie harmonia, umi-
∏owanie pi´kna i rozumowania. Nawet
gdyby mia∏y nimi byç lepienie glinianych
kubków, akwarystyka lub hodowanie
storczyków.

Tak wiele wyk∏adów, dygresji i aneg-
dot, ciekawych przedstawieƒ, filmów...
a wszystko po to, aby udowodniç, ˝e ist-
nieje (i ma si´ dobrze) kultura matema-
tyczna (czy te˝, jeÊli ktoÊ woli, matema-
tyka kulturalna). Konferencja pozosta-
nie êród∏em pomys∏ów do wykorzysta-
nia w praktyce szkolnej, inspiracjà dla
w∏asnych rozwa˝aƒ, a tak˝e wspomnie-

niem wstàpienia studentów (A. Posyniak,
K. Grzelczyk, M. Konopki, J. Moniety,
A. Sawickiej, M. Modzelewskiej i au-
torki) w szeregi Polskiego Towarzystwa
Matematycznego.

Znany nie tylko z matematycznych,
ale równie˝ artystycznych zainteresowaƒ
prof. Leon JeÊmianowicz mawia∏, ˝e cz∏o-
wiek kulturalny (w towarzystwie) o ma-
tematyce nie rozmawia. Nasza konferen-
cja – mówi dr Ma∏gorzata Makiewicz,
opiekun naukowy Studenckiego Ko∏a Na-
ukowego M∏odych Dydaktyków Matema-
tyki – to próba humanistycznego spojrze-
nia na matematyk´. To nie tylko podj´-
cie naukowego dyskursu na temat ró˝-
nych obszarów kultury cz∏owieka, ale
równie˝ w∏asna aktywnoÊç twórcza. Dla-
tego podczas kolacji dr Kazimierz Sku-
rzyƒski w przebraniu Sokratesa oraz Pip-
pi (Ma∏gosia Modzelewska) za r´k´ pro-
wadzili ch∏opca (Marcina Konopk´) ku
matematycznemu odkryciu. Zagadnieƒ
wià˝àcych matematyk´ z literaturà, sztu-
kà, muzykà jest tak wiele, ˝e nie sposób
ograniczaç si´ do jednego spotkania
w Pobierowie. Profesor Micha∏ Szurek
˝yczy∏, aby pierwsza konferencja by∏a gor-
sza od ka˝dej nast´pnej. A zatem ju˝ te-
raz myÊlimy o kolejnym spotkaniu lep-
szym… choçby o epsilon.

Magdalena Kortas
studentka IV roku matematyki 

Okaza∏o si´, ˝e z papieru mo˝na „wyczarowaç” wszystko
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mik, dostàpi∏ wielkiego
zaszczytu i zosta∏ nomi-
nowany do Nagrody
i Tytu∏u Najlepszy Wy-
nalazca (wÊród 18 osób
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Onowinkach z MEiN oraz zmienia-
jàcych si´ przepisach przypomi-
na w swoim opracowaniu prze-

wodniczàcy Senackiej Komisji ds. Nauki,
prof. zw. dr hab. Wies∏aw Deptu∏a

Jak podaje wiceminister Ministerstwa
Edukacji i Nauki Krzysztof Kurzyd∏owski,
dawniejszy KBN b´dzie przydziela∏ sty-
pendia na pobyt w pla-
cówkach naukowych
w Polsce przeznaczo-
ne dla m∏odych pra-
cowników nauki. Jest
to rozszerzona forma
analogicznego stypen-
dium przydzielanego
przez FNP pod nazwà
„Stypendium dla m∏o-
dych pracowników
nauki”. MEiN rozpo-
cz´∏o równie˝ finan-
sowanie m∏odych na-
ukowców w tzw. pro-
gramie POL-POST-
-DOC. Warto dodaç,
˝e te ostatnie stypen-
dia sà przeznaczone
dla tych, którzy
po doktoracie zmieni-
li miejsce pracy.

MEiN, a tak˝e
gremia naukowe
w Polsce stojà na sta-
nowisku, ˝e od para-
metryzacji osiàgni´ç
naukowych pracowni-
ków nie mo˝na odejÊç,
jednak˝e nale˝y robiç to nale˝ycie dla po-
szczególnych dyscyplin.

Mimo nacisku dawniejszego KBN, by
badania naukowe mia∏y charakter aplika-
cyjny, obecnie MEiN mocno podkreÊla,
˝e wa˝ne sà równie˝ badania podstawowe.

Dyskusja dotyczàca kariery naukowej
w Polsce, a dok∏adniej stopni naukowych,
zmierza w kierunku utrzymania habilita-
cji (patrz artyku∏ prof. P. Sztompki Fo-
rum akademickie 2006, nr 4, s. 23).

Rada G∏ówna zaprezentowa∏a raport
dotyczàcy procesu boloƒskiego pt. „No-
we podejÊcie do standardów kszta∏cenia
oraz wynikajàce z tego za∏o˝enia doty-
czàce treÊci rozporzàdzenia Ministra w∏a-
Êciwego do sprawdzania szkolnictwa
wy˝szego”.

Warto wiedzieç, ˝e toczy si´ w Polsce
dyskusja na temat „komu dyplom i od ko-
go”, która dotyczy studiowania w szko∏ach
prywatnych, gdzie cz´sto mówi si´ o „dy-
plomie na ˝yczenie” (patrz Forum Akade-
mickie 2006, 4, s. 48). Przy tej okazji trze-
ba dodaç, ˝e mimo i˝ XXI wiek jest stule-
ciem wiedzy to wiedza w tym okresie ze-
sz∏a z poziomu Êwi´toÊci, a wesz∏a na ry-

nek, przez co jej zdobywanie sta∏o si´ cz´-
sto tylko us∏ugà.

11 marca 2006 r. Komisja Europejska
zaakceptowa∏a Europejskà Kart´ Nauko-
wà oraz Kodeks post´powania przy re-
krutacji pracowników naukowych. War-
to si´ zapoznaç z tymi przepisami, ponie-
wa˝ MEiN zaleca, by stosowaç je przy re-
krutacji i ocenie pracowników naukowych
w poszczególnych uczelniach.

Brytyjskie Towarzystwo Królewskie
i Francuska Akademia Nauk przy wspar-
ciu MicroSoft ufundowa∏a nowà nagrod´
dla europejskich naukowców. Majà szan-
s´ dostaç jà ci, którzy wnoszà znaczàcy
wk∏ad w rozwój nauk biologicznych z wy-
korzystaniem informatyki. Warto wie-
dzieç, ˝e prof. Wojciech Stec, ∏ódzki che-

nominowanych na Êwie-
cie) za najlepszy patent naukowy. Profe-
sor po raz pierwszy w latach 1987–1989
zsyntetyzowa∏ zwiàzek chemiczny, który
sta∏ si´ podstawà do opracowania dwóch
leków przeciwwirusowych, zarejestrowa-
ny przez FDA w USA.

WÊród 30 najcz´Êciej cytowanych pol-
skich naukowców w naukach biologicz-
no-medycznych za lata 1965–2004 sà:

na 1. miejscu prof. R. Gryglewski, far-
makolog UJ – 17 000 cytowaƒ, na 9.
prof. M. ˚ylicz MIBMiK PAN, biolog
– 4650 cytowaƒ, na 30. prof. R. Korbut
UJ, farmakolog – 2992 cytowania.

Przy tej okazji trzeba podaç, ˝e pol-
ski uczony dr P. Chomczyƒski (obecnie
USA) za swoje prace z zakresu bioche-
mii i biologii molekularnej zosta∏ wpi-
sany na list´ „Gigantów Cytowaƒ”, ja-
ko ˝e w ciàgu ostatnich 20 lat jego IC
wynosi blisko 50 tys. Profesor ukoƒczy∏
Wydzia∏ Biologii Uniwersytetu War-
szawskiego i jest tak˝e bohaterem fil-
mu nakr´conego w Polsce pt. „Anato-
mia sukcesu” w re˝yserii P. Bare∏kow-
skiego.

Warto wiedzieç

Wystawa z okazji XX-lecia US w holu Wydzia∏u Humanistycznego
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Podchorà˝owie z Uniwersytetu
Szczeciƒskiego zaj´li drugie
miejsce w zawodach wojsko-

wych rezerwistów Bundeswehry i za-
przyjaênionych si∏ zbrojnych

W dniach 19–21 maja 2006 roku pi´-
cioosobowa dru˝yna polskich rezerwi-
stów z US wzi´∏a udzia∏ w ponadregio-
nalnych zawodach rezerwistów Bunde-
swehry na obiektach szkoleniowych i po-
ligonowych po∏o˝onych w okolicach miej-
scowoÊci Torgelow. Organizatorem tego
mi´dzynarodowego przedsi´wzi´cia by-
∏o 87. Obwodowe Dowództwo Obrony
i Zwiàzek Rezerwistów Bundeswehry.
Program zawodów zosta∏ wkomponowa-
ny w fikcyjnà sytuacj´ geopolitycznà, któ-
rej scenariusz bazowa∏ na wydarzeniach
wspó∏czesnych konfliktów zbrojnych
na Êwiecie. Na teren konfliktu zostajà
przerzucone mi´dzynarodowe jednostki

wojskowe, w sk∏ad których wchodzà pol-
scy i niemieccy rezerwiÊci wyst´pujàcy
w roli Krisovo Force (KRIFOR). Polskà
dru˝yn´ w zawodach rezerwistów Ferdy-
nand – von – Schill reprezentowali: kpr.

pchor. rez. Rafa∏ Miszczuk, kpr. pchor.
rez. Pawe∏ Mas∏owski, kpr. pchor. rez.
Piotr Prokop, kpr. pchor. rez. Jakub
Lemm, kpr. rez. Mariusz Sikora.

W pierwszym dniu zawodów rozegra-
no nocny bieg patrolowy, podczas które-
go zespo∏y musia∏y zaliczaç poszczegól-
ne punkty kontrolne i opracowywaç szki-
ce sytuacyjne terenu. Trasa bieg∏a terena-
mi leÊnymi i poligonowymi. Zespo∏y mia-
∏y do pokonania dystans ok. 8 kilometrów.

Nast´pny dzieƒ obejmowa∏ realizo-
wanie zadaƒ na terenie poligonowym.
Dru˝yny wykonywa∏y zadania z dziedzi-
ny ratownictwa, np. jedno z zadaƒ pole-
ga∏o na udzieleniu pierwszej pomocy

przedmedycznej ofiarom po˝aru i ewaku-
acji rannych z obiektu. Po jego wykona-
niu patrol polskich rezerwistów zosta∏ po-
informowany o przemieszczeniu si´
w okolice terenów, gdzie umieszczono
miny-pu∏apki. Sytuacj´ utrudnia∏ fakt, ˝e
by∏y one doskonale zamaskowane i nale-
˝a∏o szczegó∏owo obserwowaç teren, aby
odnaleêç wszystkie niebezpieczne ∏adun-
ki. Ostatnim zadaniem by∏o zabezpiecze-
nie terenu i rannych po ataku agresyw-
nych bojówek.

Kolejny etap zawodów obejmowa∏ strze-
lanie zespo∏owe dru˝yny oraz indywidual-
ne z podstawowego karabinka G–36 oraz
sk∏adanie i rozk∏adanie na czas ró˝nych jed-

nostek broni. O osta-
tecznych wynikach za-
wodów zadecydowa∏y
konkurencje p∏ywackie.
Pierwszà z nich by∏o
p∏ywanie w mundurze
i transportowanie zapa-
kowanego w wodosz-
czelny worek namiotu.
Ka˝dy z zawodników
musia∏ pokonaç dwie
d∏ugoÊci basenu i prze-
kazaç pakunek nast´p-
nemu zawodnikowi.
Drugà konkurencjà by-
∏o p∏ywanie na czas
w mundurze polowym.
W ostatecznej kwalifi-
kacji dru˝yna rezerwi-
stów US zaj´∏a drugie
miejsce na pi´ç startu-
jàcych zespo∏ów.

Nowy system prze-
szkolenia wojskowego
m∏odzie˝y akademic-
kiej mo˝e byç impul-
sem do upowszechnie-
nia ochotniczej dzia-
∏alnoÊci aktywnej re-
zerwy. Musi to byç ze-

rwanie z dotychczasowà filozofià pojmo-
wania powinnoÊci obronnych, gdzie obo-
wiàzek s∏u˝by wojskowej nak∏adano usta-
wowo na wszystkich studentów. W wie-
lu paƒstwach NATO aktywni rezerwiÊci
wywodzà si´ z m∏odzie˝y akademickiej
i ochotniczo zg∏aszajà si´ na przeszko-
lenie wojskowe. Pozwoliç to mo˝e rów-
nie˝ w systemie bezpieczeƒstwa narodo-
wego zgromadziç rezerwy osobowe od-
powiadajàce standardom stawianym paƒ-
stwom NATO.

Mariusz Sikora
pe∏nomocnik Rektora US 

ds. kszta∏cenia obronnego studentów
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Zbadaƒ wynika, ˝e tylko ok. 4 proc.
absolwentów decyduje si´ na za-
∏o˝enie dzia∏alnoÊci gospodarczej,

mimo i˝ ponad 60 proc. studentów chce
w przysz∏oÊci mieç w∏asnà firm´. Ocze-
kuje si´, ˝e choç w cz´Êci te dane zmie-
nià uczestnicy projektu „Mój biznes”

Przedsi´wzi´cie „Mój biznes” Uniwer-
sytetu Szczeciƒskiego uzyska∏o dofinan-
sowanie ze Êrodków Europejskiego Fun-
duszu Spo∏ecznego w ramach Priorytetu 2
– Wzmocnienie rozwoju zasobów ludz-
kich w regionach – Zintegrowanego Pro-
gramu Rozwoju Regionalnego 2004–2006,
Dzia∏anie 2.5 – Promocja przedsi´bior-
czoÊci. Jego celem jest aktywne inicjowa-
nie powstawania nowych mikroprzedsi´-
biorstw i ich wspieranie w pierwszym eta-
pie dzia∏alnoÊci. 

– Nasz projekt ma byç pomocny
w pokonywaniu przeszkód, na jakie na-
potykajà m∏odzi ludzie chcàcy pracowaç
na w∏asny rachunek – podkreÊla Andrzej
¸uc, koordynator przedsi´wzi´cia. – To
oferta kompleksowego pakietu szkole-
niowego, doradztwa i finansowego wspar-
cia skierowana do studentów i absolwen-
tów, którzy nie przekroczyli 25 roku ˝y-
cia i chcà za∏o˝yç w∏asnà dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w województwie zachodnio-
pomorskim.

Beneficjenci projektu wezmà udzia∏
w grupowych i indywidualnych szkole-
niach doradczych rozwijajàcych umiej´t-
noÊci niezb´dne przysz∏ym przedsi´bior-
com. Warsztaty b´dà mia∏y form´ aktyw-
nych zaj´ç wykorzystujàcych urozmaico-
ne metody szkoleniowe od rozwiàzywania
case studies, po symulacje mened˝erskie.

Szkolenia podstawowe
– Pierwsze 30 godzin zaj´ç przewidzie-

liÊmy na warsztaty szkoleniowo-doradcze
diagnozujàce profil osobowoÊciowy przy-
sz∏ych przedsí biorstw – wyjaÊnia Pawe∏ St́ -
pieƒ z Wydzia∏u Nauk Ekonomicznych i Za-
rzàdzania. – Celem szkoleƒ jest okreÊlenie
u uczestników projektu stopnia posiadania
i podniesienie kompetencji rozumianych ja-
ko wiedza plus umiej´tnoÊci plus postawa.
Kluczowe kompetencje w zakresie przed-
si´biorczoÊci to m.in.: wysoka motywacja
wewn´trzna do realizowania za∏o˝onych ce-
lów, zorientowanie na rezultaty, otwartoÊç
na zmiany, zdolnoÊci przywódcze.

Przewidziane warsztaty obejmujà m.in.
zagadnienia zwiàzane z ocenà, rozwija-
niem i wzmacnianiem posiadanych kom-
petencji, pobudzeniem motywacji oraz
umiej´tnoÊci wytrwa∏ego i efektywnego
dzia∏ania oraz komunikowaniem i nego-
cjacjami biznesowymi.

Szkolenia specjalistyczne
Podczas szkoleƒ zawodowych realizo-

wanych w formie warsztatów studenci
otrzymajà komplekso-
wà wiedz´ dotyczàcà
w∏asnego przedsi´-
biorstwa w zakresie
aspektów gospodar-
czych i prawnych.
– Problematyka szko-
leƒ, ukierunkowana
w pierwszej kolejno-
Êci na podnoszenie
kwalifikacji zawodo-
wych, obejmuje – jak
podkreÊla Andrzej ¸uc
z Dzia∏u Spraw Mi´-
dzynarodowych – te-
matyk´: konstruowa-
nie planu dzia∏ania w∏asnej firmy, a na-
st´pnie monitorowanie jego wdro˝enia
i realizacji, ekonomicznych i prawnych
aspektów zak∏adania firmy i prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz pozyski-
wania dodatkowych Êrodków z funduszy
unijnych dla firm.

Ponadto w czasie warsztatów z przed-
si´biorczoÊci uczestnicy b´dà mogli si´
dowiedzieç, jak uniknàç pu∏apek, w któ-
re najcz´Êciej popadajà przedsi´biorcy, jak
szukaç sposobów na zaspokajanie potrzeb
klientów, jak identyfikowaç i wykorzysty-
waç to wszystko, czym dysponuje firma,
jak analizowaç ryzyko inwestycji, jak po-
dejmowaç decyzje w biznesie. Dodatko-
wà atrakcjà dla m∏odych mened˝erów b´-
dzie udzia∏ w grze symulacyjnej on-line
TEES-6 (e-learning). Adepci przez obser-
wacj´ wp∏ywu podj´tych decyzji na roz-
wój firmy b´dà mieli mo˝liwoÊç nabycia
w przyspieszony sposób umiej´tnoÊci i do-
Êwiadczenia bez ponoszenia ryzyka dla
prowadzenia dzia∏aƒ w∏asnego mikro-
przedsi´biorstwa.

Indywidualne doradztwo
Jak podkreÊlajà s∏uchacze bliêniacze-

go projektu aktualnie realizowanego

na Uniwersytecie Szczeciƒskim („Studenc-
ka i absolwencka mikroprzedsi´biorczoÊç
– pierwsze kroki w biznesie”), jednà z naj-
cenniejszych korzyÊci udzia∏u w nim sà
konsultacje, które majà pozwoliç uczest-
nikom skorzystaç z wiedzy i pomocy spe-
cjalistów na etapie rejestracji firmy, a tak-
˝e przy podejmowaniu decyzji, co do dal-
szych kroków zwiàzanych z rozwojem
przedsi´biorstwa. – Kilka godzin sp´dzo-
nych z nauczycielem akademickim, a za-

razem przedsi´biorcà-praktykiem w jed-
nej osobie, pozwoli∏o mi dobrze przygo-
towaç biznesplan dla mojego mikroprzed-
si´biorstwa – dzieli si´ swoimi przemy-
Êleniami jeden z beneficjentów.

Pomoc doradcza b´dzie dotyczy∏a ró˝-
nych aspektów zwiàzanych z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci gospodarczej, takich jak:
diagnoza potrzeb przedsi´biorstwa, zdefi-
niowanie rodzaju oraz zakresu potrzebnej
pomocy, u∏atwienie dost´pu do zaawanso-
wanych us∏ug doradczych i szkoleniowych,
korzystanie z instrumentów wsparcia do-
st´pnych dla mikroprzedsi´biorców.

– Niewàtpliwie podczas konsultacji,
majàc do swej dyspozycji specjalistów,
m∏odzi ludzie b´dà mogli na bie˝àco roz-
wiàzywaç konkretne problemy, przed któ-
rymi stoi lub stanàç mo˝e ich mikroprzed-
si´biorstwo – wnioskuje Pawe∏ St´pieƒ.

Unijne wsparcie
Uczestnicy programu po zdobyciu

praktycznej wiedzy, praktycznie przygo-
towani do za∏o˝enia w∏asnej firmy, b´dà
mogli staraç si´ o dofinansowanie dwoja-
kiego rodzaju – w postaci wsparcia pomo-
stowego oraz jednorazowej dotacji inwe-
stycyjnej. Wsparcie pomostowe, wyp∏aca-
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Wdniach 10–12 maja 2006 r.
odby∏o si´ III Ogólnopolskie
Sympozjum Cz∏owiek i Âro-

dowisko Przyrodnicze Pomorza Za-
chodniego

To ogólnopolskie sympozjum zosta∏o
zorganizowane z okazji XX-lecia Wydzia-
∏u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu
Szczeciƒskiego przez dr hab. Jolant´ Tara-
siuk, prof. US oraz prof. dr. hab. Jana K´p-
czyƒskiego – prodziekana ds. nauki WNP,
którzy przewodniczyli obradom. Uroczy-
stego otwarcia sympozjum dokonali pro-
rektor ds. nauki US – prof. dr hab. Andrzej
Witkowski i dziekan Wydzia∏u Nauk Przy-
rodniczych US – prof. dr hab. Ryszard Bo-
rówka. Ponadto przemówienia wyg∏osili
prezydent Szczecina Marian Jurczyk, pre-
zes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej prof.

dr hab. Maciej ˚y-
licz, prorektor ds.
nauki i wspó∏pracy
z zagranicà Akade-
mii Rolniczej prof.
dr hab. in .̋ Krzysz-
tof Formicki.

Sympozjum by-
∏o doskona∏à okazjà do przybli̋ enia Wydzia-
∏u Nauk Przyrodniczych. Prof. dr hab. Ali-
na Joanna M∏yƒczak przypomnia∏a histori´
powstania WNP, o aktualnej dzia∏alnoÊci
naukowo-badawczej mówi∏ prof. dr hab. Jan
K´pczyƒski. Nie zabrak∏o te˝ referatów te-
matycznych, o ró˝norodnoÊci biologicznej
i cz∏owieku jako problemie globalnym
w perspektywie regionalnej opowiada∏ prof.
dr hab. Bogdan Jackowiak; rol´ genów
w sporcie omówi∏ prof. dr hab. Zbigniew
WaÊkiewicz. Ponadto – dodajàc sympozjum

charakteru mí dzynarodowego – prof. Björn
A. Malmgren wyg∏osi∏ referat pod tytu∏em
„Climate change in the Caribbean on annu-
al-to-millennial time scale”.

Obrady, w których bra∏o udzia∏ oko-
∏o 250 osób, by∏y kontynuowane w ¸uk´-
cinie w oÊrodku wczasowym „Wrzos”.
Sympozjum zosta∏o sfinansowane przez
Prezydenta, Urzàd Miasta Szczecina, Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej, Bank Pekao SA
oraz Uniwersytet Szczeciƒski.

prof. dr hab. Jan K´pczyƒski
prodziekan ds. nauki WNP
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III Ogólnopolskie Sympozjum Cz∏owiek i Ârodowisko Przyrodnicze Pomorza Zachodniego

Uniwersytet Szczeciƒski od lat po-
dejmuje dzia∏ania na rzecz naj-
starszego pokolenia. Wspoma-

ganie cz∏owieka starszego, jak równie˝
integracja mi´dzypokoleniowa, to prio-
rytetowe zadania Zak∏adu Pedagogiki
Spo∏ecznej Instytutu Pedagogiki, który
wspó∏pracuje z Uniwersytetem Trzecie-
go Wieku w Szczecinie, Polskim Towa-
rzystwem Gerontologicznym oraz do-
mami pomocy spo∏ecznej

Wychodzàc naprzeciw spo∏ecznemu
zapotrzebowaniu na interdyscyplinarnà,
wolnà od stereotypów, wiedz´ dotyczàcà
starzenia si´ i staroÊci cz∏owieka
w dniach 9 – 10 maja 2006 r. w Szczeci-
nie odby∏a si´ Mi´dzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa nt. „Humanistyka wobec
staroÊci”, zorganizowana przez Zak∏ad
Pedagogiki Spo∏ecznej Instytutu Pedago-
giki Uniwersytetu Szczeciƒskiego,
przy wspó∏udziale Polskiego Towarzy-

stwa Gerontologicznego Oddzia∏
w Szczecinie. 

Wystàpienia prezentowane podczas
obrad dotyczy∏y zagadnieƒ zwiàzanych
z filozofià ˝ycia w staroÊci, staroÊcià
w kulturach Êwiata, cz∏owiekiem starym
w zbiorowoÊciach spo∏ecznych, spo∏ecz-
nym wspomaganiem ludzi starych, ˝y-
ciem aktywnym w staroÊci, opiekà me-
dycznà w staroÊci. W konferencji uczest-
niczy∏o 120 osób, reprezentujàcych oÊrod-

Âwiat przyjazny staroÊci

Sympozjum
na XX-lecie

ne w wysokoÊci 700 z∏ miesi´cznie przez 6
miesi´cy, to bezzwrotne wsparcie finan-
sowe u∏atwi przetrwanie oraz osiàgni´cie
dobrej kondycji finansowej nowo zareje-
strowanej firmy. Natomiast jednorazowa
dotacja inwestycyjna na rozwój dzia∏alno-
Êci gospodarczej polega na udzieleniu no-
wo zarejestrowanym przedsi´biorcom jed-
norazowego wsparcia kapita∏owego, u∏a-

twiajàcego sfinansowanie pierwszych wy-
datków/inwestycji. – Maksymalna wyso-
koÊç jednorazowej dotacji mo˝e wynieÊç
nawet do 20 000 z∏ i w swej istocie ma po-
zwoliç sfinansowaç zakup niezb´dnego
do prowadzenia w∏asnego biznesu sprz´-
tu – przewiduje Andrzej ¸uc.

WysokoÊç dotacji uzale˝niona jest
od wykazanych przez przedsi´biorc´ po-

trzeb zwiàzanych z planowanà inwestycjà.
Ze Êrodków dotacji pokrywanych jest 75
proc. kosztów kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia pomocà, a pozosta∏e 25 proc. pono-
si przedsi´biorca ze Êrodków w∏asnych.
Pierwsze firmy w ramach projektu powin-
ny powstawaç na poczàtku 2007 roku. 

Edyta Kowalczyk
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ki akademickie w kraju i za granicà
(W∏ochy, Niemcy, S∏owacja, Rosja), ana-
lizujàcych staroÊç z punktu widzenia ró˝-
nych dyscyplin humanistycznych, takich
m.in. jak: pedagogika, filozofia, socjolo-
gia, psychologia, polityka spo∏eczna, de-
mografia, literaturoznawstwo, etnografia.
Do udzia∏u w konferencji zaproszono
równie˝ s∏uchaczy Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku oraz praktyków, osoby pracu-
jàce z ludêmi starszymi na co dzieƒ.
W toku interdyscyplinarnej dyskusji
nad starzeniem si´ i staroÊcià cz∏owieka
wskazane zosta∏y zagro˝enia egzystencji
cz∏owieka w ostatniej fazie ˝ycia, prze-
jawiajàce si´ g∏ównie w wykluczaniu
ekonomicznym, spo∏ecznym, politycznym
najstarszego pokolenia, niewystarczajà-
cym zabezpieczeniu na staroÊç. Równo-
czeÊnie, wyraênie sformu∏owano zadania
stojàce przed staroÊcià, w wymiarze in-
dywidualnym i spo∏ecznym, wskazano
mo˝liwoÊci rozwojowe tej fazy ˝ycia,
podkreÊlajàc rol´ wszechstronnej aktyw-
noÊci, niezb´dnej dla jak najd∏u˝szego

podtrzymywania niezale˝noÊci i samo-
dzielnoÊci ludzi starszych. 

W przygotowaniu konferencji aktyw-
nie uczestniczyli studenci Instytutu Peda-
gogiki, przygotowujàc wystaw´ prac pla-
stycznych nt. „StaroÊç w ˝yciu cz∏owie-
ka”, ilustrowanà wierszami polskich po-
etów. Podczas konferencji studenci, wspól-
nie ze s∏uchaczami Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, uczestniczyli w warsztatach in-
tegracyjnych „Dodaç ˝ycia do lat”. Spo-
tkania tego typu, na co zwracali uwag´
uczestnicy, ∏àczà pokolenia. Wspólna za-
bawa, taƒce integracyjne, tworzenie no-
wych rzeczy, pozwalajà pokonaç dystans,
pobudzajà do refleksji nad w∏asnym wi-
zerunkiem staroÊci. 

Konferencji towarzyszy∏a ponadto wy-
stawa fotografii „Oblicza staroÊci”, przy-
gotowana we wspó∏pracy m.in. z Polskim
Towarzystwem Gerontologicznym, Stowa-
rzyszeniem Wiedzy o Ludach i Ziemi. Pre-
zentowane zdj´cia z ró˝nych stron Êwiata
zach´ca∏y do refleksji nad biegiem ˝ycia
cz∏owieka, czego dowodem mo˝e byç za-

mówienie wystawy do ¸odzi. Z du˝ym
zainteresowaniem spotka∏ si´ równie˝
spektakl teatralny „WÊcieklica”, Witkace-
go, wystawiony przez studentów Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Szczecinie.

MyÊlàc o Êwiecie przyjaznym staro-
Êci, nale˝a∏oby wypracowaç strategi´ pro-
mowania nowego wizerunku staroÊci, tak
aby cz∏owiek stary nie by∏ postrzegany
wy∏àcznie jako obcià˝enie dla innych.
Mi´dzynarodowa Konferencja Naukowa
„Humanistyka wobec staroÊci” zapoczàt-
kowa∏a interdyscyplinarnà dyskusj´
nad problemami staroÊci, stanowiàcà
pierwszy krok do zmiany nastawienia spo-
∏ecznego do ludzi starych, który powinien
prowadziç do zintegrowanych, d∏ugofalo-
wych dzia∏aƒ podejmowanych przez
przedstawicieli ró˝nych dyscyplin huma-
nistycznych, zmierzajàcych do konkret-
nych zmian rzeczywistoÊci spo∏ecznej,
dzia∏aƒ, w które by∏yby zaanga˝owane
wszystkie pokolenia.

dr Beata Bugajska

Warsztaty integracyjne towarzyszàce konferencji
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Niektórzy osiàgajàc s´dziwy wiek
tracà si∏y i ch´ç do ˝ycia. Nie wie-
dzà, co poczyniç z ogromem wol-

nego czasu. Zamykajà si´ w sobie, pra-
gnàc w koƒcu nie robiç nic – tylko odpo-
czywaç. Ale sà i tacy, którzy zabierajà si´
do pracy ze zdwojonà energià. 80-letni
dr Tadeusz Zwilnian Grabowski, szcze-
ciƒski pisarz i publicysta, w∏aÊnie obro-
ni∏ swojà rozpraw´ doktorskà w Insty-
tucie Polonistyki i Kulturoznawstwa US 

Urodzi∏ si´ w Wilnie w 1926 roku. Tam
te˝ ukoƒczy∏ szko∏´ podstawowà, rozpoczà∏
nauk´ w gimnazjum i tam te˝ „z∏apa∏ bak-
cyla pisarstwa”, wydajàc fragment powie-
Êci przygodowo-podró˝niczej „Dla chleba”
opublikowanej w „Expresie Wileƒskim”.
W 1946 r. otrzyma∏ II nagrod´ w konkur-
sie na dokoƒczenie „Kariery Nikodema
Dyzmy” organizowanym przez „Dziennik
¸ódzki”. Rok póêniej zapisa∏ si´ na Wy-
dzia∏ Filologii Polskiej Uniwersytetu ¸ódz-
kiego. W ˝yciu jego nie brakowa∏o sytuacji
niecodziennych, dwukrotnie by∏ aresztowa-
ny (w 1944 i 1949) – raz by∏o to na dwana-
Êcie dni przed planowanym Êlubem. Po wyj-
Êciu z wi´zienia i przybyciu do Szczecina,
nie mogàc znaleêç pracy umys∏owej ima∏
si´ ró˝nych zaj´ç, ale nigdy pisarstwa nie
zaniedba∏. Zosta∏ zaocznym studentem po-
lonistyki na Uniwersytecie Warszawskim,
pracowa∏ i nadal pisa∏. 

Opublikowa∏ m.in. ponad 600 artyku-
∏ów prasowych, ponad 20 pozycji ksià˝ko-
wych (w tym cztery poÊwi´cone rodzinne-
mu miastu). Jest autorem monografii Szcze-
ciƒskich Teatrów Dramatycznych w la-
tach 1945–1985 i 60 szkiców o literaturze
regionu szczeciƒskiego. Ponadto jest za∏o-
˝ycielem biblioteczki pisarzy szczeciƒskich
i jako pierwszy prze∏o˝y∏ z j´zyka niemiec-
kiego apokryfy starotestamentowe Ksi´gi
Henocha. Ze szkolnictwem wy˝szym
w Szczecinie jest zwiàzany od 1973 roku,
gdzie w Wy˝szej Szkole Pedagogicznej pro-
wadzi∏ wyk∏ady z historii literatury polskiej,
literatury ludowej i regionalnej. W 1980 r.
przeszed∏ na emerytur ,́ co oznacza∏o – wi´-
cej czasu na dalszà prac .́ Bra∏ udzia∏ w licz-

cownika w pewnym obszarze badaƒ, zw∏asz-
cza badaƒ literatury regionalnej – tak o dzia-
∏alnoÊci naukowo-dydaktycznej i o dorob-
ku naukowym najstarszego dra na US wy-
powiada si´ prof. dr hab. Erazm Kuêma.

Ze wzgl´du na swój wiek, literat
po obronie rozprawy zostanie najstarszym
doktorem Êwiata. Zach´cany przez rodzi-
n´ i znajomych, chcia∏ zg∏osiç to do Ksi´-
gi rekordów Guinnessa. Na drodze sta-
n´∏y przeszkody finansowe:

– Ju˝ samo uruchomienie procedury
rejestracji to wydatek oko∏o 200 funtów
brytyjskich – mówi sam zainteresowany.
– A to zdecydowanie ma∏o nie jest. Do te-
go z pewnoÊcià dosz∏yby z czasem i inne
koszty, wi´c na razie musz´ z tego zamia-
ru zrezygnowaç.

I bez wpisu do Ksi´gi rekordów Guin-
nessa literat doczeka∏ si´ uznania. W pod-
r´czniku dla klas XI – XII „Literatura pol-
ska XX wieku” dla szkó∏ z polskim j´zy-
kiem nauczania na Litwie, opracowanym
przez dr filologii Halin´ Turkiewicz, figu-
ruje jako „wnikliwy znawca poezji wspó∏-
czesnej”, autor „Wilniady” i „Tryptyku ka-
tyƒskiego”. O nim te˝ powsta∏a jedna
z prac magisterskich na Litwie. 

Ma∏gorzata Radomska
Zainteresowanych twórczoÊcià T.Z. Grabowskiego 

zapraszamy na stron´ internetowà http://tzg.szc.pl

nych konferencjach
naukowych zarówno
regionalnych, jak i za-
granicznych. Podczas
jednej z nich, Mi´dzy-
narodowej Konferen-
cji Naukowej zorgani-
zowanej przez Instytut
Historii Uniwersytetu
Szczeciƒskiego i To-
warzystwo Naukowe
im. Tarasa Szewczen-
ki pt. „Polska – Ukra-
ina historia, polityka,
kultura” w 1998 roku,
wyg∏osi∏ referat „Józef
¸obodowski a sprawa
polsko-ukraiƒska”. To
w∏aÊnie ta postaç tak
zafrapowa∏a Tadeusza
Grabowskiego, ˝e po-
Êwi´ci∏ jej rozpraw´
doktorskà.

– Po pierwsze,
jest to bardzo barwna
postaç, a jednoczeÊnie nie tak popularna
– mówi autor. – To w∏aÊnie przez mojà
monografi´ zatytu∏owanà „Arkadia stepo-
wa. Dziedzictwo Ukrainy w poezji Józefa
¸obodowskiego” pragn´ t´ postaç przybli-
˝yç. Ju˝ dwanaÊcie lat zajmuj´ si´ tym te-
matem i tyle te˝ czasu powstawa∏a moja
praca. Dlaczego tak d∏ugo? Pierwszym po-
wodem by∏a zmiana promotora pracy, co
przyznaj´, by∏o moim b∏´dem. Z drugiej
strony dotar∏em do wszelkich niezb´dnych
materia∏ów, nie∏atwych do zdobycia. 

Rozprawa doktorska zosta∏a ukoƒczo-
na i pozytywnie zrecenzowana. Lata pra-
cy nad doktoratem, jak i opinie na jego
temat mówià same za siebie:

– Nie mam wàtpliwoÊci, ˝e rozprawa
doktorska mgra Tadeusza Grabowskiego
w pe∏ni odpowiada warunkom kryterium
stawianym pracom tego typu i ˝e zatem
na tej podstawie autor z powodzeniem
mo˝e si´ ubiegaç o dopuszczenie go
do dalszych etapów przewodu doktorskie-
go – tak o monografii Józefa ¸obodow-
skiego napisa∏ jeszcze przed obronà prof.
dr hab. Jerzy Âwi´ch.

Doceniony zosta∏ tak˝e ca∏okszta∏t dzia-
∏alnoÊci szczeciƒskiego pisarza i wielolet-
niego dzia∏acza na rzecz kultury i oÊwiaty.

– Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e i uczelnia
skorzysta∏a z pasji naukowych dra Grabow-
skiego i zyska∏a w nim cennego wspó∏pra-

Rektor US - prof. zw. dr hab. W. Tarczyƒski podczas promocji doktorskiej
T. Zwilniana Grabowskiego
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Jan Amos Komeƒski, czeski peda-
gog i reformator oÊwiaty, mawia∏,
˝e ca∏e ˝ycie jest szko∏à. Zesta-

wiajàc te s∏owa z dorobkiem nauko-
wym prof. zw. dr hab. Danuty Koê-
mian, widaç, ˝e niosà ze sobà nie tylko
metaforyczne znaczenie

24 kwietnia 2006 roku przypad∏ 70.
jubileusz pani profesor. Z tej okazji trzy
dni póêniej odby∏o si´ uroczyste spotka-
nie w sali nr 2 im. Boles∏awa Sadaja, upa-
mi´tniajàce intensywnà prac´ prof. Da-
nuty Koêmian w licznych placówkach dy-
daktycznych i naukowych. 

Swojà karier´ zacz´∏a uzyskaniem ty-
tu∏u technika analityki na zakoƒczenie
dwuletniego okresu nauki w OÊrodku
Ârednich Szkó∏ Medycznych przy ul. Bro-
niewskiego 9 w Szczecinie. Tam nauczy-
∏a si´ precyzji w pracy. 

– By∏ to dla mnie trudny okres. Mia-
∏am na utrzymaniu córk´, oboje z m´˝em
nie mogliÊmy liczyç na pomoc ze strony
rodziny – wspomina pani profesor.

Zaproponowanà prac´ w Zak∏adzie
Mikrobiologii Lekarskiej na Pomorzanach
by∏a zmuszona odrzuciç ze wzgl´du
na ma∏e dziecko. Przez 10 lat pe∏ni∏a funk-
cj´ nauczycielki chemii w OÊrodku Âred-
nich Szkó∏ Medycznych w Szczecinie.

– Moim pragnieniem by∏a jednak
praca na uczelni wy˝szej – podaje.
– W trzecim roku pracy nauczycielskiej
zosta∏am skierowana do Warszawy
na szeÊciotygodniowe kszta∏cenie peda-
gogiczne dla nauczycieli szkó∏ zawodo-
wych. Ucz´szczali na nie nauczyciele
ró˝nych szkó∏ dla pozyskania wiedzy
z dziedziny pedagogiki, teorii wycho-
wania, psychologii i dydaktyki. Egza-
miny odbywa∏y si´ u wybitnych uczo-
nych, takich jak Wincenty Okoƒ czy
Czes∏aw Kupisiewicz. Wówczas to uzna-
∏am pedagogik´ za dziedzin´ niezwykle
interesujàcà.

W latach 1965–1970 Danuta Koêmian
odby∏a edukacj´ na Wydziale Filozoficz-
no-Historycznym na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w trybie zaocznym.
Wobec konkurencji oficerów politycz-

nych, wysokich urz´dników paƒstwo-
wych, dyrektorów szkó∏ bez wy˝szego
wykszta∏cenia, nie otrzyma∏a miejsca
na kierunku pedagogika. Po roku nauki
na historii poprosi∏a jednak prof. Beno-
na MiÊkiewicza, opiekuna Punktu Kon-
sultacyjnego UAM, o przeniesienie
na studia pedagogiczne.

Zainteresowanie przedmiotem histo-
ria wychowania pojawi∏o si´ na drugim

i trzecim roku studiów. Seminarium ma-
gisterskie odby∏a u prof. dra hab. Stani-
s∏awa Michalskiego (1928–1990). Dok-
torat równie˝ by∏ przygotowany pod jego
opiekà i dotyczy∏ kszta∏cenia i dokszta∏-
cenia nauczycieli szkó∏ podstawowych
w województwie szczeciƒskim w la-
tach 1945–1970.

Po obronie doktoratu w 1978 r. pod-
j´∏a badania nad szkolnictwem i myÊlà
pedagogicznà II Rzeczypospolitej.
W 1984 r. na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza odby∏a pó∏roczny sta˝, przy-
gotowujàc prac´ habilitacyjnà. 

Profesor Danuta Koêmian pracowa∏a
niemal od poczàtku tworzenia form
kszta∏cenia nauczycieli w Szczecinie
na poziomie wy˝szym. W 1970 r. rozpo-

cz´∏a prac´ w Wy˝szej Szkole Nauczy-
cielskiej, przekszta∏conej w 1973 r.
w Wy˝szà Szko∏´ Pedagogicznà. O dzia-
∏aniu tej uczelni z okazji jej 15-lecia pro-
fesor Koêmian wyda∏a w 1985 r. ksià˝k´
Rozwój Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej
w latach 1968–1983.

Kolokwium habilitacyjne z∏o˝y∏a
w czerwcu 1992 r. przed Radà Wydzia-
∏u Studiów Edukacyjnych UAM, za-
twierdzenie habilitacji nastàpi∏o w grud-
niu 1992 r. Wówczas powo∏ano jà
do tworzenia Zak∏adu Historii Wycho-
wania w Instytucie Pedagogiki Wydzia-
∏u Humanistycznego. Zak∏ad zajmuje si´
dziejami myÊli pedagogicznej w II Rze-
czypospolitej, dziejami kszta∏cenia na-
uczycieli i szkolnictwa wszystkich ty-
pów na Pomorzu Zachodnim i na Ziemi
Lubuskiej.

O wartoÊci tworzonej przez panià pro-
fesor dokumentacji na temat historii rozwo-

ju oÊwiaty na Pomorzu Zachodnim Êwiad-
czy tak˝e dyrektor Instytutu Pedagogiki, dr
hab. prof. US W∏odzimierz Krysiak.

– Pani profesor jest niezwykle zas∏u-
˝onym pracownikiem uczelni – zaznacza,
wskazujàc na wydanà pod redakcjà jubi-
latki w 2003 r. pozycj´ biograficznà Cz∏o-
wiek, nauczyciel, uczony – Boles∏aw Sa-
daj (1908–1997). – Boles∏aw Sadaj by∏
m.in. za∏o˝ycielem Zak∏adu Pedagogiki
w Wy˝szej Szkole Nauczycielskiej
w Szczecinie, filii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza.

W lipcu 1980 r. z inicjatywy prof. Ja-
niny Parafiniuk-Soiƒskiej prof. Koêmian
wspó∏uczestniczy∏a w za∏o˝eniu Szcze-
ciƒskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Do lat 90. pe∏ni∏a tam funkcj´ sekretarza,

Dzwonek 
na 70. jubileusz
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potem nastàpi∏o przy∏àczenie stowarzy-
szenia do Polskiego Towarzystwa Peda-
gogicznego z siedzibà w Warszawie. 

Przez powo∏anie Wydzia∏u Teologicz-
nego Uniwersytet Szczeciƒski powróci∏
do genezy uniwersytetów europejskich,
które integrowa∏y w swojej strukturze teo-
logi´, filozofi´, prawo i medycyn´. W la-
tach 1999–2004 prof. Danuta Koêmian
pe∏ni∏a funkcj´ pe∏nomocnika rektora ds.
powo∏ania Wydzia∏u Teologicznego. 

– Wydzia∏ Teologiczny na Uniwersy-
tecie Szczeciƒskim zosta∏ stworzony
na bazie kompilacji Seminarium Du-
chownego w Koszalinie, Gorzowie
i Szczecinie. Inauguracja 1 marca 2004 r.
by∏a wydarzeniem wysokiej rangi. 

W ciàgu 20-letniej dzia∏alnoÊci
na Uniwersytecie Szczeciƒskim prof.
Koêmian by∏a promotorem ponad 500

prac magisterskich. Doktoryzowa∏a czte-
rech pracowników naukowych: Zenona
Wilczyƒskiego, El˝biet´ Magier´, Lidi´
Horyƒ, Joann´ Król. Szkolnictwo podsta-
wowe na Ziemi Gorzowskiej Bogumi∏y
Walak, czeka jeszcze na obron´. B´dzie
to pionierska pozycja traktujàca o rozwo-
ju oÊwiaty na tym obszarze kraju. 

Szczególnie wa˝nym obszarem badaw-
czym profesor Koêmian sà dzieje Uniwer-
sytetu Szczeciƒskiego. Powsta∏a na ten te-
mat praca Droga do Uniwersytetu Szcze-
ciƒskiego w opinii prasy centralnej i regio-
nalnej w latach 1985–2000, a tak˝e wst´p
do albumu o Uniwersytecie Szczeciƒskim
pt. Uniwersytet wczoraj i dziÊ. Autorka zre-
dagowa∏a tak˝e has∏o „Uniwersytet Szcze-
ciƒski” w Encyklopedii Pedagogiki XXI w.
pod red. Tadeusza Pilcha. Ostatnià pracà
dotàd napisanà jest maszynopis ksià˝ki Stu-

denci Uniwersytetu Szczeciƒskiego i ich
organizacje w latach 1985–2000 zrecen-
zowana w Uniwersytecie Jagielloƒskim.
Artyku∏y i rozprawy profesor Danuty Koê-
mian by∏y publikowane na ∏amach wydaw-
nictw w Uniwersytecie Poznaƒskim, Aka-
demii Pedagogicznej w Bydgoszczy, Uni-
wersytecie Âlàskim, Uniwersytecie Opol-
skim, Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim, Uniwersytecie Szczeciƒskim, Paƒ-
stwowej Wy˝szej Szkole Zawodowej w Go-
rzowie i innych. Wykaz niektórych publi-
kacji mo˝na znaleêç na stronie: www.szto-
bryn.virgo.com.pl 

Co po jubileuszu? Dyrektor Instytutu
Pedagogiki ma nadziej´ na dalszà wspó∏-
prac´. Zgodnie ze s∏owami Rados∏awa
Szymczuka: „nauki nigdy za wiele”.

El˝bieta Âliwiƒska

Dla nas, przyjació∏ i jego wielo-
letnich wspó∏pracowników, Ju-
bilat pozostaje urodzonym na-

uczycielem, wzi´tym wyk∏adowcà aka-
demickim z powa˝nym dorobkiem pu-
blikacyjnym przydajàcym wysokà ran-
g´ naukowà dokonaniom Wies∏awa
Burgera: znakomitego badacza, uzna-
nego historyka i politologa

Swoje nauczycielskie pos∏annictwo
rozpoczyna∏ ju˝ jako siedemnastolatek,
Êwie˝o upieczony maturzysta. By∏
rok 1953, kiedy kraj obchodzi∏ w∏aÊnie ˝a-
∏ob´ po Êmierci Wielkiego Nauczyciela,
a powiat ∏obeski (tak jak i pozosta∏e oÊrod-
ki Pomorza Zachodniego) nie mia∏ po pro-
stu „kim uczyç” wiejskich dzieci. Utalen-
towany go∏owàs Wiesiek sta∏ si´ szansà
swego czasu, gotowy wype∏niç naprawd´
pi´knà, naprawd´ romantycznà misj´.
Na tyle jednak samokrytyczny, na tyle roz-
tropny, ˝e nie zapomnia∏ o koniecznoÊci
samokszta∏cenia, podnoszenia pedagogicz-
nych kwalifikacji. Po 11 latach wyst´po-
wania w tej roli uchodzi∏ za jednego z lep-
szych „terenowych” nauczycieli, wielo-
krotnie nagradzany przez w∏adze oÊwia-
towe. Nie sposób jednak w tym miejscu
nie zauwa˝yç, ˝e w takich to, znamiennych

Dekady Profesora
Burgera okolicznoÊciach, w oddaleniu od centrów

kulturalnych i naukowych, prze˝y∏ Wie-
s∏aw swojà m∏odoÊç, swoje najlepsze lata.

W Szczecinie znalaz∏ si´ w 1964 r., ja-
ko w pe∏ni wykwalifikowany historyk,
z „krakowskim” magisterium w kieszeni.
Przeniesiony zosta∏ do szkolnictwa ponad-
podstawowego. Przez kolejne dziesi´ç lat
naucza∏ swego przedmiotu w tutejszych
technikach, wyk∏adajàc równoczeÊnie pro-
blemy nauki o spo∏eczeƒstwie. Zwieƒcze-

niem niejako Jego s∏u˝by w oÊwiacie by-
∏o oficjalne mianowanie (z dniem 14 paê-
dziernika 1973 r.) Wies∏awa Burgera pro-
fesorem szko∏y Êredniej.

Rok póêniej sta∏o si´ to, do czego
przygotowywa∏ si´ od d∏u˝szego czasu:
przekroczy∏ kolejny, zasadniczy próg swo-
jej zawodowej kariery, rozpoczà∏ prac´
w Wy˝szej Szkole Morskiej w Szczeci-
nie. Przyszed∏ tu ju˝ z pewnym dorobkiem
naukowym, przypiecz´towanym stopniem
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doktora nauk humanistycznych, uzyska-
nym w poznaƒskim Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza. Doktorat koronowa∏ ba-
dania naszego Jubilata nad zagadnieniem
ruchu ludowego na Pomorzu Zachodnim:
od poczàtków powojennej polonizacji tych
ziem, po polski Paêdziernik.

Wydawa∏o si´, ˝e dekadowy cykl
przebiegu Jego kariery przestanie tym
razem obowiàzywaç. Poniekàd tak si´
sta∏o, jako ˝e pozostawa∏ etatowym pra-
cownikiem WSM przez ponad dwadzie-
Êcia lat. Aby jednak owej „burgerow-
skiej” tradycji sta∏o si´ zadoÊç, w mi´-
dzyczasie – w∏aÊnie po kolejnych dzie-
si´ciu latach – uzyskuje (tak˝e w UAM)
habilitacj´, a wi´c upragniony status sa-
modzielnego pracownika naukowego.
Podstaw´ tego istotnego dla akademic-
kiego statusu Wies∏awa Burgera awansu
stanowi∏a obszerna publikacja analizu-
jàca stanowisko ruchu ludowego wobec
kwestii spo∏eczno-ustrojowych II Rze-
czypospolitej. Rosnàcy cenzus naukowy
oraz Êrodowiskowy mir Jubilata niesie
oczywiste konsekwencje: m.in. w posta-
ci przyj´cia propozycji erygowanego
wówczas Uniwersytetu Szczeciƒskiego
zatrudnienia na drugim etacie w Insty-
tucie Politologii. Nie mog´ odmówiç so-
bie przyjemnoÊci skonstatowania, ˝e by∏
to rok 1984, w którym równie˝ ni˝ej pod-
pisany uzyska∏ podobny anga˝ w Uni-
wersytecie – z tym, ˝e w bratnim Insty-
tucie Historii.

Habilitacja wyznacza nie tylko chro-
nologicznà, lecz i merytorycznà cezur´
dydaktycznej i naukowej dzia∏alnoÊci

Wies∏awa Burgera. Zgodnie z ówczesnà
regu∏à mianowany zostaje docentem,
utrwala si´ równie˝ Jego obecnoÊç we
w∏adzach Studium Nauk Spo∏ecznych
Wy˝szej Szko∏y Morskiej. Kierowa∏ jed-
noczeÊnie Zak∏adem Filozofii i Nauk
o Polityce. W dorobku publikacyjnym
Burgera odnajdziemy ju˝ wtedy dwie
ksià˝ki oraz kilkadziesiàt rozpraw, arty-
ku∏ów i referatów. Zagadnienie ruchu lu-
dowego, jak wiemy, zajmowa∏o w tym
zestawie wiodàce miejsce. Dodajmy, ˝e
rozprawa habilitacyjna wyró˝niona zo-
sta∏a nagrodà ministerialnà. Systematycz-
nie jednak ros∏a iloÊç opracowaƒ polito-
logicznych, a wi´c dziedziny stanowiàcej
g∏ówny przedmiot wyk∏adów Wies∏awa
Burgera w WSM. Stopniowo zaintereso-
wania badawcze Jubilata przesuwajà si´
w kierunku niemcoznawczym, kwestii et-
nicznych oraz zagadnieƒ ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej. Profesor (W. Burger otrzy-
ma∏ stosownà nominacj´ w 1991 r.) móg∏
je rozwijaç przede wszystkim w Uniwer-
sytecie Szczeciƒskim, gdzie zgromadzi∏
wokó∏ siebie grono m∏odych, dobrze ro-
kujàcych badaczy.

W dorobku bezpoÊrednio sygnowanym
przez Profesora i decydujàcym, jak si´ wy-
daje, o nast´pnych Jego awansach nauko-
wych najwa˝niejsza okaza∏a si´ problema-
tyka niemiecka. PoÊwi´ci∏ jej dotychczas,
nie liczàc kilkunastu artyku∏ów i refera-
tów, cztery ksià˝ki. Oddajmy tym razem
g∏os Autorowi, który w sporzàdzonej dla
UAM autoocenie w roku 2000 pisze co
nast´puje: „Przedmiotem moich szczegól-
nych zainteresowaƒ by∏a niemiecka myÊl

zachodnioniemieckich partii CDU/CSU,
SPD i FDP. Swoje badania skoncentrowa-
∏em nad zagadnieniami zjednoczenia Nie-
miec, jednoÊci narodu niemieckiego, in-
tegracji europejskiej jako jednej z dróg roz-
wiàzania problemu niemieckiego”.

Z tak uj´tej perspektywy opisa∏ kolej-
no lata 1945–1954, 1955–1989
oraz 1945–1990. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e
jeden z najwa˝niejszych problemów poli-
tycznych powojennego Êwiata znalaz∏
w Wies∏awie Burgerze swojego historyka
– dodajmy: obiektywnego i dociekliwego.
Podobnie ocenili dokonania Autora recen-
zenci Jego wniosku o tytu∏ profesora, któ-
ry otrzyma∏ z ràk Prezydenta RP w poczàt-
kach 2001 r. Przypiecz´towaniem tego suk-
cesu by∏a kolejna ksià˝ka Profesora, pra-
wie 500-stronicowa „ceg∏a” odbierana
przez czytelników jako Êwietna synteza pro-
blemu zjednoczenia Niemiec w myÊli po-
litycznej zachodnioniemieckich partii.
Dzie∏o to stanowiç b´dzie zapewne znako-
mite dope∏nienie podr´cznych bibliotek nie
tylko zawodowych historyków i politolo-
gów, lecz i licznych „poch∏aniaczy” ksià-
˝ek na temat dziejów najnowszych. Od sie-
bie mog´ dodaç, ˝e mia∏em przyjemnoÊç
wr´czaç nie tak dawno na posiedzeniu Se-
natu US, podpisany przez naszego resor-
towego ministra, dokument nadajàcy Wie-
s∏awowi Burgerowi godnoÊç profesora
zwyczajnego. To zas∏u˝ony „ekwiwalent”
m.in. za wy˝ej wymienionà „ceg∏´”.

Rzecz jasna, ˝e ten skondensowany za-
pis przedsi´wzi´ç badawczych Profesora
pomija wiele istotnych dokonaƒ. Godzi
si´ np. odnotowaç cztery inne ksià˝ki ty-
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Sympatycy, uczniowie i przyjacie-
le profesora W∏adys∏awa Gór-
skiego mieli przyjemnoÊç s∏uchaç

jego gaw´d ju˝ wielokrotnie. Wyjàtko-
wà okazjà by∏ jubileusz szeÊçdziesi´-
ciolecia pracy w Klubie Garnizono-
wym w Szczecinie, podczas którego
anegdotom, historyjkom i przypowie-
Êciom nie by∏o koƒca

– Pracowa∏em od 1946 roku – roz-
poczà∏ swà d∏ugà, dygresyjnà i jak zwy-
kle barwnà opowieÊç okraszonà dowci-
pem i inteligentnym j´zykiem rodem ze
staropolskiej sztuki gaw´dziarstwa, ju-
bilat. – I trzymam si´ jako tako, ale jak
chc´ si´ puÊciç, to ju˝ trudniej – ˝arto-
wa∏ z pó∏przymkni´tymi oczami. I mi-
mo i˝ sprawia∏ przez to wra˝enie baja-

rza z innego Êwiata, treÊç jego
anegdot by∏a jak najbardziej ak-
tualna i ziemska. Zw∏aszcza
wówczas, gdy z niezmiennà ko-
kieterià i elegancjà godnà d˝en-
telmena dowcipkowa∏ na temat
swojego wieku, wyglàdu czy

zdrowia. – Na wyglàd trzeba sobie za-
pracowaç (…). Nie za przyzwoicie jed-
nak, gdy˝ to zakwasza organizm, ale
i te˝ nie bez umiaru w u˝ywkach, bo
m∏odzie˝ musi mieç dobry przyk∏ad
– celowa∏ w budowaniu mora∏ów ˝ycio-
wych, czym zaskarbia∏ sobie sympati´
zw∏aszcza m∏odzie˝y i ulubionych przez
siebie dam. 
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czàce sygnalizowanego wczeÊniej zakre-
su problemowego. Wiàzaç je nale˝y przede
wszystkim z dydaktycznà sferà dzia∏alno-
Êci Profesora. Ukaza∏y si´ bowiem jako
podr´czniki przygotowane z myÊlà o stu-
dentach obu wy˝szych uczelni, z którymi
Jubilat jest zwiàzany. Wypada w tym miej-
scu odnotowaç, ˝e Profesor Burger prze-
szed∏ w 1998 r. na I etat do Uniwersytetu
Szczeciƒskiego.

Wspomniane podr´czniki, to dwa
przewodniki metodyczne nauki o polity-
ce i nauki o paƒstwie oraz dwie edycje
wydawnictwa poÊwi´conego europejskim
procesom integracyjnym. Na specjalnà
wzmiank´ zas∏uguje ksià˝ka oczekiwana
g∏ównie przez studentów politologii, hi-
storii i socjologii oraz zachodniopomor-
skich filologów, a zatytu∏owana „Etnicz-
ne ods∏ony pogranicza”. Rzecz dotyczy
oczywiÊcie pogranicza polsko-niemiec-
kiego i stanowi efekt podkreÊlanej ju˝
wspó∏pracy Jubilata z m∏odszymi kolega-
mi z Instytutu Politologii. Profesor pod-
jà∏ si´ zredagowania tej naprawd´ po˝y-
tecznej publikacji.

Wokó∏ Profesora Burgera gromadzi
si´ coraz liczniejsza grupa uczniów.
Pierwsze doktoraty obronione zosta∏y
pod Jego kierunkiem w 1993 r. Wypro-
mowa∏ dotychczas pi´ç osób, kolejnych
pi´ç doktoratów sfinalizowanych zostanie
w najbli˝szych latach. Zdecydowana
wi´kszoÊç powstajàcych na Jego semina-
rium prac ma charakter politologiczny.
M∏odzi wychowankowie Profesora stano-
wià ju˝ teraz znakomite, naukowe zaple-
cze szczeciƒskiej politologii, gwarancj´
jej rozwoju. W SZKOLE BURGERA
obowiàzuje bowiem nast´pujàca zasada:
doktorat stanowi niezb´dny warunek na-
ukowej inicjacji, zaistnienia w uczelnia-
nych strukturach. W polskich realiach jed-
nak drog´ do pe∏nego „obywatelstwa”
w uniwersyteckiej republice, akademic-

kiej wolnoÊci otwiera dopiero status sa-
modzielnego pracownika naukowego
– czyli habilitacja. Wszyscy, dos∏ownie
wszyscy uczniowie Profesora deklarujà
jej uzyskanie, niektórzy z nich majà ju˝
jà w zasi´gu r´ki.

PopularnoÊç Profesora Burgera
wÊród m∏odych adeptów politologii po-
twierdzana jest w Jego codziennej pra-
cy dydaktycznej: na wyk∏adach i semi-
nariach magisterskich. W tym roku
otwarta zosta∏a ju˝ druga setka absol-
wentów politologii, którzy magisterskie
szlify uzyskali pod wodzà Naszego Ju-
bilata. Jego wyk∏ady, tyczàce dziejów
najnowszych, od lat odbywajà si´
przy wype∏nionych salach. Posiada sta-
∏ych uczestników swoich zaj´ç konwer-
satoryjnych i s∏ynnych „monografów”
stanowiàcych, jak wiadomo, uznany pro-
bierz akceptowalnoÊci nauczycieli aka-
demickich przez studentów. Nale˝y
do najregularniej nagradzanych nauczy-
cieli akademickich: w∏aÊnie za osiàgni´-
cia dydaktyczno-wychowawcze.

Uznany dorobek naukowy w po∏àcze-
niu z predyspozycjami oratorskimi utrwa-
la profesjonalnà mark´ Jubilata, tworzy
wokó∏ osoby Profesora okreÊlonà aur´,
autentyczne zapotrzebowanie Êrodowi-
skowe. W Êwiecie akademickim mo˝e to
si´ wyra˝aç nade wszystko w cz´stotli-
woÊci zaproszeƒ na pozaregionalne kon-
ferencje naukowe. Wies∏aw wyst´puje
w nich systematycznie; co najmniej kil-
ka razy w roku uczestniczy ponadto
w mi´dzynarodowych spotkaniach histo-
ryków i politologów – zw∏aszcza w nie-
mieckoj´zycznej strefie j´zykowej. Mó-
wi najcz´Êciej o historycznych uwarun-
kowaniach wspó∏czesnych problemów
niemieckich i przeobra˝eƒ cywilizacyj-
nych wÊród spo∏ecznoÊci przygranicznej.
Sam równie˝ organizuje podobne konfe-
rencje w Szczecinie gwarantujàc swoim

autorytetem udzia∏ w nich posiadaczy
presti˝owych nazwisk naukowych.

Szczegó∏owe zestawienie dorobku ba-
dawczego Profesora w∏àczono, zgodnie
z obowiàzujàcà tradycjà, do niniejszej
Ksi´gi. Sumujà si´ te dokonania w god-
nà najwy˝szego szacunku ekspozycj´ na-
ukowej aktywnoÊci, ilustracj´ talentu, któ-
rym tylko nieliczni mogà byç obdarowa-
ni, pracowitoÊci, dzi´ki której dane nam
szanse potrafimy wykorzystaç. Z∏o˝y∏o
si´ to na 10 ksià˝ek, dziesiàtki artyku∏ów,
niezliczonych referatów, wystàpieƒ, re-
cenzji, opracowaƒ materia∏owych itp. Z∏o-
˝y∏o si´ to na uznanie wspólnoty akade-
mickiej, sympati´ studentów, wdzi´cz-
noÊç najbli˝szych wspó∏pracowników.
Z∏o˝y∏o si´ to na pi´kny Jubileusz zas∏u-
˝onego nauczyciela, badacza, wspania∏e-
go kolegi i przyjaciela.

˚yczymy Drogiemu Jubilatowi, nasze-
mu Wies∏awowi dalszej wytrwa∏oÊci w po-
mna˝aniu dorobku swojego i swoich wspó∏-
pracowników, ˝yczymy wszelkiej pomyÊl-
noÊci osobistej i oczywiÊcie zdrowia, któ-
re Tobie Wies∏awie pozwoli nie tylko dalej
realizowaç akademickà powinnoÊç, lecz
i przetrwaç kolejne JUBILEUSZE, do któ-
rych musisz si´ przyzwyczaiç.

PS Ma∏o kto dysponuje tak nieograniczo-
nym repertuarem dowcipów, przekazywa-
nych przy tym w tak sugestywnej formie,
jak Jubilat. To w nich m.in. ujawniasz,
WieÊku, swój krytycyzm wobec wielu s∏a-
boÊci naszego Êwiata, krytycyzm podbu-
dowany jednak, typowym dla naukowca,
obiektywizmem, dystansem i umiarem;
krytycyzm pe∏en cz∏owieczej ˝yczliwoÊci
wobec otoczenia – nieskrywanej sk∏onno-
Êci do humanistycznej harmonii.

Âciskam d∏oƒ
Zdzis∏aw Chmielewski
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Gaw´da o ˝yciu



Najwi´ksza iloÊç dygresji i anegdot do-
tyczy∏a jak zwykle bogatych i nieprawdo-
podobnych wr´cz doÊwiadczeƒ militarnych
oraz przygód wojennych profesora, ˝o∏nie-
rza uniwersalnego i wszechstronnego nie-
mal wszystkich frontów. – Walczy∏em
na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej:
na làdzie, morzu i w powietrzu – opowia-
da∏. – Bra∏em udzia∏ we wszystkich ak-
cjach Brygady Strzelców Karpackich
na froncie afrykaƒskim, m.in. w obronie
Tobruku. Walczy∏em pod dowództwem ge-
nera∏a Kopaliƒskiego, s∏u˝y∏em w piecho-
cie jako zwyk∏y szeregowiec, a tak˝e
na froncie w∏oskim w latach 40. w artyle-
rii przeciwlotniczej, na ró˝nych szczeblach
dowodzenia. Wojn´ zakoƒczy∏em w Szta-
bie Generalnym Wojsk Sprzymierzonych
w Pary˝u, a potem, po demobilizacji jesie-
nià 1946 roku podjà∏em decyzj´ o powro-
cie do Polski, gdzie czeka∏ ju˝ na mnie etat
w Akademii Handlowej w Szczecinie
(obecne wydzia∏y ekonomiczne US
– przyp. red.), w której po dwóch latach
si´ doktoryzowa∏em, zostajàc powo∏anym
na stanowisko profesora kontraktowego
oraz kierownika Katedry Prawa. Przez la-
ta pe∏ni∏em te˝ funkcj´ dziekana. 

Profesor mówi∏ tak˝e podczas spotka-
nia o swojej wieloletniej i bardzo satys-
fakcjonujàcej pracy dydaktycznej ze stu-
dentami i uczniami szkó∏ Êrednich, z któ-
rymi ostatnio wspó∏pracuje. Wspomina∏
te˝ licznà rzesz´ swych absolwentów oraz
doktorantów i habilitantów, których wy-

chowuje i promuje
po dziÊ dzieƒ. Profesor
do dzisiaj jest te˝ czyn-
nym pracownikiem na-
ukowym i dydaktykiem,
zwiàzanym nie tylko ze
Szczecinem, ale tak˝e
z oÊrodkami w Koszali-
nie, Poznaniu, Zakopa-
nem czy ÂwinoujÊciu. 

Jubilat, mimo za-
awansowanego wieku,
przez ca∏y czas trwania
prelekcji sta∏. Swojà
witalnoÊcià i wielkim
poczuciem humoru
oraz ˝ywym umys∏em
przekona∏by do ˝ycia
z pasjà niejednego
sceptyka i abnegata, tak
jak robi∏ to w przypad-
ku swoich rówieÊników,
sprawiajàcych wra˝e-
nie, jakby ktoÊ w trak-
cie spotkania ich oczy
i serca nakarmi∏ kolej-
nà dawkà ˝yciowego
i zawodowego entuzja-

zmu. – Ten cudowny cz∏owiek nieodmien-
nie nape∏nia mnie radoÊcià i wolà ˝ycia
– mówi∏a znana poetka szczeciƒska Ró-
˝a Karcz, obecna na spotkaniu. – Po ta-
kich spotkaniach d∏ugo nie myÊli si´ ani
o Êmierci, ani o chorobach – dopowiada-
li siedzàcy obok starsi paƒstwo. I rzeczy-
wiÊcie, w tym spotkaniu nie
by∏o czasu na dekoncentracj´
czy nud´, bo nawet podczas
degustacji smacznej kawy, czy
w trakcie towarzyszàcego im-
prezie minikoncertu chóralne-
go w wykonaniu „Melodii”,
chóru Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, który pod subtelnà ba-
tutà Ireny Kliber zaprezento-
wa∏ ˝o∏nierskie pieÊni patrio-
tyczne, goÊcie s∏uchali w na-
bo˝nej ciszy i napi´ciu.

– Od lat çwicz´ w klubie
i od lat przyjaêni´ si´ z profe-
sorem – wspomina pani Irena,
dyrektorka chóru. – Pisz´
wiersze, z zawodu jestem na-
uczycielkà i sprawy narodowe,
patriotyczne od zawsze by∏y mi
bardzo bliskie. Mój ojciec by∏
pi∏sudczykiem, ˝yj´ tym sa-
mym, co nasz profesor – do-
daje z dumà. W wykonaniu jej
wokalistów do uszu jubilata
po raz kolejny mog∏y dotrzeç
ulubione „Rzeka marzeƒ” czy
„Kwiaty polskie”. 

Charyzmatyczna i niezmiennie otwar-
ta osobowoÊç profesora skutecznie zahip-
notyzowa∏a zebranych na jubileuszu go-
Êci. Profesor zawsze by∏ przyjacielem stu-
dentów, budujàc z nimi prawdziwà, wie-
lopokoleniowà komityw´:

– Do dzisiaj do mnie piszà z ró˝nych
stron Êwiata i kraju – mówi. – Dlaczego
tak mnie lubili? Mo˝e dlatego, ˝e nigdy
nie ró˝nicowa∏em studentów, nigdy nie
szcz´dzi∏em im swojego czasu ani ser-
ca. Zawsze te˝ podchodzi∏em do nich
indywidualnie, mówiàc do nich po imie-
niu. A ˝e uchodz´ za przedwojennego
d˝entelmena, to zawsze ja pierwszy k∏a-
niam si´ swoim studentkom. 

Poniewa˝ prof. Górski to tak˝e ˝o∏-
nierz, stàd cz´sto mo˝na go spotkaç
w Klubie Garnizonowym na Wawrzynia-
ka w Szczecinie. W∏adys∏aw Górski jest
majorem rezerwy i honorowym ˝o∏nie-
rzem 12. Szczeciƒskiej Dywizji Zmecha-
nizowanej. Ma replik´ bu∏awy marsza∏-
kowskiej oraz szabl´ honorowà. W ma-
ju 2002 r. goÊci∏ w Pa∏acu Prezydenckim
w Warszawie z okazji 60. rocznicy utwo-
rzenia 3. Dywizji Strzelców Karpackich
na terenie Palestyny. – Nigdy nie splami-
∏em honoru – mówi w pewnym momen-
cie. – A wie pani jak to si´ robi? Po pro-
stu, zdejmuje si´ mundur, by go nie po-
plamiç – Êmieje si´ ˝arliwie i takim ro-
zeÊmianym najbardziej go lubimy. 

Joanna Giza-St´pieƒ
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W∏adys∏aw Górski urodzi∏ si´ 22 stycznia 1917
roku w woj. kaliskim. Dyplom magistra praw otrzy-
ma∏ na Uniwersytecie Poznaƒskim w 1939 roku.
Mieszka w Szczecinie od 1946 roku. W la-
tach 1951–1952 oraz 1953–1956 by∏ dziekanem
Wydzia∏u Transportu na szczeciƒskiej uczelni.
Obecnie, jako emerytowany profesor zwyczajny
pracuje na 3/4 etatu jako kierownik Katedry Pra-
wa Transportowego. Jest jedynym ju˝ profesorem,
który rozpoczà∏ prac´ naukowà w Szczecinie
w 1946 roku. Prawo transportowe to jego specjal-
noÊç naukowa – wyda∏ ponad 400 publikacji w kra-
ju i za granicà, w oÊmiu j´zykach. Mi´dzynarodo-
we Centrum Biograficzne w Cambridge uj´∏o jego
osob´ i dorobek naukowy w publikacji Who’s Who
In Education w 1987 roku, zaÊ dwa lata póêniej za-
liczy∏o go do grona pierwszych pi´ciuset osobisto-
Êci na Êwiecie. W 1990 roku Rada Amerykaƒskie-
go Instytutu og∏osi∏a go Cz∏owiekiem Roku, dwa
lata póêniej – Cz∏owiekiem Dekady. Mi´dzynaro-
dowy Instytut w Delware uhonorowa∏ go tytu∏em
doktora honoris causa. W latach 1982–1988 by∏
prezesem Szczeciƒskiego Towarzystwa Naukowe-
go, a w latach 1982–1985 wiceprzewodniczàcym
Komitetu ds. Powo∏ania Uniwersytetu w Szczeci-
nie. W 1993 roku otrzyma∏ za swoje zas∏ugi dla US
zaszczytny tytu∏ doktora honoris causa.
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Teresa Niedba∏a
1950 – 13.03.2006

Po ukoƒczeniu zawodowego technikum
w Szczecinie zatrudniona zosta∏a w Us∏ugo-
wej Spó∏dzielni Pracy „Spójnia”, w la-
tach 1970–1985 w Fabryce Mechanizmów Sa-
mochodowych Polmo SA. W Uniwersytecie
Szczeciƒskim pracowa∏a od 1985 r. do chwili
przejÊcia na rent´ w lutym 2003 r.

Kierownik Dzia∏u Spraw Osobowych mgr
Jolanta Waszkiewicz podaje, ̋ e Teresa Niedba∏a
odznacza∏a si´ szczególnà wra˝liwoÊcià na po-
trzeby innych. By∏a powszechnie lubiana i darzo-
na szczególnym szacunkiem w grupie pracowni-
ków obs∏ugi, którymi zajmowa∏a si´ s∏u˝bowo. 

– Bra∏a pod uwag´ trudne sytuacje ˝ycio-
we pracowników obs∏ugi, które ich spotyka-
∏y i podejmowa∏a wszelkie Êrodki, by je po-
prawiç. Ponadto pomaga∏a osobom starszym
ze swego najbli˝szego otoczenia. O sympatii,
jakà darzyli Jà z nià obcujàcy, Êwiadczy∏ choç-
by brak wolnego miejsca w kaplicy g∏ównej
Cmentarza Centralnego w Szczecinie na po-
grzebie – wspomina pani kierownik.

Bogumi∏a ¸oÊ
1946 – 14.04.2006

Po maturze rozpocz´∏a prac´ w Szczeciƒ-
skim Urz´dzie Morskim, a nast´pnie w Szcze-

ciƒskich Zak∏adach Piwowarsko-S∏odowni-
czych. Prac´ w Politechnice Szczeciƒskiej
podj´∏a w 1972 r., najpierw jako starszy refe-
rent, potem sprawujàc funkcj´ kierownika kan-
celarii Mi´dzynarodowego Instytutu Ekono-
miki Transportu. W 1978 r. zosta∏a kierowni-
kiem samodzielnej sekcji ekonomicznej, 
a 1 wrzeÊnia 1985 r. kierownikiem samodziel-
nej sekcji administracyjnej w Instytucie Eko-
nomiki Transportu Uniwersytetu Szczeciƒ-
skiego. W 1990 mianowano jà kierownikiem
Dziekanatu Wydzia∏u Transportu i ¸àcznoÊci,
w 2005 r. zosta∏a g∏ównym specjalistà w Dzie-
kanacie WZiEU. 14 lutego 2006 r. przesz∏a
na emerytur´. W 1998 r. odznaczona zosta∏a
Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi. 

– Bogumi∏a ¸oÊ by∏à jednym z najd∏u˝ej
pracujàcych pracowników w Instytucie Eko-
nomiki Transportu Wydzia∏u Transportu
i ¸àcznoÊci oraz WZiEU – wspomina prof.
dr hab. Józef Perenc, prorektor ds. finansów
i rozwoju oraz kierownik Katedry Marketin-
gu Us∏ug US. – Przez dwie kadencje, kiedy
pe∏ni∏em obowiàzki dziekana WZiEU, kie-
rowa∏a sekretariatem dziekana, by∏a odpo-
wiedzialna za doktorantów pracujàcych
w trybie eksternistycznym, kierowa∏a admi-
nistracjà i dydaktykà wybranych studiów po-
dyplomowych. By∏a pracownikiem wzoro-

wym, zdyscyplinowanym, uczynnym wobec
ca∏ej rzeszy nauczycieli akademickich, pra-
cowników administracji i obs∏ugi oraz stu-
dentów. 

Anna Matusiewicz
1960 – 15.04.2006

Zatrudniona w Uniwersytecie Szczeciƒ-
skim w 1981 r. w Dziekanacie Wydzia∏u Hu-
manistycznego, od 1990 w Dziekanacie Wy-
dzia∏u Prawa i Administracji. Od 1997 r. pia-
stowa∏a stanowisko w Dziale Nauczania
i Spraw Studenckich. 

Pracownicy z dzia∏u kadr pami´tajà Jej
optymizm ˝yciowy i si∏´ w pokonywaniu trud-
noÊci ˝ycia codziennego. Umia∏a przyjmowaç
z niego to, co Jej przynosi∏o.

– Wielki cz∏owiek, o wielkim sercu i wy-
sokim poziomie kultury osobistej – zaznacza
kierownik Dzia∏u Nauczania i Spraw Studenc-
kich, Krystyna Anusik. 

– Koƒczàc w∏asnà prac´, Anna Matusie-
wicz oferowa∏a swà pomoc pozosta∏ym pra-
cownikom kadr – dodaje Bo˝ena ¸ukaszewicz,
pracownik Dzia∏u Spraw Studenckich. – Tak-
˝e z chorobà nowotworowà, która towarzyszy-
∏a jej ju˝ do koƒca ˝ycia, potrafi∏a przejÊç
do status quo pracownika uczelni, nie pozwa-
lajàc sobie na zaniedbywanie obowiàzków. 
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„Geometria  pociàga dusz´ ku prawdzie 

i nasz wzrok od nizin 

ku wy˝szym przedmiotom podnosi” 

Platon

Prof. Stefan W´grzynowski
wieloletni prezes 

Zarzàdu Oddzia∏u Szczeciƒskiego
Polskiego Towarzystwa Matematycznego,

dyrektor Instytutu Matematyki
Politechniki Szczeciƒskiej,

promotor wielu prac magisterskich 
studentów Uniwersytetu Szczeciƒskiego
odszed∏ w wielowymiarowe przestrzenie

...
Pozostanie jednak na zawsze 

w naszej pami´ci,
w naszych sercach.

Nie zapomnimy 
Jego wyjàtkowych wyk∏adów,

zapa∏u 
w ukazywaniu tajemnic matematyki,

oddania studentom i kolegom, 
uÊmiechu, ˝yczliwoÊci.

Zarzàd Oddzia∏u Szczeciƒskiego PTM,
koledzy i kole˝anki, studenci

Czas jego stanà∏ gwa∏townie. W zegarach ni-
skiego pràdu. Zerwa∏y si´ nagle wskazówki
i spad∏y z powrotem do zera. Przeniknà∏ go
bia∏y kamieƒ, w istot´ jego si´ w˝ar∏. I prze-
jà∏ jà wreszcie na tyle, ˝e sta∏a si´ sama ka-
mieniem. Któ˝ z niej odwali kamieƒ? Kto my-
Êli na nowo rozpostrze. W skroniach g∏´bo-
ko p´kni´tych – tak p´ka na Êcianie tynk

(Karol Wojty∏a „Poezje”)

W czerwcu po˝egnaliÊmy wspania∏ego
Koleg´ i Przyjaciela Kazimierza Baraƒskie-
go. Kaziu by∏ osobà bardzo zaanga˝owanà
w sprawy ludzi i uczelni. 

Ka˝dy, kto zwróci∏ si´ do Niego o rad´
lub pomoc móg∏ liczyç na Jego ˝yczliwoÊç,
a Kaziu przekonany o s∏usznoÊci pomocy po-
trafi∏ przekroczyç granic´ niemo˝noÊci. To,
co dla innych wydawa∏o si´ nieracjonalne, dla
Niego by∏o koniecznoÊcià, a to, co niemo˝li-
we stawa∏o si´ oczywiste i osiàgalne. 

Pytany o sens takiego zaanga˝owania nie-
zmiennie odpowiada∏: „no tak trzeba” i tro-
ch´ przyciszonym g∏osem dodawa∏: „to jest
moja daleka rodzina”. Bliski kolega Kazia An-
drzej Danecki mawia∏ w takiej sytuacji, ˝e
w Polsce nie ma osoby, która mia∏aby tak roz-
leg∏à rodzin´ jak On.

Kaziu by∏ doÊwiadczonym nauczycielem
akademickim, naukowcem o dobrej rzetelnej
wiedzy i warsztacie, dzi´ki czemu posiada∏ zna-
czàcy dorobek naukowy. By∏ o krok od kolej-
nego stopnia naukowego, mawia∏ ˝artobliwie:
„to ju˝ tylko barani skok”. Niestety, nie by∏o
Mu dane zmieniç w czyn znanej sentencji 

Finis coronat opus
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„Finis coronat opus” (koniec wieƒczy dzie∏o).
Ta znana ∏aciƒska maksyma jakby gra∏a z nim
w „chowanego”. Na etapie recenzji wydawni-
czych zmar∏ jeden z recenzentów przed napi-
saniem recenzji. W fazie przygotowania kolo-
kwium habilitacyjnego zmar∏a ˝ona, a kiedy
dotar∏y na wydzia∏ pozytywne recenzje Jego
rozprawy habilitacyjnej – Kaziu ju˝ nie ˝y∏. 

Kaziu by∏ nietuzinkowà postacià zarów-
no w ˝yciu zawodowym, jak i towarzyskim.
W ka˝dà ze swoich aktywnoÊci anga˝owa∏ si´
ca∏kowicie. Wiele z Jego dowcipnych powie-
dzeƒ funkcjonuje przy ró˝nych okazjach. Po-
trafi∏ trudne sytuacje roz∏adowaç dowcipnym
s∏owem czy wymownym gestem. W sytuacji,
gdy ktoÊ by∏ bardzo drobiazgowy i tym sa-
mym ucià˝liwy mawia∏: – Kochani, prawo
wielkich liczb to wyrówna i dajmy temu spo-
kój”. Znane by∏o te˝ w kr´gu znajomych
i wspó∏pracowników Jego powiedzenie: „a to
jest warte tylko gestu Kozakiewicza”. 

Kaziu mia∏ wiele pasji. Od strony zawodo-
wej by∏y to badania, tu cz´sto mawia∏: „Bardzo
lubi´ badania ˝ycia i jego przejawów”. W tym

powiedzeniu kry∏a si´ pewna nu-
ta rubasznoÊci. W ˝yciu prywat-
nym dominowa∏y dwie pasje:
sport i ∏owiectwo. Pierwsza pa-
sja to pi∏ka no˝na – w m∏odoÊci
by∏ reprezentantem m∏odzie˝o-
wej dru˝yny Dolnego Âlàska.
A teraz bardzo czeka∏ na rozpo-
cz´cie mundialu. Pewnie b´dzie
kibicowa∏ razem ze swym imien-
nikiem Kazimierzem Górskim. 

By∏ równie˝ mi∏oÊnikiem
przyrody i barwnie potrafi∏ jà
komentowaç. W kr´gach my-
Êliwskich znane by∏o Jego po-
wiedzenie: „Zawsze czekam
na ten moment, kiedy wezm´
na rami´ swojà luÊni´ i pójd´
do lasu pod∏adowaç swoje s∏o-
neczne baterie”.

Kaziu, Drogi Przyjacielu, 
b´dzie nam Ciebie brakowa∏o

Rodzina i przyjaciele

Karolina Cierpiszewska mia∏a marzenia
i plany. Jej 22-letnie ˝ycie pokaza∏o, ile ener-
gii w niej by∏o. Studiowa∏a, wyje˝d˝a∏a, pra-
cowa∏a, uczy∏a dzieci. Wszystko to zosta∏o na-
gle przerwane, przez rozp´dzony samochód.
Wjecha∏ na parking i wydar∏ jej cia∏u m∏ode
˝ycie. Tego pechowego dnia wraca∏a z przy-
jació∏mi znad morza. Specjalnie wyjechali
przed zakoƒczeniem d∏ugiego weekendu, by
uniknàç korków i brawury na drodze. Takiego
nieszcz´Êcia nikt jednak nie przewidzia∏. Ka-
rolina przyzwyczai∏a wszystkich do swojej nie-
obecnoÊci, spowodowanej licznymi pobytami
za granicà, dlatego wydaje si´, ˝e za chwilk´
pojawi si´ w drzwiach i zacznie opowiadaç
wra˝enia z wyjazdu. Niestety, tak si´ ju˝ nie
dzieje. W progu nikogo nie widaç, a wspo-
mnienia atakujà z ka˝dej strony. Ciep∏a, po-
mocna, z nikim si´ nie k∏óci∏a, jednak trzeba
zaznaczyç, ˝e zawsze mia∏a swoje zdanie i mó-
wi∏a, co myÊli. By∏a niezwykle u∏o˝ona i upar-
ta. Zawsze dochodzi∏a do tego, co chcia∏a. Spi-
sywa∏a wszystkie obowiàzki na dany dzieƒ
i niezale˝nie od sytuacji, realizowa∏a je. Nie-
zwykle pilna studentka III roku filologii ro-
maƒskiej, która nie opuszcza∏a ˝adnych zaj´ç.
Wagarowa∏a raz, obdzwaniajàc wczeÊniej
wszystkich z informacjà, ˝e nie zjawi si´
na uczelni. S∏ucha∏a, polemizowa∏a, wypowia-

Dr Kazimierz Baraƒski urodzi∏ si´ w 1942 roku. W 1967
roku uzyska∏ stopieƒ magistra ekonomii na Wydziale In-
˝ynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szcze-
ciƒskiej. W 1970 roku zosta∏ s∏uchaczem studium dokto-
ranckiego na macierzystym wydziale. Trzy lata póêniej zo-
staje asystentem w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Spo-
∏ecznych. Jego naukowe zainteresowania skupia∏y si´ na ró˝-
nych aspektach dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, a szczegól-
nie motywacji materialnej zatrudnionych. Potwierdzeniem
tych zainteresowaƒ by∏a rozprawa doktorska pt. „Regulacje
p∏ac jako narz´dzie kszta∏towania poziomu i proporcji do-
chodów z pracy”. W kolejnych latach intensywnie pracuje
nad rozprawà habilitacyjnà nt. „Czynnik ludzki w handlu”.
Zmiany w handlu spowodowane rozpocz´ciem transforma-
cji polskiej gospodarki uniemo˝liwi∏y jej zakoƒczenie. 
Mimo du˝ego obcià˝enia procesem dydaktycznym, zdecy-
dowa∏ si´ na przygotowanie kolejnej, drugiej rozprawy ha-
bilitacyjnej pt. „Rynek pracy w regionie”. Niesprzyjajàce
okolicznoÊci powodowa∏y jednak, ˝e termin kolokwium ha-
bilitacyjnego ulega∏ ciàg∏emu odraczaniu. 
Po nag∏ej i ci´˝kiej chorobie zmar∏ 31 maja 2006 roku.

Zawsze uÊmiechní ta
realistka da∏a swoje zdanie, niezwykle uparcie broni∏a

w∏asnych racji. Na uczelni by∏a ogólnie lubia-
na, mia∏a równie˝ Êwietny kontakt z wyk∏a-
dowcami. Lubi∏a si´ uczyç i równie mocno lu-
bi∏a uczyç innych. Udziela∏a korepetycji, uczy-
∏a francuskiego, angielskiego. Powa˝nie my-
Êla∏a o pracy z dzieçmi, z którymi zawsze mia-
∏a dobry kontakt. Przejawia∏a s∏aboÊç do ka˝-
dej, niewinnej i poszkodowanej istoty, jej ma-
rzeniem by∏o za∏o˝enie prywatnego schroni-
ska i przygarnianie wszystkich, zaniedbanych
zwierzaków. By∏a typowà realistkà. Zawsze
wszystko musia∏a przemyÊleç, przeanalizo-
waç. Stara∏a si´ przewidzieç ka˝de niebezpie-
czeƒstwo i mu zapobiec. Patrzy∏a w przysz∏oÊç
spokojnie, ale z radoÊcià. Planowa∏a, kocha∏a,
walczy∏a, Êmia∏a si´. Wydawaç by si´ mog∏o,
˝e podczas tak krótkiego ˝ycia niewiele pozo-
stawi∏a po sobie. Jednak Karolina od dziecka
obdarowywa∏a Êwiat tym, czym mog∏a. Dawa-
∏a z siebie maksimum uczuç, dzieli∏a si´ swo-
jà wiedzà, si∏à i pogodà ducha. 

Rodzice, brat, ch∏opak, przyjaciele, wszyst-
kie osoby, które obdarowywa∏a swojà mi∏oÊcià,
cierpià i odczuwajà niesamowità pustk´. 

– „Ciàgle jeszcze wÊród nas istniejà anio-
∏y (?)”, Karolina by∏a takim anio∏em – przez ∏zy
wypowiedzia∏a na pogrzebie jej przyjació∏ka. 

Âmiech tej niezwykle pogodnej osoby za-
wsze rozbrzmiewa∏ radoÊnie, a otwarte serce i po-
goda ducha dodawa∏a si∏ najbli˝szym. Pozosta∏a
pustka i pi´kne wspomnienia, które przynoszà
niesamowity ból. Pojawi∏o si´ równie˝ uczucie

buntu, sprze-
ciwu, wobec
bezkarnoÊci
kierowców-
-morderców.
– Chcemy
w a l c z y ç
– mówià
przyjació∏ki
Karol iny.
– B´dziemy
pisaç pety-
cje, organizowaç marsze, wykrzykiwaç nasz
sprzeciw. Ka˝dy, kto odbiera ˝ycie powinien
ponieÊç nale˝ytà kar´. Nadal czujemy obec-
noÊç Karoli, zbyt ma∏o czasu min´∏o, by zro-
zumieç. Cz´sto pojawia si´ ch´ç podzielenia
si´ z nià nowinami, refleksjami. Dopiero
po chwili dociera do nas, ˝e ktoÊ brutalnie ode-
bra∏ nam cz´Êç ˝ycia. A my mo˝emy jedynie
wykrzyczeç swój sprzeciw i walczyç o bezpie-
czeƒstwo dla innych – dodajà ze ∏zami
w oczach.

Karolina uÊmiecha si´ ze zdj´cia, jest
obecna we wszystkim co robi∏a, w sercach lu-
dzi, których kocha∏a. By∏a zbyt m∏oda, zbyt
ma∏o widzia∏a, prze˝y∏a. Taka Êmierç wzbu-
dza wielki sprzeciw i ˝al. Pozostawia pustk´,
której nic nie wype∏ni. A na pytanie: „dlacze-
go?”, nigdy nie padnie odpowiedê.

KJ 
Na podstawie rozmowy 
z przyjació∏mi Karoliny
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NajnowoczeÊniejszy obecnie w Eu-
ropie statek badawczy to „Me-
rian”, reprezentujàcy najdosko-

nalsze rozwiàzania wspó∏czesnej myÊli
technicznej, od maszynowni przez labo-
ratoria pok∏adowe po mostek. Przez 10
dni mia∏y okazj´ p∏ywaç na nim dwie
magistrantki z Zak∏adu Paleooceanolo-
gii Uniwersytetu Szczeciƒskiego

Maria Sybilla Merian, Niemka ˝yjà-
ca na prze∏omie XVII/XVIII wieku, to
jedna z pierwszych kobiet, które odwa-
˝y∏y si´ podró˝owaç w nieznane rejony
globu dla dokonywania odkryç i obser-
wacji naukowych. Samotnie odwiedzi∏a
m.in. odleg∏e i niespokojne kolonie ho-
lenderskie w Ameryce Ârodkowej, gdzie
odkry∏a wiele gatunków roÊlin i owadów.
Na czeÊç tej pionierki nauki i dla upa-
mi´tnienia jej dokonaƒ imi´ „Maria S.
Merian” nadano w ubieg∏ym roku nowe-
mu niemieckiemu statkowi badawczemu. 

Statek powsta∏ w ramach umowy
z niemieckà stocznià Kröger-Werft, g∏ów-
nie w Gdaƒskiej Stoczni Maritime, a wy-
posa˝ono go w Stoczni Marynarki Wo-
jennej w Gdyni. Pierwszym mechanikiem
na tym statku jest Polak, który pracuje
w Niemczech od siedemnastu lat i by∏
przy nim od samego poczàtku budowy,
zna wi´c „Merian” od podszewki.

„Merian” to statek zaprojektowany dla
prowadzenia badaƒ w wielu dziedzinach
nauk o morzu. Laboratoria pok∏adowe ko-
rzystajà ze sta∏ego dop∏ywu wody s∏od-
kiej i morskiej pobieranej bezpoÊrednio
zza burty i oczyszczonej. Prace geolo-
giczne wykonuje si´ w pok∏adowym han-
garze, a ci´cie rdzeni odbywa si´ na spe-
cjalnych d∏ugich sto∏ach. Sà te˝ tzw. la-
boratoria suche; jedno z nich mieÊci apa-
ratur´ do badaƒ sejsmoakustycznych. Sa-
la seminaryjna z dobrze zaopatrzonà bi-
bliotekà wyposa˝ona jest w sprz´t do pre-
zentacji multimedialnych. W ka˝dym la-
boratorium znajduje si´ komputer poka-
zujàcy map´ z trasà rejsu, bie˝àcà pozy-
cj´ statku i dane meteorologiczne ze sta-
cji badawczych (temperatura, ciÊnienie,
wilgotnoÊç powietrza itp.). Za∏oga stat-
ku i ekipa naukowa mieszkajà w wygod-

rekonstrukcji wp∏ywu pó∏atlantyckiej cyr-
kulacji atmosferycznej i pràdów morskich
na warunki klimatyczne w rejonie dzisiej-
szego Ba∏tyku w okresie rozpoczynajàcym
si´ 130 000 lat temu. 

Rankiem 27 marca opuÊciliÊmy War-
nemünde udajàc si´ w rejs po zachodniej
cz´Êci Ba∏tyku. Miejsca pobierania prób
wyznaczano po uprzednim rozpoznaniu
dna metodami sejsmoakustycznymi. Ba-
dacze mogli zorientowaç si´ wówczas co
do typu osadów i ich mià˝szoÊci. Oszaco-
wanie twardoÊci i u∏o˝enia ró˝nych warstw
osadu pozwala na wybranie miejsc, które
najlepiej obrazujà wa˝ne dla projektu pro-
cesy geologiczne oraz na dobranie odpo-
wiedniego sprz´tu do badaƒ. Ekipa dys-
ponowa∏a sondami drà˝àcymi pokryw´
dna, stosowano równie˝ tzw. multicorer,
urzàdzenie pobierajàce jednoczeÊnie
8 krótszych rdzeni osadu do analiz geo-
chemicznych i biologicznych. Naszym za-
daniem, oprócz pomocy przy wst´pnej ob-
róbce rdzeni (ci´cie, pakowanie, opisywa-
nie) i poznawania pracy badawczej w wa-
runkach ekspedycji morskich, by∏o groma-
dzenie materia∏ów do analiz okrzemek
i meiobentosu, wykonywanych w Zak∏a-
dzie Paleooceanologii. 

Praca na pok∏adzie i w laboratoriach
trwa∏a od rana do póênych godzin nocnych.
Niektóre z rdzeni, natychmiast po wydo-
byciu na pok∏ad, rozpo∏awiano wzd∏u˝
i opisywano ich wyglàd i struktur´, inne
natomiast by∏y przecinane poprzecznie
na 1-metrowe odcinki, przeznaczone
do póêniejszych analiz w laboratoriach
na làdzie. Popo∏udniami w sali seminaryj-
nej statku odbywa∏y si´ sesje referatowe.
Uczestnicy prezentowali swoje dokonania,
przedstawiali dzia∏alnoÊç swoich instytu-
tów i omawiali post´p prac w rejsie. 

Ekipa, której by∏yÊmy cz∏onkiniami,
porozumiewa∏a si´ przede wszystkim
po angielsku. Praca przebiega∏a bardzo
sprawnie, czego efektem jest du˝a iloÊç
zgromadzonego materia∏u, z jakim wró-
ciliÊmy do Warnemünde. Dla nas, jako stu-
dentek geografii morza, udzia∏ w rejsie by∏
wyjàtkowà okazjà do nauki i kontaktów ze
specjalistami ró˝nych dziedzin badaƒ mo-
rza. Zosta∏yÊmy potraktowane jako pe∏no-
prawne uczestniczki rejsu, co wiàza∏o si´
z powierzeniem nam odpowiedzialnych
zadaƒ: pobierania cz´Êci materia∏ów ba-
dawczych, a tak˝e przygotowania sprawoz-
dania z naszej pracy, w∏àczonego do ogól-
nego raportu z rejsu. Pobyt na statku
i mo˝liwoÊç pracy z tak znakomitymi na-
ukowcami by∏ dla nas niezapomnianà przy-
godà i wspania∏ym doÊwiadczeniem.

Aleksandra Nowak

Pe∏nomorskie
opowieÊci nych, dobrze wyposa˝onych kajutach

z w∏asnymi ∏azienkami. Jest tak˝e sauna
i pomieszczenie „fitness”. Jak mog∏yÊmy
si´ przekonaç, serwowane posi∏ki by∏y ob-
fite, urozmaicone i bardzo smaczne. 

Wysoki komfort prac badawczych (ale
i ˝ycia za∏ogi) na morzu zapewniajà urzà-
dzenia utrzymujàce stabilnoÊç i sterownoÊç.
Specjalne silniki i urzàdzenia sterujàce
umo˝liwiajà statkowi dokonanie niemal˝e
pe∏nego obrotu w miejscu! Zbiornik stabi-
lizacyjny wype∏niony wodà, a tak˝e dwie
wysuwane na boki „p∏etwy” sprawiajà, ˝e
nawet przy du˝ym falowaniu statek nie pod-
daje si´ rozko∏ysowi morza. Zadbano rów-
nie˝ o Êrodowisko: w trakcie rejsu sortuje
si´ Êmieci i oczyszcza zu˝ywanà do celów
bytowych wod´. Mo˝liwoÊç d∏ugiego prze-
bywania w morzu zapewnia rozwiàzanie
problemu zapotrzebowania na wod´ s∏od-
kà przez zainstalowanie na statku nowocze-
snej aparatury do odsalania wody morskiej. 

Dwa GPS-y, dwa radary i system dy-
namicznego pozycjonowania naprowadza-
jà i utrzymujà statek w wyznaczonym
punkcie z dok∏adnoÊcià do 0,5 m. Jest to
szczególnie wa˝ne przy pobieraniu rdzeni
z dna morskiego, kiedy liczy si´ precyzja
ustalenia miejsca pozyskania materia∏u. 

WyjàtkowoÊç statku wynika te˝ z jego
przystosowania do pracy w warunkach lodo-
wych, dzi´ki specjalnie wzmocnionym bur-
tom i ogrzewaniu zbiorników balastowych
i pok∏adu „Merian” mo˝e bowiem pracowaç
na morzu nawet w lodzie o gruboÊci 50 cm.
Materia∏y badawcze mo˝na wydobywaç
w oceanie z g∏´bokoÊci do 5800 m. Dzi´ki
bardzo dobremu oÊwietleniu pok∏adu, praca
na nim mo˝e odbywaç si´ równie˝ w nocy.

„Merian” rozpoczà∏ swà prac´ w s∏u˝-
bie nauki w lutym br. rejsami po Ba∏tyku,
organizowanymi przez IOW – Instytut Ba-
daƒ Ba∏tyku w Warnemünde (Niemcy).
My uczestniczy∏yÊmy w rejsie kierowanym
przez prof. Jana Harffa z IOW na prze∏o-
mie marca i kwietnia. Dzi´ki kontaktom
naukowym prof. zw. dra hab. Andrzeja Wit-
kowskiego, kierownika Zak∏adu Paleooce-
anologii, sta∏yÊmy si´ cz∏onkiniami mi´-
dzynarodowej ekipy naukowej z∏o˝onej
z geologów, geofizyków, geochemików
i paleontologów z Danii, Finlandii, Litwy,
Niemiec, Rosji i Szwecji. Celem rejsu by-
∏o zgromadzenie prób osadów dennych Ba∏-
tyku, które pos∏u˝à do analiz niezb´dnych
dla realizacji mi´dzynarodowego projektu



Szczecin i uniwersytet. Nikt nie pod-
wa˝a, jak wa˝ny dla ca∏ego rego-
nu i jego stolicy jest zwiàzek mia-

sta i uczelni, zwiàzek na co dzieƒ ma∏o
doceniany. Tak jak niedoceniamy Szcze-
cina jako miasta naprawd´ wyjàtkowe-
go, tak te˝ nie doceniamy roli, jakà pe∏-
ni w nim jego najwi´ksza uczelnia

Syntezà tego myÊlenia jest podÊwiado-
ma niech´ç do miasta, zamykanie si´
w ma∏ych pro-
wincjonalnych
grupkach, knu-
cie, egoizm i po-
mniejszanie lub
wr´cz negowanie
roli Uniwersyte-
tu Szczeciƒskie-
go dla rozwoju ca-
∏ego regionu. My-
Êlenie to jest obec-
ne, niestety, nie-
mal we wszyst-
kich Êrodowi-
skach opiniotwór-
czych Szczecina,
∏àcznie ze Êrodo-
wiskiem uniwer-
syteckim. To ono
tworzy atmosfer´
dusznej szczeciƒ-
skiej prowincji,
w której „cierpie-
nie” sta∏o si´ sty-
lem uprawiania
dyskursu poli-
tycznego i gospo-
darczego. Punk-
tem wyjÊcia jest
za∏o˝enie, ˝e z miastem jest êle, fatalnie,
wr´cz dramatycznie. „Cierpienie” to ma
szczególny charakter. Krytyka nie odnosi
si´ bowiem w ˝aden sposób do w∏asnych
elit politycznych czy biznesowych, nie ma
w niej analizy tego, co sami robimy i cze-
go nie robimy dla miasta, jest tylko jedna
konstatacja: prezydent miasta i jego oto-
czenie jako êród∏o wszelkiego z∏a i „my”
jako êród∏o zbawienia. Ale „my” wàsko po-
j´te, rozumiane najcz´Êciej z perspektywy

jednej organizacji czy jednego Êrodowiska
politycznego. JakimÊ cudem z tego nie-
zdrowego dyskursu o Szczecinie i wokó∏
niego wy∏amuje si´ kultura i cz´Êç m∏o-
dych ludzi anga˝ujàcych si´ w lokalne ini-
cjatywy kulturalne czy spo∏eczne. W Szcze-
cinie cierpià politycy z powodu urz´dujà-
cego prezydenta, przedsi´biorcy z powo-
du urz´dujàcego prezydenta i polityków,
cierpià tak˝e sami mieszkaƒcy, poniewa˝
gdyby nawet nie chcieli cierpieç, to i tak

medialna aura przesycona cierpieniem
wszystkich i wszystkiego wch∏onie ich pr´-
dzej czy póêniej.

Dostrze˝my szans´
Tymczasem w Szczecinie i na uniwer-

sytecie, a tak˝e na styku miasto – uniwer-
sytet jest wiele pozytywnych dzia∏aƒ i ini-
cjatyw. Mo˝na je nazwaç ró˝nie, na przy-
k∏ad cegie∏kami, nawet ma∏ymi cegie∏ka-
mi. Ale to w∏aÊnie te dzia∏ania tak

w Szczecinie, jak i w Poznaniu czy
w Gdaƒsku s∏u˝à rozwojowi tych aglome-
racji, kreowaniu ich pozytywnego wizerun-
ku na zewnàtrz. W przypadku Szczecina
mo˝na wymieniç szereg inicjatyw, pomy-
s∏ów czy cyklicznych ju˝ imprez: Êrodowi-
sko skupione wokó∏ portalu Sedina.pl., Fe-
stiwal Tenorów, Festiwal Artystów Ulicy
czy ruch spo∏eczny na rzecz zagospodaro-
wania Âródodrza. Niektóre z nich – nie-
wymagajàce du˝ego kapita∏u, a jedynie
du˝ego zapa∏u – sà z powodzeniem reali-
zowane, inne – wymagajàce setek kluczo-
wych decyzji w∏adz Szczecina i setek mi-
lionów euro tonà w powodzi dyskusji, a˝
do wyczerpania si∏ i zapa∏u ich inicjato-
rów. Najgorsze w tym wszystkim jest to,
˝e od lat szczeciƒskie elity nie zdoby∏y si´
na rachunek sumienia, na przyjrzenie si´
w∏asnym s∏aboÊciom. Zamiast wzmacniaç
to co pozytywne i ∏àczyç si∏y, przewa˝a
z∏oÊliwe kontestowanie lokalnej rzeczywi-
stoÊci. Mo˝e elity w to nie uwierzà, ale

na ich tle Szczecin jest naprawd´ silnym
miastem, z wielkimi perspektywami
na rozwój. To lokalne elity sà s∏abe, skon-
fliktowane, prowincjonalne, a bywa ˝e
i niedouczone, i, co najgorsze w tym
wszystkim, cz´sto zadufane i odporne
na krytyk´. „Nadajàc” przez lata swoje
dramatyczne medialne komunikaty zara-
˝ajà chcàc nie chcàc tak˝e samych miesz-
kaƒców. To zresztà pewnie problem nie
tylko szczeciƒski, ale i nasz narodowy.
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Stolica Zachodniopomorskiego – widok na Wa∏y Chrobrego
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P∏ynie czas
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e od koƒca lat

dziewi´çdziesiàtych Szczecin traci na zna-
czeniu. Potwierdzajà to rankingi porów-
nujàce potencja∏ gospodarczy miasta z in-
nymi du˝ymi aglomeracjami. Na tym tle
Uniwersytet Szczeciƒski osiàga coraz lep-
sze wyniki i ciàgle si´ rozwija. Podobnie
jak inne szczeciƒskie uczelnie. Uniwer-
sytet jest powa˝nym partnerem dla wielu
szkó∏ wy˝szych w Europie, ma lepszà ka-
dr´, coraz wi´cej wydzia∏ów i kierunków
studiów i dobrà baz´ dydaktycznà. Pyta-
nie, jak to si´ dzieje? To przede wszyst-
kim zas∏uga pracowników i w∏adz uczel-
ni, a tak˝e coraz lepszego wykorzystania
funduszy europejskich. Mo˝na si´ oczy-
wiÊcie krzywiç na ró˝ne niedociàgni´cia,
na zró˝nicowany poziom studiów, ale
gdzie jest idealnie? Tymczasem, jakie jest
zainteresowanie lokalnego biznesu wspó∏-
pracà z uniwersytetem, który ma dwa, wy-
soko notowane w Polsce, wydzia∏y eko-
nomiczne? Âladowe. Jedynie du˝e zachod-
niopomorskie firmy tak naprawd´ wspó∏-
pracujà na co dzieƒ z uczelnià. Czy
w ostatnich latach w Szczecinie pojawi∏a
si´ choç jedna rodzima grupa kapita∏owa,
która zg∏osi∏aby choç jeden oryginalny,
a nawet nieoryginalny pomys∏ inwestycji
miejskiej i go zrealizowa∏a? (poza budo-
wà jednego hipermarketu „wydartego”
Niemcom). W tej sytuacji kolejne pyta-
nia o lepszy Szczecin tràcà bana∏em i po-
twierdzajà tak naprawd´ jedynie naszà
bezsilnoÊç. A odpowiedzi na nie sà cz´-
sto nie mniej banalne. Cz´Êç z nich to pu-
ste has∏a i ogólniki, inne – jak posprzàta-
nie miasta – to europejski standard i psi
obowiàzek s∏u˝b miejskich – a nie pomys∏
na lepszy Szczecin. OczywiÊcie, mo˝na
pytaç jeszcze i sto razy o to, co zrobiç
z naszà zachodniopomorskà stolicà, tyl-
ko po co? Mo˝e najpierw trzeba coÊ zro-
biç, dodaç swojà ma∏à cegie∏k´ i wtedy
b´dzie lepiej? Wracajàc do wspomnianej
ankiety. Miasto jest otwarte na Niemców,
dobrze by∏oby, ˝eby nieco lepiej otworzy-
∏o si´ na swoich mieszkaƒców. Czy Szcze-
cin b´dzie lepszy majàc najwi´ksze w Eu-
ropie oceanarium, trudno powiedzieç, ale
gdyby mia∏ najwi´kszà na Êwiecie szkla-
nà kul´, to z pewnoÊcià zwróci∏by na sie-
bie uwag´. Gdzie jest kapita∏ na ankieto-
we wyliczanki, gdzie jest choçby jeden
projekt lokalnego biznesu, którym chcia∏-
by poprawiç wizerunek miasta i pokazaç
swoje przywiàzanie do niego? 

Wspólna droga
W dyskusji o tym, co zrobiç, by

Szczecin by∏ lepszy, niewiele si´ mówi
o roli nauki i uniwersytetu w rozwoju

Szczecina. A bez wspó∏pracy z uniwersy-
tetem i innymi szczeciƒskimi uczelniami,
bez rozwoju nauki w naszym mieÊcie nie
mamy nawet co marzyç, by do∏àczyç
do najwi´kszych polskich aglomeracji.
Pod ka˝dym wzgl´dem, nie tylko gospo-
darczym. Celna by∏a uwaga jednego z by-
∏ych prezydentów Szczecina, który po-
wiedzia∏, ˝e do naszych zachodnich sà-
siadów nie wychodzimy boso i z pusty-
mi r´kami. To prawda. Nasi sàsiedzi do-
brze o tym wiedzà. Jeden przyk∏ad. Ma-
∏e niemieckie miasteczko Eggesin, po∏o-
˝one nieopodal granicy z Polskà chce
utworzyç u siebie fili´ Uniwersytetu
Szczeciƒskiego. Niedaleko sà uniwersy-
tety w Rostoku i w Greifswaldzie. Ale
w∏adze Eggesin liczà bardzo na wspó∏-
prac´ z naszym uniwersytetem, z naszy-
mi ekonomistami. To dobrze czy êle?
Mo˝e ktoÊ wpuÊci∏ ich w maliny? JeÊli ta
filia powstanie, b´dzie to w∏aÊnie jedna
z takich szczeciƒskich cegie∏ek. Jeszcze
jej nie ma, a ju˝ piszà o niej najwi´ksze
niemieckie dzienniki. Czy uniwersytet
ma tutaj jakiekolwiek wsparcie, poza de-
terminacjà i zaanga˝owaniem dwóch pra-
cowników, jednego dziekana i rektora?
Nie ma. Czy w ogóle elity szczeciƒskie
doceniajà uniwersytet i zdajà sobie spra-
w´ z tego, ˝e trzeba go nieustannie wspie-
raç, poniewa˝ od rozwoju tej uczelni,
od jej si∏y zale˝y w olbrzymiej mierze
rozwój Szczecina.

Dlaczego jest êle?
Stolica Pomorza Zachodniego rzeczy-

wiÊcie s∏abo wypada na tle innych du˝ych
aglomeracji i nie jest to bez znaczenia dla
rozwoju uniwersytetu. Najlepsi absolwen-
ci szkó∏ Êrednich chcà studiowaç poza
Szczecinem, a najlepsi absolwenci uni-
wersytetu chcà poza Szczecinem praco-
waç. I nie ∏udêmy si´, ˝e to si´ szybko
zmieni. Nadal bowiem w mieÊcie domi-
nujà scenariusze katastroficzne. Z ∏atwo-
Êcià i wr´cz z nieskrywanà radoÊcià „wy-
ciàga” si´ wszystko, co potwierdza zbli-
˝ajàcà si´ apokalips´. Na tej niemàdrej
grze traci uniwersytet i jest jednoczeÊnie
wygodnym celem ataków. Po pierwsze,
„czerwony”. Biada niektórym politykom
i dziennikarzom, którzy nie tak dawno
opuszczali mury tej uczelni. I chwa∏a im
za to, ˝e si´ nie „sczerwonili” podczas
studiów. Po drugie, szczeciƒski, czyli wia-
domo jaki. Jak sam Szczecin. Po trzecie,
jakiÊ taki, nie do koƒca taki, jaki powi-
nien byç ten nasz uniwersytet. Czyli
szczeciƒskie kompleksy, czyli wersja jed-
nego z historyków o masowej w´drówce
polskich ch∏opów na zachód, czyli nie lu-
bi´ nikogo, a nawet siebie. „CzerwonoÊç”

Uniwersytetu Szczeciƒskiego w momen-
cie jego narodzin by∏a czymÊ oczywistym,
choç tworzyli go w stanie wojennym nie
tylko zdeklarowani komuniÊci, ˝eby tyl-
ko przypomnieç poparcie KoÊcio∏a. Uni-
wersytet, tak jak wiele innych polskich
uczelni, powsta∏ w czasach PRL-u, w tym
konkretnym przypadku, w bardzo ci´˝-
kich czasach stanu wojennego. Uczelni´
czeka jeszcze zresztà rozrachunek z w∏a-
snà historià. Lustracja w Êrodowisku aka-
demickim jest niemal przesàdzona i mo-
˝e byç dotkliwa tak˝e dla cz´Êci kadry na-
ukowej Uniwersytetu Szczeciƒskiego.
Szkoda, ˝e dzieje si´ to tak póêno. Spra-
wa druga. Jest oczywiste, ˝e nie da si´
odizolowaç wizerunku uniwersytetu
od wizerunku Szczecina. Jak marnie
z miastem (pytanie tylko, czy tak marnie,
jak marnie o marnoÊci miasta mówià i pi-
szà), to marnie kojarzy si´ z tym miastem
niemal wszystko, z wyjàtkiem szczeci-
nianek i do niedawna jeszcze najlepszych
i najgroêniejszych w Polsce gangsterów.
Sprawa trzecia dotyczy specyficznego
„cmokania” cz´Êci ludzi, uznajàcych si´
za intelektualnà czy biznesowà elit´ mia-
sta. Dzielà si´ oni na dwie zasadnicze
grupy. Jedni „cmokajà” z pozycji obser-
watora, drudzy z pozycji aktywisty i wy-
zwoliciela miasta. JeÊli nawet uniwersy-
tetowi czy jakiejkolwiek innej instytucji
coÊ si´ uda, wbudowany czip „cierpienia”
i tak sprowadzi wszystko do zera. Choç
ten sposób myÊlenia o Szczecinie i o uni-
wersytecie nie jest dominujàcy, to jednak
jest wystarczajàco „g∏oÊny”. Dotyczy to
równie˝ cz´Êci lokalnych mediów. Byç
mo˝e b´dzie to zbyt daleko idàca teza, ale
wydaje si´, ˝e w tak duszny i zaÊcianko-
wy sposób o Szczecinie, a tak˝e o jego
uniwersytecie mogà myÊleç jedynie nie-
udacznicy. I nie sà to bynajmniej nie-
udacznicy o pustych portfelach czy bez-
robotni. To raczej typ nieudaczników
umys∏owych (nie myliç z osobami nie-
pe∏nosprawnymi umys∏owo). Dlatego nic
màdrego nie da si´ z nimi zrobiç, choç
we w∏asnym przekonaniu majà recept´
na wszystko. Ci ludzie, od dobrych kil-
ku lat ratujà – na szcz´Êcie tylko medial-
nie – miasto. Sà niespe∏nieni i niedowar-
toÊciowani, ich receptà na sukces jest le-
czenie w∏asnych kompleksów poprzez
nieustajàcà terapi´ gadania o mieÊcie. Je-
Êli mamy rzeczywiÊcie powa˝nie rozma-
wiaç o przysz∏oÊci Szczecina, o przysz∏o-
Êci uniwersytetu i szczeciƒskiej nauki, to
w pierwszej kolejnoÊci musimy urucho-
miç inicjatyw´ setek, jeÊli nie tysi´cy
osób, które dziÊ z ró˝nych powodów nie
anga˝ujà si´ w debat´ o Szczecinie,
a „budujàcy” to miasto przez dok∏adanie
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do niego swoich cegie∏ek. To jest tak˝e
zadanie dla uniwersytetu, który powinien
daç impuls do perspektywicznego spoj-
rzenia na przysz∏oÊç Szczecina, który po-
winien znaleêç narz´dzia do wyzwolenia
spo∏ecznej aktywnoÊci mieszkaƒców, la-
tami karmionych niemocà.

Uniwersytet jest szansà
Uniwersytet kszta∏ci absolwentów,

którzy bez k∏opotu zajmujà wysokie sta-
nowiska we wszystkich dziedzinach ˝y-
cia gospodarczego i spo∏ecznego, w ca-
∏ym kraju. US ma si´ zupe∏nie dobrze
i nie jest to autoreklama, tylko fakt.
Przy wszystkich jego niedostatkach ka-
drowych i lokalowych, pe∏zajàcym ni˝u
demograficznym i niskich nak∏adach
na edukacj´. Uniwersytet Szczeciƒski jest
jednà z recept na sukces Szczecina. Do-
brze by∏oby to dostrzec. Na co dzieƒ, a nie
od Êwi´ta. Tej uczelni, jak i wielu innych
nie by∏o przed rokiem 1945. Nie jest wi´c
prawdà, jak napisa∏ jeden ze szczeciƒ-
skich dziennikarzy, ˝e mo˝emy byç dum-
ni z naszego miasta tylko wtedy, kiedy

patrzymy na przedwojenne pocztówki. To
ogromne uproszczenie, niesprawiedliwe
dla mieszkaƒców Szczecina, którzy przez
d∏ugie lata, przy Êladowym wsparciu
w∏adz centralnych, dzia∏ali i pracowali
z poÊwi´ceniem na rzecz jego rozwoju. 

Nauka, wyzwolenie inicjatywy wÊród
mieszkaƒców, nap∏yw kapita∏u, inwesto-
wanie w kultur´ – to nie sà, rzecz jasna,
jedyne recepty na rozwój stolicy Pomo-
rza Zachodniego. Ale od nich zaczyna si´
droga do wielkich inwestycji i do zmia-
ny wizerunku tego pi´knego miejsca
w Polsce. Do zmiany atmosfery w sa-
mym mieÊcie i wokó∏ miasta. A t´ two-
rzà w∏aÊnie Êrodowiska opiniotwórcze.
To na nich spoczywa olbrzymia odpowie-
dzialnoÊç za Szczecin. I dlatego powin-
ny si´ wspólnie zastanowiç, co zrobiç dla
dobrej atmosfery wokó∏ Szczecina, jak
sprzyjaç pojawiajàcym si´ coraz cz´Êciej
wielu cennym inicjatywom, najcz´Êciej
m∏odych ludzi. Poza wszelkimi recepta-
mi potrzebne jest jeszcze jedno. Profe-
sjonalna wiedza o tym co jest mo˝liwie,
a co jest tylko pustym has∏em. Co jest

mo˝liwe dziÊ i teraz, a co jutro lub poju-
trze. To tak˝e dotyczy Uniwersytetu
Szczeciƒskiego, który swojà pozycj´
na rynku edukacyjnym buduje krok
po kroku. Recepty dla Szczecina nie za-
dzia∏ajà tak˝e bez swobodnego spojrze-
nia w przysz∏oÊç, nieobcià˝onego lokal-
nymi uk∏adami, towarzyskimi i politycz-
nymi uprzedzeniami i myÊleniem w ka-
tegoriach w∏asnego kawiarnianego stoli-
ka. To mi´dzy innymi swobodzie myÊle-
nia zawdzi´czamy rozwój nauki. Uniwer-
sytet jest dobrym miejscem do g∏oszenia
Êmia∏ych, czasami nawet na pozór niere-
alnych pomys∏ów czy idei. Tak napraw-
d´ uniwersytet jest do tego powo∏any.
Twórcze myÊlenie, a w przypadku ludzi
m∏odych wr´cz radoÊç, jakà daje myÊle-
nie pozytywne to mo˝e byç poczàtek no-
wego wa˝nego etapu w rozwoju Szczeci-
na. To mo˝e byç tak˝e poczàtek nowego
rozdzia∏u w historii uniwersytetu.

Grzegorz Go∏´biewski 
Autor jest dyrektorem Biura Promocji i Informacji i

rzecznikiem prasowym US
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S∏oƒce zachodzàce w Êrodku s∏o-
necznego dnia wywo∏uje niesa-
mowite emocje i widok, który

trudno zapomnieç. 29 marca 2006 ro-
ku na terytorium Polski mogliÊmy ob-
serwowaç cz´Êciowe zaçmienie S∏oƒca.
W Szczecinie rozpocz´∏o si´ o godzi-
nie 11.53 i trwa∏o do 13.50

Cz∏onkowie Naukowego Ko∏a Astro-
nomów pod opiekà prof. US dr hab. Ewy
Szuszkiewicz na ul. Wielkopolskiej 15
w Szczecinie (budynek Wydzia∏u Mate-
matyczno-Fizycznego) przygotowali dwa
teleskopy do przeprowadzenia dok∏adniej-
szych obserwacji. Studenci wyg∏osili wy-
k∏ady na temat mechanizmu i historii za-
çmieƒ S∏oƒca. Dzi´ki temu ka˝dy zain-
teresowany tym niesamowitym zjawi-
skiem móg∏ uzyskaç odpowiedzi na nur-
tujàce go pytania i dowiedzieç si´ wielu
ciekawych rzeczy.

Ka˝dego, kto obserwowa∏ zaçmienie
przeszy∏ lekki dreszczyk strachu, nic wi´c

dziwnego, ˝e przez tysiàclecia zjawisko
to wzbudza∏o w ludziach przera˝enie.

Szczególnie w czasach Êredniowiecza
traktowane by∏o jako z∏y omen, zwiastu-
jàcy kataklizm, Êmierç w∏adcy czy te˝
wojn´. Raz w historii przynajmniej wró˝-
ba si´ sprawdzi∏a, bowiem Ludwik I Po-
bo˝ny 12 kwietnia 840 roku przera˝ony
znikni´ciem S∏oƒca zmar∏ najprawdopo-
dobniej na atak serca..

Na szcz´Êcie nie wsz´dzie zaçmienie
kojarzy∏o si´ z si∏ami ciemnoÊci. Wed∏ug
Eskimosów do dziÊ jest ono dowodem bo-
skiej opatrznoÊci.

Z czasem odkryto regu∏´ rzàdzàcà za-
çmieniami S∏oƒca i Ksi´˝yca. Nauczono
si´ je przewidywaç. Pionierami byli Egip-
cjanie, Babiloƒczycy, a tak˝e Majowie,
którzy wydarli tajemnice naturze ju˝
na kilka tysi´cy lat przed naszà erà. Jed-
na z interpretacji starego r´kopisu Ma-
jów mówi, i˝ jest opisane w nim ca∏ko-
wite zaçmienie Ksi´˝yca z 15 lute-
go 3379 roku p.n.e. Natomiast Tales

z Miletu przewidzia∏ zaçmienie S∏oƒca,
które nastàpi∏o dok∏adnie w wyznaczo-
nym przez niego terminie – 22 maja 585
roku p.n.e. Zaçmienia majà równie˝ od-
bicie w Biblii i utworach Homera. Dzi´-
ki temu dziÊ potrafimy dok∏adnie prze-
widzieç czas wyst´powania zaçmieƒ, za-
równo przysz∏ych, jak i minionych. Po-
jawiajà si´ one z pewnà regularnoÊcià.
Wyst´pujà, gdy Ksi´˝yc jest w nowiu,
a ponadto znajduje si´ w pobli˝u w´z∏a
swojej orbity wokó∏ziemskiej. 

Wyró˝niamy trzy rodzaje zaçmieƒ.
Najbardziej spektakularne jest oczywi-
Êcie zaçmienie ca∏kowite, powstaje gdy
tarcza S∏oƒca przys∏oni´ta zostaje przez
Ksi´˝yc w 100 procentach. Zaçmienie ob-
ràczkowe stanowi szczególny przypadek.
W jego trakcie dooko∏a tarczy Ksi´˝yca
widoczne sà fragmenty tarczy S∏oƒca. Za-
çmienie takie zachodzi, gdy Ksi´˝yc znaj-
duje si´ w pobli˝u apogeum, czyli najdal-
szego punktu swej orbity. Natomiast
przy zaçmieniu cz´Êciowym przez ca∏y
czas pewna cz´Êç tarczy S∏oƒca pozosta-
je widoczna.

Najbli˝sze zaçmienie S∏oƒca ju˝
1 sierpnia 2008 roku. Zainteresowanych
odsy∏amy równie˝ do zdj´ç wykonanych
podczas obserwacji tegorocznego cz´-
Êciowego zaçmienia w Szczecinie. Zosta-
∏y umieszczone na stronie http://har-
tree.szc.pl/~kna

Klaudia Kamiƒska

Gdy zapada
ciemnoÊç
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Parafrazujàc sentencj´ Hamleta:
„To be or not to be? This is a qu-
estion”, mo˝na w naprawd´ po-

wa˝nym i mrocznym klimacie posta-
wiç podobne pytanie w odniesieniu
do rozmaitych decyzji w∏adz akademic-
kich: „Oceniaç czy nie oceniaç? Oto
jest pytanie (a wr´cz wyzwanie)”

To, czy oceniaç uczonych za ich pra-
c´ na rzecz uczelni, nie jest ani proste,
ani oczywiste. Otó˝, êle przeprowadzone
ocenianie mo˝e promowaç miernoty i ob-
ni˝aç wartoÊç autentycznych krezusów
nauki. Bez wàtpienia, analogicznie jak
we wszelkich obszarach ˝ycia publiczne-
go w Polsce, tak˝e w szko∏ach wy˝szych
miernota stanowi bezwzgl´dnà wi´kszoÊç
(zarówno wÊród studentów, jak i nauczy-
cieli); i to ona (o zgrozo!) kreuje wzorce
„akademickoÊci”. Kolokwialnie to ujmu-
jàc: Êciemnianie „quasi-intelektualne” jest
faktem. Czy mamy si´ na to godziç?

JeÊli mamy oceniaç naukowców-dy-
daktyków, to przede wszystkim nale˝y
postawiç pytania precyzujàce: Kto ma
oceniaç? I wed∏ug jakich kryteriów nale-
˝y oceniaç? Pierwsza kwestia jest wa˝na
z nast´pujàcego powodu: ˝eby oceniaç,
trzeba byç kompetentnym w dziedzinie
oceniania. Czy student, który nie umie
czytaç, a ma wiele piàtek w indeksie, po-
siada prawo do oceny nauczyciela? Czy
studentka, która przepisuje prace roczne
z Internetu, mo˝e oceniaç swojego na-
uczyciela, który „przy∏apa∏ jà” na próbie
plagiatu? Druga kwestia dotyczy prefe-
rowanych wartoÊci sk∏adajàcych si´
na etos naukowca-nauczyciela: Czy jest
dobrym Polakiem? Czy codziennie od-
mawia modlitw´? Czy chodzi regularnie
na niedzielne msze? Czy w swoim insty-
tucie aktywnie uczestniczy w organiza-
cji przedÊwiàtecznego op∏atka? Czy by∏
cz∏onkiem jakiejÊ partii?

Moim zdaniem nie wszyscy studen-
ci powinni mieç prawo do oceniania swo-
ich nauczycieli. Mo˝na by ustaliç zasa-
d´, ˝e takie prawo posiadajà jedynie ci
studenci, którzy majà wynik z egzami-
nów i çwiczeƒ powy˝ej Êredniej wa˝onej
na swoim kierunku studiów. Przyjmujàc
takà konwencj´, uniknie si´ przykrej kon-

sekwencji, ˝e „student (ka)-menel (ka)”
wystawia ocen´ uczonemu np. publiku-
jàcemu swoje prace w czasopismach Li-
sty Filadelfijskiej lub wyk∏adajàcemu
na Oxford University.

Co do kryteriów oceniania, to podzie-
li∏bym je na merytoryczne i dydaktyczne.
Oto lista tych pierwszych: 1) publikacje
w pozauniwersyteckich czasopismach na-
ukowych (posiadajàcych ranking KBN-
-owski); 2) cytowania przez kole˝anki
i kolegów po fachu w literaturze nauko-
wej. Przede wszystkim nale˝y zrezygno-
waç z promowania publikacji w tzw. ma-
teria∏ach pokonferencyjnych, w lokalnych
wydawnictwach i czasopismach. Nie po-
stuluj´ likwidacji takich przedsi´wzi´ç
wydawniczych. Apeluj´ tylko do zacho-
wania dystansu wobec ewentualnej war-
toÊci naukowej artyku∏ów czy ksià˝ek pu-
blikowanych w takich miejscach. 

Z kolei za kryteria dydaktyczne
przyjà∏bym: 1) rynkowà ocen´ jakoÊci
zaj´ç (poziomu naukowego, stopnia in-
spiracji, frekwencji) formu∏owanà przez
najlepszych studentów kierunku,
2) udzia∏ w warsztatach, konferencjach
i spotkaniach organizowanych przez stu-
dentów oraz rozmaite stowarzyszenia
twórcze (obowiàzkiem bowiem dobre-
go nauczyciela akademickiego jest pój-
Êcie od czasu do czasu na kaw´ z bità
Êmietanà ze studentami; w Oksfordzie
uczeni otrzymujà nawet specjalny fun-
dusz relaksacyjny).

Mora∏ z dotychczasowej opowieÊci
niech b´dzie taki: Najlepsi sà ci, którzy
publikujà w „dobrych miejscach”
(Oxford, Blackwell, Springer itp.), cho-
dzà ze studentami na kaw´ z bità Êmieta-
nà, a rankiem po przejedzeniu si´ Êmie-
tany, przychodzà na zaj´cia (z uwzgl´d-
nieniem kwadransa akademickiego),
„strzelajàc” Êwietnym, inspirujàcym, ja-
snym „wyk∏adem-majstersztykiem”.

Nale˝y postawiç pytanie: w jakim celu
oceniaç? Mo˝na oceniaç tylko po to, ˝eby
straszyç najs∏abiej wypadajàcych w ocenia-
niu (mieç na nich haka); ale równie˝ po to,
aby wykreowaç autentyczne elity akade-
mickie. JeÊli takie elity w ÊwiadomoÊci pu-
blicznej zostanà wykreowane, to rzecz ja-
sna ukonstytuujà si´, w wyniku praktyki

oceniania, nieformalne instytucje, które
mo˝na by nazwaç salonami akademickimi. 

˚eby uczestniczyç w ˝yciu towarzy-
skim salonu, trzeba mieç frak lub dobry
garnitur; trzeba mieç, niestety, zasoby fi-
nansowe na ekskluzywne trunki czy ka-
w´ z bità Êmietanà i lodami. Ocenianie
wi´c, moim skromnym zdaniem, powin-
no skutkowaç przyrostem gruboÊci port-
fela najlepiej ocenianych uczonych. Mó-
wiàc bardzo po chamsku, oceniajmy po to,
aby najlepszym uczonym daç du˝o, bar-
dzo du˝o z∏ociszy, a najgorszym – ode-
braç. Sytuacja, w której pseudouczeni, po-
siadajàcy opublikowane trzy artyku∏y
na krzy˝, o 100 proc. lepiej zarabiajà
od tych, którzy w swoim dorobku posia-
dajà dziesiàtki cytowanych prac, jest obec-
nie pora˝ajàco paranoiczna. Miernota-
-uczony ma na whisky, zaÊ ten najlepszy
nie jest w stanie pójÊç ze studentkami
na owà kaw´, by inspirowaç je w blasku
Êwiat∏a nauki do dalszego samorozwoju.

Wojciech Krysztofiak
autor jest pracownikiem naukowym 

Instytutu Filozofii US

Uczony-miernota
– czy nam to grozi?

Dr W. Krysztofiak ze swadà rozprawia 
o jakoÊci oceniania
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snej wolnoÊci, bezinteresownoÊci i twórczoÊci, której
miarà jest wy∏àcznie jakoÊç, sta∏ si´ ju˝ tylko jednà z wal-
czàcych o swoje korporacji.

I nietrudno teraz wpaÊç w ton narzekania na wspó∏-
czesnà m∏odzie˝ itd., choç nawet nie o to filozofowi mo-
g∏o w istocie chodziç. Z drugiej jednak strony, a˝ prosi
si´ o z∏oÊliwy komentarz: czy˝ nie macie oto tego, cze-
go sami chcieliÊcie? Ideologia, rewolucja i utopia po-
grzebane zgodnie przez g∏ównych antagonistów „dys-
kursu 68”, zastàpione projektem skrajnie liberalnym
(nawróceni lewicowcy, „postmoderniÊci”) i zwyczajnie
liberalnym mia∏yby od˝yç bezinteresownie za sprawà lu-
dzi m∏odych chyba z uwagi na w∏aÊciwà m∏odoÊci na-
iwnoÊç. Ta spontaniczna twórczoÊç, jak mo˝na przy-
puszczaç, zosta∏aby sprawnie zagospodarowana i skon-
sumowana przez krzepkich i cieszàcych si´ doskona∏ym
apetytem rodziców, a nawet dziadków, którym doskwie-
ra nuda. Tyle z∏oÊliwi. 

Oponentom pozosta∏yby argumenty niemodne i przez
to jakoÊ wstydliwe. Chodzi tu zw∏aszcza o nowoczesny
mit „buntu m∏odych”, do którego jednak trudno odwo-
∏ywaç si´ w rzeczywistoÊci tak wyraênie z tà mitologià
niezgodnej. Popatrzmy: m∏odzi powinni si´ buntowaç,
bo to le˝y w ich naturze. Ale nie buntujà si´ albo bun-
tujà nie tak, jak trzeba. Mo˝e wi´c coÊ nie tak jest z tà
ich naturà? Ale kto dziÊ opowiada takie historie?

Emerytury
Felieton: Ewa Kochan
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W ∏ à -
czam tele-
wizj´ – ra-
per ¸ona
komentuje

sytuacj´ spo∏eczno-politycznà
Szczecina. Prze∏àczam kana∏ – ¸o-
na z powa˝nymi intelektualistami,
w tym z pisarzem Arturem
Danielem Liskowackim, rozmawia
o szkodliwoÊci Internetu. Wchodz´
do biblioteki – w∏aÊnie trwa tam de-
bata Ile jesteÊmy warci? z udzia∏em
¸ony i redaktora ˚akowskiego. Id´
na uczelni´ – na jedno z konwersa-
toriów wpada ¸ona, aby opowie-
dzieç o powinowactwach hip-hopu
i wspó∏czesnej polskiej prozy. Wy-

dawca organizuje mi promocj´ ksià˝ki – jednym ze wspó∏prowa-
dzàcych spotkanie b´dzie ¸ona. Teraz boj´ si´ otworzyç lodówk´... 

¸ona jest wsz´dzie i na wszystkim si´ zna, takie mo˝na przy-
najmniej odnieÊç wra˝enie, gdy si´ mieszka w Szczecinie i odro-
bin´ interesuje ˝yciem kulturalnym miasta. Ze swadà rozprawia
o muzyce, literaturze, polityce i gospodarce. Zabawne – rozpra-
wia co najmniej przytomnie, dotrzymujàc kroku partnerom, za-
zwyczaj specjalistom w danej dziedzinie. Media lubià ¸on´, bo
stanowi zaprzeczenie stereotypów – oto autentycznie zaanga˝o-
wany w ˝ycie regionu m∏odzieniec, oto raper, który czytuje Wol-
tera, a inspiracj´ czerpie z Kabaretu Starszych Panów. I choç ¸o-

na jest w kulturze hip-hopowej zjawiskiem osobnym, fakt pozo-
staje faktem – doczekaliÊmy czasów, w których raper staje si´ jed-
nà z najwa˝niejszych postaci lokalnego ˝ycia kulturalnego, jego
animatorem oraz komentatorem. To cz´Êç szerszego zjawiska. Mu-
zyka jeszcze kilka lat temu kojarzona ze zwyczajnà bandyterkà
– nie tylko z powodu ignorancji opinii publicznej, ale tak˝e dzi´-
ki autokreacji samych zainteresowanych – wkroczy∏a na salon,
wi´cej, zadomowi∏a si´ w nim. Najlepszym na to dowodem jest
ubieg∏oroczna nominacja do „Paszportu” Polityki dla ∏ódzkiego
klasyka rapu – O.S.T.R.-a. 

Z tego, ˝e takie tuzy, jak ¸ona czy O.S.T.R. sà doceniane
przez establishment, p∏ynà dwa wnioski. Po pierwsze – muzy-
ka hip-hopowa, przez wielu uznawana za g∏os pokolenia, zdo-
by∏a tak wielkie uznanie, ˝e nie sposób jej d∏u˝ej ignorowaç.
Po drugie – zyskujàc uznanie, hip-hopowcy stracili coÊ bardzo
cennego: luksus bycia na marginesie. Deklarowanie nienawiÊci
do Babilonu i przywiàzania do undergroundu muszà teraz
brzmieç w ich ustach fa∏szywie. Hip-hopowa kontrkultura zo-
sta∏a g∏adko wch∏oni´ta przez kultur´ masowà. Zosta∏a wch∏o-
ni´ta w ca∏oÊci – i z tandeciarzami spod znaku hip-hoppolo,
i z „prawdziwymi raperami”. ¸ona jest przypadkiem o tyle cie-
kawym, ˝e jego gest buntu by∏ podwójny – dystansowa∏ si´ nie
tylko do Systemu, ale tak˝e i do samego hip-hopu. A teraz na-
le˝y do establishmentu. Ciekawe, w jakim kierunku pójdzie ten
proces. Ciekawe, jak sami raperzy odnajdà si´ w tej nowej sy-
tuacji. Podejrzewam, ˝e hip-hopowa ideologia podzieli los an-
tymieszczaƒskiej rewolty z roku 1968, to znaczy zostanie prze-
robiona na konfekcj´, którà mo˝na kupiç w butikach w centrach
handlowych.

Pan¸onizm
Felieton: Alan Sasinowski

– by∏y nim ni mniej, ni wi´cej, tylko eme-
rytury. OczywiÊcie nie uposa˝enie aktual-
nych emerytów, lecz przysz∏e emerytury
dzisiejszych studentów, a mo˝e nawet li-
cealistów.

Filozof wola∏by zapewne, aby studen-
tom chodzi∏o o coÊ uniwersalnego
i wznios∏ego. O jakiÊ – excusez le mot
– Idea∏. Powodem zatroskania sta∏ si´ wi´c
uderzajàcy deficyt typowej (podobno) dla
m∏odzie˝y sk∏onnoÊci do rewolucji, która
(w odpowiedniej skali i we w∏aÊciwej mie-
rze) bardzo by si´ ju˝ przyda∏a. A tu tym-
czasem emerytury. Co, jak ∏atwo zauwa-
˝yç, wymaga zaufania i wiary w graniczà-
cà z wiecznoÊcià stabilnoÊç istniejàcego
Êwiata. Zamiast rewolucyjnego uniwersa-
lizmu, bez którego tak trudno obejÊç si´
zachodniej kulturze – konserwatyzm i par-
tykularyzm. I ten p∏aski materializm
– wszak chodzi wprost o pieniàdze, bez
eufemizmów i upi´kszeƒ. Sprawa ma
w dodatku jeszcze jeden wymiar: w przy-
kry sposób mo˝e potwierdzaç podejrze-
nie, ˝e uniwersytet, do dziÊ skrupulatnie
piel´gnujàcy romantycznà opini´ o w∏a-

Luc Ferry, filozof w Pol-
sce raczej nieznany, bez wàt-
pienia jednak znany i wp∏y-
wowy u siebie i w dodatku
bioràcy czynny udzia∏ w ˝y-
ciu politycznym, stwierdzi∏
ostatnio, ˝e zdumia∏a i zasko-
czy∏a go (raczej nieprzyjem-
nie) postawa protestujàcej
m∏odzie˝y – oczywiÊcie fran-
cuskiej. Jak ∏atwo mo˝na si´
domyÊliç, nie chodzi o same
protesty, lecz o ich przedmiot

o przechodzeniu
iloÊci w jakoÊç
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Wyjechaç przynajmniej na jeden semestr, zdo-
byç nowe doÊwiadczenia i wróciç z tarczà, a nie
na niej. O studentach-erasmusach, b´dàcych
na stypendium zagranicznym na uniwersyte-
cie w Kolonii, o tym, jak sobie radzà i jak sà
postrzegani przez niemieckich wyk∏adowców,
z prof. Wolfgangiem Wesselsem, kierownikiem Katedry 
J. Monneta Instytutu Badaƒ Politologii i Pytaƒ Europejskich
(niem. Forschungsinstitut für Politische Wissenschaft und Eu-
ropäische Fragen an der Universität zu Köln), rozmawia Ma∏-
gorzata Radomska

– Patrzàc na narodowoÊç studentów uniwersytetu w Kolonii
mo˝na powiedzieç, ˝e to istne zderzenie kultur. Tutejsi stu-
denci przyjechali z najró˝niejszych krajów Êwiata. Do tego
dochodzà jeszcze „erasmusi”, czyli studenci zagraniczni prze-
bywajàcy na wymianie mi´dzyuczelnianej. Nie stwarza pro-
blemu praca z tak zró˝nicowanà, pod niemal wszelkimi
wzgl´dami, m∏odzie˝à?
– Ale˝ nie. Wr´cz odwrotnie. Taki jest w∏aÊnie zamiar i cel
programu Sokrates/ Erasmus, jak i te˝ wszystkich innych wy-
jazdów stypendialnych. Chodzi o to, by dzi´ki takim wyjaz-
dom nie tylko studiowaç i oddawaç prace zaliczeniowe w ter-
minie, ale te˝, by nauczyç si´ ˝yç, egzystowaç, jak i pracowaç
czy te˝ wspó∏dzia∏aç w takim spo∏eczeƒstwie, o jakim wspo-
mnia∏aÊ. Poznaç drugiego cz∏owieka, o zupe∏nie przeciwstaw-
nych poglàdach, innego wyznania, wyglàdu albo i te˝ majà-
cego inne priorytety w ˝yciu, akceptowaç go takim jakim jest,
dojÊç z nim do porozumienia we wspólnej jakiejÊ kwestii. Te-
go tak naprawd´ takie wyjazdy uczà. Wspó∏pracy z innymi,
by ka˝dy z tego uk∏adu wyszed∏ zadowolony. Dla wszystkich
Europejczyków to dodatkowa, powiedzia∏bym specjalna, prak-
tyczna lekcja.

– Stàd te˝ goràca zach´ta, by szczególnie „erasmusi” uczy-
li si´ w grupach?
– Nie tylko jest to dla zagranicznych studentów dobrym sposo-
bem na nauk´. Ale dla nich to znakomity sposób o wy˝szym
stopniu trudnoÊci, by w obcym j´zyku, w tym wypadku nie-
mieckim, wyraziç swojà opini´ na dany temat albo poprowa-
dziç dyskusj´.

– Czy˝by j´zyk niemiecki zagranicznych studentów pozo-
stawia∏ wiele do ˝yczenia?
– Nie to dok∏adnie mia∏em na myÊli. Studenci, którzy przyje˝-
d˝ajà do nas porozumiewajà si´ w wi´kszoÊci w a˝ trzech j´zy-
kach. Ich j´zyk ojczysty, niemiecki, no i oczywiÊcie angielski.
Mówi´ oczywiÊcie, bo trudno jest dziÊ wyobraziç sobie jakà-
kolwiek mi´dzynarodowà konferencj´, podczas której nie by∏-
by to j´zyk dominujàcy. Równie˝ i w naszym instytucie oferu-
jemy studentom zaj´cia prowadzone tylko w j´zyku angielskim.
Ch´tni na nie znajdujà si´ w ka˝dym semestrze. Nieraz te˝ si´

równie˝ zdarza, ˝e podczas zaj´ç w j´z. niemieckim pra-
cujemy na angielskim tekÊcie. I musz´ powiedzieç, ˝e
dla „erasmusów” nie jest to ˝adnà przeszkodà.

– Z czym majà wi´c „erasmusi” problemy?
– Trudno tu mówiç, ˝e sà to problemy. Powiedzia∏bym,
˝e raczej ró˝nice systemowe, zwyczajowe w systemie
nauczania. System szkolnictwa wy˝szego w Niemczech
jest skomplikowany, do tego od nadchodzàcego seme-
stru letniego 2006 zasady te zmienià si´ troch´. Skoro
niektórzy niemieccy studenci nie do koƒca je pojmujà,

to co mo˝na powiedzieç o przyjezdnych studentach. Naj-
wi´kszà ró˝nicà jest sposób zaliczania kursów (czyli
przedmiotów). By uzyskaç Scheina (Leistungsnachwe-
ise – zaÊwiadczenie o odbytym kursie, przedmiocie,
z uzyskanà ocenà za pisemnà prac´, gdy˝ studenci
w Niemczech nie majà indeksów – przyp. red.) z ocenà,

nale˝y napisaç prac´ domowà obejmujàcà jakiÊ wàski temat,
popartà teorià i doÊwiadczeniami, jak i te˝ przedstawiç swoje
badania w krótkim referacie. Nie ka˝dy ze studentów wie, jak
zrobiç to dobrze od strony formalnej, zachowujàc wszystkie
normy i standardy takiej pracy, wi´c musimy organizowaç dla
nich specjalne spotkania, gdzie wszystko zostaje im wyjaÊnio-
ne. Do tego dochodzi problem z synchronizacjà terminu trwa-
nia semestru akademickiego. U nas semestr zimowy koƒczy
si´ dopiero pod koniec marca, a w niektórych uczelniach part-
nerskich ju˝ na poczàtku lutego zaczyna si´ semestr letni. Po-
woduje to ma∏e zamieszanie, bo przyjezdni studenci potrze-
bujà wczeÊniej zaÊwiadczeƒ o odbytych kursach, czyli muszà
wszystko wczeÊniej zaliczaç, a my wczeÊniej to sprawdziç. Dla
porównania, prace niemieckich studentów sprawdzamy pod-
czas przerwy mi´dzysemestralnej, a wyniki podajemy na po-
czàtku kwietnia.

– Ka˝dego roku paƒski instytut goÊci oko∏o 20 „erasmusów”,
a co z wyjazdami niemieckich studentów w ramach tego
programu?
– Nie wiadomo czemu, ale jakoÊ trudno zach´ciç ich do wyjaz-
du na jakiÊ inny uniwersytet za granic´. Bardziej ch´tni sà na od-
bycie zagranicznej praktyki. Podejrzewam, ˝e jest im za dobrze
u nas, wi´c dlatego nie chcà si´ stàd ruszaç. Ale fakt faktem, ˝e
studenci innych narodowoÊci sà bardziej ch´tni, by zostaç „era-
smusami”, sà odwa˝niejsi.
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Kulturowy
miszmasz

O akademik najlepiej staraç si´ ju˝ w maju. Pobierana jest

za niego kaucja ok. 250 euro. Legitymacja studencka jest

p∏atna ok. 140 euro za semestr, ale upowa˝nia do darmo-

wych przejazdów komunikacjà miejskà i korzystania z bo-

gatej oferty ró˝nych zaj´ç sportowych.

Za∏ó˝ od razu konto w przygranicznym niemieckim ban-

ku – unikniesz wysokich op∏at za przelewy, przy np. op∏a-

cie za pierwszy czynsz w akademiku.

Zaopatrz si´ w s∏ownik specjalistyczny z dziedziny jakà

studiujesz. 
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Ju˝ po raz ósmy odby∏ si´ 26
kwietnia 2006 r. konkurs recyta-
cji poezji rosyjskiej

W organizacj´ konkursu zaanga˝owa-
ni byli niemal wszyscy studenci pierw-
szego roku filologii s∏owiaƒskiej. Uczest-
nicy byli przygotowywani do wystàpieƒ
przez mgr Halin´ Zaborowskà. W jury
konkursu zasiadali: dr Roman Gawarkie-
wicz, dr hab. prof. US Krystyna Iwan, dr
Andrzej Wàtorski oraz prezes Stowarzy-
szenia Wspó∏pracy Polska Wschód – Mi-
ros∏aw Bandel. Ca∏y wieczór panowa∏a
wyjàtkowo przyjazna atmosfera, chocia˝
w powietrzu czu∏o si´ napi´cie i nerwo-
we wyczekiwanie. Wszyscy studenci po-

kazali si´ z jak
najlepszej strony,
a za wyst´py byli
nagradzani przez
p u b l i c z n o Ê ç
gromkimi brawa-
mi. WÊród zgro-
madzonej publicznoÊci pojawili si´ rów-
nie˝ byli studenci kierunku, którzy pra-
gn´li podtrzymaç na duchu przyjació∏
z grup, z których odeszli. 

Dwa pierwsze miejsca zaj´li studenci
drugiego roku filologii s∏owiaƒskiej. Zwy-
ci´zcà zosta∏ Bartosz Gawroƒski. Drugie
miejsce zaj´∏a Anna ¸aszewska, a trzecie
studentka I roku – Oksana Segeda. Fina-
liÊci szczeciƒskiego etapu pojadà na ogól-
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nopolski konkurs do Krakowa, który od-
b´dzie si´ pod koniec czerwca. Publicz-
noÊç przyzna∏a równie˝ swojà nagrod´. Jej
laureatkà zosta∏a studentka drugiego roku
polonistyki – Magdalena Tkacz, której wy-
st´p zosta∏ doceniony przez studentów oraz
jury. W przerwie mo˝na by∏o obejrzeç wy-
st´p Teatru Studenckiego „Palcówki”. 

Katarzyna Szuba

Konkurs
recytatorski
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Wkwietniu do Pobierowa ju˝
po raz ósmy zjechali m∏odzi
naukowcy z ca∏ej Polski i cz´-

Êci Europy. Spotkanie by∏o kontynuacjà
cyklicznie odbywajàcych si´ konferencji

VIII Mi´dzynarodowà Konferencj´
Slawistycznà M∏odych Naukowców otwo-
rzy∏ uroczyÊcie rektor ds. nauki prof. dr
hab. Andrzej Witkowski. Jako nast´pna
g∏os zabra∏a prof. dr hab. Ewa Komorow-

ska, prodziekan
ds. studenckich
Wydzia∏u Huma-
nistycznego US,
równoczeÊnie
opiekun Ko∏a
Naukowego Sla-
wistów – g∏ów-
nego organizato-
ra konferencji.
Na konferencji
zatytu∏owanej
„Âwiat S∏owian
w j´zyku i kultu-
rze” poruszono
wiele zagadnieƒ
z zakresu litera-
tury, j´zykoznaw-

stwa, etnolingwistyki, kulturoznawstwa,
przek∏adoznawstwa, jak równie˝ polityki,
historii, pedagogiki itd., wpisujàcych si´
tematycznie w kràg szeroko pojmowanej
S∏owiaƒszczyzny. Na spotkaniu rozbrzmie-
wa∏ dialog j´zyków i kultur, bowiem
uczestnikami byli studenci, magistranci,
doktoranci i doktorzy ró˝nych specjalno-
Êci filologicznych i humanistycznych, re-
prezentanci niemal wszystkich oÊrodków
akademickich w Polsce, jak i m.in.: Ukra-
iny, Bia∏orusi, Rosji, S∏owacji, Niemiec
i Francji itd. Tote˝ j´zykami konferencyj-
nymi by∏y wszystkie j´zyki s∏owiaƒskie,
a tak˝e angielski, niemiecki czy francuski. 

Zaletà spotkaƒ naukowych jest nie tyl-
ko entuzjazm m∏odych naukowców przed-
stawiajàcych wyniki swoich badaƒ i prze-
myÊleƒ – ale równie˝ ich odwaga si´ga-
nia do tematów nowych, np. dotyczàcych
komunikacji internetowej czy opisu ma-
teria∏ów w uj´ciu najnowoczeÊniejszej
metodologii badaƒ, np. kognitywizmu
w lingwistyce. M∏odzi naukowcy poka-
zujà w sposób wyrazisty, ˝e wspó∏czesna
nauka nie tworzy ostrych granic mi´dzy
poszczególnymi dziedzinami nauki, lecz
przyjmuje charakter interdyscyplinarny,
czego wyraênym przyk∏adem w Pobiero-
wie sta∏y si´ referaty z zakresu intertek-
stualnoÊci, jak równie˝ przek∏adoznaw-
stwa. VIII konferencj´ charakteryzowa∏a
nie tylko spora ró˝norodnoÊç tematyczna

Pobierowo
humanistów
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Zwyci´zca konkursu Bartosz Gawroƒski



uniwersyteckich i nauczania zdalnie ste-
rowanego. W drugiej cz´Êci M. Dennes,
z wykorzystaniem nowoczesnych metod
wyk∏adu, wprowadzi∏a s∏uchaczy w zagad-
nienia filozofii w Rosji koƒca XIX i po-
czàtku XX wieku. Natomiast prof. W. Mo-
kijenko si´gnà∏ do problematyki uniwer-
saliów j´zykowych na przyk∏adzie wspól-
nych cech w paremiologii polskiej, rosyj-
skiej, ukraiƒskiej i niemieckiej. 

W ramach konferencji odby∏y si´ dwa
spektakle teatralne: „Rus∏an i Ludmi∏a”,
wystawiony w wersji rosyjskiej przez gru-
p´ teatralnà studentów filologii s∏owiaƒ-

referatów, ale równie˝ ich wysoki poziom
merytoryczny. Z roku na rok zwi´ksza si´
tak˝e iloÊç uczestników, która w tym ro-
ku osiàgn´∏a maksimum 225 osób.

GoÊçmi honorowymi byli: prof. Mary-
se Dennes z Uniwersytetu Bordeaux 3
z Francji i prof. Walery Mokijenko z Uni-
wersytetu w Greifswaldzie z Niemiec.
Prof. M. Dennes przedstawi∏a referat sk∏a-
dajàcy si´ jakby z dwóch cz´Êci. W pierw-
szej – zilustrowa∏a system szkolnictwa
wy˝szego w Uniwersytecie Bordeaux,
opierajàcy si´ na kszta∏ceniu trójstopnio-
wym, z uwzgl´dnieniem studiów mi´dzy-

skiej, a w re˝yserii dr Iriny Fedorczuk,
drugi zaÊ „Kynolog w rozterce”, przygo-
towany przez grup´ teatralnà Wydzia∏u
Humanistycznego w re˝yserii Krzyszto-
fa Ganczarskiego.

Ze wzgl´du na ogromne zainteresowa-
nie konferencjà i jej mi´dzynarodowy za-
kres podj´ta zosta∏a w tym roku decyzja
o wyborze Pobierowa i Uniwersytetu
Szczeciƒskiego na g∏ównego organizato-
ra Mi´dzynarodowego Kongresu M∏odych,
który b´dzie mia∏ miejsce za rok w maju.

Krzysztof Ganczarski
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Wdzisiejszych czasach globa-
lizacja poch∏ania coraz to
nowe dziedziny ˝ycia eko-

nomicznego i spo∏ecznego. MobilnoÊç
pracowników zarówno w wymiarze
mobilnoÊci zawodowej, jak i mobilno-
Êci geograficznej staje si´ nieuniknio-
nym procesem, którego regu∏y powi-
nien znaç ka˝dy z nas. Rok 2006 zo-
sta∏ og∏oszony przez Komisj´ Europej-
skà Europejskim Rokiem MobilnoÊci
Pracowników. Czas wi´c na poznanie
regu∏ – mówià organizatorzy konfe-
rencji „Mobilna Europa”, cz∏onkowie
Niezale˝nego Zrzeszenia Studen-
tów w Szczecinie

Na ca∏odniowà konferencj´, 11 ma-
ja, do auli Wydzia∏u Humanistycznego
US przyby∏y t∏umy zainteresowanych.
WÊród prelegentów pojawili si´ m.in.:
Christopher Thompson, Political Secre-
tary Ambasady Wielkiej Brytanii, Patric
Kluczyƒski, attaché ds. spo∏ecznych Am-
basady Francji. 

Projekt Mobilna Europa to inicjaty-
wa, której organizatorzy mieli na celu
przede wszystkim rozwój ÊwiadomoÊci
praw pracowników oraz u∏atwienie im
swobodnego przemieszczania si´ w ra-
mach paƒstw cz∏onkowskich. Ponadto
osoby wyje˝d˝ajàce do pracy za granic´
muszà znaç swoje obowiàzki, jak rów-
nie˝ mieç ÊwiadomoÊç, jakie mo˝liwo-
Êci czekajà na nich w danym paƒstwie
oraz jakie przeszkody mogà napotkaç.
Najwi´ksze szanse na prac´ majà dzisiaj
i b´dà mieli w przysz∏oÊci ci, którzy po-
trafià szybko reagowaç na zmieniajàce
si´ potrzeby pracodawców, wynikajàce
mi´dzy innymi z rozwoju bàdê podupa-

dania poszczególnych bran˝, sektorów
czy firm. A wi´c ci, którzy stale b´dà si´
dokszta∏caç, zdobywaç nowe, akurat
w danym momencie potrzebne umiej´t-
noÊci. A za nie dostanà konkretne pienià-
dze, które z pewnoÊcià kilkakrot-
nie b´dà przewy˝szaç pensje
w kraju. Bo to w∏aÊnie zarobki,
zarobienie „wielkiej kasy” sà
g∏ównym bodêcem zach´cajàcym
do bycia mobilnym. Tym bardziej
˝e ju˝ nie praca szuka cz∏owieka,
ale cz∏owiek pracy. 

Podczas zorganizowanej
na Uniwersytecie Szczeciƒskim
konferencji specjaliÊci opowia-
dali, jak przygotowaç si´ do wy-
jazdu za granic´, a tak˝e, jak do-
brze wypaÊç na rozmowie kwa-
lifikacyjnej i skutecznie zarzà-
dzaç czasem.

Ludzie muszà byç mobilni,
czyli gotowi na to, ˝e przyjdzie
nam w ˝yciu kilka razy zmieniç
pracodawc´. I niewa˝ne, ˝e trze-
ba b´dzie nawet par´ razy prze-
prowadzaç si´ do innych miejsco-
woÊci, ale jeÊli tylko w ten spo-
sób uda si´ znaleêç jakàÊ prac´,
z pewnoÊcià na to przystaniemy.
A jeszcze do tego mo˝e si´ oka-
zaç, ˝e nie ma innego wyjÊcia, jak tylko
zmieniç zawód. Czyli znowu trzeba b´-
dzie nauczyç si´ czegoÊ zupe∏nie nowe-
go. Wi´kszoÊç osób wyje˝d˝ajàcych
w poszukiwaniu pracy za granic´, za-
miast (niestety) odpowiednio si´ do te-
go „wyjazdu za chlebem” przygotowaç,
liczy ju˝ zyski i w g∏owach przelicza
jeszcze niezarobione funty czy euro
na z∏otówki. I tu zaczynajà si´ trudno-

Êci. Nie wy-
starczy znale-
zienie dobrej
pracy, ale
p r z e d e
w s z y s t k i m

trzeba uczyniç t´ prac´ legalnà. Szacun-
kowo trzy czwarte osób nie wie, gdzie
ma si´ zarejestrowaç jako pracownicy.
Jakie prawa im przys∏ugujà, a co wa˝-
niejsze, jakim systemem zostanà oni

opodatkowani. Czy faktycznie po zap∏a-
ceniu podatku w kraju, w którym pra-
cujemy, a czasem, tak jak i polscy pra-
cownicy w Wielkiej Brytanii po zap∏a-
ceniu jeszcze drugiego podatku w Pol-
sce, nie b´dziemy musieli zbytnio do ta-
kiego interesu dok∏adaç.

Ma∏gorzata Radomska

Kokosy za granicà



Zanim studenci wpadnà w ot-
ch∏aƒ egzaminacyjnej goràcz-
ki, majà okazj´ na∏adowaç aku-

mulatory podczas juwenaliów. Tego-
roczne studenckie Êwi´to trwa∏o 5 dni
(24–28 maja) i wype∏nione by∏o
po brzegi licznymi atrakcjami

Niezaprzeczalnie jednym z sukcesów
studenckiej zabawy by∏o skupienie pot´˝-
nego grona organizacyjnego wokó∏ im-
prezy. W przygotowaniach bra∏y udzia∏
prawie wszystkie szczeciƒskie uczelnie
wy˝sze, zarówno paƒstwowe, jak i nie-
paƒstwowe. Oprócz przedstawicieli Uni-
wersytetu Szczeciƒskiego by∏y to: Aka-
demia Rolnicza, Pomorska Akademia
Medyczna, Akademia Morska, Wy˝sza
Szko∏a Integracji Europejskiej, Wy˝sza
Szko∏a Zarzàdzania, Wy˝sza Szko∏a Pe-
dagogiczna TWP, Wy˝sza Szko∏a Ekono-
miczno-Turystyczna, Wy˝sza Szko∏a Za-
wodowa „Oeconomicus” oraz Zachod-
niopomorska Szko∏a Biznesu. Niestety,
w gronie organizatorów zabrak∏o Poli-
techniki Szczeciƒskiej, która mia∏a po-
mys∏ na w∏asne przedsi´wzi´cie. 

Okazji do dobrej zabawy nie brako-
wa∏o, a plan imprezy zawiera∏ dla ka˝de-
go coÊ mi∏ego. I tak by∏y koncerty, sport,
kino, pokazy szczudlarzy, bitwa na rymy,
studenckie Êpiewanie (karaoke), a tak˝e
puchar gry w kr´gle. Pewna cz´Êç atrak-
cji, jako ˝e sà sprawdzone i cieszà si´ po-
wodzeniem, powtarza si´ ka˝dego roku.
Jednak organizatorzy starajà si´ tak˝e
wprowadzaç nowe propozycje i urozma-
icenia. W tym roku nowoÊcià, która by∏a
zdecydowanie strza∏em w dziesiàtk´, by-
∏a zabawa „Megapodchody o megafur´”.
Podchody odbywa∏y si´ w centrum Szcze-
cina, a g∏ównà nagrodà by∏ 28-letni mer-
cedes. Zwyci´ska dru˝yna, która najszyb-
ciej wykona∏a wszystkie zadania sk∏ada-
∏a si´ pi´ciu przystojnych studentów pra-
wa i ekonomii. Zaraz po og∏oszeniu wy-
ników, jeden ze zwyci´zców zadzwoni∏
do swojej mamy i na ca∏y plac Lotników
rozleg∏o si´ weso∏e: „Mamo, wygra∏em
mercedesa!”. Obecnie „megafura” krà˝y
mi´dzy ulicami Mickiewicza i Piastów,
rozwo˝àc swoich w∏aÊcicieli na zaj´cia. 

– Uda∏o nam si´ zorganizowaç nie-
wielkim kosztem Êwietnà zabaw´. Mega-
podchody na pewno znajdà si´ w progra-
mie juwenaliów w przysz∏ym roku – re-

lacjonuje Rados∏aw Przypis, przewodni-
czàcy Uczelnianej Rady Samorzàdu Stu-
denckiego US.

Drugà imprezà, która cieszy∏a si´
wielkim zainteresowaniem by∏ „koncert
Polska”, na którym wystàpi∏y grupy Pa-
wilon, Habakuk, Pid˝ama Porno i Kult.
Bilet kosztowa∏ 10 z∏, co przy studenc-
kim przeliczniku, na dwa z∏ociste trunki,
nie by∏o cenà wygórowanà. Podczas wy-
st´pu królów polskiego punka i niekwe-
stionowanej gwiazdy wieczoru, czyli Ka-
zika i jego zespo∏u, amfiteatr wype∏nio-
ny by∏ po brzegi. Pod scenà rytmicznie
falowa∏o morze roztaƒczonych osób. Sza-
cuje si´, ˝e na koncert
przyby∏o ponad 5 tysi´-
cy osób. Organizatorzy
nie spodziewali si´ ta-
kiej liczby ludzi. 

Tradycjà jest ju˝ to-
warzyszàca koncertom
w amfiteatrze konkuren-
cja „skok przez p∏ot”,
czyli próby dostania si´
na imprez´ bez biletu.
Trzeba dodaç, ˝e próby
te w wi´kszoÊci przy-
padków koƒczy∏y si´ po-
wodzeniem, zw∏aszcza
kiedy zrobi∏o si´ ciem-
no. Ochroniarze byli
bezradni wobec 10-oso-
bowych grup forsujàcych p∏ot w jednym
momencie. Organizatorzy wiedzeni do-
Êwiadczeniem, by zapobiec tego typu ak-
cjom, stworzyli tzw. studencki patrol, któ-
ry mia∏ przekazywaç ochronie informacje
o gapowiczach, co nie do koƒca si´ spraw-
dzi∏o, poniewa˝ nie wszyscy traktowali po-
wierzone im zadanie powa˝nie. 

– W przysz∏ym roku musimy jeszcze
wzmocniç ochron´. Teren amfiteatru jest
bardzo du˝y i ˝eby nikt nie przedosta∏ si´
bez biletu, musielibyÊmy postawiç ochro-
niarzy jeden obok drugiego – mówi Marcin
Wypch∏o, przewodniczàcy Wydzia∏owej Ra-
dy Samorzàdu Studenckiego WNEiZ.

Radosnà atmosfer´ juwenaliów zak∏ó-
ca∏a, niestety, pogoda. Z powodu deszczu
nie odby∏o si´ wielkie grillowanie. Wa-
runki atmosferyczne nie sprzyja∏y tak˝e
podczas „Sportowej zony”, gdzie mo˝na
by∏o skoczyç na bungee, zagraç w siat-
kówk´ pla˝owà albo koszykówk´, a tak-
˝e spróbowaç swoich si∏ na Êciance wspi-

naczkowej i obejrzeç pokazy sztuk wal-
ki. Dru˝yny bioràce udzia∏ w sportowej
rywalizacji dzielnie dawa∏y sobie rad´
z pogodà. PublicznoÊci wychodzi∏o to
zdecydowanie gorzej. 

Pogoda mia∏a tak˝e wp∏yw na fre-
kwencj´ na kabaretonie. W amfiteatrze
wystàpi∏y kabarety: Limo, S∏uchajcie oraz
Jachim Presents, skutecznie ∏agodzàce
skutki ch∏odnej aury. 

Informacje o tegorocznych juwena-
liach mo˝na by∏o spotkaç na ka˝dym kro-
ku. Oprócz plakatów w mieÊcie i wiel-
kich billboardów, o nadchodzàcych atrak-
cjach informowa∏o radio, lokalna telewi-

zja i prasa, informatory kulturalne, a tak-
˝e specjalnie uruchomiona z okazji im-
prezy strona internetowa. Takie nag∏o-
Ênienie w mediach by∏o mo˝liwe na pew-
no dzi´ki znacznym funduszom, jakie
otrzymali organizatorzy. Oprócz Êrodków
z poszczególnych uczelni, imprez´ wspó∏-
finansowali Urzàd Miasta, Sejmik Woje-
wódzki i Euroregion Pomerania.

Koniec juwenaliów to zawsze czas
na podsumowanie tego, co si´ uda∏o, a co
trzeba zmieniç. 

– Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏ym ro-
ku do grona organizatorów do∏àczy rów-
nie˝ Politechnika Szczeciƒska, wtedy
na pewno b´dzie jeszcze ciekawiej. Uwa-
˝am, ˝e to by∏a udana impreza. Chcieli-
byÊmy, ˝eby w nast´pnym roku tak˝e po-
goda by∏a naszym sprzymierzeƒcem
– podsumowa∏ Rados∏aw Przypis.

Katarzyna Grzesiuk
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Mianem spotkaƒ czy meczów
na szczycie okreÊla si´ zwykle
pojedynek dru˝yn znajdujà-

cych si´ na czo∏owych miejscach tabel
ligowych. Pojedynek, który odby∏ si´
w ramach Sportowych Juwenaliów 2006
z pewnoÊcià na takie miano zas∏uguje.
Otó˝ spotka∏y si´ dru˝yny z∏o˝one z rek-
torów uniwersytetu oraz dziekanów

Przed meczem nastàpi∏a prezentacja
dru˝yn, którà prowadzi∏ Cezary Janiszyn.
Zawodnicy wychodzili pojedynczo
przy dêwi´kach muzyki nastrajajàcej
do walki. To by∏y ostatnie momenty, kie-
dy gracze mogli sobie pozwoliç na przy-
jacielskie gesty w stosunku do dru˝yny
przeciwnej, chwil´ póêniej rozpocz´∏a si´
zaci´ta walka.

Ostatnie rozgrzewajàce çwiczenia, roz-
ciàganie bramkarzy i zawodnicy ju˝ go-
towi do gry. Sk∏ad dru˝yny rektorów: prof.
zw. dr hab. Waldemar Tarczyƒski, prof.
zw. dr hab. Józef Perenc, prof. US dr hab.
Miros∏aw Rutkowski, dr Kinga Flaga-Gie-
ruszyƒska (bramkarz) oraz kwestor US
mgr Andrzej Kuciƒski. Dru˝yn´ dzieka-
nów zasilili: prof. zw. dr hab. Wies∏aw
Deptu∏a (bramkarz), kanclerz US mgr Eu-
geniusz Kisiel, dr Marek Zwolankowski,
mgr Pawe∏ Ci´szczyk, prof. US dr hab.
Mariusz Dàbrowski. Rektorzy grali w bar-
wach czerwonych, natomiast ich przeciw-
nicy wystàpili w granatowych koszulkach. 

Od poczàtku meczu przewag´ w po-
siadaniu pi∏ki zyskali dziekani, dyrygo-

wani intensywnie przez stojàcego
w bramce prof. Deptu∏´, który raz
po raz wydziera∏ si´: „Kryç rekto-
ra!”. Przeciwnicy, kierowani w Êrod-
ku pola przez prorektora Rutkow-
skiego, starali si´ graç z kontry, ale
w pierwszej cz´Êci gry w∏aÊciwie
nie zbli˝ali si´ pod bramk´ rywali.
Tymczasem dziekani szybko stwo-
rzyli sobie kilka doskona∏ych sytu-
acji podbramkowych, jednak zawo-
dzi∏a skutecznoÊç. Wreszcie Marek
Zwolankowski zmusi∏ golkipera przeciw-
ników do wyciàgni´cia pi∏ki z siatki, tym
samym strzelajàc pierwszà bramk´ me-
czu. Nie min´∏y dwie minuty i wynik
brzmia∏ 2:0. Tym razem na list´ strzel-
ców wpisa∏ si´ Pawe∏ Ci´szczyk. 

Zm´czenie dawa∏o ju˝ powoli o sobie
znaç w dru˝ynie rektorskiej, a tymczasem
dziekani rozkr´cali si´ z minuty na minu-
t´. Co rusz demonstrowali sztuczki tech-
niczne, których nie powstydzi∏by si´ na-
wet Ronaldinho. Pewne kontrowersje
wzbudzi∏a decyzja s´dziego – Janusza
Blanka, który nie uzna∏ trzeciej bramki
dla dziekanów. Kolejne minuty meczu na-
le˝a∏y bezwzgl´dnie do prof. Dàbrowskie-
go. Najpierw po samotnym rajdzie nie da∏
szans dr Fladze-Gieruszyƒskiej, nast´p-
nie p∏askim strza∏em podwy˝szy∏ na 4:0.
Po tym golu uspokoi∏ si´ nieco w bram-
ce prof. Deptu∏a, któremu w pierwszej po-
∏owie powa˝nie zagra˝a∏ jedynie prorek-
tor Rutkowski. Na 5:0 podwy˝szy∏ naj-
m∏odszy w dru˝ynie dziekanów Ci´sz-

czyk. Ostatni
akcent pierw-
szej ods∏ony
meczu to rzut
wolny dla
dz iekanów,
sprokurowany
przez Dà-
browskiego,
który zagra∏
r´kà. Strza∏
d z i e k a n a
Zwolankow-
s k i e g o
w pi´kny spo-
sób sparowa∏a
na rzut wolny
pani prorektor.
Interwencja ta
w z b u d z i ∏ a

aplauz na trybunach. Dziekani jeszcze raz
pogrà˝yli w pierwszej po∏owie swoich
przeciwników. Uczyni∏ to Zwolankowski
w ostatniej minucie gry, ustalajàc wynik
na 6:0 do przerwy.

W przerwie nastàpi∏ niespodziewany
transfer. Dru˝yny zamieni∏y si´ bramkarza-
mi. Wynik nie pod∏ama∏ rektorów, wyszli
po przerwie g∏´boko zmotywowani. Jednak
mimo to szybko stracili bramk´. Szybko-
Êciowy pojedynek Rutkowskiego i Ci´sz-
czyka wygra∏ ten drugi i by∏o ju˝ 7: 0. M∏o-
dy snajper mia∏ swojà kolejnà szans´, jed-
nak tym razem prof. Deptu∏a wyszed∏
obronnà r´kà z tego starcia. Transfer doko-
nany w przerwie zaczyna∏ si´ sp∏acaç. Jed-
nak minut´ póêniej kanclerz w sytuacji sam
na sam z bramkarzem uzyska∏ ósmego go-
la. Rektorzy ruszyli do ataku. Najpierw
w dogodnej sytuacji kwestor strzeli∏ na wi-
wat, ale chwil´ póêniej nastàpi∏o to, na co
czekali kibice od poczàtku meczu. Wresz-
cie prze∏amali si  ́rektorzy, a dok∏adniej pro-
rektor Rutkowski, który po ∏adnym roze-
graniu strzeli∏ pierwszà bramk´ dla swojej
dru˝yny. W ten sposób rozwiàza∏ si´ worek
z bramkami. Szybko na 8:2 strzeli∏ ponow-
nie Rutkowski, a niebezpieczne sytuacje
mno˝y∏y si´ pod bramkà dziekanów. Po se-
rii rzutów ro˝nych dwa razy groênie g∏ów-
kowali rektorzy. Wreszcie prof. Rutkowski
skompletowa∏ hat-tricka i ∏adnym strza∏em
doprowadzi∏ do stanu 8:3. 

Na 10 minut przed koƒcem spotkania
najlepszy strzelec ekipy rektorów znów da∏
o sobie znaç i by∏o ju˝ tylko 8:4. Czerwo-
ni wyraênie ruszyli do ataku. Niebiescy sta-
rali si´ umiej´tnie broniç i wyprowadzaç
kontry. Po jednym z takich wypadów i bra-
zylijskim zagraniu prof. Perenca szans´
na podwy˝szenie wyniku mia∏ mgr Ci´sz-
czyk, ale trafi∏ w s∏upek. Kolejna kontra
i prof. Deptu∏a wykazuje si´ Êwietnym re-
fleksem, odbijajàc pi∏k´ na rzut ro˝ny i po-
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kazujàc, ˝e nie zapomnia∏ na czym polega
gra w pi∏k´. Tymczasem czas nieub∏aga-
nie zbli˝a∏ si´ do koƒca i rektorzy szyko-
wali si´ do fina∏owego natarcia. Na strza∏
z dystansu zdecydowa∏ si´ kwestor. Nie-
atakowany przez nikogo trafi∏ do siatki.
Stan 8:6 oznacza∏, ˝e w ostatnich minutach
mo˝e byç nerwowo dla dziekanów. Ostat-
ni gol rektorów podzia∏a∏ na nich jak ku-
be∏ zimnej wody. Szybkie dwie akcje, przy-

pominajàce do z∏udzenia te z pierwszej po-
∏owy i by∏o ju˝ 10:6. To ostatecznie pod∏a-
ma∏o rektorów. Jeszcze w koƒcówce me-
czu prof. Deptu∏a wszed∏ do gry, jednak
na nic si´ zda∏y jego wysi∏ki i mecz skoƒ-
czy∏ si´ rezultatem 10:6.

Po koƒcowym gwizdku dru˝yny po-
gratulowa∏y sobie dobrego meczu, a ki-
bice podzi´kowali za niez∏e widowisko,
choç nie doczekali si´ symbolicznej wy-

miany koszulek. Pamiàtkowy puchar z ràk
Janusza Blanka odebra∏ kapitan zwyci´-
skiej dru˝yny dziekanów i chyba najlep-
szy zawodnik spotkania – prodziekan Dà-
browski. Po meczu gratulacjom i zdj´-
ciom nie by∏o koƒca. W zgodnej opinii
kibiców mecz by∏ na wysokim poziomie. 

Maurycy Brzykcy

Kibice sportowi w du˝ym uproszczeniu dzielà si´ na tych, co
sport znajà z telewizji i na tych, co dopingujà swoich ulubieƒców
z trybun. Stare polskie powiedzenie mówi, ˝e ka˝dy Polak zna si´
na medycynie, polityce i sporcie. Je˝eli chodzi o to ostatnie, to
mo˝e nie jest to wiedza, jakà majà fachowcy komentujàcy w te-
lewizji mistrzostwa Êwiata, ale na pewno znaczna cz´Êç spo∏eczeƒ-
stwa przynajmniej orientuje si´, ˝e na trawiastym boisku z dwo-
ma bramkami gra si´ w pi∏k´ no˝nà, a nie jeêdzi na ∏y˝wach. 

Pi∏ka no˝na jest najcz´Êciej wskazywana nie tylko przez pra-
cowników naukowych, jako najpopularniejszy sport. Mimo to ci´˝-
ko organizatorom zape∏niç widzami areny sportowe, dlaczego tak
si´ dzieje? – Nie mam zbyt wiele wolnego czasu, aby dopingowaç
sportowców z trybun – mówi dr Artur Staszczyk z Instytutu Poli-
tologii i Europeistyki. Brak wolnego czasu nie jest jedynym czyn-
nikiem, który powoduje, ˝e sport jest oglàdany tylko w telewizji.
Bardzo istotnà rzeczà jest poziom sportowy widowiska oraz at-
mosfera na trybunach. – Kilka lat temu by∏em z synem na tzw. me-
czu przyjaêni mi´dzy Pogonià Szczecin a Legià Warszawa, po-
ziom widowiska bardzo mnie zawiód∏, a i z owà przyjaênià mia-
∏o to niewiele wspólnego – mówi dr Zdzis∏aw Matusewicz z IPiE. 

Podczas meczu od kibiców obrywa si´ nie tylko zawodnikom
przeciwnych dru˝yn, ale tak˝e s´dziemu; dawniej najmocniej-
szym epitetem by∏o „s´dzia kalosz”, dzisiaj tak ∏agodnych okre-
Êleƒ si´ nie u˝ywa, wypar∏y je bardziej „wyszukane”. Niski po-
ziom widowiska oraz atmosfera tworzona przez pseudkibiców
skutecznie odstraszajà amatorów sportu od pojawiania si´ na sta-
dionie. Sport w ˝yciu kadry nie ogranicza si´ tylko do kibicowa-
nia, ale tak˝e do aktywnego jego uprawiania. Jednym z wielu
przyk∏adów mo˝e byç mgr Ryszard Stefanik z Zak∏adu Huma-
nistycznych Podstaw Kultury Fizycznej w Instytucie Kultury Fi-
zycznej, który ∏àczy prac´ z wyst´pami w klubie OKS Iskierka
Âmierdnica. Oprócz naukowców niebioràcych udzia∏u w wido-
wiskach na ˝ywo, znajduje si´ pokaêna grupa tych, którzy nie
odpuszczà ˝adnego meczu swojej ukochanej dru˝yny. Do takich
w∏aÊnie zalicza si´ m.in. prof. Janusz Ruszkowski, dyrektor IPiE:

– Jak zacz´∏a si´ paƒska przygoda ze sportem?
– Przygoda ze sportem uprawianym czynnie rozpocz´∏a si´ jesz-
cze w szkole podstawowej, gdzie zaczà∏em graç w pi∏k´ no˝nà
i trwa∏a a˝ do czasu ukoƒczenia studiów. Zabawa ta mia∏a cha-

rakter czysto
amatorski .
Bierny kon-
takt sprowa-
dza si´ do ki-
b i c owa n i a
p r z e d e
wszystkim Pogoni Szczecin. To mój ulubiony klub. Kibicuj´ jej
ju˝ od 1978 r.

– Co sprawia, ˝e jest pan cz´stym goÊciem na meczach Po-
goni, czy jest pan zrzeszony w jakimÊ klubie kibica?
– Nie jestem cz∏onkiem klubu kibica Pogoni. Ale jak ju˝ wspo-
mnia∏em, kibicuj´ wy∏àcznie tej dru˝ynie i myÊl´, ˝e jest to coÊ
wi´cej ni˝ zwyk∏a sympatia akurat do tego klubu. Mo˝e jest to
jakaÊ forma patriotyzmu lokalnego, a mo˝e zwyk∏e odreagowa-
nie zupe∏nie innej, bardziej „sztywnej” atmosfery, jaka panuje
w uczelni wy˝szej. Musz´, jednak przyznaç, ˝e bardzo emocjo-
nalnie podchodz´ do wyst´pów tej dru˝yny.

– Czy jest pan sympatykiem tak˝e innych sportów?
– W takim stopniu jak pi∏ki no˝nej, nie.

– Jak cz´sto jest pan na meczach?
– Je˝eli czas pozwoli, to staram si´ byç na ka˝dym meczu Po-
goni w Szczecinie.

– Czy mecze nie kolidujà z innymi zaj´ciami, a je˝eli tak, to
jak pan to rozwiàzuje?
– Staram si´ z wyprzedzeniem uk∏adaç swój kalendarz, aby uda-
∏o mi si´ zdà˝yç na mecz. Bywa jednak, ˝e jest to bardzo trud-
ne i niekiedy trafiam na stadion ju˝ po rozpocz´ciu spotkania.

– Czy poleci∏by pan innym takie sp´dzanie czasu?
– To chyba najtrudniejsze pytanie. Nie wiem, czy moje emocjo-
nalne podejÊcie do Pogoni pozwoli na rzeczowà odpowiedê. Po-
wiem tak, ka˝dy mieszkaniec Szczecina i regionu powinien ki-
bicowaç Pogoni. A zatem powinien tak˝e spróbowaç pojawiç si´
na stadionie. Tylko oglàdanie meczu na ˝ywo, nie w TV, jest nie-
powtarzalnym prze˝yciem (podobnie zresztà jest z teatrem, byç
na widowni, a oglàdaç spektakl w TV, to ogromna ró˝nica).
Pi∏ka no˝na to niejedyny sport wskazywany przez naukowców,
pojawia si´ tak˝e siatkówka, wioÊlarstwo, koszykówka, a tak˝e
jazda figurowa na lodzie. Tak jak w spo∏ecznoÊci studenckiej
wÊród kadry da si´ wyró˝niç trzy grupy kibiców, tych, co zado-
walajà si´ jedynie widowiskiem przed telewizorem, tych, co cz´-
sto pojawiajà si´ na stadionie oraz tych, co ∏àczà obie te rzeczy
z czynnym uprawianiem sportu. 
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Sport przyciàga na stadiony ludzi z ró˝nych Êrodowisk,
na arenach sportowych mo˝emy spotkaç nie tylko naszych
kolegów ze szkolnej ∏awki, ale tak˝e wyk∏adowców akade-
mickich. – Tylko oglàdanie meczów na ˝ywo jest dla mnie
niepowtarzalnym prze˝yciem – mówi profesor Janusz Rusz-
kowski, dyrektor Instytutu Politologii i Europeistyki, 
z którym rozmawia∏ Rafa∏ Miszczuk

Profesor te  ̋kibic
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Joanna Czapliƒska
TO˚SAMOÂå BANITY
PROBLEMATYKAAUTOIDENTYFIKACJI W M¸ODEJ CZESKIEJ
PROZIE EMIGRACYJNEJ PO 1968 ROKU
wyd. 1, s. 244, format B5, opr. mi´kka, ISBN 83-7241-522-6, 
cena 35,00 z∏
Ksià˝ka otwiera nowy rozdzia∏ polskiej bohemistyki, poniewa˝ czeska
literatura emigracyjna by∏a w Polsce niemal zupe∏nie niezbadana. Au-
torka skoncentrowa∏a si´ na tych pisarzach, którzy swojà osobowoÊç
artystycznà kszta∏towali na emigracji (m.in. Ivan Binar, Jifii Klobouk,
Sylvie Richterová, Jaroslav Vojvoda, Jan Novák, Jan Pelc, Stanislav
Moc). Ich twórczoÊç sta∏a si´ podstawà do interpretacji sytuacji pisa-
rza emigracyjnego wobec siebie, obcych i w∏asnej przesz∏oÊci. Spo-
Êród wymienionych wy˝ej autorów tylko nieliczni sà dost´pni w pol-
skim t∏umaczeniu, dlatego czytelnik znajdzie w ksià˝ce streszczenia
omawianych utworów. Zaproponowane przez Joann´ Czapliƒskà inter-
pretacje odbiegajà od zadomowionych dotàd w krytyce czeskiej. 

Tatiana Czerska
OD MA¸EJ OJCZYZNY DO UNIWERSUM. SACRUM
W TWÓRCZOÂCI ZBIGNIEWA ˚AKIEWICZA
wyd. 1, s. 196, format B5, opr. mi´kka, ISBN 83-7241-480-7,
cena 28,00 z∏
Publikacja jest próbà ca∏oÊciowej analizy dorobku autora Tryptyku wileƒ-
skiego, cieszàcego si´ uznaniem krytyki prozaika, eseisty, laureata Nagro-
dy Fundacji im. KoÊcielskich, twórcy ksià˝ek dla dzieci i m∏odzie˝y, wcià˝
jeszcze ma∏o znanego w powszechnej ÊwiadomoÊci czytelniczej. Âwiat
ksià˝ek Zbigniewa ˚akiewicza zwiàzany jest z jego biografià i kresowym
pochodzeniem. Autor urodzi∏ si´ na Wileƒszczyênie. W 1946 r. opuÊci∏ ro-
dzinne strony i po kilku przeprowadzkach na sta∏e zamieszka∏ w Gdaƒsku. 
Uwaga Tatiany Czerskiej skupia si´ na trzech najwa˝niejszych, jej zdaniem,
obszarach pisarstwa ̊ akiewicza. Pierwszy z nich ma charakter wspomnie-
niowy i nostalgiczny. Drugi obszar jest zapisem zmagaƒ wieku dojrza∏ego
i jednoczeÊnie poszukiwania odpowiedniej formy artystycznego wyrazu

tych zmagaƒ. Ostatni obszar, wyznaniowy i konfesyjny, prezentuje zdekla-
rowany religijnie Êwiatopoglàd pisarza. Zainteresowania autorki pracy
koncentrujà si´ przede wszystkim wokó∏ doÊwiadczenia sacrum.

Teresa Rzepa (red.)
PARADYGMATY I PU¸APKI PSYCHOLOGII KOMUNIKOWA-
NIA SI¢
wyd. 1, s. 158, format B5, opr. mi´kka, ISBN 83-7241-513-7, 
cena 20,00 z∏
Ksià˝ka sk∏ada si´ z dwunastu rozdzia∏ów, które prezentujà ró˝ne aspek-
ty komunikowania si´. Zakres tematyczny opublikowanych tekstów jest
bardzo szeroki: od „j´zyka” kobiet i m´˝czyzn, autonarracji, wzorów
osobowych Polaków w okresie transformacji, komunikowania si´ w In-
ternecie, komunikowania si´ lekarza z pacjentem, poprzez analiz´ zna-
czenia symboliki diab∏a, dowcipów i tekstów humorystycznych, do kul-
turowych czynników deprecjacji uczucia mi∏oÊci.

Oprac. na podstawie wst´pów 

MONOGRAFIE:
BAR¸OWSKA M., Jakub Sobieski pami´ci wielkiego kawalera Bart∏o-
mieja Nowodworskiego. Wraz z tekstem mowy Rzecz J. M. Pana Jakuba
Sobieskiego (...) na pogrzebie s∏awnej pami´ci Wielkiego Kawalera..., 
seria „Staropolskie funeralia” 2, s. 128, cena 22,00 z∏ (literaturoznawstwo)
BRÓZDA J., Polski przemys∏ okr´towy. Stan aktualny i g∏ówne deter-
minanty rozwoju, s. 156, cena 22,00 z∏ (ekonomia)
CZAPLI¡SKA J., To˝samoÊç banity. Problematyka autoidentyfikacji
w m∏odej czeskiej prozie emigracyjnej po 1968 roku, s. 244, 
cena 35,00 z∏ (literaturoznawstwo)
CZERSKA T., Od ma∏ej ojczyzny do Uniwersum. Sacrum w twórczo-
Êci Zbigniewa ˚akiewicza, s. 196, cena 28,00 z∏ (literaturoznawstwo)
KO¸ODZIEJEK E., Cz∏owiek i Êwiat w j´zyku subkultur (dodruk),
s. 274, cena 29,00 z∏ (j´zykoznawstwo)
RUDAWSKA I., Ekonomizacja relacji pacjent-us∏ugodawca w opiece
zdrowotnej, s. 362, cena 40,00 z∏ (ekonomia)
PODGÓRZA¡SKA R., TOMCZAK ¸. (red.), Wybrane zagadnienia
polityki zagranicznej Polski po 1989 roku, s. 190, cena 28,00 z∏ 
(nauki o polityce)
RZEPA T. (red.), Paradygmaty i pu∏apki psychologii komunikowania
si´, s. 158, cena 20,00 z∏ (psychologia)
TSYBOVA I., PROBLÉMES DU PRÉDICTIBLE ET DU POTEN-
TIEL DANS LA FORMATION DE MOTS EN FRANÇAIS, s. 124,
cena 18,00 z∏ (j´zykoznawstwo)

SKRYPTY:
BRODOWSKA E., KUBIAK A., OSSOWSKA M., SZCZYPA P., Ra-
chunkowoÊç zarzàdcza. Teoria i zadania, s. 270, cena 29,00 z∏ (ekonomia)

FLESZAR E., Dydaktyka biologii i ochrony Êrodowiska. Przewodnik
dydaktyczny, s. 262, cena 25,00 z∏ (pedagogika) 
JANASZ W. (red.), Przewodnik do studiowania strategii rozwoju prze-
mys∏u, s. 94, cena 12,00 z∏ (ekonomia)
KOLBUSZ E., REJER I. (red.), Wst´p do informatyki w zarzàdzaniu,
s. 330, cena 38,00 z∏ (informatyka)
PERENC J., Marketing. Sposób myÊlenia i dzia∏ania (dodruk), s. 342,
cena 35,00 z∏ (ekonomia)
S¸OWIK-GABRYELSKAA., Patologie spo∏eczne. Alkoholizm. Narko-
mania. Nikotynizm, s. 148, cena 20,00 z∏ (nauki medyczne)
ZA¸OGA E., KWARCI¡SKI T., Przewodnik do studiowania polityki
transportowej, s. 70, cena 10,00 z∏ (ekonomia)
ZA¸OGA E., KWARCI¡SKI T., Strategie rynkowe w transporcie,
s. 154, cena 30,00 z∏ (ekonomia)

ZESZYTY NAUKOWE:
Metody iloÊciowe w ekonomii, ZN nr 415, red. J. HOZER, s. 284, 
cena 25,00 z∏ (ekonomia)
Problemy Transportu i Logistyki nr 2, ZN nr 393, red. I. DEMBI¡-
SKA-CYRAN, s. 274, cena 27,00 z∏ (ekonomia)
Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis nr 6, ZN nr 405, red. 
B. KROMOLICKA, s. 186, cena 22,00 z∏ (pedagogika)
Wybory podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej, ZN nr 408,
red. D. KOPYCI¡SKA, s. 190, cena 22,00 z∏ (ekonomia)

CZASOPISMA:
Studia Maritima. Volume XVIII, red. E. W¸ODARCZYK, s. 178, 
cena 24,00 z∏ (historia)


