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SŁOWO WSTĘPNE

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński w prze-

mówieniu rozpoczynającym rok akademicki 2021/22 podkreślił, że Uczelnia jest 

i będzie uniwersytetem aktywnym i innowacyjnym, rozwijającym współpracę 

międzynarodową na poziomie naukowym i dydaktycznym, wspierającym osoby 

z niepełnosprawnością, współpracującym z biznesem, ale jednocześnie udziela-

jącym pomocy osobom niezamożnym, dbającym o środowisko naturalne. Nowo-

czesna uczelnia to nie tylko nauka i kształcenie, ale również instytucja sprawnie 

zarządzana. W tym roku wszedł w życie nowy regulamin organizacyjny Uniwer-

sytetu, podjęto decyzje o pełnej informatyzacji, w tym – szerszym wykorzysta-

niu wprowadzonych już wcześniej narzędzi. W najbliższych miesiącach zacznie 

funkcjonować elektroniczny system obiegu dokumentacji, który nie tylko przy-

czyni się do sprawniejszego załatwiania spraw na Uczelni, ale również zredukuje 

zużycie papieru i  innych materiałów wpływających na środowisko naturalne. 

Problemy związane z  informatyzacją Uniwersytetu szeroko omawia dr hab. 

Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego do 

spraw Organizacji. Ważne miejsce w przemówieniu Rektora zajęły sprawy doty-

czące studentów. – Życzę Wam, drodzy studenci, abyście dobrze wykorzystali lata 

studiów, abyście wykazywali się inwencją edukacyjną, abyście nie ograniczali się 

do zadań wyznaczanych przez nauczycieli akademickich. Abyście nam, nauczycie-

lom, stawiali jak najwyższe wymagania – zaznaczył prof. Waldemar Tarczyński. 

Studenci są ważną i aktywną częścią społeczności akademickiej Uniwersytetu 

Szczecińskiego. O ich osiągnięciach i zamierzeniach na obecny rok akademicki 

mówi na kolejnych stronach Piotr Zaremba, przewodniczący Samorządu Stu-

denckiego US.

Również w październiku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersyte-

tu Szczecińskiego, poświęcone 75-leciu szkolnictwa wyższego, w szczególności 

nauk ekonomicznych, na Pomorzu Zachodnim. Prezentujemy historię trudnych 

i jednocześnie – pasjonujących początków szczecińskiej ekonomii, przygotowaną 

przez prof. dr hab. Radosława Gazińskiego z Instytutu Historycznego US. Pod-

czas posiedzenia odnowiono również trzy doktoraty Profesorów Wojciecha Bą-

kowskiego, Huberta Bronka i Władysława Janasza. Ich sylwetki przedstawiamy 

w tym numerze. u
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Fot. Filip Kacalski

Przemówienie Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego 

prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego, 
inaugurujące rok akademicki 2021/2022

SZANOWNI PAŃSTWO, WEDŁUG PRECEDENCJI,  
DRODZY STUDENCI

Jest mi niezwykle miło powitać Was na naszej inaugura-

cji nowego roku akademickiego 2021/2022. Za nami 36 lat ist-

nienia Uniwersytetu Szczecińskiego, który zapisał niejedną 

piękną kartę w historii naszego kraju i regionu. Jesteśmy dum-

ni z osiągnięć naszych absolwentów, jesteśmy dumni z naszej 

Uczelni.

Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest wyjątkowy 

z dwóch względów. Ogromny wpływ na jego przebieg będą 

miały trwająca pandemia oraz nadchodząca ewaluacja dyscy-

plin naukowych, która zadecyduje o naszej wspólnej przyszło-

ści. Tylko wspólna praca oparta na porozumieniu i poszano-

waniu wartości istotnych dla społeczności akademickiej jako 

niepowtarzalnej wspólnoty może nam przynieść sukces.

WIELCE SZANOWNI PAŃSTWO!
Podczas rekrutacji w 2021 roku o indeks uniwersytecki na 

studia stacjonarne ubiegało się 8400 kandydatów (w tym 700 

obcokrajowców), co oznacza w skali Uczelni około 2 kandyda-

tów na jedno miejsce. Największym zainteresowaniem cieszy-

ły się psychologia – 5 kandydatów na jedno miejsce, filologia 
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angielska – 5 kandydatów na 1 miejsce, 

filologia norweska, Global Communica-

tion, prawo, po 2 kandydatów na jedno 

miejsce. Na pierwszy rok studiów sta-

cjonarnych przyjęliśmy ponad 5 tysięcy 

studentów. Na studia niestacjonarne 

zrekrutowano około 1 tysiąca studen-

tów. Bardzo dobrze radzi sobie też nasza 

Szkoła Doktorska (przyjęto na studia 18 

doktorantów, na potok angielskojęzycz-

ny przyjęto 17 doktorantów, w  tym 13 

obcokrajowców).

W roku 2021 Uczelnia kształci ponad 

12 tyięcy. studentów na 88 kierunkach 

studiów i  posiada ponad 100 tysięcy 

absolwentów. Uniwersytet Szczeciński 

posiada 18 instytutów, 7 wydziałów, 15 

jednostek ogólnouczelnianych i między-

wydziałowych.

W chwili  ob e cnej  Uniwersytet 

Szczeciński posiada prawo do doktory-

zowania w 16 dyscyplinach naukowych, 

a do nadawania stopnia doktora habilito-

wanego i występowania o tytuł profeso-

ra w 13 dyscyplinach naukowych.

Uczelnia musi tworzyć komfortowe 

warunki do pracy naukowej, zarówno 

po względem wynagrodzeń, jak i  infra-

struktury. Niestety wciąż zasadniczym 

źródłem finansowania w tym zakresie są 

środki przekazywane w formie subwen-

cji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Z tego powodu jedyną szansą jest wspie-

ranie przez władze Uczelni – oraz jed-

nostki organizacyjne do tego powołane 

– wszelkich działań prowadzących do 

pozyskania środków finansowych na 

badania naukowe, dydaktykę i inwesty-

cje w ramach krajowych i europejskich 

konkursów, grantów i projektów.

Potencjał młodej kadry jest imponu-

jący – to ponad 500 doktorów, z których 

większość pracuje naukowo z  dużymi 

szansami na kolejny stopień naukowy, 

doktora habilitowanego. To właśnie ta 

kadra tworzy siłę naukową naszej Alma 

Mater. Dzięki młodym naukowcom moż-

liwe jest budowanie przyszłości Uczelni 

i stawianie coraz ambitniejszych celów. 

Zadanie władz Uczelni to stworzenie 

warunków do pracy naukowej i dydak-

tycznej pozwalających wykorzystać po-

tencjał naukowo-dydaktyczny tej młodej 

kadry.

Jak już wspomniałem, w  Uniwer-

sytecie Szczecińskim obecnie studiuje 

ponad 12 tysięcy studentów na różnych 

formach kształcenia. Stawia to przed 

władzami Uczelni istotne wyzwania. 

Zasadniczym zadaniem jest zapewnienie 

odpowiedniego poziomu i  warunków 

kształcenia. Na poszczególnych wydzia-

łach będziemy kreować nowe kierunki 

i specjalności zgodne z potrzebami rynku 

pracy. Będziemy zachęcać studentów do 

pisania prac dyplomowych, których te-

matyka odzwierciedli przemiany, jakie 

zachodzą w  społeczeństwie, kulturze 

i gospodarce. Wśród studentów są te oso-

by, które staną się kolejnym pokoleniem 

naukowców na naszej Uczelni.

Baza socjalna tworzona na potrzeby 

studentów ciągle się rozwija i unowocze-

śnia. Akademiki są systematycznie re-

montowane, a w nowej kadencji będzie-

my stawiali na optymalne zaspokojenie 

potrzeb ich mieszkańców i tworzenie ko-

lejnych miejsc, w których studenci będą 

mogli uczyć się, wymieniać poglądy 

i wypoczywać. COVID-19 wymusza do-

datkowo prace zabezpieczające naszych 

studentów przed pandemią.

Nie możemy jednak zamykać się tyl-

ko w  swojej społeczności. Chcemy być 

potrzebni miastu i regionowi, służyć na-

szym potencjałem i  sprawić, aby coraz 

lepiej przygotowani do pracy absolwenci 

chcieli pozostać w Szczecinie i w naszym 

regionie. Z  tego względu rozszerzamy 

i  intensyfikujemy naszą współpracę ze 

szkołami średnimi Szczecina, rozwijamy 

współpracę z przedsiębiorcami, reaguje-

my na potrzeby środowiska, które nas 

otacza.

Te wszystkie działania i  cele nie 

mogą być oczywiście realizowane w ode-

rwaniu od rozwoju bazy materialnej 

i dydaktycznej uczelni.

Oczekujemy zwiększenia nakładów 

na naukę, większego zrozumienia po-

trzeb środowiska akademickiego. Ocze-

kujemy tego w dobrze pojętym interesie 

naszego kraju. Pod względem innowa-

cyjności w obszarze nauki jesteśmy, nie-

stety, na szarym końcu w  Europie. Tu 

przede wszystkim liczymy na bardziej 

sprzyjającą środowisku akademickiemu 

politykę państwa. Ale ta polityka musi 

się spotkać ze znacznie większą niż do 

tej pory aktywnością naukową pracow-

ników uczelni, także naszego Uniwersy-

tetu.

W strategii Uniwersytetu Szczeciń-

skiego współpraca międzynarodowa 

stanowi ważny czynnik podwyższenia 

jakości badań naukowych i  kształce-

nia oraz promocji Szczecina i  regionu 

w  świecie. Aktualnie realizowana jest 

współpraca na podstawie umów dwu-

stronnych z 61 uczelniami i instytucjami 

naukowymi w 26 krajach.

GŁÓWNE ZAMIERZENIA WŁADZ 
UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 
2021-2022

Jesteśmy w  trudnym okresie za-

rządzania Uczelnią. Wynika to przede 

wszystkim z  trzech zjawisk, którymi 

są: ewaluacja, pandemia oraz niż demo-

graficzny. Zarządzanie Uniwersytetem 

Szczecińskim wymaga od władz rektor-

skich przede wszystkim kreowania no-

wych źródeł finansowania działalności 

naukowej i dydaktycznej.

Kluczowa dla naszego rozwoju jest 

ewaluacja. Jej wyniki pozwolą na we-

ryfikację słuszności i skuteczności dzia-

łań w  ostatnich czterech latach. Mam 

nadzieję, że potwierdzimy posiadane 

już uprawnienia i uzyskamy lepszą po-

zycję, kluczową również z perspektywy 

dostępnych źródeł finansowania naszej 

działalności.

Misja Uniwersytetu pozostaje nie-

zmienna i niewiele zmieniła się od czasu 

jego założenia. Uniwersytety były, są 

i będą, dzięki nam, głównymi ośrodkami 

myśli naukowej i ośrodkami kształcenia 

ludzi wszechstronnych, posiadających 

jednocześnie dobre przygotowanie za-

wodowe.

Uniwersytet jest wspólnotą myśli, 

wiedzy, słowa. Wspólnotą ludzi zaan-

gażowanych w jego tworzenie i rozwój. 

Dziś Uniwersytet należy traktować jako 

złożony kompleks składników material-

nych i niematerialnych, bowiem oprócz 

tak ważnego czynnika ludzkiego (na-

ukowców, studentów, pracowników ad-

ministracyjnych) – pojawia się czynnik 

zasobów rzeczowych i  infrastruktural-

nych. On stanowi o materialnych pod-
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stawach działania struktur Uniwersy-

tetu: instytutach, katedrach, wydziałach 

oraz innych jednostkach współkształ-

tujących jego funkcjonowanie. W  tych 

jednostkach skupione jest życie nauko-

we, akademickie czy administracyjne. 

Taką złożoną, wymagającą wielu nakła-

dów, organizacją jest również Uniwer-

sytet Szczeciński. Dzięki tym zasobom 

utrzymuje się i rozwija nauka, której na 

drodze rozwoju powinna przyświecać 

idea jedności, chęć poszerzania wiedzy, 

chęć budowania i tworzenia fundamen-

tów nauki. A tam, gdzie są fundamenty, 

dobre fundamenty, a  takie są w  naszej 

Alma Mater, tam właśnie można budo-

wać przyszłość.

Zrobimy wszystko, aby Uniwersytet 

Szczeciński utrzymał pozycję ośrodka 

myśli naukowej oraz kształcenia ludzi 

wszechstronnych, posiadających zdol-

ność samodzielnego myślenia i dobrego, 

uniwersalnego przygotowania zawo-

dowego. Wysoka jakość kształcenia jest 

dewizą naczelną. Chcemy dostosowy-

wać się do zmieniających się warunków 

działania, wyczuwać zapotrzebowanie 

społeczne i  gospodarcze oraz starać się 

nie tylko nadążać za rozwojem nauki, 

ale w miarę możliwości przyczyniać się 

istotnie do jej rozwoju.

W obliczu narastających zagrożeń, 

konieczne staje się jasne i jednoznaczne 

przypomnienie podstawowych war-

tości obyczajowych i etycznych, które, 

ukształtowane przez wielowiekową 

tradycję, tworzyły autorytet nauki, 

wyrażając siłę moralną akademickiego 

świata oraz sens posłannictwa uczo-

nych w promocji etycznych i obywatel-

skich cnót i wartości. Chcemy: spełniać 

rolę najważniejszego ośrodka naukowo-

-dydaktycznego na obszarze północ-

no-zachodniej Polski, być wszechnicą 

wiedzy, źródłem, w  którym kształtują 

się autorytety moralne i merytoryczne 

oraz miejscem, gdzie można uzyskać 

pomoc i wsparcie w sprawach najważ-

niejszych dla miasta i regionu, stwarzać 

wszystkim pracownikom Uniwersytetu 

możliwości, ale też wzmacniać obowią-

zek rozwoju naukowego, tak aby byli 

oni znaczącą siłą intelektualną na skalę 

europejską,

Chcemy, by Uniwersytet był ośrod-

kiem myśli naukowej, miejscem twór-

czych poszukiwań, intelektualnych 

sporów, naukowej, konkurencji. Uni-

wersytet ma oddziaływać na swoje oto-

czenie. Nasza Uczelnia współpracuje 

z władzami miejskimi, samorządowymi, 

z  przedsiębiorcami oraz z  innymi za-

chodniopomorskimi uczelniami. Misja 

Uniwersytetu to już nie tylko nauka, 

budowanie i rozwój wiedzy, to również 

symbioza życia jednostki akademickiej 

z regionem, z miastem, miejscem, w któ-

rym się rozwija. Nie bójmy się takich 

działań, stwórzmy warunki do współ-

pracy, włączmy się jako społeczność 

akademicka do współtworzenia kulturo-

wego i gospodarczego oblicza Szczecina, 

regionu, a także Pomorza Zachodniego. 

My jako Uniwersytet jesteśmy otwarci 

i gotowi na taką współpracę.

Pamiętajmy jednak, że najważniej-

szy jest człowiek. To stwierdzenie uzmy-

sławia nam, jak ważny jest byt jednost-

ki, jego egzystencja, ochrona jego praw 

i wolności, zachowanie indywidualizmu. 

Z życiem człowieka wiąże się wiele ob-

szarów natury materialnej i   ducho-

wej (wymiernej i  niewymiernej), które 

wzajemnie się przenikają i uzupełniają, 

kształtując komfort jego życia. Dlatego 

stworzymy naszym pracownikom i stu-

dentom warunki, aby to, co najlepsze 

w nich i nas, wzbogaciło życie akademic-

kie i przygotowało tych młodych ludzi 

do sukcesów zawodowych i  przyjęcia 

odpowiedzialności za przyszłość. Warto-

ści takie jak prawda, odpowiedzialność, 

rzetelność, konsekwencja, są niezależ-

ne od upływu czasu i przemijania ludzi 

i powinny pokazywać, czym prawdziwy 

uniwersytet jest i zawsze będzie.

JAKI BĘDZIE UNIWERSYTET 
SZCZECIŃSKI 2021/2022?

UNIWERSYTET AKTYWNY  
I  INNOWACYJNY

Uniwersytet Szczeciński to uczelnia 

nastawiona na innowacyjność, wdra-

żanie nowoczesnych rozwiązań nauko-

wych i  dydaktycznych, przełamująca 

stereotypy i  ograniczenia w  zdobywa-

niu wiedzy i  rozwiązywaniu proble-

mów badawczych. Realizujemy jako 

jedni z  pierwszych w  Polsce program 

„Doktorat wdrożeniowy”, co prowadzi 

do tworzenia warunków dla rozwoju 

współpracy podmiotów systemu szkol-

nictwa wyższego i  nauki z  otoczeniem 

społeczno-gospodarczym. To programy 

typu „Uniwersytet spotyka się z bizne-

sem. Polsko-Niemiecki Campus Innowa-

cyjny” realizowanego w  partnerstwie 

z uczelniami niemieckimi, projekt Digital 

Innovation, realizowany z grupą partne-

rów z Danii, Niemiec, Irlandii, Holandii 

i  Belgii, czy „Uniwersyteckie Centrum 

Wiedzy o  Dostępności w  Szczecinie” – 

projekt prowadzony w Wydziale Prawa 

i  Administracji w  partnerstwie z  ZUT 

w Szczecinie, podnoszący kompetencję 

kadr Uczelni z zakresu stosowania zasad 

projektowania uniwersalnego.

Uniwersytet Szczeciński, uwzględ-

niając p osiadane ugruntowane do-

świadczenie w  zakresie kształcenia 

studentów, analizując rynek pracy 

i  jego oczekiwania, rozwija nowocze-

sne, innowacyjne i  unikatowe w  skali 

regionu i kraju kierunki studiów, które 

umożliwiają studentom uzyskanie spe-

cjalistycznej wiedzy i zdobycie pożąda-

nych umiejętności oraz kompetencji. 

Do tych kierunków należą: diagnostyka 

sportowa, informatyka w biznesie, Glo-

bal Communication (studia w języku an-

gielskim), socjotechnika i oddziaływanie 

społeczne, prawo Internetu i  ochrony 

informacji.

UNIWERSYTET BEZ BARIER
Uniwersytet Szczeciński to najwięk-

sza uczelnia w województwie zachodnio-

pomorskim, oferująca wsparcie w zdoby-

waniu wykształcenia wyższego osobom 

z niepełnosprawnością. Dane pokazują, 

że zarówno pod względem rozwiniętego 

systemu oferowanych usług wsparcia 

(m. in.: asystenckiego, psychologicznego 

i  technologicznego), jak również ich ja-

kości, Uniwersytet Szczeciński przoduje 

wśród uczelni całego regionu i przyciąga 

największą liczbę osób z niepełnospraw-

nością.

Wśród autorskich rozwiązań szcze-

gólnie ważnych dla osób z  niepełno-

sprawnościami warto wskazać utwo-
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rzenie sekcji ds. adaptacji dla osób 

niewidomych, wyposażonej w specjali-

styczny sprzęt. Dzięki indywidualnemu 

programowi obsługi, każdy niewidomy 

student jest przygotowywany do samo-

dzielnej pracy i do korzystania z narzędzi 

technologicznych. Materiały dydaktycz-

ne są adaptowane i drukowane w piśmie 

Braille’a.

Sukcesem w  tym obszarze jest roz-

poczęcie realizacji projektu „MAXImUS 

DOSTĘPNOŚCI”, którego celem jest po-

prawa dostępności Uniwersytetu Szcze-

cińskiego dla studentów i doktorantów 

z niepełnosprawnościami.

Uniwersytet Szczeciński poprzez 

efektywne działania Działu ds. Osób 

Niepełnosprawnych tworzy spójny kom-

pleksowy system, w którym najistotniej-

sze elementy to: 1) specjalistyczny sys-

tem wsparcia psychologicznego Punkt 

Pomocy Psychologicznej; 2) rozwinięty 

system wsparcia asystenckiego i eduka-

cyjnego; 3) wprowadzenie wsparcia edu-

kacyjnego z zastosowaniem elementów 

neurodydaktyki i treningów pamięci, 4) 

organizowanie współpracy z  organiza-

cjami pozarządowymi jako środowisko-

wy system wsparcia.

UNIWERSYTET WSPIERAJĄCY 
OTOCZENIE

Uniwersytet Szczeciński wspiera 

swoją ofertą i  działaniami otoczenie 

społeczno-gospodarcze (liczne umowy 

z gminami i firmami). W sferze zaintere-

sowania naszej Uczelni pozostają przede 

wszystkim przedsiębiorcy i inne podmio-

ty, których aktywność decyduje o dyna-

mice rozwoju regionu Pomorza Zachod-

niego. Realizacja tego celu jest możliwa 

poprzez realizację takich inicjatyw jak 

Centrum Analiz Eksperckich, które jest 

niezależnym ośrodkiem eksperckim Wy-

działu Prawa i Administracji Uniwersy-

tetu Szczecińskiego. Niepowtarzalnym 

przedsięwzięciem jest Klinika Prawa 

Wydziału Prawa i  Administracji Uni-

wersytetu Szczecińskiego. W jej ramach 

studenci udzielają bezpłatnej pomocy 

prawnej osobom niezamożnym, których 

sytuacja finansowa nie pozwala na ko-

rzystanie z  odpłatnej porady prawnej 

profesjonalistów.

UNIWERSYTET BEZ GRANIC
Podejmowanie inicjatyw między-

narodowych jest istotnym elemen-

tem w  strategii rozwoju Uniwersytetu 

Szczecińskiego. W  grudniu 2020 roku 

przyznano Uczelni Kartę Erasmus ECHE 

(Erasmus Charter for Higher Education) 

na lata 2021–2027, która stanowi ramy 

jakości w zakresie współpracy europej-

skiej i międzynarodowej.

W ramach umiędzynarodowienia 

Uczelnia podejmuje nie tylko działania 

związane z mobilnością, powiększeniem 

jakości kształcenia, aplikowaniem o pro-

jekty naukowo-badawcze, dydaktyczne 

i infrastrukturalne. To także internacjo-

nalizacja at home obejmująca wszystkich 

pracowników jak np. Projekt Welcome to 

Poland (NAWA).

Uniwersytet Szczeciński aktywnie 

uczestniczy w  programach wymiany 

międzynarodowej, w  ramach których 

podpisanych jest 409 umów z 290 uczel-

niami partnerskimi z  26 krajów Unii 

Europejskiej i EOG oraz 118 umów z 26 

uczelniami z 15 krajów spoza UE. Aktual-

nie realizowana jest również współpraca 

na podstawie umów dwustronnych z 61 

uczelniami i instytucjami naukowymi.

UNIWERSYTET CZYSTEJ ENERGII
Jedną z  wizytówek wybitnej dzia-

łalności badawczej pracowników Uni-

wersytetu Szczecińskiego jest aktyw-

ność Grupy Fizyki Jądrowej, Medycznej 

i Plazmy, prowadzącej prace pod kierun-

kiem prof. dr hab. Zbigniewa Konrada 

Czerskiego. Grupa zajmuje się badania-

mi eksperymentalnymi i teoretycznymi 

odziaływań jąder atomowych, atomów 

i cząstek elementarnych z materią oży-

wioną i nieożywioną. Jednym z zagad-

nień jest opracowanie koncepcji no-

wych źródeł energii bazujących na fuzji 

i  rozczepieniu jądrowym. Przykładem 

tej działalności może być opatentowa-

nie w ponad 40 krajach świata nowego 

rodzaju jądrowego reaktora wysoko-

temperaturowego (Dual Fluid Reactor 

– Reaktor Dwupłynowy), którego efek-

tywność energetyczna kilkadziesiąt 

razy przewyższa wartości otrzymywa-

ne w  klasycznych reaktorach trzeciej 

generacji.

Innym przykładem działań Grupy 

mogą być badania nad fuzją jądrową 

przy najniższych możliwych energiach, 

przy wykorzystaniu nowo skonstruowa-

nego akceleratora z ultrawysoką próżnią. 

W tym przypadku mamy do czynienia 

z  unikalnym w  skali światowej syste-

mem do przyspieszania lekkich jonów 

przy ultraniskich energiach.

Wszystkie badania prowadzone są 

w ramach międzynarodowej współpracy 

i są finansowane w dużej mierze dzięki 

uzyskanym krajowym i międzynarodo-

wym grantom badawczym.

Z kolei badania nad fuzją jądrową 

w środowiskach metalowych doprowa-

dziły do uzyskania europejskiego grantu 

w ramach programu Horyzont 2020 dla 

konsorcjum 16 instytucji badawczych 

i  firm komercyjnych z  Europy, USA 

i Kanady pod kierownictwem Uniwer-

sytetu Szczecińskiego.

UNIWERSYTET DLA ŚRODOWISKA
Aktywność naukową Uniwersytetu 

Szczecińskiego w dużym stopniu deter-

minuje specyfika regionu Pomorza Za-

chodniego, w tym bliskość Morza Bałtyc-

kiego. Szczególnie widać tę unikalność 

na przykładzie działalności Instytutu 

Nauk o Morzu i Środowisku. W tej jed-

nostce prowadzone są interesujące prace 

o charakterze monitoringowym dotyczą-

cym morskiej strefy brzegowej, do któ-

rych należą m.in.: wykorzystanie Stacji 

Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego 

w Międzyzdrojach do systematycznej re-

jestracji danych meteorologicznych oraz 

zdalnego monitoringu stanu strefy brze-

gowej przy pomocy zestawu kamer tele-

wizyjnych oraz pomiarów efektywności 

rozpraszania energii fal wiatrowych 

i  analizy aktywności procesów erozyj-

nych, współpraca z  Urzędem Morskim 

w  Szczecinie dotycząca opracowania 

wytycznych i warunków technicznych 

pozyskania danych ze skanowania lase-

rowego oraz zdjęć lotniczych dla opra-

cowania numerycznych modeli terenu 

oraz ortofotomapy na potrzeby moni-

toringu brzegu morskiego, monitoring 

ekologiczny środowiska morskiego w re-

jonie budowy Gazoportu w Świnoujściu 

i  w  rejonach zrzutu urobku inwestycji 
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Gazoport Świnoujście z wykorzystaniem 

naszego niewielkiego statku badawczego 

„SNB-US-1”.

Aktywność naukowa pracowników 

Uczelni, odnosząca się do obszarów 

morskich wykracza poza basen Morza 

Bałtyckiego, czego przykładem są pro-

wadzone projekty: w ramach programu 

Horyzont 2020, granty Fundacji Nauki 

Polskiej, granty NCN czy granty w  ra-

mach programu Polska Cyfrowa (Herba-

rium Pomorza Herbarium Pomeranicum).

UNIWERSYTET OTWARTY
Uniwersytet Szczeciński to również 

miejsce ważne dla mieszkańców Szcze-

cina, którzy chcą podnieść swoje kwali-

fikacje, a także rozwijać wiele zaintere-

sowań.

Prawdziwym diamentem wśród 

przedsięwzięć popularyzujących na-

ukę organizowanych w  Uniwersytecie 

Szczecińskim jest powszechny i otwarty 

międzynarodowy konkurs fotograficz-

ny „Matematyka w  obiektywie”, który 

jest częścią międzynarodowego projek-

tu naukowo-dydaktycznego Mathema-

tics in Focus, kierowanego przez dr hab. 

Małgorzatę Makiewicz, prof. US. W roku 

2020 na konkurs wpłynęło ponad 12 ty-

sięcy fotografii z różnych krajów świata. 

To konkurs, który nie stawia ani barier 

wiekowych, ani barier geograficznych, 

co czyni go unikalnym.

Tego rodzaju bariery przełamują 

również inicjatywy: profesor Barbary 

Kromolickiej – Szczeciński Humanistycz-

ny Uniwersytet Seniora czy Ekonomicz-

na Akademia Seniora profesor Wandy 

Skoczylas z zespołem, które realizują ideę 

wyrażoną m.in. w koncepcji włączania 

seniorów w życie akademickie, począw-

szy od uczestnictwa w wybranych zaję-

ciach, uczestnictwa w specjalnie organi-

zowanych seminariach i konferencjach, 

poprzez uczestnictwo w prowadzonych 

badaniach naukowych.

DO STUDENTÓW
Drodzy Studenci, zwracam się teraz 

do Was. Dziś po raz pierwszy wkroczy-

liście w mury naszej Uczelni. W symbo-

licznym akcie immatrykulacji w imieniu 

wszystkich studentów I  roku będziecie 

pasowani na studentów uczących się 

pod egidą Uniwersytetu Szczecińskiego. 

To jest przede wszystkim Wasze świę-

to, to dla Was jest ta uroczystość, to dla 

Was zabrzmi uroczyste Gaudeamus – dla 

Was, abyście wiedzieli, jak ważny jest akt 

wstąpienia w szeregi społeczności akade-

mickiej z jej tradycją, jej wartościami, jej 

dobrym imieniem. To akt, który jest nie 

tylko zaszczytem, ale niesie również brze-

mię odpowiedzialności za postawę godną 

studenta Uniwersytetu Szczecińskiego.

Naszym zadaniem wobec Was jest 

nie tylko uczyć i  wymagać, ale także 

pomagać w pokonywaniu codziennych 

trudności i zapewniać jak najlepsze wa-

runki do rozwoju. Postaramy się szerzej 

uwzględnić interesy studentów w przed-

sięwzięciach organizacyjnych i inwesty-

cyjnych.

Szczególną wagę przykładamy do 

jakości kształcenia. Procedury w tym za-

kresie są już wdrażane. W Uniwersytecie 

Szczecińskim są prowadzone w tej chwi-

li akredytowane przez Polską Komisję 

Akredytacyjną 32 kierunki studiów.

Życzę Wam, drodzy studenci, aby-

ście dobrze wykorzystali lata studiów, 

abyście wykazywali się inwencją edu-

kacyjną, abyście nie ograniczali się do 

zadań wyznaczanych przez nauczycieli 

akademickich. Abyście nam, nauczycie-

lom, stawiali jak najwyższe wymagania. 

Pamiętajcie też, że studia to nie tylko na-

uka, ale to także czas kształtowania Wa-

szej osobowości, abyście jak najlepiej byli 

przygotowani do tworzenia przyszłości 

naszego kraju.

Za chwilę dostąpicie uroczyste-

go aktu immatrykulacji, pasowania 

na studenta, złożycie też przysięgę na 

sztandar Uczelni. Jestem przekonany, 

że przeżywacie dziś swój wielki dzień, 

wydaje się wam, że jesteście u szczytu, 

a  tak naprawdę jesteście na początku 

drogi. Wiedza, którą otrzymacie w mu-

rach naszej uczelni, choć nowocześnie 

przekazywana i zgodna z najnowszymi 

trendami w  poszczególnych dyscypli-

nach naukowych, nie wystarczy Wam 

na całe życie, bo świat wokół nas zmie-

nia się dynamicznie. Będziecie ją musieli 

odnawiać wiele razy, a  Uczelnia nasza 

stworzy Wam taką możliwość. Wasze 

ślubowanie studenckie stanowi pierw-

szy, ważny krok na drodze prowadzącej 

do otrzymania dyplomu. Życzę Wam, by 

czas spędzony w murach naszej Uczelni 

był nie tylko wypełniony pracą, ale tak-

że radością i rozrywką, poszukiwaniem 

i  znajdowaniem nowych przyjaciół, 

nieraz na całe życie. Bądźcie rozważni 

i mądrzy, szanujcie swoje osiągnięcia, ale 

i osiągnięcia Waszych nauczycieli oraz 

trud, jaki w Wasze wychowanie włożyli 

rodzice.

Życząc studentom sukcesów w  na-

uce, a  pracownikom sukcesów nauko-

wych i  dydaktycznych, życzę jedno-

cześnie wszystkim Państwu, by ideały 

i marzenia, których spełnienia przecież 

w skrytości ducha pragniemy, były tak-

że na co dzień głównym napędem naszej 

pracy i aktywności.

Serdeczne podziękowania pragnę 

przekazać nauczycielom akademickim 

i wszystkim pracownikom naszej Uczel-

ni za ich wytężoną pracę i oddanie spra-

wom Uczelni. Ten nowy rok akademic-

ki rozpoczynamy tak jak wiele innych 

uczelni: z troską o przyszłość nauki i edu-

kacji w naszym regionie i w Polsce. Bądź-

my ambitni, a Naszym wspólnym celem 

niech będzie budowa i  rozwój silnego 

Uniwersytetu Szczecińskiego – wszech-

nicy wiedzy, instytucji o  ponadczaso-

wym znaczeniu.

Z okazji inauguracji 36. roku akade-

mickiego na Uniwersytecie Szczecińskim 

składam najserdeczniejsze życzenia pra-

cownikom, profesorom i młodszym na-

uczycielom akademickim, pracownikom 

obsługi technicznej i  administracyjnej 

– całej społeczności akademickiej. Szcze-

gólne słowa szacunku i ukłony składam 

naszym seniorom i pionierom, których 

życie dla Uniwersytetu Szczecińskiego 

niech będzie przykładem dla nas wszyst-

kich.

Życzę nam wszystkim wytrwałości, 

satysfakcji i  dalszych sukcesów w  no-

wym roku akademickim. Quod felix 

faustum fortunatumque sit.

Rok akademicki 2021/2022 w  Uni-

wersytecie Szczecińskim, Uniwersytecie 

innowacyjnym z dużymi możliwościami 

i perspektywami rozwojowymi uważam 

za otwarty. u



Fotoreportaż z inauguracji roku 
akademickiego 2021/2022 

na Uniwersytecie Szczecińskim

W inauguracji wzięły udział władze rektorskie: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego (pośrodku), oraz od 
lewej: prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Prorektor ds. Nauki, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US Prorektor ds. Organizacji, dr hab. Renata 
Podgórzańska, prof. US, Prorektor ds. Kształcenia oraz dr hab. Jacek Batóg, prof. US, Prorektor ds. Finansów.  Fot. Filip Kacalski
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Podczas uroczystości pracownikom Uniwersytetu Szczecińskiego medale i odznaczenia państwowe za zasługi na rzecz rozwoju nauki oraz 
oświaty i wychowania wręczyli wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński. 

Uroczystość odbyła się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego, jednak poczet sztandarowy oraz władze uczelni i poszczególnych wydziałów 
weszły na salę zgodnie z tradycją.
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Immatrykulację poprowadziła dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US, Prorektor ds. Kształcenia. Rektor US pasował na studentów kandyda-
tów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magi-
sterskie na poszczególnych kierunkach studiów. Szczególnie wart uwagi jest fakt bardzo dużego zainteresowania ofertą US kandydatów z 
zagranicy. W ubiegłym roku mieliśmy 395 kandydatów-cudzoziemców. W tegorocznej rekrutacji na rok akademicki 2021/22 jest to aż 715 
kandydatów. 

Wyróżnienia otrzymali również uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 oraz Letnich Igrzysk Paraolimpijskich Tokio 2020. 

TEMAT NUMERU

Fo
t. 

Fi
lip

 K
ac

al
sk

i
Fo

t. 
Fi

lip
 K

ac
al

sk
i



14

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI 9-10 / 2021

Wykład inauguracyjny zatytułowany Mechanizmy odporność przeciwwirusowej – co warto wiedzieć w czasach pandemii wygłosiła dr hab. 
Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US. Pełen zapis uroczystej inauguracji roku akademickiego – wraz z wykładem inauguracyjnym – można 
obejrzeć w serwisie YouTube pod adresem www.youtube.com/UniwersytetUS. Zapraszamy do obejrzenia.
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Informatyzacja Uczelni i wprowadzenie 
systemu elektronicznego zarządzania 

dokumentacją to ważne kroki w kierunku 
naprawdę nowoczesnego Uniwersytetu. 

Teraz czas na kolejne rozwiązania
Rozmowa z dr hab. Kingą Flagą-Gieruszyńską, 

prof. US, Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego 
do spraw Organizacji

Przegląd Uniwersytecki: Wszyscy zauważyliśmy, że podczas 

pandemii zmieniła się organizacja Uczelni, szczególnie w sferze 

informatycznej.

Kinga Flaga-Gieruszyńska: To był jeden z  wielu impulsów. 

Z jednej strony, rzeczywiście, sytuacja wymusiła zmiany. Z dru-

giej strony jednak, pandemia, paradoksalnie, sprawiła, że otrzy-

maliśmy więcej możliwości do wprowadzania nowych rozwią-

zań i ich wykorzystywania. Pracownicy szybciej przekonali się, 

że niektóre narzędzia są bardzo użyteczne w codziennym życiu 

zarówno naukowca, jak i dydaktyka. Dodatkowo, okazało się, 

że sprzęt informatyczny, który mają do dyspozycji pracownicy 

Uczelni, jest różnej jakości, w różnym wieku. Podjęliśmy decy-

zję, że jeżeli chcemy, aby wykładowcy i pracownicy admini-

stracji wykonywali swoją pracę należycie, to trzeba dać im na-

rzędzia w tym zakresie. Wiele osób dostało laptopy i kamerki 

internetowe. Jednak myślę, że najważniejszym krokiem było 

zapewnienie każdemu pracownikowi dostępu do MS Office 

365. Zależało nam na mobilności. Licencja obejmuje wykorzy-

stanie każdej aplikacji na pięciu stanowiskach, więc pracow-

nik może z nich korzystać właściwie wszędzie, gdzie akurat 

przebywa: na Uczelni, w domu czy w podróży. Wcześniej wi-

dzieliśmy, że praca na bezpłatnych substytutach powoduje, że 

naukowcy i studenci mieli problemy komunikacyjne, choćby 

w weryfikacji prac zaliczeniowych. Sama tego doświadczyłam 

podczas pracy na seminariach magisterskich. Uznaliśmy, że 

konieczna jest unifikacja w tym zakresie. Z tego powodu za-

pewniliśmy dostęp do MS Office 365 zarówno dla wszystkich 

pracowników, jak i studentów.

PU: Wykupienie licencji to nie wszystko. Silny nacisk został po-

łożony na szkolenie pracowników.

KF-G: Tak, obecne władze rektorskie doceniają wagę narzędzi 

informatycznych w codziennej pracy Uczelni. Profesor Adam 

Stecyk, Pełnomocnik Rektora do spraw Wdrażania Narzędzi 

Informatycznych, powołał zespół ekspercki, w którego skład 

wchodzą przedstawiciele z  całej Uczelni. Zespół ten nie tyl-

ko proponuje zmiany w zakresie informatyzacji, ale również 

wdraża szkolenia dla pracowników – począwszy od prostych 

instrukcji dotyczących tworzenia prezentacji multimedialnych, 

a skończywszy na bardzo skomplikowanych i specjalistycznych 

szkoleniach przeznaczonych dla wąskiej grupy odbiorców.

PU: Każdy z nas znajduje w skrzynce mailowej kolejne oferty od 

firm zewnętrznych. Uczelnia planuje podejść do tego w sposób 

bardziej zorganizowany?

KF-G: Ofert szkoleń dla naukowców jest bardzo dużo i to po-

woduje szum informacyjny, pracownicy często nie wiedzą, czy 

kurs jest wartościowy i czy warto w nim uczestniczyć. Chcemy 

nad tym zapanować i usystematyzować propozycje dla pracow-

ników. Jesienią rozpoczynamy kolejne cykle szkoleń. Znajdą się 

wśród nich podstawowe kursy, takie jak obsługa Worda czy 

PowerPointa. Drugim elementem będą specjalistyczne kur-

sy. Dyrektorzy instytutów mogą zgłaszać zapotrzebowanie na 

konkretne szkolenia, na przykład zaawansowane metody sta-

tystyczne dla niewielkich grup chętnych. Zamawiamy również 

eksperckie szkolenia indywidualne, jeśli ktoś zgłosi takie zapo-

trzebowanie.

PU: Czy szkolenia odbywają się tylko w zakresie kompetencji 

informatycznych?

KF-G: To bardzo ważny element programu szkoleń, ale prowa-

dzimy również kursy z innych dziedzin, między innymi pra-
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wa. Bardzo popularne i chwalone przez 

pracowników było szkolenie dotyczące 

postępowań awansowych czy stoso-

wania Kodeksu postępowania admini-

stracyjnego w  sprawach studenckich. 

Te przepisy są niejasne i  budzą istotne 

wątpliwości interpretacyjne. Pracow-

nicy mówili później, że mieli poczucie, 

że jest ktoś, kto może im pomóc te pro-

blemy rozwiązać. Organizujemy rów-

nież kursy z, wydawałoby się, bardziej 

prozaicznych tematów. Po raz pierwszy 

w  historii uczelni odbyło się szkolenie 

prowadzone przez brokera ubezpiecze-

niowego, który wszystkim kierownikom 

obiektów wytłumaczył, na czym polega 

istota korzystania z ubezpieczenia, czym 

jest szkoda, jak należy ją postrzegać 

i  jak likwidować, co nie zawsze jest tak 

oczywiste, jak mogłoby się wydawać. 

To bardzo ważna wiedza dla osób zarzą-

dzających obiektami na Uniwersytecie. 

Uważam, że z punktu widzenia Uczelni 

pogłębianie takich kompetencji jest bar-

dzo istotne.

PU: Pracodawcy w swoich ofertach coraz 

częściej podkreślają możliwość rozwoju 

jako swój atut. Czy będą prowadzone tyl-

ko szkolenia zewnętrzne?

KF-G: Ja również jestem zdania, że pra-

cownik zadowolony to pracownik, któ-

ry ma możliwość podwyższania swoich 

kompetencji oraz narzędzia, które w tym 

pomagają. Dzielenie się wiedzą jest bar-

dzo istotne w pracy naukowca i dydakty-

ka, ale także pracownika administracyj-

nego. Swoje szkolenia na przeznaczonej 

do tego stronie internetowej udostępniło 

już kilkanaście osób, w  tym naukowcy, 

których znam. Po obejrzeniu ich wystą-

pień muszę przyznać, że niekiedy byłam 

zaskoczona, że posiadają oni umiejętno-

ści w tak szerokich dziedzinach. Mimo że 

niektóre osoby znam kilkanaście lat, nie 

wiedziałam, że ktoś jest ekspertem akurat 

w tym konkretnym obszarze. To również 

świadczy o tym, że pomysł szkoleń pra-

cowników dla pracowników jest godny 

uwagi. Myślę, że tę ideę trzeba propago-

wać. Naukowcy mogą się też przy oka-

zji poznawać i  integrować. Dodatkowo, 

nagrania są udostępnione i może z nich 

skorzystać więcej osób niż podczas szko-

lenia w trybie bezpośrednim. Więcej osób 

może zapoznać się ze sposobami rozwią-

zywania problemów, które ich dotyczą.

PU: Pandemia dotknęła Uniwersytet nie 

tylko w sferze nauki i dydaktyki, ale rów-

nież w kontekście pracy administracyjnej. 

Czy również tutaj planowane są zmiany?

KF-G: Największą zmianą, którą właśnie 

wprowadzamy, jest system elektronicz-

nego zarządzania dokumentacją (EZD). 

Już rozpoczynamy prace pilotażowe. 

Plan przewiduje, że na początku przy-

szłego roku wdrożymy ten system już 

w pełni. Podstawa tego projektu została 

stworzona w Podlaskim Urzędzie Woje-

wódzkim. System jest bezpłatny i wdra-

żany obecnie na wielu uczelniach. My 

najbliżej w tej kwestii współpracujemy 

z Uniwersytetem Gdańskim, na którym 

znajduje się specjalne centrum kompe-

tencyjne dotyczące EZD. Podstawowym 

założeniem jest wyłączenie dublowania 

się dokumentów w  formie papierowej 

i elektronicznej oraz usprawnienie prze-

pływu dokumentów w  Uczelni. Chce-

my jak najbardziej ułatwić, szczególnie 

pracownikom administracyjnym, pracę 

poprzez jej zinformatyzowanie i  zelek-

tronizowanie. Planujemy doprowadzić 

do sytuacji, kiedy podstawą pracy admi-

nistracyjnej będzie postać elektroniczna 
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albo cyfrowe odwzorowanie dokumen-

tu, który wpłynął do Uczelni w formie 

papierowej. To jest dla nas szczególnie 

ważne, ponieważ jesteśmy, jak wiele 

szkół wyższych, bardzo rozbudowaną 

uczelnią, również przestrzennie. Nie 

mieścimy się w  jednym budynku. To 

powoduje, że ponosimy koszty i tracimy 

czas na kopiowanie i  przewożenie do-

kumentów między poszczególnymi jed-

nostkami. Zdarza się, że dokumenty nie 

znajdują się tam, gdzie powinny, trzeba 

ich szukać, co generuje kolejne straty 

czasu. Chcemy te straty zminimalizować. 

Dokument nie tylko nie będzie przewo-

żony, ale też będzie skanowany tylko 

jeden raz.

PU: Wszystkie dokumenty będą elektro-

niczne?

KF-G: Nie, będą oczywiście wyjątki, 

szczególne rodzaje dokumentów, które 

pozostaną w formie papierowej, na przy-

kład takie, które zawierają dane szcze-

gólnej kategorii, między innymi doty-

czące działalności Działu do spraw Osób 

Niepełnosprawnych czy Działu Spraw 

Socjalnych. Każdy dział dostał pytanie, 

co w  świetle obowiązujących go prze-

pisów może zostać potraktowane jako 

obraz, zeskanowane i wprowadzone do 

systemu, a  jakie dokumenty muszą po-

zostać wyłącznie w  wersji papierowej. 

W tej chwili zbieramy informacje w tym 

zakresie. Jeżeli będą przepisy wyklucza-

jące EZD, my je oczywiście zastosujemy. 

Natomiast będziemy mieli jeden wspólny 

skład, w  którym będą przechowywane 

chronologicznie wszystkie dokumenty, 

które wpłynęły do Uniwersytetu. Jeżeli 

pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co 

do złożonego podpisu, treści lub innych 

danych, będzie można poprosić o weryfi-

kację z papierowym oryginałem.

PU: Od niedawna na Uniwersytecie 

Szczecińskim obowiązuje nowy regula-

min organizacyjny. To jeden z podstawo-

wych dokumentów na każdej uczelni.

KF-G: Regulamin organizacyjny stworzy-

liśmy z myślą o nowocześnie funkcjonu-

jącym Uniwersytecie. Kolegium rektor-

skie przygotowało tylko przepisy ogólne. 

Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na 

przekazanie szczegółowych elementów 

do osób, które mają największy kontakt 

z postanowieniami regulaminu, czyli do 

kierowników pionów organizacyjnych. 

Na co dzień weryfikujemy, czy i jaki jest 

rozdźwięk między rzeczywistością a re-

gulaminem. Z drugiej strony, zewnętrzny 

audytor sprawdza, jak regulamin organi-

zacyjny funkcjonuje w praktyce, jak on 

działa w odniesieniu do poszczególnych 

komórek na Uczelni i ich kompetencji. Ta-

kie działania pozwolą nam wypracować 

optymalny dokument, który jednocześnie 

będzie regulował pracę Uczelni i odzwier-

ciedlał rzeczywistość. Są jeszcze obszary 

wymagające usprawnienia, ale już teraz 

wiemy, że w wielu przypadkach rozwią-

zaliśmy problemy sporów kompetencyj-

nych. Były spory zarówno pozytywne, 

jak i negatywne. Niekiedy kilka jednostek 

uważało, że ma się pewnym zakresem 

problemów zajmować, a czasami wprost 

przeciwnie, nie było chętnych do zała-

twienia sprawy. Teraz wszystko jest jasne.

PU: Z postanowień regulaminu wynika, 

że ma on również ujednolicić organizację 

na Uczelni.

KF-G: Tak, staraliśmy się likwidować 

braki konsekwencji w  formułowaniu 

struktury organizacyjnej. Zdarzało się, 

że na skutek zmiany przepisów, ad hoc 

była tworzona komórka czy jednostka, 

która nie wpisywała się w pełni w ogól-

ne zasady organizacyjne. Chodzi choćby 

o nomenklaturę dla mniej licznych sekcji 

i bardziej rozbudowanych działów.

PU: Czy prace nad nową organizacją 

Uczelni już się zakończyły?

KF-G: Tak naprawdę nowy regulamin or-

ganizacyjny postrzegamy jako początek 

pewnego procesu, który obecnie schodzi 

na coraz niższe szczeble. Po stworzeniu 

regulaminu i  po jego weryfikacji, teraz 

przystępujemy do kolejnego etapu, czyli 

do układania organizacyjnego mniejszych 

jednostek. Chodzi mi tutaj przede wszyst-

kim o centra, na przykład Centrum Ana-

liz Strategicznych, Centrum Edukacji Me-

dialnej i Interaktywności, i wiele innych. 

W zależności od tego, w jakim czasie były 

one tworzone, taka była specyfika ich 

struktury czy sposób generowania regu-

laminu wewnętrznego. W tej chwili spe-

cjalna komisja pracuje nad stworzeniem 

schematu tych centrów, aby nie zacho-

dziły na siebie kompetencyjnie, aby się 

uzupełniały, a ich praca i zadania się nie 

dublowały. Dodatkowo, z zewnętrznego 

grantu dotyczącego wzmocnienia insty-

tucjonalnego, opłacamy profesjonalistów, 

którzy analizują wszystkie procesy de-

cyzyjne, do których dochodzi na Uni-

wersytecie. To z kolei pozwoli dokładnie 

zaplanować działanie elektronicznego 

zarządzania dokumentacją, o  którym 

wspomniałam wcześniej. W efekcie, mię-

dzy innymi, obieg dokumentów będzie 

częściowo wymuszony. Na przykład, 

dokumentów dotyczących rekrutacji na 

dany kierunek nie będzie można wysłać 

do wszystkich pracowników Uniwersyte-

tu, ale tylko do osób, do których powinny 

one w rzeczywistości trafić. Myślę, że re-

gulamin organizacyjny to dopiero pierw-

szy krok, który stworzył przestrzeń dla 

dalszych działań.

PU: Mówiła Pani o audycie. Na czym on 

dokładnie polega?

KF-G: Pani audytor określa swoja pracę 

jako wykonywanie czynności doradczych, 

i tak właśnie rozumiemy audyt. Chciała-

bym podkreślić, że nie jest to ocena dzia-

łalności jednostek organizacyjnych. Na 

nasze zlecenie sprawdzane jest, co jeszcze 

należałoby poprawić w strukturze organi-

zacyjnej Uczelni, jakie są wątpliwości, czy 

pewne kompetencje należy przenieść. Za-

znaczam, że jest to kwestia doradzenia, co 

trzeba jeszcze uzupełnić, poprawić, dopre-

cyzować, również w regulaminie. W tym 

kontekście mówimy o  rozwiązywaniu 

problemów, przede wszystkim wynika-

jących z trudnych rozwiązań prawnych, 

które musimy stosować. Stworzyliśmy do-

kument, który ma odzwierciedlać rzeczy-

wistość i teraz weryfikujemy, jak bardzo 

nam się to udało. I jeżeli gdzieś będą słabe 

punkty, będziemy doprecyzować postano-

wienia regulaminu. u

 Rozmawiał Krzysztof Flasiński
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Dążymy do tego, aby korzystanie 
z narzędzi informatycznych było 

wygodne dla użytkowników

Rozmowa z Rafałem Skorasińskim, kierownikiem 
Uczelnianego Centrum Informatycznego

Przegląd Uniwersytecki: Czy wdrażanie narzędzi informatycz-

nych w nauczaniu to efekt pandemii?

Rafał Skorasiński: Tak naprawdę, narzędzia, o których rozma-

wiamy, wykorzystujemy już od 2014 roku. Oprogramowanie do 

pracy grupowej było używane już wcześniej, ale na zdecydowa-

nie mniejszą skalę. Ujednoliciliśmy wtedy na przykład system 

poczty elektronicznej.

PU: Jak wyglądał początek pandemii pod kątem informatycz-

nym?

RS: W marcu 2020 roku zauważyliśmy wzmożone zaintereso-

wanie pracowników narzędziami do nauczania zdalnego. MS 

Teams stał się popularny. Upowszechniła się platforma Moodle, 

wcześniej wykorzystywana przez bardzo wąską grupę osób. 

Moodle wciąż się rozwija, pracujemy też nad integracją tej usługi 

z innymi elementami naszego systemu informatycznego.

PU: Co zdecydowało, że wybraliśmy właśnie MS Teams?

RS: Oprócz integracji z pakietem Office, gwarancja przechowy-

wania danych na obszarze Unii Europejskiej. Dodatkowo, posia-

damy również licencje komercyjne na oprogramowanie innych 

firm, np. Zoom.

PU: Co było najbardziej istotne dla użytkowników?

RS: Myślę, że najpopularniejszą decyzją było podpisanie umo-

wy na subskrypcję pakietu Aplikacje Microsoft 365 (poprzednio 

Microsoft Office 365) dla wszystkich pracowników i studentów. 

Oprogramowanie jest dostępne zawsze w najnowszej wersji ze 

wszystkimi dodatkami, również do Excela, co jest istotne dla 

osób zajmujących się poważniejszymi obliczeniami.

PU: Czy będą wprowadzane kolejne rozwiązania?

RS: Uniwersytet Szczeciński jako cała organizacja przystąpił do 

programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (wcześniej 

tylko wydziały powiązane z IT, kiedyś WNEiZ, WZiEU). Nauczy-

ciele akademiccy i studenci mają dzięki temu dostęp do profe-

sjonalnych narzędzi programistycznych. Wcześniej ten pakiet 

narzędzi był dostępny dla kierunków programistycznych. Dzi-

siaj programowanie nie jest już tylko domeną informatyków, ale 

teraz widzimy, że są chętni również z innych wydziałów. Dąży-

my do unifikacji, która przełoży się na wygodę użytkowników.

PU: Czy MS Teams zostanie z nami po pandemii?

RS: Nie zamierzamy rezygnować z usług Microsoftu. Zalecamy jed-

nak archiwizację istotnych danych przechowywanych chmurze, 

także jako kopii na lokalnej stacji roboczej, np. na osobistym dysku 

sieciowym (dysk H) czy lokalnym folderze dokumentów na stacji 

użytkownika. To standardowa procedura bezpieczeństwa, podczas 

pracy z wykorzystaniem technologii chmurowych. u KF
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75 lat ekonomicznego szkolnictwa 
wyższego w regionie

Na pierwsze wykłady, do nieogrzewanych sal, 
studenci przynosili własne krzesła

Za początek historii szkolnictwa wyższego w powojennym 

Szczecinie można w pewnym sensie uznać misję Kazimie-

rza Flatau, który w maju 1945 roku na czele sześcioosobowej 

delegacji Uniwersytetu Poznańskiego pojawił się w mieście 

u  ujścia Odry. Celem wspomnianej misji miała być przede 

wszystkim ocena znajdujących się w Szczecinie obiektów po 

względem ich przydatności na cele dydaktyczne. W tamtych 

warunkach to właśnie Wielkopolska miała stać się głównym 

regionem wspierającym zagospodarowanie przez Polskę Po-

morza Zachodniego. Delegacja poznańska badała zatem moż-

liwość usytuowania w Szczecinie filii Uniwersytetu Poznań-

skiego. Raport złożony 19 maja 1945 roku przez Kazimierza 

Flatau pozytywnie oceniał warunki lokalowe w  mieście. 

Przede wszystkim Szczecin dysponował sporą liczbą budyn-

ków użyteczności publicznej, w tym szkół, w których można 

byłoby umieścić filię Uniwersytetu Poznańskiego. Na miejscu 

był też wartościowy poniemiecki księgozbiór o charakterze 

naukowym. Całkowicie natomiast brakowało kadry mogącej 

podołać pracy na uczelni wyższej. Nauczyciele akademic-

cy mieli zatem przybyć do Szczecina z  Poznania. Ostatecz-

nie raport, mimo generalnie pozytywnego wydźwięku, nie 

doprowadził do powstania fili Uniwersytetu Poznańskiego 

w Szczecinie. Na przeszkodzie stanęła, jak można przypusz-

czać, niestabilna sytuacja w  mieście, z  którego dwukrotnie 

przepędzano polskie władze. Nie bez znaczenia były także 

trudności z kadrą naukową w odbudowującym się po wojnie 

Uniwersytecie Poznańskim.

Stabilizacja polskich władz w mieście i regionie oraz na-

pływ osadników spowodowały, że jesienią 1945 roku zaczęto 

dostrzegać konieczność powołania w Szczecinie uczelni, któ-

ra mogłaby zaspokoić narastające na lokalnym rynku zapo-

trzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Okazało 

się bowiem, że napływ do Szczecina osób z kwalifikacjami 

niezbędnymi do odbudowy gospodarki był dość ograniczo-

ny. W październiku 1945 roku prezydent Szczecina Piotr Za-

remba złożył w Ministerstwie Oświaty memoriał dotyczący 

przeniesienia do miasta u ujścia Odry Wyższej Szkoły Han-

dlu Zagranicznego ze Lwowa. Gdy to się nie powiodło, kon-

taktował się z kilkoma profesorami pracującymi w Poznaniu 

w celu założenia w Szczecinie wyższej szkoły handlowej na 

bazie poznańskiej kadry akademickiej. Wobec przytoczo-

nych faktów całkowicie błędny wydaje się pogląd o rozpo-

częciu już jesienią 1945 roku pracy nad organizacją w Szcze-

cinie uczelni. Właściwie w tym czasie omawiana sprawa nie 

wyszła poza ramy ogólnych dyskusji. Ostatecznie dopiero 

pod wpływem intensywnych próśb władz wojewódzkich 

(Leonard Borkowicz) i miejskich (Piotr Zaremba) inicjatywę 

powołania w Szczecinie szkoły wyższej wzięło w swoje ręce 

Ministerstwo Oświaty. Ówczesny minister Czesław Wycech 

zaprosił na początku lutego 1946 roku do Warszawy rektora 

Akademii Handlowej w Poznaniu prof. Józefa Górskiego. Po-

zytywny wydźwięk rozmów ułatwiło wiejskie pochodzenie 

obu partnerów oraz wspólne sympatie dla ruchu ludowego. 

Pod koniec lutego 1946 roku, na polecenie ministra oświaty 

prof. Józef Górski udał się do Szczecina i przeprowadził roz-

mowy z wojewodą szczecińskim Leonardem Borkowiczem 

i  prezydentem Szczecina Piotrem Zarembą. W  ich efekcie 

ustalono, że miastu jest potrzebna przede wszystkim uczel-

nia o  profilu ekonomiczno-handlowym, którą zamierzano 

powołać jesienią 1946 roku.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego społeczność 
Uczelni świętowała 75-lecie szkolnictwa wyższego, w szczególności nauk 
ekonomicznych, na Pomorzu Zachodnim. Pasjonującą historię początków nauki 
w regionie – Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej – opowiedzieli 
Piotr Frąckowiak i Radosław Gaziński, autorzy monografii Dzieje szczecińskiej ekonomii, 
która w tym roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu 
Szczecińskiego.
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W organizację uczelni mocno zaan-

gażowali się wojewoda Leonard Borko-

wicz, przewodniczący Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w  Szczecinie – Kon-

rad Patek oraz prezydent miasta – Piotr 

Zaremba. To z  ich inicjatywy na po-

trzeby planowanej szkoły zarezerwo-

wano gmach przy ul. Mickiewicza 66 

(były też inne propozycje usytuowania 

szkoły, jedną z nich był budynek daw-

nego Gimnazjum Mariackiego przy ul. 

Henryka Pobożnego, późniejsze II LO), 

a   Szcze cińska Dyrekcja O dbudowy 

rozpoczęła wiosną 1946 roku remont 

obiektu obejmujący początkowo tyl-

ko parter. Remontowany budynek był 

dawnym Prowincjonalnym Zakładem 

dla Głuchoniemych (Provinzial Taub-

stummenanstalt). Zaprojektowano go 

z rozmachem w 1914 roku, a następnie 

wybudowano do końca 1916 roku. Opi-

sywany obiekt w  przyziemiu mieścił 

między innymi dużą kuchnię, jadalnię, 

odpowiednie magazyny oraz łaźnię 

i  salę gimnastyczną. Na wysokim par-

terze znajdowały się klasy, pracownie, 

pomieszczenia administracyjne i miesz-

kania personelu. Pierwsze piętro zaj-

mowała aula, kolejne klasy oraz sale 

sypialniane. Wreszcie drugie piętro – 

to przede wszystkim sypialnie. Obiekt 

miał wiele węzłów sanitarnych oraz 

niewielkie obiekty towarzyszące. Ca-

łość otaczała spora działka, na której od 

dzisiejszej ul. Kazimierza Twardowskie-

go założono ogród oraz duży warzyw-

niak, zaś od ul. Mieczysława Karłowicza 

znajdowały się place zabaw i ćwiczeń.

Gdy remont otrzymanego budyn-

ku już się toczył, 7 sierpnia 1946 roku 

rektor prof. Józef Górski przedstawił 

w Ministerstwie Oświaty plan urucho-

mienia I roku studiów na szczecińskiej 

filii Akademii Handlowej w Poznaniu. 

Plan ten 2 września zaakceptował senat 

poznańskiej akademii. O pilnej potrze-

bie kształcenia w  Szczecinie specjali-

stów zajmujących się handlem, w  tym 

zagranicznym, dyskutowano także na 

zjeździe rektorów wyższych szkół han-

dlowych z udziałem rektora prof. Józefa 

Górskiego, który odbył się w dniach 27–

29 września 1946 roku, w Ministerstwie 

Żeglugi i   Handlu Zagranicznego. To 

wówczas minister Stefan Jędrychow-

ski wsparł remont budynku przyszłej 

szczecińskiej szkoły kwotą 1 mln zł, co 

przyspieszyło prace, które dzięki temu 

wsparciu objęły także część pierwszego 

piętra. Wraz z prowadzonymi nadal pra-

cami organizacyjno-remontowymi od 

końca sierpnia 1946 roku zaczęto rekru-

tację studentów na pierwszy rok stu-

diów w nowej uczelni. Liczba chętnych 

(około 1500 osób) wielokrotnie przekro-

czyła oczekiwania poznańskich orga-

nizatorów. Ostatecznie zajęcia w nowej 

szkole rozpoczęły się 14 października, 

a oficjalna inauguracja odbyła się 21 li-

stopada 1946 roku.

Wstąpienie w  poczet studentów 

Akademii Handlowej w  Poznaniu Od-

działu w Szczecinie rozpoczynało się od 

rekrutacji. W pierwszym roku działania 

szkoły rekrutacja była w zasadzie bar-

dzo prosta. W sierpniu, wrześniu i paź-

dzierniku 1946 roku zapisano na uczel-

nię wszystkich chętnych z  ukończoną 

szkołą średnią. Ze wspomnianych kan-

dydatów nieco ponad 1000 studentów 

rzeczywiście podjęło naukę. W drugim 

roku działania uczelni (rok akademicki 

1947–1948) kandydaci na studia musieli 

już składać w sekretariacie dokumenty, 

na podstawie analizy których wyłania-

no studentów I  roku. W  roku akade-

mickim 1948–1949 (trzeci rok działania 

szkoły) kandydaci na studentów byli 

zobowiązani dostarczyć do uczelniane-

go sekretariatu następujące dokumenty: 

podanie o przyjęcie, świadectwo matu-

ralne, własnoręcznie napisany życiorys, 

świadectwo wpłaty wstępnej oraz trzy 

fotografie. Osoby zdające maturę przed 

1945 rokiem miały obowiązek przed-

stawić tzw. świadectwo moralności 

potwierdzające brak współpracy z oku-

pantem w  czasie wojny. Na podstawie 

złożonych dokumentów tworzono listy 

kandydatów na studia, których kiero-

wano potem na egzaminy wstępne.

Egzaminy wstępne (na rok akade-

micki 1948–1949) miały charakter ko-

misyjny i były prowadzone przez osoby 

wchodzące w  skład tzw. Szczecińskiej 

Rady Opiekuńczej, tj. rady opiekującej 

się szkołą. Gremium temu przewod-

niczył wojewoda szczeciński Leonard 

Borkowicz, a  w  jego skład wchodzili: 

prof. Juliusz Mikołajski jako przedsta-

wiciel uczelni, prof. dr Jerzy Szmyd 

– dziekan Wydziału Chemii Szkoły In-

żynierskiej, prof. Maksymilian Pohoril-

le – pracujący na uczelni na zlecenie, 

a na stałe zatrudniony jako kierownik 

szkoły partyjnej KW PPR (potem PZPR), 

inż. Jerzy Sobiepan – dyrektor Szczeciń-

skiego Urzędu Morskiego oraz Sergiusz 

Wołczak – instruktor Wydziału Pro-

pagandy KW PPR (potem PZPR). Pra-

ca komisji była rozłożona na kilka dni. 

Do 30 września trwał bowiem okres 

składania przez kandydatów na studia 

wymaganych dokumentów. Od 1 do 3 

października porządkowano wszystkie 

wnioski i sprawdzano ich kompletność. 

Od 4 października przez kilka następ-

nych dni komisja prowadziła egzaminy. 

Aby skrócić pracę komisji egzamina-

cyjnej, latem 1949 roku na planowane 

w przyszłości egzaminy wstępne powo-

łano już dwie komisje. Jedną z nich kie-

rował prof. inż. Czesław Pietrzyk, drugą 

prof. dr Eufemiusz Terebucha. Komisje 

miały egzaminować wszystkich chęt-

nych na I rok studiów (rok akademicki 

1949–1950). Każdy kandydat na studen-

ta musiał wówczas zdać dwa egzaminy 

– z  wiedzy o  Polsce współczesnej oraz 

z dowolnego języka obcego.

Od jesieni 1948 roku pierwszeń-

stwo w przyjmowaniu na studia z osób, 

które zdały egzaminy, zgodnie z  zale-

ceniami Ministerstwa Oświaty, miały 

dzieci robotników, chłopów i  pracują-

cej inteligencji. Oprócz nich preferen-

cje obejmowały również uczestników 

walk 1939–1945, osoby które mogły się 

wylegitymować co najmniej rocznym 

stażem pracy społecznej oraz te, dla któ-

Remontowany budynek był dawnym Prowincjonalnym Zakładem dla 
Głuchoniemych (Provinzial Taubstummenanstalt). Zaprojektowano go 
z rozmachem w 1914 roku, a następnie wybudowano do końca 1916 r.
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rych wykształcenie oferowane przez 

uczelnię było zgodne z wykonywanym 

zawodem.

Dość trudno określić precyzyjną 

liczbę studentów szczecińskiego oddzia-

łu Akademii Handlowej w  Poznaniu. 

Wynikało to przede wszystkim z  tego, 

że wiele osób nie było w  stanie spro-

stać wymaganiom szkoły i rezygnowa-

ło ze studiów w  ich trakcie (nawet do 

50% studentów). Innych nie było stać 

na opłacanie dość wysokiego czesnego, 

a  system stypendialny był ówcześnie 

bardzo skromny. Zdarzały się oczywi-

ście powroty do szkoły, ale nie było to 

zjawisko powszechne. Liczby studen-

tów na poszczególnych latach na po-

czątku roku akademickiego były stąd 

inne niż pod jego koniec. Wielu studiu-

jących miało problemy z  egzaminami 

przejściowymi, których nie byli w sta-

nie zdać w  terminie. Władze uczelni 

przesuwały terminy egzaminów, orga-

nizowały tzw. amnestie, dopuszczając 

warunkowo na kolejne lata edukacji 

osoby, które nie zdały jednego, dwóch, 

a  nawet trzech egzaminów przewidy-

wanych programem studiów. Działania 

te powodowały, że na uczelni funkcjo-

nowała dość duża grupa studentów 

o niejednoznacznym statusie, mających 

sporo zaległych egzaminów, ale nadal 

uczestniczących w zajęciach.

Wbrew pozorom stabilności grona 

studenckiego nie służyły próby unor-

mowania pracy szkoły i  skoncentro-

wanie wszystkich zajęć w  godzinach 

rannych i południowych. Bardzo często 

kolidowało to z  czasem pracy studen-

tów, których większość pracowała, aby 

się utrzymać i  zapłacić czesne. Powo-

dowało to dość nagminne opuszczanie 

zajęć, w  tym ćwiczeń, co oczywiście 

negatywnie odbijało się na zdawalności 

egzaminów.

Gdyby popatrzeć na liczebność bra-

ci studenckiej, to wypada stwierdzić, że 

w miesiącach sierpień–październik 1946 

roku na I  rok studiów nowo powstałej 

szkoły zapisało się około 1500 słuchaczy, 

chociaż nie wszyscy podjęli studia. Bliż-

sze prawdy wydaje się, że naukę podjęło 

nieco ponad 1000 osób. Precyzyjniejsze 

dane statystyczne zachowały się do-

piero dla drugiego roku działalności 

szkoły. Pod koniec roku akademickiego 

1947–1948 na I  roku studiowało 1172 

mężczyzn i  338 kobiet, zaś na II roku 

– 521 mężczyzn i  201 kobiet. W  sumie 

na obu latach naukę w murach uczelni 

pobierało 1693 mężczyzn i  539 kobiet, 

razem 2232 osoby. Po trzecim roku dzia-

łalności (rok akademicki 1948–1949) 

w czerwcu 1949 roku liczba studentów 

uczących się w  szczecińskim oddziale 

Akademii Handlowej w  Poznaniu wy-

nosiła łącznie 2077 osób. Na I roku stu-

diowało wówczas 617, na II roku 635, 

zaś na III roku 825 osób. Warto dodać, 

że na szczecińskiej uczelni uczyło się 

w  tym czasie (rok akademicki 1948–

1949) 36 studentów w Czechosłowacji. 

Jesienią 1949 roku (ostatni rok akade-

micki szkoły) na I roku studiowały 782 

osoby (537 mężczyzn i 245 kobiet), na II 

roku 1012 osób (745 mężczyzn i 267 ko-

biet), wreszcie na III roku 705 osób (536 

mężczyzn i 169 kobiet). Łącznie uczelnia 

liczyła wówczas 2499 studentów, w tym 

1818 mężczyzn i 681 kobiet.

Cechą charakterystyczną społeczno-

ści studenckiej szczecińskiego oddziału 

Akademii Handlowej w  Poznaniu, jak 

już wyżej zaznaczono, był bardzo duży 

odsetek studentów pracujących. Nie-

stety dla pierwszych dwóch lat funk-

cjonowania uczelni nie zachowały się 

szczegółowe statystyki pokazujące to 

zjawisko. Dopiero dane z  1948 roku 

wskazują, że 1305 studentów (58,8%) 

utrzymywało się z  pracy własnej, 783 

(35,7%) korzystało z  pomocy rodziny, 

a tylko 144 (5,5%) otrzymywało stypen-

dia. W  1949 roku sytuacja wcale nie 

była lepsza. Nadal zdecydowana więk-

szość studentów, czyli 1388 osób (58%), 

zarobkowało. Pomoc z domu otrzymy-

wało 890 studentów (33%), a stypendia 

pobierało jedynie 221 osób (9%). Należy 

także dodać, że w 1949 roku przytłacza-

jąca większość studentów, bo aż 2090 

osób (83,7%) mieszkało na stancjach lub 

zdecydowanie rzadziej wynajmowa-

ło mieszkania. Wyraźnie mniej, bo 211 

osób (8,4%) zamieszkiwało w  domach 

rodzinnych, a tylko 198 (7,9%) uzyskało 

miejsce w akademiku.

Studenci szczecińskiej uczelni byli 

dość mocno zróżnicowani pod wzglę-

dem pochodzenia społecznego, chociaż 

jego struktura z biegiem lat, w wyniku 

nacisków zewnętrznych (głównie mini-

sterstwa), ulegała stopniowej zmianie. 

W  1946 roku wśród nowo przyjętych 

tylko 3,7% studentów miało pocho-

dzenie robotnicze, 19,5% legitymowało 

pochodzeniem chłopskim, w tym część 

było dziećmi bogatych chłopów i  wła-

ścicieli ziemskich, 36% studentów po-

chodziło z domów inteligenckich, 30,4% 

z domów kupieckich i przemysłowych, 

wreszcie 10,4% miało tak zwane pocho-

dzenie inne. Wiosną 1948 roku spośród 

2232 studentów dwóch uczących się 

w  szkole roczników (I i  II rok studiów) 

aż 930 osób (41,7%) miało pochodzenie 

inteligenckie, 468 (20,9%) chłopskie, 

358 (16,0%) reprezentowało inicjaty-

wę prywatną (handel, rzemiosło, prze-

mysł), 347 (15,5%) było pochodzenia 

robotniczego, a  129 (5,9%) wywodziło 

się z rodzin uprawiających wolne zawo-

dy. Jesienią 1949 roku po trzech latach 

działalności uczelni pochodzenie inte-

ligenckie deklarowało 848 osób (33,3%), 

robotnicze 609 osób (24,4%), chłopskie 

600 osób (24%), rzemieślnicze i handlo-

we 324 osoby (13,4%), a wolne zawody 

reprezentowane były przez 118 osób 

(4,9%). Dopiero jesienią 1949 roku po-

chodzenie społeczne studentów ówcze-

snego I roku było pozytywnie oceniane 

przez władze. Studenci pochodzenia 

robotniczego stanowili w tym przypad-

ku 32,2% studiujących, chłopskiego – 

30,4%, inteligenckiego – 32,4%, a innego 

tylko 5%.

Interesująca jest również analiza 

geograficzna, wskazująca skąd przybyli 

studenci do szczecińskiej uczelni. We-

Dość intensywną działalność na uczelni prowadziły liczne studenckie koła 
naukowe, których jednym z celów, oprócz pogłębiania wiedzy z danej 
dziedziny, była pomoc słabszym studentom w zdawaniu egzaminów
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dług danych z czerwca 1948 roku z ziem 

zachodnich i północnych Polski pocho-

dziło 554 studentów (24,8%), z ziem cen-

tralnych 872 studentów (39,1%), z ziem 

południowych 453 studentów (20,4%), 

zaś z  ziem wschodnich (tzw. obszaru 

zabużańskiego) 280 studentów (12,5%). 

Podstawową grupę uzupełniało 24 stu-

dentów (1,1%) przybyłych z Rosji, 14 stu-

dentów (0,6%) z  Niemiec, 3 studentów 

(0,1%) ze Stanów Zjednoczonych oraz 

32 (1,4%) z  innych krajów europejskich, 

głównie z Czechosłowacji. Bardziej pre-

cyzyjne informacje zachowały się w tej 

materii dla 1949 roku, wówczas ze Szcze-

cina i województwa szczecińskiego po-

chodziło 654 osoby (26,2%) studiujące 

na Akademii Handlowej w  Poznaniu 

Oddział w  Szczecinie. Na drugim miej-

scu uplasowali się wówczas przybysze 

z  województwa śląskiego – 236 osób 

(9,6%), na trzecim zaś z bydgoskiego – 221 

osób (8,8%). Na dalszych pozycjach od-

notowane zostały osoby z województw: 

poznańskiego – 180 osób (7,2%), war-

szawskiego wraz z miastem Warszawą 

– 165 osób (6,6%), lubelskiego – 160 osób 

(6,4%), kieleckiego – 150 osób (6,0%), rze-

szowskiego – 142 osoby (5,7%), łódzkie-

go – 141 osób (5,6%), krakowskiego – 129 

osób (5,2%) oraz gdańskiego – 109 osób 

(4,3%). Najmniej studentów pochodziło 

z województw: wrocławskiego – 80 osób 

(3,3%), białostockiego – 62 osoby (2,4%) 

oraz olsztyńskiego – 34 osoby (1,3%). 

Kolorytu szczecińskiej braci studenckiej 

nadawali wtedy studenci z  Czechosło-

wacji w większości zresztą pochodzenia 

polskiego w liczbie 36 osób (1,4%).

Należy także wspomnieć o  sporym 

zróżnicowaniu wiekowym studentów 

szczecińskiego oddziału Akademii Han-

dlowej w  Poznaniu. W  1948 roku, pod 

koniec drugiego roku akademickiego 

przekrój wiekowy studentów był dość 

znaczny. Najstarsi liczyli wtedy ponad 

31 lat (rocznik 1917), najmłodsi zaś le-

dwie przekraczali 18 lat (rocznik 1930). 

Należy jednak dodać, że najliczniejszą 

grupę studiujących stanowiły wtedy 

osoby mające w 1948 roku od 21 do 25 

lat.

Gdyby tak zastanowić się nad tym, 

co najbardziej utrudniało życie studen-

tom szczecińskiego oddziału Akademii 

Handlowej w  Poznaniu, to na pierw-

szym miejscu należałoby wymienić wa-

runki studiowania. Przede wszystkim 

grupy ćwiczeniowe były zbyt duże, 

a  wykładowcy nie byli w  stanie prze-

ćwiczyć ze wszystkimi studentami oma-

wianych zagadnień. Szczególnie ostro 

problem ten występował na lektoratach. 

W pierwszych dwóch latach funkcjono-

wania uczelni grupy ćwiczeniowe bar-

dzo często dochodziły do 150 osób. Asy-

stenci w  drugim roku działania szkoły 

(1947–1948) z zakładów Rachunkowości 

czy Arytmetyki Handlowej i  Finanso-

wej ćwiczyli w  grupach od 130 do 150 

osób (na roku takich grup było od 6 do 9). 

Zakład Towaroznawstwa prowadził wy-

kład dla 556 słuchaczy, do pracowni do-

puszczono po kolokwium 420 osób, które 

ćwiczyły w grupach po 60 osób (7 grup 

ćwiczeniowych). Zakład Organizacji 

Przedsiębiorstw prowadził zajęcia w gru-

pach po 150–170 osób (9 grup ćwiczenio-

wych). Na prawie cywilnym prof. Wła-

dysław Górski wykładał przeciętnie dla 

500 osób, a  na proseminariach średnie 

grupy liczyły od 100 do 150 studentów. 

Równie liczne były grupy seminaryjne. 

W  listopadzie 1948 roku u  progu trze-

ciego roku działalności uczelni okazało 

się, że były duże kłopoty z  podziałem 

studentów na poszczególne seminaria 

dyplomowe. Po burzliwych dyskusjach 

zdecydowano się zatem uruchomić dwa 

seminaria z geografii gospodarczej i dwa 

ze skarbowości. W marcu 1949 roku oka-

zało się jednak, że na przykład na semi-

narium dyplomowe prof. Władysława 

Górskiego zapisało się aż 300 chętnych. 

Liczbę uznano za zdecydowanie zbyt 

dużą, nakazując Władysławowi Gór-

skiemu ograniczenie seminarium do 150 

osób. Dopiero w  1949 roku powołano 

komisję (prof. Stanisław Schwann i prof. 

Gerard Feige-Górski), która miała ujed-

nolicić poziom lektoratów, w tym także 

określić maksymalną liczbę osób uczest-

niczących w zajęciach z języków obcych. 

Należy wyraźnie podkreślić, że w takich 

trudnych warunkach tylko aktywna 

nauka w domu dawała szanse na bezpro-

blemowe zaliczanie egzaminów.

Oczywiście warunki studiowania 

wynikały z  warunków lokalowych 

uczelni, które były zbyt skromne jak 

na tak wielką liczbę słuchaczy. Aby 

jak najlepiej wykorzystać sale dydak-

tyczne, zajęcia planowano zarówno do 

południa, jak i po południu. Właściwie 

można powiedzieć, że szkoła praco-

wała od rana do późnego wieczora, co 

było korzystne zwłaszcza dla pracującej 

większości studentów. W  dyskusjach 

nad trybem pracy uczelni wielokrotnie 

postulowano, aby zajęcia kończyły się 

przed 22.00, a egzaminy nie trwały dłu-

żej niż do 23.00, bowiem o 23.15 zamy-

kano szkolną szatnię.

Poważnym problemem wewnętrz-

nym uczelni, wynikającym w dużej mie-

rze z warunków studiowania, o którym 

dyskutowano na prawie każdym posie-

dzeniu Rady Profesorów, Wykładowców 

i  Sił Pomocniczych była słaba zdawal-

ność egzaminów. Warunki nauki oraz 

to, że większość słuchaczy pracowała, 

przez co nie zawsze mogła uczestniczyć 

w  zajęciach, powodowało ostatecznie 

duży odsetek niezdanych egzaminów. 

Aby temu zaradzić, organizowano licz-

ne akcje samopomocowe mające ułatwić 

słabszym studentom nabycie minimum 

wiedzy potrzebnej do zdania egzami-

nów. W pierwszym roku funkcjonowa-

nia szkoły szczególne duże trudności 

studenci mieli z opanowaniem materiału 

na ćwiczeniach z ekonomii, matematyki, 

księgowości oraz organizacji przedsię-

biorstw. Wśród kadry uczącej przeważał 

wówczas pogląd, że należy maksymalnie 

wspierać studentów i w żadnym wypad-

ku nie zniechęcać ich do nauki. Szczegól-

nie duże kłopoty były z nauką języków 

obcych, przede wszystkim ze względu 

na zbyt liczne grupy ćwiczeniowe. Pod-

kreślano także słabe przygotowanie ję-

zykowe studentów, wyniesione ze szkół 

średnich. Warto także dodać, że część 

studentów w ogóle nie zgłaszała się na 

egzaminy.

W pierwszych dwóch latach 
funkcjonowania uczelni grupy 
ćwiczeniowe bardzo często 
dochodziły do 150 osób
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W styczniu 1949 roku już po ostatnim 

terminie egzaminów przejściowych pierw-

szy rok ukończyło 500 studentów (przeszło 

na II rok), zaś na III roku znalazło się 350 

studentów. Spodziewano się jednak (Rada 

Profesorów, Wykładowców i Sił Pomocni-

czych), że ostatni rok (III) może wzrosnąć 

po zakończeniu wszystkich egzaminów 

poprawkowych do około 500 osób. Osta-

tecznie w lutym 1949 roku na 6. posiedze-

niu rady zarządzającej szkołą stwierdzono, 

że egzaminy z I roku zdało 760 studentów, 

z których na II rok zapisały się 693 osoby, 

z kolei egzaminy z II roku zdało 500 słu-

chaczy, z których na III rok zapisało się 401 

osób. Z list studentów w lutym 1949 roku 

skreślono 198 osób zapisanych do szkoły 

jeszcze w 1946 roku nieinteresujących się 

ani nauką, ani uczelnią. W  marcu 1949 

roku wskazywano, że dzięki dodatkowym, 

liberalnym egzaminom liczba studentów 

na II roku wzrosła do 900 osób, zaś na III 

roku do 650 osób. Chwilową euforię z po-

wodu wzrostu zdawalności egzaminów 

osłabiły doniesienia z  maja 1949 roku, 

wskazujące, że ze studiujących na II roku 

900 osób wszystkie egzaminy niezbędne 

do ostatecznego zaliczenia I roku zdało tyl-

ko 200 studentów. Podobna sytuacja od-

nosiła się do słuchaczy III roku, z których 

większość jeszcze nie zaliczyła do końca II 

roku. W tej sytuacji ustalono, że wszystkie 

zaległe egzaminy winny być zdanie do 1 

października 1949 roku. Z kolei studenci 

I roku (1949 r.) największe trudności mieli 

z zaliczeniem arytmetyki handlowej (500 

osób nie zdobyło zaliczenia), księgowo-

ści i geografii gospodarczej. W lipcu 1949 

roku podsumowując zakończoną sesję 

stwierdzono, że przy zastosowaniu amne-

stii w postaci promowania na kolejny rok 

studiów studentów, którzy nie zdali jed-

nego egzaminu, I  rok studiów zaliczyło 

ostatecznie 800 studentów, zaś II rok – 700 

studentów.

Aby wreszcie przełamać powtarzające 

się kłopoty z zaliczaniem egzaminów przez 

studentów, zgodnie z zaleceniem Minister-

stwa Oświaty, stworzono w szkole Zespoły 

Samopomocy Naukowej (jesień 1949 r.). Dla 

całej uczelni powołano Komisję Zespołów 

Samopomocy Naukowej, na czele której 

stanął prof. inż. Czesław Pietrzyk. Ostatecz-

nie na I  roku studiów utworzono cztery 

Zespoły Samopomocy Naukowej, na II i III 

roku dopiero zaczęto je organizować, przy 

czym w licznych dyskusjach utyskiwano, 

że wśród studentów III roku nie ma „socjali-

stycznego podejścia do nauki”.

Na koniec części poświęconej zdawal-

ności egzaminów warto jeszcze poruszyć 

problem egzaminów komisyjnych. Pod-

czas dyskusji na ten temat wykładow-

cy szczecińskiej uczelni sugerowali, aby 

w miarę możliwości unikać egzaminów 

komisyjnych, bowiem w Szczecinie bra-

kuje odpowiedniej liczby specjalistów, 

którzy mogliby zasilić fachowe komisje 

egzaminacyjne. Prof. Maksymilian Poho-

rille wskazywał wówczas, że raczej na-

leży podnieść dyscyplinę wśród studiu-

jących aniżeli dopuszczać do egzaminów 

komisyjnych.

Na życie codzienne szkoły wpływały 

także liczne organizacje funkcjonujące na 

jej terenie. Jedną z najważniejszych była 

„Bratnia Pomoc” prowadząca stołówkę stu-

dencką. Organizacja ta pomagała ponadto 

utrzymywać akademiki oraz współuczest-

niczyła w przyznawaniu studentom sty-

pendiów – w lutym 1949 roku było to 90 

stypendiów. Na działanie socjalne „Bratnia 

Pomoc” otrzymywała subwencję ministe-

rialną, starała się także organizować stu-

dentom życie kulturalne, między innymi 

zapraszała w każdą niedzielę, także profe-

sorów, na studenckie wieczorki taneczne. 

Z czasem jednak, gdy zmieniało się otocze-

nie uczelni, działalność „Bratniej Pomocy” 

była coraz bardziej krytykowana. W listo-

padzie 1949 roku wskazywano, że orga-

nizacja żyje przedwojennymi tradycjami 

korporacyjnymi, co nie przystoi organi-

zacjom studenckim w  nowych czasach. 

Podkreślano także duży dług (około 1200 

tys. zł) organizacji, wskazując pośrednio, że 

jej władze nie były do końca gospodarne.

Dość intensywną działalność na 

uczelni prowadziły liczne studenckie 

koła naukowe, których jednym z celów, 

oprócz pogłębiania wiedzy z danej dzie-

dziny, była pomoc słabszym studentom 

w  zdawaniu egzaminów. W  1948 roku 

na uczelni działały: Koło Naukowe Geo-

grafów Gospodarczych, Koło Naukowe 

Rachunkowości, Koło Ekonomistów, Koło 

Organizacji Pracy, Koło Naukowe Angli-

stów oraz koła przyjaźni: polsko-francu-

skiej, polsko-szwedzkiej, polsko-czecho-

słowackiej i  polsko-radzieckiej. Do tzw. 

organizacji ideowych zaliczano wówczas 

Związek Akademickiej Młodzieży Pol-

skiej, Akademicki Związek Niezależnej 

Młodzieży Socjalistycznej, Związek Mło-

dzieży Wiejskiej „Wici”, Związek Stron-

nictwa Demokratycznego, Akademicki 

Związek Sportowy, Akademicki Związek 

Morski oraz Sodalicję Mariańską. Wresz-

cie w szkole funkcjonowały także: Koło b. 

Więźniów Politycznych i Koło Uczestni-

ków Walki Zbrojnej o Niepodległość i De-

mokrację. Ze wspomnianych wyżej orga-

nizacji ideowych chyba najintensywniej 

działał Związek Akademickiej Młodzieży 

Polskiej, do którego w 1948 roku należało 

480 osób. W 1949 roku liczba członków 

ZAMP wzrosła do 726 osób, co stanowiło 

32% studentów. Zdecydowanie skromniej 

działał AZS, a za bierną organizację dość 

powszechnie uważano wówczas Towa-

rzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. u

 Prof. Radosław Gaziński

 Instytut Historyczny, 

 Uniwersytet Szczeciński

Właściwie można powiedzieć, że szkoła pracowała od rana do późnego 
wieczora, co było korzystne zwłaszcza dla pracującej większości studentów. 
W dyskusjach nad trybem pracy uczelni wielokrotnie postulowano, aby zajęcia 
kończyły się przed 22.00, a egzaminy nie trwały dłużej niż do 23.00, bowiem 
o 23.15 zamykano szkolną szatnię

Tekst jest fragmentem rozdziału Akademia Handlowa 1946-1950, z monografii autor-

stwa Piotra Frąckowiaka i Radosława Gazińskiego, Dzieje szczecińskiej ekonomii, tom 

1, Trudne początki (1946-1955), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-

go, Szczecin 2021.
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Odnowienie doktoratów trzech 
szczecińskich profesorów: 

prof. Wojciecha Bąkowskiego, 
prof. Huberta Bronka 

i prof. Władysława Janasza

PROF. DR HAB. WOJCIECH BĄKOWSKI
PROMOTOR: PROF. DR HAB. JÓZEF PERENC

W pracy doktorskiej Pan 

Profesor Wojciech Bąkow-

ski powiązał trzy wielkości 

fizyczne, którymi mie-

rzył proces przewozowy 

w  transporcie ładunków, 

wykorzystując instrumen-

tarium matematyczne. 

Tymi miernikami są: prze-

wożone tony ładunków, 

odległość przewozu oraz 

czas naładunku, przewozu 

i wyładunku. Zbudowany 

został model w przestrzeni 

trójwymiarowej. Jedna płaszczyzna przedstawia wielkość prze-

mieszczanych ton ładunków na określoną odległość, druga – czas 

naładunku i wyładunku, a trzecia – zależność pomiędzy czasem 

jazdy a odległością przewozu.

W odnawianej rozprawie doktorskiej Autor wykorzystał mo-

delowanie matematyczne, wzorując się na metodach rachunku cał-

kowego i wykorzystując mierniki statystyczne. Dzięki temu udało 

się przeprowadzić analizę procesu przewozowego oddzielnie dla 

każdej grupy taborowej, co okazało się bardzo przydatne z punktu 

widzenia potrzeb praktyków. Autor doszedł do wniosku, że tech-

niczna analiza procesu produkcyjnego nie powinna być podstawą 

podejmowania zmian w organizacji przewozów w przedsiębior-

stwach transportu samochodowego ładunków. Autor uznał, że 

nie należy w rozważaniach z zakresu ekonomiki transportu samo-

chodowego stosować poddanego krytyce zapisu algebraicznego 

i analizy opartej na tzw. metodzie „łańcuchowych podstawień”. 

Prof. Bąkowski dokonując syntezy swoich rozważań, stwierdził, że 

na niewielkie odległości wyniki w zakresie przewozów ładunków 

mierzyć należy w tonach, a na duże odległości – pracą przewozo-

wą (w tkm lub brtkm). Powyżej przedstawione dokonania prof. 

Bąkowskiego wnoszą istotny wkład do teorii ekonomii, teorii eko-

nomiki transportu, ale mają także wymiar praktyczny. Wszystkie 

te walory doktoratu podkreślali nasi recenzenci, a szczególnie prof. 

Wyszomirski.

Cechą charakterystyczną dla rozwoju naukowego Profesora 

była stała i bardzo aktywna współpraca z praktyką transportową, 

a szczególnie w projektowaniu ważnych systemów informatycz-

nych. Dorobek naukowy prof. Bąkowskiego był licznie publikowa-

ny, miał zastosowania praktyczne, gdzie podlegał weryfikacji i sta-

nowił źródło kolejnych inspiracji naukowych. Wiele jego koncepcji 

doprowadziło do usprawnienia funkcjonowania oraz wzrostu efek-

tywności przedsiębiorstw transportowych. W latach 1972–1975 

Profesor kierował na zlecenie KBNiT zespołem opracowującym 

założenia, projekt techniczny i wdrożenie systemu ewidencji po-

jazdów,,REJESTR”, który był poprzednikiem znanego i powszech-

nie obecnie stosowanego przez administracje krajową systemu 

informatycznego CEPIK. Dzięki inicjatywie prof. Wierzbickiego, 

prof. Szyjewskiego i innych pracowników Instytutu Cybernetyki 

Ekonomicznej i Informatyki Uniwersytetu Szczecińskiego mieli-

śmy szansę współpracować z Profesorem w tworzeniu i wdrażaniu 

tego, pionierskiego na tamte czasy, rozwiązania informatycznego. 

Bez Jego wielkiego zaangażowania, wiedzy i determinacji nie było-

Odnowienie dyplomu doktora to wyjątkowy sposób uznania zasług i wybitnych 
osiągnięć. Procedura, którą można przeprowadzić co najmniej 50 lat po nadaniu 
stopnia doktora, przewiduje powołanie promotora oraz recenzję dorobku zarówno 
naukowego, jak i dydaktycznego i organizacyjnego. Odnowione dyplomy wręczono 
podczas uroczystej sesji Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu Jubileuszu 
75-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim.
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by sukcesu, jakim było praktyczne wdrożenie i efektywne użytko-

wanie, tego systemu informatycznego, które dało początek infor-

matyzacji całego sektora związanego z pojazdami samochodowymi 

i gałęziami transportu wykorzystującymi pojazdy.

PROF. DR HAB. HUBERT BRONK
PROMOTOR: PROF. DR HAB. ELŻBIETA ZAŁOGA

Rozprawę doktorską pt. 

Metody nomog raficzne 

w  analizie działalności 

produkc yjnej przedsię-

b i o r s t w  c i ę ż a r o we g o 

transport u samochodo-

wego Szanowny Jubilat 

obronił 26 czerwca 1969 

roku. Promotorem roz-

prawy był – dla naszego 

pokolenia jeden z najwy-

bitniejszych autorytetów 

w dziedzinie nowoczesnej 

ekonomiki transportu 

doc. dr hab. Jerzy Wolszczan, zaś pozytywne recenzje dyser-

tacji sporządzili: prof. dr hab. Bronisław Pilawski z Politechniki 

Wrocławskiej oraz doc. dr hab. Zygmunt Zieliński z Politechniki 

Szczecińskiej.

W przysiędze doktorskiej dr inż. Hubert Bronk ślubował gor-

liwie uprawić i rozwijać badania naukowe w celu odkrywania 

i upowszechniania prawdy, godnie postępować oraz wspierać 

słuszne sprawy swojej Alma Mater i strzec jej dobrego imienia. 

Dziś możemy potwierdzić, że przysięgi dochował.

Rozprawa doktorska jest efektem rozpoczętych już wów-

czas przez Huberta Bronka dwóch dróg poznawczych: nauko-

wej i  empirycznej. Nowatorstwo pracy doktorskiej dotyczyło 

zaprezentowania metod konstruowania nomogramów – narzę-

dzi matematyki stosowanej, oraz możliwości ich zastosowania 

w analizie działalności produkcyjnej przedsiębiorstw transportu 

samochodowego. Jubilat dowiódł w dysertacji, że związki zacho-

dzące między poszczególnymi zjawiskami techniczno-ekonomicz-

nymi w procesie przewozowym można prezentować w sposób 

wymierny. Stworzył ekonometryczny model wydajności taboru 

samochodowego, który umożliwia oszacowanie relacji zachodzą-

cych w procesie przewozowym oraz zezwala na ich predykcję. 

Jego dysertacja pozwala rozumieć współzależności w procesach 

transportowych i zmierzyć poziom efektów, dostarcza także na-

rzędzia ekonometrycznego do analizy i procesów decyzyjnych.

W epoce lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku było to podej-

ście nowoczesne i nowatorskie.

Prof. Hubert Bronk jest wybitnym uczonym o  uznanym 

autorytecie naukowym, który swoimi dziełami i aktywnością 

wzmacniał i utrwalał silną pozycję szczecińskiej szkoły ekonomi-

ki transportu. Swój dorobek naukowy gromadził w obszarze eko-

nomiki i organizacji transportu samochodowego oraz spedycji. 

Wykazał dużą wierność wybranej tematyce naukowej, co czyni 

dzieła szczególnie dojrzałymi. Opublikował ponad 270 prac, które 

skłaniały do wielowymiarowej refleksji. Prace swoje publikował 

w Polsce oraz za granicą (Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Rosja, 

Czechy, Słowacja, Chorwacja, Japonia, Argentyna), co wpłynęło 

na znaczące umiędzynarodowienie Jego dorobku. Na polskim 

rynku wydawnictw naukowo-dydaktycznych Profesor Hubert 

Bronk zasłynął jako redaktor naukowy i współautor dwóch fun-

damentalnych podręczników o zasięgu ogólnopolskim: Ekonomi-

ka i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego oraz 

Podstawy techniki i eksploatacji w transporcie samochodowym.

PROF. DR HAB. WŁADYSŁAW JANASZ
PROMOTOR: PROF. DR HAB. PIOTR NIEDZIELSKI

Temat rozprawy doktorskiej 

obronionej 4 czerwca 1971 

roku brzmiał: Problemy re-

produkcji środków trwałych 

w przemyśle (na przykładzie 

województwa szczecińskiego) 

– a więc prof. dr hab. Włady-

sław Janasz konsekwentnie 

był ukierunkowany na wska-

zane w tzw. słowach kluczo-

wych aspekty funkcjonowa-

nia gospodarki. Prof. dr hab. 

Henryk Sobolewski w swojej 

recenzji stwierdza: „Profesor 

to badacz o wielkim i uznanym dorobku, jest autorem lub współ-

autorem ponad 430 publikacji naukowych. Ten dorobek składa 

się z monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych, artykułów, 

studiów, rozpraw i referatów opublikowanych w kraju i za grani-

cą oraz z kilkudziesięciu recenzji, między innymi rozpraw doktor-

skich, habilitacyjnych i opinii na tytuł naukowy. Większość tych 

prac została opublikowana w renomowanych wydawnictwach 

o zasięgu ogólnopolskim, takich jak: PWN, PWE, Difin oraz w pe-

riodykach i czasopismach”.

Natomiast prof. dr hab. Ryszard Borowiecki podkreśla: 

„W publikacjach dotyczących innowacji i innowacyjności Profe-

sor wyraża przekonanie, że strategiczny rozwój przedsiębiorstw 

polegający na wdrażaniu innowacji jest coraz powszechniejszy 

nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, lecz także w regionach 

o niższym szczeblu rozwoju. Proces ten powinien przebiegać na 

trzech płaszczyznach: człowiek, przedsiębiorstwo, gospodar-

ka (układ regionalny, narodowy i ponadnarodowy). Innowacje 

zdaniem Profesora Władysława Janasza bezdyskusyjnie należą 

obecnie do głównych wyznaczników rozwoju społeczno-ekono-

micznego każdego kraju. Stanowią one siłę napędową całej gospo-

darki”.

Podsumowując dorobek badawczo-publikacyjny prof. dr hab. 

Władysława Janasza, nawiązać można do cytatu autorstwa Anto-

ine’a de Saint Exupery’ego, wskazując, że prof. dr hab. Władysław 

Janasz potrafił wyznaczać kierunki badań, które obecnie możemy 

określić wspólnym mianownikiem w postaci badań nad innowa-

cyjnością gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem poziomu 

regionalnego, w tym Regionalnych Systemów Innowacji, jedno-

cześnie budując zespoły badawcze, które kontynuują i rozwijają 

ten kierunek badań naukowych. u
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Chcemy otworzyć się na Szczecin  
i zbliżyć do mieszkańców  

naszego miasta

Rozmowa z Piotrem Zarembą, przewodniczącym 
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego

Przegląd Uniwersytecki: Za nami trzy semestry nauki zdal-

nej. Jak samorząd studencki ocenia działania Uniwersytetu?

Piotr Zaremba: Uważam, że wszyscy daliśmy sobie radę bar-

dzo dobrze, biorąc pod uwagę warunki, z którymi musieliśmy 

się zmierzyć. Mam porównanie z innymi szkołami wyższymi 

w Polsce, i nasz Uniwersytet wypada bardzo dobrze na tle in-

nych uczelni, również tych większych. I mówię tu o całej spo-

łeczności Uniwersytetu Szczecińskiego – zarówno władzach 

i administracji, jak i o wykładowcach i studentach.

PU: Co o tym zadecydowało?

PZ: Kluczowe były pierwsze dni po ogłoszeniu wprowadzenia 

nauczania zdalnego. My natychmiast podeszliśmy do proble-

mu z założeniem najgorszego scenariusza. Pracowaliśmy nad 

rozwiązaniami z założeniem, że sytuacja będzie się przedłu-

żać i nie są to chwilowe niedogodności. Uczelniana rada do 

spraw kształcenia spotykała się raz w tygodniu. Wiele uczelni 

przyjęło, że po dwóch tygodniach wszystko wróci do normy. 

Podczas gdy Uniwersytet Szczeciński w maju wszystkie pro-

cedury miał już dopracowane i – co najważniejsze – wdrożo-

ne, sporo innych szkół wyższych dopiero zaczynało szukać 

sposobów, jak dać sobie radę z  problemem, gdyby jednak 

w  październiku studenci nie wrócili na tradycyjne zajęcia. 

Takie podejście pozwoliło nam uniknąć wielu problemów, 

wpłynęło na komfort pracy. Trzeba ocenić, że przejście z na-

uczania tradycyjnego do pracy zdalnej odbyło się tak możli-

wie płynnie, jak pozwoliła na to sytuacja. Decydujące były 

decyzje ówczesnego rektora w pierwszych dniach pandemii 

oraz kontynuowanie prac nad nowoczesnymi rozwiązaniami 

przez obecne władze rektorskie.

PU: Sprawdziły się w praktyce?

PZ: Na podstawie sygnałów od studentów mogę powiedzieć, 

że wykładowcy dostosowali się do sytuacji i przyjęli zalecenia 

dotyczące prowadzenia zajęć. Zdecydowana większość dosto-

sowała treści i  metody przekazywania wiedzy do narzędzi 

online, często tworząc zupełnie nowe materiały. Studenci za-

uważają, ile kosztowała wykładowców zmiana trybu naucza-

nia, przygotowanie do zajęć, nauka wykorzystywania narzę-

dzi do sprawdzania wiedzy i umiejętności studentów. Część 

wykładowców nigdy nie miała wcześniej do czynienia z takimi 

rozwiązaniami. Na pewno ważna była szybka unifikacja spo-

sobu kontaktu z wykładowcami. Wprowadzenie jednolitego 

systemu opartego na MS Teams było dobrym krokiem. Studen-

ci chwalili, że nie musieli tworzyć kolejnego konta w następ-

nym serwisie. Całość działała w domenie usz.edu.pl. Przejście 

na zdalne nauczanie polegało po prostu na podpięciu aplikacji 

do już istniejącego konta, które i tak każdy student miał. Pro-

wadzący zajęcia utworzyli zespoły, odpowiadali na pytania na 

czatach, organizowali zajęcia w kalendarzach, dodawali mate-

riały do zajęć. Na planach zajęć, zamiast numerów sal, podawa-

ne były kody do zespołów na MS Teams. Oczywiście, zdarzały 

się wyjątki, ale skargi na wykładowców były i będą zawsze, 

niezależnie od tego, czy mamy nauczanie zdalne, czy tradycyj-

ne. Z naturalnych powodów pojawiły się skargi na problemy 

natury technicznej. Jednak tak jak mówiłem wcześniej, w po-

równaniu z  innymi uniwersytetami w  Polsce nie mamy się 

czego wstydzić.

PU: Wykładowcy często na pierwszych zajęciach zapowiada-

ją, że będą starali się być możliwie wyrozumiali, ale proszą 

również o wyrozumiałość w drugą stronę.

PZ: Tak, sytuacja dotknęła wszystkich w  taki sam sposób. 

Również zawsze powtarzam, że nie tylko studenci mają pan-

demię i musimy zrozumieć drugą stronę. Wszyscy mamy te 

same problemy. Wykładowcy, tak jak studenci, też mają ro-

dziny, kłopoty ze znalezieniem spokojnego miejsca na czas za-

jęć. Czasem prozaiczne sprawy, jak na przykład obecność psa 

lub kota w domu podczas prowadzenia zajęć online, mogą po-

wodować niezręczne sytuacje. Do takich przypadków docho-

dzi po obu stronach monitora. Studenci podkreślają, że zdecy-

dowana większość wykładowców rozumie sytuację i nie stara 

się mnożyć problemów, ale raczej szuka rozwiązań. Zdarzają 

się skargi, ale mamy sygnały, że problemów jest coraz mniej.
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PU: Studenci jednak niechętnie włącza-

ją kamery podczas zajęć.

PZ: To prawda. Ten problem występu-

je na wszystkich uczelniach w  Polsce 

w takim samym stopniu. Rozmawiamy 

o  tym z  samorządami innych uczelni, 

wszyscy wykładowcy w  całym kra-

ju mówią to samo. Trudno tę sprawę 

rozwiązać jednoznacznie, bez ryzyka 

skrzywdzenia kogoś, kto naprawdę nie 

może włączyć kamerki. Są różne sytu-

acje życiowe. Z  własnego doświadcze-

nia mogę powiedzieć, że jako przewod-

niczący samorządu również odczułem 

ten problem. Podczas spotkań online, 

które organizuję, moi rozmówcy – naj-

częściej również studenci – nie włączają 

swoich kamer. Szybko zrozumiałem, co 

czują wykładowcy podczas takich zajęć. 

Uważam, że interakcja między prowa-

dzącym a studentami jest bardzo ważna 

i  jeśli jej nie ma, zajęcia są skazane na 

porażkę. To istotny problem podczas na-

uczania zdalnego.

PU: Kiedy rozmawiamy, studenci i wy-

kładowcy rozpoczynają właśnie zajęcia 

w trybie stacjonarnym.

PZ: Tak. Bardzo się z tego powodu cieszę.

PU: Czy wszyscy studenci są tak samo 

zadowoleni, jak Pan?

PZ:  Zdania są podzielone. Zapewne 

większość z  nas jest zdecydowanie za 

powrotem do tradycyjnych spotkań. 

Jestem tym zaskoczony, ale jednak do-

cierają do nas sygnały od studentów, że 

woleliby, aby nauczanie zdalne zostało 

utrzymane. Dostajemy pytania, czy jest 

możliwość wprowadzenia choćby części 

zajęć online. Należy jednak zaznaczyć, 

że studenci, którzy są zadowoleni z po-

wrotu nauczania bezpośredniego po 

prostu się do nas nie zgłaszają, ponie-

waż dla nich problemu nie ma.

PU: Jak Pan sądzi, dlaczego część stu-

dentów chciałaby kontynuować naukę 

zdalnie?

PZ: Myślę, że jest kilka przyczyn. Przede 

wszystkim, studiowanie online jest dla 

osób spoza Szczecina tańsze niż stacjo-

narne, które wiąże się choćby z opłata-

mi za miejsce w akademiku lub za wy-

najęcie mieszkania. Do tego dochodzą 

koszty życia w  dużym mieście. Z  tego 

powodu niektóre osoby wolą mieszkać 

z  rodzicami w  mniejszych miejscowo-

ściach. Po drugie, jeżeli ktoś dorabia lub 

pracuje zawodowo, studiowanie online 

daje większy margines na dostosowanie 

grafiku do planu zajęć. Student oszczę-

dza czas choćby na dojazdach.

PU: Na te wszystkie argumenty można 

patrzeć z dwóch stron.

PZ: Oczywiście. W dużym mieście o wie-

le łatwiej znaleźć pracę i  się utrzymać. 

U pracujących studentów grafik zawo-

dowy również musi być dostosowany 

do uczelnianego, bez względu na tryb 

studiowania – bezpośredni czy zdalny.

PU: A może w niektórych przypadkach 

decydujące może być to, że pojawiają się 

opinie, że nauczanie i zaliczanie przed-

miotów zdalnie jest łatwiejsze?

PZ: W kontakcie bezpośrednim nauczy-

ciel ma możliwość natychmiastowej 

reakcji, jeśli zauważy, że któryś ze stu-

dentów czegoś nie zrozumiał lub nie po-

trafi wykonać zadania. Również student 

może w każdej chwili zadać pytanie, nie 

zastanawiając się, czy przerywa zaję-

cia. Całość jest o wiele bardziej płynna. 

Zaliczenia i egzaminy nie są łatwiejsze 

czy trudniejsze, ale o wiele mniej stre-

sujące, jeżeli odbywają się w kontakcie 

bezpośrednim. Już samo ryzyko awarii 

internetu jest poważnym obciążeniem 

dla obu stron.

PU: Czy sądzi Pan jednak, że doświad-

czenia nabyte podczas pandemii zosta-

ną z nami na dłużej?

PZ: Jestem o  tym przekonany. Podej-

rzewam, że niektóre rozwiązania będą 

stopniowo wprowadzane na stałe. Już 

widzimy zmiany organizacyjne, które 

wykorzystują możliwości online. Po-

jawiają się plany, aby studenci mogli 

uczestniczyć zdalnie w wykładach czy 

spotykać się z  wykładowcami podczas 

konsultacji. Wymaga to jednak bar-

dziej systemowego podejścia, również 

przy układaniu planu, tak aby zajęcia 

online były zblokowane w jednym lub 

w  dwóch dniach. Samorząd nie zgo-

dził się na łączenie zajęć stacjonarnych 

i  zdalnych na przemian, jednego dnia. 

Ale ważne są również inne doświad-

czenia. Odczuliśmy, jak istotna jest inte-

gracja środowiska studenckiego, i to na 

wielu poziomach – nie tylko jako całej 

wspólnoty akademickiej, ale również na 

wydziałach, kierunkach, a nawet w po-

szczególnych grupach. Zwracamy więk-

szą uwagę na to, że nie tylko studenci 

przygotowują się do zajęć, ale także pro-

wadzący. Ta wiedza i umiejętności będą 

procentować w kolejnych semestrach.

PU: Samorząd przez trzy semestry dzia-

łał w  warunkach nauczania zdalnego. 

Musieliście Państwo zmienić styl pracy.

PZ: Nie tylko styl, ale również prze-

wartościowaliśmy nasze główne cele. 

PIOTR ZAREMBA

PRZEWODNICZĄCY 

SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

UNIWERSYTETU 

SZCZECIŃSKIEGO

P.ZAREMBA@SAMORZAD.USZ.EDU.PL

Student matematyki i  informatyki 

w  biznesie, Przewodniczący Samo-

rządu Studenckiego Uniwersytetu 

Szczecińskiego, delegat do Forum Uni-

wersytetów Polskich, członek Rady 

Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego, 

członek Komisji ds. Dydaktyki i Jako-

ści Kształcenia Parlamentu Studen-

tów Rzeczypospolitej Polskiej w  ka-

dencji 2019-2020. Tancerz najwyższej 

międzynarodowej klasy tanecznej „S” 

z kilkunastoletnim doświadczeniem, 

laureat oraz finalista wielu Grand Prix 

w tańcach latynoamerykańskich oraz 

turniejów o  zasięgu ogólnopolskim 

i międzynarodowym.
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Stanęliśmy przed zupełnie nowymi 

problemami, o wiele ważniejszymi niż 

organizacja Juwenaliów. Miejsce im-

prez rozrywkowych, które zeszły na 

dalszy plan, zajęła pomoc i  informacja. 

Bardzo istotne – zarówno dla nas, jak 

i dla władz rektorskich – było i  jest na-

dal wsparcie psychologiczne. Wspólnie 

działaliśmy, aby pomóc studentom. Je-

sienią ubiegłego roku został wzmocnio-

ny na naszej uczelni punkt wsparcia 

psychologicznego, została udostępnio-

na infolinia. Można było zapisywać się 

na konsultacje z  psychologami. Swoje 

ogólnopolskie akcje organizował rów-

nież Parlament Studentów Rzeczypo-

spolitej Polskiej. Bardzo potrzebne dla 

studentów były zdalne konsultacje pani 

prorektor ds. studenckich. Były one pro-

wadzone przez cały rok, również telefo-

nicznie, i  okazały się niezwykle istot-

ne. Jeżeli ktoś potrzebował się spotkać 

z władzami, nie było z tym problemów. 

Chciałbym to podkreślić, ponieważ 

wcześniej nie było takich możliwości, 

a także teraz na innych uczelniach nie 

jest to standard. Studenci mieli wy-

obrażenie, że władze rektorskie są nie-

osiągalne, że są elitą, do której nie ma 

dostępu. Od czasu objęcia funkcji przez 

nowego rektora ten wizerunek jest zu-

pełnie inny – władze rektorskie, a także, 

co za tym idzie, uczelnia w  ogóle, jest 

dostępna dla studentów, nawet mimo 

obostrzeń i pracy zdalnej.

PU:  Jest Pan przewodniczącym Sa-

morządu Studenckiego Uniwersytetu 

Szczecińskiego od lipca ubiegłego roku. 

To było trudnych dwanaście miesięcy.

PZ: Tak, dopiero teraz zaczynamy spoty-

kać się bezpośrednio. Wcześniej wszyst-

kie zebrania odbywały się online. Myślę 

jednak, że to nas wyczuliło na problemy 

społeczności akademickiej, z  których 

wcześniej nie zawsze zdawaliśmy sobie 

sprawę. Chodzi mi na przykład o pomoc 

psychologiczną dla studentów. Właśnie 

teraz okazało się, jak ważny jest to te-

mat.

PU: Jaka jest Pana wizja samorządu?

PZ: Nie tyle chciałbym zmienić formułę 

działania samorządu, co ją rozszerzyć. 

Dzisiaj często jesteśmy kojarzeni z  or-

ganizacją Juwenaliów i przydzielaniem 

miejsc w akademikach. Obie te sprawy 

są bardzo ważne i  nie zamierzamy ich 

zaniedbywać. Nie chcę jednak na nich 

poprzestać. Imprezy studenckie promu-

ją się właściwie same, a przyznawanie 

punktów uprawniających do miejsca 

w  domu studenckim to praca admini-

stracyjna. W  obu przypadkach nie ma 

problemu z  zainteresowaniem i  chęt-

nymi. Nasz podstawowy obowiązek to 

dbanie o prawa i obowiązki studenta na 

uczelni. My planujemy bardziej otwo-

rzyć się na miasto i  jego mieszkańców. 

Chcemy wyjść na zewnątrz, poza uczel-

nię, chcemy przybliżyć społeczność aka-

demicką do szczecinian.

PU: Jak zarząd Samorządu Studenckiego 

chce to osiągnąć?

PZ: Robimy więcej projektów, niż do-

tychczas. Są one skierowane głównie do 

naszych studentów, ale nie wykluczają 

mieszkańców miasta z możliwości wzię-

cia udziału w tych wydarzeniach. Przy-

kładowo, na wiosnę, kiedy zaczęto łago-

dzić obostrzenia związane z pandemią 

przeprowadziliśmy projekt „#USzczę-

śliwiaj”, podczas którego studenci mieli 

możliwości rozwijania swoich umiejęt-

ności i kompetencji, które są potrzebne 

przy wejściu na rynek pracy. Szkolenia 

odbywały się zdalnie i  stacjonarnie. 

Elementem tego projektu były również 

wydarzenia kulturalne, na przykład 

„Kino na Leżakach” na wyspie Grodz-

kiej. Przy okazji zorganizowaliśmy rów-

nież teleturniej na temat serialu „Przy-

jaciele”, który obecnie jest niezwykle 

popularny wśród młodzieży. Ze wszyst-

kich tych propozycji mógł skorzystać 

każdy, kto chciał, również osoby spoza 

społeczności akademickiej. Obecnie, je-

sienią, zaczynamy projekt „Be Eco with 

US”,  współfinansowany z  funduszy 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest to 

pierwszy projekt proekologiczny, który 

prowadzimy jako studenci i ważny, po-

nieważ otrzymaliśmy na jego realizację 

grant zewnętrzny. Oprócz wykładów 

i międzynarodowej konferencji, będzie 

można wziąć udział w proekologicznych 

działaniach. Przed Domem Studenckim 

nr 3 „Kordecki” postawimy maszynę, 

do której będzie można wrzucać plasti-

kowe opakowania i  w  zamian zbierać 

punkty, które będzie można wymieniać 

u  partnerów aplikacji na różnego ro-

dzaju produkty. Zachęcamy wszystkich 

mieszkańców miasta do udziału w grze 

i dbania o środowisko. Pod koniec paź-

dziernika zorganizujemy Galę Aktyw-

ności Studenckiej „Gryfy Samorządno-

ści”. Studenci sami będą mogli zgłaszać 

swoje kandydatury, samorząd wraz 

z władzami rektorskimi będą wybierać 

studentów, którzy otrzymają nagrody 

w kategorii sportowej, artystycznej, na-

ukowej, prospołecznej oraz w kategorii 

koła naukowe. Statuetki dostaną men-

torzy wydziałów, wybierzemy najprzy-

jaźniejszy akademik i najprzyjaźniejszy 

dziekanat. Tradycyjnie przygotujemy 

również Otrzęsiny Uniwersytetu Szcze-

cińskiego. Jesień będzie bardzo różno-

rodna. Każdy mieszkaniec Szczecina 

będzie mógł uczestniczyć w tych wyda-

rzeniach, które go zainteresują. Myślę, 

że będzie nas widać na mieście. Już nie 

tylko jako studenci Uniwersytetu, ale 

jako Porozumienie Samorządów Stu-

denckich Uczelni Wyższych Szczecina 

chcielibyśmy też silniej współpracować 

z prezydentem miasta. u

 Rozmawiał 

 Krzysztof Flasiński

Więcej o organizowanym przez Samorząd Stu-

dencki Uniwersytetu Szczecińskiego projekcie 

„Be Eco with US” na stronie internetowej pod 

adresem: 

https://beecowithus.usz.edu.pl
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Historia Uniwersytetu Szczecińskiego  
– elektroniczna baza własna biblioteki

Na przełomie lat 80/90 istniała w  Warszawie agencja 

przyjmująca zlecenia monitoringu codziennej prasy 

polskiej i zagranicznej o nazwie Biuro Wycinków Prasowych 

„Glob” (dziś Agencja Prasowo-Informacyjna „Glob”), w której 

najprawdopodobniej złożony został akces US subskrypcji wy-

cinków na zamówienie. Tak zwane dokumenty życia społecz-

nego dotyczyć miały osób i zdarzeń związanych z najmłodszą 

wtedy uczelnią w Polsce, erygowaną w 1985 roku. Nie dziwi 

zatem fakt, że pisała o niej cała dawna polska i zagraniczna 

(przede wszystkim z  krajów bloku socjalistycznego) prasa. 

Dostarczane cyklicznie bibliotece materiały swoje źródło 

miały w takich dziennikach jak: „Express Poznański”, „Ziemia 

Gorzowska”, „Życie Warszawy”, „Dziennik Łódzki”. W  tym 

zestawieniu tytułów publikacje „Głosu Pomorza”, „Głosu Wy-

brzeża”, „Kuriera Szczecińskiego” czy „Głosu Szczecińskiego” 

musiały więc wydawać się czymś naturalnym i oczywistym. 

Region chwalił się swoją nową Alma Mater, ale też przy okazji 

komentowano jej codzienne problemy i zmagania z niełatwą 

ówczesną rzeczywistością. Wystarczy przytoczyć fakt, iż za-

ledwie w kilka lat po utworzeniu zaistniało realne zagrożenie 

rozwiązania uniwersytetu. Artykuły na ten temat dostępne 

są w bazie Historia US.

W zależności od zagadnień i stopnia trudności opisywa-

nych problemów, nawet redaktorzy tak zdawałoby się odle-

głych profili tematycznych, jakie posiadały czasopisma „Ra-

dar”, „Ład”, „Prawo i Życie” lub „Życie Gospodarcze”, chętnie 

podejmowali casus Uniwersytetu Szczecińskiego w swoich 

artykułach, co świadczyło o zainteresowaniu opinii publicz-

nej rozwojem US powstałym w wyniku połączenia Wydziału 

Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szcze-

cińskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Zlecenie monitorowania prasy było płatne i nie każda insty-

tucja mogła sobie na to pozwolić. Na szczęście znalazły się pienią-

dze na to zamówienie dzięki czemu zespół pracowników w 2014 

roku miał całkiem pokaźny zbiór do opracowania, ale dziś rzesza 

użytkowników bazy może cieszyć się archiwami i materiałami 

umieszczonymi w niej. Okrągła rocznica powstania uniwersyte-

tu w 2015 roku była więc impulsem do działania i zawiązania się 

grupy ochotników gotowych do pracy nad projektem przygoto-

wania bazy. Grupę utworzyli pracownicy biblioteki głównej uni-

wersytetu: Urszula Ganakowska, Ewa Erbel, Ewa Buko, Katarzy-

na Kurzańska, Magdalena Czyszkiewicz, Wiesława Trzaskawka, 

Dorota Gill-Tarnowska i piszący te słowa. Pewną trudnością na 

początku była systematyzacja materiału. Należało znaleźć klucz, 

według którego około dwóch tysięcy artykułów zostanie podzie-

lonych. Ostatecznie zdecydowano się na kategoryzację: dydakty-

ka, nauka, rozwój uniwersytetu, sylwetki, wywiady, życie spo-

łeczne, życie studenckie, nekrologi, kalendarium, wokół których 

utworzono podgrupy tematyczne m.in.: nabór na studia, proces 

dydaktyczny, konferencje, nominacje, kultura, sprawy socjalne. 

Na tej podstawie zbudowano bazę, zaś zadaniem osoby wpro-

wadzającej dokument miało być przypisanie publikacji do danej 

kategorii i podkategorii z uwzględnieniem nazwy źródła, daty 

wydania i autora.

Baza funkcjonuje już sześć lat, a posadowienie jej na pro-

stym oprogramowaniu Word Press wersja 4.8.9 było dobrym 

wyborem, ponieważ nie jest ona stricte naukowa i  dotyczy 

życia uczelni w różnych dziedzinach i aspektach. Na stronie 

Dziś już niepodobna dojść, kto na początku lat 90. jako pierwszy wyszedł z pomysłem 
archiwizowania artykułów traktujących o Uniwersytecie Szczecińskim. Najpewniej 
byli to pracownicy Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej US lub Oddziału 
Zbiorów Specjalnych. Być może zadanie zleciła ówczesna dyrektor biblioteki – 
Jolanta Goc. Nie to jest jednak najważniejsze. Dość, że wycinki z prasy przetrwały 
w pożółkłych, rozpadających się kopertach do roku 2014, kiedy to postanowiono 
z okazji zbliżającego się jubileuszu 30-lecia uczelni zdigitalizować czy raczej 
zeskanować i umieścić je w nowo powstałej bazie Historia US.
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domowej BG US figuruje wśród innych 

baz własnych i wzbogaca ofertę nie tyl-

ko biblioteki, ale i całego uniwersytetu. 

Skupia lokalne i ogólnokrajowe artyku-

ły prasowe dotyczące US od momentu 

powstania naszej uczelni do dzisiaj. Ob-

sługująca stronę wyszukiwarka pozwala 

w szybki sposób dotrzeć do osób, miejsc 

i wydarzeń związanych z funkcjonowa-

niem wszystkich uczelni, ośrodków oraz 

innych jednostek należących do uniwer-

sytetu. Sortowanie według ustalonego 

zakresu dat umożliwia przeglądanie pu-

blikacji z określonego obszaru czasowe-

go. Dodatkowe wykorzystanie opcji ka-

tegoryzacji wydziałów, instytutów oraz 

wszystkich jednostek US na przestrzeni 

istnienia uczelni, które jak wiadomo, 

zmieniały nazwy, w sposób łatwy i czy-

telny odsyła użytkownika do konkretnej 

afiliacji z wyszukiwanego okresu istnie-

nia i działalności jednostki. Innym sposo-

bem dotarcia do źródła mogą być użyte 

też słowa-klucze znajdujące się na stro-

nie głównej bazy. Standardowo wielkość 

czcionki tagów informuje o ilości artyku-

łów z użytym tagiem określającym daną 

publikację.

Pełnotekstowa baza online, nie ob-

ciążona żadnymi hasłami na pewno jest 

atrakcyjnym medium nie tylko dla stu-

dentów i pracowników, ale i wszystkich 

miłośników US. Wiedza, jaką zawiera 

stanowi wspaniałe repozytorium, które 

posłużyć może nie tylko za warsztat bada-

cza, ale też jako świetna lektura społecz-

no-kulturalno-historyczna.

W chwili obecnej baza zawiera 3387 

artykułów z prostymi opisami bibliogra-

ficznymi i zeskanowanym źródłem. Tym 

większą ma wartość, że wyróżnia się na 

tle bibliotek naukowych, publicznych 

i innych w kraju, niemogących poszczy-

cić się takim archiwum. Stanowi idealne 

dopełnienie do katalogów i  baz dostęp-

nych w  bibliotekach uniwersyteckich, 

a zwłaszcza do bazy Publi, która zawiera 

informacje bibliograficzne o opublikowa-

nym piśmiennictwie naukowym pracow-

ników Uniwersytetu Szczecińskiego od 

1985 roku.

Z pewnością warto mieć Historię US 

na uwadze przy gromadzeniu materiałów 

dotyczących życia nie tylko uczelni czy 

biografii poszczególnych osób, ale rów-

nież życia społecznego naszego miasta 

i całego regionu.

Przykładowe dane statystyczne bazy 

Historia US na materiale Głosu Szczeciń-

skiego, Kuriera Szczecińskiego, Gazety 

Wyborczej, Rzeczpospolitej za 2018 rok.

Wprowadzone 

artykuły

Wydziały i ośrodki 

najczęściej omawiane w publikacjach

Najczęściej poruszane 

kategorie tematyczne

styczeń 0 - -

luty 46 Wydział Humanistyczny działalność naukowa, baza dydaktyczna

marzec 53 Wydział Filologiczny publikacje i wykłady pracowników naukowych

kwiecień 15 Wydział Humanistyczny życie społeczne i kulturalne

maj 22
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

w Pobierowie
działalność naukowa

czerwiec 4 Wydział Prawa i Administracji życie społeczne

lipiec 35 Wydział Humanistyczny nabór na studia, kultura, życie społeczne

sierpień 47 Wydział Filologiczny absolwenci, sylwetki, konferencje

wrzesień 0 - -

październik 7 Wydział Filologiczny polityka, sylwetki

listopad 0 - -

grudzień 11 Wydział Prawa i Administracji nauka, oświata, szkolnictwo

 Daniel Ziarkowski

 Oddział Monitoringu Naukowego

 Biblioteka Główna US

Baza dostępna tutaj http://historiaus.

bg.szczecin.pl/. Autor zachęca pra-

cowników Uniwersytetu Szczeciń-

skiego do przesyłania skanów tekstów 

opublikowanych na łamach dzien-

ników regionalnych z  lat 1985-2021 

w celu uzupełnienia bazy. Zgłoszenia 

można wysyłać mailowo na adres 

d.ziarkowski@bg.szczecin.pl
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Konferencja Euro-Trans 2021  
„Green Finance for Brownfield  

Transport Sector Transformation”

W dniach 20 i 21 września 2021 roku w Warszawie odby-

ła się 17. konferencja Euro-Trans. Konferencja składała 

się z 5 sesji plenarnych i 16 sesji równoległych. Uczestniczy-

ło w niej 180 przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki 

z ponad 20 krajów z Europy, Azji i obu Ameryk. Tegoroczna 

konferencja zorganizowana w formule hybrydowej przez In-

stytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głów-

nej Handlowej w Warszawie wspólnie z  Instytutem Zarzą-

dzania Uniwersytetu Szczecińskiego, a od tegorocznej edycji 

także z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskie-

go. Konferencja otrzymała patronat Polskiej Akademii Nauk 

oraz patronat nad konferencją objęli Ich Magnificencje Rek-

torzy: SGH, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu 

Szczecińskiego.

Motywem przewodnim obrad prowadzonych w  języku 

angielskim było uwzględnienie kryteriów ESG (environmen-

tal, social, governance) w planowaniu i  realizacji projektów 

rozwojowych w systemie transportowym. Tytuł konferencji 

został dostosowany do głównego nurtu obrad: „Green Finan-

ce for Brownfield Transport Sector Transformation”.

Dyskusja merytoryczna koncentrowała się wokół trzech 

wątków: finansowania zielonego ładu w sektorze transporto-

wym; digitalizacji i  rewolucji przemysłowej 4.0 w systemach 

mobilności i logistyki oraz wkładu polityki transportowej i mo-

bilności w redukcję emisji gazów cieplarnianych.

W pierwszym dniu obrad uczestnicy konferencji mieli 

okazję zasiąść za kierownicą ciągnika zasilanego LNG, firmy 

Sachs Trans & IVECO.

Uczestnicy debaty Future of International Logistics Networks: Implications and Development Paths in the Wake of the COVID-19 Pandemic 
(od lewej): dyr. M. Brzozowski, Port Hamburg, dr inż. G. Lichocik, CEO Dachser Polska, prof. dr hab. W. Paprocki, SGH, dr inż. B. Nitsche, TU 
Berlin, dyr. J. Jermakowski, CEO Port Gdynia.
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GREEN FINANCE FOR 
BROWNFIELD TRANSPORT 
SECTOR TRANSFORMATION

Pierwszy wątek obejmował szeroki 

kontekst regulacyjny, wymuszający kie-

rowanie się kryteriami ESG  przez sek-

tor finansowy oraz odchodzeniem od 

napędów spalinowych. W wystąpieniu 

otwierającym konferencję, prof. dr hab. 

Wojciech Paprocki, dyrektor Instytutu 

Infrastruktury, Transportu i Mobilności, 

zauważył, że na naszych oczach, w spo-

sób nie zawsze zauważany, dokonuje się 

swoista rewolucja polegająca na tym, 

że banki, fundusze emerytalne i  inwe-

stycyjne, a także towarzystwa ubezpie-

czeniowe, pożyczając środki finansowe 

podmiotom z różnych branż gospodar-

ki, oceniają, czy pożyczkobiorca speł-

nia kryteria ESG. Przy zaangażowaniu 

sektora finansowego ma być wymuszo-

na transformacja modeli biznesowych 

biorców kapitału w kierunku zeroemi-

syjności, z  zachowaniem dyscypliny 

rynkowej. Przewagę konkurencyjną 

w  postaci pierwszeństwa i  preferencji 

w finansowaniu uzyskają te podmioty, 

które spełnią wyśrubowane kryteria, 

kierunkowo wyznaczone przez strategię 

„European Green Deal”. W  swoim wy-

stąpieniu adresowanym do uczestników 

Euro-Trans 2021 komisarz unijna ds. 

transportu Adina-Ioana Vâlean zwró-

ciła uwagę na konieczność upowszech-

niania napędów zeroemisyjnych we 

wszystkich gałęziach transportu oraz 

intensywne wsparcie inwestycyjne 

dla upowszechniania takich napędów, 

zwłaszcza w  transporcie publicznym. 

Podkreślono również, że zeroemisyjność 

nie może być osiągana w drodze ograni-

czania dostępu do transportu dla miesz-

kańców, lecz poprzez postęp w zakresie 

rozwiązań nisko- bądź zeroemisyjnych 

oraz postęp organizacyjny. Prof. dr hab. 

Bogusław Liberadzki podkreślił, że znaj-

dujemy się w historycznym momencie, 

bo UE ma przygotowane 1800 mld euro 

na lata 2021–27. Dla porównania, po-

przednie Wieloletnie Ramy Finansowe 

zamykały się na poziomie 960 mld euro. 

Środki te mają być wykorzystane trady-

cyjnie na poziomie dopłat rolniczych, 

polityki spójności i  społecznej. Nową 

pozycję stanowi Funduszu Odbudowy 

i  Wzmocnienia Odporności, którego 

priorytetowymi celami finansowania 

są: European Green Deal oraz cyfryzacja 

gospodarki i społeczeństwa. Rekordowo 

wysokie środki unijne mają zapew-

nić m.in. wpływy z historycznej emisji 

zielonych obligacji Unii Europejskiej, 

której inauguracyjna transza została 

uplasowana dosłownie w  przeddzień 

konferencji (z dwunastokrotną nadsub-

skrypcją!). Jednak nawet tak duży stru-

mień środków publicznych nie zaspokoi 

potrzeb. Dlatego konieczna jest, w więk-

szym stopniu niż dotychczas, mobiliza-

cja środków prywatnych. Powołano się 

na badania, z których wynika, że dzięki 

„zielonemu” finansowaniu się,  przedsię-

biorstwo może obniżyć koszty pozyski-

wania kapitału. 

DIGITALIZACJA I REWOLUCJA 
PRZEMYSŁOWA 4.0 W SYSTE-
MACH MOBILNOŚCI I LOGISTYKI

W drugim, obok „zielonego” finan-

sowania, głównym wątkiem mery-

torycznym konferencji, była analiza 

skutków transformacji cyfrowej i rewo-

lucji przemysłowej 4.0 w odniesieniu do 

funkcjonowania systemów mobilności 

i logistyki. Nowe rozwiązania pozwalają 

osiągnąć znacznie wyższy poziom efek-

tywności wewnętrznej, jednak tworzą 

również nowe wyzwania. Chociażby 

e-commerce zmienił miejski ruch towa-

rowy, do którego obecnie nasze miasta 

są zupełnie nieprzystosowane. Poten-

cjalnie zdalne dokonywanie zakupów 

pozwala zracjonalizować obciążenie 

sieci transportowej, przerzucając wiele 

decyzji transportowych na profesjona-

listów. Jednak brak jest polityki tworze-

nia infrastruktury dla kurierów, takiej 

jak odpowiednie miejsca parkingowe, 

czy centra przeładunkowe, umożliwia-

jące dystrybucję rowerami. W  efekcie 

kurierzy działają na granicy prawa, zaś 

emisyjność i wypadkowość ich działal-

ności pozostawia wiele do życzenia. Na-

dzieją są drony i pojazdy autonomiczne, 

jednak znamiennym było rozpoczęcie 

sesji o środkach transportu przyszłej ge-

neracji od… resetu komputerów w sali. 

Zawodność rozwiązań informatycz-

nych sprawia, że perspektywa upo-

wszechnienia pełnej autonomiczności 

pojazdów nie jest znana – chociaż wielu 

inwestorów bardzo wierzy w tego typu 

rozwiązania.

WKŁAD POLITYKI 
TRANSPORTOWEJ I MOBILNOŚCI 
W REDUKCJĘ EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH 

Trzeci wątek to prowadzenie uda-

nych, kompleksowych polityk publicz-

nych – transportowej i  mobilności. By 

chronić klimat i  środowisko, powin-

niśmy podróżować racjonalniej, a  to 

wymaga dobrego planowania prze-

strzennego. Ogromny potencjał tkwi 

w mądrze rozwijanej kolei i transporcie 

publicznym, nawet jeśli przez wiele lat 

pozostanie w eksploatacji tabor spalino-

wy, ale nowej generacji. Modernizując 

tabor, będzie można zmniejszyć emisję 

zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych, 

natomiast nie uda się osiągnąć wielu 

wytyczonych celów w najbliższych la-

tach, jeśli za niewspółmiernie większe 

wydatki na inwestycje zostaną zaku-

pione środki transportu zasilane ener-

gią elektryczną produkowaną nadal 

w  elektrowniach spalających węgiel 

kamienny i  brunatny. Podczas wystą-

pień dyskutantów podkreślano, że wie-

le problemów dotyczących wdrażania 

nowych technologii w transporcie jest 

znanych od lat, jednak brakuje racjo-

nalnych decyzji politycznych i admini-

stracyjnych. Dodatkowo wskazywano, 

że rozwiązania elektryczne, czy proto-

typowe rozwiązania wodorowe, w wie-

lu przypadkach zasadniczo zwiększa-

ją koszt funkcjonowania systemów 

transportu publicznego. Mogą również 

doprowadzić do obniżenia jego dostęp-

ności przestrzennej i   ekonomicznej. 

W  Polsce podejmowanie decyzji po-

winno być szczególnie rozważne, skoro 

w  miksie technologicznym w  elektro-

energetyce dominującą rolę odgrywa 

„brudna” energetyka, a na niskim pozio-

mie pozostaje udział energii elektrycz-

nej pozyskiwanej z odnawialnych źró-

deł energii (OZE).

Obecny rok jest Europejskim Rokiem 

Kolei – podczas sesji poświęconej trans-
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formacji sektora transportowego prowa-

dzonej przez Marka Tarczyńskiego (Pol-

ska Izba Spedycji i Logistyki) istotny głos 

zabrał Walter Goetz. Szef Gabinetu Euro-

pejskiej Komisarz ds. Transportu Adiny 

Vălean podkreślił znaczenie tworzenia 

Jednolitego Europejskiego Obszaru Ko-

lejowego i chęć promowania Connecting 

Europe Express. W. Goetz prosto z obrad 

dołączył do podróżujących pociągiem 

„Łącząc Europę”. Inicjatywa Komisji Eu-

ropejskiej miała za zadanie testowanie 

kolei w  26 krajach Unii Europejskiej 

przez około 6 tygodni, celem uspraw-

nienia funkcjonowania sieci kolejowej 

i  TEN-T. W  toku dyskusji wybrzmiało, 

że dekarbonizacja przyspieszy rozwój 

transportu. Odpowiedzią na sposób zde-

karbonizowania transportu są techno-

logie, nowe paliwa, napędy elektryczne. 

Jak podkreślił W. Goetz, w „Europejskim 

Zielonym Ładzie” nie chodzi o ogranicza-

nie mobilności, a o promowanie nowych 

technologii.

Konferencja zakończyła się sesją 

specjalną, poświęconą Mistrzom: prof. 

dr. hab. Romualdowi Bauerowi z  SGH 

(1931–2013), prof. dr hab. Waldemarowi 

Grzywaczowi z  Uniwersytetu Szcze-

cińskiego (1932–2020) oraz prof. dr hab. 

Andrzejowi Piskozubowi z  Uniwersy-

tetu Gdańskiego (1933–2021). W panelu 

prowadzonym przez prof. Elżbietę Mar-

ciszewską z  SGH głos zabrali wycho-

wankowie Panów Profesorów, dziś już 

także z  tytułami profesorskim, i: prof. 

Elżbieta Załoga, US; prof. Olgierd Wy-

szomirski, UG oraz prof. Bogusław Li-

beradzki, SGH. Sponsorami konferencji 

byli: Krajowy Depozyt Papierów War-

tościowych S.A. oraz BNP Paribas. Kon-

ferencja została dofinansowana przez 

Polską Akademię Nauk. u

 dr Michał Wolański

 Szkoła Główna Handlowa

 dr hab. Marcin Liberadzki, 

 prof. SGH

 

 dr Agnieszka Gozdek

 Katedra Zarządzania Transportem,  

 Instytut Zarządzania 

 Uniwersytet Szczeciński

Mnogość wątków konferencji odzwierciedla mnogość środków, które muszą 

być podejmowane, by sprostać wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym. 

Rozwiązania nieekologicznie będą miały utrudnione finansowanie – zarówno 

prywatne, jak i publiczne – w stosunku do rozwiązań proekologicznych. To 

jednak nie wystarczy. Musimy wypracować kompleksowe strategie, polity-

ki i wizje kształtowania systemów mobilności – zarówno z wykorzystaniem 

rozwiązań najnowocześniejszych, w tym cyfryzacji i wsparcia rosnącego e-

-commerce’u, jak i zupełnie klasycznych, takich jak chociażby promowanie 

transportu publicznego. Rozwiązania zeroemisyjne są konieczne, ale musimy 

pamiętać o celach strategicznych, którym służą.

W dniach 22–24 września 2021 roku 
odbył się Międzynarodowy Kongres Języka 

i Kultury Polskiej

Kongres był organizowany przez Instytut Językoznawstwa 
Uniwersytetu Szczecińskiego

Celem kongresu było stworzenie przestrzeni do dyskusji 

wokół różnorodnych aspektów języka i kultury polskiej, 

wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych 

i międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujących się 

polszczyzną, kulturą i literaturą polską. Ze względu na ograni-

czenia spowodowane pandemią, tegoroczne spotkanie odby-

wało się w formie zdalnej. Mamy jednak nadzieję, że podczas 

kolejnego Międzynarodowego Kongresu Języka i Kultury Pol-

skiej będziemy mieli możliwość spotkania się z gośćmi z róż-

nych stron świata w Szczecinie w tradycyjnej konferencyjnej 

formie.

W skład komitetu organizacyjnego kongresu weszły: dr 

hab. Adrianna Seniów, prof. US (Instytut Językoznawstwa 

US) – przewodnicząca, dr hab. Hanna Pułaczewska, prof. US 

(Instytut Językoznawstwa US); dr Agnieszka Szlachta (Insty-

tut Językoznawstwa US); dr Dorota Orsson (Instytut Języko-
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znawstwa US) oraz dr Nina Pielacińska 

(Instytut Literatury i Nowych Mediów 

US).

Uroczysta inauguracja Międzyna-

rodowego Kongresu Języka i  Kultury 

Polskiej odbyła się 22 września 2021 

roku. Uczestniczyli w niej: prof. dr hab. 

Andrzej Skrendo, prorektor ds. nauki 

US, dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-So-

kołowska, prof. US, dyrektor Instytutu 

Językoznawstwa US, dr hab. Piotr Kru-

piński, prof. US, dyrektor Instytutu Li-

teratury i Nowych Mediów US, a także 

– członkinie komitetu organizacyjnego 

konferencji. Zgromadzonych gości po-

witała dr hab. Adrianna Seniów, prof. 

US – przewodnicząca komitetu.

W kongresie wzięło udział 76 na-

ukowców z 33 zagranicznych i polskich 

ośrodków naukowych oraz instytucji. 

Podczas trzech konferencyjnych dni 

wystąpienia zaprezentowali badacze 

języka i  kultury polskiej m.in. z  Chin 

(Pekiński Uniwersytet Języków Ob-

cych, Szanghajski Uniwersytet Stu-

diów Mię dzynaro dowych),  Jap onii 

(Tokijski Uniwersytet Studiów Między-

narodowych), Urugwaju (Uniwersytet 

ORT w Montevideo), Brazylii (Uniwer-

sytet Federalny Stanu Parana w Kury-

tybie), Ukrainy (Narodowy Uniwersy-

tet Lwowski im. Iwana Franki), Czech 

(Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet 

Karola w  Pradze) i  Niemiec (Uniwer-

sytet w  Greifswaldzie, Uniwersytet 

w  Konstancji, Uniwersytet w  Lipsku, 

Uniwersytet Friedricha Schillera w Je-

nie, Uniwersytet Techniczny w Darm-

stadt).

W spotkaniach uczestniczyli rów-

nież badacze z instytutów Polskiej Aka-

demii Nauk (Instytut Języka Polskiego 

PAN, Instytut Slawistyki PAN) oraz 

licznych uczelni krajowych m.in. Uni-

wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 

Uniwersytetu Warszawskiego, Uni-

wersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II, Uniwersytetu Łódzkiego 

i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

a także z Uniwersytetu Szczecińskiego.

W blisko 70 wystąpieniach naukow-

cy omówili różnorodne aspekty badań 

polszczyzny. Podjęto zagadnienia zwią-

zane z  językiem literatury pięknej (np. 

Eliza Pieciul-Karmińska, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu 

(Polska) „Baśnie braci Grimm a  sprawa 

polska, czyli co mówią o nas polskie prze-

kłady niemieckich baśni?”), recepcją lite-

ratury polskiej na świecie (np. Li Yinan, 

Pekiński Uniwersytet Języków Obcych 

(Chiny) „Współczesna recepcja Henryka 

Sienkiewicza w Chinach”) czy tłumacze-

niem literatury polskiej na języki obce 

(np. Mao Rui, Szanghajski Uniwersytet 

Studiów Międzynarodowych (Chiny) 

„Recepcja twórczości Stanisława Lema 

w  Chinach i  trudności w  tłumaczeniu 

«Cyberiady» na język chiński”).

W osobnych panelach zaprezento-

wano tematy związane z  nauczaniem 

języka polskiego za granicą (np. Alek-

sandra Piasecka-Till, Uniwersytet Fede-

ralny Stanu Parana w Kurytybie (Bra-

zylia) „Budzenie wrażliwości językowej 

poprzez nauczanie języka polskiego: 

Projekt «Licenciar Polonês» w szkołach 

publicznych Kurytyby”; Magdalena 

Wiażewicz, Ministerstwo ds. Edukacji, 

Młodzieży i Rodziny (Niemcy) „Kuźnia 

talentów i warsztat kowali. Nauczanie 

języka polskiego jako obcego i  języka 

pochodzenia w  Szkole Europejskiej”; 

Iryna Bundza, Narodowy Uniwersytet 

Lwowski im. Iwana Franki (Ukraina) 

„Rozwijanie kompetencji tłumaczenio-

wych studentów polonistyki lwowskiej: 

metody i wyzwania”) i języka polskiego 

jako obcego w Polsce.

Część prezentacji dotyczyła spuści-

zny emigrantów polskich i  obecności 

Polaków w kulturze światowej (np. Mar-

ta Guillermo-Sajdak, Uniwersytet ORT 

w  Montevideo (Urugwaj) „Bilingwizm 

polsko-hiszpański w Argentynie. Drogi 

akulturacji językowej polskich imigran-

tów”; Michel Kobelinski, University of 

the State of Paraná (Brazylia) „Places of 

Memory and Public History: Social Ne-

tworks and Cultural Engagement in So-

uthern Brazil”). Program konferencji oraz 

abstrakty wystąpień dostępne są na stro-

nie internetowej mkjkp.usz.edu.pl.

Goście zgodnie podkreślili, że kon-

gres organizowany przez Uniwersytet 

Szczeciński był ważnym forum wymia-

ny idei i doświadczeń w zakresie badań 

nad językiem i  kulturą polską w  kraju 

i  za granicą oraz doskonałą okazją do 

nawiązania współpracy międzynarodo-

wej, której owocem staną się wspólne 

projekty naukowe. u

 Dr Agnieszka Szlachta

 Instytut Językoznawstwa

 Uniwersytet Szczeciński
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Naukowcy US zwalczają  
inwazyjne gatunki obce

Pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzą pilotażo-

wy program, który ma pomóc w wyborze najskuteczniejszej 

metody zwalczania roślin, wypierających rodzime gatunki

Niecierpek pomarańczowy (Impatiens capensis) oraz nie-

cierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera) należą do inwa-

zyjnych gatunków obcego pochodzenia, które zagrażają różno-

rodności biologicznej naszego kraju.

W eliminacji inwazyjnych niecierpków stosowane są róż-

ne metody, których skuteczność wymaga sprawdzenia w wa-

runkach lokalnych. Jest to przedmiotem projektu Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie zasad kontroli 

i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowa-

dzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”.

W ramach programu pilotażowego zwalczania, w rezerwa-

cie przyrody Olszanka, w gminie Stepnica, zespół ekspertów 

z Uniwersytetu Szczecińskiego, współpracujących z konsorcjum 

w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Technolo-

giczno-Przyrodniczy w Falentach oraz firma Eco Future Tomasz 

Mroczkowski, testuje usuwanie niecierpka pomarańczowego 

metodą 4-, 5- i 7-krotnego wyrywania i koszenia roślin w czasie 

jednego sezonu wegetacyjnego. Zdobyte doświadczenia pozwolą 

zarekomendować najlepszy wariant tej metody.

 dr Monika Myśliwy, 

 dr hab. Helena Więcław, prof. US

 Instytut Nauk o Morzu i Środowisku

Częściej spotykany niecierpek gruczołowaty pochodzi z Himalajów. 
Został wprowadzony do Polski pod koniec XIX wieku jako roślina 
ozdobna i miododajna. Poza uprawą stwierdzono go po raz pierwszy 
w 1890 r. na Dolnym Śląsku. Obecnie występuje w całym kraju, ko-
lonizując zwłaszcza doliny rzeczne. Z kolei, pochodzącego z Ameryki 
Północnej, niecierpka pomarańczowego spotkać można wokół brze-
gów Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie, gdzie wkracza do łęgów 
olszowych, zarośli wierzbowych, szuwarów oraz nadrzecznych zbio-
rowisk okrajkowych. Jego występowanie na obszarze Polski zostało 
stwierdzone po raz pierwszy w 1987 roku w okolicach Trzebieży, na 
brzegach szlaku wodnego Szczecin-Świnoujście.

Niecierpek pomarańczowy jest jednoroczną rośliną zielną, rozmna-
żającą się wyłącznie za pomocą nasion. Jego jasnozielona, często 
błyszcząca i nieco prześwitująca łodyga jest wzniesiona, zwykle 
rozgałęziona, naga, mięsista i krucha. Osiąga od 0,2 do 1,5 metra 
maksymalnie 2,3 metra wysokości. Badania naukowe wskazują na 
to, że niecierpek pomarańczowy może wypierać rodzimego niecierp-
ka pospolitego Impatiens noli-tangere, konkurując z nim o zasoby 
środowiska. Roślina może wpływać na warunki abiotyczne ekosyste-
mu przez silne ocienienie i wzmożoną erozję. Prawdopodobna jest też 
konkurencja z rodzimymi gatunkami roślin o zapylacze, ze względu 
na bogaty w cukry i aminokwasy nektar.
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Zewnętrzne dofinansowanie 
dla Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu
Dotacje na nowe sekcje sportowe

Samoobrona, tenis stołowy, pływanie? To wszystko można 

realizować w ramach sportowej pasji na naszej uczelni. Nie-

zależnie czy się jest studentem, czy pracownikiem Uniwersytetu 

Szczecińskiego. Program Promocji Sportu Akademickiego dofi-

nansował trzy sekcje na US: futsalu kobiet, trójboju siłowego 

oraz samoobrony.

– Jak się okazało, jest spore zapotrzebowanie na tego typu 

aktywność – komentuje Cezary Janiszyn, kierownik SWFiS. – 

Na pierwszych zajęciach z samoobrony w hali przy ul. Wielko-

polskiej pojawiło się aż 27 osób.

Z kolei od października 2021 roku udało się rozszerzyć zajęcia 

dla pasjonatów sportów walki, tenisa stołowego oraz gier logicz-

nych z programu „Od kanapowca do sportowca”. Skierowany jest 

on nie tylko do studentów, ale także społeczności lokalnej. W zaję-

ciach brydża sportowego (każdy wtorek w godz. 16-19 na Wydzia-

le Ekonomii Finansów i Zarządzania) uczestniczy co tydzień około 

20 seniorów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Popularyzacja sportu przynosi efekty. Edyta Marciniszyn, 

jedna z zawodniczek trójboju siłowego, wywalczyła podczas 

Akademickich Mistrzostw Polski srebrny medal w kategorii 

open i złoty medal wśród uniwersytetów.

– Podziękowania należą się Pani Dziekan Wydziału Eko-

nomii, Finansów i Zarządzania dr hab. Małgorzacie Łatuszyń-

skiej, prof. US, która udostępniła salę wykładową na potrzeby 

rozszerzenia sekcji brydża. Informacja zwrotna była szybka 

i pozytywna. Grupę ponad dwudziestu osób udało się skomple-

tować w dwa dni – mówi Janiszyn. – Zajęcia z aikido ruszyły 

w listopadzie. Prowadzą je Monika i Dariusz Bieńkowscy.

Projekt może się odbywać dzięki wsparciu Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu „Spor-

towe Wakacje +”.

Ostatni program, Integracyjne Sekcje Sportowe AZS, skiero-

wany jest dla osób z niepełnosprawnościami.

– Wyszliśmy z ofertą zajęć z pływania oraz tenisa stołowe-

go – podsumowuje Janiszyn. – Tutaj z frekwencją jest nieco go-

rzej, ale cierpliwie czekamy na kolejnych uczestników.

SWFiS planuje rozszerzenie oferty także w kolejnych la-

tach. Będą składane kolejne wnioski o finansowanie zewnętrz-

ne. Bieżące zajęcia odbywają się we współpracy z Organizacją 

Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego w Szcze-

cinie.

 Paweł Stężała

C Zajęcia z tenisa stołowego odbywają się 
w czwartki w hali przy ul. Mickiewicza 16.  
 Fot. Paweł Stężała

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu rozszerza ofertę zajęć dla naszych 
studentów i pracowników. W 2021 roku udało się pozyskać na ten cel dodatkowe 
środki z trzech programów ogólnokrajowych.
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Uniwersytet Szczeciński 
w Mistrzostwach Polski 

w formule open
Brydżowa drużyna AZS Uniwersytet Szczeciński  

dotarła do ćwierćfinału

Brydżyści z Uniwersytetu Szczecińskiego. Od lewej stoją: Wojciech Bondarewicz, Paweł Stężała, Jacek Batóg, Marcin Dziembor.

Nie na co dzień zdarza się, by amatorska drużyna walczy-

ła na równi z zawodowcami, niezależnie od dyscypliny. 

Naszej reprezentacji to się udało. Brydżowa drużyna AZS Uni-

wersytet Szczeciński dotarła aż do ćwierćfinału 33. Mistrzostw 

Polski Teamów, które odbywały się w Sopocie w dniach 9–12 

sierpnia w ramach 60. Międzynarodowego Kongresu Bałtyc-

kiego.

Do czego można przyrównać taki wynik? Podobny poziom 

sportowy prezentują rozgrywki Pucharu Polski w piłce nożnej 

na ostatnich etapach, na których pozostają z reguły wyłącznie 

najlepsze drużyny ekstraklasowe i  czasami niespodziewany 

uczestnik z niższej klasy ligowej.

Po całodniowych eliminacjach (60 rozegranych rozdań), dru-

żyna reprezentująca naszą Uczelnię awansowała do najlepszej 

szesnastki (spośród 40 zgłoszonych ekip). Następnie, w 1/8 fina-

łu, szczecinianie pokonali uznawany za faworyta team Synis 

Value Media Opole, w składzie którego występowały między 

innymi polskie mistrzynie Europy – Anna Sarniak i Danuta Ka-

zmucha. Mecz był rozgrywany na dystansie szesnastu rozdań, 

a losy spotkania ważyły się do ostatniej lewy.
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Przegląd Uniwersytecki: Czy w czasie pandemii odbywały się 

treningi brydżowe?

Paweł Stężała: Tak, zajęcia sekcji brydżowej prowadziliśmy tylko 

online. W środy i piątki instruktorzy spotykali się z grupami o róż-

nym stopniu zaawansowania. Zajęcia teoretyczne odbywały się 

na platformie Teams, z kolei część praktyczna – na portalu Bridge 

Base Online, który jest specjalnie przeznaczony do tego celu.

PU: Kto oprócz Pana prowadził zajęcia?

PS: Profesor Jacek Batóg, bez którego sekcja nie byłaby tak silna, 

o ile w ogóle by istniała.

PU: Czy zainteresowanie zmalało przez tryb online rozgrywek?

PS: Wprost przeciwnie! Stworzyliśmy ligę, w której uczestniczy-

ło ponad 60 zawodników. Część z nich to nasi stali słuchacze, 

ale dużą grupę stanowiły osoby związane z sekcją – absolwenci 

Uniwersytetu lub uczestnicy dorocznych turniejów „O Puchar 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego” lub „O Puchar Dziekana 

Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania”.

PU: Jak wyglądały rozgrywki online?

PS: Podzieliliśmy uczestników na 10 drużyn, zaplanowaliśmy 

terminarz. Tak powstała brydżowa e-liga. Graliśmy systemem 

„każdy z każdym”. Przed meczem drużyny wskazywały po czte-

rech zawodników, którzy o wyznaczonej porze logowali się do 

Bridge Base Online i rozgrywali 12-rozdaniowy pojedynek. Po 

spotkaniu kapitanowie podawali organizatorom rezultat, a ten – 

po wygaśnięciu terminu reklamacyjnego – zamieszczany był na 

Facebooku na stworzonej specjalnie na tą okazję stronie „Brydż 

na Uniwerku”.

PU: Jaki był klimat rozgrywek?

PS: Klimat tworzą ludzie. Ich sercem był student Wydziału Eko-

nomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – 

Artur Buciak, który nie tylko nadzorował rozgrywki od strony 

technicznej, ale również opisywał poszczególne spotkania, infor-

mował o aktualnej sytuacji w tabeli, a także podkręcał atmosferę 

zabawnymi wstawkami. O klimacie wiele mogą także powiedzieć 

nazwy, jakie zawodnicy wybierali dla swoich drużyn, np. Ro-

dzynki w Serniku, Złowieszcze Kleszcze czy Świeżaki.

PU: Kto wygrał ligę?

PS: Ekipa Śrubunku – Wanda Grochowiak, Ewa Dziembor, Mar-

cin Dziembor, Dariusz Grochowiak oraz Jacek Batóg, przed zespo-

łem Szach i Mat, Splinterami i Łowcami Talentów. Warto podkre-

ślić, że żadna z drużyn nie zdobyła kompletu punktów. Świadczy 

to o wyrównanym poziomie rozgrywek. u KF

Brydż w pandemii
Rozmowa z Pawłem Stężałą,  

szefem sekcji brydżowej AZS US

Obszerniejszą relację z rozgrywek prowadzonych przez Sekcję 

Brydżową AZS US można przeczytać na stronie portalu Pasja 

pod adresem https://pasja.azs.pl/w-pandemicznym-przymusie

W ćwierćfinale uniwersytecki team nie sprostał już obroń-

com tytułu mistrzowskiego – warszawskiej drużynie Marx, ale 

przegrana była nieznaczna, a o naszej porażce zadecydowało 

praktycznie jedno rozdanie. Cóż, reprezentanci kraju rozwiązali 

je lepiej.

Jest to pierwszy tego rodzaju sukces drużyny brydżowej 

AZS US w zawodach rangi mistrzowskiej open na poziomie kra-

jowym. Uniwersytet Szczeciński przywoził dotychczas medale, 

ale wyłącznie z Akademickich Mistrzostw Województwa lub 

Polski. O mały włos, a by się tak stało w formule open. Sami za-

wodnicy chyba nie do końca w to wierzyli. Trudno się dziwić. 

Brydż to wprawdzie dyscyplina, która na poziomie sportowym 

zrzesza w naszym kraju tylko kilkanaście tysięcy członków, ale 

na arenie międzynarodowej biało-czerwoni od lat wiodą prym, 

będąc aktualnymi mistrzami świata (mężczyźni) czy kontynentu 

(kobiety). Wygrana z najlepszymi spośród nich zdarza się dość 

rzadko i tym bardziej warto to osiągnięcie docenić. W składzie 

naszej ekipy wystąpili: Jacek Batóg, Wojciech Bondarewicz, 

Marcin Dziembor oraz Paweł Stężała. u

 Paweł Stężała
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Nowości
Wydawnictwa Naukowego
Uniwersytetu Szczecińskiego 

opracowała Magdalena Szarmach, Wydawnictwo Naukowe US

Nina Pielacińska, Adrianna Seniów
ARGENTYNA W PROZIE WSPOMNIENIOWEJ
JÓZEFY RADZYMIŃSKIEJ.
PERSPEKTYWA JĘZYKOWO-KULTUROWA
wydanie I, rok 2020
ISBN: 978-83-7972-424-6
oprawa miękka, format 170/240, s. 198
cena 52,00 zł

Książka wpisuje się w nurt badań poświęconych emigracji polskiej. 
Podjęte w niej rozważania koncentrują się wokół twórczości Józefy 
Radzymińskiej, która po zakończeniu drugiej wojny światowej wraz 
z ponad dwudziestoma tysiącami polskich żołnierzy armii Włady-
sława Andersa wyemigrowała do Argentyny. Jej dorobek literacki 
oraz działalność
w środowisku Polonii argentyńskiej są dziś niemal nieznane. Przed-
miotem zainteresowania autorek są tomy Biały Orzeł nad Rio de la 
Plata oraz Czternaście lat mroku, opisujące argentyńskie doświadcze-
nia pisarki. Poetyckie opisy tęsknoty, poczucia wyobcowania, samot-
ności przeplatają się we wspomnieniach emigracyjnych z egzotyczny-
mi dla polskiego czytelnika obrazami przyrodniczych, kulturowych 
i politycznych realiów argentyńskich. Twórczość Radzymińskiej to do 
dziś również niezwykłe cenne źródło wiedzy o historii Polonii argen-
tyńskiej, odnajdziemy tu drobiazgowe obrazy społeczności polonijnej, 
skupionej wokół licznych stowarzyszeń, kół czy czasopism.
Proza wspomnieniowa Radzymińskiej omówiona została w książce 
z perspektywy językowo-¬kulturowej. Uwzględniono kontekst hi-
storyczny, skonfrontowano opisany przez pisarkę obraz środowisk 
polonijnych z wieloma źródłami, głównie z relacjami innych emi-
grantów oraz z ówczesną prasą emigracyjną. Analiza mechanizmów 
językowych pozwoliła zaś na charakterystykę warsztatu pisarskiego 
Radzymińskiej, omówiono cechy stylowe jej tekstów, jak i ukazano 
sposób wartościowania przez nią rzeczywistości pozajęzykowej.
 Od Autora

Marek Dutkowski
KONFLIKTY EKOLOGICZNE
wydanie I, rok 2021
ISBN: 978-83-7972-439-0
oprawa miękka, format B5, s. 154
cena 42,00 zł

Głównym powodem napisania tej książki było pojawienie się 
w ostatnich kilkunastu latach w rzeczywistości społecznej Polski 
i wielu innych krajów, a także w skali globalnej, dużej liczby konflik-
tów społecznych dotyczących relacji pomiędzy tym, co jest uważane 
za naturalne, a tym, co jest uważane za sztuczne, lub pomiędzy tym, 
co jest uważane za ludzkie, a tym, co jest uważane za pozaludzkie. 
W całej pracy nazywam je konfliktami ekologicznymi, co uzasad-
niam w dalszej części wprowadzenia oraz w różnych miejscach całej 
pracy. Konflikty te są coraz bardziej skomplikowane i gwałtowne, 
obejmują coraz większe obszary i dotyczą coraz większej liczby pod-
miotów. Ma to związek ze wzrostem świadomości ekologicznej nie 
tylko społeczeństw krajów wysokorozwiniętych, lecz także krajów 
ubogich i ekologicznie upośledzonych. Postulowany powszechnie 
wzorzec tzw. rozwoju zrównoważonego (sustainable development) 
wcale nie wyklucza konfliktów ekologicznych, a często zwiększa 
prawdopodobieństwo ich pojawienia się i zaostrzenia ich przebie-
gu. Wdrożenie tego wzorca również nie przebiega bezkonfliktowo. 
Wobec problemów będących rezultatem postępującej urbanizacji, 
nieumiarkowanej eksploatacji zasobów i dewastacji walorów przy-
rody, wobec ekspansji chorób cywilizacyjnych, wobec zachwiania 
dotychczasowego stanu równowagi ekologicznej we wszystkich 
skalach przestrzennych, a zwłaszcza wobec globalnego kryzysu kli-
matycznego, konflikty społeczne są nieuniknione.
 Ze wstępu
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Janusz Lemański
NARODZINY IZRAELA
SZKICE HISTORYCZNO-BIBLIJNE
wydanie I, rok 2021
ISBN: 978-83-7972-460-4
oprawa miękka, format 170/240, s. 348
cena 60,00 zł

Kiedy powstał biblijny Izrael? Idąc śladem relacji biblijnej, narodził 
się on jako naród podczas pełnego niezwykłych wydarzeń exodusu 
z Egiptu. Po 40 latach Izraelici dotarli do Transjordanii, zdobyli jej 
północne i centralne tereny, a następ – nie dokonali inwazji na za-
chodni brzeg Jordanu. Te wydarzenia sytuuje się na przełomie xiii 
/xii wieku przed Chrystusem. Królestwo Izraela – jak się zakłada – 
powstało w x wieku przed Chrystusem w czasach Dawida i Salomo-
na. Konfrontacja tej opowieści z danymi archeologicznymi i aktualną 
wiedzą historyczną nie potwierdza jednak takiej wersji zdarzeń. Jak 
zatem potraktować obie „wersje”? Wykluczają się nawzajem? Uzu-
pełniają? A może potrzeba tylko, mając wiedzę historyczno-arche-
ologiczną, we właściwy sposób odczytać relacje biblijne? O tym jest 
ta książka. O narodzinach Izraela, tego historycznego i tego biblijne-
go. O początkach jego religii. Nosi podtytuł „szkice historyczno-bi-
blijne”, gdyż w istocie w ośmiu rozdziałach znajdziemy tylko zarys 
problemów, które trzeba uwzględnić, jeśli chcemy zrozumieć prze-
słanie tekstów biblijnych bez konfrontacyjnego nastawienia wzglę-
dem historii i vice versa.
 Ze wstępu

Tomasz Arkadiusz Łabuz
EROZJA WYDM POD WPŁYWEM SPIĘTRZENIA SZTORMO-
WEGO AXEL Z 2017 ROKU NA TLE ROZWOJU POLSKIEGO 
WYBRZEŻA
wydanie I, rok 2021
ISBN: 978-83-7972-442-0
oprawa miękka, format A4, s. 426
cena 80,00 zł

Celem publikacji jest udokumentowanie zmian morfologicznych 
brzegów mierzejowo-wydmowych polskiego wybrzeża Bałty-
ku po cyklu spiętrzeń sztormowych z sezonu jesienno-zimowego 
2016/2017 na tle ogólnego rozwoju wybrzeża. W rozdziale pierw-
szym przedstawiono stosowaną metodykę oraz przestrzenny zakres 
prowadzonych badań terenowych. Rozdział drugi obejmuje cha-
rakterystykę polskich wybrzeży mierzejewo-wydmowych, w tym 
rodzaje wydm, dynamikę, formy brzegu i ich genezę. W rozdziale 
trzecim omówiono najważniejsze spiętrzenia sztormowe z XIX i XX 
w., opierając się na publikacjach naukowych i wybranych materia-
łach archiwalnych. Scharakteryzowano również wszystkie spiętrze-
nia sztormowe z XXI w. na podstawie przeprowadzonych badań. 
Rozdział czwarty poświęcony jest opisowi spiętrzeń najnowszych, 
w tym największego w XXI w. – o nazwie Axel. W rozdziale piątym 
szczegółowo opisano skutki jego oddziaływania na polskie wybrze-
że mierzejowo-wydmowe, a w szóstym przedstawiono ich analizę. 
Rozdział siódmy zawiera charakterystykę wpływu spiętrzeń sztor-
mowych, ich określonej częstości, wielkości od zmieniających się 
warunków klimatu na erozję polskiego wybrzeża. Przedstawiono 
w  nim wpływ sztormów na rozwój form erozyjnych, na rozwój 
brzegu, w  tym na wielkoskalowe zmiany brzegu oraz wielkość 
zmian wybrzeża w XXI w. Podano ponadto charakterystykę róż-
nych skutków oddziaływania spiętrzeń sztormowych na wybrzeże, 
w tym działalność człowieka.
 Ze wstępu
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MONOGRAFIE
• Chutorański M., Nie(tylko)ludzkie wymiary edu-

kacji. W stronę pedagogiki nieantropocentrycznej 
(dodruk), s. 267, cena 45 zł

• Drzycimski I., Radziejewska T., Dworczak H., 
A Guide to Harpacticoid Copepods (Copepoda, 
Harpacticoida) of the Southern Baltic Sea, s. 122, 
cena 35 zł

• Dutkowski M., Konflikty ekologiczne, s. 154,  
cena 42 zł

• Eider J., Wydziałowa Sala Osiągnięć Sportowych 
w Uniwersytecie Szczecińskim (dodruk), s. 122, 
cena 42 zł

• Gnat S., Wybrane problemy masowej wyceny 
nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych,  
s. 120, cena 38 zł

• Koczur-Lejk K., Rodziewicz B., Wartości w języku 
i literaturze, s. 198, cena 45 zł

• Kowalski M., Sikorski T. (red.), Maski i oblicza 
komunizmu w kinematografii, s. 198, cena 45 zł

• Kozioł-Nadolna K., Suchocka A., Uwarunkowania 
pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii 
COVID-19, s. 120, cena 40 zł

• Kromolicka B., Kupiec H. (red.), W przestrzeni 
edukacji akademickiej. Pytania – Dylematy – Pod-
powiedzi, s. 246, cena 45 zł

• Lemański J., Narodziny Izraela. Szkice historyczno-
-biblijne, s. 348, cena 60 zł

• Łabuz T., Erozja wydm pod wpływem spiętrzenia 
sztormowego Axel z 2017 roku na tle rozwoju 
polskiego wybrzeża, s. 426, cena 80 zł

• Mioduchowska-Jaroszewicz E., Porada-Rochoń 
M., Romanowska Mirela, Analiza finansowa 
w praktyce gospodarczej, s. 138, cena 42 zł

• Pieczyński M., Modele dialogu z tradycją w naj-
nowszej dramaturgii rosyjskiej, s. 293, cena 50 zł

• Pielacińska N., Seniów A., Argentyna w prozie 
wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspekty-
wa językowo-kulturowa, s. 198, cena 52 zł

• Sadowska B., Zrównoważony rachunek kosztów 
w społecznie odpowiedzialnej logistyce, s. 149, 
cena 48 zł

• Styszyński A., Styszyński J., Korekcja wad wzroku 
dla optyków okularowych (dodruk), s. 200,  
cena 45 zł

• Urban R. (red.), Implikacje praktyczne rozwoju 
sportu i ruchu olimpijskiego w skali globalnej i regio-
nalnej, s. 147, cena 35 zł

• Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Narzę-
dzia i kluczowe wyzwania, s. 402, cena 85 zł

CZASOPISMA
• Analiza i Egzystencja nr 54 (2021/2),  

red. R. Ziemińska, s. 216, cena 32 zł

• Analiza i Egzystencja nr 55 (2021/3),  
red. R. Ziemińska, s. 76, cena 32 zł

• Autobiografia. Literatura. Kultura. Media nr 
2(15)2020, red. I. Iwasiów, J. Madejski, s. 242, 
cena 45 zł

• Central European Journal of Sport Sciences and 
Medicine vol. 33 nr 1/2021, red. J. Eider, s. 134, 
cena 35 zł

• Central European Journal of Sport Sciences and 
Medicine vol. 34 nr 2/2021, red. M. Chudecka, 
s. 104, cena 30 zł

• Folia Oeconomica Stetinensia nr 21 (2021),  
Issue 1, red. B. Bieszk-Stolorz, s. 189, cena 46 zł

• Rocznik Komparatystyczny 2020 (11),  
red. M. Skwara, s. 308

• Studia Administracyjne nr 1/2021 (13),  
red. A. Barczak, s. 90

• Studia Maritima vol. XXXIII/2020,  
red. Adam Makowski, s. 204
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WERSJE ELEKTRONICZNE

Wybrane czasopisma i zeszyty naukowe są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej 

na platformie ePNP.pl, e-Publikacje Nauki Polskiej www.epnp.pl/uczelnia/uniwersy-

tet_szczecinski

Wybrane monografie są natomiast dostępne w największej czytelni internetowej w Pol-

sce – www.ibuk.pl
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