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Kilka uwag w związku z jubileuszem  
70-lecia szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie

Środowisko naukowe stolicy Pomorza Zachodniego, podobnie zresztą jak przed-
stawiciele innych miast akademickich w kraju, poszukuje swoich korzeni i pragnie 
zbudować, a czasem nawet odkryć, własną tradycję akademicką. Przy okazji różnych 
rocznic, takich jak chociażby 35-lecie powstania Uniwersytetu Szczecińskiego, sta-
wiane są pytania o to, jak głęboko w przeszłość sięgają korzenie naszej akademickości 
i w jakich warunkach społeczno-polityczno-ustrojowych ona się tworzyła? Do rangi 
symbolu urasta więc 14 października 1946 roku, data związana z uruchomieniem 
filii (oddziału) Akademii Handlowej z Poznania w Szczecinie. Zabiegi o uniwer-
sytet w Szczecinie mają jednak znacznie dłuższą tradycję, sięgającą bowiem jeszcze 
początków XVI stulecia, kiedy wraz z nadejściem reformacji zdecydowano na sejmie 
stanów pomorskich w Trzebiatowie w 1534 roku o przeniesieniu do Szczecina – stoli-
cy Księstwa Pomorskiego Uniwersytetu Gryfijskiego. Zabieg ten nie doszedł jednak 
z wielu przyczyn do skutku, zaś książęta pomorscy w 1543 roku zdecydowali o po-
wołaniu uczelni półwyższej, tzw. Pedagogium Książęcego, które rozpoczęło działal-
ność w 1544 roku prezentując przez kilkadziesiąt lat w badaniach i nauczaniu wysoki 
poziom akademicki. Dobrze się stało, że w niniejszej pracy szeroko omówiono jego 
funkcjonowanie i zasługi w rozwoju badań naukowych, podobnie zresztą jak założo-
nego przez Szwedów już w XVII stuleciu na jego bazie Gimnazjum Karolińskiego. 
Warto także zaznaczyć, że w XIX stuleciu po wojnach napoleońskich utworzono 
w Prusach kilka uniwersytetów, ale zarówno władze w Berlinie, jak i społeczność 
prowincji pomorskiej nie wysuwały planu stworzenia w Szczecinie uczelni wyższej. 
Wychodzono, jak się wydaje z założenia, że funkcjonujący uniwersytet pomorski 
w Greifswaldzie oraz bliskość akademickiego Berlina w pełni zaspakajały ambicje 
dotyczące kształcenia.
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Ambicje akademickie Szczecina miały być zrealizowane w zupełnie innej, nowej 
sytuacji politycznej i społecznej, jaka powstała w 1945 roku po zakończeniu drugiej 
wojny światowej. Tamte starania o uczelnię wyższą w Szczecinie, najlepiej uniwersy-
tet, obrosły po trosze legendami, które mocno rozmijały się z faktami. Do takich na-
leży między innymi dość powszechne przekonanie, ze do Szczecina „jechał” Uniwer-
sytet Stefana Batorego z Wilna, tylko po drodze „podstępni” torunianie zatrzymali 
u siebie pociąg. O przyszłości akademickiej Szczecina jesienią 1945 roku dyskutował 
z przedstawicielami poznańskiego środowiska naukowego prezydent miasta – Piotr 
Zaremba. Konkretne decyzje zapadły jednak dopiero rok później. W październiku 
1946 roku inaugurował swoją działalność Oddział Akademii Handlowej z Poznania. 
Doceniając wkład stolicy Wielkopolski musimy również pamiętać o roli powstałego 
w tym samym czasie w Szczecinie Towarzystwa Przyjaciół Szkół Wyższych. Wła-
dze państwowe do idei budowania szkolnictwa wyższego w Szczecinie podchodziły 
w sposób zróżnicowany. Z jednej strony widziały potrzebę istnienia uczelni wyż-
szych, z drugiej zaś wyraźnie wskazywały na ich zawodowy i pragmatyczny cha-
rakter, opowiadając się za Szkołą Handlową i Szkołą Inżynierską. Stąd zgoda na 
przekształcenie w 1948 roku filii Akademii Handlowej w uczelnię samodzielną, ale 
bez finansowania ze strony państwa. Szkoła dopiero z początkiem 1950 roku zosta-
ła upaństwowiona. Nie sposób pominąć także zasług pierwszego rektora Akademii 
prof. Leona Babińskiego. Na przełomie 1946 i 1947 roku budowano w Szczecinie 
niemal równolegle dwie wspomniane już uczelnie, tj. Akademię Handlową i Szkołę 
Inżynierską. Do rangi symbolu urósł fakt, że podczas inauguracji roku akademickie-
go w tej drugiej uczelni 8 marca 1947 roku wykład inauguracyjny wygłosił minister 
Eugeniusz Kwiatkowski, gorący zwolennik budowy polskiej gospodarki morskiej. 
Drugim symbolem było funkcjonowanie przez 30 lat Wydziału Inżynieryjnego Eko-
nomiki Transportu w ramach Politechniki Szczecińskiej. Wydział ten w 1985 roku 
był jednym z podstawowych filarów, na którym budowano Uniwersytet Szczeciński. 
Odwołując się do 70. rocznicy powstania Oddziału Akademii Handlowej chcemy 
pokazać jak długą, zawiłą i trudną drogę przeszły nauka i edukacja na poziomie 
wyższym na Pomorzu Zachodnim.

Dzisiaj szczecińska ekonomia to nie tylko dwa wydziały na Uniwersytecie 
Szczecińskim, ale również wydziały ekonomiczne w strukturach organizacyjnych 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Akademii Morskiej oraz 
w uczelniach niepublicznych, w tym przede wszystkim w Zachodniopomorskiej 
Szkole Biznesu. Na Uniwersytecie Szczecińskim potencjał środowiska ekonomicz-
nego wyraża się między innymi czterema pełnymi uprawnieniami akademickimi 
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(wkrótce powinno przybyć jeszcze jedno), kategorią „A” jednego z wydziałów, uzy-
skaną w procesie ewaluacji polskich jednostek naukowych, ponad 100 samodziel-
nymi pracownikami naukowymi, około 6 tysiącami studentów, kilkudziesięcioma 
słuchaczami studiów doktoranckich, liczną grupą studentów zagranicznych, któ-
rzy w ramach programów Erasmusa wybierają wydziały ekonomiczne jako miejsca 
wzbogacania swojej wiedzy, wieloma publikacjami ogłaszanymi w prestiżowych pe-
riodykach naukowych w kraju i zagranicą. Nie jesteśmy w stanie wyliczyć absolwen-
tów wydziałów ekonomicznych i ich pracowników, którzy w życiu gospodarczym, 
politycznym, społecznym czy administracyjnym pełnili ważne funkcje, podkreślając 
w ten sposób wysoki poziom ekonomicznych kompetencji.

Świętując ten jubileusz zobowiązani jesteśmy oddać hołd twórcom szczeciń-
skiego środowiska akademickiego, którzy stworzyli je w wyjątkowo trudnych wa-
runkach. Jubileusz powinien też, i zapewne tak jest, być ważnym wydarzeniem 
budującym tradycję akademicką w Szczecinie i jednocześnie okazją dla tysięcy absol-
wentów do odnowienia więzi ze swoją Alma Mater niezależnie od tego, jak ona się 
podczas ich studiowania nazywała.

Zatem pod adresem całego środowiska ekonomicznego wyrażę moje życzenia 
w starej łacińskiej maksymie: vivat, crescat, floreat! (niech żyje, niech się krzewi, 
niech kwitnie).

prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin, sierpień 2016
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Słowo wstępne dziekanów

Oddajemy w Państwa ręce bogato ilustrowaną książkę (wydaną z okazji 70-lecia 
wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim). Przesłaniem niniej-
szej publikacji jest pokazanie, jak przez wieki kształtowały się aspiracje Szczecina, 
aby stać się miastem akademickim – uniwersyteckim – i jak trudna była to droga, 
mimo wielu ważnych działań podejmowanych przez lata i udokumentowanych w ni-
niejszej publikacji. Dopiero od 1946 roku zaczęły spełniać się dążenia Szczecina do 
bycia miastem w pełni akademickim, a stało się to możliwe dzięki temu, że w wyniku 
tragicznych wydarzeń drugiej wojny światowej, oraz decyzją przywódców wielkich 
mocarstw, miasto włączono w granice Polski. Należy podkreślić dalekowzroczność 
ówczesnych polskich władz Szczecina, które zabiegały o polskość i akademickość 
na tym terenie, stwarzając w ten sposób podwaliny do rozwoju społeczno-gospo-
darczego miasta i regionu, gdyż jak wskazują współczesne doświadczenia, ośrodki 
akademickie mają istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy nie tylko w uję-
ciu lokalnym, ale co ważniejsze – w ujęciu regionalnym. Można stwierdzić z prze-
konaniem, że historycy, analizując skomplikowane dzieje Szczecina, wynikające po 
części z jego szczególnego położenia geograficznego, docenią rolę Polski w jego roz-
woju społeczno-gospodarczym, widzianą przez pryzmat akademickości. W uzyska-
niu statusu miasta akademickiego olbrzymią rolę odegrało poznańskie środowisko 
akademickie, a w szczególności kompetencje merytoryczne i kierowanie się polską 
racją stanu przez jego przedstawicieli. To dzięki pracy u podstaw tego środowiska 
w 1946 powołano Szczeciński Oddział Akademii Handlowej z Poznania, z siedzibą 
przy ul. Mickiewicza 66. Praca, którą wykonano w tamtym okresie, dała solidne 
podstawy, aby w Szczecinie w ciągu kolejnych lat powstawały i rozwijały się kolejne 
uczelnie, tworząc od podstaw dzisiejszy akademicki i uniwersytecki Szczecin.

Do tych korzeni, do tych wydarzeń sprzed 70 lat, odwołują się szczególnie 
dwa wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Nauk Ekonomicznych 
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i Zarządzania, znajdujący się w historycznej siedzibie przy ul. Mickiewicza 66, oraz 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług z siedzibą w kampusie akademickim Cukro-
wa/Krakowska. Na obu wydziałach podkreśla się znaczenie, dla ich rozwoju, czasów 
wspólnego funkcjonowania w strukturach Politechniki Szczecińskiej (Wydział Inży-
nieryjno-Ekonomiczny Transportu z siedzibą przy ul Mickiewicza 66). Z perspektywy 
lat można powiedzieć – kultowego wydziału, na którym wykształciło się wielu mene-
dżerów dla gospodarki PRL. Wydział ten opuszczała także kadra, która współkreowała 
przemiany społeczno-gospodarcze Pomorza Zachodniego we współczesnej Polsce.

Dzięki naszym wydziałom powstało środowisko ekonomiczne, które funkcjo-
nuje nie tylko w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego, ale także w strukturach wielu 
szczecińskich uczelni wyższych.

Z pewnością każdy z odbiorców indywidualnie odczytuje i interpretuje zdarze-
nia historyczne, szczególnie te, w których bezpośrednio uczestniczył. Każdy z uczest-
ników wydarzeń związanych z kształtowaniem akademickiego Szczecina po drugiej 
wojnie światowej, w sposób szczególny i indywidualny ocenia je – z pewnością jed-
nak można wskazać wspólny mianownik, którym są uniwersalne zasady akademic-
kie i polska racja stanu.

Intencją autorów było pokazanie trudnej historycznej drogi do współczesnego 
akademickiego Szczecina, który dzięki aspiracjom środowiska stał się w 1985 roku 
miastem uniwersyteckim, gdzie działają silne uczelnie o różnych profilach. Chcie-
liśmy także przedstawić rolę i znaczenie w tych procesach jednostek naukowych 
Uniwersytetu Szczecińskiego, które bezpośrednio nawiązują w swojej historii do 
70-letniego dorobku wyższego szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim, czyli Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług z ul. Cukrowej oraz Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania z ul. Mickiewicza. Mamy nadzieję, że dzięki zebranym i zapre-
zentowanym materiałom udało się przedstawić, jak trudną drogę przebył Szczecin, 
aby stać się miastem uniwersyteckim i jak ważną rolę na tej drodze odegrali ludzie, 
którzy kierowali się miłością do małej ojczyzny, polską racją stanu i determinacją 
w służbie nauce.

Na koniec pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
zebrania materiału i opracowania go, dzięki czemu jubileuszowa publikacja mogła 
powstać.

Zapraszamy do lektury…

 prof. dr hab. Piotr Niedzielski  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
 Dziekan Wydziału Zarządzania  Dziekan Wydziału Nauk 
 i Ekonomiki Usług  Ekonomicznych i Zarządzania



Radosław Gaziński 

Pedagogium Książęce (lata 1544–1667)

Okoliczności i czas powstania

Początki szkolnictwa wyższego w Szczecinie były ściśle związane ze zwycięstwem 
luteranizmu na Pomorzu. Warto podkreślić, że idee reformacji zaczęły przenikać na 
ziemie pomorskie od początku lat 20. XVI wieku. Znajdowały one posłuch u Pomo-
rzan, raziła ich bowiem uprzywilejowana pozycja gospodarcza Kościoła oraz panujący 
w nim upadek religijności i obyczajów. Szczególnie ostro krytykowano Kościół w po-
morskich miastach1, w których zauważamy od 1522 roku żywiołowy rozwój ruchu 
reformacyjnego. Po śmierci w 1523 roku Bogusława X, stosunek Gryfitów do nauk 
Martina Lutra stał się niejednolity. Książę Jerzy I, aż do swojej śmierci w 1531 roku 
był gorliwym katolikiem, zaś jego młodszy brat Barnim IX przeszedł na luteranizm. 
Postępy osiągnięte przez zwolenników Lutra na Pomorzu spowodowały jednak, że od 
początku lat 30. XVI wieku zaczęły pojawiać się coraz mocniejsze głosy, domagają-
ce się zmian w miejscowych stosunkach kościelnych. Jednocześnie chciano położyć 
kres zaburzeniom w miastach i niepokojom na wsi zagrażających jedności państwa. 
Decyzja o uznaniu reformacji i uregulowaniu na nowo stosunków religijnych na 

1 B. Wachowiak, Pomorze Zachodnie w schyłkowej epoce feudalizmu (1464–1815), w: Historia Pomo-
rza, t. 2: do 1815, red. G. Labuda, Poznań 1976, s. 802–810. Np. w Szczecinie uchwytny początek 
ruchu reformacyjnego przypada na przełom lat 1522–1523, gdy rada miejska wymieniła z Martinem 
Lutrem korespondencję w sprawie opodatkowania duchowieństwa. Faktycznie jednak przybycie do 
miasta w 1523 r. kaznodziei luterańskiego Paula von Rode rozpoczęło proces przechodzenia szcze-
cińskich mieszczan na protestantyzm: B. Wachowiak, Szczecin w okresie przewagi państwa feudalnego 
1478–1713, w: Dzieje Szczecina, wiek X–1805, t. 2, red. G. Labuda, Warszawa–Poznań 1985, s. 247–
260; por. także Descriptio Paedagogii Stetinensis 1573, wyd. S. Schwann, Szczecin 1966, s. 12–14.
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Pomorzu została podjęta z inicjatywny książąt Barnima IX i Filipa I w grudniu 1534 
roku na sejmiku w Trzebiatowie n. Regą. Należy jednak dodać, że wysiłki władców 
pomorskich spotkały się z dość ostrym sprzeciwem biskupa kamieńskiego Erazma 
von Manteuffla oraz większości szlachty, która opuściła obrady sejmiku. Obawiano 
się zwłaszcza wzmocnienia pozycji książąt po przejęciu przez nich większości ziem 
kościelnych oraz po podporządkowaniu sobie biskupów kamieńskich. Mimo braku 
jednomyślności nieugięta postawa książąt doprowadziła do wprowadzenia reformacji 
luterańskiej na Pomorzu2.

Jednym z celów pomorskiego protestantyzmu było wzmocnienie szkolnictwa3. 
Zwolennicy nowej wiary wiele miejsca poświęcali reformie szkoły, której przypisy-
wali ważną funkcję w kształtowaniu postaw moralnych i religijnych uczniów. Szkoła 
miała także odgrywać istotną rolę w procesie dalszego szerzenia luteranizmu. Zwo-
lennicy Lutra głosili ponadto prawo do swobodnego interpretowania Pisma Święte-
go, co wymagało co najmniej umiejętności czytania. Dodatkowo szerzące się prądy 
odrodzeniowe i modernizacja państwa podejmowana od czasów Bogusława X wy-
magała wykształconych kadr. Reformatorzy pomorscy, z Johanem Bugenhagenem 
na czele, widzieli całościowo reformę szkolnictwa. W szkołach wiejskich prowadzo-
nych przy kościołach parafialnych kościelni mieli uczyć dzieci czytania, pisania oraz 
podstaw wiary. W większych miastach pomorskich przy kościołach katedralnych 
chciano utworzyć szkoły, w których uczono by języka łacińskiego, niemieckiego, 
pisania, czytania, modlitwy, śpiewu i katechizmu. Wyrażano wreszcie pogląd, że na 
Pomorzu powinny funkcjonować dwa uniwersytety, po jednym w każdym z dwóch 
utworzonych w 1532 roku księstw. W księstwie wołogoskim od 1456 roku działał za-
łożony przez księcia Warcisława XI i Heinricha Rubenowa uniwersytet w Greifswal-
dzie4, natomiast nie było wyższej uczelni w księstwie szczecińskim. Utworzeniu 
uniwersytetu w Szczecinie miało od strony ekonomicznej pomóc przekazanie na 
jego potrzeby dóbr należących dotąd do szczecińskich kolegiat Najświętszej Marii 

2 B. Wachowiak, Pomorze…, s. 813–822; tenże, Pierwociny życia uniwersyteckiego w Szczecinie w XVI 
i w początkach XVII wieku, w: Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla 
uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. G. Labuda, Poznań 1965, s. 174–177.
3 Por. S. Wesołowska, Das Fürstliche Pädagogium bzw. Gymnasium Carolinum in Stettin, w: Die Uni-
versität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums, red. D. Alvermann, J.E. Olesen, Berlin 
2007, s. 106–111; Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
1985, s. 21–24.
4 H. Ridder-Symoens, Bildungslandschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Deutschen 
Reich und in Europa, w: Die Universität…, s. 18–23; M. Asche, Zu den Funktionen der Universität 
Greifswald von ihrer Gründung bis zum Ende der schwedischen Herrschaft – eine Ũberprüfung von histo-
riographischen Attributen, w: Die Universität…, s. 36–68.
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Wielki Herb Książąt Pomorskich,  
fundatorów Pedagogium Książęcego w Szczecinie, pocz. XVII wieku

AP Szczecin, RiS, sygn. 450.
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Panny i św. Ottona. Całościowy program rozwoju szkolnictwa na Pomorzu, w tym 
utworzenie uniwersytetu w Szczecinie, uzyskał aprobatę książąt pomorskich i został 
włączony do opracowanej przez Johana Bugenhagena ordynacji kościelnej z 1535 
roku5. Według wspomnianej ordynacji powołanie uniwersytetu w Szczecinie miało 
się odbyć w dwóch etapach. W etapie pierwszym, przejściowym, w mieście u ujścia 
Odry miano powołać do życia pedagogium wzorowane na uczelni funkcjonującej 
w Marburgu, a następnie w drugiej kolejności przekształcić je w pełnoprawny uni-
wersytet. Na początku w nowej uczelni wykłady miało prowadzić ośmiu nauczycieli, 
z których co najmniej dwóch musiało być teologami, dwóch prawnikami, a czte-
rech – profesorami sztuk wyzwolonych. Warto w tym miejscu dodać, że stworze-
niu w Szczecinie uniwersytetu sprzeciwiała się mocno rada miejska obawiając się, że 
studenci wywołają wiele niepokoju i fermentu w mieście, zwłaszcza jeżeli nie będą 
podlegali miejskiemu sądownictwu.

Dopiero z początkiem lat 40. XVI wieku książęta przystąpili do organizacji 
szkoły wyższej w Szczecinie6. Początkiem tych działań była umowa zawarta 21 paź-
dziernika 1541 roku między książętami Barnimem IX a Filipem I o utworzeniu fun-
dacji mariackiej w Szczecinie, dysponującej majątkiem kościoła mariackiego oraz 
zamkowego kościoła św. Ottona7. W grudniu tegoż roku wspomniani wyżej książęta 
odebrali ostatecznie zarząd nad wydzielonymi dobrami sześciu kanonikom przeka-
zując je w ręce czterech prepozytów (diakonów)8. Od tego momentu dobra ziemskie 
i ruchomości należące do obu wymienionych wyżej świątyń dostały się pod kurate-
lę nowej administracji (fundacji mariackiej) i zostały dokładnie spisane. Dotyczyło 
to oczywiście samej ziemi, jak i wyposażenia ruchomego wspomnianych kościołów, 
obejmującego przede wszystkim ich srebra (kielichy, patery, monstrancje, lichtarze), 
ornaty, dokumenty, pieczęcie oraz meble (szafy, stoły krzesła). Spisane dobra oraz 
dochody z nich płynące miały być przeznaczane na utrzymanie obu świątyń (ko-
ścioła mariackiego i św. Ottona) i służących w nich pastorów oraz członków kapituł. 
Tym ostatnim zapisano roczne renty w wysokości 25 guldenów oraz inne dochody, 
zazwyczaj w naturaliach (opał, żywność). Pozostałe zyski płynące ze spisanych dóbr 

5 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums 1544–1894, w: Festschrift zum dreihundert-
fünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin am 24. und 25. September 
1894, Stettin 1894, s. 6–10; Descriptio…, s. 15–17; B. Wachowiak, Pierwociny życia…, s. 180–187.

6 S. Wesołowska, Das Fürstliche…, s. 111–113.
7 Archiwum Państwowe w Szczecinie (dalej APS), Archiwum Książąt Wołogoskich (dalej AKW), 

391a, k. 1–2, Fundacja Najświętszej Marii Panny w Szczecinie (dalej FNMPwS), 1444, s. 63–70; 
Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 25–27; por. także Descriptio…, s. 20–21.

8 B. Wachowiak, Pierwociny życia…, s. 188–189; M. Wehrmann, Geschichte…, s. 15.
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Umowa między książętami Filipem I i Barnimem IX z 1541 o utworzeniu Fundacji Mariackiej 
w Szczecinie na majątku sekularyzowanej Kapituły kościoła NMP w Szczecinie   

i kościoła św. Ottona, z przeznaczeniem na utrzymanie wspomnianego kościoła i przyszłej uczelni  
– pedagogium. Szczecin 21.10.1541

AP Szczecin, AKW, Rep. 5, Tit. 31, nr 29, k. 2.
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(ok. 70%) zostały, zgodnie z literą umowy, przeznaczone na założenie, a następnie 
utrzymanie w Szczecinie Pedagogium Książęcego9. Warto także dodać, że przyto-
czona powyżej umowa została jeszcze raz potwierdzona w styczniu 1563 roku przez 
książąt Barnima IX i Jana Fryderyka10. Książęta podtrzymali wówczas wcześniejsze 
ustalenia wskazując, że fundacja mariacka jest podstawą utrzymania Pedagogium 
Książęcego. Po powołaniu fundacji mariackiej i spisaniu wszystkich przekazanych 
jej dóbr ruchomych i nieruchomych organizacja szkoły nabrała tempa. W 1542 roku 
książęta zatwierdzili na stanowisku pierwszego rektora nowo powstającej uczelni gor-
liwego luteranina Antoniusa Waltera11, wcześniej rektora szkoły w Eisleben, mieście 
urodzenia Martina Lutra, a po odnowieniu Uniwersytetu w Greifswaldzie (1539 r.) 
– dziekana Wydziału Filozoficznego. Nominacja Waltera na rektora świadczyła o sil-
nym fundamencie luterańskim szczecińskiego pedagogium. W 1543 roku wydano 
ostatecznie dokument fundacyjny szkoły12, a od 1544 roku Pedagogium Książęce 
rozpoczęło faktyczną działalność, przyjmując pierwszych studentów. W sumie była 
to szkoła stanowiąca pośrednie ogniwo między typową miejską szkołą łacińską a uni-
wersytetem13.

Organizacja i podstawy materialne

Podstawą funkcjonowania Pedagogium Książęcego były przepisy ujęte w statuty. 
Pierwszy zarys organizacji uczelni umieszczono już w ordynacji kościelnej z 1535 
roku, chociaż dopiero w połowie latach 40. XVI wieku powstały przepisy określa-
jące sposób funkcjonowania pedagogium – uchwalano je zawsze za zgodą książąt 
szczecińskich. Statut z 1545 roku, bo o nim mowa, oprócz tekstu aktu fundacyjnego 
zawierał dyspozycje co do wykładanych przedmiotów i toku studiów, określał także 
sposób prowadzenia egzaminów wstępnych, wreszcie omawiał tryb życia żaków14. 
Przepisy z lat 40. XVI wieku zostały uszczegółowione w 1565 roku z inicjatywy 

9 APS, AKW, 391a, k. 6a–7.
10 APS, AKW, 391a, k. 11–12.
11 Decriptio…, s. 23–24.
12 Por. G. Wandel, Das Marienstiftsgymnasium und seine Lehrer, Studien und Charakteristiken aus 
Pommersches ältester und neuester Zeit, Anklam 1888, s. 93–96; M. Wehrmann, Geschichte…, s. 11–14; 
Descriptio…, s. 21–23.
13 B. Wachowiak, Pomorze.., s. 855–860; tenże, Szczecin…, s. 264–267; Z. Mielcarek, B. Owczarek, 
Od Pedagogium…, s. 27–30.
14 Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 30, 56–57; Descriptio…, s. 23.
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Inwentarz dóbr ziemskich Fundacji Mariackiej 
w Szczecinie. Wykaz dochodów pedagogium  

ze wsi Dobra z 1551 roku 
AP Szczecin, FNMP, sygn. 995, k. 4.
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księcia Barnima IX, który powołał w tym celu osobną komisję15. Nowy regulamin 
opisywał organizację pedagogium oraz podkreślał jego miejsce w ówczesnym sys-
temie szkolnym sytuując je między tradycyjnym uniwersytetem a szkołą łacińską. 
Uznano jednak, że absolwenci Pedagogium bez ukończonego uniwersytetu mogli 
pełnić funkcje nauczycieli szkół wiejskich, pastorów oraz być przyjmowani na więk-
szość stanowisk w administracji książęcej. Ponadto regulamin określał program na-
uczania, obowiązki studiujących oraz tryb ich przyjmowania w mury szkoły16.

Najwięcej przepisów dotyczących działalności szkoły powstało w czasach pano-
wania księcia Jana Fryderyka. Pierwszy ze wspomnianych statutów pochodził z 1573 
roku17 i określono w nim sposób działania Fundacji Mariackiej oraz wyliczono na-
leżące do niej dobra ziemskie, wskazano w nim także na rodzaje pobieranych danin. 
Zasadnicza część statutu zwierała punkty dotyczące spraw bytowych profesorów 
i studentów oraz zaopatrzenia ich w odpowiednie deputaty (żywność, opał). W osob-
nych punktach wskazywano na obowiązki kadry szkoły i powinności studentów, 
a także na tryb ich rekrutacji. Szczegółowo spisano również przywileje studentów, jak 
i kary grożące im za naruszanie dyscypliny szkolnej. To wówczas podzielono wszyst-
kich uczących się na cztery klasy oraz wiele miejsca poświęcono dydaktyce, w tym 
także wykładanym przedmiotom. Określono dokładnie zakres władzy rektora, któ-
ry jako zarządzający pedagogium miał prawo kontrolować zarówno studentów, jak 
i kadrę profesorską18. Kolejny statut wprowadzono w życie w 1579 roku za rektorstwa 
Conrada Bergiusa. Konkretyzowano w nim wiele spraw dotyczących życia codzien-
nego szkoły19. Prawa pedagogium liczące wówczas 26 punktów spisywano po łacinie 
i uchwalono zgodnie z wolą książąt szczecińskich – opiekunów szkoły. Statut zawie-
rał podstawowe prawa i obowiązki profesorów i studentów, określono w nim wykła-
dane przedmioty, tryb kształcenia oraz podstawy utrzymania szkoły. Kolejny statut 
Pedagogium Książęcego sporządzono w 1593 roku również z inicjatywy księcia Jana 
Fryderyka20. Duży nacisk położono w nim na rolę pedagogium jako instytucji służą-
cej umacnianiu religii protestanckiej na Pomorzu. Ponadto określono w tym wzglę-
dzie zadania kadry uczelni i powinności braci studenckiej. Zatwierdzono wreszcie, 

15 Descriptio…, s. 26–28.
16 B. Wachowiak, Szczecin..., s. 355.
17 Por. także A. Borysowska, Album studiosorum jako źródło do dziejów szczecińskiego Pedagogium 
Książęcego, w: Piśmiennictwo na Pomorzu zachodnim do końca XVIII wieku, red. J. Kosman, Szczecin 
2015, s. 70–71.
18 APS, Zbiór Loepera (dalej ZL), 145, b. f. oraz Descriptio…, s. 37–46.
19 APS, Archiwum Książąt Szczecińskich (dalej AKS), I/4499, s. 2–5.
20 APS, AKS, I/4499, s. 9–20.
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Statut Pedagogium w Szczecinie z 1573 roku
AP Szczecin, ZL, sygn. 145, dok. 1.
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Spis wykładanych przedmiotów w 1593 roku w Pedagogium w Szczecinie.  
Reces wizytacyjny z 1703 roku
AP Szczecin, FNMP, sygn. 4.
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po raz kolejny, dobra, które miały służyć finansowaniu działalności szkoły. W sta-
tucie z 1593 roku wiele miejsca poświęcono utrzymaniu ładu i porządku na uczelni. 
Za wiodące dyscypliny służące wzmocnieniu ładu moralnego uznano teologię prote-
stancką i scholastykę, traktując je jednocześnie jako główne przedmioty nauczania. 
Prawa szkoły spisane we wspomnianym statucie miały być ściśle przestrzegane przez 
wszystkich, tj. profesorów i studentów. Na opornych, bez względu na status społecz-
ny, miano nakładać różnego rodzaju kary. Szczególne wysokie kary finansowe, z wy-
daleniem ze szkoły włącznie, miały być wymierzane uczestnikom tumultów i innych 
zaburzeń przeciwko prawu i porządkowi. W tym przypadku stosowano jednakowy 
ich wymiar, bez względu na to, czy dotyczyło to profesora czy studenta. W statucie 
podkreślono także, że podczas studiowania powinny panować pokój i zgoda, a stu-
denci mieli obowiązek być posłuszni swoim profesorom21.

W 1607 roku książęta Filip II i Filip Juliusz wydali kolejne statuty rozszerzające 
program nauczania w Pedagogium Książęcym. To wówczas pojawiły się nowe przed-
mioty – prawo, medycyna czy geografia. Wtedy jeszcze raz potwierdzono podział 
uczących się na cztery grupy, w zależności od stanu zaawansowania ich nauki. Bar-
dzo interesujący był statut pochodzący z czasów panowania Bogusława XIV, który 
wprowadzono w życie w 1624 roku jeszcze przed kataklizmem wojny trzydziestolet-
niej. Wszyscy chcący rozpocząć naukę w Pedagogium Książęcym musieli obowiąz-
kowo zdać egzaminy prowadzone przez rektora. Kandydaci na studentów musieli 
dobrze znać katechizm, język niemiecki i łacinę, w której odbywała się większość 
wykładów. Prowadzący wykłady i studenci tworzyli jedną wspólnotę zarządzaną 
przez rektora. Nauka w pedagogium obejmowała ściśle określone w statucie przed-
mioty. Ponadto przepisy z 1624 roku poza programem nauczania opisywały zwyczaje 
studentów i obowiązującą ich dyscyplinę, ich wyżywienie wraz z recepturą serwowa-
nych posiłków oraz sposób spędzania wolnego czasu. Dodatkowo określono zasady 
dystrybucji żywności dla najbiedniejszych członków braci studenckiej. Potwierdzono 
tymi przepisami podział studentów na grupy w zależności od stopnia zaawansowania 
w zdobywaniu wiedzy22.

Na czele Pedagogium Książęcego stał rektor wybierany przez czterech prepozy-
tów (diakonów), zarządzających majątkiem Fundacji Mariackiej łożącej na utrzyma-
nie szkoły. Rektor musiał być bezwzględnie zatwierdzony na urząd przez panującego 
księcia szczecińskiego. Jego zastępcą był konrektor, zajmujący się głównie studenta-
mi. Właściwą kadrę tworzyli profesorowie zatrudniani na kilkuletnie kontrakty do 

21 APS, AKS, I/4499, s. 40, 44–45.
22 APS, Rękopisy i Spuścizny (dalej RiS), 788, s. 100–122.
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Statut Pedagogium w Szczecinie z 1624 roku
AP Szczecin, RiS, sygn. 788, k. 99.
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prowadzenia konkretnych zajęć. Początkowo kadra uczelni liczyła trzech lub czte-
rech profesorów, później wzrosła do sześciu23, lecz nigdy nie przekraczała dziesięciu 
osób. Osobną instytucją był kantor pedagogium, pełniący z jednej strony funkcję 
nauczyciela muzyki i śpiewu, z drugiej zaś mający obowiązek aktywnego uczestni-
czenia w nabożeństwach w kościele, a potem kaplicy zamkowej. Kadra pedagogium 
pełniła także ważne funkcje w cenzurze książęcej. Cenzurowanie dzieł matematycz-
nych i filozoficznych powierzono według zarządzenia z października 1622 roku rek-
torowi, subrektor cenzurował prace poetyckie, zaś kantor – muzyczne24.

Podstawą materialną nowej uczelni były dobra ziemskie należące wcześniej do 
kościołów mariackiego i św. Ottona. Dochody z posiadłości szkolnych miały być 
również przekazywane na potrzeby profesury, osób współpracujących z pedagogium 
oraz samych studentów25. W 36 wsiach, nadzorowanych przez fundację mariacką, 
na rzecz uczelni pracowali konkretni chłopi przekazując ściśle określone daniny 
zarówno w pieniądzu, jak i naturaliach. Na przykład w latach 1551–1552 miesz-
kańcy Dobrej Szczecińskiej (Daber) składali pedagogium daninę wyłącznie w zbo-
żu, natomiast chłopi z Osowa (Wussow) przekazywali konkretnie: 22 miary żyta 
i 23 miary siana, zaś poddani z Bezrzecza (Brunn) jedynie 8 miar siana. Pomorza-
ny (Pomersdorf) dostarczały obok gotówki również 12 miar żyta i 12 miar siana. 
Żyto, siano oraz żywność płynęły także między innymi ze: Stołczyna (Stolzenhagen), 
Skolwina (Scholwin), Będargowa (Mandelkow), Drzetowa (Bredow), Przylepu (Pri-
lipp), Mścięcina (Messenthin), Gumieniec (Scheune), Babina (Kavelwisch), Bobolina 
(Bobbin), Pargowa (Pargow), Skarbimierzyc (Sparenfelde), Karwowa (Karow), Sia-
dła Dolnego (Niederzahden), Mielna Stargardzkiego (Gross Meilen) czy Wąwelnicy 
(Wamlitz). Inne osady wpłacały na rzecz szkoły wyłącznie gotówkę. I tak na przy-
kład dwóch gospodarzy mieszkających w Drogoradzu (Hammer) płaciło do kasy 
pedagogium roczną daninę w wysokości 8 florenów i 12 groszy26. Uczelnia pobierała 
zatem z przynależnych jej dóbr renty w pieniądzu oraz w naturaliach (głównie żyto, 
siano, a w mniejszym stopniu pszenicę, jęczmień, szyszki chmielowe oraz żywność). 
Dobrowolne daniny w pieniądzu i w naturaliach na potrzeby szkoły przekazywały 
także niektóre pomorskie rody szlacheckie. Zachowane źródła wskazują, że czyniły 
to między innymi rodziny: von Flemming, von Steinwehr, von Ramin, von Wussow, 

23 Descriptio…, s. 36–37.
24 Warto w tym miejscu dodać, że cenzorem z dziedziny teologii był superintendent i członkowie 
konsystorza, zaś w naukach politycznych kanclerz lub przedstawiciele rady kanclerskiej: APS, AKS, 
I/4501, s. 2–4.
25 APS, AKS, I/4133, s. 1–31.
26 APS, FNMPwS, 995, k. 2a–3.
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von Trampe czy von Osten. Na roczne dochody pedagogium w gotówce składały się 
także czynsze pobierane od mieszkańców domów znajdujących się w Szczecinie, a za-
pisanych uczelni27. Finanse wzmacniały także wpłaty studenckie, dobrowolne zapisy, 
w tym testamentowe, oraz depozyty składane na procent do kasy szkolnej. Według 
cytowanego rejestru z lat 1551–1552 całość dochodów pedagogium w gotówce wy-
niosła w tym okresie 1905 guldenów, 21 groszy i 12 fenigów28. Zebrane pieniądze 
wypłacano przede wszystkim profesorom oraz służyły one utrzymaniu infrastruktu-
ry szkoły. Zboże i żywność (jaja, masło, ser, słonina, świeże ryby, mięso) rozdawano 
zaś konkretnym osobom w formie deputatów (zazwyczaj profesurze) oraz rozdziela-
no między ubogich studentów. Kolejne rejestry dochodów pedagogium, chociażby 
z lat 1553–1554 czy 1554–1555 wykazują prawie identyczną strukturę przychodów 
i wydatków29. Dominują nadal dochody z dóbr ziemskich zapisanych szkole i zarzą-
dzanych przez fundację mariacką. Przykładowo, według spisu z lat 1553–1554 pięciu 
pełnorolnych gospodarzy z Pargowa (Pargow) przekazywało uczelni łącznie 36 miar 
żyta i 44 miary siana. W sumie od wszystkich poddanych mieszkających w posiadło-
ściach ziemskich Książęcego Pedagogium szkoła otrzymała w latach 1553–1554 łącz-
nie: 1 łaszt i 39 miar pszenicy, 9 łasztów i 27 miar żyta, 9 łasztów i 33 miary jęczmie-
nia, 2 łaszty i 14 miar chmielu oraz 7 łasztów i 56 miar siana30. Omawiany spis z lat 
1553–1554 wskazuje również, że szlachta pomorska wsparła uczelnię kwotą 333 gul-
denów i 8 groszy, zaś mieszczanie, głównie szczecińscy, wpłacili do szkolnej kasy 386 
guldenów i 3 grosze31. Z kolei spis z lat 1554–1555 rejestruje chociażby, że gospodarze 
z Gumieniec (Scheune) dostarczyli dla pedagogium 31 miar żyta i 31 miar siana, 
zaś z Drzetowa (Bredow) – 12 miar żyta i 12 miar siana. Ostatecznie z posiadłości 
pedagogium w latach 1554–1555 na utrzymanie szkoły przekazano w naturaliach 
między innymi: 1 łaszt, 9 miar pszenicy, 13 łasztów, 29 miar żyta, 6 łasztów, 27 miar 
jęczmienia, 2 łaszty i 6 miar chmielu, 6 łasztów, 6 miar siana oraz piwo i żywność 
(jaja, ser, masło, słoninę, mięso, ryby itp.). Dodatkowo poddani z dóbr szkoły wpła-
cili gotówką kwotę 480 guldenów i 9 fenigów32. W tym czasie szlachta pomorska 
(w latach 1555–1556, rody von Flemming, von Steinwehr, von Ramin, von Sydow, 

27 APS, FNMPwS, 995, k.24–33.
28 APS, FNMPwS, 995, k. 44–64; por. także M. Wehrmann, Geschichte…, s. 16–17, 54–55.
29 APS, FNMPwS, 996, k. 5a–25, 997, k. 5–17.
30 APS, FNMPwS, 996, k. 27.
31 APS, FNMPwS, 996, k. 31, 37.
32 APS, FNMPwS, 997, k. 24a.
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von Wussow, von Osten, von Eickstedt, von Arnim i von Schöning) przekazała na 
rzecz pedagogium 402 guldeny i 3 orty zaś mieszczanie 400 guldenów, 20 groszy33.

Pedagogium Książęce było również wspierane materialnie przez kolejnych ksią-
żąt szczecińskich. Przykładowo książę Jan Fryderyk w czerwcu 1572 roku przekazał 
na rzecz uczelni 3 łaszty żyta rocznie z młyna w Stargardzie z przeznaczeniem na 
utrzymanie ubogich studentów34. Realizacji książęcych zobowiązań wobec szkoły 
pilnowali także przedstawiciele pomorskiego społeczeństwa. W 1578 roku 12 po-
morskich kantorów domagało się w osobnej suplice35, aby książę Jan Fryderyk przy-
wrócił dawny przywilej Barnima IX (z 1552 r.) i przekazywał ze szczecińskiej do-
meny książęcej łaszt żyta, łaszt jęczmienia oraz 25 florenów rocznie na utrzymanie 
12 ubogich studentów pedagogium. Należy w tym miejscu dodać, że Jan Fryderyk, 
bardzo dbający o szczecińską uczelnię, wyraził zgodę na przywrócenie przywileju 
Barnima IX.

Infrastruktura szkoły

Główną siedzibą Pedagogium Książęcego były osobne ceglane budynki, zgrupo-
wane wokół dziedzińca prawdopodobnie służące wcześniej szkole łacińskiej, a teraz 
przeznaczone na potrzeby dydaktyczne nowej uczelni, przylegające od północy do 
kościoła mariackiego. Obok budynków znajdował się dom rektora. Tu najpewniej 
wzniesiono także bursę studencką ze stołówką, w której mieszkała przynajmniej 
część studentów. Ponadto własnością szkoły było kilka sąsiadujących z kościołem 
mariackim domów, w których obok zwykłych lokatorów, płacących czynsz, zamiesz-
kiwali najczęściej nieodpłatnie profesorowie36.

Zespół budynków głównych szkoły stojących przy kościele mariackim wraz 
z przybudówkami miał, według inwentarza z 1579 roku, 19 różnej wielkości, cho-
ciaż najczęściej małych, pomieszczeń oznaczonych literami od A do T37. Być może 
nie we wszystkich prowadzono zajęcia dydaktyczne, ale zostały szczegółowo opisa-
ne z autopsji wraz z drzwiami, zamkami i kluczami do nich, a także oknami i ich 

33 APS, FNMPwS, 997, k. 28, 30a.
34 Łaszty te były przekazywane pedagogium w dzień św. Marcina: APS, AKS, I/4445, s. 1–3, 9–10.
35 APS, AKS, I/4500, s. 5–7.
36 Na temat niektórych obiektów pedagogium por. E. Fredrich, Das Paedagogium in Alten-Stettin, 
Stettin 1919, s. 1–16.
37 Były to pomieszczenia: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T: APS, FNMPwS, 
876, b. f.
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Inwentarz pomieszczeń  
Pedagogium w Szczecinie z 1596 roku
AP Szczecin, FNMP, sygn. 876.
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Inwentarz pomieszczeń domu rektora  
Pedagogium w Szczecinie z 1624 roku

AP Szczecin, FNMP, sygn. 877.
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liczbą. W większości pomieszczeń znajdowało się po kilka ław dla studentów, stoły, 
szafy z księgami, czasami krzesła. Część z opisywanego sprzętu była już stara lub 
zniszczona, co skrzętnie zaznaczano. Kolejny spis, tym razem sporządzony w 1596 
roku, wskazywał na 17 pomieszczeń (od A do R) znajdujących się w głównych obiek-
tach szkoły. Ich wyposażenie nie odbiegało zbytnio od podanego w 1579 roku. Zno-
wu królowały ławy, stoły i szafy. Przykładowo według spisu z 1596 roku pomiesz-
czenie oznaczone literą A miało nowe drzwi z zamkiem i kluczem, trzy nowe okna 
i było wyposażone w dwie ławy, stół i szafę. Kolejne inwentaryzacje najważniejszych 
budynków pedagogium prowadzone w latach 1601, 1606, 1609, 1617 i 1618 nie 
wnoszą wiele nowego do zarysowanego powyżej obrazu. W zabudowaniach nadal 
wymienia się 17 pomieszczeń (od A do R), z podobnym jak wyżej wyposażeniem. 
Weźmy chociażby opis z 1609 roku pomieszczenia oznaczonego literą D. Znajduje-
my w nim dobre nowe drzwi z zamkiem i kluczem, jedno dobre okno, dwie ławki, 
dwa stoły, dwie szafy oraz katedrę do prowadzenia wykładów38.

Z 1624 roku zachował się także inwentarz domu rektora stojącego również przy 
kościele mariackim39. Obiekt był piętrowy, murowany oraz podpiwniczony, a główne 
drzwi miały zamek z dwoma kluczami i kołatkę. Po przekroczeniu progu wchodziło 
się do obszernej sieni, skąd można było się udać do dużego pomieszczenia z ławkami 
i stołem służącym zapewne celom dydaktycznym. Ponadto na parterze znajdowała 
się obszerna kuchnia z otwartym paleniskiem. Z sieni można było jeszcze wejść do 
dwóch małych komór (w jednej z nich stało łóżko) oraz udać się do piwnicy bądź 
też szerokimi schodami na piętro. Tu znajdowało się właściwe mieszkanie rektora 
chociaż i na piętrze wygospodarowano jedno spore pomieszczenie dydaktyczne (Stu-
torio) z dobrymi drzwiami z zamkiem i kluczem, czterema ławami, stołem, wreszcie 
z tablicą do pisania (eine schwarze Schribtaffel). Pozostałe dwie izby i komory piętra 
przynależały już rektorowi. Wszystkie izby miały dobre drzwi z zamkami i kluczami 
oraz dobre okna. Wyposażono je w ławy, stoły, stołki, szafy oraz łóżka, w tym jed-
no duże, najpewniej rektorskie, z baldachimem (stało w jednej z komór na piętrze). 
W przybudówce do domu rektorskiego znajdowało się kilka pomieszczeń wyposażo-
nych głównie w stare meble oraz łazienka (Badtstube) z miedzianą wanną (Kupfer-
pfanne), co było ówcześnie wielką rzadkością40. W przybudówce znajdował się także 
skład drewna opałowego.

38 APS, FNMPwS, 876, b. f.
39 Patrz E. Fredrich, Das Paedagogium…, s. 11–12.
40 APS, FNMPwS, 877, b. f.



Pedagogium Książęce (lata 1544–1667)

33

Programy nauczania

W Pedagogium Książęcym uczono zgodnie z programem trivium, obejmującym gra-
matykę, retorykę i dialektykę oraz quadrivium złożonym z arytmetyki, muzyki, geo-
metrii i astronomii. Dodatkowo wykładano tu teologię, dzieje apostolskie, filozofię 
i elementy matematyki, a nauka języków, poza cyzelowaniem łaciny, obejmowała 
także grekę i hebrajski41. Językiem wykładowym większości przedmiotów pozosta-
wała łacina. W nauczaniu języka łacińskiego wykorzystywano pisarzy starożytnych, 
zwłaszcza Terencjusza, Wergiliusza, Owidiusza, Horacego, Cycerona, Cezara, Li-
wiusza czy Justyniusza. Oprócz lektury podstawą nauki były liczne ćwiczenia pisem-
ne, polegające na tłumaczeniu tekstów łacińskich na niemiecki i odwrotnie. Dosko-
nalono także wymowę łacińską w prowadzonych dość często szkolnych dysputach. 
Do nauki greki służyła zaś gramatyka Melanchtona oraz lektura dzieł greckich na-
pisanych między innymi przez Homera, Pindara, Teokryta, Sofoklesa, Eurypidesa, 
Plutarcha czy Arystotelesa. W języku hebrajskim czytano księgi Starego Testamentu 
zgłębiając podczas lektury zarówno tajniki biblijne, jak i językowe, natomiast pod-
stawą teologii protestanckiej była Biblia oraz pisma Martina Lutra i Melanchtona. 
Dodatkowo studenci liturgię i ceremoniał uroczystości kościelnych poznawali prak-
tycznie, uczestnicząc dwa razy dziennie w nabożeństwach, głównie w kościele ma-
riackim. Wreszcie problemy filozoficzne zgłębiano odwołując się głównie do Platona 
i Arystotelesa, chociaż sięgano również do dzieł Erazma z Rotterdamu42.

Na początku XVII wieku wymienione wyżej przedmioty zostały uzupełnione 
o historię, geografię, medycynę oraz prawo. Jednocześnie bardzo rozszerzono naukę 
greki. Jeżeli chodzi o historię, to studiowano przede wszystkim dzieje starożytne, 
zwłaszcza Rzymu, wykorzystując pisma Cezara, Liwiusza czy Justyna, a także pod-
ręcznik historii Melanchtona. Uczono także dziejów Pomorza, korzystając z licznych 
średniowiecznych zapisków oraz kroniki Kantzowa. W połowie XVII wieku pomor-
ską historię analizowano już na podstawie prac Cramera, Micraeliusa i Friedeborna.

Na przełomie XVI i XVII wieku nauczanie w pedagogium nabierało coraz bar-
dziej akademickiego charakteru. Podzielono wówczas studentów na cztery grupy, 
ze ściśle określonym programem zajęć. Podstawową formą przekazywania wiedzy 
stały się wówczas wykłady, a obok nich coraz częściej prowadzono dysputy i zmusza-
no wychowanków do wygłaszania mów na ściśle określony temat. Obok wykładów 

41 B. Wachowiak, Pierwociny życia..., s. 194–196; M. Wehrmann, Geschichte…, s. 39–45, 65–72.
42 Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…., s. 32, 35.
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znaczną część czasu nauki obejmowały ćwiczenia. Robiono na nich wprawki w tłu-
maczeniach, układano łacińskie wiersze, poprawiano stylistykę, pisano wypracowa-
nia oraz analizowano krytycznie przeczytane lektury.

W prowadzeniu zajęć w Książęcym Pedagogium bardzo pomocna była szkolna 
biblioteka, której początkiem były fragmenty księgozbiorów poklasztornych zwiezio-
ne do Szczecina oraz księgi przechowywane w kościołach mariackim i św. Ottona. 
Zgromadzone w ten sposób zbiory biblioteczne w ograniczonym zakresie były wzbo-
gacane nowymi nabytkami oraz darowiznami. Na początku XVII wieku bibliotekę 
pedagogium zasilił poważnie księgozbiór księcia Filipa II. Pod koniec panowania 
Gryfitów biblioteka Książęcego Pedagogium liczyła około 3000 woluminów, nie 
ustępując wiele ówczesnym bibliotekom uniwersyteckim. Dodatkowo przechowy-
wano tu rękopisy, mapy, druki ulotne, ryciny, obrazy oraz zbiory archeologiczne.

Nauczyciele

Kadra nauczycielska Pedagogium Książęcego składała się z kilku profesorów wykła-
dających przewidziane programem nauczania przedmioty. Wykładowcy byli ściąga-
ni do Szczecina najczęściej jako protegowani książąt lub też polecani przez innych 
uczonych. Na początku funkcjonowania szkoły książęta Barnim IX i Filip I mocno 
zabiegali, aby uczonych, głównie niemieckich, zachęcić do pracy na nowej uczelni. 
Przy okazji proszono o wsparcie dla idei budowy Pedagogium Książęcego jako szkoły 
protestanckiej reformatorów, między innymi Filipa Melanchtona i Johana Bugenha-
gena43. Nowa uczelnia powstała rzeczywiście jako protestancka, czego zewnętrznym 
przejawem było oddanie jej sterów w 1542 roku w ręce gorliwego luteranina Antoniu-
sa Waltera (rektor w latach 1542–1553). W zamyśle książąt fundatorów Pedagogium 
Książęce miało służyć przede wszystkim wzmacnianiu religii luterańskiej na Pomo-
rzu, a dopiero na drugim miejscu podnosić poziom Pomorzan i kształcić potrzebne 
państwu kadry. Stąd też teologia była uważana za najważniejszą z nauk, stanowiącą 
fundament zdobywania dalszej wiedzy. To teologia protestancka miała kształcić pil-
ność studentów, co było podkreślane w wielu statutach szkoły. Teologię uważano 
wreszcie za najszlachetniejszą z nauk, a uprawiający ją profesorowie otrzymywali 
najwyższe uposażenia. Warto dodać, że stanowisko pierwszego profesora teologii 
w pedagogium było zawsze ściśle związane z funkcją pastora kościoła mariackiego44.

43 APS, FNMPwS, 1444, s. 3–7.
44 APS, FNMPwS, 1448, k. 71–73.
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Na czele uczelni stali rektorzy. Jak już wyżej wspomniano, pierwszym rektorem 
Pedagogium Książęcego od 1542 roku był Antonius Walter45. Za swoją pracę otrzy-
mywał rocznie 140 florenów, do tego darmowe mieszkanie i deputat w naturaliach 
(żywność, opał)46. Wiadomo, że od 1554 roku funkcję rektora pełnił Casper Landsie-
del47 a zaraz po nim Martin Heling48. Zachowane źródła archiwalne wskazują ponad-
to, że od 1557 roku rektorem pedagogium był Matthäus Wulffins (Wolff), a po nim 
berło rektorskie dzierżyli: od 1570 roku Jonathan Gützlaff49, od 1576 roku Martin 
Roehle, od 1578 roku Conradus Bergius (Konrad Berg), od 1589 roku Salomonius 
Garssnerus (Salomon Gessner), od 1593 roku Daniel Caesar, od 1600 roku Carolus 
Baumannus (Karl Baumann), od 1601 roku Christoff Butelius, od 1606 roku Chri-
stofer Hunichius, od 1623 roku Martinus Leuschnerus (Martin Leuschner), a od 
1642 roku Johannes Micraelius50. Ostatnimi rektorami Książęcego Pedagogium byli 
w latach 1661–1664 Daniel Schultze oraz w latach 1664–1666 – Johann Georg Tre-
mellius51. Nie ulega wątpliwości, że rektorzy pedagogium należeli do osób najlepiej 
uposażonych na uczelni. Przykładowo rektor i profesor teologii Conradus Bergius, 
pełniący także funkcję pastora kościoła mariackiego, pod koniec swego rektorstwa 
w 1588 roku otrzymywał rocznie 150 talarów (300 florenów) w gotówce, zaś w natu-
raliach: łaszt żyta, łaszt jęczmienia, winspel owsa, woła, 2 świnie, 10 jagniąt, 12 gęsi, 
20 kur i 15 fadów drewna opałowego. Wspomniane uposażenie podzielono na cztery 
części i wydawano je co kwartał z magazynów i kasy fundacji mariackiej52. Podob-
nie wysokie dochody uzyskiwał Daniel Caesar (od 1593 r.). Jego roczne uposażenie 
obejmowało 300 guldenów w gotówce oraz do wyboru dodatkowe 20 guldenów za 
woła, 10 guldenów za 2 świnie i 15 guldenów za 10 jagniąt, natomiast w naturaliach 
otrzymywał on: łaszt żyta, łaszt jęczmienia, winspel owsa, 20 gęsi, 30 kur i 15 fa-
dów drewna opałowego53. Głównym obowiązkiem rektora było zarządzanie uczel-
nią przy wsparciu prowizorów (diakonów) fundacji mariackiej i książąt. Dodatkowo 

45 Sylwetki rektorów pedagogium oraz innych nauczycieli por. M. Wehrmann, Geschichte…, s. 23–
29, 56–61.
46 APS, FNMPwS, 1444, s. 1, 7.
47 Por. także Descriptio…, s. 25–26.
48 APS, FNMPwS, 1444, s. 82–84.
49 Descriptio…, s. 34–35.
50 K. Krickeberg, Johann Micraelius: ein Dichter des dreißigjährigen Krieges, Ostrewieck/Harz 1897, 
s. 7–14.
51 APS, FNMPwS, 1444, s. 1–2; por. także: M. Wehrmann, Bestallung eines Rektors am Stettiner Päd-
agogium von Jahre 1601, Monatsblätter, 1894, 6, s. 83–86 (tam także kontrakt z rektorem Christofem 
Buteliusem); tenże, Geschichte…, s. 57–58.
52 APS, FNMPwS, 1446, k. 68, 72–76.
53 APS, FNMPwS, 1446, k. 125–128.
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Strona tytułowa Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon… z 1628 roku,  
dzieła Daniela Carmera, profesora Pedagogium w Szczecinie

AP Szczecin, Biblioteka III/62.
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rektorzy prowadzili nauczanie, egzaminowali studentów i kandydatów na  studen-
tów, nadzorowali wszystkich wykładowców oraz pełnili funkcje cenzorskie. Według 
ówczesnych standardów, rektor musiał cechować się wielką pobożnością, głęboką 
wiedzą i spokojnym charakterem. Zastępcą rektora był subrektor (conrektor), który 
oprócz wykładów zajmował się głównie studentami, dbał o ich wyżywienie, pilno-
wał porządku i dobrych obyczajów wśród żaków. Za swe usługi w 1553 roku po-
bierał 40 florenów w gotówce, miał prawo do bezpłatnego mieszkania oraz deputat 
w naturaliach. Jednym z subrektorów był przed objęciem rektorstwa wspomniany 
już Conradus Bergius, a innym wymienianym przez źródła – Albertus Wilhelm54.

Podstawową kadrę szkoły stanowili profesorowie na kontraktach. Wszyscy za-
trudnieni musieli mieć dobrą opinię i być protestantami. O stanowiska wykładow-
ców pedagogium zabiegali różni uczeni, głównie z Pomorza oraz z sąsiednich krajów 
protestanckich. Jednym z nich był przyjęty do pedagogium w 1554 roku magister 
sztuk wyzwolonych Caspar Landsiedel55, o co zabiegał sam u księcia Barnima IX. 
W momencie zatrudnienia Landsiedel miał 40 lat, był żonaty, lecz małżeństwo było 
bezdzietne. Warto dodać, że Landsiedel przedstawił księciu świadectwo moralności 
– o życiu zgodnym z zaleceniami wiary protestanckiej (od momentu zatrudnienia 
pełnił funkcję rektorską). Innym przyjętym do szkoły był doktor teologii Chris-
toff Stymmelius z Frankfurtu nad Odrą. W swych zabiegach podejmowanych od 
1558 roku Stymmelius uzyskał poparcie małżonki Barnima IX księżnej Anny, co 
w ostateczności przyniosło mu sukces56. Nie bez znaczenia była także przychylność 
księcia Filipa I. W 1559 roku Stymmelius został zatrudniony w pedagogium jako 
profesor scholastyki i teologii oraz dodatkowo objął posadę pastora w kościele ma-
riackim. Jako wynagrodzenie w 1559 roku Stymmelius uzyskał roczną pensję w wy-
sokości 60  talarów (120 florenów) oraz deputat w naturaliach złożony z: winspla 
owsa, 20 kur, 4 jagniąt, 4 owiec i 2 świń. W 1569 roku uposażenie profesora teologii 
i pastora kościoła mariackiego Stymmelius wzrosło do: 100 talarów (200 florenów) 
w gotówce oraz 6 winspli ziarna (żyta, pszenicy, owsa), woła, 2 świń, 7 gęsi, 5 jagniąt, 
20 kur i 15 fadów drewna opałowego (w następnych latach wynagrodzenie to jeszcze 
nieco wzrosło). W 1564 roku nominację na pastora kościoła mariackiego i jedno-
cześnie wykładowcę teologii w pedagogium uzyskał Daniel Sagittarius (Schütze)57, 

54 O wynagrodzeniach kadry por. M. Wehrmann, Geschichte…, s. 22–23, 55–56.
55 APS, FNMPwS, 1444, s. 92–93.
56 APS, FNMPwS, 1446, k. 7–14, 30, 39–40, 54, 67. Stumelius pracował do około 1588 r.; por. także 
Descriptio…, s. 35–36.
57 APS, FNMPwS, 1448, k. 2.
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którego uposażenie obejmowało oczywiście wynagrodzenie w pieniądzu i w natu-
rze. To ostatnie obejmowało także 9 fadów drewna opałowego. Szczegółowa umowa 
z Schultzem określała podział jego czasu pracy między wykłady w szkole a obowiązki 
duszpasterskie. W 1573 roku profesorem szczecińskiej uczelni został mianowany Jo-
achim Friese, który zatrudnienie otrzymał bezpośrednio z rąk księcia Jana Frydery-
ka. W 1593 roku wynagrodzenie Friesego w gotówce wynosiło: 32 floreny, 27 groszy 
i 12 fenigów. Do tego dochodziły deputaty w naturze58. Innym przybyszem, również 
z Frankfurtu nad Odrą, był biegły w Piśmie Świętym teolog Christofus Pelargus (Pe-
largo), zatrudniony w pedagogium po wielu zabiegach w 1593 za zgodą księcia Jana 
Fryderyka59. W 1593 roku do grona wykładowców uczelni został także włączony Da-
niel Caesar – doktor teologii, rektor, a potem (od 1597 r.) pastor kościoła mariackiego. 
Po latach, w 1622 roku, zwrócił się on do księcia Bogusława XIV o protekcję dla swo-
jego syna Johanna Jacoba Cramera, który skończył studia teologiczne i matematyczne 
oraz władał językami orientalnymi. Cramer junior starał się w tym czasie o posadę 
profesora Uniwersytetu w Greifswaldzie. Co więcej, swoją rekomendację dla Johan-
na Jacoba Cramera wystawił także ówczesny rektor Pedagogium Książęcego Chris-
tof Hunichius60. Jako profesorowie pedagogium pod koniec XVI wieku wymieniani 
byli również teolog Jacobus Schmidt oraz doktor nauk medycznych Nicolaus Schulz61. 
Znaczną część kadry pedagogium stanowili Pomorzanie. Przykładowo w 1607 roku 
o pracę na uczelni starał się skutecznie Joachim Bielfus z Białogardu, a w 1609 roku 
– Christian Hoppe z Gryfic. W 1620 roku zabiegi o rektorstwo w Szczecinie, tym 
razem bezskuteczne, podejmował Bartholdus Heiligmundt ze Stralsundu, a w 1624 
roku podanie o zatrudnienie w pedagogium złożył Petrus Schwolovivus z Darłowa62. 
W 1641 roku omawiano sprawę przyjęcia do grona profesorów uczelni teologa dok-
tora Jacoba Fabera, który był ponadto pastorem kościoła mariackiego i superinten-
dentem kościoła pomorskiego. Podobnie jak wcześniej zatrudnieni, Faber otrzymał 
uposażenie w pieniądzu i liczne deputaty w naturze63.

Trzeba jeszcze raz podkreślić, że zatrudnianie wykładowców w pedagogium 
odbywało się najczęściej na kilkuletnie, negocjowane indywidualnie, kontrakty, 
które mogły być przedłużane. W zamian za świadczoną pracę profesor otrzymy-
wał najczęściej darmowe mieszkanie, deputat w żywności i opale oraz dodatkowe 

58 APS, FNMPwS, 1448, k. 6, 23.
59 APS, FNMPwS, 1446, k. 95–100.
60 APS, AKS, I/4502, s. 2–4; FNMPwS, 1446, k. 144–146.
61 APS, FNMPwS, 1446, k. 126–128.
62 APS, Gimnazjum Mariackie w Szczecinie (dalej GMwS), 145, b. f.
63 APS, FNMPwS, 1446, k. 149–157.
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wynagrodzenie w gotówce. Jeżeli wykładowca był żonaty, umowy obejmowały także 
gratyfikację dla żon, gdyby mąż zmarł podczas okresu przewidzianego kontraktem. 
Nie zawsze było to przestrzegane, skoro w aktach zachowało się sporo próśb wdów 
po profesorach o środki potrzebne im na utrzymanie. Przykładem może być wdowa 
po Christoffie Stymmeliusie, która domagała się między innymi przywrócenia depu-
tatu opałowego w wysokości 2 fadów drewna rocznie, obiecanego jej do końca życia, 
a zawieszonego po śmierci męża64.

Do kadry uczelni zaliczano także kantorów uczących muzyki i śpiewu. Kantorzy 
pedagogium mieli także aktywnie uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w ko-
ściele zamkowym wspierając w tym dziele nadwornych kaznodziejów. Za uczestnictwo 
w nabożeństwach kantorzy otrzymywali z kasy książęcej rocznie 8 florenów, a z tytułu 
wykonywanych w pedagogium obowiązków nauczycieli muzyki i śpiewu – dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości 30 florenów (1553 r.)65 oraz w naturaliach w postaci depu-
tatów żywności i drewna opałowego. Ponadto mieli przywilej darmowego mieszkania. 
Zachowany spis z 1578 roku66 wymienia łącznie 12 kantorów pomorskich, chociaż bez 
najsłynniejszego z nich Filipa Dulichiusa, z których część była związana w różnych 
okresach z pedagogium. Pochodzili oni głównie z Pomorza i Nowej Marchii67.

Studenci

Akademicki charakter Pedagogium Książęcego wpływał na styl życia uczących się 
w niej osób, które uważały się za pełnoprawnych studentów. Wpływało to na ich dą-
żenie do całkowitej wolności i swobody. Na tym tle między uczącymi się a władzami 
pedagogium i magistratem szczecińskim dochodziło do częstych sporów. Na kartach 
zachowanych dokumentów zapisano liczne skargi i zażalenia na studentów. Narze-
kano zwłaszcza na dyscyplinę, która zazwyczaj nie była przestrzegana. W 1585 roku 
władze pedagogium nakazywały, po raz kolejny zresztą, aby studenci respektowa-
li nowo wprowadzone przepisy i nie hołdowali bezkrytycznie wolności, co w su-
mie zakończyło się studenckim buntem68. Mimo szybkiego uśmierzenia zamieszek 

64 APS, FNMPwS, 1446, k. 139–140.
65 APS, FNMPwS, 1444, s. 8.
66 APS, AKS, I/4500, s. 2–4.
67 Spośród wymienionych 12 kantorów czterech było ze Szczecina (Johannes Marsilius, Jacobus 
Wichman, Johannes Kussel i Daniel Sacht), dwóch z Pasewalku (Johannes i Jacobus Schmidt), dwóch 
ze Stargardu (Dawid Wecke i Johannes Sterck) oraz po jednym ze Słupska (Johannes Benholt), Kosza-
lina (Kristianus Moller), Płot (Paulus Dröger) oraz Drawska (Joachim Boltze).
68 APS, FNMPwS, 2160, b. f.; por. także B. Wachowiak, Pierwociny życia…, s. 193, 203–204.
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i zawarcia kompromisu, do niezadowolenia, a następnie buntu na tle bytowym do-
szło wśród studentów w 1592 roku. Kolejnym przykładem wybryków studenckich 
mogą być nocne wydarzenia z 18 na 19 grudnia 1608 roku, kiedy to podchmieleni 
piwem studenci włóczyli się po mieście, hałasowali, stukali o bruk, pukali w okna 
strasząc mieszczan, wreszcie pobrzękiwali bronią (rapierami). Takiego zachowania, 
a przede wszystkim naruszania ciszy nocnej, nie można było tolerować. W tej sytu-
acji książę Filip II wydał ostre pismo (19.12.1608 r.) nakazując znalezienie i ukaranie 
winnych nocnych zajść. Wydalono wówczas ze studiów prowodyrów wspomnianych 
wydarzeń: Jacoba Suchlandera i Friedricha Volckmara. Jednocześnie książę zaka-
zał studentom pedagogium noszenia rapierów i innej broni białej oraz włóczenia się 
w nocy po szczecińskich ulicach. Ponadto Filip II upomniał rektora pedagogium 
i prowizorów szkoły za brak dyscypliny wśród studentów. Odtąd władze uczelni 
miały bezwzględnie pilnować dobrych obyczajów i utrzymywać spokój wśród stu-
denckiej braci. Gdyby jednak w przyszłości doszło do podobnych ekscesów, książę 
groził, że nie tylko surowo ukarze studentów, ale także wyciągnie konsekwencje wo-
bec władz szkoły69. Mimo ostrych przepisów przeciwko zaburzeniom, do buntów 
studenckich dochodziło jeszcze w 1650 i 1657 roku.

Aby lepiej nadzorować studentów, w pedagogium funkcjonowała komisja zło-
żona z wybranych nauczycieli kierowana przez subrektora. Do obowiązków komisji 
należało stałe kontrolowanie bursy studenckiej. Podczas inspekcji komisja zwracała 
głównie uwagę na dyscyplinę, porządek i czystość we wszystkich pomieszczeniach 
bursy oraz na to, aby studenci nie spożywali w miejscu zakwaterowania piwa, co było 
wielokrotnie zakazywane, a więc i łamane70. Komisja dbała również o zaopatrzenie 
uczących się w żywność, która trafiała głównie do kuchni znajdującej się w bur-
sie, chociaż zdarzało się, że część żywności rozdawano bezpośrednio studentom, 
np. chleb, masło, ser, ryby. We wspomnianej wyżej kuchni przygotowywano posiłki 
dla wszystkich mieszkańców bursy. Były one planowane na 8 dni wcześniej. Okre-
ślano także dokładną wielkość porcji przeznaczonej dla jednego studenta. Podstawą 
studenckiego wyżywienia był chleb, masło, ser oraz różnego rodzaju kasze. Podczas 
wspólnych posiłków (o 10 rano i 17 po południu) serwowano także piwo, szczególnie 
do kolacji, aby studenci nie szukali go w karczmach. Pobierający naukę często skarży-
li się na monotonię serwowanych dań. Brakowało zwłaszcza mięsa, a podczas postów 
ryb, nawet śledzi. Na płynące skargi komisja miała obowiązek reagowania poprzez 
lepszą organizację dostaw żywności do bursy i odpowiednie jej rozprowadzanie.

69 APS, AKS, I/4503, s. 1–3.
70 APS, FNMPwS, 2238, b. f.
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W momencie utworzenia pedagogium (1544 r.) naukę miało w nim rozpocząć 
24 młodzieńców, których po połowie wytypowali panujący wówczas książęta (Barnim 
IX, Filip I). Kandydaci musieli mieć ukończone co najmniej 12 lat i znać podstawy 
łaciny. Przewidywano, że nauka w szkole powinna trwać 8 lat, potem skrócono ją 
do 4 lat. Poza kandydatami książęcymi, mającymi zagwarantowane utrzymanie przez 
władców, do pedagogium mogli za opłatą w wysokości od 5 do 7 guldenów rocznie 
wstępować inni młodzieńcy znający podstawy łaciny71. W 1574 roku w bursie należącej 
do szkoły mogło jednorazowo zamieszkiwać nawet do 60 uczniów. Część młodzieży 
mieszkała poza samą szkołą w Szczecinie, a także poza murami miasta. Ostatecznie 
studentów Pedagogium Książęcego podzielono na trzy grupy. Pierwsza to osoby utrzy-
mywane całkowicie przez książąt (12 przez księcia szczecińskiego, 12 przez księcia wo-
łogoskiego), druga – nieco liczniejsza, ponad 30 osób, miała prawo mieszkać w bursie 
i korzystać z wyżywienia, za co wnosiła niewielkie czesne, wreszcie trzecia – licząca do 
kilkudziesięciu osób, to żacy mieszkający poza szkołą. Ze skromnych danych liczbo-
wych wynika, że w 1579 roku w pedagogium uczyło się 89 studentów, w 1614 roku – 
74 studentów, w 1651 roku – 186 studentów, wreszcie w 1658 roku – 114 studentów72. 
Niestabilność liczby przyjmowanych do pedagogium oraz liczby samych studentów 
wynikała z kilku czynników. Najważniejszym wśród nich był zwyczaj pobierania na-
uki w różnych ośrodkach akademickich. Żacy, podobnie jak czeladnicy, wędrowali 
zatrzymując się w różnych uczelniach i zapisując się na wykłady do znanych ówcześnie 
profesorów. Z zachowanych materiałów źródłowych można wyciągnąć wniosek, że 
w latach 1576–1666 przez mury uczelni przewinęło się około 5400 żaków73.

Codzienność studentów pedagogium była regulowana ścisłymi przepisami. 
Wstawano wcześnie, zazwyczaj o 5 rano, po czym udawano się do kościoła ma-
riackiego. Naukę rozpoczynano o 6 rano. Do głównego posiłku (obiadu) zasiada-
no o 10  rano. Po jedzeniu następowała przerwa i dopiero o godzinie 12 w połu-
dnie wznawiano zajęcia, które trwały do godziny 15. Potem odwiedzano kościół, 
aby w godzinach od 16 do 17 powtórzyć cały materiał wyłożony w ciągu dnia.  
O 17 zasiadano do kolacji, po posiłku, między godziną 19 a 20 powtarzano jeszcze 

71 B. Wachowiak, Szczecin…, s. 266–267, tenże, Pierwociny życia…, s. 190; Z. Mielcarek, B. Owcza-
rek, Od Pedagogium…, s. 27.
72 Z zachowanej najstarszej księgi wynika, że liczba zapisujących się na studia była bardzo zmienna, 
czasami tylko przekraczając 100 osób: M. Wehrmann, Aus Pommerns Vergangenheit. Abhandlungen 
zur pommerschen Geschichte, Stettin 1891, s. 95–96; tenże, Geschichte…, s. 30–31, 61–65; B. Wacho-
wiak, Pierwociny życia…, s. 197–202.
73 M. Wehrmann, Aus dem ältesten…, s. 92–94; tenże, Berühmte Schüler des Stettiner Pädagogiums, 
„Monatsblätter” 1894, t. 9, s. 129, tenże Geschichte…, s. 32–33; B. Wachowiak, Szczecin…, s. 358; 
Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 37–38, 40.
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raz całą, przyswojoną w ciągu dnia wiedzę. Wreszcie od godziny 20 przygotowywa-
no się do snu. Cisza nocna obowiązywała studentów o godzinie 21. W sumie w ciągu 
tygodnia studenci mieli 31 godzin zajęć, z czego sześć przypadało na teologię z nauką 
hebrajskiego, sześć godzin języka łacińskiego, sześć godzin rzymskich klasyków i trzy 
godziny nauki języka greckiego. Na wyższych latach dochodziła godzina historii, 
trzy godziny dialektyki i retoryki, trzy godziny matematyki z astronomią, wreszcie 
trzy godziny muzyki74. Ponadto codziennie powtarzano nabytą w ciągu dnia wiedzę. 
W dniach wolnych, przypadających na święta kościelne, nie było wykładów, za to 
studenci mieli obowiązek uczestniczyć w stosownych nabożeństwach. Nie prowa-
dzono także nauczania podczas odbywających się w Szczecinie kilka razy w roku 
jarmarków. Życie studenckie w mieście było obwarowane wieloma surowymi przepi-
sami. Żakom zakazywano pić piwo w karczmach, uprawiać gry hazardowe, pojedyn-
kować się, opuszczać bez zgody subrektora miasto, jeździć konno, łowić ryby, jeździć 
na łyżwach wreszcie polować. Z łamanie dyscypliny obowiązującej studentów prze-
widywano cały zestaw kar. W kolejności były to: publiczna nagana, kara pieniężna, 
pozbawienie posiłku, chłosta wreszcie wydalenie ze szkoły.

Na przełomie XVI i XVII wieku każdego roku do pedagogium wstępowało 
średnio około kilkudziesięciu uczniów. Byli to przede wszystkim Pomorzanie, ale 
nie brakowało chętnych z sąsiednich krajów: Brandenburgii, Meklemburgii, Śląska, 
Łużyc, Holsztynu, Miśni, Polski, Szwecji, Inflant75, a nawet dalekich Węgier. Pod 
względem statusu społecznego przeważali synowie pomorskich mieszczan, zwłasz-
cza ze Szczecina, Stargardu, Kołobrzegu, Koszalina czy też Trzebiatowa nad Regą76. 
Dzieci pomorskiej szlachty stanowiły zaledwie 8% uczniów zapisanych do peda-
gogium. Niektórzy ze studentów pochodzący ze wsi lub z ubogich mieszczańskich 
domów studiowali tylko dzięki uzyskiwanym stypendiom. Większość stypendiów 
fundowali szczecińscy książęta, do których zwracano się w tej sprawie z osobnymi 
petycjami. W źródłach archiwalnych zachowało się sporo dokumentów związanych 
z utrzymaniem ubogich studentów. Na przykład w 1563 roku burmistrz Pasewalku 
Baltzer Dargalten zwrócił się do książąt Jana Fryderyka i Bogusława XIII z prośbą 
o ufundowanie w szczecińskim Pedagogium Książęcym chociaż jednego stypen-
dium dla ubogiego studenta z jego miasta77. Obaj książęta w odpowiedzi z grudnia 

74 Descriptio…, s. 24, 40–42; S. Wesołowska, Das Fürstliche…, s. 114–118; Z. Mielcarek, B. Owczar-
ski, Od Pedagogium…, s. 35–36.
75 Porównaj: J. Kosman, Georg Mancel i inni Bałtowie w Pedagogium Książęcym w Szczecinie (materiał 
w druku).
76 M. Wehrmann, Aus dem ältesten…, s. 97-98 oraz A. Borysowska, Album…, s. 73-74.
77 APS, FNMPwS, 2242, b. f.
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tegoż roku wskazywali, że obecnie nie ma już środków na kolejne stypendia, ale 
jak tylko któryś ze stypendystów ukończy naukę, zwolnione miejsce zostanie za-
rezerwowane dla młodzieńca z Pasewalku. W tymże 1563 roku pismo w sprawie 
stypendium skierował do księcia Jana Fryderyka młody koszalinianin Martinus Be-
neke. Informował w nim władcę, że do tej pory jego rodzicom dobrze powodziło się 
finansowo, dzięki czemu mógł pobierać naukę w szkołach miejskich w Koszalinie, 
a potem w Stargardzie. Teraz jednak rodzice stracili większość majątku, przez co 
utrzymanie się na studiach w Szczecinie było dla niego już niemożliwe. Nie mając 
środków na kontynuowanie nauki, Beneke zwrócił się do Jana Fryderyka z prośbą 
o wsparcie finansowe. Pod wpływem napływających licznie petycji książęta pomor-
scy Jan Fryderyk, Bogusław XIII, Barnim X i Kazimierz VI (1563 r.) nakazali, aby 
władze pedagogium dokładnie oceniły liczebność, pilność i dyscyplinę studentów. 
Książęta podkreślali, że zwłaszcza stypendyści powinni być posłuszni, karni i robić 
postępy w nauce. W przeciwnym wypadku sugerowano żeby usuwać ich ze szko-
ły, a środki przydzielać nowym, którzy prosili o wsparcie, a jednocześnie rokowali 
nadzieję ukończenia studiów. Problem zbyt małej liczby stypendiów pozostał nie-
rozwiązany do końca funkcjonowania Pedagogium Książęcego, mimo że władcy po-
morscy jak mogli wspierali szczecińską uczelnię. Przykładowo, w lutym 1607 roku 
książę wołogoski Filip Juliusz przekazał kilkaset guldenów dla ubogich, ale pilnych 
i zdyscyplinowanych studentów pedagogium78. Mimo książęcego wsparcia, w listo-
padzie 1614 roku rada miejska Barth skierowała do książąt pomorskich Filipa Juliu-
sza i Filipa II79 prośbę o bardziej efektywne wsparcie ubogich studentów uczących 
się w Greifswaldzie i Szczecinie. Oczekiwano, aby książęta przyznali młodzieńcom 
z ubogich domów konkretny udział w dochodach, płynących do kas obu uczelni 
z dóbr ziemskich. Jedynie takie zabezpieczenie, zdaniem mieszczan z Barth, gwa-
rantowało uboższym Pomorzanom spokojne studiowanie. Z października 1620 roku 
znana jest kolejna petycja, tym razem mieszczanina z Wolina Bartolomeusa Schutte, 
który prosił księcia Franciszka I o wsparcie dla studiującego już w Pedagogium syna. 
W piśmie Schutte sugerował, aby książę zezwolił na wydzielenie z którejś prebendy 
należącej do fundacji mariackiej niewielkich stałych dochodów, pozwalających jego 
synowi na ukończenie edukacji80.

78 APS, FNMPwS, 2250, b. f.
79 APS, AKS, I/4503, s. 4–5.
80 APS, AKS, I/4503, s. 10–12.
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Narastające trudności i zamknięcie szkoły

Trudności w funkcjonowaniu szkoły rozpoczęły się wraz z dotarciem na Pomorze 
wojny trzydziestoletniej. W listopadzie 1627 roku na mocy tzw. kapitulacji fran-
zburskiej na tereny księstwa pomorskiego wkroczyły oddziały cesarskie, rozpoczy-
nając tym samym okupację zarządzanego przez Bogusława XIV Pomorza. W nowej, 
niekorzystnej sytuacji jeszcze w 1627 roku książę zawiesił wydawanie darmowych 
posiłków dla studentów pedagogium. Kwaterunki cesarskie wkrótce mocno ograni-
czyły dochody szkoły, które zaczęły gwałtownie spadać. Za lata 1626–1627 zamiast 
spodziewanych około 15 439 guldenów całego dochodu (w pieniądzu i naturze), do 
kasy szkoły wpłynęła jedynie równowartość 9095 guldenów; w latach 1632–1633, 
gdy Pomorze znajdowało się już pod okupacją szwedzką, pedagogium uzyskało do-
chód wynoszący zaledwie 4522 guldeny. W latach 1641–1642 spadł on do poziomu 
1715 guldenów. Wraz z kurczącymi się dochodami zaznaczał się coraz głębszy spadek 
liczby studentów. Mimo narastających problemów, rektor Johan Micraelius (rektor 
od 1642 r.) skutecznie ustabilizował sytuację uczelni wykorzystując w znacznym 
stopniu wsparcie finansowe władców Szwecji81. Po jego śmierci w 1658 roku doszło 
jednak do zapaści ekonomicznej uczelni, chociaż narastające problemy finansowe 
były już widoczne w połowie lat 50. XVII wieku. Trudności ekonomiczne pociągnę-
ły za sobą rozprężenie dyscypliny zarówno wśród nauczycieli, jak i studentów. Dra-
stycznie spadła także liczba chętnych do studiowania w szczecińskim pedagogium. 
Jednocześnie wojna, jaką prowadziła Szwecja w Polsce (lata 1655–1660) i oblęże-
nie samego Szczecina przez wojska cesarskie i brandenburskie (1659 r.) nie sprzy-
jały gruntownej reformie szkoły. Dopiero po zawarciu pokoju oliwskiego (1660 r.) 
władze szwedzkie rozpoczęły intensywniejsze zabiegi mające na celu przeprowadze-
nie zmian. W 1663 roku w ramach wizytacji wszystkich szkół na szwedzkim Po-
morzu, lustrowano także Książęce Pedagogium, stwierdzając, że szkoła znajduje się 
w całkowitym upadku. W tej sytuacji, w 1666 roku powołano specjalną komisję do 
gruntownego zbadania stanu uczelni. W wyniku jej prac okazało się, że stan szkoły 
wyklucza już jej odnowienie82, dlatego w 1667 roku zdecydowano się na rozwiąza-
nie Książęcego Pedagogium. Postulowano jednocześnie, aby w jego miejsce stwo-
rzyć w Szczecinie nową uczelnię, zbudowaną na bazie pedagogium i uniwersytetu 
w Greifswaldzie, którego stan również pozostawiał sporo do życzenia, jednak na 

81 M. Wehrmann, Aus dem ältesten…, s. 94–95; K. Krickeberg, Johann…, s. 11–13.
82 H. Nimtz, Die Schliessung des Stettiner Pädagogiums im Jahre 1666 und der Rektor Termellius, 
„Monatsblätter” 1939, t. 53, s. 65–67.
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skutek intensywnych protestów profesury greifswaldzkiej do połączenia nie doszło. 
Szwedzi zdecydowali się wobec tego powołać w Szczecinie nową szkołę o charakterze 
półwyższym tzw. Gimnazjum Carolinum (na cześć króla szwedzkiego Karola XI)83.

Pedagogium Książęce funkcjonujące w latach 1544–1667 odegrało bardzo 
istotną rolę w kulturze ówczesnego Pomorza. Dydaktyce, ale także i kulturze słu-
żył założony przy pedagogium teatr. Wystawiane sztuki, głównie komedie Paluta 
czy dramaty Seneki, uzupełniał repertuar odnoszący się do Biblii czy też oparty na 
próbkach literackich profesorów szkoły. Szczecińska uczelnia, mimo protestanckie-
go oblicza, rozpowszechniała na Pomorzu wiedzę humanistyczną stając się jednym 
z pomorskich centrów naukowych. Tu również skupiało się szczecińskie życie lite-
rackie, a profesorowie pedagogium tworzyli typowe dla epoki gatunki literackie jak 
na przykład: mowy pochwalne, panegiryki czy elegie. Można w sumie stwierdzić, 
że Książęce Pedagogium zaspokajało potrzeby kulturalne i naukowe Szczecina oraz 
księstwa szczecińskiego, kształciło kadry niezbędne dla prawidłowego funkcjonowa-
nia kościoła protestanckiego, administracji książęcej czy też administracji miejskiej.

Wśród wychowanków pedagogium wielu odegrało istotną rolę w skali całego 
Pomorza. Do najbardziej znanych absolwentów szczecińskiego szkoły należy zali-
czyć: Paula Friedeborna – sekretarza, a następnie burmistrza Szczecina i kronikarza 
miasta, Daniela Cramera – pastora kościoła mariackiego w Szczecinie, wykładowcę 
teologii i rektora pedagogium oraz autora kroniki Kościoła pomorskiego – Johannesa 
Micraeliusa, teologa, filozofa i historyka wykładowcę, a następnie rektora pedago-
gium, a także autora obszernej kroniki Pomorza wreszcie Friedricha Runge – profe-
sora prawa na Uniwersytecie w Greifswaldzie i kanclerza księcia Bogusława XIV84. 
Wśród osób kończących Książęce Pedagogium, obok mieszczan, wymienić można 
także licznych przedstawicieli pomorskich rodów szlacheckich, w tym członków 
rodzin: von Puttkammer, von Glasenapp, von Manteuffel, von Wedel, von Borck, 
von Köller, von Ramin, von Kleist, von Osten, von Maltzahn, von Wussow, von 
Schwerin, von Flemming, von Zastrow czy von Behr. Niektórzy wychowankowie 
pedagogium pełnili potem ważne funkcje w administracji książęcej, brandenburskiej 
bądź szwedzkiej, jak choćby Martin Chemnitius – tajny radca i generalny komi-
sarz szwedzki na Pomorzu, Henrich Schwallenberg – tajny radca elektora Fryderyka 
Wilhelma, Bertold Krakewitz (Krackewitz) – Generalny Superintendent Pomorza 
Przedniego czy też Christoff Zastrow – tajny radca Bogusława XIV i prezydent Ksią-
żęcego Sądu Nadwornego.

83 B. Wachowiak, Szczecin…, s. 433–434; G. Wandel, Das Marienstiftsgymnasium…, s. 96–97.
84 M. Wehrmann, Berühmte…, s. 130–133; tenże, Aus dem ältesten..., s. 98–100.
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Szczecińskie akademickie szkoły średnie  
w II połowie XVII i XVIII wieku

Gimnazjum Karolińskie (lata 1667–1716)

Okoliczności i czas powstania

Mimo zabiegów rektora Johannesa Micraeliusa (rektora w latach 1642–1658), a tak-
że władców szwedzkich – nowych protektorów Pedagogium Książęcego w Szczeci-
nie, szkoła pogrążyła się w kryzysie, który objął wszystkie dziedziny życia uczelni 
(kadra, liczba studiujących, dyscyplina studentów) i jej podstawy finansowe, czyli 
majątek Fundacji Mariackiej1. Dostrzegł to król Karol XI, który polecił namiestni-
kowi prowincji pomorskiej i marszałkowi Carlowi Gustavowi Wranglowi przeprowa-
dzić wizytację pedagogium w 1666 roku. Protokół komisji potwierdził fatalny stan 
uczelni, a przedstawione propozycje obejmowały likwidację pedagogium i w jego 
miejsce powołanie nowej uczelni lub połączenie szczecińskiej szkoły z Uniwersyte-
tem w Greifswaldzie2.

1 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums 1544–1894, w: Festschrift zum dreihundert-
fünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin am 24. und 25. September 
1894, Stettin 1894, s. 62, 64–65, 75; B. Wachowiak, Szczecin w okresie przewagi państwa feudalnego 
(1478–1713), w: Dzieje Szczecina, t. II: Wiek X–1805, red. G. Labuda, Poznań 1985, s. 433.
2 J.C.C. Oelrichs, Geweschslte Schriften verschiedener grosser Männer vor und wider die ehemahls vor-
gewesene Verlegung der Universität Greifswald nach Stettin 1666, w: tenże, Historisch-Diplomatische 
Beyträge zur litterarischen Geschichte fürnehmblich des Hertzogthums Pommern, 2. Theil, Berlin 1790, 
s. 19–31; M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 52–53; B. Wachowiak, Szczecin 
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Władze w Sztokholmie m.in. za sprawą profesora Davida Meviusa, wybitne-
go prawnika pomorskiego, wiceprezydenta Trybunału w Wismarze i szwedzkiego 
polityka uznały, że pierwsza ze wspomnianych propozycji będzie najkorzystniejsza. 
Na początku 1667 roku Pedagogium Książęce w Szczecinie zostało zlikwidowane, 
podjęto także decyzję, aby w jego miejsce powołać szkołę akademicką – Regium 
Gymnasium Carolinum. Patronem szkoły został monarcha szwedzki Karol XI. Uro-
czyste otwarcie nowej uczelni w Szczecinie nastąpiło 24 listopada 1667 roku3.

Postanowienie o powołaniu nowej szkoły w Szczecinie wiązało się nie tylko 
z złym stanem pedagogium, ale także z ówczesnymi trendami w pedagogice oraz 
organizacji szkolnictwa, polegającymi na tworzeniu akademickich gimnazjów, szkół 
będących pośrednią formą między szkołą wyższą a szkołą miejską (łacińską)4. Po-
dobne placówki działały w Elblągu, Gdańsku czy Toruniu, będąc miejscem kształ-
cenia, ale także nauki i kultury5. Nowa szkoła w Szczecinie podkreślała nadal swój 
akademicki charakter, co było widoczne w postawach nauczycieli zajmujących się 
obok dydaktyki również pracą naukową, ale także w szkolnym zapleczu naukowym 
i dydaktycznym (biblioteka, ogród botaniczny, prosektorium, drukarnia)6.

Organizacja i podstawy materialne

Organizację szkoły określono w przepisach statutu (Verfassung) wydanego 18 paź-
dziernika 1667 roku w Wołogoszczy (Wolgast) przez namiestnika C.G. Wrangla7. 

w okresie…, s. 433; Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 1985, s. 61–63.
3 Acta Inaugurationis Gymnasii Carolini, Stetini [1667–1668], wszędzie. Zob. również: Archiwum 
Państwowe w Szczecinie (dalej AP Szczecin), RiS, sygn. 788, wszędzie. Uroczyste kazanie wygłosił 
dr Joachim Fabricius, generalny superintendent oraz profesor pedagogium i gimnazjum, pastor (pro-
boszcz) kościoła mariackiego w Szczecinie. Fons sapientiae, Stetini in Gymnasio Carolino ex Dei Gratia 
Reclusus, Der Weissheit Brunn zu Stettin im Carolinischen Gymnasio auss Gottes Gnade wider eröfnet: 
[…], Stettin 1668, s. 1–48; Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 63; S. Wesołowska, Das 
Fürstliche Pedagogium bzw. Gymnasium Carolinum in Stettin, w: Die Universität Greifswald in der 
Bildungslandschaft des Ostseeraums, red. D. Alvermann, N. Jörn, J.E. Olesen, Berlin 2007, s. 119–120.
4 Verfassung des Gymnasii Carolini zu Alt. Stettin: Wie dasselbe im Nahmen Dess Durchläuchtigsten, 
Grossmächtigsten, Fürsten und Herrn Hn. Carln dess Elfften der Schweden, Gothen und Wenden Königs 
und Erbfürsten […], Alt. Stettin 1667, Cap. I.
5 O gimnazjach akademickim w Gdańsku i Toruniu m.in. zob. Gdańskie Gimnazjum Akademickie. 
Szkice z dziejów, red. E. Kotarski, Gdańsk 2008; K. Podlaszewska, S. Salmonowicz, Z. Zdrójkowski, 
Krótka historia Gimnazjum Toruńskiego, Toruń 1968..
6 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 79; Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pe-
dagogium…, s. 64; Z Szultka, Główne linie rozwoju szkolnictwa na drugiej połowie XVII i początkach 
XVIII wieku, w: Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. II, cz. 3, Poznań 2003, s. 452.
7 Verfassung des Gymnasii Carolini zu Alt. Stettin…, s. 1–20. Statut gimnazjum składał się 
z 11 rozdziałów.
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Statut Gimnazjum Karolińskiego z 1667 roku
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Podstawą ekonomiczną Gimnazjum Akademickiego była nadal zreformowana Fun-
dacja Mariacka, której dobra miały przynosić dochody na rzecz utrzymania kościoła 
mariackiego, zabudowań szkoły, profesury, a także uczniów (Verfassung, Cap. IX). 
Ponadto szkoła odziedziczyła po pedagogium siedzibę, czyli budynki w kompleksie 
kościoła mariackiego, który stał się również świątynią uczelni8.

Nadzór nad fundacją, a także szkołą sprawowało kuratorium złożone z czterech 
członków – dwóch urzędników, kanclerza oraz radcy Rejencji Szwedzkiej, a także 
dwóch reprezentantów stanów pomorskich pochodzenia szlacheckiego (Verfassung, 
Cap. X). Bezpośrednio sprawami działalności fundacji zajmował się administrator, 
który odpowiadał również za sprawy ekonomiczne i gospodarcze Gimnazjum Karo-
lińskiego. Długoletnim administratorem był Braunschweig. W związku z przejęciem 
części terenów Pomorza Szwedzkiego (pas ziemi na prawym brzegu Odry, jez. Dą-
bie i Zalewu Szczecińskiego z Kamieniem i Goleniowem) przez Brandenburgię na 
podstawie pokoju w St. Germain w 1679 roku elektor Fryderyk Wilhelm powołał 
w 1681 roku, dla posiadłości fundacji położonych na tym terenie i będących pod jego 
panowaniem, odrębnego administratora, który zarządzał majątkiem i przekazywał 
dochody do gimnazjum9.

Kuratorium, a także władze prowincjonalne miały prawo do ingerencji w dzia-
łalność fundacji i szkoły, zwłaszcza w przypadkach występowania nieprawidłowo-
ści w ich funkcjonowaniu. Jednym z elementów kontroli mogły być wizytacje (Ver-
fassung, Cap. XI). W okresie istnienia Gimnazjum Karolińskiego przeprowadzono 
jednak tylko jedną taką kontrolę w 1703 roku – zarządzenie jej wynikało ponownie 
ze złego funkcjonowania fundacji, a także z problemów dydaktycznych i wychowaw-
czych w gimnazjum. Ponadto władze szwedzkie, nakazując wizytację szczecińskiego 
Gimnazjum Akademickiego, ponownie podjęły rozważania o możliwość przenie-
sienia z Greifswaldu do Szczecina uniwersytetu i połączenia obu uczelni w jedną 
placówkę10.

8 Na temat budynku kościoła mariackiego, zabudowań szkolnych Pedagogium Książęcego i Gimna-
zjum Karolińskiego (Akademickiego od 1716 r.), a także majątku fundacji zob. C. Fredrich, Die ehe-
malige Marienkirche in Stettin und ihr Besitz, Teil 1, „Baltische Studien” NF 1918, Bd. 21, s. 143–246; 
Teil 2, „Baltische Studien” NF 1920, Bd. 23, s. 3–60 (o pomieszczeniach szkoły s. 27–43, o majątkach 
ziemskich fundacji s. 56–60).

9 Administrator kierował personelem gospodarczym i administracyjnym fundacji, AP Szczecin, 
Gimnazjum Mariackie w Szczecinie (dalej GMS), sygn. 1147; AP Szczecin, Fundacja Najświeższej 
Marii Panny (dalej FNMP), sygn. 1450, k. 1–15, sygn. 1483; M. Wehrmann, Geschichte des Marien-
stifts-Gymnasiums…, s. 75, 87.
10 AP Szczecin, FNMP, sygn. 4 (reces wizytacji 6.12.1703 r.); M. Wehrmann, Geschichte des Marien-
stifts-Gymnasiums…, s. 88. Rozważania o połączeniu obu szkół w Greifswaldzie i Szczecinie w jedną 
uczelnię pojawiły się kilkakrotnie w okresie panowania szwedzkiego, m.in. przy wizytacji Pedagogium 
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Infrastruktura szkoły

Jak wyżej wspomniano, szkoła znajdowała się w kompleksie budynków przy kościele 
mariackim, dawnej siedzibie pedagogium. Tu znajdowało się audytorium główne, 
sale wykładowe, biblioteka, prosektorium, mieszkania urzędników fundacji, a także 
profesorów i bursa szkolna11.

Szczególne miejsce zajmowała biblioteka, której zbiór wykorzystywany był do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także pracy naukowej profesorów i studentów. 
Gimnazjum w 1667 roku przejęło w całości bogaty zbiór książek zlikwidowanego 
pedagogium, zawierający liczne rękopisy, kodeksy, inkunabuły i książki będące po-
zostałością po średniowiecznej bibliotece Kapituły Mariackiej w Szczecinie, a także 
pochodzące z darów książęcych, szlachty i mieszczan, zakupów oraz pozostawione 
przez dawnych profesorów szkoły. W połowie XVII wieku zbiór biblioteczny liczył 
ok. 3 tys. tomów książek i manuskryptów. W 1677 roku biblioteka została znisz-
czona w trakcie oblężenia (pożar kościoła i szkoły) Szczecina przez wojska branden-
burskie12. 

W 1681 roku pomieszczenie biblioteki nad wschodnim krużgankiem z pół-
nocnej strony kościoła mariackiego zostało odbudowane. Pomieszczenie było dawną 
kaplicą i miało powierzchnię nieco większą niż 100 m2 (wymiary 24 na 44 stopy 
reńskie13)14. Zbiór biblioteki szczecińskiej uczelni ponownie dość szybko stał się jed-
ną z najważniejszych kolekcji bibliofilskich na Pomorzu. Jej zawartość w począt-
kach XVIII wieku dzieliła się na 26 działów i obejmowała m.in. dzieła religijne, 
filozoficzne, historyczne, filologiczne, nauk ścisłych i przyrodniczych, medycyny 
i prawa. Prócz drukowanych książek, do jej zasobu włączano także nabywane ręko-
pisy, spuścizny po profesorach szkoły i innych osobistościach, np. Andreasie Mül-
lerze z Gryfina, orientaliście, rzekomym odkrywcy metody szybkiej nauki języka 
chińskiego. W 1713 roku katalog biblioteki obejmował 2050 tytułów książek nie 
licząc przekazanych w 1710 roku zbiorów radcy Detleva Marcusa Friese. Z kolei 

w 1666 r., które stało się podstawą do reorganizacji szkoły w Gimnazjum Karolińskie w 1667 r., ale 
także w latach 80. i 90. XVII w. oraz w pierwszym dziesięcioleciu XVIII w. D. Alvermann, Greifs-
walder Universitätsreformen 1648–1815, w: Die Universität Greifswald in der Bildungslandschaft…, 
s. 74–81.
11 C. Fredrich, Die ehemalige Marienkirche…, Teil 2, s. 27–43
12 M. Wehrmann, Geschichte der Bibliothek des Marienstifts-Gimnasiums, „Baltische Studien” AF 
1894, Bd. 4, s. 197–206.
13 Stopa reńska (Rheinische Fuss) – 0,3139 m. 
14 Wg C. Fedricha pokój biblioteki miał długość 17,25 m, C. Fredrich, Die ehemalige Marienkirche…, 
Teil 2, s. 24–25.
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Plan biblioteki Gimnazjum Karolińskiego w Szczecinie z początku XVIII wieku

AP Szczecin, GM, sygn. 1310.
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według opisu sporządzonego do projektu pomieszczenia biblioteki z 1702 roku, jej 
zbiór obejmował łącznie 5969 tomów książek w czterech formatach (folio, quarto, 
octavo, duodecimo)15.

Opiekę nad biblioteką sprawował archidiakon, a także z własnej inicjatywy za-
interesowani profesorowie, którzy okresowo prowadzili prace katalogowe. W 1712 
roku Joachim Sandern został profesorem języka hebrajskiego, archidiakonem i bi-
bliotekarzem gimnazjum (Professorem, Archidiaconum undt Bibliothecrium). Do za-
dań związanych z opieką nad biblioteką należało m.in. opracowanie katalogu gene-
ralnego i specjalnego16.

Wiele książek, druków będących w księgozbiorze biblioteki wydrukowano 
w szczecińskich oficynach, które posiadały przywilej królewski nadający im wyłącz-
ność na wydawanie publikacji gimnazjum. W 1647 roku prawo do druku wydaw-
nictw szkolnych pedagogium otrzymał Georg Götzke (1582–1663), który w Szcze-
cinie miał zakład drukarski już za panowania Bogusława XIV17. W połowie XVII 
wieku G.  Götzke prowadził oficynę z zięciem Danielem Starcke, który utrzymał 
przywilej na wyłączność wydawania publikacji Pedagogium Książęcego po śmierci 
teścia w 1663 roku, a także po przekształceniu szkoły w Gimnazjum Karolińskie18. 
Publikacje szkolne wychodziły w niewielkich nakładach, zwykle 100 egzemplarzy19. 
W 1703 roku przywilej na druk książek i druków ulotnych fundacji mariackiej oraz 
gimnazjum wykupił od wdowy po Danielu Starcke Gabriel Dahl, prowadzący już 
konkurencyjną drukarnię rodziny Rhetów20.

Nową nieruchomością należącą do szkoły był ogród botaniczny (hortus botani-
cus), który wykorzystywano podczas zajęć dydaktycznych i był miejscem badań pro-
fesorów, zajmujących się naukami przyrodniczymi i medycznymi. Zgodnie ze sta-
tutem, jego opiekunem miał być profesor medycyny (Verfassung, Cap. VII). Ogród 

15 AP Szczecin, GMS, sygn. 1308, 1310, 1311; M. Wehrmann, Geschichte der Bibliothek…, s. 206–
212.
16 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1448, k. 224–228.
17 J.G.Th. Grässe, Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, Leipzig 
1832, Bd. 3, Abt. 1, s. 187–188; G. Mohnike, Die Geschichte der Buchdruckerkunst in Pommern, Stettin 
1840, s. 17–22; Ch. Reske, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet, 
Wiesbaden 2007, s. 863–864.
18 W 1atach 80. XVII w. Daniel Starcke starał się o rozszerzenie przywileju drukarskiego na wydaw-
nictwa urzędowe Rejencji Szwedzkiej w Szczecinie (Schwedische Regierung in Stettin), Konsystorza 
Ewangelickiego w Szczecinie (Evangelisches Konsistorium in Stettin), jednak drukarnia Friedricha 
Ludwiga Rhetego mająca monopol na te wydawnictwa utrzymała swój przywilej. 
19 Z każdej wydrukowanej książki, broszury, druku ulotnego jeden egzemplarz był przekazywany do 
archiwum gimnazjum i fundacji. AP Szczecin, GMS, sygn. 1309. 
20 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1469, wszędzie. G. Dahl już w 1700 r. żeniąc się z wdową po Friedrichu 
Ludwigu Rhete przejął działającą od 1592 r. w Szczecinie oficynę tej rodziny.
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Opis i plan ogrodu botanicznego Gimnazjum Karolińskiego w Szczecinie,  
założonego przez dr Johanna Zandera w 1669 roku

AP Szczecin, FNMP, sygn. 880.
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założył doktor Johann Zander w 1669 roku w miejscu książęcego sadu i warzyw-
niaka na Łasztowni przy bastionie Planderwercke21. Pierwotnie ogród obejmował 
powierzchnię ok. 1 ha (480 x 222 stopy)22, a rosło w nim m.in. 14 krzewów winorośli 
małych i dwa dużych, 53 drzew wiśni, 25 grusz i śliw. Już po trzech latach in horto 
botanico posadzono 500 różnych roślin, jednak w trakcie oblężenia Szczecina w 1677 
roku ogród, podobnie jak kościół mariacki i budynki szkoły zostały zniszczone23.

Po zakończeniu wojny brandenbursko-szwedzkiej w 1679 roku, dr Johann Zan-
der przystąpił do odbudowy ogrodu, lecz mimo licznych zabiegów, pisania memo-
riałów do władz fundacji, administracji prowincjonalnej i króla, nie udało mu się go 
odnowić. Dopiero jego następca na stanowisku profesora medycyny – doktor Chri-
stian Lembke (1696–1704), doprowadził do ponownego odtworzenia ogrodu bota-
nicznego. Dzięki jego staraniom fundacja zaangażowała ogrodnika i mistrza sztuki 
(Kunstmeister) Johanna Ottona Grassmanna, który w 1701 roku przystąpił do nowej 
aranżacji ogrodu botanicznego, który stał się wizytówką szkoły, miał także spełniać 
rolę przyszłego ogrodu uniwersyteckiego, co planował już J. Zander24.

Nowy ogród botaniczny miał kształt nieregularnego wieloboku (o pow. ok. 
8 tys. m2)25 i nadal pełnił funkcje dydaktyczne i naukowe. W budynku ogrodowym 
znajdowała się sala wykładowa, a profesor Ch. Lembke organizował w niej dla stu-
dentów pokazy roślin i przeprowadzał eksperymenty. Rośliny były opisywane, kata-
logowane, badano ich właściwości lecznicze i konsumpcyjne (żywieniowe). Starano 
się też je systematyzować – klasyfikować naukowo.

Działalność szkoły przerywana była wydarzeniami nadzwyczajnymi, najczę-
ściej były to wojny, oblężenia, przemarsze wojsk, a także zarazy (epidemie). Jeszcze 
w okresie działania pedagogium, Szczecin był miejscem koncentracji wojsk szwedz-
kich maszerujących przeciwko Polsce w 1655 roku, a następnie był oblegany przez 
wojska cesarskie i brandenburskie w 1659 roku. Wydarzenia ta miały istotny wpływ 
na pogłębienie złego stanu książęcej szkoły. Podobne problemy dotknęły również 

21 Ogród położony był na terenach rolniczych w południowej części Łasztowni, przy późniejszej ulicy 
Pladrinstrasse (dziś ul. Celna), w pobliżu Parnicy i kanału Zielonego. Zob. Plan de la ville de Stettin, 
Anno MDCCXXI (AP Szczecin, Zbiór kartograficzny, sygn. 815).
22 Stopa (Fuss) – miara długości; stopa pomorska miała długość 29,5 cm, R. Biederstedt, Münzen, 
Gewichte und Masse…, s. 50.
23 AP Szczecin, FNMP, sygn. 880, brak paginacji, sygn. 1494, k. 1–5; M. Wehrmann, Ein botanischer 
Garten in Stettin, „Monatsblätter” 1892, s. 100–102. Johann Zander wykonał katalog posadzonych 
roślin, który został wydany drukiem. M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 80.
24 AP Szczecin, FNMP, sygn. 881 (tu m.in. umowa z administratora fundacji z Johannem Otto 
Grassmannem na założenie ogrodu, a także jego projekt), sygn. 1488.
25 Długość boków wynosiła – północnego 445 stóp, południowego 393 stopy, wschodniego 193 
stopy, a zachodniego 156 stóp. 
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Gimnazjum Karolińskie w 10 rocznicę powołania szkoły. Wojna zaczęła się w 1674 
roku, gdy Szwecja, sojusznik Francji, wystąpiła przeciwko Brandenburgii, sprzymie-
rzeńcowi cesarskiemu w trwającym konflikcie o Niderlandy. Po początkowych suk-
cesach wojska Karola XI zostały zmuszone do odwrotu i elektor Fryderyk Wilhelm 
zaatakował pomorską prowincję Szwecji. Jesienią 1676 roku wojska brandenburskie 
oblegały Szczecin bez powodzenia, ale już latem 1677 roku, elektor podjął się no-
wego ataku na miasto. W wyniku huraganowego ostrzału Szczecina przez artylerię 
brandenburską w mieście uległo zniszczeniu wiele budynków, w tym kościół mariac-
ki i zabudowania gimnazjum, w tym budynek audytorium i biblioteka26.

W Boże Narodzenie 1677 roku mieszczanie i załoga szwedzka, nie otrzymaw-
szy pomocy, poddali się – 6 stycznia 1678 roku Wielki Elektor wkroczył do Szcze-
cina, którego mieszkańcy złożyli mu hołd. Elektor chciał zatrzymać miasto i ujście 
Odry, ale na podstawie ustaleń pokoju w St. Germain musiał je zwrócić 3 grudnia 
1679 roku Szwecji27.

W okresie panowania nad Szczecinem monarcha brandenburski dał się poznać 
także jako patron fundacji i królewskiego gimnazjum. Obiecał odbudowę zabudowań 
szkoły i kościoła, a także zajmował się bieżącymi sprawami, m.in. angażowaniem na 
wakujące etaty nowych profesorów. Brandenburski monarcha zaproponował w 1678 
roku, a następnie zatwierdził 4 kwietnia 1679 roku, nowego rektora, którym został 
teolog Johann Ernst Pfuel, asystent z Uniwersytetu w Greifswaldzie28 – z tej okazji 
nowy rektor i profesor wygłosił wykład, a na jego cześć odbył się koncert29.

Odbudowa budynków gimnazjum nastąpiła dopiero po odzyskaniu Szczecina 
przez Szwedów. W 1681 roku odbudowano audytorium i bibliotekę, a w początkach 
XVIII wieku zakończono remont kościoła mariackiego. Część zabudowań jednak 
nigdy nie została odbudowana po oblężeniu 1677 roku30.

26 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 84–87; M. Wehrmann, Geschichte der 
Bibliothek…, s. 206; S. Wesołowska, Das Fürstliche Pedagogium…, s. 122.
27 B. Wachowiak, Szczecin w okresie…, s. 428–430.
28 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1445, k. 1–8; AP Szczecin, RiS, sygn. 788, s. 247–248; M. Wehrmann, 
Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 85–86.
29 Er Erneuete und erfreuete Parnass, welchem der Edlen, Gross Achtbahren und Hochgelahrten Herrn 
Johannii Ernesto Pfuel, Wolverordneten Rectori des Churfl. Stettinischen Poedagogii Kurz nach ange-
tretenem Rectorat, zur schuldigen Aufwartung, in einer Abend Music, nebst Anerbietung ihres willigsten 
Gehorsahms am 27. April des 1679 Jahres vorgestellet Die noch übrige in oberwehntem Paedagogio Studi-
rende. AP Szczecin, RiS, sygn. 788, k. 249–254.
30 B. Wachowiak, Szczecin w okresie…, s. 435; Z Szultka, Główne linie rozwoju szkolnictwa…, s. 452.
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Propozycja elektora Fryderyka Wilhelma ze stycznia 1678 roku  
powołania na rektora Gimnazjum Karolińskiego teologa Johanna Ernsta Pfuela

AP Szczecin, FNMP, sygn. 1445, k. 1–8.
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Program nauczania

Zakres studiów w gimnazjum obejmował nauki klasyczne – łacinę, grekę, hebrajski, 
historię kościoła i świata, logikę, retorykę, ale także arytmetykę, geometrię, astrono-
mię (sphaerica), etykę, politykę i fizykę (nauki przyrodnicze). Poza tym statut szkoły 
wprowadzał dla studentów zajęcia z prawa (principia juris), a także zajęcia z medycy-
ny (studium medicinae) (Verfassung, Cap. III)31.

W kształceniu uwzględniono również poezję (poetykę) i muzykę, których po-
znanie uważano za istotny element ćwiczeń duchowych. Zajęcia z tych przedmiotów 
odbywały się m.in. w ramach chóralnych śpiewów w trakcie nabożeństw w kościele 
(Verfassung, Cap. VI), ale także koncertów i przedstawień. Nauczycielami muzyki 
byli kantorzy kościoła mariackiego. W latach 1678–1681 zajęcia z muzyki prowa-
dził już instrumentalista (organista) i śpiewak Christiana Friedrich Wolf, a następnie 
kantor Szkoły Miejskiej (Ratsschule) Joachim Mewius (Mevius). Dopiero od 1696 
roku alumni gimnazjum uczyli się śpiewu i gry ponownie pod kierunkiem kantora 
kościoła mariackiego – Christiana Friedricha Wolfa32. Z kolei poezji uczyli subrekto-
rzy, będący profesorami greki (profesores graecae linguae). Funkcje nauczycieli poezji 
i greki łączono z funkcją kantora i dyrektora muzycznego kościoła mariackiego. Oba 
te stanowiska pełnił w latach 1684–1696 Paul Jetze33.

Z kolei profesor filozofii i konrektor w gimnazjum prowadził zajęcia z historii 
oraz wymowy/retoryki (historiarum et eloquentiae). Doktor Nicolaus Andreas Pom-
pejus z Wittenbergii obejmując stanowisko konrektora i nauczyciela retoryki objął 
też stanowisko profesora prawa (profesor juris et eloquentiae)34.

W końcu XVII wieku program szkolny poszerzono o naukę języków nowożyt-
nych, używanych przez ówczesne elity umysłowe i polityczne, czyli włoskiego i fran-
cuskiego. Pierwszym lektorem tych języków (Lector Linguarum Gallica et Italica) 

31 Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 63–64.
32 Ch.F. Wolf miał tytuł profesora muzyki w gimnazjum w latach 1696–1721, choć M. Wehrmann 
w monografii gimnazjum określa go tylko kantorem bez tytułu profesora muzyki. Również wcze-
śniejszego nauczyciela muzyki, Friedricha Wolfa, M. Wehrmann określa tylko instrumentalistą, choć 
w aktach fundacji tytułowany jest on również jako śpiewak (musicus instrumentalis et vocalis). Pracował 
on w kościele mariackim już w 1662 r. Innymi muzykami w gimnazjum i kościele mariackim byli: 
w latach 1681–1695 Christian Heinrich Aschenbrenner, a w latach 1695–1725 Heinrich Zeumer. 
AP Szczecin, FNMP, sygn. 1467, 1470; AP Szczecin, GMS, sygn. 2; S. Wesołowska, Das Fürstliche 
Pedagogium…, s. 120. M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 91.
33 Paul Jetze był profesorem języka greckiego w latach 1684–1728, AP Szczecin, FNMP, sygn. 1470.
34 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1474, k. 31–89.
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był w 1699 roku Johann Peter Gergers, a po dwóch latach, w 1701 roku zastąpił go 
magister Gabriel Mariano35.

Zgodnie ze statutem, ważnym elementem kształcenia studentów, ale też i ba-
dań prowadzonych przez preceptorów gimnazjum, były nauki przyrodnicze, w tym 
także medycyna (studium medicum). Podstawą badań medycznych doktora Johann 
Zander, będącego profesorem medycyny w gimnazjum, a także studiów medycznych 
alumnów szkoły, były ćwiczenia z anatomii prowadzone na zwłokach (Verfassung, 
Cap. VII).

Pragnieniem wykładowców medycyny, wspomnianego już J. Zandera, a także 
jego następców w gimnazjum, Christiana Lembkego oraz Carla Friedricha Luthera 
było powołanie uniwersyteckiej szkoły lekarskiej, co widoczne było w ich pracach 
organizacyjnych (ogród botaniczny, prosektorium), ale także w petycjach do władz 
na ten temat36.

Życie w Gimnazjum Karolińskim nie sprowadzało się tylko do zajęć dydaktycz-
nych prowadzonych ze studentami czy pracy naukowej kadry profesorskiej. Szkoła 
pełniła również rolę centrum kulturalnego w mieście. Odbywały się tam dysputy 
na tematy naukowe, społeczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne i inne. 
Profesorowie, rektorzy dyskutowali między sobą, ale także zapraszano do debat gości. 
W 1685 roku rektor Johann Ernst Pfuel wystąpił w dyspucie teologicznej z rektorem 
Szkoły Miejskiej Georgiem Wehlingiem37. Część imprez związana była z uczczeniem 
ważnych wydarzeń (świąt) albo pobytem w mieście osobistości, najczęściej książąt, 
królów lub członków ich rodzin38. Takie spotkania kulturalne (koncerty, recytacje 
poezji, przedstawienia teatralne) organizowane były m.in. na część przybycia królo-
wej polskiej Katarzyny Leszczyńskiej i jej teściowej Anny Leszczyńskiej, które w la-
tach 1705–1711 rezydowały na szczecińskim zamku39.

Wydarzenia dziejące się w Gimnazjum Karolińskim były szeroko opisywa-
ne w drukach ulotnych (wiersze, mowy ślubne, pogrzebowe itp.) autorstwa jego 

35 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1485, k. 1–21.
36 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1494, k. 1–46.
37 AP Szczecin, GMS, sygn. 2. 
38 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 83–84; S. Wesołowska, Das Fürstliche 
Pedagogium…, s. 121. W listopadzie 1668 r. w Gimnazjum Karolińskim zorganizowano obchody 
rocznicy uwolnienia miasta od oblężenia przez wojska cesarskie i brandenburskie w 1659 r. Podobne 
imprezy przygotowano w 1669, 1673 i 1674 r. 
39 M.in. Als die Durchlauchtigste Grossmächtigste Königin und Frau Catharina Ihro Königl. Majest.
in Pohlen Stanislai Höchstgelibteste Gemahlin, […] Abend-Music bezeugen Die in dem Königl. Gimna-
sio daselbst […], Stettin [1705]. AP Szczecin, RiS, sygn. 927, 1333. Królowa Katarzyna Leszczyńska 
przebywała w Szczecinie wraz dziećmi oraz dworem. Cześć dworzan i służby mieszkała w budynkach 
znajdujących się w jurydyce Fundacji Mariackiej. AP Szczecin, FNMP, sygn. 1699.
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Druk okolicznościowy wydany z okazji wieczoru muzycznego w Gimnazjum Karolińskim  
z okazji przyjazdu do Szczecina Katarzyny Leszczyńskiej,  

małżonki króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego. Szczecin, 30 listopada 1705 roku

AP Szczecin, RiS, sygn. 1333.
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nauczycieli. Poza tym profesorowie i studenci publikowali swą twórczość naukową 
i literacką40. W 1673 roku rektor Martin Lipenius wydał zarządzenie nakazujące, by 
studenci własne utwory i prace naukowe mogli drukować jedynie za zgodą profeso-
rów41. 

Nauczyciele

Pierwszym gronem profesorskim i pedagogicznym Gimnazjum Karolińskiego byli 
dotychczasowi nauczyciele pedagogium, do których dokooptowano nowych wykła-
dowców. W statucie zapisano, że miało ich być ośmiu, a ich kwalifikacje sprawdza-
ło kuratorium i prezentowało rejencji, która po potwierdzeniu wiedzy i umiejętno-
ści kandydata na nauczyciela gimnazjum powoływała go do grona profesorskiego 
w imieniu króla (Verfassung, Cap. III).

Kandydat na profesora gimnazjum sprawdzany był z osiągnięć zawodowych, 
m.in. wydanych publikacji, zajmowanych stanowisk w innych szkołach czy urzę-
dach. Istotnym punktem kontroli była postawa religijna. Nauczyciele Gimnazjum 
Karolińskiego musieli być ewangelikami konfesji augsburskiej według kompromisu 
z 1530 roku, czyli ortodoksyjnymi luteranami42. Kadra nauczycielska była nie tylko 
dydaktykami, ale także praktykami, zwłaszcza w naukach medycznych czy praw-
niczych. Zatrudniani profesorowie prawa pełnili też funkcje adwokatów fundacji 
w procesach przed sądami, piastowali także stanowisko asesora w sądzie fundacji 
(Marienstiftsgericht)43.

Pierwszym rektorem w 1677 roku został Andreas Gottfried Ammon z Getyngi, 
który pełnił tę funkcję tylko 5 lat, do 1672 roku, ale wywarł bardzo duży wpływ na 
pierwszy okres działania szkoły (do 1677 r.). Konrektorem i profesorem filozofii zo-
stał Conrad Tiburtius Rango, subrektorem i profesorem greki – Joachim Micraelius, 
kantorem i profesorem muzyki – Johann Georg Ebeling, profesorem prawa – Frie-
drich Movius, profesorem medycyny – Johann Zander, a pastorem kościoła mariac-
kiego i profesorem teologii był nadal Joachim Fabricius, stanowisko archidiakona 

40 Przykładowe okolicznościowe druki ulotne zob. AP Szczecin, GMS, sygn. 1309; Z. Mielcarek, 
B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 69.
41 S. Wesołowska, Das Fürstliche Pedagogium…, s. 121.
42 Elektor Fryderyk Wilhelm, sam będąc kalwinem, wysuwając w 1678 r. kandydaturę na rektora 
J.E. Pfuela nadmieniał, że jest on ewangelikiem konfesji augsburskiej. AP Szczecin, FNMP, sygn. 
1445, k. 1–3.
43 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1477, k. 9–11.



Paweł Gut

64

kościoła mariackiego i profesora hebrajskiego powierzono zaś Casparowi Gottfrie-
dowi Mundius44.

Każdy z profesorów otrzymywał wynagrodzenie – pensję w gotówce, miał pra-
wo do przyznanych mu deputatów naturaliów, a także mieszkanie. Pensja rektora 
w 1667 roku wynosiła 200 guldenów, z kolei profesorowie otrzymali od 100 do 
135 guldenów, a pastorom kościoła mariackiego przyznano z racji zajęć szkolnych po 
69 guldenów45. Z kolei deputat naturaliów obejmował zboże, w tym żyto i jęczmień 
(po 12 do 24 szefli46), owies (po 3–6 szefli), następnie po 4 owce, 6–8 kur oraz 
6 gęsi47. Nadto każdy z pedagogów otrzymał prawo do 5–7 fur drewna opałowego48. 
W przypadku mieszkania poza obrębem stancji w kompleksie szkoły i kościoła, czyli 
przy wynajmowaniu mieszkania w mieście, profesor miał prawo do dodatku 24 tal., 
który w ostatniej ćwierci XVII wieku wynosił 16 tal.49

Profesorowie gimnazjum zgłaszali często zażalenia na sprawy uposażeń, które 
nie były wypłacane w terminie lub też były zaniżane. W 1684 roku profesor pra-
wa Nicolus Andreas Pompejus domagał się wypłaty deputatu naturaliów – jęczmie-
nia w wysokości 24 szefli, bo tak miało wynikać z przepisów fundacji. Podobne 
zastrzeżenia wysuwał jego następca prof. Moritz Völschow, a profesor medycyny 
Carl Friedrich Luter żądał w 1705 roku aż po 36 szefli żyta oraz jęczmienia, 9 kur, 
6 gęsi oraz 9 fur drewna opałowego50. Z kolei rektor Johann Ernst Pfuel domagał się 
w 1681 roku uregulowania dodatków mieszkaniowych, gdyż otrzymywał on 16 tal. 

44 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 77–78; Z. Mielcarek, B. Owczarek, 
Od Pedagogium…, s. 64.
45 Wg zestawienia z 1680 r. rektor otrzymywał 200 guldenów, konrektor 194, subrektor i kantor po 
169, pastor kościoła mariackiego 428 i archidiakon 224. Pensje tych ostatnich obejmowały również 
dochody wynikające z pracy duszpasterskiej dla mieszczan Szczecina. Ponadto profesorowie medycy-
ny i prawa otrzymywali po 135 guldenów. Zob. również AP Szczecin, FNMP, sygn. 1446, k. 149–160.
46 1 szefel (Scheffel) – miara objętości sypkich, obejmowała od 44 do 54 litrów, R. Biederstedt, Mün-
zen, Gewichte und Masse in Vorpommern im 16. und frühen 17. Jahrhundert, „Baltische Studien” NF 
1992, Bd. 80, s. 49.
47 Znacznie większy deputat otrzymywali pastor i archidiakon kościoła mariackiego. Pastor dr Jacob 
Fabricii otrzymywał po 3 wisple żyta i jęczmienia, jednego woła, 8 baranów, 4 tłuste świnie, beczkę 
masła, szefel grochu, 4 szefle pszenicy, 16 gęsi, 12 szefli owsa, 30 fur siana, 14 fur drewna, 2 beczki 
ryb i beczkę soli. AP Szczecin, FNMP, sygn. 1446, k. 149–160.
48 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1446, k. 149–199; sygn. 1448, k. 90–228; sygn. 1470; sygn. 1474, 
k. 1–90; sygn. 1477, k. 1–68; sygn. 1482; M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, 
s. 78, 89.
49 Ponadto sprowadzani do Szczecina nauczyciele otrzymywali też ryczałt na przeprowadzkę i zago-
spodarowanie się w nowym miejscu. Rektor Martin Lipenius otrzymał 100 fl. na ten cel w 1689. AP 
Szczecin, FNMP, sygn. 1445, k. 15–46.
50 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1494, k. 32–46.
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a mieszkanie kosztowało go 22 tal.51 W ciągu ponad 40 lat pracy subrektor Paul Jetze 
również często składał skargi na niepełne wypłaty dochodów należnych mu za etat 
profesora greki i kantora52.

Studenci

Szkoła miała kształcić zdolnych, prawych i moralnych młodzieńców. Statut prze-
widywał, że początkowo będzie się tam kształcić 36 alumnów na koszt monarchy, 
wywodzących się ze stanu szlacheckiego i mieszczańskiego (Verfassung, Cap. V). 
Mieli oni wykazywać się bardzo dobrą znajomością podstaw wiedzy ze szkół niż-
szych, a także pilnością w nauce, a każdy z kandydatów do gimnazjum musiał przejść 
egzamin z wiedzy (Verfassung, Cap. I). Choć studenci mieli zapewnione bezpłatne 
kształcenie (gratuiti), to jednak połowa musiała wnosić co kwartał czesne, wynoszą-
ce 4 guldeny. Liczba uczniów rzadko była tożsama z określoną w statucie. Według 
spisów, liczba studentów gimnazjum wahała się od 11 do 31 osób w poszczególnych 
semestrach nauki (kwartałach nauki). W roku 1703 liczba alumnów (uczniów szko-
ły) osiągnęła liczbę nawet 49. Łącznie w latach 1679–1716 w szkole naukę pobie-
rało 883 studentów. Byli to najczęściej Pomorzanie i młodzi mieszkańcy Szczecina 
(178 osób). Za miejsce pochodzenia studentów gimnazjum spoza terytorium daw-
nego księstwa wyróżnić można jedynie Marchię Brandenburską. Z kolei ze Szwecji 
do gimnazjum w Szczecina w omawianym okresie przybyło jedynie dziewięć osób53.

Uczniowie mieli prawo do mieszkania we wspólnocie szkolnej (Kommunität) 
wraz z wyżywieniem, a także opieki medycznej (Verfassung, Cap. VII)54. Koszt ży-
wienia studentów wynosił w pierwszych latach działania szkoły 270 talarów rocz-
nie, nie licząc zboża, mięsa, ryb i innych produktów pochodzących z majątków 

51 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1477, k. 23–46.
52 Wg P. Jetze wyliczył swoje dochody na 169 fl., a w 1695 r. otrzymał tylko 114 fl. Ponadto deputaty 
w naturaliach nie były wypłacane w całości, m.in. zamiast 24 szefli żyta otrzymywał jedynie 12 itd. 
AP Szczecin, FNMP, sygn. 1470.
53 Zachował się spis studentów gimnazjum z lat 1679–1805. Książnica Pomorska, Rękopisy, nr 
250/2, Album Studiosorum Illustris Paedagogy Stetinensis qui sub Rectoratu […] Johannis Ern. Pfuel 
[…], k. 130–158; M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 92–93; A. Borysowska, 
Album studiosorum jako źródło do dziejów szczecińskiego Pedagogium Książęcego, w: Piśmiennictwo na 
Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, red. J. Kosman, Szczecin 2015, s. 77–83.
54 W rozdz. VII statutu z 1667 r. zagwarantowano również studentom prawo do łaźni szkolnej (Gym-
nasii-Bad-Stube), dla której drewno opałowe miało pochodzić z lasów fundacji.
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fundacji55. W 1675 roku ze względu na braki finansowe bursa dla studentów została 
jednak zlikwidowana, a uczniowie musieli mieszkać na własny koszt u mieszczan56.

Życie gimnazjum zakłócały często zdarzenia związane z niewłaściwym zacho-
waniem studentów wobec profesorów, ale także mieszkańców Szczecina. W statu-
cie wskazywano, że alumni gimnazjum musieli prowadzić się moralnie i słuchać 
przełożonych (Verfassung, Cap. VIII), ale uczniowie przesiadywali w karczmach, 
nadużywali alkoholu i głośno grali (słuchali) muzykę, wszczynali burdy w mie-
ście, m.in. z uczniami szkoły miejskiej, do czego przykładowo doszło w lutym 1697 
roku57. Wypadki te kończyły się interwencjami miejskich strażników, a nawet wojska. 
Uczniowie zachowywali się także nagannie wobec preceptorów, grożąc im fizyczną 
przemocą czy publikując paszkwile. W 1674 roku po szkole krążył anonimowy an-
ty-profesorski druk ulotny. Z kolei w 1682 roku kantor Joachim Mavius sądził się 
z gimnazjalistą Humpoltem w sprawie bezpośredniej napaści (injuriarum realium)58. 

Skargi na społeczność studentów dotyczyły także lekceważenia codziennych 
i świątecznych nabożeństw, nieprzestrzegania godzin nauki, a przede wszystkim 
– niemoralnego prowadzenia się studentów, przedkładania bogini Wenus nad Mi-
nervę59. Występki studenckie były rozpatrywane przez Sąd Fundacji Mariackiej (Ma-
rienstiftsgericht), a także przez ad hoc powoływane sądy rozjemcze (Schiedsgerichte), 
złożone z profesorów uczelni i członków władz miejskich. Wobec uczniów stosowano 
kary odosobnienia, czyli karceru, a także usunięcia z grona alumnów. Tę ostatnią 
karę zastosowano m.in. w 1671 roku wobec czterech studentów. W 1673 roku rektor 
Martin Lipenius ogłosił kolejne zarządzenia porządkowe w gimnazjum60.

Mimo działania tych instytucji, stan dyscypliny wśród studentów gimnazjum 
nie poprawiał się przez całą drugą połowę XVII wieku, co było spowodowane przede 
wszystkim słabością egzekucji nakładanych na uczniów kar, zwłaszcza więzienia 
(aresztu), jak przewidywał statut z 1667 roku (Verfassung, Cap. VIII). Potwierdził 

55 Każdorazowo na 11 listopada w dzień św. Marcina alumni spożywali gęsi. M. Wehrmann, Ge-
schichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 82. AP Szczecin, FNMP, sygn. 1124–1140 (księgi docho-
dów i wydatków z lat 1667–1678).
56 B. Wachowiak, Szczecin w okresie…, s. 434.
57 AP Szczecin, GMS, sygn. 2 (wiązka: Acta in justicio mixto mense Februar Anno 1697 wegen des Tu-
multus, so am Koenigl. Namens Tag in acta publ. zwischen Gymisten und Schüler entstanden).
58 AP Szczecin, GMS, sygn. 2 (wiązka: Cantor Joachimus Mavius contra eines Gymnasialten Nahmens 
Humpolt in puncto injuriarum Realium, und wass desfalls an den Rectorem Dr. Pfuhlen rescribireta wor-
den, 1682).
59 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 82, 99–100; A. Borysowska, Album 
studiosorum…, s. 79.
60 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1487; sygn. 1493; M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymna-
siums…, s. 82.
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to w memoriale w 1697 roku rektor Johann Georg Röser pisząc, że profesorowie 
nie radzą sobie z krnąbrnymi uczniami, którzy dopuszczali się oszczerstw wobec 
tych pierwszych (enorme excesse) i rękoczynów. Rektor Röser rozważał podanie się 
do dymisji, ze względu na sytuację w szkole. Ostatecznie jednak nie mogąc zapobiec 
ciągłym naruszeniom dyscypliny, władze szkoły zwróciły się do namiestnika szwedz-
kiego z prośbą o pomoc – ten wydał polecenie komendantowi twierdzy w Szczecinie 
przydzielania sądowi fundacji patrolu żołnierzy do wykonania wyroku na skazanym 
studencie. Jednak i te działania nie przyniosły radykalnej poprawy porządku pu-
blicznego w szkole61.

Koniec patronatu monarchów szwedzkich nad Gimnazjum Karolińskim

Gimnazjum Karolińskie, pomimo kryzysowych sytuacji i wydarzeń (np. zarazy 
w 1709 r.) działało nieprzerwanie w trakcie toczącej się wojny północnej (1700–
1720), również w okresie przejmowania miasta przez Hohenzollernów – 6 paździer-
nika 1713 roku. Kuratorium szkoły, mimo objęcia Szczecina przez Prusy, do począt-
ku 1716 roku prowadziło działalność, wystawiało dokumenty i powoływało się na 
opiekę monarchy szwedzkiego62. Jeszcze w kwietniu, problem zatrudnienia nowych 
profesorów był rozważany przez szwedzkie władze prowincjonalne ewakuowane do 
Stralsundu. Działania te jednak były już iluzoryczne, co skonstatował jeden z kan-
dydatów na profesora prawa w gimnazjum, dr Johann Samuel Hering, który w od-
powiedzi do kuratorium stwierdzał, że jego powołanie musi zatwierdzić król pruski, 
gdyż szkoła i miasto Szczecin są pod jego opieką63. Ostatecznie władcy szwedzcy 
zrzekli się opieki nad uczelnią w traktacie sztokholmskim, kończącym wojnę prusko- 
-szwedzką w 1720 roku.

61 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1445, k. 49–60; AP Szczecin, GMS, sygn. 3 (dokumenty z lat 
1702–1715). Wydalenia ze szkoły odnotowywane był w spisie studentów. A. Borysowska, Album 
studiosorum…, s. 79.
62 AP Szczecin, GMS, sygn 3 (Postępowanie dyscyplinarne wobec alumna Petera Ulricusa [Ulricha] 
z 1715 r.). 
63 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1492. 
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Gimnazjum Akademickie (lata 1716–1805)

Okoliczności i czas powstania

Nowy władca Szczecina – król Prus Fryderyk Wilhelm I zainteresował się proble-
mami działającego w Szczecinie gimnazjum już w 1715 roku, choć nie miał jeszcze 
wtedy formalnych praw do miasta i szkoły. Te ostatnie nabył dopiero w traktacie 
pokojowym w Sztokholmie 21 stycznia 1720 roku, choć od 1715 roku bezwzględ-
nie wprowadzał pruski porządek w zdobytym podstępem Szczecinie i na Pomorzu 
Nadodrzańskim64.

Pierwszą decyzją nowego patrona szkoły było ustanowienie składu kuratorium 
(23.06.1715), które miało działać zgodnie ze statutem fundacji z 1543 roku. Kura-
torium składało się nadal z dwóch reprezentantów stanów pomorskich oraz dwóch 
urzędników, ale już pruskiej Rejencji Pomorskiej w Stargardzie. Do zadań kurato-
rium należało nadzorowanie fundacji i gimnazjum, aby poziom kształcenia i wycho-
wania był jak najlepszy. Dla większej kontroli szkoły i fundacji król Fryderyk Wil-
helm I powołał także Wyższe Kuratorium (Oberkuratorium) w osobie prezydenta 
rejencji65.

Nowo powołani kuratorzy na polecenie władz prowincjonalnych przeprowa-
dzili wizytację szkoły i fundacji. Protokół wizytacji i wnioski z niej przedstawiono 
władzom prowincjonalnym w Stargardzie w marcu 1716 roku.

Najważniejszym efektem działania nowego kuratorium było zatrudnienie pro-
fesorów na wakujące etaty. Przede wszystkim ustanowiono nowego rektora, którym 
został filozof i teolog Michael Friedrich Quade. Obsadzano także wakujące etaty 
profesorów prawa, a także retoryki i historii. To pierwsze stanowisko objął wspo-
mniany już Johann Samuel Hering, a drugim pedagogiem i zarazem konrektorem 
został Johann Bobarth66.

Działania nowych władz zaowocowały także wznowieniem, po rocznej prze-
rwie, działalności szkoły, która początkowo nadal posługiwała się nazwą Gimnazjum 

64 J. Wiśniewski, Początki układu kapitalistycznego 1713–1805, w: Dzieje Szczecina…, t. II, s. 450–
455.
65 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1441; J. Wiśniewski, Początki układu kapitalistycznego…, s. 543; D. Łu-
kasiewicz, Państwo brandenbursko-pruskie wobec szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1648–
1806, w: Szlachta – społeczeństwo – państwo między Warmią a Rugią w XVIII–XIX wieku, red. M. Jaro-
szewicz, W. Stępiński, Szczecin 1998, s. 160–161; tenże, Reformy szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim 
w XVIII w., „Przegląd Historyczny” 1996, t. 87, z. 3, s. 517.
66 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1492. W 1730 r. zlikwidowano tytuły konrektora i subrektora, a osoby 
piastujące te stanowiska odtąd posługiwały się tytułami profesorów gimnazjum.
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Obwieszczenie króla Prus Fryderyka Wilhelma I o powołaniu Michaela Friedricha Quade  
na stanowisko rektora oraz profesorów Johanna Samuela Heringa i Johanna Bobartha  
ponownie otwartego 30 grudnia 1716 roku Gimnazjum Karolińskiego w Szczecinie

AP Szczecin, FNMP, sygn. 1492.
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Karolińskim (Gimnasio Carolino). Nowy rok akademicki zainaugurowano 30 grud-
nia 1716 roku67.

Organizacja i podstawy materialne

Władze pruskie początkowo posługiwały się przepisami o organizacji szkoły z cza-
sów szwedzkich. W 1728 roku, mimo sprzeciwu grona profesorskiego, kuratorium 
z władzami prowincji opracowały nowy regulamin, który zatwierdził monarcha pru-
ski 23 lutego 1729 roku. Kolejne regulacje przeprowadzono w 1732 roku68. Nowe 
regulaminy w głównych liniach nawiązywały do statutu z 1667 roku oraz przepisów 
Pedagogium Książęcego z XVI wieku69.

Wspomniane statuty nie sprzyjały jednak rozwojowi szkoły. Z jednej strony 
profesura uważała, że poziom szkoły był wysoki, ale kolejni wizytatorzy wskazywali 
na licznie niedociągnięcia organizacji placówki i w samych programach nauczania. 
Było to powodem kolejnych reform i wprowadzania nowych przepisów o organizacji 
i działalności gimnazjum w 1735, 1739, 1742, 1749 i 1754 roku. W 1757 roku wpro-
wadzono roczne kadencje rektora, który był powoływany kolejno spośród profesorów 
gimnazjum. Kadencyjność stanowiska kierownika szkoły miała podnieść jej akade-
micki charakter. Prawo to działało do 1790 roku, kiedy powrócono do beztermino-
wego sprawowania funkcji rektora70.

W 1763 roku wydano nowy statut, jednak i jego wprowadzenie niewiele po-
prawiło działanie placówki71. Dopiero po kolejnych kilkunastu latach, na polecenie 
ministra ds. szkół, barona Karola Abrahama von Zedlitz, ustanowiono kolejny regu-
lamin szkoły w 1777 roku. Dokument, podzielony na dziewięć rozdziałów (122 stro-
ny), bardzo szczegółowo uregulował wszystkie elementy organizacji i życia szkoły72.

67 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1441, 1492 (Obwieszczenie o wznowieniu pracy szkoły i powołaniu 
nowych profesorów i rektora 30.12.1716 r.); AP Szczecin, GMS, sygn. 3; M. Wehrmann, Geschichte 
des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 103.
68 Reglement des Gymnasii illustris zu Alten Stettin am 30. Dezember 1728; AP Szczecin, GMS, 
sygn. 7. Leges Regii ac Illustris Gymnasii Paleo-Sedinensis, Sedinum 1732; D. Łukaszewicz, Reformy 
szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim…, s. 517.
69 J. Wiśniewski, Początki układu kapitalistycznego…, s. 543.
70 Pomysł kadencyjności rektorów pojawił się w 1727 r., ale został zrealizowany dopiero po śmier-
ci rektora Quade w 1757 r. AP Szczecin, FNMP, sygn. 1936, 2032; M. Wehrmann, Geschichte des 
Marienstifts-Gymnasiums…, s. 131–132.
71 J.C.C. Oelrichs, Leges regii atque Academici Gymnasii Paleo-Stettinensis, Paleo–Stettin 1763.
72 Gegenwärtige auf allerhöchsten Königl. Befehl bekannt gemachte Einrichtung des akademischen Gym-
nasiums zu Alten Stettin, Stettin 1777. O reformach gimnazjum zob. AP Szczecin, GMS, sygn. 10; 
M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 106–112.
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Kolejne zmiany w organizacji szkoły wynikały z ogólnopaństwowej reformy 
szkolnictwa. W 1787 roku utworzono Wyższe Kolegium Szkolne w Berlinie i Pro-
wincjonalne Kolegium Szkolne w Szczecinie, które objęły nadzór nad szkołami na 
Pomorzu, w tym nad gimnazjum. Kuratorzy gimnazjum na ich polecenie przepro-
wadzili kolejną wizytację szkoły i na jej podstawie przygotowali wiele przepisów 
wprowadzonych w szkole. Jedną ze zmian było wprowadzenie corocznych wizytacji 
placówki73.

Kolejne zmiany przyszły wraz z wydaniem edyktu z 23 listopada 1788 roku 
o wprowadzeniu w monarchii pruskiej egzaminów maturalnych. Ta nowa regulacja 
w dziejach szczecińskiego gimnazjum stała się podstawą do zmiany statusu placówki, 
która stopniowo od 1777 roku traciła charakter akademicki, stając się szkołą średnią, 
przygotowującą młodzież do studiów uniwersyteckich (wyższych)74.

Mimo podejmowanych wysiłków wspomniane wyżej przepisy nie przyczynia-
ły się jednak do poprawy stanu kształcenia w gimnazjum. Wizytacje przeprowa-
dzane przez kuratorów, a także przedstawicieli kolegium szkolnego wskazywały na 
niski poziom wiedzy przekazywanej studentom, niedomagania kadry profesorskiej, 
m.in. ze względu na wiek i choroby (uwiąd starczy).

Podstawą utrzymania szkoły były dobra ziemskie oraz nieruchomości miejskie 
Fundacji Mariackiej w Szczecinie75, których stan ekonomiczny i techniczny w końcu 
panowania szwedzkiego był zły. Działania kuratorów podjęte od 1715 roku w ciągu 
XVIII wieku zmierzały do efektywnego podniesienia wartości i dochodowości ma-
jątku fundacji. Już w ciągu 10 lat dochody z majątków fundacji zostały podwojone 
z 2434 tal. w 1715/1716 roku do 5779 tal. w roku 1726/1727 i do 7728 tal. w roku 
budżetowym 1731/1732. W 1728 roku administrator majątków przekazał kurato-
rium informacje, że spłacone zostały wszystkie długi z czasów szwedzkich. W kolej-
nych latach nadwyżki w budżecie fundacji nie były jednak przeznaczane na szkołę76.

W 1744 roku szkoła obchodziła swe 200-lecie powstania. Z tej okazji przygo-
towano wiele uroczystości: nabożeństwa, przemarsz studentów i profesorów przez 

73 AP Szczecin, GMS, sygn. 13–14.
74 M. Wehrmann, Zur pommersche Schulgeschichte, „Monatsblätter” 1912, s. 2–4. 
75 W XVIII w. fundacja posiadała w Szczecinie 33–35 nieruchomości, a także 7–8 budynków na 
Dolnym Wiku (Niederwiek). C. Fredrich, Die ehemalige Marienkirche…, Teil 2, s. 52–60.
76 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 104–105; D. Łukasiewicz, Państwo 
brandenbursko-pruskie wobec szkolnictwa…, s. 160–161; tenże, Reformy szkolnictwa na Pomorzu Za-
chodnim…, s. 517.
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miasto, przedstawienia teatralne i koncerty, a także sesję naukową. Obchody trwały 
od 9 do 13 czerwca i odbywały się m.in. w odnowionych pomieszczeniach szkoły77.

Infrastruktura szkoły

Budynki gimnazjum znajdowały się nadal w kompleksie kościoła mariackiego 
w Szczecinie, przy dzisiejszych ul. Mariackiej, Farnej oraz Pl. Żołnierza. W zabu-
dowaniach szkolnych w XVIII wieku znajdowały się nadal nie tylko pomieszcze-
nia do nauki i badań, ale także mieszkania kadry profesorskiej i pracowników po-
mocniczych. W latach 1739–1743 przebudowano większość zabudowań szkolnych, 
w tym biblioteki i audytorium główne, dom rektora itd. Prace budowlane wiązały 
się m.in. z uzyskaniem dodatkowych pomieszczeń na sale dydaktyczne i mieszkania 
w zabudowaniach fundacji przy kościele mariackim. Ponadto w związku z rozbudo-
wą twierdzy szczecińskiej (1720–1740) wyburzono średniowieczne mury miejskie, 
również w pobliżu Gimnazjum Akademickiego. Dzięki temu fundacja uzyskała 
dodatkowe działki na inwestycje. Wybudowano wówczas nowe domki profesorskie 
wzdłuż dzisiejszego Placu Żołnierza, do ul. Farnej78.

W 1781 roku bibliotekę przeniesiono z krużganka do Kaplicy Mariackiej z połu-
dniowej strony kościoła mariackiego, a w opróżnione pomieszczenie przebudowano 
na czytelnie. W tym czasie księgozbiór przekroczył 5000 tytułów. Opiekunem nadal 
był archidiakon, który prace katalogowe i udostępnianie książek prowadził zgodnie 
z przepisami specjalnej instrukcji zamieszczonej w regulaminie szkoły z 1777 roku 
(Anweisung für den Bibliothekarius)79.

W końcu XVIII wieku w kompleksie szkolnym znajdowały się nie tylko sale 
wykładowe, ale także sala do tańca, pracownia anatomiczna (Theatrum Anatomi-
cum), z przyrządami do fizyki i matematyki, a także gabinet ze zbiorami przyrodni-
czymi80. Ten ostatni był namiastką zlikwidowanego w 1733 roku ogrodu botanicz-
nego, który częściowo w 1710 roku uległ zniszczeniu i po oblężeniu w 1713 roku 

77 M. Wehrmann, Das zweihundertjährige Jubiläum des Pädagogium in Stettin, „Monatsblätter” 1893, 
s. 145-151.
78 AP Szczecin, FNMP, sygn. 898, 905–910, 2261; C. Fredrich, Die ehemalige Marienkirche…, Teil 2, 
s. 27–43; M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 105–106.
79 AP Szczecin, FNMP, sygn. 923 (Plan kaplicy Mariackiej, w której umieszczono bibliotekę). Zob. 
też Grundriss von dem Marien Stifte und den dazugehörigen Gebäuden. Copiert durch Weyrach Haupt-
mann a.D. 1816. AP Szczecin, Rejencja Szczecińska, I/10655.
80 J. Wiśniewski, Początki układu kapitalistycznego…, s. 680.
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Plan techniczny kaplicy przy kościele Mariackim w Szczecinie,  
w której umieszczono w 1781 roku bibliotekę Gimnazjum Akademickiego

AP Szczecin, FNMP, sygn. 923.
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był ponownie odnowiony. Z czasem ze względu na brak zainteresowania profesorów 
medycyny popadł jednak w zapomnienie i ostatecznie został sprzedany81.

Ważnym wydarzeniem dotyczącym zabudowań szkoły był pożar kościoła ma-
riackiego w 1789 roku, spowodowany uderzeniem pioruna. Świątynia częściowo 
spłonęła i odtąd była ruiną aż do 1830 roku, kiedy ją rozebrano. W trakcie pożaru 
zabudowania gimnazjum nie odniosły większych szkód.

Program nauczania

W pierwszym okresie działania gimnazjum nie zmieniło swego profilu naukowego 
i dydaktycznego. Profesorowie nadal prowadzili badania naukowe w swoich dziedzi-
nach wiedzy, a także zajęcia dydaktyczne o profilu akademickim. Regulamin z 1728 
roku nakazywał wręcz, aby każdy nauczyciel Gimnazjum Akademickiego w Szcze-
cinie co roku przedstawiał jeden publiczny wykład (prowadził dysputę publiczną), 
a także publikował prace naukowe82.

Program nauczania obejmował nadal filozofię, teologię, prawo, matematy-
kę i fizykę, historię, geografię, rysunek, medycynę i historię naturalną. Z języków 
kształcenie obejmowało przede wszystkim łacinę, grekę i hebrajski, młodzież szkolo-
no także w sztuce wymowy, m.in. poprzez dysputy z teologii i prawa. W 1735 roku 
przywrócono naukę francuskiego, a w 1741 roku dodano do programu szkolnego 
lekcje angielskiego. Ponadto uczono również młodzież tańca, fechtunku, jazdy kon-
nej. Ważne miejsce zajmował także śpiew, którego nauczycielem był kantor kościoła 
mariackiego83. 

Według regulaminu z 1777 roku od lat 60. XVIII wieku program nauczania 
obejmował sześć semestrów teologii, po cztery semestry historii naturalnej, historii 
i geografii oraz matematyki i fizyki, dalej dwa semestry retoryki, po semestrze prawa 
naturalnego, rzymskich dziejów i encyklopedii prawa (elementów prawa). Ponadto 
po sześć semestrów studenci uczyli się hebrajskiego, greki, łaciny, francuskiego i an-
gielskiego. Zajęcia zaczynały się wykładami o 7 rano i trwały aż do godziny 1784.

Ważne miejsce w dydaktyce w szkole aż do początku XIX wieku zajmowa-
ły zajęcia z medycyny i chirurgii (studii medicinae et chirurgiae). W 1720 roku na 

81 AP Szczecin, FNMP, sygn. 881; M. Wehrmann, Ein botanischer Garten in Stettin..., s. 102–103.
82 Reglement des Gymnasii illustris zu Alten Stettin am 30. Dezember 1728; AP Szczecin, GMS, 
sygn. 7.
83 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 112–117; J. Wiśniewski, Początki 
układu kapitalistycznego…, s. 543.
84 Gegenwärtige auf allerhöchsten Königl. Befehl bekannt…, s. 5–16.
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polecenie królewskie opracowano specjalne wytyczne dotyczące kształcenia medycz-
nego. Przygotował je profesor Siegismund Augustus Pfeiffer, medyk prowincji po-
morskiej i członek kolegium medycznego w Berlinie oraz profesor medycyny w Gim-
nazjum Akademickim w Szczecinie w latach 1717–1721. Zgodnie z tym przepisami, 
szkoła otrzymywała co kwartał zwłoki jednego człowieka, które miały być podstawą 
zajęć z anatomii, a także badań i doświadczeń profesorów anatomii i chirurgii85.

Wprowadzane w latach 1777–1789 nowe regulaminy i zarządzenia spowodo-
wały zmianę charakteru szkoły. Jak już wyżej wspomniano, w 1789 roku utraciła ona 
status akademicki, a jej program nauczania dostosowano do poziomu szkolnictwa 
średniego. Wprowadzono nowe podręczniki wykorzystywane również w innych tego 
typu placówkach oświatowych86. W 1789 roku pierwsi studenci gimnazjum przystą-
pili do egzaminu maturalnego87.

Nauczyciele

W XVIII wieku liczba zatrudnionych w gimnazjum profesorów nie ulegała wiel-
kim zmianom. Zgodnie z przepisami w szkole było osiem etatów pedagogów. Statut 
z 1777 roku zakładał, że w szkole wykłady będzie prowadziło siedmiu pedagogów 
– profesorów teologii, języków klasycznych, filozofii, historii, matematyki (fizyki), 
prawa i filologii oraz medycyny88. Profesorami teologii i hebrajskiego byli nadal pa-
storzy z kościoła mariackiego89.

Aż do 1769 roku do prowadzenia zajęć z medycyny zatrudniano w gimnazjum 
aż dwóch pedagogów – profesora medycyny i osobno profesora anatomii. Po wspo-
mnianym S.A. Pfeifferze stanowisko profesora medycyny w 1721 roku przejął dr 
Ernst Caspar Krüger. Z kolei na profesora anatomii powołano w 1726 roku dr Da-
niela de Superville, francuskiego emigranta, który osiedlił się w 1722 roku w Szcze-
cinie po pobycie na uniwersytecie w Lejdzie90.

85 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1494, k. 47–200; sygn. 1495. 
86 J. Wiśniewski, Początki układu kapitalistycznego…, s. 679–680.
87 Wykaz uczniów z 1789 roku przystępujących do matury. AP Szczecin, GMS, sygn. 310. 
88 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 117–128, 143–147.
89 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1495.
90 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1494, k. 47–200; sygn. 1495. Daniel de Superville pełnił też obowiązki 
członka Kolegium Medycznego dla Pomorza, wizytatora aptek w prowincji pomorskiej, a także land-
fizyka. W 1738 r. przeszedł na służbę margrabiny Wilhelminy von Beyreuth, córki Fryderyka Wil-
helma I. Po przeniesieniu się do Beyreuth zajął się na polecenie landgrafów frankońskich organizacją 
uniwersytetu Beyreuth/Erlangen. P.  Zimmermann, Superville, Daniel von, w: Deutsche Allgemeine 
Biographie, Bd. 54, s. 634–637.
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W szkole zatrudniano dodatkowo nauczycieli rysunku, francuskiego i angiel-
skiego, a także mistrza tańca. Tego ostatniego po raz pierwszy zatrudniono w 1729 
roku91. Ponadto na zlecenie angażowano fechmistrza, którym zwykle był jeden z żoł-
nierzy miejscowego garnizonu. Pierwszym nauczycielem fechtunku został muszkie-
ter Caspar Wagner. W 1794 roku w gimnazjum zrezygnowano jednak z lekcji szer-
mierki, które miał prowadzić francuski jeniec wojenny92. W 1803 roku rektor Johann 
Jacob Sell zatrudnił dodatkowo, za zgodą ministerstwa, nauczyciela (Kollaborator), 
który prowadził 11 godzin zajęć ze studentami gimnazjum93.

Szkołą nadal kierował rektor. Przez 40 lat, do 1757 roku stanowisko to peł-
nił powołany w 1716 roku profesor teologii – Michael Friedrich Quade. Następnie, 
zgodnie z rekryptem z 1757 roku, rektorzy pełnili tę funkcję kadencyjnie, zmieniali 
się co roku na św. Michała (29 września). W 1790 roku jednak zniesiono kadencyj-
ność i rektorem w latach 1790–1805 pozostawał profesor historii – Johann J. Sell94.

Profesorowie przyjmowani na stanowiska nauczycieli w gimnazjum musieli wy-
kazać się wiedzą i umiejętnościami, dorobkiem naukowym i pedagogicznym, a także 
nienaganną moralnością. Na stanowiska profesorów przyjmowano głównie osoby 
z uznanym już dorobkiem zawodowym i naukowym. W 1728 roku filozof Georg 
Nathaneal Kistmacher starając się o etat profesora poetyki i retoryki (Dichtung und 
Beredsamkeit) przedstawił zestaw opublikowanych dotąd prac naukowych. Po otrzy-
maniu stanowiska nauczyciela retoryki, ze względu na inne zainteresowania, pro-
wadził dla studentów gimnazjum zajęcia z historii95. Podobnie było z prawnikiem 
i historykiem Johannem Carlem Conradem Oelrichem (1752–1773), wspomnianym 
już Danielem de Superville czy Alexandrem Bernhardem Kölpinem, również profe-
sorem medycyny w szczecińskim gimnazjum w latach 1772–1801.

Egzaminy na profesorów prowadziło kuratorium fundacji wspólnie z Rejencją 
Pomorską, której siedziba od 1723 roku była w Szczecinie i której prezydent nomi-
nował wyłonionego kandydata na wakujące stanowisko. Kuratorium i rejencja, a na-
stępnie Prowincjonalne Kolegium Szkolne kontrolowali rokrocznie pracę nauczycie-
li gimnazjum, a także ich moralność. Szkoła co roku w tym celu przygotowywała 
tzw. listy kondycyjne (Conduiten Liste).

91 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1497.
92 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1501.
93 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 147.
94 Tamże, s. 132.
95 AP Szczecin, FNMP, sygn. 1475.
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Władze decydowały także o uposażeniach profesorów i nauczycieli pomocni-
czych. W XVIII wieku wynagrodzenia nadal składały się z pensji wypłacanej w go-
tówce, deputatu w naturaliach, a także często z prawa do bezpłatnego mieszkania 
lub ryczałtu za wynajem mieszkania (30 tal.). W połowie wieku rektor otrzymywał 
300 tal., podobnie pastor kościoła mariackiego i profesor teologii, a także archidia-
kon. Profesor prawa miał wówczas 220 tal., a matematyki jedynie 150 tal. Deputaty 
naturaliów obejmowały zboże (żyto, jęczmień, owies), gęsi, kury, jagnięta, a także 
drewno opałowe, nawet 6 sążni96.

Studenci

W XVIII wieku liczba studentów Gimnazjum Akademickiego nie przekraczała 
70 osób, gdy w miejscowym Liceum Radzieckim (Ratslizeum) uczyło się nawet po 
120–140 uczniów. W gimnazjum w 1730 roku było ich 62, w 1746 roku jedynie 25, 
a w 1752 roku 36, z kolei w 1772 roku ich liczba wzrosła do 40, by jednak gwałtow-
nie spaść do 17 alumnów siedem lat później. Rok później, w 1780 roku, do gimna-
zjum uczęszczało już 38 uczniów. W kolejnych latach liczba studentów oscylowała 
wokół 30 osób. W okresie działania pruskiego Gimnazjum Akademickiego w Szcze-
cinie w jego mury wstąpiło łącznie 1301 studentów, którzy w większości pochodzili 
z pruskiego Pomorza i niedalekiej Nowej Marchii97. Stan ten miał według współ-
czesnych wynikać z dużej konkurencji innych placówek tego typu – Gimnazjum 
Groeninga w Stargardzie i Gimnazjum księżnej Jadwigi w Szczecinku98. Ponadto 
werbunki przymusowe do wojska pruskiego nie omijały młodzieży uczącej się. Nie-
małe znaczenie miała również zmiana postawy szlachty pomorskiej, która zgodnie 
z duchem fryderycjańskiego państwa nie posyłała synów do szkół cywilnych, ale do 
korpusu kadetów (szkół kadetów). Poważnie i negatywnie wpływało to na frekwen-
cję w najbardziej znanej w regionie szkole99. Poza tym wydaje się, że najsilniejszą 
konkurencję dla gimnazjum stanowiła rozwijająca się dynamicznie w XVIII wieku 
szkoła radziecka.

96 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 118.
97 Książnicą Pomorska, Rękopisy, nr 250/2, Album Studiosorum Illustris Paedagogy Stetinensis qui sub 
Rectoratu […] Johannis Ern. Pfuel […], k. 158–201; A. Borysowska, Album studiosorum…, s. 81. Z ko-
lei Martn Wehrmann podaje, że w pruskim okresie (1717–1805) w Gimnazjum Akademickim uczyło 
się łącznie 1399 osób. M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 147.
98 J. Wiśniewski, Początki układu kapitalistycznego…, s. 545, 679.
99 M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 108; W. Steffen, Stettiner Schülerleben 
im 16 und 18. Jahrhundert, Marburg 1957, s. 28, 94.
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Gimnazjum, mając kłopoty z naborem studentów, zabiegało kilkakrotnie u ko-
lejnych monarchów pruskich, m.in. w trakcie jubileuszu Gimnazjum w 1744 roku, 
o wprowadzenie monopolu placówki na kształcenie młodych Pomorzan. Działania 
te okazały się jednak bezskuteczne100.

Uczniowie gimnazjum żyli nie tylko nauką, nie stronili bowiem od uciech dnia 
codziennego. Gimnazjaliści często wdawali się w utarczki z wychowankami szkoły 
miejskiej, a także mieszczanami, ucztowali w karczmach przy winie i piwie. Zabawy 
te odbywały się też w kobiecym towarzystwie – córek rzemieślników i mieszczan 
szczecińskich, ale i dam do towarzystwa. Część tych spotkań kończyła się dla stu-
dentów pojmaniem przez straż miejską lub wojsko i osadzeniem w karcerze szkoły, 
a nawet w więzieniu twierdzy szczecińskiej. Kary te nie odstraszały jednak młodych 
ludzi od kolejnych burd i zakłóceń spokoju publicznego101.

Studenci gimnazjum działali również na niwie naukowej, rozwijali swe zdol-
ności i poszerzali wiedzę. W 1751 roku gimnazjaliści i profesorowie założyli To-
warzystwo Miłośników Mówców i Poetów (Redner und Dichtergesellschaft), jedną 
z pierwszych organizacji społecznych o charakterze naukowym na Pomorzu102.

Likwidacja samodzielności Gimnazjum Akademickiego

W trakcie kolejnych zmian organizacyjnych w gimnazjum w Szczecinie w drugiej 
połowie XVIII wieku pojawiały się postulaty likwidacji placówki przez włączenie jej 
do miejskiej szkoły – od 1793 roku Liceum Radzieckiego (Ratslizeum). Ta ostatnia 
szkoła w XVIII wieku uzyskała poziom porównywalny z Gimnazjum Akademickim 
w zakresie kształcenia ogólnego103. Wyrównanie programów nauczania postępowało 
w latach 80. i 90. XVIII wieku i obie placówki stały się, od wprowadzenia egza-
minów maturalnych, szkołami średnimi, przygotowującymi do tego sprawdzianu 
młodzież. Kolejne protokoły wizytacji w 1789 i 1796 w gimnazjum stwierdzały po-
nadto, że studenci kształcą się na coraz niższym poziomie i że nie jest to już poziom 
akademicki104.

100 J. Wiśniewski, Początki układu kapitalistycznego…, s. 545.
101 W. Steffen, Stettiner Schülerleben…, s. 30–38, 49–113.
102 Tamże, s. 10.
103 Archiwum Liceum Radzieckiego włączone zostało w 1805 r. do Archiwum Gimnazjum Akade-
mickiego i obecnie jest częścią zespołu Gimnazjum Mariackiego w Szczecinie. AP Szczecin, GMS, 
sygn. 16–24.
104 Sprawozdanie z wizytacji w 1789 r., AP Szczecin, FNMP, sygn. 1951. Szeroko o problemach 
dot. poziomu nauki zob. M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, s. 136–137; J. Wi-
śniewski, Początki układu kapitalistycznego…, s. 681.
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W związku z ciągłymi trudnościami z naborem do Gimnazjum Akademic-
kiego, a przede wszystkim z poziomem nauki, król po przygotowaniu przez Wyż-
sze Kolegium Szkolne w Berlinie i Prowincjonalne Kolegium Szkolne w Szczecinie 
planu zmian w rozkazie gabinetowym, 25 stycznia 1805 roku nakazał połączyć obie 
placówki w jedną szkołę – Królewskie i Miejskie Gimnazjum w Szczecinie (Das 
Königliche und Stadt Gymnasium zu Alten Stettin). Nowa szkoła miała zapewnić 
wyższy poziom kształcenia – szkoły średniej maturalnej, przygotowującej do studiów 
wyższych105. 

105 AP Szczecin, GMS, sygn. 25–26, 31; M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums…, 
s. 137–139, 151.
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Szkoły średnie

Klęska Prus w 1806 roku w wojnie z napoleońską Francją stała się impulsem do 
wielkich reform społecznych i ustrojowych w monarchii Hohenzollernów. Reformy 
te objęły również system kształcenia na wszystkich poziomach, również szkolnictwa 
wyższego. Symbolem tych zmian były osoby Aleksandra i Wilhelma – braci Hum-
boltów. 

Szkoły wyższe, zwłaszcza uniwersytety w Prusach, także po zjednoczeniu 
w 1871 roku w Niemczech stanowiły swoiste centra nauki i studiów, kształcące stu-
dentów na najwyższym poziomie w naukach ścisłych, medycznych, przyrodniczych, 
społecznych i humanistycznych. Badania naukowe prowadzone w tych uczelniach 
również reprezentowały ówcześnie najwyższy światowy poziom1.

W trakcie reformy państwa po 1806 roku zmieniła się sieć uniwersytetów 
w Prusach. Część dawanych uczelni zlikwidowano, m.in. Viadrinę we Frankfurcie 
nad Odrą w 1811 roku, ale także zakładano nowe placówki. W 1810 roku utworzono 
uniwersytet w Berlinie, a w 1818 roku w Bonn.

Reformy ustrojowe i społeczne, które objęły również Szczecin, nie doprowadzi-
ły jednak do powstania w mieście wyższej uczelni. Miasto stanowiło centrum życia 

1 Ch. Charle, Grundlagen, w: Geschichte der Universität in Europa. Bd. III, Vom 19. Jahrhundert zum 
Zweiten Weltkrieg 1800–1945, red. W. Rüegg, München 2004, s. 55–59. Zob. też R.A. Müller, Ge-
schichte der Universität. Von der mittelalterlichen Universität zur deutschen Hochschule, München 1990.
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gospodarczego, politycznego i administracyjnego Pomorza w ramach państwa pru-
skiego i od 1871 roku w zjednoczonych Niemczech. W Szczecinie działało nadal po-
wołane w 1805 roku Królewskie i Miejskie Gimnazjum (Das Königliche und Stadt- 
-Gymnasium), następnie podzielone w 1868 roku na dwie placówki: Gimnazjum 
Mariackie (Marienstifts Gymnasium) i Gimnazjum Miejskie (Stadtgymnasium)2. 
Z czasem powstawały też kolejne szkoły średnie – gimnazja realne (Real-Gymna-
sium) i klasyczne, a także średnie szkoły techniczne i zawodowe (Gewerbe Schule). 
W stolicy Pomorza działały m.in. Szkoła Żeglarska od 1788 roku (Navigationsschule 
zu Grabow) czy też Szkoła Rzemiosł od 1834 roku (Gewerbeschule in Stettin)3.

W XIX wieku, szczególnie w jego pierwszej połowie, wśród kadry nauczyciel-
skiej, profesorów gimnazjów rozwijało się nadal życie naukowe, przede wszystkim 
związane z naukami humanistycznymi – literaturą czy historią. Cenionymi badacza-
mi byli m.in.: Ludwig Giesebrecht, Martin Wehrmann, Hugo Lemcke. W połowie 
XIX wieku w szczecińskim gimnazjum działał wybitny matematyk, fizyk, huma-
nista – polihistor Hermann Grassmann, twórca rachunku różniczkowego, ale też 
badacz zagadnień z optyki oraz językoznawstwa4.

Zainteresowania naukowe i badawcze nauczyciele gimnazjów realizowali często 
w ramach towarzystw, działających w stolicy Pomorza. Najstarszymi z nich były: To-
warzystwo Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft fuer pommersche Geschi-
chte und Alterthumskunde, 1824), Towarzystwo Entomologiczne (Entomologischer 
Verein, 1837) czy Towarzystwo Politechniczne (Politechnische Gesellschaft, 1848)5.

2 O Królewskim i Miejskim Gimnazjum zob. M. Wehrmann, Geschichte des Marienstifts-Gymnasiums 
1544–1894, w: Festschrift zum dreihundertfünfzigjährigen Jubiläum des Königlichen Marienstifts-Gym-
nasiums zu Stettin am 24. und 25. September 1894, Stettin 1894, s. 150–165; W. Steffen, Das Stettiner 
Gymnasium um 1848, Marburg 1957. 
3 L. Turek-Kwiatkowska, Oświata, nauka i kultura szczecińska w latach 1800–1939, Szczecin 1986, 
s. 12–86.
4 Tamże, s. 87–118; M. Szukała, Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza 
w Szczecinie w latach 1824–1918, Szczecin 2000, s. 62–190. Na temat wielotorowości badań nauko-
wych H. Grassmanna i ich współczesnej percepcji zob. Hermann Grassmann. From Past to Future: 
Grassmanns̀ s Works in Context Grassmann Bicentennial Conference, September 2009, red. H.-J. Petsche, 
A.C. Lewis, J. Liesen, S. Russ, Basel 2011.
5 W. Stępiński, Szczecin w latach 1806–1870. Na drodze do kapitalizmu, w: Dzieje Szczecina, t. III, 
red. B. Wachowiak, Szczecin 1984, s. 248–255; E. Włodarczyk, Wielkomiejski rozwój Szczecina 
w latach 1871–1918, w: Dzieje Szczecina…, t. III, s. 506–512; M. Szukała, Institutional development 
of science in Stettin in the first half of the nineteenth century in the time of Hermann Grassmann, w: Her-
mann Grassmann. From Past to Future…, s. 71–82.
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Szkoły inżynierskie (lata 1900–1946)

Uwagi wstępne

Postęp naukowo-techniczny, rozwój przemysłowy i cywilizacyjny Prus i Niemiec 
w XIX wieku wymuszał poszukiwanie nowych form kształcenia politechnicznego 
kadr dla gospodarki i administracji, przede wszystkim kształcenia praktycznego. 
Dla osób, które miały pracować na wyższych stanowiskach technicznych w przemy-
śle, a także w instytucjach publicznych przyjęto model kształcenia połączony z bada-
niami naukowymi w wyższych szkołach technicznych (Technische Hochschule), które 
były uczelniami wyższymi o profilu technicznym i prowadziły nie tylko studia, ale 
także badania naukowe. Podobnie jak uniwersytety, szkoły te miały również aka-
demicki charakter, łącznie z promocją kadr na kolejne stopnie naukowe (doktoraty, 
habilitacje)6.

Część z tych uczelni nawiązywała tradycją do powstałych w okresie nowożyt-
nym akademii sztuki czy techniki. Tak było m.in. z Akademią Sztuki w Berlinie 
(Akademie der Kunst in Berlin) czy Wyższą Szkołą Techniczną Karola i Wilhelmi-
ny w Brunschwiku (Technische Hochschule Carlo-Wilhelmina zu Brauschweig)7. 
W 1914 roku w Niemczech działało 11 politechnik, w tym uczelnie w Gdańsku, 
otwarta w 1904 roku i we Wrocławiu powstała w 1910 roku. Szkoły te były odpowie-
dzialne za kształcenie kadr technicznych na poziomie uniwersyteckim, prowadzono 
w nich również badania z nauk ścisłych i technicznych, których wyniki często wyko-
rzystywano w dynamicznie rozwijającym się przemyśle przełomu XIX i XX wieku8.

Zapotrzebowanie na kadry techniczne w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku 
było w Niemczech większe niż możliwości edukacyjne tworzonych wyższych szkół 
technicznych. Aby zaspokoić potrzeby rozwijającej się gospodarki i państwa, władze 
regionalne tworzyły szkoły techniczne, początkowo o charakterze szkół średnich, 
często wywodząc je z działających od pierwszej połowy XIX wieku szkół rzemieślni-
czych (Gewerbeschule). Pierwszą taką placówkę, pod nazwą Szkoły Budowy Maszyn 

6 Th. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918, Bd. I, Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1998, 
s. 568–569.
7 Szerzej zob.: K.H. Manegold, Universität, Technische Hochschule und Industrie. Ein Beitrag zur 
Emanzipation der Technik im 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Bestrebungen Felix 
Kleins, Berlin 1970; C. v. Ferber, Die Entwicklung des Lehrkörper der deutschen Universitäten und Hoch-
schulen 1864–1954, Göttingen 1956.
8 K.H. Manegold, Universität, Technische Hochschule und Industrie. Ein Beitrag zur Emanzipation 
der Technik im 19. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Bestrebungen Felix Kleins, Berlin 
1970.



Paweł Gut

84

(Maschinenbauschule), założono w 1871 roku w Kolonii (Köln)9. W kolejnych la-
tach powoływano następne zakłady kształcenia kadr technicznych, z których część 
otrzymywała status wyższych szkół budowy maszyn (Höhere Maschinenenbauschule) 
z prawem do kształcenia na poziomie studiów inżynierskich. Te ostatnie powstały 
w Akwizgranie (Aachen), Altonie, Einbeck, Hagen, Kilonii (Kiel), Poznaniu, a także 
Szczecinie10.

Organizacja szkół

Wspomniana szkoła techniczna w Szczecinie wyrosła z tradycji średnich szkół tech-
nicznych, które w XIX wieku rozwijały się w Szczecinie za sprawą władz regional-
nych, w tym miejskich, ale także dzięki miejscowym przedsiębiorcom zainteresowa-
nym uzyskaniem wykwalifikowanych kadr. Działania w tym zakresie podejmowała 
m.in. Stocznia Wulkan (Stettiner Maschinenbau AG Vulkan), będąca nie tylko pro-
ducentem statków i okrętów, ale także lokomotyw oraz innych maszyn i urządzeń, 
czy Firma Gollnow & Sohn zajmująca się budownictwem, w tym konstrukcjami 
stalowymi i żelbetowymi11. 

W połowie lat 90. XIX wieku w Szczecinie pojawiła się idea utworzenia wyższej 
szkoły zawodowej, kształcącej inżynierów, zwłaszcza z budownictwa statków, a także 
budowy maszyn. Władze miejskie, wspólnie z Ministerstwem Handlu i Przemysłu 
(Ministerium für Handel und Gwerebe), powołały nawet specjalną instytucję (Neu-
bau der technischen Schulen in Stettin), która zajmowała się pracami przygotowaw-
czymi do organizacji nowej szkoły wyższej, a także budową jej siedziby12.

Władze Szczecina przeznaczyły na ten cel parcele w nowym śródmieściu mia-
sta, które powstało po 1873 roku, po wyburzeniu umocnień twierdzy. W umowie 
między ministerstwem a magistratem uzgodniono, że przy dzisiejszych ulicach Ka-
zimierza Puławskiego (Schinkelstrasse 10) i Władysława Sikorskiego (Friedenstras-
se 100) powstaną dwa budynki wraz z zapleczem warsztatowym i laboratoryjnym. 
Zgodnie z planem w kompleksie miały się znaleźć trzy placówki – szkoły techniczne, 
w tym jedna wyższa szkoła inżynierska:

9 J.-P. Pahl, Berufsbildung und Berufsbildungssystem. Darstellung und Untersuchung nicht-akademi-
scher und akademischer Lernbereiche, Bielefeld 2012, s. 135–150.
10 S. Jakobi, Die Königlich Preußischen Maschinenbauschulen, ihre Ziele, und Berechtigungen, sowie ihre 
Bedeutung für die Erziehung und wirtschaftliche Förderung des deutschen Techniker Standes, Berlin–Hei-
delberg 1905, s. 10–11.
11 Szerzej zob. E. Włodarczyk, Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914, Poznań 1982.
12 AP Szczecin, Państwowa Szkoła Inżynierska w Szczecinie (dalej PSI), sygn. 1.
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1. Królewska Pruska Szkoła Rzemiosł Budowlanych (Königliche Preussiche 
Baugewerkschule).

2. Królewska Wyższa Szkoła Budowy Maszyn (Königliche Höhere Maschinen-
bauschule zu Stettin).

3. Szkoła Mechaników Morskich w Szczecinie (Seemaschinistenschule in Stet-
tin)13.

Komitet organizacyjny powołany w 1897 roku nadzorował budowę gmachów 
szkół i uczelni. Prace budowlane trwały w latach 1899–1901, a projekty obu budyn-
ków przygotował szczeciński radca budowlany – Wilhelm Meyer-Schwartau, wybit-
ny architekt i urbanista. Siedziba szkoły budowlanej, i później też okrętowej, w swej 
bryle była wzorowana na gmachu Politechniki w Zürichu, a budynek szkoły budowy 
maszyn nawiązywał do architektury neoromańskiej, neobarokowej, a także secesji. 
Te ostatnie elementy architektoniczne stanowią wyjątkowy „przykład oddziaływania 
secesji na architekturę budynków szkolnych w Szczecinie”14.

Dwie placówki, szkoły – budowlana i budowy maszyn rozpoczęły działalność 
jeszcze przed wybudowaniem dla nich stałych siedzib, w 1899 roku działała już 
Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Z kolei szkoła inżynieryjna rozpoczęła działalność 
w 1900 roku w tymczasowej siedzibie w porcie wolnocłowym na Łasztowni. Rok 
później, 1 października 1901 roku szkoły zawodowe otrzymały budynki przy ówcze-
snych ulicach Schinkelstrasse i Friedenstrasse. Jedynie szkoła mechaników morskich 
nie została wówczas uruchomiona15.

Według przepisów, Szkoła Budowy Maszyn w Szczecinie była państwowym 
zakładem kształcenia (Staatslehranstalt) dla młodych ludzi na stanowiska inżynie-
rów i konstruktorów, a także techników dla prywatnego przemysłu i średniej kadry 
technicznej w służbie państwowej16. Zadania te wynikały przede wszystkim z zapo-
trzebowania na kadry inżynieryjne i techniczne prężnie rozwijającego się przemysłu 
maszynowego i konstrukcyjnego w Szczecinie oraz w całych Niemczech. Tylko w sto-
licy Pomorza działały stocznie Wulkan, Oderwerke, Nuscke, zakłady mechaniczne 
Stoewera, konstrukcyjno-montażowe rodziny Gollnow (Gollnow & Sohn) i inne, 
gdzie potrzebowano wykwalifikowanej kadry technicznej – techników i inżynierów, 

13 Verwaltungsbericht der Stadt Stettin 1900/1901, Stettin 1901, s. 1–2.
14 R. Makała, Między prowincją a metropolią. Architektura Szczecina w latach 1891–1918, Szczecin 
2011, s. 152–155. 
15 Adressbuch der Stadt Stettin 1901, Stettin 1901 (dalej: Adressbuch), s. 562.
16 Adressbuch 1902, s. 562. 
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Strona tytułowa programu  
nauczania Szkoły Budowy Maszyn 
w Szczecinie z 1903 roku

Książnica Pomorska,  
Dział Pomorzoznawczy.

Spis treści programu nauczania  
Szkoły Budowy Maszyn  

w Szczecinie z 1903 roku

Książnica Pomorska,  
Dział Pomorzoznawczy. 
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Siedziba Szkoły Budowy Maszyn w Szczecinie, stan z 1903 roku,  
przy dzisiejszej ul. W. Sikorskiego 37

Książnica Pomorska, Dział Pomorzoznawczy.
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a istniejące w Prusach i Niemczech szkoły techniczne nie były w stanie im tego za-
pewnić17.

Szkoła budowy maszyn składała się z dwóch wydziałów – pierwszym był wy-
dział inżynierów budowy maszyn (Abt. I: Königliche Höhere Maschinenbauschule), 
drugi z kolei był wieczorową placówką kształcenia dla kandydatów na techników 
i mistrzów w zawodach związanych z budową maszyn i mechaniką18.

Zapotrzebowanie na kadry inżynierskie i techniczne zajmujące się mechaniką 
okrętową dotyczyło także armatorów, z których inicjatywy, a także bardzo dyna-
micznie rozwijającej się Cesarskiej Marynarki Wojennej (Kaiserliche Marine), po-
wstała w 1886 roku Szkoła Mechaników Morskich we Flensburgu (Seemaschinisten-
schule in Flensburg). Szkoła ta z czasem utworzyła punkty egzaminacyjne w kilku 
miastach portowych Prus i Niemiec, m.in. w Szczecinie (Kommission zur Prüfung 
von Maschinisten auf Seedampfern). Ten ostatni punkt egzaminacyjny w końcu 
XIX wieku planowano przekształcić w szkołę mechaników o podobnym statusie jak 
we Flensburgu19. 

Ostatecznie Szkoła Mechaników Morskich w Szczecinie (Seemaschinisten-
schule in Stettin) została założona w 1905 roku i stanowiła część rozproszonej szkoły 
mechaniki okrętowej, której oddziały znajdowały się jeszcze we Flensburgu i Gees-
temünde (dzielnica Bremy). Do Szczecina przeniesiono dyrekcję szkoły z Flensbur-
ga, a stanowisko dyrektora sprawował, przybyły z tego ostatniego miasta, inż. Curt 
Friedrich Artur Fränzel20. 

Z racji rozproszenia poszczególne wydziały uczelni morskiej powiązane były 
z innymi miejscowymi placówkami kształcenia politechnicznego, przede wszystkim 
szkołami budowy maszyn. Tak też było w Szczecinie – Szkoła Mechaników Mor-
skich została umieszczona w skrzydle Szkoły Rzemiosł Budowlanych, korzystano 
także z sal wykładowych, warsztatów i laboratoriów szkoły budowy maszyn21.

Początkowo szkoła kształciła na poziomie średnim, ale już w 1911 roku stała 
się Królewską Szkołą Inżynierów Okrętowych i Mechaników Morskich w Szczeci-
nie (Königliche Schiffsingenieur- und Seemanschinistenschule zu Stettin), chociaż 

17 E. Włodarczyk, Wielki przemysł Szczecina…
18 Adressbuch 1901, s. 562.
19 Staatliche Schiffsingenieur- und Seemaschinistenschule Flensburg 1886–1961, eine Festschrift, Flens-
burg 1961.
20 AP Szczecin, PSI, sygn. 2; G. Wolfschmidt, Von Kompass und Sextant zur Radar und GPS – Ge-
schichte der Navigation, w: Navigare necesse est. Geschichte der Navigation, red. G. Wolfschmidt, Nor-
derstedt 2008, s. 119.
21 S. Jakobi, Die Königlich Preußischen Maschinenbauschulen…, s. 11.
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nadal była placówką rozproszoną z wydziałami we Flensburgu i Geestemünde22. 
W Szczecinie uczelnia miała dwa wydziały – inżynierii okrętowej (Schiffsingieur-
schule, Höhere Technische Lehranstalt, Vor- und Hauptkurse für Schiffsingenieure), 
a także mechaników morskich (Seemaschinistenschule, Kurse für Seemaschinisten 
I–III Klasse)23.

Choć opisane wyżej uczelnie zawodowe miały status królewskich zakładów, to 
stanowiły wspólne przedsięwzięcie władz państwa pruskiego oraz samorządu, przede 
wszystkim władz Szczecina oraz kół przemysłowych. Magistrat Szczecina w latach 
1901–1914 rokrocznie przekazywał na działalność szkół inżynierskich 15 tys. marek. 
Z tej racji nad szkołami ustanowiono wspólne organy nadzoru – kuratoria, w któ-
rych zasiadali przedstawiciele magistratu, administracji państwowej oraz miejscowi 
przemysłowcy – w 1902 roku byli to: burmistrz Haken, dyrektor szkoły E. Brahtz, 
dwóch radców rejencji i radców miejskich, a także dyrektorzy Flohr i Stahl ze stoczni 
Wulkan. Z kolei w 1913 roku reprezentantami kół przemysłowych byli Johann Goll-
now oraz August Ahrens24.

Rozwój szkolnictwa inżynierskiego w Szczecinie zakłóciły wydarzenia pierw-
szej wojny światowej. Choć nie zaniechano kształcenia w ogóle, lecz ze względu na 
powołanie młodych mężczyzn do wojska bardzo spadła liczba słuchaczy. Ponadto 
część kadry naukowej i dydaktycznej została również zmobilizowana. Pierwsze lata 
powojenne z powodu kryzysu ekonomicznego, hiperinflacji, a przede wszystkim 
upadku wielu zakładów przemysłowych w Szczecinie i na Pomorzu, w tym stoczni, 
nie sprzyjały rozwojowi wyższych szkół zawodowych.

W tym czasie obie placówki działały nadal w strukturze organizacyjnej sprzed 
1914 roku. Szkoła Inżynierów Okrętowych i Mechaników Morskich w Szczecinie 
działała nadal w systemie rozproszonym. Obie uczelnie kształciły kadry techniczne, 
lecz ich absolwenci mieli problemy ze znalezieniem pracy25.

W drugiej połowie lat 20. XX wieku, po zażeganiu kryzysu powojennego 
i zdławieniu hiperinflacji w Niemczech, wraz z poprawą sytuacji gospodarczej i spo-
łecznej nastąpił czas ponownego rozwoju szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego 
technicznego. W latach 1927–1928 w kraju związkowym Prusy prowadzono dysku-
sję o otwarciu nowej politechniki. W tym czasie w Niemczech działały politechniki 

22 Adressbuch 1913, IV, s. 5.
23 Adressbuch 1927, IV, s. 5.
24 Verwaltungsbericht der Stadt Stettin 1900/1901, Stettin 1901, s. 2; Programm der Königlich Preußi-
schen Höheren Maschinenbauschule zu Stettin, Stettin 1903, s. 11; Adressbuch 1913, IV, s. 12.
25 Adressbuch 1926, IV, s. 5.
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w Akwizgranie, Berlinie, Brunszwiku, Darmstadt, Dreźnie, Hanowerze, Karlsruhe, 
Monachium, Stuttgardzie i Wrocławiu. Władze niemieckie za swoją placówkę nadal 
uważały także Wyższą Szkołę Techniczną w Wolnym Mieście Gdańsku. W szko-
łach tych w roku akademickim 1927/1928 studiowało aż 21,4 tys. studentów. Był to 
wzrost o 100% wobec okresu przed wybuchem pierwszej wojny światowej26.

Wśród miast kandydatów do powołania nowej uczelni był również Szczecin. 
Władze samorządowe i administracyjne prowincji oraz stolicy Pomorza zabiegały 
o wyznaczenie miasta na siedzibę uczelni wskazując, że jej podstawą byłby działające 
już wyższe szkoły zawodowe budowy maszyn i okrętowa, a także szkoła budow-
lana. W anonsach prasowych z 25 października 1928 roku przedstawiono jednak 
jednoznaczne stanowisko Ministerstwa Nauki, Kultury i Oświaty (Ministerium für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung), że nowa politechnika będzie powołana 
w zachodnich prowincjach kraju, gdyż tam najlepiej rozwija się przemysł i jest zapo-
trzebowanie na kadry techniczne27.

W tym czasie w organizacji obu szkół inżynierskich w Szczecinie dokonano 
istotnych zmian. Połączono je w jeden zakład naukowo-dydaktyczny, co nastąpiło 
w 1926 roku. Odtąd występowały one pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Bu-
dowy Maszyn, Inżynierii Okrętowej i Mechaniki Morskiej w Szczecinie (Staatliche 
Höhere Maschinenbau-, Schiffsingenieur- und Seemaschinistenschule in Stettin). 
Szkołę też nazwano Zjednoczonymi Technicznymi Państwowymi Zakładami Na-
ukowym dla Maszynoznawstwa i Inżynierii Okrętowej i Mechaniki Morskiej (Ve-
reinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und für Schiffsingenie-
ure und Seemaschinisten)28. 

W pierwszych latach, do 1932 roku, uczelnia nie zmieniła wewnętrznej struk-
tury i dzieliła się na szkołę budowy maszyn i szkołę morską. Dopiero w 1932 roku 
zreorganizowano uczelnię i wydzielono w nim dwa wydziały:

Wydział I. Wyższy Techniczny Państwowy Zakład Naukowy dla Maszyno-
znawstwa (Abt. I. Hoehere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen).

Wydział II. Techniczny Państwowy Zakład Naukowy dla Inżynierów Okręto-
wych i Mechaników Morskich (Abt. II. Technische Staatslehranstalt für Schiffsinge-
nieure und Seemaschinisten).

26 Denkschrift des Bundes der technischen Angestellten und Beamten über das technische Hochschulen, 
Berlin 1928; Landesarchiv Greifswald (dalej LAG), Rep. 60, nr 2692, k. 155–159.
27 [anonim] Neue Kulturinstitute in Stettin?, „General Anzeiger“ nr 294, 25.10.1928; LAG, Rep. 60 
nr 2693, k. 8.
28 AP Szczecin, PSI, sygn. 4.
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W 1935 roku ponownie zreorganizowano uczelnię i wydział II podzielono na 
dwie odrębne jednostki – dla inżynierów okrętowych i mechaników morskich.

Mimo że szczecińska szkoła inżynierska nie otrzymała pełnego statusu aka-
demickiego, wzorem politechnik we Wrocławiu czy w Gdańsku, ciągle doskonaliła 
poziom kształcenia kadr technicznych dla niemieckiej gospodarki i administracji. 
Wraz z rozpoczęciem zbrojenia Niemiec hitlerowskich postępowała rozbudowa kie-
runków kształcenia w placówce, rosła też liczba wydziałów. W 1936 roku powstał 
Wydział IV – Wyższy Techniczny Państwowy Zakład Naukowy Transportu i Lot-
nictwa (Abt. IV. Höhere Technische Staatslehranstalt fuer Kraft und Luftfahrwe-
sen). Powstawanie nowych kierunków wiązało się z budową na Pomorzu, w tym 
w Szczecinie, zakładów zbrojeniowych, m.in. lotniczych w Załomiu koło Szczeci-
na czy Peenemünde. Władze nazistowskie poprzez wielkie subwencje państwowe 
w połowie lat 30. XX wieku przystąpiły także do odbudowy i rozbudowy przemysłu 
stoczniowego w Szczecinie.

W 1939 roku zmieniono nazwę placówki na Państwową Szkołę Inżynierską 
w Szczecinie (Staatliche Ingenieurschule in Stettin). U progu drugiej wojny świato-
wej szkoła dzieliła się już na 5 wydziałów:

Wydział I.  Budowy Maszyn (Abt. I Maschinenbau).
Wydział II.  Techniki Lotniczej (Abt. II. Luftfahrttechnik).
Wydział III.  Elektrotechniki (Abt. III. Elektrotechnik).
Wydział IV.  Budowy Okrętów (Abt. IV. Schiffbau).
Wydział V.  Szkoła Inżynierów (Mechaników) Okrętowych (Abt. V. Schif- 

 fsingenieurschule).
Ponadto do struktury szkoły należały też zakłady dydaktyczne dla techników 

mechaników samochodowych, spawaczy, pomocników konstruktorów czy kreśla-
rzy29.

Kadry dydaktyczne i naukowe

Pierwszym dyrektorem Szkoły Budowy Maszyn w Szczecinie był profesor Ernst 
Brahtz, który prowadził również wykłady z budowy maszyn. Uczelnia zatrudniała 
w pierwszych latach działania 10 zwyczajnych wykładowców (Ordentliche Lehrer) 
oraz pięciu dodatkowych nauczycieli. 

29 Adressbuch 1943, IV, s. 31.
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Wykaz nauczycieli Szkoły Budowy Maszyn w Szczecinie w latach 1900–1903

Wykładowcy zwyczajni Zakres prowadzonych zajęć, specjalizacja
dyrektor E. Brahtz budowa maszyn
radca budowlany A. Becker budowa maszyn, elektrotechnika
dr G. Lolling matematyka, nauki ścisłe
inż. dypl. E. Wohl budowa maszyn
inż. F. Hülle budowa maszyn
inż. G. Perl budowa maszyn
dr A. Hartwich matematyka, nauki ścisłe
inż. dypl. H. Matthiessen budowa maszyn
radca budowlany F. Titz budowa maszyn
inż. dypl. L. Quantz budowa maszyn
inż. dypl. K. Maur budowa maszyn

Dodatkowi nauczyciele
radca medyczny dr Schulze pierwsza pomoc medyczna
dr K. Meister organizacja pracy
P. Mannkopf Wydział II
M. Schultz Wydział II
N. Wilms Wydział II

Źródło: Programm…1903, s. 12.

Jak już wspomniano, dyrektorem szkoły mechaników morskich został w 1905 
roku Curt Friedrich Artur Fränzel, który zajmował się techniką okrętową i podobnie 
jak we Flensburgu z tej tematyki prowadził zajęcia dla studentów. Szkołą kierował aż 
do 1926 roku30.

Pierwszymi wykładowcami w Szkole Mechaników Morskich w Szczecinie byli 
inżynierowie Möller, Besig, Ketzler, a nauczycielami zawodu – Osterwald i Rakow. 
W 1912 roku w szkole inżynierów okrętowych nauczali również: profesor Möller, 
inżynierowie Ruhnke, Buchholz, Besig, a także dr med. Schulze. Ten ostatni prowa-
dził zajęcia z pierwszej pomocy medycznej i medycyny morskiej31.

Połączone szkoły inżynierskie w 1926 roku objął kierownictwem profesor 
dr  inż. Karl Laudien, który był nie tylko zdolnym dydaktykiem, praktykiem, ale 
także autorem podręcznika do mechaniki32.

30 C.F.A. Fränzel był absolwentem Szkoły Technicznej w Berlinie-Charlottenburgu, którą ukończył 
w 1889 r. Za pracę dyplomową o urządzeniach sterowych jednostek pływających otrzymał nagrodę. 
Pracował jako wykładowca techniki okrętowej we Flensburgu, następnie w Szczecinie. AP Szczecin, 
PSI, sygn. 2; Adressbuch 1908, IV, s. 253; Adressbuch 1926, IV, s. 5.
31 Adressbuch 1912, IV, s. 5.
32 D. Laudien, Leitfaden der Mechanik für Maschinenbauer, Berlin 1921. Podręcznik ukazał się też 
w 1927 i 1928 r. 
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W drugiej połowie lat 20. XX wieku w połączonej już szkole inżynierskiej pra-
cowało 15 wykładowców łącznie z dyrektorem (Oberstudiendirektor) dr. Karlem Lau-
dienem. Wspomagali go radcy studiów (Studienräte): Drews, Möller, Büge, Anthes, 
Rossow, Quantz, Steimle, Schmicker, Fenwarth, Ritter, Zintl, a także nauczyciele 
Rakow, Bitterling i Meyer. Poza nimi w szkole zatrudnieni byli pracownicy tech-
niczni, w tym maszyniści i technicy w warsztatach i laboratoriach, a także personel 
administracyjny (w 1928 r. było to 21 osób)33. 

Od 1933 roku szkołą inżynierską kierował nadradca budowlany i jej dyrektor 
(Oberbaurat und Direktor) inż. dypl. Georg Fiala34. W kierowaniu uczelnią wspoma-
gał go radca budowlany i kierownik wydziału (Baurat und Abteilungsleiter) dr inż. 
Karl Ritter, który prowadził także zajęcia na Wydziale Budowy Maszyn (Maschinen-
baufach). Pozostała kadra dydaktyczna szkoły obejmowała wykładowców w stopniu 
radców budowlanych – byli nimi: dr inż. dypl. Klein (budowa maszyn), inż dypl. 
Steimle (budowa maszyn), inż. dypl. Matthiesen (budowa okrętów), inż. dypl. Ros-
seck (elektrotechnika), inż. dypl. Colberg (budowa maszyn i eletrotechnika), inż. 
dypl. Lemcke (budowa maszyn), inż. dypl. Bunnenberg (budowa okrętów), inż. dypl. 
Brauss (budowa maszyn), dr inż. dypl. Tolksdorf (elektrotechnika), inż. dypl. Land-
mann (budowa samolotów), inż. dypl. Winkel (elektrotechnika, fizyka i matematyka), 
inż. dypl. Schmidt (budowa okrętów), dr inż. dypl. Kretschmer (matematyka i nauki 
przyrodnicze), dr inż. dypl. Heyde (budowa maszyn i matematyka), inż. dypl. Po-
hlenz (budowa maszyn), inż. dypl. Waldthausen (budowa samolotów), dr  inż. dypl. 
Uhl (elektrotechnika), inż. dypl. Orth (elektrotechnika), inż. dypl. Pfetzing (budowa 
maszyn), Böhme (matematyka i nauki przyrodnicze), inż. dypl. Michael (elektrotech-
nika), inż. dypl. Meswinkel (budowa maszyn), dr inż. dypl. Pophanlen (budowa okrę-
tów). Skład ten uzupełniali jeszcze wykładowcy (Studienräte) Rossow (matematyka 
i nauki przyrodnicze), dr Franke (nauka o państwie), dalej nauczyciele (Oberlehrer) 
Thomsen (budowa maszyn okrętowych) i inż. Knuth (budowa maszyn okrętowych) 
oraz nauczyciel stażysta (Probelehrer) inż. dypl. Halbscheffel (budowa maszyn)35. 

Profesorowie i wykładowcy szkół szczecińskich prócz zajęć dydaktycznych pro-
wadzili także badania naukowe i publikowali prace naukowe, w tym podręczniki. 
O znaczeniu ich prac świadczyć może, że wiele ich publikacji miało po kilka wydań. 
Inżynier L. Quanta ze szkoły budowy maszyn zajmował się siłowniami wodnymi, 

33 Profesorowie szkoły inżynierskiej w 1927 r zarabiali od 5 do 11 tys. marek. AP Szczecin, PSI, 
sygn. 4.
34 Adressbuch 1933, IV, s. 35.
35 Adressbuch 1943, IV, s. 31.
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a jego praca na ten temat ukazała się aż w siedmiu wydaniach36. Z kolei Karl Besig 
ze Szkoły Inżynierów Okrętowych zajmował się okrętowymi turbinami parowymi 
i opublikował kilkanaście prac na ten temat37. Silnikami parowymi i spalinowy-
mi zajmował się inż. Franz Seufert, nauczyciel Królewskiej Wyższej Szkoły Budowy 
Maszyn w Szczecinie38. 

Studenci i formy kształcenia

Kandydaci na studentów w szkole budowy maszyn musieli zdać egzaminy w kla-
sach wyższych (obersekundzie) gimnazjum klasycznego lub realnego oraz wykazać 
się dwuletnią praktyką pracy w przemyśle albo też poświadczonymi kwalifikacjami. 
Student powinien mieć od 18 do 26 lat. Według kryteriów z 1928 roku, kandydat na 
studenta szkoły inżynierskiej budowy maszyn i okrętów powinien wykazać się ukoń-
czoną szkołą średnią z wynikiem dobrym z przedmiotów: rachunki, matematyka, 
chemia, fizyka, albo zdanym egzaminem po obersekundzie w gimnazjum oraz dwu-
letnią praktyką w przemyśle, albo też świadectwem zdolności do studiów w szkole 
budowy maszyn lub 3-letnią praktyką w przemyśle. Poza tym w okresie przed 1914 
rokiem wymagano od kandydatów na studia ukończenia rocznej ochotniczej służby 
wojskowej w marynarce wojennej lub też w służbach technicznych kolejowych39.

Do 1918 roku studia trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po ich ukończe-
niu student przystępował do egzaminu inżynierskiego. W latach 20. XX wieku czas 
nauki wydłużono do pięciu semestrów (2,5 roku). Każdy semestr trwał 20 tygodni 
nauki, a w ciągu tygodnia, zależnie od semestru, zajęcia obejmowały 42–43 godziny 
dydaktyczne40.

Zajęcia na studiach mechanicznych i budowy maszyn obejmowały wykłady 
i ćwiczenia z matematyki, fizyki, chemii, następnie geometrii, rysunku techniczne-
go, mechaniki, budowy maszyn i maszynoznawstwa, maszyn hydraulicznych i pa-
rowych, motorów spalinowych, elektrotechniki, konstrukcji budowlanych. Każdy ze 
studentów musiał ponadto zaliczyć kurs medyczny pierwszej pomocy, a także zajęcia 

36 L. Quantz, Wasserkraftmaschinen. Ein Leitfaden zur Einführung in Bau und Berechnung moderner 
Wasserkraftmaschinen und Anlagen, 4. Auflage, Berlin 1924. 
37 K. Besig, Die Dampfturbine als Schiffsmotor. Vergleichung für verschiedene Systeme, Berlin 1911.
38 F. Seufert, Versuche an Dampfmaschinen, Dampfkesseln, Dampfturbinen und Dieselmaschinen. Zu-
gleich Hilfsbuch für den Unterricht in Maschinenlaboratorien technischer Lehranstalten, 3. Auflage, Ber-
lin 1913.
39 Programm… 1903, s. 7–11; Adressbuch 1901, s. 562.
40 Adressbuch 1928, IV, s. 27.
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Rozkład programu nauczania wg semestrów w Szkole Budowy Maszyn w Szczecinie

Programm der Königlich Preußischen Höheren Maschinenbauschule zu Stettin, Stettin 1903, s. 13

Książnica Pomorska, Dział Pomorzoznawczy.
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z nauki o organizacji pracy. W 1903 roku zakres studiów inżynierskich obejmował 
26 przedmiotów41. Wraz z rozwojem uczelni wzrastała liczba zajęć, które musieli 
zaliczyć studenci w kolejnych semestrach.

Wykłady i ćwiczenia odbywały się od poniedziałku do soboty od 8.00 rano 
do godzin popołudniowych. Z kolei zajęcia w trybie wieczorowym na kursach tech-
ników i mistrzów-mechaników prowadzono w pierwszych latach działania szkoły 
budowy maszyn w codziennie od poniedziałku do soboty wieczorem od 20.00 do 
21.45, a w niedziele od 8.00 do 10.00 rano. W latach 30. i 40. XX wieku zajęcia 
kursowe odbywały się w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 18.20 do 20.5042.

Wykłady, ćwiczenia i laboratoria odbywały się w gmachach uczelni, o czym już 
wyżej wspomniano, przy dzisiejszej ul. W. Sikorskiego 37 i K. Puławskiego 10. Prócz 
sal dydaktycznych w budynkach zlokalizowanych przy wspomnianych ulicach, 
na ich zapleczu wybudowano kompleks zabudowań warsztatowych i laboratoriów. 
Szkoła budowy maszyn dysponowała laboratoriami elektrotechnicznymi, elektrycz-
nymi, silników parowych oraz budowy maszyn43.

Nauka w szkole była odpłatna. W 1903 roku czesne za rok studiów wynosiło 
150 marek i na tym poziomie utrzymywało się aż do czasów pierwszej wojny świato-
wej. Obwieszczenie z 1913 roku określało je na 75 marek za semestr. Po ustaniu kry-
zysu i inflacji, w 1927 roku studenci płacili czesne od 30 do 80 marek za semestr44. 
Studenci mogli jednak liczyć też na stypendia – w 1903 roku pomoc ta, wypłacana 
przez fundację popierania przemysłu, wynosiła nawet do 300 marek dla jednego 
uczącego się w szkole budowy maszyn45. Prócz opłaty za studia studenci zamiejscowi 
musieli opłacić stancje (50 do 60 marek miesięcznie). Te ostatnie wyznaczane były 
przez szkołę i tylko w „dobrych domach” mogli mieszkać przyszli inżynierowie bu-
dowy maszyn.

Likwidacja Państwowej Szkoły Inżynierskiej

W pierwszych latach drugiej wojny światowej Państwowa Szkoła Inżynierska 
w Szczecinie działała bez zakłóceń, choć ze względu na mobilizację zmniejszyła się 
liczba studentów. Absolwenci szkoły bardzo szybko byli włączani do pracy w wielkiej 

41 Programm… 1903, s. 13.
42 Adressbuch 1901, s. 562; Adressbuch 1943, IV, s. 31.
43 Programm… 1903, s. 33–41.
44 Adressbuch 1903, s. 610; Adressbuch 1913, IV, s. 30; AP Szczecin, PSI, sygn. 4.
45 Programm… 1903, s. 10.
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machinie przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Szkoła zaprzestała pracy dydaktycz-
nej w 1944 roku z powodu braku studentów. Zimą 1945 roku placówkę ewakuowano 
do Greifswaldu, gdzie formalnie rozwiązano ją w 1946 roku.

Akademia Pedagogiczna (lata 1930–1932)

Organizacja uczelni

Powszechne nauczanie na poziomie podstawowym w Prusach w XVIII wieku 
w pierwszym okresie istnienia oparte było na pracy w szkołach zdemobilizowanych 
podoficerów czy niższych oficerów. Ich zadaniem było stworzenie z młodego czło-
wieka karnego, posłusznego poddanego króla, który odda życie za monarchę na polu 
bitwy. Sztuka czytania i pisania była tylko jednym z elementów wspomagających 
osiągnięcie wspomnianego celu46.

Dopiero reformy humboldtowskie stworzyły system kształcenia kadry peda-
gogicznej dla szkół powszechnych – seminaria nauczycielskie. Te ostatnie zakła-
dy działały nieprzerwanie przez ponad 100 lat aż do zakończenia Wielkiej Wojny 
(1914–1918). W całych Prusach było aż 204 seminariów, w tym na Pomorzu Za-
chodnim działało osiem tego typu placówek, m.in. w Drawsku Pomorskim, Kosza-
linie, Policach, Bytowie, Franzburgu47. Zmiany społeczne, ekonomiczne, ustrojowe 
w Niemczech i krajach związkowych, w tym Prusach, po pierwszej wojnie świato-
wej objęły również sposób kształcenia nauczycieli szkół powszechnych. Wynikało to 
m.in. z zapisów konstytucji weimarskiej z 1919 roku (art. 143), zgodnie z którymi 
kadry pedagogiczne kształcić miały się w systemie studiów wyższych. Do połowy 
lat 20. XX wieku nie podjęto jednak działań ze stron krajów związkowych, aby ten 
problem został rozwiązany. W Prusach realizacją tego zadania zajął się Minister Na-
uki, Kultury i Oświaty (Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung) Carl 
Heinrich Becker, który zadecydował o likwidacji seminariów nauczycielskich, jako 
szkół średnich, i wprowadził kształcenie nauczycieli dla szkół powszechnych na po-
ziomie wyższych szkół zawodowych, których zaplanowano powołać aż 15 (decyzja 

46 D. Łukasiewicz, Pod znakiem oświecenia. Kultura umysłowa, materialna i obyczajowa w Prusach 
w XVIII wieku, w: Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), Poznań 2010, t. II: Historia 
Prus. Narodziny – Mocarstwo – Obumieranie, red. B. Wachowiak, s. 791–802.
47 M. Niedzielska, Dzieje szkolnictwa, w: Historia Pomorza, t. IV cz. 2, red. S. Salmonowicz, Poznań 
2002, s. 288–293; W. Neuhoff, Vor 80 Jahren – Stettin im Krisenjahr 1932. Pädagogische Akademie – 
Stadttheater – Johanniskirche. Wie wird es weitergehen?, „Stettiner Bürgerbrief” 2012, s. 6.
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z 30.06.1925 r.). Pierwsze z nich otwarto w latach 1926–1927 w Bonn, Elblągu, 
Frankfurcie nad Menem i Kilonii48.

Jesienią 1928 roku rząd pruski rozpoczął konsultacje nad powołaniem kolejnych 
czterech akademii pedagogicznych. Jedna z nich miała zostać zlokalizowana w pro-
wincji pomorskiej. Władze centralne nie były początkowo zdecydowane, w którym 
z miast powołać nową uczelnię, na co zareagowały trzy miasta prowincji: Szczecin, 
Greifswald i Koszalin. Władze miejskie ostatniego z nich powoływały się na tradycję 
działającego tam przez cały XIX wiek, aż do początku lat 20. XX wieku, semina-
rium nauczycielskiego. Z kolei magistrat Greifswaldu, a także tamtejsze środowiska 
naukowe i społeczne, odwoływały się do miejscowej tradycji uniwersyteckiej, dowo-
dząc, że umiejscowienie szkoły pedagogicznej przy pomorskiej Alma Mater będzie 
bardzo korzystne dla kształcenia studentów, przyszłych nauczycieli, gdyż będą mogli 
korzystać z całego dorobku i oferty naukowej i dydaktycznej uniwersytetu49.

Władze samorządowe prowincji, a także miejskie Szczecina oraz liczne orga-
nizacje społeczne zabiegały, aby nowa uczelnia powstała w stolicy Pomorza, tym 
bardziej, że ministerstwo nauki odmówiło podniesienia miejscowych szkół technicz-
nych do rangi politechniki. W argumentach promujących Szczecin na siedzibę aka-
demii pedagogicznej przedstawiano jego centralne położenie w prowincji i znaczenie 
jako centrum komunikacyjnego i największego ośrodka miejskiego (267 tys. miesz-
kańców) z licznymi teatrami, kinami, szkołami muzycznymi, muzeami, towarzy-
stwami naukowymi i społecznymi, a także z największą na Pomorzu liczbą szkół 
i zakładów opiekuńczych, w których można byłoby odbywać praktyki przyszłych 
nauczycieli i pedagogów. Podkreślano również, że spośród studentów wywodzących 
się ze Szczecina tylko 4% stanowią kobiety, a uczelnia pedagogiczna stworzy wła-
śnie im możliwość kształcenia się na poziomie wyższym. Ponadto władze miejskie 
i przedsiębiorcy liczyli na ożywienie gospodarcze, które mogłaby przynieść szkoła. 
Dyskusja o siedzibie szkoły pedagogicznej wywołała duże zainteresowanie. Kolejne 

48 Szerzej zob. C.H. Becker, Die Pädagogische Akademie im Aufbau unseres nationalen Bildungswe-
sens, Leipzig 1926; H. Kittel, Die Entwicklung der Pädagogischen Hochschulen 1926–1932, Hannover 
1957; K. Dienst, Zwischen Wissenschaft und Kirchenpolitik, Frankfurt a/M 2009, s. 115–116; R. Zilch, 
B. Holtz, Kulturstaat im partiellen Ausbau mit Verstaatlichung der Schule und Ausweiterung der Erwach-
senenbildung (1918 bid 1933/34), w: Acta Borussica, Neue Folge, 2. Reihe: Preussen als Kulturstaat, Ab-
teilung I Das preußische Kultusministerium als Staatsbehörde und gesellschaftliche Agentur (1817–1934), 
Bd. 2.1 Das Kultusministerium auf seinen Wirkungsfeldern Schule, Wissenschaft, Kirchen, Künste und 
Medizinalwesen, Berlin 2010, s. 109–113.
49 Prócz Szczecina, Koszalina i Greifswaldu w rywalizacji o siedzibę szkoły pedagogicznej włączył się 
także Słupsk. To ostatnie miasto miało nawet duże zrozumienie wśród konkurentów, jako stolica naj-
większego powiatu na Pomorzu, ale przede wszystkim, z racji nadgranicznego położenia, jako forpocz-
ta walki w obronie niemieckości zagrożonej przez „polską agresję”. LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 39–45.
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Projekt założenia przestrzennego planowanej siedziby Akademii Pedagogicznej w Szczecinie  
z 1930 roku przy dzisiejszej ul. J. Słowackiego

Technische Universität Berlin, Architekturmuseum [http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/
index.php?p=79&Daten=178354, data pobrania 1.5.2016].
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kroki władz krajowych, regionalnych, a także zainteresowanych miast były śledzone 
przez regionalne gazety, m.in. „General Anzeiger”, „Pommersche Tagespost”50.

Według założeń ministerialnych planowana uczelnia pedagogiczna miała 
kształcić jednocześnie 300 studentów, a kadrę jej stanowić miało 24 nauczycieli aka-
demickich. Projekt utworzenia uczelni zakładał także budowę siedziby dla niej. Za-
kładano, że gmach Akademii Pedagogicznej w Szczecinie będzie składał się z wielkiej 
auli na 300 miejsc i małej na 160 osób, następnie 8 sal wykładowych dla 40–50 osób 
każda, dla seminariów: pedagogicznego, filozoficznego, religioznawczego, język nie-
mieckiego, etnograficznego (Volkskunde), historycznego, wiedzy obywatelskiej (Bür-
gerkunde), geografii (Erdkunde) i regionalizmu (Heimatkunde). W budynku miał być 
także dwie sale muzyczne na 150 i 75 osób, pracownie fizyki, chemii, biologii (każda 
na 75 osób), sala sportowa oraz biblioteka z czytelnią. W tej ostatniej magazyn na 
księgozbiór miał pomieścić 20 tys. książek51.

W lipcu 1929 roku rząd pruski podjął oficjalną decyzję o powołaniu Akade-
mii Pedagogicznej w Szczecinie (Pädagogische Akademie in Stettin), która otrzy-
mać miała też nowy budynek za 2 mln marek. Decyzję wydano po uzgodnieniach 
między ministerstwem nauki oraz magistratem Szczecina zasad współdziałania przy 
tworzeniu placówki i budowy dla niej siedziby. Nadburmistrz Szczecina dr Friedrich 
Ackermann zgodził się w imieniu miasta partycypować w kosztach budowy gmachu 
akademii, a także zobowiązał się przekazać na ten cel działkę budowlaną52.

Przygotowania do otwarcia szkoły prowadzono przez okres jesieni i zimy 
1929/1930 roku. Organizatorem akademii został profesor pedagogiki Paul Haase, 
do którego zadań należało skompletowanie grona nauczycieli akademickich, a także 
potrzebnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia tymczasowej siedziby53. Hasse 
ponadto odpowiadał za przeprowadzenie rekrutacji na pierwszy semestr studiów. 

Otwarcie szkoły nastąpiło 8 maja 1930 roku, choć zajęcia dydaktyczne trwa-
ły już od kwietnia. W inauguracji roku akademickiego uczestniczył minister nauki, 
a przemówienia wygłosili dr Kalmus, generalny superintendent, dr Ziegler – prorektor 
Uniwersytetu w Greifswaldzie oraz dyrektor Luschy – przewodniczący Pomorskiego 

50 Pomorski oddział Niemieckiego Związku Rzemiosła (Allgemeiner Deutscher Gewerkschafts- 
Bund, Bezirk Pommern) w piśmie z 6.10.1928 roku podkreślił, że założona szkoła może przyczynić 
się do ożywienia ekonomicznego miasta, które od lat znajduje się w zapaści gospodarczej. Zwolennicy 
powołania szkoły w Szczecinie podkreślali, że w tym mieście i najbliższej jego okolicy mieszka 1/3 
mieszkańców Pomorza. LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 2–15, 19–47.
51 LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 16–17.
52 Die pädagogische Akademie gesichert, „General Anzeiger“ nr 209, z 20.07.1929.
53 LAG, Rep. 84 nr 15.
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Towarzystwa Filologicznego (Pommersche Philologenschaft). Mówcy podkreślali zna-
czenie kształcenia nauczycieli na jak najwyższym poziomie, a także wskazywali na to, 
że szkoła będzie kształtować postawy moralne, ideowe, życiowe przyszłych nauczycieli, 
wzniecać miłość do ojczyzny, wreszcie czynić jej absolwentów godnymi obywatelami 
i nauczycielami, kształtującymi najmłodsze pokolenia mieszkańców Pomorza54.

Uczelnia otrzymała siedzibę tymczasową w Średniej Szkole Żeńskiej im. Arndta 
(Arndt Mädchen Mittelschule) przy dzisiejszej Alei Piastów (Barnimstrasse)55. Jak już 
jednak wspomniano, w 1930 roku przystąpiono do budowy siedziby Akademii Pe-
dagogicznej w Szczecinie. Miasto na ten cel wyznaczyło działkę o powierzchni 2 ha 
na miejscu dawnego Młyna Lübsche (Lübsche Mühle) koło hal targowych (Messe-
halle) na Niemierzynie (Nemitz), przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic J. Słowackiego 
(Mühlenstrasse) i papieża Pawła VI (Akademiestrasse). Ostatecznie jednak działka 
została ograniczona do 1,2 ha, choć władze państwowe domagały się 1,5 ha56. 

Kamień węgielny pod budynek akademii położono po roku prac ziemnych, 
wiosną 1931 roku. Projekt zakładał, że koszt całej inwestycji będzie wynosił aż 
2,2 a nawet 2,3 mln marek. W 1931 roku w budżecie pruskim przeznaczono na ten 
cel 648 tys. marek57. Prace budowlane postępowały sprawnie i na początku 1932 
roku osiągnięto stan surowy zamknięty. Wówczas to budowa została przerwana 
w związku z decyzją o likwidacji Akademii Pedagogicznej w Szczecinie. W kolejnych 
latach władze nie miały pomysłu na niedokończony obiekt, który z „zabitymi okna-
mi” przetrwał do 1945 roku58.

Przez dwa lata działania uczelni władze państwowe nie szczędziły również środ-
ków na wyposażenie placówki. Latem 1930 roku szkoła otrzymała 50 tys. marek na 
wyposażenie. Kupiono wówczas za 2,5 tys. marek podręczniki akademickie w księ-
garni Saunier w Szczecinie (Leon Saunier Buchhandlung), a w firmie Dr. Schüter 
& Dr. Mass Halle (Saale) Naturwissenschatliche Lehrmittel Anstalt nabyto za pra-
wie 4 tys. marek mikroskopy i wyposażenie dla pracowni biologicznej i chemicznej. 

54 LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 51–53; LAG, Rep. 84 nr 31.
55 Dziś Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie.
56 Z umiejscowieniem szkoły na Niemierzynie bardzo zabiegało miejscowe towarzystwo dzielnicowe 
(Bezirksverein Stettin-Nemitz), którego przewodniczący Karl Riss aktywnie działał na rzecz lokali-
zacji akademii w jego rodzinnej dzielnicy. Prócz lokalizacji na miejscu młyna Lübsche rozważano też 
działki koło dzisiejszego kąpieliska Arkonka oraz w Dolinie Niemierzyńskiej (Nemitzer Talgrund), 
a także w miejscu dzisiejszego szpitala przy ul. Arkońskiej. LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 39–45; LAG, 
Rep. 84 nr 28.
57 Budowa gmachu akademii w Szczecinie była inwestycją Ministerstwa Nauki, Kultury i Oświaty 
Prus. W budżecie krajowym na 1931 r. dla Akademii Pedagogicznej w Szczecinie przyznano łącznie 891 
tys. marek. LAG, Rep. 84 nr 16, 28. W. Neuhoff, Vor 80 Jahren – Stettin im Krisenjahr 1932…, s. 8.
58 W. Neuhoff, Vor 80 Jahren – Stettin im Krisenjahr 1932…, s. 10.



Paweł Gut

102

W listopadzie 1930 roku akademia otrzymała kolejne 24 tys. marek na wyposaże-
nie. Tylko w pierwszym roku działania szkoły na zakup pomocy naukowych wydano 
44 tys. marek, a na meble 40 tys. marek59. Szczególne miejsce wśród wyposażenia zaj-
mowały również instrumenty muzyczne dla pracowni kształcenia muzycznego. Prócz 
zakupów nowych sprzętów, dr Paul Haase miał nakaz zabezpieczyć wszelkie instru-
menty i pomoce dydaktyczne po zlikwidowanych seminariach nauczycielskich60. 

Profosowie i wykładowcy

Pierwszy skład kadry dydaktycznej i naukowej akademii objął 12 osób – profesorów 
i docentów, łącznie z dyrektorem uczelni, profesorem pedagogiki Paulem Haase61. Ten 
ostatni jednak niedługo kierował uczelnią. Jesienią 1930 roku dyrektorem akademii 
został dr Wuessing, który już wiosną 1931 roku zrezygnował ze stanowiska62. Następ-
nie kierownictwo uczelni objął dr Kenkenberg, jednak i on nie był w stanie uratować 
uczelni. Sprawował funkcję dyrektora do czasu jej zamknięcia w lutym 1932 roku.

Kadra dydaktyczna i naukowa Akademii Pedagogicznej w Szczecinie w 1930 roku

Profesorowie Przedmioty i specjalizacja
Paul Haase pedagogika
Anna Dernehl pedagogika praktyczna
dr Ernst Dobers biologia
dr Richard Müller-Freienfels psychologia, pedagogika
Kurt Schraage matematyk
dr Hans Schwarz pedagogika, filozofia
dr Walter Stuhlfath nauki o ziemi
Willi Völger religia

Docenci
dr Hans Fischer muzyka
Rudolf Muchow sztuka 
Wilhelm Oppermann historia, wiedza obywatelska
Hermann Westerholt wychowanie fizyczne

Źródło: W. Neuhoff, Vor 80 Jahren – Stettin im Krisenjahr 1932…, s. 8.

59 Potrzeby placówki w Szczecinie były jednak jeszcze większe. Plany wydatkowe zakładały kupno 
mebli za 170 tys. a pomocy naukowych i dydaktycznych – za 131 tys. marek. LAG, Rep. 84 nr 15. 
60 Kupiono m.in. organy duże (20 tys. marek) oraz 3 takie małe instrumenty (po 5 tys. marek za 
sztukę). LAG, Rep. 84 nr 15, 16.
61 W. Neuhoff, Vor 80 Jahren – Stettin im Krisenjahr 1932…, s. 7.
62 LAG, Rep. 60, nr 2693, k. 54–56.
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W lipcu 1931 roku kadra akademii pedagogicznej obejmowała ośmiu profeso-
rów oraz pięciu docentów. Profesorami akademii byli nadal dr Müller-Freienfels czy 
Schraage, ale przyjmowano także nowych wykładowców, m.in. dr Kuhlfath63. Pensje 
kadry dydaktycznej wynosiły rocznie od 5400 marek do prawie 14 tys. marek (dla 
dr Müller-Freienfels). Z kolei dyrektor dr Kenkenberg miał ustalone wynagrodzenie 
na poziomie 12 288 marek64.

Oprócz stałych nauczycieli akademia pedagogiczna zamawiała często wykłady 
gościnne u praktyków i znawców określonych dziedzin wiedzy (patrz niżej).

Studenci i formy kształcenia

Studentami akademii mogli być młodzi ludzie – kobiety i mężczyźni, absolwenci 
gimnazjów klasycznych i realnych ze zdanym egzaminem maturalnym. W programie 
szkoły znalazły się wszystkie przedmioty, których nauczano w szkołach powszech-
nych. Studenci zdobywali wiedzę z języka niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, 
biologii, geografii, historii, zajęć praktyczno-technicznych, muzyki czy religii.

Na pierwszy semestr studiów w kwietniu 1930 roku przyjęto 85 studentów. 
Z nieznanych przyczyn w szkole nie przeprowadzono rekrutacji nowych kandyda-
tów jesienią 1930 roku65. Dopiero ponownie w kwietniu 1931 roku przyjęto na se-
mestr letni kolejną grupę studentów. Łączenie w semestrze letnim roku akademic-
kiego 1930/1931 uczęszczało na zajęcia na pierwszy i trzeci semestr 100 studentów. 
Kolejny rok nauki (1931/1932) rozpoczął się jednak bez nowych studentów, zajęcia 
prowadzono nadal jedynie dla wspomnianych już dwóch grup na drugim i czwartym 
semestrze studiów66. 

Studenci akademii od władz miejskich otrzymali prawo do 50% zniżki na ko-
munikację miejską, w tym do kupna biletu miesięcznego za 8 marek, dalej prawo do 
korzystania z całego księgozbioru Książnicy Miejskiej (Stadtbücherei), a także wolny 
wstęp dla zorganizowanych grup do Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum) przy dzi-
siejszych Wałach Chrobrego67.

Prócz wykładów, ćwiczeń i seminariów przewidzianych programem studiów, 
dyrektor Akademii Pedagogicznej w Szczecinie starał się organizować wykłady 

63 Pensje nauczyciel akademickich wahały się od 5,4 tys. do 14 tys. marek rocznie. Fundusz płac tylko 
za rok 1931 wynosił 125 tys. marek. LAG, Rep. 84 nr 28.
64 LAG, Rep. 84, nr 28.
65 LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 51–53.
66 W. Neuhoff, Vor 80 Jahren – Stettin im Krisenjahr 1932…, s. 8.
67 LAG, Rep. 84 nr 1. 
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i prelekcje gościnne, na które byli zapraszani specjaliści zajmujący się naukami spo-
łecznymi czy humanistycznymi. Część prelegentów stanowili goście zaproszeni spoza 
Szczecina, nawet spoza Niemiec. W grudniu 1930 roku z wykładami dla studentów 
w akademii gościł dr Fritz Klatt, pedagog, twórca Wyższej Szkoły Ludowej w Darss 
Prerow (Volkshochschulheim auf derm Darss Prerow). Wygłosił on wykład o popę-
dzie płciowym i erotycznej odpowiedzialności (Geschlechtstrieb und erotische Veran-
twortung). Z kolei dr Ellen Simon z Hamburga, zajmująca się pedagogiką socjalną 
(Sozialpädagogik), wygłosiła w lutym 1931 roku wykład o znaczeniu warunków życia 
uczniów szkół powszechnych dla pracy wychowawczej szkoły (Die Bedeutung der Le-
bensbedienungen des Volksschulkindes für die Erziehungsarbeit in der Schule). Szczeciń-
ski pedagog dr Otto Stelter przedstawił studentom akademii wykład o technikach 
mówienia i sztuki wygłaszania wykładów (Sprechtechnik und Vortragskunst)68.

Kolejną grupę zajęć dodatkowych stanowiły wykłady i pokazy w szczecińskich 
instytucjach kultury i nauki, ale nie tylko. Studenci, przyszli nauczyciele spotykali 
się z praktykami życia społecznego, w tym z policjantami. Jesienią 1930 roku wykła-
dy o problemach społecznych dla studentów wygłosiły policjantki – aspirant Kolp-
penburg i komisarz kryminalna Albrecht. Z kolei wykłady w muzeach i bibliotekach 
szczecińskich wygłaszane przez pracowników tych placówek połączone były z pre-
zentacją zbiorów. Dr Otto Kunkel, dyrektor muzeum prowincjonalnego wygłosił 
wykład o muzeum regionalnym i wychowaniu ludowym (Heimatmuseum und Vol-
kserziehung)69. 

Ważnym elementem procesu kształcenia nauczycieli były praktyki zawodowe. 
Uczelnia otrzymała od władz miejskich, a także Rejencji w Szczecinie, dwie szkoły 
podstawowe (Volksschule) w Szczecinie nr 37 i 38, szkoły gminne (Gemeindeschule) 
przy ul. Niemierzyńskiej (Nemitzerstrasse). Na placówki ćwiczeniowe wyznaczono 
także dwie szkoły wiejskie – trzyklasową w Krzekowie (Kreckow) oraz jednoklasową 
w Wołczkowie (Völschendorf). Nauczyciele w tych placówkach odpowiedzialni za 
praktyki studentów otrzymali status nauczycieli pomocniczych w akademii (Hilf s-
lehrer), co wiązało się z dodatkowym wynagrodzeniem 165 marek miesięcznie70. 

68 Nauczyciel i działacz Buker z Franzburga wygłosił wykład o kulturze wiejskiej (Dorffest – Land liche 
Feste). LAG, Rep. 84 nr 2. 
69 W semestrze zimowym 1930/1931 dr Erwin Ackerknecht, dyrektor książnicy miejskiej wygłosił 
wykład o pedagogicznych zadaniach biblioteki ludowej (Die pädagogische Aufgabe der Volksbücherei). 
Z kolei dyrektor muzeum miejskiego dr Rietzler przedstawił studentom rozważania o możliwościach 
i drogach wychowania poprzez sztukę (Möglichkeiten und Wege der Kunsterziehung). LAG, Rep. 84 
nr 2.
70 LAG, Rep. 84 nr 1.
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Oprócz zajęć, wykładów, seminariów, ćwiczeń studenci akademii mieli również 
zajęcia muzyczne i z wychowania fizycznego. Te ostatnie odbywały się na boiskach 
szkół ćwiczeniowych przy ul. Niemierzyńskiej i ul. Unii Lubelskiej, na torze kolar-
skim na Łęknie (Radrennbahn Stettin-Westend), a także na miejskim basenie (Stet-
tiner Volksbad A.G.)71.

Likwidacja Akademii Pedagogicznej

Mimo szeroko zakrojonych prac budowlanych i działalności szkoły, jesienią 1931 
roku władze pruskie podjęły decyzję o likwidacji Akademii Pedagogicznej w Szcze-
cinie. Był to jeden z elementów planu oszczędności w pruskiej administracji w dobie 
Wielkiego Kryzysu. Rząd Pruski podjął decyzję o likwidacji połowy z 15 szkół pe-
dagogicznych72. Likwidacja utworzonej w 1930 roku uczelni w Szczecinie spotkała 
się z dużym niezrozumieniem i niezadowoleniem władz samorządowych prowincji, 
a także społecznych organizacji. W trakcie protestów podkreślano, że szkoła działa 
sprawnie, że jej siedziba była na ukończeniu. Tylko w 1931 roku na budowę przezna-
czono 631 tys. marek oraz 225 tys. na zakup wyposażenia dla uczelni73. 

Oprócz argumentów finansowych wysuwano również argumenty społeczne 
i polityczne. Wydział Prowincjonalny Związku Samorządowego Prowincji Pomor-
skiej (Provinzial-Ausschuss des Provinzialverbandes Pommern) protestował 21 listo-
pada 1931 roku podkreślając, że rządy pruski i Rzeszy nie mają zrozumienia dla 
„Niemieckiego Wschodu”, że dla niemieckich kresów wschodnich nie ma nadziei. 
Władze samorządowe prosiły o zrewidowanie podjętej decyzji i zaniechanie likwi-
dacji Akademii Pedagogicznej w Szczecinie74. W obronie szkoły zabierały głos rów-
nież organizacje społeczne. Związek Nauczycieli z Bonina (Boniner Lehrer Verein) 
w grudniu 1931 roku stwierdził, że akademia w Szczecinie jest bardzo dobrym za-
kładem dydaktycznym, a studenci są kształceni w miłości do ojczyzny. Podobnie 
wypowiedział się Związek Przyjaciół Akademii Pedagogicznej w Szczecinie (Bund 
der Freunde der Pädagogische Akademie in Stettin). Jego prezes dr Struhlfath 8 lute-
go 1932 roku ponownie wyraził wielkie zdziwienie, że rząd likwiduje tak dobrą oraz 
ważną uczelnię dla regionu i państwa. Protesty społeczne wspierały też regionalne 
władze państwowe. Nadprezydent Prowincji 4 grudnia 1931 roku oraz 11 lutego 

71 LAG, Rep. 84 nr 1.
72 R. Zilch, B. Holtz, Kulturstaat im partiellen Ausbau mit Verstaatlichung der Schule…, s. 112.
73 LAG, Rep. 84 nr 16.
74 LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 58–59.
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1932 roku złożył oficjalne skargi na decyzje rządu o likwidacji szkoły, co godziło 
w dobro prowincji i niemieckich kresów75.

28 lutego 1932 roku skończył się semestr zimowy roku 1931/1932. Wraz z jego 
zakończeniem szkoła, decyzją Ministra Nauki, Kultury i Oświaty z 15 lutego 1932 
roku, została zamknięta. W piśmie z 7 marca skierowanym do nadprezydenta 
w Szczecinie oraz Związku Przyjaciół Akademii Pedagogicznej w Szczecinie minister 
nauki stwierdzał, że argumenty ich są bardzo istotne, lecz na decyzji zaważyły przede 
wszystkim warunki ekonomiczne państwa. Kryzys spowodował, że rząd pruski nie 
mając pomocy ze strony państwa niemieckiego musiał dokonać wielu oszczędności, 
również w szkolnictwie, ograniczając liczbę uczelni w kraju76.

Studenci kończący czwarty i drugi semestr studiów, a także profesorowie, zo-
stali przeniesieni do innych akademii pedagogicznych. Opisane wyżej protesty nie 
przyniosły spodziewanych rezultatów. Stolica Pomorza po zaledwie dwóch latach 
istnienia uczelni humanistycznej została jej pozbawiona77. Pozostałe uczelnie tego 
typu w Prusach działały jeszcze rok i zostały, wraz nastaniem hitlerowskiego państwa 
totalitarnego w Niemczech, już w 1933 roku przekształcone na nazistowskie szkoły 
kształcenia nauczycieli78.

Pozostałością po Akademii Pedagogicznej w Szczecinie, prócz niedokończone-
go budynku, była również nazwa przylegającej do niego ulicy – Akademiestrasse, 
która po drugiej wojnie światowej, już w polskim Szczecinie, nazywała się również 
przez długie lata ul. Akademicką, a obecnie ul. Papieża Pawła VI.

75 LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 60–63. 
76 LAG, Rep. 60 nr 2693, k. 1.
77 W. Neuhoff, Vor 80 Jahren – Stettin im Krisenjahr 1932…, s. 10.
78 R. Zilch, B. Holtz, Kulturstaat im partiellen Ausbau mit Verstaatlichung der Schule…, s. 112.
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Polskie początki akademickiego Szczecina 
(lata 1946–1955)

Uwagi wstępne

Przejęcie przez władze polskie Szczecina, ostatecznie 5 lipca 1945 roku, stało się 
podstawą do napływu i budowy polskiej społeczności lokalnej w tym mieście. Za-
początkowany został proces włączania Szczecina w organizm państwa polskiego 
w zakresie ekonomicznym, społecznym, politycznym. Jednym z elementów budowy 
polskiego życia społecznego na Ziemiach Odzyskanych była budowa szkolnictwa, 
w tym uczelni wyższych w głównych ośrodkach. Już w 1945 roku w Gliwicach, 
Gdańsku i Wrocławiu powołano politechniki, a w stolicy Dolnego Śląska utwo-
rzono także uniwersytet. Podobne postulaty pojawiły się także wobec Szczecina, 
m.in. w wypowiedziach prasowych. Ten ważki temat poruszył m.in. szczeciński ad-
wokat Roman Łyczywek w okolicznościowym numerze tygodnika „Szczecin”, wyda-
nym 1 lipca 1946 roku, w pierwszą rocznicę objęcia miasta przez Polskę. Łyczywek 
postulował powołanie szkoły wyższej w stolicy Pomorza Zachodniego, osiedlenie tu 
grona profesorskiego, remont budynków na potrzeby tak ważnej sprawy dla regionu 
i pozycji Polski nad Bałtykiem1.

1 R. Łyczywek, Zagadnienie wyższej uczelni w Szczecinie, „Szczecin. Tygodnik miasta morskiego” 
nr 3–4 z 1.07.1946 r., s. 8; S. Czarnowski, O ludziach, Laurach i politechnice…, „Szczecin. Tygodnik 
miasta morskiego” nr 11–12 z 1.09.1946 r., s. 96; Z.T., Sprawa wyższej uczelni w Szczecinie rusza 
z miejsca, „Szczecin. Tygodnik miasta morskiego”,nr 1–2 z 15.06.1946 r., s. 24; K. Pająk, Rola szczeciń-
skiego ośrodka naukowego w rozwoju nauki w Polsce Ludowej w Latach 1945–1980, Poznań 1984, s. 6–7.
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Z kolei Stefan Czarnowski, znając już plany powołania uczelni handlowej, po-
stulował 1 września 1946 roku utworzenie politechniki w Szczecinie. W podobnym 
tonie z dokładnym planem utworzenia uczelni ekonomicznej i technicznej wystąpił 
kapitan marynarki handlowej Kazimierz Bartoszyński, przedstawiciel Delegata Rzą-
du ds. Wybrzeża, który wskazywał, że miasto, władze miejskie i regionalne powinny 
mocno włączyć się w proces tworzenia uczelni, dzięki czemu Szczecin mógłby bar-
dzo szybko stać się ważnym ośrodkiem przemysłowo-handlowym – nie tylko mia-
stem urzędniczym2.

Inicjatywy podejmowane przede wszystkim przez społeczników, pionierów ży-
cia społecznego, gospodarczego i naukowego stały się motorem do powstania w cią-
gu pierwszego 10-lecia polskiego Szczecina i Pomorza Zachodniego trzech uczelni 
wyższych: Akademii Handlowej, Szkoły Inżynierskiej i Akademii Lekarskiej. Do tej 
grupy należy także zaliczyć Państwową Szkołę Morską, choć nie miała ona statusu 
szkoły wyższej, ale kształciła oficerów marynarki handlowej na najwyższym pozio-
mie wiedzy i umiejętności zawodowych, a w wielu dokumentach i wypowiedziach 
była nazywana „uczelnią morską”.

Dokonania te należy ocienić bardzo wysoko biorąc za materiał porównawczy 
rozwój uczelni w polskim Wrocławiu czy Gdańsku oraz mając na względzie pozycję 
akademicką Szczecina przed 1945 rokiem w państwie niemieckim, kiedy to miasto 
było jedynie siedzibą szkoły inżynierskiej, a stolica Dolnego Śląska była wielkim 
ośrodkiem naukowym i studenckim3. 

Akademia Handlowa (lata 1946–1950)

Do pierwszych działań związanych z powołaniem uczelni w Szczecinie doszło już 
w 1945 roku. Inicjatywy te powstawały nie tylko wśród przybyłych do miasta osad-
ników, ale także na „zapleczu” Ziem Odzyskanych – w Poznaniu. W tamtejszej 
Akademii Handlowej jesienią 1945 roku podjęto prace nad zorganizowaniem wyż-
szej uczelni w Szczecinie, która miała kształcić w zakresie handlu zagranicznego, 

2 K. Bartoszyński, Sprawa wyższych uczelni w Szczecinie. Szczecinowi potrzebna jest uczelnia ekono-
miczna i techniczna, „Szczecin. Tygodnik miasta morskiego” nr 13–14 z 15.09.1946 r., s. 108–109.
3 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 5–9; H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka, 
w: Dzieje Szczecina, t. IV (1945–1990), red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin 1998, s. 425; E. Włodar-
czyk, Od Akademii Handlowej do Uniwersytetu Szczecińskiego, w: Od Polski Ludowej do III RP w Unii 
Europejskiej. Pomorze Zachodnie 1945–2005, red. K. Kozłowski, A. Wątor, E. Włodarczyk, Szczecin 
2006, s. 167–169; K. Kozłowski, Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (1945–2005). Społeczeństwo 
– władza – gospodarka – kultura, Szczecin 2007, s. 166–169.
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a także nauk ekonomicznych4. W styczniu grupa ekonomistów i nauczycieli (Wiktor 
Kędzierski, Stanisław Mirabelli, Eufemiusz Terebucha, Alfred Ziętowski) wysłała 
petycję do Ministerstwa Oświaty w sprawie „Akademickich Kursów Handlu Zagra-
nicznego” w Szczecinie5.

Prócz argumentów pragmatycznych, związanych z potrzebą zapewnienia kadr 
dla przyszłego odbudowanego portu i rozwoju polskiego handlu międzynarodowego 
prowadzonego ze Szczecina, autorzy petycji z 25 stycznia, a także wcześniejszych 
i późniejszych memoriałów, odwoływali się do politycznych warunków. Uważali, że 
Szczecin, jak każde duże miasto w Polsce, powinien być także wyposażony w uczel-
nię wyższą. Argumenty zyskały pozytywne opinie wojewody Leona Borkowicza, 
a także innych reprezentantów elit politycznych regionu, którzy rozpoczęli lobbowa-
nie w Warszawie i Polsce za utworzeniem wyższej szkoły handlowej6.

Pierwsze oceny władz centralnych, a także innych ośrodków naukowych w Pol-
sce o sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej polskiego Szczecina i możliwo-
ści powołania w nim uczelni były dość wstrzemięźliwe7. Mimo to rektor Akademii 
Handlowej w Poznaniu prof. dr Józef Górski podjął się organizacji uczelni w Szcze-
cinie jako ekspozytury wielkopolskiej Alma Mater ekonomistów. W wywiadzie dla 
Kuriera Szczecińskiego z 23 lipca 1946 roku przedstawił plan organizacji szkoły. 
Podobnie jak poznańska uczelnia miała to być prywatna uczelnia, a studenci mieli 
płacić czesne. Kadra dydaktyczna miała w dużej mierze pochodzić z Poznania, ale 
część profesury miała w przyszłości przenieść się na stałe do stolicy Pomorza Za-
chodniego i tutaj się osiedlić. Rektor prof. J. Górski wskazał też na potrzebę dużego 
zaangażowania się władz Szczecina i regionu w tworzenie bazy materialnej przyszłej 
uczelni8. Decyzja o utworzeniu Akademii Handlowej w Szczecinie oficjalnie zosta-
ła ogłoszona przez ministra dr Stanisława Jędrychowskiego na Zjeździe Rektorów 
Uczelni Handlowych 17–29 września 1946 roku9.

Władze przeznaczyły na potrzeby pierwszej uczelni w Szczecinie budynki daw-
nego zakładu dla głuchoniemych przy ul. A. Mickiewicza 66, jednak zdewastowane 

4 S. Schwann, Politechnika Szczecińska w latach 1945–1960, „Szczecin” 1960, z. 10–11, s. 25.
5 J. Brzozowski, Zarys genezy szkolnictwa wyższego w Szczecinie 1945–1947, „Przegląd Zachodniopo-
morski” 1974, t. XVIII, z. 2, s. 145.
6 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 26; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, 
s. 21–22.
7 D. Kopycińska, A. Szewczyk, J. Stanielewicz, 50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczeci-
nie, w: Nasza Alma Mater. Wspomnienia absolwentów szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych, red. 
J. Stanielewicz i in., Szczecin 1996, s. 5–6.
8 [anionim], Szczecin otrzymał wyższą uczelnię, „Kurier Szczeciński” nr 165, z 23.07.1946 r., s. 1.
9 J. Brzozowski, Zarys genezy szkolnictwa wyższego…¸ s. 147.
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zabudowania nie nadawały się do użytku, wymagały remontu i w roku akademic-
kim 1946/1947 zajęcia odbywały się w sali posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 
i hali Zakładu Oczyszczania Miasta. Dopiero w drugim roku działania Akademii 
Handlowej zajęcia odbywały się w wyremontowanej siedzibie przy ul. Mickiewicza10. 
Ważną rolę w odbudowie budynków odegrali sami kandydaci na studentów i pierwsi 
studenci, aktywnie uczestnicząc w pracach remontowych i w pozyskiwaniu wyposa-
żenia dla gmachu uczelni, a także pierwszego akademika. W tym celu też utworzono 
„Bratniaka” – organizację samopomocy studenckiej11.

Latem 1946 roku utworzono wstępną listę kandydatów na pierwszy rok stu-
diów w przyszłej uczelni ekonomicznej – 15 sierpnia rozpoczęto oficjalne zapisy. 
Liczba zgłoszeń w ciągu tygodnia przekroczyła 1000 osób i osiągnęła ostatecznie 
wielkość 2300 kandydatów, z których większość została przyjęta na pierwszy semestr 
(1700 osób)12.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się 14 października 1946 roku. Pierwszy wy-
kład do zgromadzonych studentów i pracowników uczelni wygłosił rektor prof. 
dr Józef Górski, w którym nawiązał do znaczenia szkoły dla polskiego Szczecina 
i rozwoju Pomorza Zachodniego13. Kilkanaście dni później, 21 listopada odbyła się 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 1946/1947. Otwarcia pierwszej polskiej 
uczelni wyższej w Szczecinie dokonał rektor Akademii Handlowej prof. dr Józef 
Górski w obecności przedstawicieli ministerstwa oświaty, w tym wiceminister – Eu-
genii Krassowskiej, dyrektora departamentu szkolnictwa wyższego prof. Stanisława 
Arnolda, wojewody – Leona Borkowicza, prezydenta Szczecina – Piotra Zaremby 
i innych. Z otwarcia szkoły Kurier Szczeciński 22 listopada 1946 roku opublikował 
obszerną relację14.

O entuzjazmie szczecińskich studentów do zdobywania wiedzy pisał w grud-
niu 1946 roku prof. dr Józef Rzóska, podkreślając, że: „W całym świecie nie ma 
jedno-wydziałowej szkoły akademickiej, skupiającej na pierwszym roku dwa tysiące 

10 L. Babiński, Akademia Handlowa w Szczecinie, „Rocznik – Informator Pomorza Zachodniego” Rok 
I (1945–1948), s. 49.
11 J. Brzozowski, Zarys genezy szkolnictwa wyższego…, s. 147.
12 Leon Babiński pisał w 1948 r., że szkoła na pierwszy rok przyjęła nieco ponad 1000 osób. L. Babiń-
ski, Akademia Handlowa w Szczecinie…, s. 147–148.
13 Relację z inauguracji roku akademickiego przedstawił na łamach Kuriera Szczecińskiego Stanisław 
Babisiak. S. Babisiak, Akademia Handlowa w Szczecinie, „Kurier Szczeciński” nr 237, z 16.10.1946 r., 
s. 1; J. Brzozowski, Zarys genezy szkolnictwa wyższego…, s. 147; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka 
naukowego…, s. 23.
14 [anonim] Uroczysta inauguracja Szczecińskiej Akademii Handlowej. Nowe ognisko polskiej nauki, 
„Kurier Szczeciński” nr 237, z 16.10.1946 r., s. 1–2; L. Babiński, Akademia Handlowa w Szczecinie..., 
s. 49; E. Włodarczyk, Od Akademii Handlowej..., s. 170.
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słuchaczy”15. W ciągu roku jednak część studentów nie podołała obowiązkom aka-
demickim, najczęściej ze względu na jednoczesną pracę, w maju 1947 roku na pierw-
szym roku studiowało więc 1018 osób, a we wrześniu ukończyło pierwszy rok stu-
diów z pozytywnymi ocenami już tylko 71616.

Drugi rok akademicki na Akademii Handlowej w Szczecinie rozpoczął się 
25  października 1947 roku. Uczelnia na pierwszy rok studiów przyjęła wówczas 
1522 nowych studentów, a w 1948 roku – już tylko 772. W 1949 roku w akademii 
odbyły się po raz pierwszy egzaminy wstępne na studia17.

Studenci i absolwenci Akademii Handlowej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie 
w latach 1946–1955

Rok akademicki Studenci kończący rok akademicki Absolwenci

1946/1947 1018 0
1947/1948 2238 0
1948/1949 2489 13
1949/1950 2282 542
1950/1951 1408 477
1951/1952 1708 244
1952/1953 1178 372
1953/1954 1049 282
1954/1955 1044 249

Źródło: K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 28.

W końcu lat 40. uczelnia miała ponad 2 tys. studentów. Wprowadzenie eg-
zaminów wstępnych i limitów miejsc spowodowało spadek ich liczby do poziomu 
tysiąca. Na zmniejszenie się liczby studiujących na uczelni wpłynęło też powstanie 
i rozwój innych szkół wyższych w mieście, które stały się miejscem kształcenia mło-
dych ludzi ze Szczecina, Pomorza Zachodniego i całego kraju.

Początkowo aż 80% studentów jednocześnie pracowało. Z tego też wzglę-
du przez pierwszy rok zajęcia odbywały się jedynie w godzinach popołudniowych 
i wieczornych (od 14.30 do 20.00). Dopiero w drugim roku działania szkoły zajęcia 

15 J. Rzóska, Jak powstawała Akademia Handlowa w Szczecinie?, „Szczecin. Tygodnik miasta morskie-
go” nr 25–26, z 15.12.1946 r., s. 197–198.
16 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 30.
17 Wg Leona Babińskiego w drugim roku działania uczelni przyjęto przeszło 1400 nowych studentów. 
L. Babiński, Akademia Handlowa w Szczecinie..., s. 49; S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 30.
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odbywały się również w godzinach przedpołudniowych, a liczba pracujących zmniej-
szyła się w 1947 roku do 60% i z każdym rokiem spadała18.

W 1949 roku odbyły się pierwsze egzaminy dyplomowe, następnie także ma-
gisterskie. Od 1951 roku na uczelni prowadzono kształcenie tylko w trybie studiów 
magisterskich. W ciągu 9 lat działania szkoły dyplomy jej ukończenia uzyskało 2179 
absolwentów19. 

Szkoła miała strukturę jednowydziałową i do 1950 roku prawnie powiązana 
była z Akademią Handlową w Poznaniu, co wyrażało się m.in. w pełnieniu funkcji 
rektora przez poznańskiego wykładowcę i rektora – prof. dr. Józefa Górskiego. Za-
stępcą rektora, odpowiedzialnym bezpośrednio za szczecińską szkołę był początko-
wo był dr Juliusz Mikołajki, a następnie prof. Leon Babiński, który został powołany 
na rektora Akademii Handlowej w Szczecinie w 1948 roku20.

Rektorzy Akademii Handlowej w Szczecinie i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie 
w latach 1946–1955

Rektor Lata sprawowania funkcji

Józef Górski 1946–1948
Leon Babiński 1948–1951
Czesław Pietrzyk 1951–1952
Eufemiusz Terebucha 1952–1953
Czesław Pietrzyk 1953–1954

Źródło: S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 29, 46.

Pierwszymi wykładowcami akademii byli m.in. dr Bolesław Kuryłowicz (towa-
roznawstwo), dr Józef Rzóska (organizacja przedsiębiorstw), dr Zbigniew Zakrzewski 
(handel), dr Janusz Deresiewicz (historia), dr. Florian Barciński (geografia), dr Leon 
Gattner (księgowość), S. Żardecki, dr Eufemiusz Terebucha (geografia). Pierwszymi 
asystentami na uczelni byli: mgr Zbigniew Helsinki (proseminarium ekonomiczne), 
Mieczysław Pudelewicz (arytmetyka handlowa), B. Trepka, Bogusławski, a lektora-
mi języków obcych dr J.F. Rankowska, mgr M. Pisarek, mgr Helena Wolska i Sza-
niawski. W 1947 roku skład kadry uzupełnili profesorowie Leon Babiński i dr Al-
fred Wielopolski, a także mieszkaniec Szczecina mgr inż. Czesław Pietrzyk. Z kolei 
w 1948 roku uczelnia pozyskała kolejnych wykładowców, m.in. dr.  Stanisława 

18 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 30.
19 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 28.
20 L. Babiński, Akademia Handlowa w Szczecinie, s. 49; D. Kopycińska, A. Szewczyk, J. Stanielewicz, 
50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego…, s. 9.
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Schwanna z Warszawy i mgr. Bolesława Koselnika, dr. Franciszka Bohema i mgr. Ge-
rarda Feige-Górskiego z Poznania, a także ze Szczecina dr. Władysława Górskiego  
i prof. M. Pohorillego21.

W kolejnych latach do grona wykładowców dołączyli następni uczeni: Jerzy 
Wolszczan, doc. dr Juliusz Mikołajki, doc. dr Przemysław Małek. Pracownicy pod-
wyższali swe kwalifikacje, zdobywając kolejne stopnie naukowe. W roku akademic-
kim 1948/1949 na uczelni pracowało 37 wykładowców, w tym profesor, 14 zastęp-
ców profesora i 22 asystentów. W ostatnim roku akademickim samodzielnej uczelni 
ekonomicznej w Szczecinie 1954/1955 zatrudnionych było 54 pracowników nauko-
wych, w tym 15 zastępców profesorów, 9 adiunktów, 30 asystentów. Ponadto w szko-
le pracowali pracownicy dydaktyczni, prowadzący lektoraty języków obcych, a także 
zajęcia z wychowania fizycznego i inne22. 

Pracownicy naukowi akademii i potem szkoły ekonomicznej, prócz zajęć dy-
daktycznych ze studentami, prowadzili także badania naukowe, starali się także 
tworzyć własne opracowania podręcznikowe. W latach 1946–1949 opublikowano 
38 skryptów dla studentów. W ciągu dziewięciu lat funkcjonowania szkoły pracow-
nicy naukowi przygotowali 113 prac, w tym 3 monografie i 62 artykuły naukowe23.

W pierwszych latach działania uczelni plan zajęć obejmował na pierwszym roku 
studiów 17 przedmiotów kursowych. Z kolei na drugim roku prowadzono zajęcia dla 
studentów z 16 przedmiotów. Dopiero na trzecim roku studiów studenci wybierali 
kierunek studiów: handel zagraniczny, ogólnohandlowy, administracyjno-społecz-
ny. Po wprowadzeniu wydziałów (w 1950 r. – patrz niżej) i specjalności stworzono 
kilka programy studiów, zależnych od wybranych kierunków przez studentów. Wraz 
z przekształceniem uczelni w wyższą szkołę ekonomiczną, w 1950 roku, kształcenie 
odbywało się w trybie 4-letnim24.

W trakcie organizacji uczelni założono bibliotekę, której początkowy księgo-
zbiór składał się z darów od samych studentów i innych darczyńców. W końcu 1946 
roku katalog biblioteczny zawierał opisy 970 tomów książek, a w końcu następnego 
roku obejmował już 2000 pozycji. Pierwsza siedziba biblioteki mieściła się w Bi-
bliotece Miejskiej przy ul. Podgórnej. Pierwszym kuratorem księgozbioru był prof. 

21 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 29–31; D. Kopycińska, A. Szewczyk, J. Stanielewicz, 
50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego..., s. 8–9. Szerzej biografie pierwszych wykładowców Aka-
demii Handlowej, prekursorów szczecińskiej nauki akademickiej zob. Uniwersytet Szczeciński. Pre-
kursorzy, założyciele, ludzie nauki, red. J. Stanielewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk, Szczecin 2015.
22 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 27.
23 Tamże, s. 29.
24 L. Babiński, Akademia Handlowa w Szczecinie, s. 49.
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dr  Alfred Wielopolski. Po wyremontowaniu budynków przy ul. A. Mickiewicza 
biblioteka uzyskała nową siedzibę, która rozrosła się do 1950 roku do siedmiu sal 
z czytelnią dla 90 osób.

Zasób biblioteki powiększał się dość szybko dzięki zakupom i kolejnym da-
rom, a także publikacjom (skrypty, podręczniki) wydawanym przez uczelniane wy-
dawnictwo. W 1948 roku w bibliotece pracowały trzy osoby i kierownik – pani 
Maria Salomea Wielopolska. Za sprawą prof. dr Gerarda Labudy z Uniwersytetu 
w Poznaniu, szczecińska akademia otrzymała duży zbiór czasopism ekonomicznych. 
Na początku roku akademickiego 1949/1950 w katalogu biblioteki zarejestrowanych 
było już 8,3 tys. woluminów książek i czasopism. Na koniec 1954 roku księgozbiór 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie obejmował już 30 tys. woluminów, 
a biblioteka miała 1300 stałych czytelników, którzy odwiedzili ją aż 41 tys. razy. 
Prócz udostępniania w czytelni, biblioteka wypożyczała czytelnikom w tym roku aż 
11 tys. tomów książek do domu25.

Akademia Handlowa w Szczecinie prawnie była uczelnią prywatną, podob-
nie jak poznańska uczelnia „matka”. Studenci zobowiązani byli do opłaty czesnego. 
Formalnie działanie uczelni nie różniło się od pracy placówek publicznych. Prywat-
ny charakter szkoły, a także jej nazwa, zostały zmienione od 1 stycznia 1950 roku. 
Wówczas to na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 marca 1950 roku 
w miejsce dotychczasowej akademii (w rozporządzeniu odkreślono nadal, że był to 
oddział Akademii Handlowej w Poznaniu) powołano Wyższą Szkołę Ekonomiczną 
w Szczecinie, jako państwową szkołę zawodową (par. 1). Zgodnie z rozporządzeniem 
szczecińska uczelnia podporządkowana była bezpośrednio Ministerstwu Oświaty, 
który odtąd był formalnym organem założycielskim i kontrolnym szkoły (par. 3)26. 

We wrześniu 1950 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Szczecinie zmieniła 
swój profil kierunkowy. Podstawą studiów stały się odtąd ekonomia i finanse trans-
portu śródlądowego, a uczelnię podzielono na dwa wydziały z 12 katedrami:

– Wydział Transportu Śródlądowego (9 katedr),
– Wydział Finansów (3 katedry).
Struktura ta jednak nie utrzymała się długo ze względu na niedoskonałość pro-

gramów studiów, samej organizacji toku kształcenia na obu wydziałach, a także za-
łożeń ideologicznych i oczekiwań władz państwowych. W 1953 roku Wyższą Szkołę 

25 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 58; J. Brzozowski, Zarys genezy szkolnictwa wyższego…, 
s. 148.
26 Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.03.1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Szczecinie, Dz.U. 1950, nr 7 poz. 68.
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Ekonomiczną w Szczecinie zreorganizowano i, w miejsce dwóch, powołano cztery 
wydziały:

–  Wydział Transportu Kolejowego,
–  Wydział Transportu Samochodowego,
–  Wydział Transportu Wodno-Śródlądowego,
–  Wydział Towaroznawstwa Opakowań.

Każda z tych jednostek dzieliła się na dwie sekcje – eksploatacji i finansów27.
Ukierunkowanie studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną 

w Szczecinie na specjalizację z zakresu szeroko rozumianego transportu spowodo-
wało, że władze nadzorujące szkolnictwo wyższe postanowiły włączyć uczelnię (jako 
wydział) w ramy miejscowej szkoły inżynierskiej i przekształcić ją w politechnikę. 
Jednym z motywów było połączenie kształcenia ekonomicznego z technicznym, aby 
absolwenci ekonomii transportu dysponowali również wiedzą z zakresu techniki 
środków transportu. Z dniem 1 września 1955 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
w Szczecinie zakończyła działalność jako samodzielna uczelnia wyższa, a stała się 
wydziałem Szkoły Inżynierskiej, przekształconej kilka dni później w Politechnikę 
Szczecińską28.

Szkoła Inżynierska (lata 1947–1955)

Inicjatywy powołania uczelni technicznej w Szczecinie pojawiły się na początku 
1946 roku, przy czym od razu postulowano organizację politechniki. Podstawą ma-
terialną do jej utworzenia miały być zabudowania byłych szkół inżynierskiej i rze-
miosł budowlanych przy ulicach W. Sikorskiego, K. Puławskiego oraz al. Piastów. 

W marcu 1946 władze Politechniki w Gdańsku zaproponowały powołanie 
3-letniej Wyższej Szkoły Technicznej w Szczecinie jako swojej filii. Pomysł ten nie 
zyskał jednak pełnej akceptacji, gdyż oddział miał mieć mocno ograniczone pra-
wa akademickie, a aspiracje szczecińskich środowisk były większe29. Wyraził to 
m.in. Stefan Czarnowski w memoriale do władz regionu i centralnych, a także w pu-
blikacjach prasowych w „Polsce Zachodniej” czy też we wspomnianym już wyżej 
tygodniku „Szczecin”. Autor domagał się utworzenia politechniki – uczelni, która 
będzie kształcić kadry naukowe i inżynierskie dla przemysłu, co ugruntuje pozycję 

27 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 45–46.
28 Tamże, s. 45.
29 J. Brzozowski, Zarys genezy szkolnictwa wyższego…, s. 149.
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Polski na Pomorzu Zachodnim i nad Bałtykiem. Podstawą kadry nowej uczelni mieli 
być wykładowcy z dawnej politechniki lwowskiej lub też emigracyjnej politechniki 
polskiej w Anglii30.

Stefan Czarnowski był inicjatorem powołania Komitetu Organizacyjnego Po-
litechniki Szczecińskiej, którego skład dość szybko się rozrósł do kilkunastu osób, 
działaczy społecznych i urzędników władz regionalnych. Na czele komitetu stał 
dr Konard Patek – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej; sekretarzem był 
S. Czarnowski, a członkami byli m.in. posłowie Władysław Kosydarski, Wilamow-
ski, Henryk Dąbrowicz, a także kurator J. Klimaszewski, wiceprezydent Szczecina 
Józef Maciejewski, pracownik Delegatury ds. Odbudowy Wybrzeża kpt. Kazimierz 
Bartoszyński i inni. Komitet postulował utworzenie politechniki z sześcioma wy-
działami: mechanicznym, elektrycznym, inżynierii lądowej i wodnej, architektury, 
chemicznym i rolniczym31.

Działania społecznych inicjatorów, a także propozycje Politechniki z Gdańska 
zyskały przychylność władz regionalnych, które rozpoczęły przygotowania do po-
wołania nowej uczelni technicznej. Na spotkaniu 27 września 1946 roku, w którym 
uczestniczyli: mgr inż. Bolesław Orgelbrand – dyrektor Szkoły Inżynierskiej w Po-
znaniu, mgr inż. Bolesław Bryks – dyrektor Państwowej Szkoły Technicznej w Szcze-
cinie i inż. Józef Maciejewski – wiceprezydent Szczecina, ustalono, że początkowo 
w Szczecinie będzie powołana szkoła inżynierska z dwoma wydziałami – mechanicz-
nym i elektrycznym, a także kursem zerowym dla kandydatów na studia32.

Już 17 sierpnia 1946 roku ukazała się notatka informacyjna, że Szczecińska 
Dyrekcja Odbudowy podjęła prace remontowe w gmachach przy al. Piastów prze-
znaczonych dla przyszłej Politechniki Szczecińskiej, a które to obiekty objęło w po-
siadanie Miejskie Technikum Mechaniczne. Zabudowania te stanowiły bowiem 
w czasach niemieckich siedzibę szkoły inżynierskiej, w związku z czym pozostały 
tu warsztaty i laboratoria szkolne. Autor notatki prasowej stwierdził, że przyszła 
politechnika jest bardzo potrzebna Szczecinowi i regionowi, aby kształcić kadry 
naukowe i techniczne dla przemysłu33. W pracach nad remontem i wyposażeniem 

30 S. Czarnowski, Szczecin domaga się politechniki, „Polska Zachodnia”, z 21–28.08.1946 r.; S. Czar-
nowski, O ludziach, Laurach i politechnice…, „Szczecin. Tygodnik miasta morskiego” nr 11–12, 
z 1.09.1946 r., s. 96.
31 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 33; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, 
s. 30–31.
32 J. Brzozowski, Zarys genezy szkolnictwa wyższego…, s. 150.
33 [anonim], Przygotowuje się gmach na Politechnikę w Szczecinie, „Kurier Szczeciński” nr 187, 
z 17.08.1946 r., s. 3.
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budynków dla szkoły technicznej bardzo zaangażowali się również przyszli studenci, 
tworząc 27 października 1946 roku organizację Bratniej Pomocy Studentów Szkoły 
Inżynieryjnej w Szczecinie.

W tym czasie Ministerstwo Oświaty nie było jeszcze zdecydowane na powo-
łanie kolejnej uczelni technicznej. Argumentowano, że takich placówek już jest zbyt 
dużo w kraju. Mimo to ministerstwo wydało 7 września 1946 roku pełnomocnictwa 
dla inż. B. Orgelbranda do tworzenia szkoły inżynierskiej w Szczecinie, jako filii 
poznańskiej uczelni. 21 listopada w Szczecinie odbyło się spotkanie reprezentan-
tów ministerstwa w osobach wiceminister Eugenii Krassowskiej i dyrektora depar-
tamentu szkół wyższych prof. Stanisława Arnolda oraz komitetu organizacyjnego. 
Ustalono wówczas, że 1 grudnia 1946 roku rozpocznie działalność Szkoła Inżynier-
ska w Szczecinie i początkowo będzie to ekspozytura podobnej uczelni z Poznania. 
Samodzielność placówka miała uzyskać 1 lutego 1947 roku. Remonty i odbudo-
wa przydzielonych budynków miała być finansowana z budżetu Delegata Rządu 
ds. Wybrzeża, Eugeniusza Kwiatkowskiego. Ponadto stwierdzono, że władze cen-
tralne nie będą blokować pracy komitetu w celu przekształcenia w przyszłości szkoły 
inżynierskiej w politechnikę34.

Ministerstwo Oświaty było jednak nadal sceptyczne wobec nowej uczelni 
w Szczecinie. W trakcie kolejnej wizyty w stolicy Pomorza 13 i 14 stycznia 1947 roku 
minister oświaty Czesław Wycech, wiceminister Eugenia Krassowska oraz dyrektor 
prof. Stanisław Arnold ponownie spotkali się z przedstawicielami komitetu organi-
zacyjnego – inż. B. Bryksem, S. Czarnowskim, W. Kędzierskim oraz prezydentem 
miasta – inż. P. Zarembą. Ci ostatni apelowali do gości z Warszawy o powołanie po-
litechniki, ale minister C. Wycech zgodził się jedynie na szkołę inżynierską z trzema 
wydziałami bez praw akademickich.

Takie też stanowisko zostało ogłoszone w zarządzeniu ministra oświaty 
z 20 stycznia 1947 roku, które odebrała delegacja szczecińskich organizatorów szkoły 
podczas pobytu w ministerstwie. Poza tym zarządzenie sankcjonowało stan istnieją-
cy, czyli to, że już od 2 grudnia rozpoczęto zajęcia ze studentami na roku wstępnym. 
Minister Oświaty podpisał tego dnia też nominację na dyrektora nowej placówki dla 
mgr inż. Ryszarda Bagińskiego, który przewodził szczecińskiej delegacji w Warsza-
wie35.

34 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 35.
35 Zarządzenie z 20.01.1947 r. od 1.12.1946 r. – Szkoła Inżynierska w Szczecinie jako szkoła wyższa 
nieakademicka, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1947, nr 1, poz. 28 s. 27; J. Brzozowski, 
Zarys genezy szkolnictwa wyższego…, s. 151–152; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, 
s. 32–33.
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Decyzja ta zakończyła formalno-prawne starania organizatorów o powołanie 
Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Inż. Bolesław Bryks, sprawujący od 10 grudnia 
1946 roku funkcję pełnomocnika ds. organizacji uczelni, w imieniu dyrektora B. Or-
gelbrandta, przekazał nowemu dyrektorowi szkoły inż. Ryszardowi Bagińskiemu 
kierowanie placówką w protokołach z 25 stycznia i 1 lutego. Tego ostatniego dnia 
odbyły się pierwsze regularne zajęcia – wykłady i ćwiczenia z przyjętymi studentami. 
Uroczyste otwarcie uczelni i rozpoczęcie pierwszego roku akademickiego odbyło się 
8 marca 1947 roku. Wykład inauguracyjny wygłosił pełnomocnik rządu ds. wybrze-
ża minister inż. Eugeniusz Kwiatkowski36.

Szkoła kształciła na wydziałach mechanicznym, elektrycznym i inżynierii lą-
dowej. Utworzono także dodatkowo dwa kursy wstępne dla przyszłych studentów, 
jednak już 15 marca decyzją dyrektora szkoły powołano nową strukturę – uczelnię 
podzielono na pięć wydziałów oraz nominowano kierowników:

–  Wydział Mechaniczny – dziekan mgr inż. Konstanty Miściuk,
–  Wydział Elektryczny – dziekan mgr inż. Witold Gładysz,
–  Wydział Inżynierii – dziekan mgr inż. Jerzy Chołodziński,
–  Wydział Chemiczny – dziekan dr Jerzy Szmid,
–  Wydział Architektury – p.o. dziekana mgr inż. Jerzy Chołodziński.
Dwa ostatnie wydziały nie rozpoczęły jednak działalności od razu. Wydział 

chemiczny uruchomiono w kolejnym roku akademickim 1947/1948, architektury 
dopiero w roku 1948/1949. Ten ostatni jednak już w roku akademickim 1953/1954 
zlikwidowano. Z kolei w grudniu 1952 roku Wydział Mechaniczny zmienił nazwę 
na Wydział Budowy Maszyn, a Wydział Inżynierii – na Wydział Budownictwa Lą-
dowego i Wodnego37.

Początkowo szkołą kierował dyrektor, a od roku grudnia 1951 roku rektor. 
Wówczas też utworzono funkcję prorektora, a w październiku 1953 roku – drugiego 
prorektora ds. nauki. Pierwszym prorektorem został mgr inż. Józef Rabiej, a prorek-
torem ds. nauki prof. mgr inż. Stanisław Bryl. Powołano także radę szkoły (senat) 
oraz administrację – rektorat, kwesturę, dziekanaty i rady wydziałów. Szkoła nadal 
była wspomagana przez komitet społeczny, który działał do 1949 roku pod nazwą 
Komitet Rozbudowy Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie.

36 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 33.
37 R. Bagiński, Szkoła Inżynierska w Szczecinie, „Rocznik – Informator Pomorza Zachodniego” Rok 
I (1945–1948), s. 50; S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 36–37; W. Olszak, Historia i dzień 
dzisiejszy wydziału, w: Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej. 50 lat wydziału 1946–1996, 
Szczecin 1996, s. 9–10.
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Dyrektorzy i rektorzy Szkoły Inżynierskiej w latach 1947–1955

Rektor Lata sprawowania funkcji

Ryszard Bagiński 1947–1952
Józef Rabiej 1952–1953
Tadeusz Rosner 1953–1955

Źródło: 60-lat Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006, s. 57.

Kadra dydaktyczna i naukowa w pierwszym okresie to 20 profesorów i zastęp-
ców profesorów i 43 niższych pracowników naukowych. Już w październiku 1947 
roku grono wykładowców wzrosło do 36 profesorów i 74 niższych pracowników 
nauki38. Większość z nich mieszkała na stałe w Szczecinie, jedynie 12 profesorów 
przyjeżdżało z Warszawy i Gdańska. Szczególne znaczenie miało pozyskanie prof. 
dr Jerzego Schmida, który stał się twórcą Wydziału Chemicznego. W 1948 roku 
pracowało na uczelni już 121 pracowników naukowych i dydaktycznych, a do 1955 
roku ich liczba wzrosła do 226 osób. Prócz zajęć dydaktycznych ze studentami, a tak-
że prac projektowych i ekspertyz, pracownicy Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie do 
1955 roku opublikowali 120 prac, w tym 55 skryptów dla studentów39. 

Początkowo szkoła inżynierska mieściła się w budynku przy ul. Sikorskiego 37 
wraz z zapleczem warsztatowym. Władze uczelni podjęły starania o przejęcie gma-
chu przy ul. Puławskiego 10, gdzie mieściło się dotąd Techniku Mechaniczne, na-
stępnie budynków przy al. Piastów 17 i 50. W 1953 roku z kolei pozyskano gmach 
po Państwowej Szkole Morskiej przy al. Piastów 19. Nowe pomieszczania pozwoliły 
na rozwój, tworzenie nowych kierunków i specjalności. Każdy z przejmowanych bu-
dynków był remontowany. Gmach dla Wydziału Chemicznego przy ul. K. Puław-
skiego remontowano aż dwa lata – podczas remontu powstały sale wykładowe i ćwi-
czeniowe, laboratoria chemii nieorganicznej i fizycznej, a także analizy technicznej. 

Prócz warsztatów, laboratoriów, sal wykładowych ważnym elementem szkoły 
inżynierskiej była również biblioteka. Organizował ją Guido Reck, plastyk, histo-
ryk sztuki, wykładowca na Wydziale Architektury. Początkowo biblioteka działała 
w warunkach prowizorycznych, a księgozbiór mieścił się w jednej sali. Dopiero prze-
jęcie nadzoru nad księgozbiorem przez mgr. Józefa Czernię w 1951 roku zmieniło 
sytuację. Wydzielono magazyn na książki i czasopisma, a także utworzono czytelnię. 

38 Wg artykułu rektora R. Bagińskiego w „Roczniku – Informatorze Pomorza Zachodniego” w 1947 
roku w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie zatrudnionych było 72 pracowników naukowych. R. Bagiń-
ski, Szkoła Inżynierska w Szczecinie…, s. 50.
39 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 35.
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W 1951 roku księgozbiór obejmował ok. 3,5 tys. woluminów, a na koniec 1954 roku 
katalog liczył już 23 tys. pozycji. Zarejestrowanych było 1623 czytelników, którzy 
odwiedzili we wspomnianym roku czytelnię i wypożyczalnię aż 16,7 tys. razy i wy-
pożyczyli 26 tys. pozycji40.

W lutym 1947 roku zajęcia podjęło 297 słuchaczy na pierwszym roku studiów, 
a także 150 kandydatów na studentów na zajęciach przygotowawczych (kursy wstęp-
ne). Pierwszy rok akademicki trwał do 1 października, łącznie z jednomiesięczną 
przerwą wakacyjną. W październiku zajęcia podjęli kolejni studenci. W roku akade-
mickim 1947/1948 na uczelni kształcono już 900 studentów i 200 kandydatów na 
kursach wstępnych41. Rokrocznie przyjmowano po kilkuset studentów, a liczba stu-
diujących do 1955 roku utrzymywała się na poziomie nieco ponad 1000 słuchaczy42.

Naukę w latach 1947–1952 prowadzono w systemie trzyletnich studiów inży-
nierskich. Programy studiów układane były przez dziekanów wydziałów. Z czasem 
dopiero dostosowywano je do ogólnokrajowych wytycznych i wzorowano na progra-
mach większych uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej. Od roku akademickiego 
1953/1954 wprowadzono kształcenie w trybie 4-letnim. W rzeczywistości uczelnia 
już od 1951 roku prowadziła studia trwające nie sześć, a siedem semestrów (semestr 
VIa), czyli trzy i pół roku. Wykładowcy uważali, że sześć semestrów to za mało, aby 
przygotować wykwalifikowanego inżyniera, dlatego też wprowadzono dodatkowy 
semestr nauki. 

15 grudnia 1949 roku w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie odbył się pierwszy eg-
zamin dyplomowy. Przystąpili do niego studenci Wydziału Elektrycznego, a pierw-
szym absolwentem z dyplomem nr 1 został inż. Andrzej Nowak43. W czerwcu 1950 
roku wydział inżynierii ukończyło trzech absolwentów, a do końca roku jeszcze trzy 
inne osoby uzyskały dyplomy. Rok później egzaminy dyplomowe na tym wydziale 
zdało już 54 osoby, a w 1952 roku aż 127 studentów otrzymało dyplomy inżynierów 
budownictwa lądowego i wodnego. W 1950 roku pierwsze dyplomy uzyskali też 
absolwenci Wydziału Mechanicznego, a w kwietniu 1951 roku – Wydziału Che-
micznego. W kolejnych latach liczba absolwentów zwiększała się na poszczególnych 
wydziałach. Łącznie w latach 1949–1955 mury uczelni opuściło 1726 inżynierów, 

40 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 41.
41 R. Bagiński, Szkoła Inżynierska w Szczecinie…, s. 50.
42 H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka…, s. 431.
43 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 41.
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w tym 542 budownictwa lądowego i wodnego, 302 mechaników, 426 elektryków, 
201 chemików oraz 255 architektów44.

W roku akademickim 1953/1954 rozpoczęto też kształcenie na studiach ma-
gisterskich. Początkowo były to tylko studia dla asystentów, pracowników uczelni, 
którzy musieli zdobyć wyższe kwalifikacje naukowe. Na wydziale inżynierii w ten 
sposób pierwszy stopień naukowy uzyskało 20 asystentów. W 1954/1955 rozpoczęto 
wprowadzać jednolite 5-letnie studia magisterskie dla studentów na wszystkich wy-
działach. Prócz kształcenia stacjonarnego w 1954 roku na wydziale mechanicznym 
uruchomiono studia zaoczne, w 1955 podobny tryb studiów udostępniono na wy-
dziale elektrycznym45. 

Akademia Lekarska (lata 1948–1955)

W Szczecinie, a szczególnie na Pomorzu Zachodnim w okresie pionierskim bardzo 
był odczuwalny brak lekarzy i personelu medycznego, nie tylko specjalistów, ale tak-
że podstawowej opieki. W 1948 roku w województwie pracowało jedynie 222 leka-
rzy, w tym 116 w stolicy Pomorza Zachodniego. W tym czasie w regionie mieszkało 
już ok. 1 mln osób46.

Z tego też względu władze regionalne i społecznicy, w tym środowisko medycz-
ne, zabiegało o powołanie szkoły lekarskiej. Starania te nabrały wyrazistości w 1947 
roku wraz z rozpoczęciem działalności uczelni handlowej i inżynierskiej. Działa-
cze społeczni i polityczni mocniej zaczęli akcentować na łamach prasy regionalnej 
potrzebę powołania uczelni medycznej, wskazując na dramatyczny brak lekarzy na 
Pomorzu Zachodnim, proponowano nawet przenieść Wydział Medyczny Uniwer-
sytetu Marii Skłodowskiej-Curie z Lublina do Szczecina47. Działania te wpłynęły 
pozytywnie na czynności władz centralnych, których przedstawiciel, wiceminister 
zdrowia dr Jerzy Sztachelski przybył do Szczecina i zapoznał się z możliwościami 
powołania szkoły medycznej. Po tej wizytacji na podstawie Dekretu o Organiza-
cji Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28 października 1947 roku Minister Zdrowia 

44 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 34; 60 lat Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 
2006, s. 16, 28.
45 S. Schwann, Politechnika Szczecińska…, s. 39–40; 60 lat Politechniki Szczecińskiej…, s. 28.
46 Wg dr Jana Dorożyńskiego w 1947 r. w województwie szczecińskim pracowało 211 lekarzy, 25 le-
karzy dentystów, 5 techników dentystycznych, 16 felczerów, 100 pielęgniarek i 144 położne. J. Dro-
żyński, Służba zdrowia, „Rocznik – Informator Pomorza Zachodniego” Rok I (1945–1948), s. 57.
47 Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, t. III: Od Akademii Lekarskiej w stro-
nę Uniwersytetu Medycznego, red. I. Kojder, Szczecin 2008, s. 13, 24–27, 34–37.
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w porozumieniu z Ministrem Oświaty opracował wniosek do premiera Józefa Cy-
rankiewcza (3.03.1948 r.) o organizacji szkoły lekarskiej w stolicy Pomorza Zachod-
niego. Na  jego podstawie Rada Ministrów wydała 20 marca 1948 rozporządzenie 
o powołaniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie48.

W trakcie wizytacji minister dr J. Sztachelski zobowiązał władze wojewódzkie 
do zorganizowania uczelni medycznej. W tym celu wojewoda płk Leonard Borko-
wicz powołał Komisję Organizacyjną złożoną z dr. Jakuba Węgierko, dr. Januarego 
Zubrzyckiego, dr. Jana Drożyńskiego, dr. Edwarda Dąbrowskiego, inż. Władysła-
wa Borowskiego i inż. Schmidta49. Podstawowym zadaniem komisji było znalezie-
nie odpowiednich budynków, nie tylko na cele dydaktyczne i administracyjne, ale 
przede wszystkim na szpitale kliniczne, niezbędne do kształcenia przyszłych lekarzy 
i prowadzenia badań naukowych. Początkowo na cele dydaktyczne planowano prze-
znaczyć nieukończony budynek akademii pedagogicznej, lecz ze względu na zbyt 
duże nakłady potrzebne na dokończenie budowy komisja wojewody wykluczyła ten 
obiekt. Sprawdzano też szpitale na Golęcinie i przy ul. Arkońskiej, ale ich wielkość 
nie odpowiadała potrzebom przyszłej szkoły lekarskiej.

W wyniku przeglądu możliwych lokalizacji na siedzibę uczelni medycznej 
zaproponowano nieczynne obiekty – szpitala miejskiego w dzielnicy Pomorzany 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich, szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża przy 
Unii Lubelskiej, a także Szpitala Wojskowego przy ul. Piotra Skargi, który powstał 
w okresie międzywojennym na potrzeby kliniki chorób kobiecych i położnictwa. 
Wojsko nie chciało jednak odstąpić tej placówki. Ponadto na potrzeby szkoły wy-
brano też budynek administracyjny przy ul. Rybackiej 1 oraz kamienicę w al. Nie-
podległości 30. Część z obiektów, szczególnie gmach przy ul. Rybackiej i szpital na 
Pomorzanach, wymagały ogromnych nakładów na odbudowę i remonty50. 

Zgodnie z rozporządzeniem z 20 marca 1948 roku, a także opracowanym przez 
Ministra Zdrowia statutem, Akademia Lekarska w Szczecinie miała być państwową 
szkołą wyższą (par. 1), nad którą nadzór miał sprawować resort zdrowia (par. 3–4). 
Uczelnia była jednowydziałowa, składała się z Wydziału Lekarskiego i działającego 
w jego strukturach Oddziału Stomatologicznego (par. 2). W 1949 roku szkołę, na 
mocy rozporządzenia rządu, nazwano Pomorską Akademią Lekarską im. generała 

48 Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.03.1948 r. o założeniu Akademii Lekarskiej w Szczecinie, 
Dz.U. 1948, nr 21, poz. 145. 
49 E. Gorzkowski, Powstanie i działalność Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1948–1960, 
„Szczecin” 1960, z. 10–11, s. 69–70.
50 E. Gorzkowski, J. Kiczak, Pomorska Akademia Medyczna w XX-leciu Pomorza Zachodniego, 
w: XX-lecie medycyny polskiej na Pomorzu Szczecińskim, Warszawa 1968, s. 116–118.
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Karola Świerczewskiego51. Z kolei na podstawie kolejnego rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z 3 marca 1950 roku szczecińska akademia, podobnie jak inne uczelnie me-
dyczne w Polsce, zmieniła nazwę z lekarskiej na medyczną. Odtąd aż do lat 90. 
XX wieku szkoła nosiła nazwę Pomorska Akademia Medyczna im. generała Karola 
Świerczewskiego w Szczecinie52.

Pierwszym rektorem został prof. dr Jakub Węgierko, prorektorem prof. dr Ja-
nuary Zubrzycki, a pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego – prof. dr Czesław 
Murzyński, zaś kierownikiem Oddziału Stomatologicznego – zastępca profesora 
dr Tadeusz Karnibad. Ponadto powołano radę wydziału lekarskiego, która zgodnie 
z dekretem o szkolnictwie wyższym z 1947 roku pełniła też funkcję senatu uczelni. 
W radzie zasiadało dwóch profesorów zwyczajnych, ośmiu profesorów nadzwyczaj-
nych i ośmiu zastępców profesorów53.

Rektorzy Akademii Lekarskiej w Szczecinie,  
Pomorskiej Akademii Lekarskiej im. generała Karola Świerczewskiego  

i Pomorskiej Akademii Medycznej im. generała Karola Świerczewskiego  
w latach 1948–1956

Rektor Lata sprawowania funkcji

Jakub Węgierko 1948–1950
Czesław Murczyński 1950–1953
Józef Taniewski 1953
Michał Jarema 1953–1956

Źródło:  Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, t. III: Od Akademii Lekarskiej 
w stronę Uniwersytetu Medycznego, red. I. Kojder, Szczecin 2008, s. 86.

Otwarta akademia lekarska w Szczecinie, jak wspomniano, mieściła się w kilku 
budynkach w Szczecinie. Początkowo administracja i rektorat mieściły się w kamie-
nicy przy ul. Niepodległości 30, ale 15 listopada 1948 roku, po zakończeniu remon-
tu w gmachu przy ul. Rybackiej 1 przeniesiono do niego rektorat, dziekanat oraz 
utworzono tu także sale wykładowe, Bibliotekę Główną i rozpoczęto przygotowywać 

51 Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.1949 r. w sprawie nadania Akademii Lekarskiej w Szcze-
cinie nazwy „Pomorska Akademia Lekarska imienia generała Karola Świerczewskiego”, Dz.U. 1949, 
nr 51, poz. 451.
52 Rozporządzenie Ministrów z 3.03.1950 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół akademickich, 
podległych Ministrowi Zdrowia, Dz.U. 1950, nr 9, poz. 92.
53 Kronika Pomorskiej Akademii Medycznej im gen. K. Świerczewskiego za lata akademickie 1948/1949, 
1949/1950 i 1950/1, „Rocznik Pomorskiej Akademii Medycznej im gen. Karola Świerczewskiego” 
1951, R. 1, s. 7–13; Skład osobowy i spis wykładów za rok akademicki 1948/49 oraz na rok akademicki 
1949/50, Szczecin 1949, s. 5.
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pomieszczenia na zakłady teoretyczne. Ostatecznie w budynku rektoratu znalazły 
siedzibę w 1949 roku: Zakład Higieny, Zakład Histologii Prawidłowej i Embriologii, 
Katedra Stomatologiczna, Lektoraty, Wychowanie Fizyczne.

W szpitalu, przejętym od Polskiego Czerwonego Krzyża, przy ul. Unii Lu-
belskiej, nazwanym Państwowym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 założono: Zakład 
Anatomii Prawidłowej Człowieka, Zakład Anatomii Patologicznej, Zakład Che-
mii Ogólnej, Zakład Fizyki Lekarskiej, Zakład Mikrobiologii, Zakład Radiologii, 
I Klinikę Chirurgiczną, Klinikę Chorób Skórnych i Wenerycznych, Klinikę Chorób 
Wewnętrznych, Klinikę Pediatryczną, Klinikę Chorób Nerwowych, Klinikę Oczną, 
Klinikę Oto-Laryngologiczną i Klinikę Położniczo-Ginekologiczną.

W szpitalu na Pomorzanach początkowo mieściła się jedynie II Klinika Chi-
rurgiczna. W 1949 roku rozpoczęto remont zabudowań tego kompleksu, który na-
zwano Państwowym Szpitalem Wojewódzkim nr 2, gdzie rozpoczęto także budowę 
budynków dydaktycznych, w tym audytorium na wykłady. Z czasem w jego mury 
przeniesiono z Unii Lubelskiej większość zakładów teoretycznych, a także kilka 
katedr i kliniki. Tu też otwarto Oddział Stomatologiczny z Katedrą Stomatologii 
(1949), Katedrę i Zakład Protetyki (1950), Katedrę i Klinikę Chirurgii Stomatolo-
gicznej (1951), Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej (1952), a także Katedrę 
i Zakład Ortodoncji (1953). Ponadto w kompleksie przy al. Powstańców powołano 
Zakład Farmakologii (1954)54.

W lipcu 1949 roku w klinikę położnictwa przeniesiono ze szpitala przy Unii 
Lubelskiej do Szpitala Wojskowego przy ul. Piotra Skargi, na co wyraziło zgodę Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej. Dzięki temu w gmachu na Unii Lubelskiej pozostałe 
oddziały mogły uzyskać dodatkowe pomieszczenia, a od lata 1949 roku urucho-
miono tu również przychodnie chorób skórnych i wenerycznych, następnie chorób 
dzieci, chorób wewnętrznych i stomatologiczną55. Z kolei w szpitalu wojskowym uzy-
skano jeszcze lokale na powołanie Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej.

W zwolnionym przez administrację uczelni budynku przy al. Niepodległo-
ści 30 urządzono akademik dla 60 studentów, zwany Domem Medyka56. W 1949 

54 Skład osobowy i spis wykładów za rok akademicki 1948/49 oraz na rok akademicki 1949/50, s. 6–10; 
Kronika Pomorskiej Akademii Medycznej…, s. 7–13; E. Gorzkowski, J. Kiczak, Pomorska Akademia 
Medyczna w XX-leciu…, s. 120–121; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 47; H. Le-
siński, Uczelnie wyższe i nauka..., s. 435.
55 E. Gorzkowski, Powstanie i działalność Pomorskiej Akademii Medycznej…, s. 72–73.
56 Początkowo studenci akademii lekarskiej mieszkali w akademiku akademii handlowej przy 
ul. Mickiewicza.
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roku kolejne akademiki otwarto w odremontowanych dwóch budynkach przy 
ul. Ku Słońcu.

Inauguracja Akademii Medycznej odbyła się 1 października 1948 roku, a uro-
czystość poprowadził rektor – prof. Jakub Węgierko. Oprócz grona wykładowców 
i pracowników oraz pierwszych studentów udział w niej wzięli: Minister Zdrowia 
dr Tadeusz Michejdy, wojewoda L. Borkowicz, prezydent Szczecina inż. P. Zaremba. 
Wykład inauguracyjny wygłosił prorektor prof. J. Zubrzycki57.

W pierwszym roku akademickim 1948/1949, ze względu na niezorganizowane 
zakłady teoretyczne i nauk podstawowych, przyjęto jedynie studentów na IV rok, na 
którym odbywały się już zajęcia praktyczne w klinikach. Było to 60 studentów, uczą-
cych się dotąd w innych uczelniach medycznych w Polsce. Dopiero w roku akade-
mickim 1949/1950 przyjęto na pierwszy rok studiów medycznych 120 kandydatów, 
a na stomatologię 100 kandydatów. Ponadto uzupełniono kształcenie na IV  roku 
o 23 słuchaczy, zaś na V roku naukę kontynuowało 66 studentów medycyny. Z ko-
lei w roku 1950/1951 studia medyczne rozpoczęło aż 289 słuchaczy, a stomatologię 
136 słuchaczy. Łącznie we wspomnianym roku akademickim na Pomorskiej Akade-
mii Medycznej studiowały 753 osoby, a w roku akademickim 1953/1954 ich liczba 
wzrosła do 1625 studentów. Na zakończenie roku akademickiego 1950/1951 odbył 
się w Szczecinie pierwszy egzamin dyplomowy z medycyny. Dyplomy lekarskie 
otrzymało 18 osób, w tym 8 kobiet58.

Studenci prócz zajęć teoretycznych i praktycznych, związanych z kursem stu-
diów medycznych, musieli odbyć lektoraty z języków obcych (angielskiego, fran-
cuskiego, niemieckiego, rosyjskiego), a także uczestniczyć w zajęciach wychowania 
fizycznego, nauk politycznych i społecznych. 

Prócz zajęć dydaktycznych ze studentami kadra uczelni podjęła prace naukowe 
związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i promocją na kolejne stopnie 
naukowe. Już 18 czerwca 1949 roku odbyła się promocja pierwszych pięciu dokto-
rów, których promotorami byli profesorowie szczecińskiej akademii59. Kolejne obro-
ny doktorskich prac odbyły się 16 marca i 25 listopada 1950 roku. Z kolei 2 wrze-
śnia tegoż roku, w polskim Szczecinie odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne. 
Pierwszym wypromowanym w Akademii Lekarskiej samodzielnym pracownikiem 

57 E. Gorzkowski, J. Kiczak, Pomorska Akademia Medyczna w XX-leciu…, s. 119.
58 Kronika Pomorskiej Akademii Medycznej…, s. 7–13. Wg opracowania Trylogia 60-lecia... pod red. 
I. Kojdera promocja pierwszego lekarza w Szczecinie odbyła się już w 1949 r. Został nim Józef Szwec. 
Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, t. III. Od Akademii Lekarskiej w stronę 
Uniwersytetu Medycznego, red. I. Kojder, Szczecin 2008, s. 199.
59 Nadaję Tobie stopień doktora…, „Kurier Szczeciński” nr 167, z 20.06.1949 r., s. 7.
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nauki, doktorem habilitowanym nauk medycznych został Stanisław Łuczyński 
z Klinki Chorób Wewnętrznych60. 

Jak w każdej uczelni, ważne miejsce zajmowała Biblioteka Główna, z siedzibą 
w budynku rektoratu przy ul. Rybackiej 1. W ciągu pierwszego roku działania księ-
gozbiór osiągnął 4,5 tys. woluminów książek i czasopism z medycyny i nauk pokrew-
nych. W ciągu kolejnych 6 lat wielkość księgozbioru powiększyła się do 35 tys. wo-
luminów w języku polskim i medycznej literatury obcojęzycznej. Publikacje te były 
dostępne w Bibliotece Głównej, a także w utworzonych przy każdej z katedr i zakła-
dów bibliotece podręcznej. Pierwszą kadrę Biblioteki Głównej Akademii Lekarskiej 
w Szczecinie stanowiły trzy osoby, kierownik pani Zofia Dobryszycka oraz dwaj 
rejestratorzy – Stanisława Kamieńska i Halina Truszkowska. 

W pierwszej połowy lat 50. XX wieku Pomorska Akademia Medyczna stała się 
znanym ośrodkiem nauk medycznych w kraju i zagranicą. Pracownicy opublikowali 
184 artykuły naukowe oraz kilkanaście monografii i podręczników medycznych. 
Do 1955 roku prócz wyznaczonych w projekcie uczelni katedr, klinik i zakładów 
powołano kilkanaście nowych, m.in. okulistyki, psychiatrii, farmakologii, patofizjo-
logii narządów wzroku, urologii61.

Państwowa Szkoła Morska (lata 1947–1953)

Pionierzy Szczecina od pierwszych dni podkreślali morski charakter miasta, a jed-
nym z jego elementów widzieli utworzenie szkoły kształcącej kadrę dla gospodar-
ki morskiej, w tym dla żeglugi. W założeniach twórców szkoły inżynierskiej było 
m.in. kształcenie inżynierów dla tworzonego przemysłu stoczniowego, a akademii 
handlowej – znawców ekonomii handlu międzynarodowego. Pozostawał jednak pro-
blem powołania szkoły kształcącej kadry pływające, w tym oficerów i kapitanów 
statków.

Już w końcu 1945 roku proponowano powołać Państwową Szkołę Morską 
w Szczecinie według wzorów gdyńskich, a na jej siedzibę wyznaczono budynek przy 
al. Piastów 19. Działania te zyskały uznanie u Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicz-
nego Stefana Jędrychowskiego, który nakazał rozpocząć prace nad powołaniem ta-
kiej szkoły w Szczecinie i polecił dyrektorowi Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni 

60 Kronika Pomorskiej Akademii Medycznej…, s. 7–13.
61 E. Gorzkowski, J. Kiczak, Pomorska Akademia Medyczna w XX-leciu…, s. 120–122, 148. Wg Ka-
zimierza Pająka w latach 1948–1955 pracownicy akademii medycznej przygotowali 23 monografie 
i 219 artykułów naukowych. K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 127.
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kpt. ż.w. Konstantemu Maciejewiczowi powołać komisję ds. organizacji placówki 
w Szczecinie. Na siedzibę szkoły wyznaczono wspomniany budynek przy al. Pia-
stów 19 (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT)62.

Prace przygotowawcze trwały do przełomu 1946 i 1947 roku, kiedy to 24 stycz-
nia Minister Żeglugi i Handlu Zagranicznego S. Jędrychowski wydał rozporządze-
nie o powołaniu Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie z jednym wydziałem 
nawigacyjnym63.

Działanie to wiązało się z likwidacją podobnego wydziału w szkole w Gdyni, 
a jego kadry miały zasilić nową placówkę w Szczecinie. Do stolicy Pomorza Zachod-
niego nakazano także przeniesienie sprzętu i wyposażenia potrzebnego do kształ-
cenia nawigatorów. Szkoła stała się także armatorem flagowej jednostki kształcenia 
marynarzy – żaglowca Dar Pomorza. W rzeczywistości do Szczecina zawijał on spo-
radycznie, a właściwym armatorem pozostała Państwowa Szkoła Morska w Gdyni64.

Dyrektorem placówki została sława polskiej żeglugi morskiej, dotychczasowy 
dyrektor Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni – kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz, 
który nominację otrzymał 6 sierpnia 1947 roku65.

Szkoła nie miała statusu szkoły wyższej, ale w wielu dokumentach pisano o niej 
„uczelnia morska”66. Przyjmowano do niej młodzież w wielu 16–25 lat z małą matu-
rą (ukończone gimnazjum). Każdy kandydat przed przyjęciem do placówki odbywał 
kurs pracy morskiej w Państwowym Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni, 
następnie zdawał egzamin i uczestniczył w próbnym rejsie. W trakcie 3-letnich stu-
diów młodzi ludzie uzupełniali wykształcenie średnie, zdając na drugim roku ma-
turę. Zajęcia kierunkowe obejmowały: matematykę, fizykę, astronomię, nawigację, 
pracę na mapie, instrumenty nautyczne, wiedzę okrętową, towaroznawstwo, prawo 
morskie, budownictwo i mechanikę okrętową, elektrotechnikę, radiotechnikę i in. 
Od uczniów wymagano także nauki języków obcych – angielskiego i rosyjskiego. Po 
zaliczeniu tych przedmiotów w ciągu 3 lat nauki uczniowie szkoły morskiej zdawali 

62 H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1972, s. 20–21; A. Lotko, Rozwój szkolnic-
twa morskiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1947–1985, w: 40-lecie szkolnictwa morskiego na Pomo-
rzu Zachodnim, red. R. Kokot, I. Dunin-Kwinta, Szczecin 1987, s. 10; R. Techman, Pierwsze szkoły 
morskie w Szczecinie, w: Szkolnictwo Morskie Szczecina w latach 1947–1997, red. I. Dunin-Kwinta, 
Szczecin 1997, s. 15.
63 W. Fenrych, J. Sauk, Główne etapy rozwoju szkolnictwa morskiego w Szczecinie w latach 1947–1969, 
w: Wyższa Szkoła Morska w XXX-lecie szkolnictwa morskiego w Szczecinie 1947–1977, red. W. Fenrych, 
Szczecin 1977, s. 10–12; R. Techman, Pierwsze szkoły morskie w Szczecinie…, s. 17.
64 A. Lotko, Rozwój szkolnictwa morskiego…, s. 10.
65 Biografia Konstantego Maciejewicza zob. M. Koszur, Kapitan kapitanów, Szczecin 1987.
66 H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska…, s. 21; R. Techman, Pierwsze szkoły morskie w Szczecinie…, s. 16.
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egzamin teoretyczny, a następnie praktyczny po 4-miesięcznej praktyce zawodowej 
na statku. Takie wykształcenie umożliwiało im ubieganie się o dyplom oficera ma-
rynarki handlowej67.

W latach 1948–1953 Państwową Szkołę Morską i Technikum Morskie Nawi-
gacyjne w Szczecinie opuściło aż 492 absolwentów, kandydatów na oficerów i ka-
pitanów marynarki handlowej. Wśród nich była przyszła kapitan żeglugi wielkiej 
– Danuta Walas-Kobylańska68.

Program zajęć dydaktycznych starano się dostosowywać do aktualnych wy-
zwań związanych z rozwojem transportu morskiego. W efekcie tego w 1951 roku 
szkolę przekształcono w Technikum Morskie Nawigacyjne, które działało w Szczeci-
nie do 1953 roku. Wówczas to decyzją Ministerstwa Żeglugi szkoła została zamknię-
ta, a jej wszystkie jednostki przeniesiono do w Gdyni. Decyzja ta spowodowała na 
całe dziesięciolecie brak palcówki kształcącej kadry morskie w Szczecinie, co nega-
tywnie odbiło się na stanie gospodarki morskiej w regionie69.

67 H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska…, s. 22–28; R. Techman, Pierwsze szkoły morskie w Szczecinie…, 
s. 19–20.
68 W. Fenrych, J. Sauk, Główne etapy rozwoju szkolnictwa…, s. 20–22; A. Lotko, Rozwój szkolnictwa 
morskiego…, s. 1; R. Techman, Pierwsze szkoły morskie w Szczecinie, s. 29.
69 H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska…, s. 28; A. Lotko, Rozwój szkolnictwa morskiego…, s. 12.
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Dla gospodarki Szczecina i regionu.  
Szkoły wyższe w Szczecinie w latach 1955–1989/1990

Uwagi wstępne

Połowa lat 50. XX wieku to okres ostatecznego ugruntowania się akademickie-
go Szczecina, który stał się ośrodkiem studiów ekonomicznych, technicznych, me-
dycznych i przyrodniczych (rolnych), a więc studiów praktycznych, potrzebnych do 
rozwiązywania problemów gospodarki i społeczeństwa, a także dla ich sprawnego 
funkcjonowania. Świadectwem ugruntowania się środowiska uczelnianego w stolicy 
Pomorza było w tym czasie (1955 r.) powstanie Politechniki Szczecińskiej z połącze-
nia Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej, a przede wszystkim po-
wołanie kolejnej uczelni – Wyższej Szkoły Rolniczej. Placówka ta powstała w 1954 
roku, już bez potrzeby wzmacniania pionierskich działań na Ziemiach Odzyskanych, 
lecz z potrzeby zapewnienia kadr gospodarce rolnej, zwłaszcza tej uspołecznionej 
(państwowe gospodarstwa rolne, spółdzielnie produkcyjne). Kolejne dwie uczelnie 
założono w końcu lat 60. XX wieku – była to Wyższa Szkoła Nauczycielska, która po 
dwudziestu latach działania stanie się podstawą do powstania uniwersytetu, a także 
istotna dla potwierdzenia morskiego charakteru Szczecina – Wyższa Szkoła Morska, 
która rozpoczęła działalność w 1969 roku.

Mimo liczebnego wzrostu i jakościowej poprawy kadry oraz wyników dy-
daktycznych i naukowych, uczelnie szczecińskie praktycznie do końca lat 60. nie 
były beneficjentami poważnych środków na inwestycje, zwłaszcza budowę nowych 
budynków z salami wykładowymi, laboratoriami czy warsztatami. Zmiany w tym 
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względzie przyszły w latach 70. XX wieku, kiedy to Politechnika Szczecińska, Wyż-
sza Szkoła Morska, Akademia Rolnicza czy też Pomorska Akademia Medyczna 
otrzymały nowe budynki na cele naukowe i dydaktyczne, a także socjalne (akade-
miki). Kolejne dziesięciolecie mimo kryzysu gospodarczego również przyniosło kilka 
inwestycji, choć część z nich była już oddawana do użytku po przemianach ustrojo-
wych lat 1989–19901.

W omawianym okresie uczelnie szczecińskie stały się już nie tylko miejscem 
kształcenia kadry dla gospodarki i społeczeństwa, ale także miejscem badań i two-
rzenia nauki. Efektem tego były kolejne stopnie naukowe kadry szkół wyższych, a co 
za tym idzie, wzrastała ich ranga, zarówno ta wymierna, wynikająca z uzyskiwania 
stopniowo pełnych praw akademickich przez kolejne placówki, ale także i społeczna, 
wynikająca z renomy uczelni wśród młodych ludzi, chcących zdobywać w nich wie-
dzę i umiejętności.

Szczecin stał się też miejscem badań naukowych, poszukiwania nowych roz-
wiązań technicznych, specjalistycznych – dla gospodarki, a także dla społeczeń-
stwa, dzięki czemu można było chociażby zapewnić profesjonalną opiekę medycz-
ną w klinikach akademii medycznej. Szkoły wyższe w Szczecinie uzyskały w latach 
1955–1990 stan zaawansowania naukowego, który pozwolił im się dobrze rozwijać 
po przemianach ustrojowych i społecznych 1989 roku2.

Politechnika Szczecińska

Po kryzysie kadrowym i dydaktycznym w latach 1952–1953 działalność Szkoły In-
żynierskiej w Szczecinie została w 1954 roku pozytywnie oceniona przez władze cen-
tralne. Wiązało się to z poprawą poziomu kształcenia studentów i kwalifikacji kadry 
naukowej oraz dydaktycznej, a także większego zaangażowania pracowników uczel-
ni w działalność naukową. Ponadto zmiany koncepcji władz państwowych i partyj-
nych do kształcenia kadr dla gospodarki i administracji stały się podstawą połączenia 
Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w nową uczelnię – Politechnikę 
Szczecińską, a co było marzeniem pionierów Szczecina w latach 1946–1947.

Podstawą prawną tych działań stały się uchwały Rady Ministrów z 6 sierpnia 
1955 roku o likwidacji uczelni ekonomicznej i włączenia jej wydziałów do szkoły 

1 H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka, w: Dzieje Szczecina, t. IV (1945–1990), red. T. Białecki, Z. Sil-
ski, Szczecin 1998, s. 426–428.
2 Tamże, s. 427–428.
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technicznej, a następnie z 3 września tego samego roku o zmianach w organizacji 
uczelni technicznych3.

W następstwie tych decyzji 1 września 1955 roku powołano Politechnikę 
Szczecińską. Nowa uczelnia na podstawie decyzji Ministra Szkolnictwa Wyższego 
z 17 lutego 1956 roku składała się z 5 wydziałów: 

1. Wydziału Budowy Maszyn (9 katedr), z dwoma oddziałami:
– Oddział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego,
– Oddział Budownictwa Wodno-Melioracyjnego,

2. Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego (9 katedr),
3. Wydziału Chemicznego (8 katedr),
4. Wydziału Elektrycznego (7 katedr),
5. Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Drogowego (9 katedr), 

z dwoma oddziałami:
– Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Samochodowego,
– Oddział Ekonomiki Transportu Drogowego4.

Przez kolejne kilkanaście lat, do 1969 roku, organizacja uczelni zmieniła się 
w niewielkim stopniu. W 1959 roku Politechnika Szczecińska otworzyła punkt kon-
sultacyjny w Koszalinie, a w 1965 roku także w Gorzowie Wielkopolskim. Pierwszy 
z nich po kilku latach, w 1969 roku przekształcił się w samodzielną uczelnię – Wyż-
szą Szkołę Inżynierską w Koszalinie. Poza tym w 1964 roku Wydział Inżynieryjno- 
-Ekonomiczny Transportu Drogowego zmienił nazwę na Wydział Inżynieryjno- 
-Ekonomiczny Transportu.

W latach 1969–1970 na politechnice przeprowadzono gruntowną reformę or-
ganizacji wewnętrznej, co wynikało z ogólnokrajowej koncepcji organizacji nauki 
akademickiej. Zmiany wprowadzono zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnic-
twa Wyższego z 23 maja 1970 roku. W miejsce 49 katedr rozmieszczonych na pię-
ciu wydziałach ustanowiono 13 instytutów wydziałowych i dwa instytuty (Fizyki 
i Matematyki) jako jednostki międzywydziałowe. W ramach instytutów niższymi 
jednostkami organizacji badań i dydaktyki były zakłady. Zmieniono też część nazw 
wydziałów. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodno-Melioracyjnego stał się Wy-
działem Budownictwa i Architektury; Wydział Budowy Maszyn przekształcono 

3 Uchwała Rady Ministrów z 6.08.1955 r. w sprawie przekazania agend Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Szczecinie Szkole Inżynierskiej w Szczecinie, MP 1955, nr 73, poz. 905; Uchwała Rady 
Ministrów z 3.09.1955 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wyższym szkolnictwie technicznym, 
MP 1955, nr 83, poz. 987; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego w rozwoju nauki w Polsce 
Ludowej w Latach 1945–1980, Poznań 1984, s. 36.
4 S. Schwann, Politechnika Szczecińska w latach 1945–1960, „Szczecin” 1960, z. 10–11, s. 37–46.
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w Wydział Budowy Maszyn i Okrętów a Wydział Chemiczny – na Wydział Tech-
nologii Chemicznej. Ze względu na kłopoty kadrowe czasowo Wydział Elektryczny 
został przekształcony w Instytut Elektrotechniki, ale już w 1973 roku przywrócono 
mu strukturę wydziału5.

W kolejnych latach organizacja uczelni uległa dalszym zmianom. W paździer-
niku 1979 roku Wydział Technologii Chemicznej zmienił nazwę na Wydział Tech-
nologii i Inżynierii Chemicznej. W 1982 roku na Wydziale Elektrycznym utworzono 
Instytut Elektroniki i Informatyki, a w roku następnym działający od 1970 roku 
w ramach Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Instytut Okrętowy został wyłączo-
ny z jego struktury i uzyskał samodzielność w ramach uczelni na prawach wydziału. 
Sam wydział budowy maszyn powrócił do nazwy Wydziału Mechanicznego.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu był największą jednostką Poli-
techniki Szczecińskiej. W 1980 roku powstał nawet plan, aby przekształcić go w od-
rębną uczelnię – akademię ekonomiczną. Wydarzenia polityczne w kraju w 1981 
roku, a następnie odrodzenie się po raz kolejny idei powołania uniwersytetu, wstrzy-
mały jednak tę inicjatywę. Wydział został włączony do projektu powołania nowej 
uczelni i 1 października 1985 roku stał się częścią Uniwersytetu Szczecińskiego.

Politechnika Szczecińska w latach 70. i na początku lat 80. XX wieku prowa-
dziła liczne infrastrukturalne inwestycje. Wybudowano nowe gmachy dla wydzia-
łów technologii chemicznej, elektrycznego i inżynieryjno-ekonomicznego, Instytutu 
Okrętowego, a także dla jednostek międzywydziałowych. Rozbudowano także za-
plecze socjalne uczelni, przede wszystkim akademiki dla studentów, dom asysten-
ta, a także budynek stołówki uczelnianej. Rozbudowano ponadto siedzibę wydziału 
budownictwa i rektoratu. W wyniku tych inwestycji poprawiły się warunki pracy 
dydaktycznej, ale także naukowej. Na Wydziale Inżyniersko-Ekonomiczny w nowo 
wybudowanym gmachu przy ul. A. Mickiewicza w 1976 roku było aż 13,8 tys. m2 
powierzchni sal dydaktycznych, laboratoriów, pokojów pracy dla naukowców6.

Struktury organizacyjne uczelni uzupełniały studia: wojskowe, wychowania 
fizycznego, a także praktycznej nauki języków obcych. W październiku 1955 roku 
z połączenia bibliotek szkół inżynierskiej i ekonomicznej powstała Biblioteka Głów-
na Politechniki Szczecińskiej. W drugiej połowie lat 50. XX wieku na wydziałach 

5 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 37–38; 60 lat Politechniki Szczecińskiej, Szcze-
cin 2006, s. 19; M. Hamburg, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w latach 
1947–1992, Szczecin 1992, s. 7–9.
6 60 lat Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006, s. 109–131; D. Kopycińska, A. Szewczyk, J. Stanie-
lewicz, 50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie, w: Nasza Alma Mater. Wspomnienia 
absolwentów szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych, red. J. Stanielewicz i in., Szczecin 1996, s. 13.
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organizowano biblioteki wydziałowe. W 1960 roku Biblioteka Politechniki Szcze-
cińskiej miała czytelnię główną oraz czytelnie (biblioteki) wydziałowe z 272 miejsca-
mi. Księgozbiór obejmował 83 tys. woluminów książek i 14,4 tys. woluminów cza-
sopism. W kolejnych latach wielkość zbiorów bibliotecznych bardzo mocno wzrosła7. 

Pierwszym rektorem Politechniki Szczecińskiej był z nominacji ministerstwa 
doc. mgr inż. Tadeusz Rosner, który był cenionym naukowcem i administratorem 
zarówno przez pracowników, jak i studentów, wobec czego w 1956 roku został wy-
brany rektorem Politechniki Szczecińskiej w pierwszych wyborach władz zorganizo-
wanych wewnątrz uczelni8.

Rektorzy Politechniki Szczecińskiej w latach 1955–1990

Rektor Lata sprawowania funkcji

Tadeusz Rosner 1955–1958
Stanisław Prowans 1958–1962
Piotr Zaremba 1962–1965
Józef Kępiński 1965–1975
Zygmunt Zieliński 1975–1980
Adam Roman Żuchowski 1980–1981
Stanisław Prowans 1981–1982
Franciszek Gronowski 1982–1984
Władysław Nowak 1984–1990

Źródło: 60 lat Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006, s. 57–58.

W 1955 roku po utworzeniu politechniki kadrę naukową i dydaktyczną stano-
wiło 266 osób, w tym tylko jeden profesor i pięciu docentów9. Po październiku 1956 
roku na uczelnię powrócili odsunięci od pracy z młodzieżą w czasach stalinowskich 
wykładowcy, m.in. prof. Alfred Wielopolski, który w 1950 roku został wydalony 
z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie i pracował jako pracownik naukowy 
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie10.

W 1970 roku na uczelni pracowało już 439 pracowników naukowych i dydak-
tycznych, z tego aż dwóch profesorów zwyczajnych i 19 nadzwyczajnych, 70 docen-
tów, a także prawie 300 adiunktów i asystentów. Apogeum wielkości zatrudnienia 

7 S. Schwann, Politechnika Szczecińska w latach 1945–1960, „Szczecin” 1960, z. 10–11, s. 59–60.
8 60 lat Politechniki Szczecińskiej…, s. 29.
9 S. Schwann, Politechnika Szczecińska w latach 1945–1960…, s. 47–49; 60 lat Politechniki Szcze-

cińskiej…, s. 85
10 60 lat Politechniki Szczecińskiej…, s. 18.
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kadr naukowych w Politechnice Szczecińskiej, w omawianym okresie, przypadło na 
początek lat 80. XX wieku, kiedy to na uczelni pracowało aż 800 pracowników, 
w tym 40 profesorów11. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Szczecińskiej w latach 1955–1990

Rok
Profesorowie 

(zastępcy 
profesora)

Docenci Adiunkci Asystenci
Wykładowcy 

i starsi 
wykładowcy

Ogółem

1955 1 (61) 5 57 137 0 261
1960 5 (41) 26 62 125 0 259
1965 8 28 70 126 67 299
1970 22 70 60 221 66 439
1975 28 90 129 402 81 730
1980 31 76 242 349 93 791
1990 37 56 270 138 0 501

Źródło:  H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka, w: Dzieje Szczecina, t. IV (1945–1990), red. T. Białecki, 
Z. Silski, Szczecin 1998, s. 433.

Najliczniejszą kadrę naukową mógł poszczycić się Wydział Inżynieryjno-Eko-
nomiczny Transportu. W 1965 roku tylko tam pracowało 4 profesorów, 10 docen-
tów, 5 wykładowców, 17 adiunktów doktorów, 15 starszych asystentów – łącznie 59 
pracowników naukowych i dydaktycznych12. W 1975 roku na tym samym wydziale 
pracowało już 10 profesorów, 15 docentów, 6 wykładowców, 44 adiunktów dokto-
rów, 87 asystentów oraz 36 nauczycieli zawodu i pracowników inżynieryjno-tech-
nicznych – łącznie 198 osób13. 

Wyłączenie tego wydziału w 1985 roku ze struktury Politechniki Szczecińskiej 
spowodowało poważny uszczerbek wielkości kadry naukowej i dydaktycznej, ale też 
i liczby studentów (o czym niżej).

Wzrost kadry wpływał na rozwój naukowy Politechniki Szczecińskiej. Pra-
cownicy prócz zajęć dydaktycznych prowadzili prace naukowe, ekspertyzy, projekty 
techniczne. Między innymi doc. dr Ryszard Bagieński z wydziału budownictwa, 
pierwszy rektor Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie był pomysłodawcą budowy ujęcia 

11 Z. Zieliński, Trzydzieści lat działalności i osiągnięć Politechniki Szczecińskiej, w: Nauka Polska na 
Pomorzu Szczecińskim 1946–1956–1976, red, H. Lesiński, Szczecin 1979, s. 44–47, 58.
12 D. Kopycińska, A. Szewczyk, J. Stanielewicz, 50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego…, s. 12.
13 Tamże, s. 13. Myślano o odłączeniu się od PS i utworzeniu AEwSz, ale proces tworzenia US zniwe-
czył pomysły ekonomistów; tamże, s. 13–14.
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wody dla Szczecina na jez. Miedwie i poprowadzenia magistrali wodociągowej od 
tego jeziora aż do miasta14.

Część badań i ekspertyz przedstawiano w formie publikacji naukowych. Pra-
cownicy naukowi uczelni w omawianym okresie wydali 5500 prac naukowych, 
w tym 400 monografii, ponad 50 podręczników i 200 skryptów akademickich. 
Tylko w latach 70. XX wieku ukazało się 3410 artykułów autorstwa pracowników 
Politechniki Szczecińskiej15. 

Kryzys ekonomiczny i społeczny państwa polskiego w latach 80. XX wieku 
nie sprzyjał rozwojowi uczelni, ograniczał możliwości działania na rzecz gospodarki 
i współpracy z zagranicą. Widoczne było to też w liczbie publikacji, tych książko-
wych i w artykułach, choć w części wynikało to z niskich przydziałów papieru na 
druk prac naukowych w ramach gospodarki planowej.

W 1955 roku na politechnice kształciło się 2864 studentów16. W ciągu 15 lat 
ich liczba na uczelni podwoiła się, co wynikało z wprowadzenia nowych kierunków 
i specjalizacji. Najwięcej studentów uczyło się na wydziale ekonomicznym, w 1965 
roku studiowało na nim 838 słuchaczy dziennych i 1458 zaocznych, łącznie 2296 
osób17. 

Liczba studentów Politechniki Szczecińskiej w latach 1955–1990

Rok Studenci stacjonarni Studenci zaoczni Studenci ogółem

1955 2472 254 2726
1960 1537 744 2281
1965 2637 2044 4681
1970 3296 2184 5480
1975 3890 2328 6218
1980 4257 2265 6522
1990* 2166 353 2519

* Gwałtowny spadek liczby studentów spowodowany przeniesieniem wydziału ekonomicznego do powstałego 
w 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Źródło:  H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka…, s. 433.

14 Z. Zieliński, Trzydzieści lat działalności i osiągnięć…, s. 49–52, 61–64. O idei budowy ujęcia Mied-
wie zob. P. Gut, Dzieje wodociągów i kanalizacji w Szczecinie od XVI wieku do 2015 roku, Szczecin 
2015, s. 106–108.
15 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 44.
16 60 lat Politechniki Szczecińskiej…, s. 85.
17 H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka…, s. 433; D. Kopycińska, A. Szewczyk, J. Stanielewicz, 50 lat 
wyższego szkolnictwa ekonomicznego…, s. 12.
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W latach 70. i na początku lat 80. XX wieku liczba studentów politechniki 
oscylowała wokół 6,5 tys. Po wyłączeniu Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu z Politechniki Szczecińskiej w 1985 roku liczba studentów spadła bardzo, 
do około 3 tys. osób18.

Studenci Politechniki Szczecińskiej uczyli się w trybie studiów 5-letnich, z wy-
jątkiem ekonomistów, których cykl kształcenia trwał 9 semestrów (4,5 roku). Ab-
solwenci uczelni kończyli studia pracą magisterską i otrzymywali tytuł magistra in-
żyniera19. W lutym 1956 roku odbył się pierwszy egzamin magisterski na Wydziale 
Chemicznym. Dyplom magistra inżyniera chemii uzyskała wówczas pani Maria 
Borkowska.

W 1966 roku utworzono specjalistyczne studia dla obcokrajowców z urbani-
styki i planowania przestrzennego na wydziale budownictwa. W ciągu 20 lat ich 
trwania studium to ukończyło ponad 200 studentów z krajów Azji i Afryki, a także 
Ameryki Łacińskiej20.

Od utworzenia politechniki władze uczelni starały się o uzyskanie przez wy-
działy praw akademickich. W latach 1962–1968 kolejne jednostki uczelni uzyskały 
prawa do prowadzenia przewodów doktorskich, a w 1969 roku jako pierwszy prawo 
do nadawania stopni doktora habilitowanego uzyskał Wydział Inżynieryjno-Ekono-
miczny Transportu. Do 1980 roku na uczelni promowano 613 doktorów i 17 dok-
torów habilitowanych. W latach 70. XX wieku wprowadzono na Politechnice Szcze-
cińskiej studia doktoranckie21.

Politechnika Szczecińska prócz znaczenia w naukach technicznych była znana 
w kraju i za granicą również z działalności muzycznej. W listopadzie 1952 roku, jesz-
cze w Szkole Inżynierskiej, założono Chór Akademicki, od 1955 roku działający pod 
nazwą Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej. Jego założycielem i dyrygentem 
był student budownictwa – Jan Szyrocki. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera w 1956 
roku J. Szyrocki pozostał na uczelni i nadal prowadził chór, który w ciągu kilku 
lat stał się wizytówką kulturalną nie tylko Politechniki Szczecińskiej, ale i całego 
miasta w kraju i poza granicami – na wszystkich kontynentach świata. Chór w 1973 
roku stał się stowarzyszeniem. Jan Szyrocki był dyrygentem chóru, jego dyrektorem  
 

18 H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka..., s. 433.
19 Tamże, s. 434
20 Tamże.
21 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 39; Z. Zieliński, Trzydzieści lat działalności 
i osiągnięć…, s. 46; 60 lat Politechniki Szczecińskiej…, s. 19.
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artystycznym, a także współorganizatorem życia muzycznego w Szczecinie i na Po-
morzu Zachodnim, należał m.in. do inicjatorów Festiwalu Pieśni Chóralnej w Mię-
dzyzdrojach. Do 1978 roku był pracownikiem naukowym Politechniki Szczecińskiej, 
ale też profesorem m.in. Akademii Muzycznej w Poznaniu i jej Filii w Szczecinie, 
a w latach 1985–1990 kierował Studium Kultury Muzycznej Politechniki Szczeciń-
skiej.

Oprócz chóru studenci politechniki w 1960 roku zorganizowali Studio Pan-
tomimy Politechniki Szczecińskiej, w 1953 roku – Akademickie Radio Pomorze, 
w 1959 roku – Akademicki Klub Turystyczny (od 1963 r. pod nazwą KROKI). 
W 1976 roku został założony przy Politechnice Szczecińskiej Akademicki Klub Tań-
ca Towarzyskiego, którego prowadzącymi byli Ireneusz Paykart, a od 1980 roku – 
Antoni Grycmacher22. Przez lata słynnym miejscem spotkań towarzyskich studen-
tów stał się Klub Pinokio, założony w 1960 roku.

Pomorska Akademia Medyczna

W drugiej połowie lat 50. XX wieku Akademia Medyczna w Szczecinie rozwijała 
bardzo dynamicznie. Do połowy lat 60. uruchomiono w ramach uczelni kolejne 
katedry i kliniki chorób wewnętrznych: ftyzjatryczną, chirurgii dziecięcej, pediatrii 
z oddziałem gruźlicy dziecięcej, neurologii23. W kolejnych latach dynamika rozwoju 
uczelni była nadal intensywna, co wynikało m.in. z zaangażowania kadry, a także 
oczekiwań społecznych, wynikających z potrzeby dostępu do najlepszych specjali-
stów opieki zdrowotnej. Wpływało to na kolejne inicjatywy tworzenia nowych spe-
cjalności na uczelni (katedr, klinik), a także na prowadzone inwestycje w infrastruk-
turę dydaktyczną, naukową i szpitalną (remonty i rozbudowa). Pomorska Akademia 
Medyczna w Szczecinie w latach 1955–1990 prowadziła badania m.in. z medycyny 
pracy, morskiej, reumatologii, onkologii, kardiologii i chorób serca, a także pediatrii, 
położnictwa i ginekologii, hematologii, endokrynologii24.

22 60 lat Politechniki Szczecińskiej…, s. 96–100.
23 E. Gorzkowski, Powstanie i działalność Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1948–1960, 
„Szczecin” 1960, z. 10–11, s. 70–72; E. Gorzkowski, J. Kiczak, Pomorska Akademia Medyczna 
w XX-leciu Pomorza Zachodniego, w: XX-lecie medycyny polskiej na Pomorzu Szczecińskim, Warszawa 
1968, s. 122–124.
24 E. Gorzkowski, J. Kiczak, Pomorska Akademia Medyczna w XX-leciu…, s. 143–252; E. Mozolew-
ski, A. Krygier-Stojałowska, Z. Jańczuk, Dorobek dydaktyczny i naukowy Pomorskiej Akademii Medycz-
nej, w: Nauka Polska na Pomorzu Szczecińskim…, s. 72–75.
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Uczelnia w latach 1955–1990 była placówką jednowydziałową, z Wydziałem 
Lekarskim, w skład którego wchodził Oddział Stomatologii. Uczelnią kierował rek-
tor przy pomocy prorektorów, senatu, a także administracji z kwestorem. Pracami 
wydziału kierował dziekan wspomagany przez prodziekanów oraz kierownika Od-
działu Stomatologii. W połowie lat 60. XX wieku na uczelni działało 38 katedr 
i 19 zakładów.

Rektorzy Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie 
w latach 1955–1990

Rektor Lata sprawowania funkcji

Bolesław Górnicki 1956–1959
Witold Starkiewicz 1959–1962
Adam Krechowiecki 1962–1971
Erwin Mozolewski 1971–1978
Zbigniew Jańczuk 1978–1981
Jerzy Januszkiewicz 1981–1982
Tadeusz Brzeziński 1982–1984
Sylwester Kowalik 1984–1990

Źródło:  Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, t. III: Od Akademii Lekarskiej 
w stronę Uniwersytetu Medycznego, red. I. Kojder, Szczecin 2008, s. 86.

Część szpitalna akademii od 1956 roku dzieliła się na dwie części – dwa szpitale 
kliniczne:

1. Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej. 
W 1968 roku szpital ten składał się z 9 klinik i 2 zakładów teoretycznych.

2. Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie, przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich nr 72. Z kolei ta jednostka we wspomnianym roku dzieliła się na 
8 klinik i 16 zakładów teoretycznych.

Poza tymi dwoma szpitalami, w latach 60. XX wieku działały nadal cztery 
kliniki w innych zakładach medycznych. W szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkoń-
skiej mieściła się III. Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Zakaźnych 
i Klinika Ftyzjatryczna, a w szpitalu wojskowym przy ul. Piotra Skargi I. Klini-
ka Położnictwa i Chorób Kobiecych. Poza tym w szpitalu gruźliczym w Zdunowie 
działały dwa oddziały kliniczne – ftyzjatryczny oraz gruźlicy narządu moczowo- 
-płciowego.
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Kliniki i zakłady państwowych szpitali klinicznych  
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie według stanu z 1968 roku

Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 Państwowy Szpital Kliniczny nr 2

Klinika Otolaryngologiczna
I. Klinika Chirurgiczna z Oddziałem Torako 
    chirurgii
II. Klinika Chorób Wewnętrznych
Klinika Neurochirurgiczna
Klinika Neurologiczna
I. Klinika Pediatryczna
II. Klinika Pediatryczna
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Zakład Anatomii Patologicznej
Zakład Radiologii z Oddziałem Radioterapii
Klinika Psychiatryczna (ul. Broniewskiego)

I. Klinika Chorób Wewnętrznych
II. Klinika Chirurgiczna
III. Klinika Chirurgiczna
Klinika Urologiczna
Klinika Dermatologiczna
II. Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych
Klinika Chirurgii Stomatologicznej
Klinika Okulistyczna
Zakład Fizjopatologii Narządu Wzroku
Zakład Anatomii Prawidłowej
Zakład Biologii
Zakład Chemii Fizjologicznej
Zakład Chemii Ogólnej
Zakład Farmakologii
Zakład Fizjologii
Zakład Fizyki Lekarskiej
Zakład Higieny
Zakład Histologii i Embriologii
Zakład Medycyny Sądowej
Zakład Mikrobiologii
Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
Zakład Stomatologii Zachowawczej 
Zakład Ortodoncji
Zakład Protetyki Stomatologicznej

Źródło: E. Gorzkowski, J. Kiczak, Pomorska Akademia Medyczna w XX-leciu…, s. 124–125.

W budynku rektoratu przy ul. Rybackiej 1 mieściły się jednostki naukowe i dy-
daktyczne, w tym: Zakład Podstawowych Zagadnień i Kierunków Filozoficznych, 
Zakład Historii Medycyny i Muzeum Medycyny oraz Biblioteka Główna, a także 
studia: wojskowe, wychowania fizycznego i języków obcych25.

W 1970 roku w akademii rozpoczęto zmiany w strukturze organizacyjnej, 
spowodowane nowymi koncepcjami organizacji nauki i szkolnictwa wyższego, 
polegającymi na tworzeniu instytutów. Reforma trwała do 1974 roku. W jej wy-
niku w ramach Wydziału Lekarskiego powołano 10 instytutów z 22 zakładami, 

25 E. Gorzkowski, J. Kiczak, Pomorska Akademia Medyczna w XX-leciu…, s. 125.
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24 kliniki, 3 samodzielne pracownie, jedną katedrę zespołową, 5 samodzielnych katedr  
i 3 studia26.

Na początku lat 80. XX wieku Pomorska Akademia Medyczna została posta-
wiona w trudnej sytuacji przez władze szkolnictwa wyższego, które chciały ograni-
czyć status uczelni z powodu pozostawania nadal w strukturze jednowydziałowej. 
Z tego też względu w 1983 roku zaplanowano, aby z Wydziału Lekarskiego wydzie-
lić Oddział Stomatologiczny i przekształcić go w drugi wydział, kształcący lekarzy 
stomatologów. Plan ten nie zyskał pełnej akceptacji, aby jednak uniknąć degradacji 
wydział medyczny podzielono na dwie jednostki – I. Wydział Lekarski i II. Wydział 
Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym. Ten ostatni wydział praktycznie był jed-
nostką kształcącą tylko stomatologów. W tej strukturze uczelnia działała do począt-
ku lat 90. XX wieku27.

W 1987 roku na uczelni w ramach obu wydziałów lekarskich i jednostek mię-
dzywydziałowych działały 73 jednostki dydaktyczne, naukowe i kliniczne (katedry, 
kliniki, zakłady, studia).

Poza kompleksami obu szpitali klinicznych funkcjonowały jeszcze jednostki 
kliniczne i szpitalne będące częścią uczelni medycznej w Szczecinie – w szpitalu wo-
jewódzkim przy ul. Arkońskiej – Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Oddział 
Klinicznych Chorób Zawodowych, a także Klinika Endokrynologii i Chorób Prze-
miany Materii, a także Klinika Psychiatrii (ul. Broniewskiego); w szpitalu w Zduno-
wie – Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Katedra i Klinika Ortopedii (ta ostatnia 
miała swą drugą siedzibę w szpitalu dziecięcym przy ul. św. Wojciecha); w szpitalu 
onkologicznym na Golęcinie (ul. Strzałowska) – Klinika Radioterapii. Ponadto w ko-
szalińskim szpitalu wojewódzkim działał zamiejscowy Oddział Kliniczny Położnic-
twa i Ginekologii. Z kolei w Szczecinie działały jeszcze Zakład Organizacji Ochrony 
Zdrowia (ul. Wojska Polskiego 42), a także Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(ul. Ku Słońcu 23). Jednostkami ogólnouczelnianymi były studia języków obcych, 
wojskowe, wychowania fizycznego, a także Biblioteka Główna28.

26 T. Brzeziński, Organizacja i rozwój Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1948–1978, w: XXX 
lat Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, red. E. Miętkowski, Warszawa 1980, s. 51–52.
27 T. Brzeziński, Organizacja i rozwój Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1988–1998, w: V Dzie-
sięciolecie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1988–1998, red. E. Miętkiewski, Warszawa 
1998, s. 33; Album pięćdziesięciolecia Pomorskiej Akademii Medycznej. Nauczyciele i wychowankowie. 
Szczecin 1948–1998, red. E. Miętkiewski, Szczecin 1998, s. 52–53.
28 Spis Katedr, Zakładów, Klinik i studiów Pomorskiej Akademii Medycznej, „Roczniki Pomorskiej 
Akademii Medycznej” 1988, t. 34, s. 9–13.
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Jednostki dydaktyczne, naukowe i kliniczne w kompleksach szpitalnych  
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 72 oraz ul. Unii Lubelskiej 1 w 1987 roku

Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 

Zakład Patologii Komórki
Zakład Patomorfologii Klinicznej
Zakład Propedeutyki Pediatrii
Zakład Radioizotopów
Klinika Chirurgii Dziecięcej
I. Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki
Klinika Kardiochirurgii
Klinika Gastroenterologii
Klinika Ginekologii
Klinika Hematologii
Klinika Neurochirurgii
Klinika Neurologii
Klinika Otolaryngologii
Klinika Patologii Ciąży i Porodu
I. Klinika Pediatrii
II. Klinika Pediatrii
I. Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej
Zakład Anestezjologii i Reanimacji

Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Sto-
matologicznej

Katedra Medycyny Społecznej
Katedra Ortodoncji
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Katedra i Zakład Biochemii
Katedra i Zakład Biochemii Klinicznej i Dia-

gnostyki Laboratoryjnej
Katedra i Zakład Biofizyki
Katedra i Zakład Biologii
Katedra i Zakład Chemii Ogólnej i Organicznej
Katedra i Zakład Fizjologii
Katedra i Zakład Filozofii
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Katedra i Zakład Historii Medycyny 
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii
Katedra i Zakład Patofizjologii
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologii
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
II. Zakład Diagnostyki Rentgenowskiej
Zakład Epidemiologii
Zakład Etyki Lekarskiej
Zakład Farmakologii
Zakład Farmakologii Klinicznej
Zakład Higieny
Zakład Informatyki i Biocybernetyki
Zakład Ortodoncji
Zakład Propedeutyki Stomatologii
Zakład Toksykologii
Katedra i Klinika Dermatologii
II. Klinika Chirurgii Ogólnej
III. Klinika Chirurgii Ogólnej
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Klinika Chorób Wewnętrznych
Klinika Ginekologii Operacyjnej
Klinika Kardiologii
I. Klinika Okulistyki z Zakładem Patofizjologii 

Narządu Wzroku
II. Klinika Okulistyki 
Klinika Położnictwa
Klinika Urologii 

Źródło: „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej” 1988, t. 34, s. 9–13.
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Tak jak w innych uczelniach, Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Me-
dycznej odgrywała do 1990 roku ważną rolę w procesie dydaktycznym i badaniach 
naukowych. Księgozbiór biblioteki w opisywanym okresie, bardzo wyraźnie sprofi-
lowany, szybko się powiększał. W 1972 roku obejmował już 270 tys. woluminów, 
a w końcu lat 80. XX wieku liczył około 300 tys. książek i 30 tys. tomów czasopism 
naukowych polskich i zagranicznych (tych ostatnich było ok. 200 tytułów).

Księgozbiór podzielony był między Bibliotekę Główną oraz biblioteki katedr 
i zakładów. W 1975 roku Komisja Biblioteczna akademii nakazała zlikwidować księ-
gozbiory w katedrach i zakładach oraz w ich miejsce utworzyć dwie filie Bibliote-
ki Głównej, po jednej w każdym ze szpitali klinicznych. Filię nr 1 w szpitalu przy 
ul. Unii Lubelskiej powołano w 1978 roku, a Filię nr 2 w szpitalu na Pomorzanach 
– w 1980 roku.

Biblioteka Główna spełniała także rolę centrum informacji naukowej, przy-
gotowywała zestawienia o stanie literatury do wskazanych tematów współpracując 
z Główną Biblioteką Lekarską oraz, od 1965 roku, z zagranicznymi bibliotekami 
i ośrodkami informacji medycznej. Ponadto pracownicy Biblioteki Głównej orga-
nizowali życie kulturalne uczelni – wystawy i konferencje, w tym kolejne jubileusze 
akademii29.

Ważnym problemem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie była baza 
lokalowa, związana z działalnością szpitali klinicznych oraz z budynkami dydaktycz-
nymi i socjalnymi. W 1956 roku zakończono budowę drugiego audytorium, tym ra-
zem przy szpitalu na Unii Lubelskiej. Na Pomorzanach przy al. Powstańców Wielko-
polskich prowadzono w latach 50. XX wieku ciągły remont zabudowań szpitalnych. 
W 1958 roku otwarto w nich I. Klinikę Chorób Wewnętrznych, a także Klinikę 
Dermatologiczną, następnie wyremontowano budynki dla Kliniki Ocznej i Zakładu 
Patofizjologii Wzorku, przeniesionych z Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 przy 
ul. Unii Lubelskiej. Zmiany lokalowe pozwoliły w tym ostatnim rozbudować radio-
logię, pediatrię i laryngologię, a także dały możliwość organizacji kliniki onkologicz-
nej, pierwszej na Pomorzu Zachodnim. Ponadto w 1959 roku założono w szpitalu na 
Unii Lubelskiej Klinikę Neurochirurgiczną30.

W latach 1960–1990 uczelnia prowadziła przede wszystkim remonty i roz-
budowę posiadanych obiektów szpitalnych, budując kolejne budynki, dodatkowe 

29 D. Budek, Biblioteka Główna, w: Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej…, t. II: Powsta-
wanie…, s. 17–27.
30 E. Gorzkowski, Powstanie i działalność Pomorskiej Akademii Medycznej…, s. 75–76; E. Gorzkow-
ski, J. Kiczak, Pomorska Akademia Medyczna w XX-leciu…, s. 124.
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skrzydła do istniejących obiektów. W 1973 roku w szpitalu klinicznym nr 1 oddano 
do użytku audytorium im. Mikołaja Kopernika. Z kolei w 1978 roku wybudowano 
stołówkę uczelnianą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20. W budynku tym zna-
lazło miejsce też studium języków obcych. W 1981 roku uczelnia otrzymała własną 
salę sportową, w kompleksie wbudowanych już wcześniej akademików przy ul. Du-
nikowskiego. Uczelnia dysponowała także domami studenckimi przy ul. Grudziądz-
kiej i Ku Słońcu31.

W omawianym okresie liczba studentów przez pierwsze 15 lat oscylowała wokół 
1500 słuchaczy. Stopniowo ich liczba wzrastała, od początku lat 70. XX wieku, by 
w 1990 roku osiągnąć poziom 2000 studentów na kierunku lekarskim i stomatolo-
gicznym32.

Studenci medycyny oprócz tradycyjnych zajęć – wykładów i ćwiczeń – uczest-
niczyli też w zajęciach praktycznych w szpitalach klinicznych. W latach 70. XX wie-
ku wprowadzono innowacje w systemie dydaktycznym dla studentów V i VI roku. 
W miejsce części wykładów wprowadzono zajęcia seminaryjne dla niewielkich grup 
słuchaczy, część przedmiotów zblokowano w krótkie intensywne kursy, zamiast pro-
wadzenia ich w dotychczasowym systemie semestralnym lub całorocznym. Prócz 
zajęć w klinikach uczelni, studenci odbywali zajęcia praktyczne w szpitalach i przy-
chodniach niebędących w strukturze akademii medycznej33.

Liczba studentów Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego 
w Szczecinie w latach 1955–1990

Rok Studenci

1955 1425
1960 1628
1965 1549
1970 1667
1975 1806
1980 1788
1990 2004

Źródło: H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka…, s. 438.

31 Album pięćdziesięciolecia Pomorskiej Akademii Medycznej…, s. 52, 152.
32 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 51–54.
33 E. Mozolewski, A. Krygier-Stojałowska, Z. Jańczuk, Dorobek dydaktyczny i naukowy…, s. 66–68.
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Do połowy lat 70. XX wieku uczelnię opuściło 3636 lekarzy medycyny i 1358 
lekarzy stomatologów34. 

Poza kształceniem na poziomie podstawowym uczelnia prowadziła specjalizacje 
medyczne pierwszego i drugiego stopnia, miała także prawo do prowadzenia prze-
wodów doktorskich i habilitacyjnych. W latach 1956–1980 w akademii medycznej 
w Szczecinie odbyły się 446 obrony doktoratów i 83 kolokwia habilitacyjne z nauk 
medycznych35.

Pracownicy uczelni medycznej, prócz kształcenia lekarzy i stomatologów, a tak-
że pomocy medycznej udzielanej w szpitalach i przychodniach akademii, prowadzili 
badania naukowe z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych. Wyniki tych prac 
były publikowane w formie monografii czy artykułów, w tym w „Roczniku Pomor-
skiej Akademii Medycznej” (od 1963 r. „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycz-
nej”). W latach 1955–1980 pracownicy Akademii Medycznej w Szczecinie przygo-
towali 223 książki, a także 580 artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych 
krajowych oraz 535 w zagranicznych36.

Na wysoki poziom nauk medycznych i świadczonej pomocy medycznej w szpi-
talach klinicznych wpływały także kontakty krajowe i zagraniczne pracowników 
akademii. W latach 60. i 70. XX wieku na staże i stypendia zagraniczne wyjechało 
434 pracowników naukowych, a w sesjach i kongresach medycznych uczestniczyło 
aż 1500 wykładowców i lekarzy Pomorskiej Akademii Medycznej37.

Wyższa Szkoła Rolnicza i Akademia Rolnicza w Szczecinie 1954–1990

Pierwsze plany powołania uczelni kształcącej specjalistów z zakresu gospodarki 
rolnej wiążą się z postulatami utworzenia Politechniki Szczecińskiej w 1946 roku. 
Proponowano wówczas, aby utworzyć na niej Wydział Rolny. Do idei wyższej szko-
ły rolniczej powrócono w 1949 roku, kiedy to wojewoda Włodzimierz Migoń wy-
znaczył komisję organizacyjną dla takiej uczelni. Sytuacja społeczna i ekonomiczna, 
a także polityczna w kraju uniemożliwiły jednak powołanie nowej szkoły wyższej 
w stolicy Pomorza Zachodniego. Do idei tej powrócono wiosną 1954 roku, kiedy to 

34 Tamże, s. 66.
35 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 50, 114–116.
36 E. Mozolewski, A. Krygier-Stojałowska, Z. Jańczuk, Dorobek dydaktyczny i naukowy…, s. 71–75; 
K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 126–127; B. Gottschling, Wydawnictwo, w: Try-
logia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej…, t. II. Powstanie…, s. 385–387.
37 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 124–126.
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Wojewódzka Rada Narodowa w Szczecinie powołała Społeczny Komitet Organizacji 
Wyższej Szkoły Rolniczej, a w kwietniu w mieście odbył się zjazd rektorów uczelni 
rolniczych. W trakcie obrad tego ostatniego gremium padły deklaracje o pomocy 
w pozyskaniu kadry naukowo-dydaktycznej z innych ośrodków38.

Inicjatywa powołania szkoły rolniczej zyskała również akceptację władz cen-
tralnych, stała się sprawą prowadzoną wspólnie przez ministerstwa państwowych 
gospodarstw rolnych i szkolnictwa wyższego, a także innych urzędów centralnych. 
Efektem tego była uchwała Rady Ministrów z 17 lipca 1954 roku o powołaniu Wyż-
szej Szkoły Rolniczej w Szczecinie39.

Pierwszym rektorem został prof. dr Marian Lityński, a kolejnym, w 1959 roku, 
doc. dr Józef Piszczek. W kierowaniu uczelnią pomagali im prorektor prof. Stefan 
Kownas, a także senat, który w pierwszy latach działania uczeni składał się z dziewię-
ciu osób – pracowników naukowych i dydaktycznych, łącznie z rektorem40.

Egzaminy wstępne dla kandydatów na studia w nowej uczelni odbyły się jeszcze 
przed formalnym jej powołaniem, na początku lipca 1954 roku. Inauguracja pierw-
szego roku akademickiego odbyła się zaś 8 września 1954 roku. Oficjalnego otwarcia 
dokonał Minister Szkolnictwa Wyższego Adam Rapacki41.

Rektorzy Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczej w Szczecinie  
w latach 1954–1990.

Rektor Lata sprawowania funkcji

Marian Lityński 1954–1959
Józef Piszczek 1959–1964
Marian Kubasiewicz 1964–1966
Józef Piszczek 1966–1967
Jerzy Dmochowski 1967–1969
Stanisław Zaleski 1969–1972
Edmund Dobrzycki 1972–1975
Idzi Drzycimski 1975–1981
Marian Kubasiewicz 1981–1984
Jerzy Piasecki 1984–1990

Źródło: Czterdziestolecie Akademii Rolniczej w Szczecinie, red. J. Jasnowska, Szczecin 1995, s. 7–29.

38 M. Jasnowski, Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie w latach 1956–1960, „Szczecin” 1960, z. 10–11, 
s. 117–118.
39 Uchwała Rady Ministrów z 17.07.1954 r. w sprawie powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczeci-
nie, MP 1954, nr A 70, poz. 871; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 56.
40 M. Jasnowski, Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie…, s. 120.
41 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 57.
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Uczelnia początkowo była placówką jednowydziałową z Wydziałem Rolnym. 
Pierwszym dziekanem był doc. dr Antoni Linke, a rada wydziału w 1960 roku skła-
dała się z 32 pracowników naukowych. W 1955 roku powołano Wydział Zootech-
niczny, który już w 1957 roku został włączony do Wydziału Rolniczego. W 1965 
roku w tym ostatnim wydziale powołano Oddział Zootechniczny, który na podsta-
wie zarządzenia ministra oświaty i szkolnictwa wyższego z 19 września 1968 roku 
uzyskał status Wydziału Zootechnicznego42. W 1960 roku, prócz wspomnianego 
Wydziału Rolnego z 29 katedrami, działały jeszcze jednostki dydaktyczne i nauko-
we: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wojskowe, Studium 
Wychowania Fizycznego, Studium dla Pracujących, a także Rolnicze Zakłady Do-
świadczalne oraz Biblioteka Główna, powołano także Punkt Konsultacyjny w Ko-
szalinie dla studentów zaocznych43.

W 1966 roku w ramy organizacyjne szczecińskiej uczelni włączono przenie-
siony z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie Wydział Rybacki44. Stało się to na 
podstawie rozporządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z 16 lutego 1966 roku, 
a w Szczecinie jednostka ta otrzymała nazwę Wydziału Rybactwa Morskiego. Wy-
dział składał się początkowo z katedry oceanografii i biologii morza, inżynierii ry-
backiej, technologii przemysłu rybnego, mikrobiologii rybactwa, a także technologii. 
W 1971 roku zmieniono nazwę jednostki na Wydział Rybactwa Morskiego i Tech-
nologii Żywności, co wiązało się z rozszerzeniem profilu kształcenia na wydziale, 
a także prowadzonych badań45.

W 1970 roku, podobnie jak inne uczelnie, szkoła rolnicza przeszła reorganiza-
cję wiążącą się ze zmianami organizacji nauki i dydaktyki akademickiej w Polsce. 
W miejsce katedr wprowadzono instytuty na wydziałach. Nowa struktura uczelnia 
oparta była nadal na trzech wydziałach i jednostkach międzywydziałowych:

1. Wydział Rolniczy:
– Instytut Biologii Roślin,
– Instytut Hodowli Roślin i Nasiennictwa,
– Instytut Uprawy Roli i Roślin,
– Instytut Gleboznawstwa i Melioracji.

42 Z. Szuba, M. Melosik, Wydział Zootechniczny, w: Czterdziestolecie Akademii Rolniczej w Szczecinie, 
red. J. Jasnowskiej, Szczecin 1995, s. 120–121.
43 M. Jasnowski, Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie…, s. 120–121, 127–136.
44 W szczecińskiej uczelni w 1958 r. powołano Katedrę Rybactwa na Wydziale Rolniczym. 
M. Jasnowski, Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie…, s. 133–134.
45 A. Winnicki, Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, w: Czterdziestolecie Akademii 
Rolniczej w Szczecinie…, s. 134–136.
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2. Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności:
– Instytut Technologii Przetwórstwa Rybnego,
– Instytut Eksploatacji Zasobów Morza,
– Instytut Ichtiologii.

3. Wydział Zootechniczny: 
– Instytut Zoologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt,
– Instytut Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej.

Jednostkami międzywydziałowymi były także: Instytut Nauk Społeczno-Po-
litycznych, Studium Wychowania Fizycznego, Studium Wojskowe, Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych i Biblioteka Główna, dodatkowo w 1971 roku powo-
łano Instytut Melioracji Rolnictwa na prawach wydziału46.

W 1972 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 października Wyższą 
Szkołę Rolniczą w Szczecinie, wraz z pozostałymi sześcioma uczelniami rolniczymi, 
przemianowano na akademie rolnicze47.

W latach 70. i 80. XX wieku wprowadzano w organizacji instytutów, działa-
jących na trzech wydziałach Akademii Rolniczej w Szczecinie, liczne zmiany. Część 
ulegała likwidacji, powoływano również nowe, m.in. na Wydziale Rolniczym – In-
stytut Chemii i Przechowalnictwa czy też na Wydziale Rybactwa – Instytut Oce-
anografii Rybackiej i Ochrony Morza. Reorganizacje te dotyczyły zmian kierunków 
kształcenia, ale także rozwoju prowadzonych badań. Ostatnią, przed 1990 rokiem, 
ze zmian organizacyjnych w szczecińskiej uczelni rolniczej było utworzenie Wydzia-
łu Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Wydział powołał Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 października 1987 roku, a jego podstawą orga-
nizacyjną był działający dotąd Instytut Ekonomiki, Organizacji i Kierowania oraz 
Instytut Nauk Społecznych. Rok później na utworzonym wydziale przyjęto pierwszą 
grupę studentów na studia magisterskie i inżynierskie48.

W 1989 roku Akademia Rolnicza w Szczecinie składała się z czterech wydziałów:
– Wydziału Rolniczego,
– Wydziału Zootechnicznego,
– Wydziału Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności,
– Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej

46 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 58–59.
47 Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.09.1972 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół rolni-
czych, Dz.U. 1972, nr 41, poz. 267.
48 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 59; A. Piwowarski, Wydział Ekonomiki i Or-
ganizacji Gospodarki Żywnościowej, w: Czterdziestolecie Akademii Rolniczej w Szczecinie…, s. 148–149.
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oraz studiów międzywydziałowych: Studium Wojskowego, Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Wiej-
skiego Gospodarstwa Domowego49.

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie została założona na 
początku 1955 roku, a jej dyrektorem została mgr Stanisława Karczewska. Podsta-
wę księgozbioru stanowił dar (około 500 pozycji) pracowników katedr i profesorów 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1960 roku księgozbiór biblioteki skła-
dał się już z ponad 20 tys. woluminów, a katalog czasopism obejmował 419 tytułów, 
w tym 257 w językach obcych. 30 lat później, w 1990 roku księgozbiór Biblioteki 
Głównej i czytelni wydziałowych obejmował 225 tys. woluminów i 1834 tytuły cza-
sopism, w tym 535 zagranicznych50. W 1960 roku w bibliotece zarejestrowanych 
było 911 czytelników, którzy w 1959 roku wypożyczyli 22 tys. woluminów, a czytel-
nię odwiedziło 3654 użytkowników. W 1990 roku było zarejestrowanych już 3247 
czytelników, którzy wypożyczyli aż 101 tys. tomów książek i czasopism51.

Na potrzeby naukowe i dydaktyczne Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczeci-
nie otrzymała budynki przy ul. Arkońskiej, Janosika i ówczesnej Armii Czerwo-
nej (obecnie Monte Cassino nr 16). Największym obiektem przekazanym Wyższej 
Szkole Rolniczej w Szczecinie był niedokończony budynek przedwojennej akademii 
pedagogicznej przy ul. J. Słowackiego, który przeprojektowano i w 1960 roku za-
kończono jego budowę. W obiekcie tym umieszczono Wydział Rolniczy wraz z po-
mocniczymi jednostkami52. Wydział Rybacki otrzymał budynek przy ul. Królewicza 
Kazimierza, gdzie wybudowano także dodatkowe pawilony. Z czasem też uczelnia 
otrzymała możliwości wzniesienia kolejnych nowych obiektów – przede wszystkim 
domów studenckich przy ulicy Chopina, a także kolejnych budynków przy dzisiej-
szej ul. Papieża Pawła VI53.

Uczelnia otrzymała także dla celów naukowych i dydaktycznych obiekty rol-
ne – gospodarstwa rolne, m.in. w Lipniku koło Stargardu, Ostoi czy też ośrodek 
jeździecki w Osowie w Szczecinie. W 1990 roku rolnicze zakłady doświadczalne 

49 J. Falkowski, Rozwój uczelni, w: Czterdziestolecie Akademii Rolniczej w Szczecinie…, s. 38–43, 
51–54.
50 M. Jasnowski, Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie…, s. 125; T. Cieślak, Biblioteka Główna, 
w: Czterdziestolecie Akademii Rolniczej w Szczecinie…, s. 74–75.
51 M. Jasnowski, Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie…, s. 126; T. Cieślak, Biblioteka Główna…, 
s. 76.
52 M. Jasnowski, Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie…, s. 123.
53 J. Falkowski, Rozwój uczelni…, s. 66–67.



Dla gospodarki Szczecina i regionu. Szkoły wyższe w Szczecinie w latach 1955–1989/1990

149

akademii obejmowały 1462 ha powierzchni użytków rolnych, a także lasów i par-
ków54.

Pierwszymi pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie 
byli: dr M. Lityński, dr A. Sienicka, dr A. Linke, dr S. Kownas, dr J. Piszczek, dr 
G. Honczarenko. W kolejnych latach uczelnia pozyskała jeszcze licznych specjali-
stów z innych ośrodków naukowych i dydaktycznych. Szczególnie w 1966 roku wraz 
z przeniesieniem Wydziału Rybackiego do Szczecina przybyło kilkunastu znawców 
ichtiologii, rybactwa i przetwórstwa żywności. Z czasem też kadrę uczelni zasilali jej 
absolwenci, a młodsi pracownicy dydaktyczni i naukowi uzyskiwali kolejne stopnie 
naukowe. Wiązało się to też ze zdobywaniem przez wydziały pełnych praw akade-
mickich. W 1959 roku Wydział Rolniczy otrzymał prawo do nadawania stopnia 
doktora, a w 1964 roku – doktora habilitowanego. Z kolei Wydział Rybactwa Mor-
skiego miał pełnię praw akademickich już w momencie przeniesienia do Szczecina, 
a Wydział Zootechniczny uzyskał prawo do prowadzenia przewodów doktorskich 
w 1970 roku, a do promowania doktorów habilitowanych – w 1976 roku55.

Liczba pracowników naukowych i dydaktycznych Wyższej Szkoły Rolniczej  
i Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach 1954–1990

Rok Profesorowie Docenci Adiunkci Asystenci
Wykładowcy 

i starsi 
wykładowcy

Ogółem

1955 2 17 14 20 0 53
1960 5 28 26 59 0 118
1965 6 20 38 63 14 141
1970 16 40 66 92 15 229
1975 25 41 94 161 26 347
1980 22 40 128 150 25 365
1990 45 44 158 101 0 348

Źródło: H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka…, s. 441.

Pracownicy tworzący w latach 1954–1955 uczelnię przyszli do niej z prowa-
dzonymi badaniami naukowymi, co zaowocowało tym, że tylko w pierwszym roku 
pracy szkoły ukazało się 14 artykułów naukowych, a także skrypt i trzy publika-
cje popularne na temat rolnictwa. W 1959 roku kadra Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Szczecinie opublikowała 52 rozprawy, 44 skrypty i podręczniki, a także 32 prace 

54 S. Dzienia, W. Mieczkowski, Rolnicze zakłady doświadczalne, w: Czterdziestolecie Akademii 
Rolniczej w Szczecinie…, s. 79–83.
55 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 143–145.
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popularne z zakresu nauk rolnych i przyrodniczych56. W 1958 roku WSR zaczęła 
wydawać Zeszyty Naukowe, które rozrosły się do sześciu serii wydawniczych, w tym 
dwóch w języku angielskim. W 1989 roku w wydawnictwie uczelni opublikowano 
46 tomów, w tym 5 roczników zeszytów naukowych, 6 monografii (habilitacyjnych), 
a także 8 podręczników dla studentów57.

Uczelnia rolnicza w Szczecinie rozpoczęła działalność w roku akademickim 
1954/1955 z 522 studentami. W ciągu 10 lat działania uczelni liczba studentów 
wzrosła czterokrotnie. Apogeum liczby słuchaczy w opisywanym okresie uczelnia 
osiągnęła na początku lat 80. XX wieku, kiedy studiowało na niej 4 tys. osób na stu-
diach dziennych i zaocznych. Z czasem jednak liczba studentów zaczęła spadać, co 
wiązało się m.in. ze zmniejszaniem limitów przyjęć na studia przez władze centralne 
w Warszawie. 

Studenci Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach 1954–1990

Rok Studenci 
stacjonarni

Studenci zaoczni, eksternistyczni 
i podyplomowi

Ogółem  
studenci 

1955 507 15 522
1960 994 202 1196
1965 1387 617 2004
1970 1526 665 2191
1975 1817 968 2785
1980 2521 1291 3812
1990 1638 369 1997

Źródło: H. Lesiński, Uczelnie wyższe i nauka…, s. 441.

Początkowo w szkole rolnej prowadzono studia inżynierskie, następnie też 
uruchomiono studia magisterskie. Pierwsi inżynierowie rolnictwa opuścili uczel-
nię w 1958 roku – 153 absolwentów. Z kolei w 1960 roku Wyższą Szkołę Rolniczą 
w Szczecinie ukończyło 155 magistrów inżynierów. Studentów kształcono w trybie 
studiów dziennych, zaocznych, a także eksternistycznie58.

56 M. Jasnowski, Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie…, s. 126.
57 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 145–152; J. Falkowski, Rozwój uczelni…, 
s. 71–73.
58 J. Falkowski, Rozwój uczelni…, s. 61–63.



Dla gospodarki Szczecina i regionu. Szkoły wyższe w Szczecinie w latach 1955–1989/1990

151

Wyższa Szkoła Morska

Najmłodszą uczelnią szczecińską o charakterze technicznym była w tym czasie od-
tworzona ponownie w 1968 roku szkoła morska, której początki sięgają jednak uru-
chomionego ponownie na początku lat 60. XX wieku pomaturalnego szkolnictwa 
morskiego – Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (1962 r.) oraz 
Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie (1963 r). I chociaż ani z nazw, ani zapi-
sów w statutach nie wynikał wyższy charakter tych szkół, to jednak ich organizacja 
(wydziały) i forma prowadzonych zajęć – wykłady, ćwiczenia, laboratoria, a także 
organizacja roku szkolnego miały cechy uczelni wyższych59.

Obie placówki dość szybko stały się ważnym elementem kształcenia kadr dla 
administracji i gospodarki morskiej. W 1966 roku ze względu na podobny charakter, 
posiadany sprzęt i wyposażenie dydaktyczne, a także sąsiedztwo, podjęto decyzję 
o ich połączeniu w jedną placówkę – Państwową Szkołę Morską w Szczecinie. Nowa 
uczelnia składała się z trzech wydziałów: nawigacyjnego, nawigacyjno-połowowego 
i mechanicznego60.

W szkole obowiązywał model kształcenia zaczerpnięty z uczelni wyższych, w tym 
formy zaliczania przedmiotów – egzaminy, kolokwia, zaliczenia semestralne. Słucha-
cze szkoły otrzymywali indeksy. Placówkę traktowano jako szkołę półwyższą, ale ab-
solwenci, po trzech latach nauki, uzyskiwali jedynie status technika. Nie zachęcało to 
do podejmowania nauki w szkole młodzieży z wykształceniem średnim, wręcz prze-
ciwnie, tym bardziej, że program kształcenia był bardzo rozbudowany. Przedstawiciele 
kadry postulowali podniesienie rangi placówki do wyższej szkoły inżynierskiej. Podob-
ne działania podejmowali działacze i kadra Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni61.

Lobbowanie to okazało się dość skuteczne i 20 sierpnia 1968 roku Rada Mini-
strów wydała rozporządzenie o utworzeniu dwóch wyższych szkół morskich w Gdy-
ni i Szczecinie62. Prace nad organizacją uczelni miały trwać rok, aby obie placówki  

59 A. Lotko, Rozwój szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim w latach 1947–1985, w: 40-le-
cie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim, red. R. Kokot, I. Dunin-Kwinta, Szczecin 1987, 
s. 12–16; A. Walczak, Struktury organizacyjne, w: Szkolnictwo Morskie Szczecina w latach 1947–1997, 
red. I. Dunin-Kwinta, Szczecin 1997, s. 89–90.
60 H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin 1972, s. 29–39; W. Fenrych, J. Sauk, Głów-
ne etapy rozwoju szkolnictwa morskiego w Szczecinie w latach 1947–1969, w: Wyższa Szkoła Morska 
w XXX-lecie szkolnictwa morskiego w Szczecinie 1947–1977, red. W. Fenrych, Szczecin 1977, s. 22–65; 
R. Techman, Pierwsze szkoły morskie w Szczecinie, w: Szkolnictwo Morskie Szczecina…, s. 59–75.
61 A. Lotko, Rozwój szkolnictwa morskiego…, s. 17–18.
62 Rozporządzenie Rady Ministrów z 20.08.1968 r. w sprawie przekształcenia państwowych szkół 
morskich w Gdyni i Szczecinie w wyższe szkoły morskie, Dz.U. 1968, nr 34, poz. 230.
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formalnie zaczęły kształcenie w kolejnym roku akademickim 1969/1970 (par. 4 
ust. 1). Podstawą organizacyjną obu uczelni były obie państwowe szkoły morskie – 
obiekty dydaktyczne, w tym statki szkolne. W Szczecinie organizacją nowej szkoły 
wyższej zajmował się mianowany 1 stycznia 1969 roku rektor – doc. dr hab. Zdzi-
sław Łaski, pracujący dotąd na Politechnice Szczecińskiej.

Jednocześnie dotychczasowe szkoły morskie miały dokończyć kształcenie i za-
przestać działalności wraz z opuszczeniem ich przez ostatnich absolwentów (par. 4. 
ust. 2). Nakazano też, aby przeprowadzić nabór do państwowych szkół morskich 
jeszcze na rok 1968/1969 i następnie rok 1969/1970, by zachować ciągłość dopływu 
kadry do gospodarki morskiej63.

Zgodnie z rozporządzeniem, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie stanowiła 
wyższą szkolę zawodową typu inżynierskiego (par. 2 ust. 1), była uczelnią resortową 
podległą Ministrowi Żeglugi (par. 3). Ponadto szkoła miała prawo do prowadzenia stu-
diów podyplomowych, kursów doskonalenia zawodowego, a także kursów i studiów 
specjalnych, czyli prowadzenia kształcenia na kursach oficerskich i kapitańskich64.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Morskiej w Szcze-
cinie odbyła się 12 października 1969 roku w obecności wicepremiera Piotra Jaro-
szewicza i Ministra Żeglugi – Jerzego Szopy, a także władz regionu i rektorów szkół 
ze Szczecina65.

Rektorzy Wyższej Szkoły Morskiej w latach 1968–1990

Rektor Lata sprawowania funkcji

Zdzisław Łaski 1969–1972
Eugeniusz Daszkowski 1972–1978
Aleksander Walczak 1978–1984
Sławomir Hulanicki 1984–1987
Igor Jagniszczak 1987–1990

Źródło: Encyklopedia Szczecina, t. II, red. T. Białecki, Szczecin 2000, s. 661.

63 Ponadto w 1973 r. w miejsce zamkniętej Państwowej Szkoły Morskiej otwarto Liceum Morskie 
w Szczecinie, R. Czarski, Szkolnictwo zawodowe Szczecina w latach 1969–1997, w: Szkolnictwo Mor-
skie Szczecina…, s. 79–80.
64 Rozporządzenie Ministrów Żeglugi oraz Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z 3.06.1969 r. w sprawie 
ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez wyższe szkoły morskie, Dz.U. 1969, nr 17, poz. 129. 
65 H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie…, s. 39–42; E.A. Daszkowski, Wyższa Szkoła Morska 
w Szczecinie, w: Wyższa Szkoła Morska w XXX-lecie…, s. 67–69; A. Lotko, Rozwój szkolnictwa mor-
skiego…, s. 19.
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Szkołą kierował rektor, wspomagany przez trzech prorektorów, odpowiedzial-
nych za nauczanie, praktyki morskie i za młodzież. Organizacyjnie Wyższa Szkoła 
Morska w Szczecinie dzieliła się na dwa wydziały i jednostki międzywydziałowe: 

1. Wydział Nawigacyjny (specjalności – transport morski i połowy morskie).
2. Wydział Mechaniczny (specjalność eksploatacja siłowni okrętowych).
3. Studia międzywydziałowe:

– Studium Nauk Politycznych i Ekonomicznych,
– Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
– Studium Wychowania Fizycznego,
– Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich,
– Studium Wojskowe.

4. Międzywydziałowe zespoły przedmiotowe (nauki ścisłe, praktyk, warszta-
tów, laboratoriów),

5. Biblioteka Główna66.
Struktura ta została zreformowana w 1975 roku w związku z wprowadzeniem 

studiów magisterskich, a także problemami synchronizacji pracy dydaktycznej 
i naukowej. Zarządzeniem Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej 
z 17 lutego szczecińska uczelnia dzieliła się na wydziały i instytuty:

–  Wydział Nawigacyjny (instytuty: nawigacji, eksploatacji statków, rybołów-
stwa morskiego),

–  Wydział Mechaniczny (instytuty: nauk podstaw technicznych, eksploatacji 
siłowni okrętowych).

Utrzymano także wspomniane wyżej, wyodrębnione jednostki ogólnouczel-
niane. Do kolejnych zmian organizacyjnych doszło na przełomie lat 70. i 80. XX 
wieku, kiedy to w miejsce zakładów matematyki, fizyki, chemii powołano, 1 paź-
dziernika 1979 roku, Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii, a następnie utworzono 
1 października 1983 roku na Wydziale Nawigacyjnym kolejną jednostkę – Instytut 
Eksploatacji Portów67. Z kolei w 1984 roku powołano zgodnie z zarządzeniem Urzę-
du Gospodarki Morskiej – Ośrodek Szkolenia Ratownictwa Morskiego Wyższej 
Szkoły Morskiej w Szczecinie68.

66 H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie…, s. 44–46; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka 
naukowego…, s. 73–74.
67 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 74–75; A. Walczak, Struktury organizacyjne…, 
s. 91.
68 J. Dobrowolski, Ośrodek Szkolenia Ratownictwa Morskiego (OSRM), w: Szkolnictwo Morskie Szcze-
cina…, s. 161.
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Wspomniana już wyżej Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Morskiej Szczecinie 
powstała, podobnie jak uczelnia, z księgozbiorów szkół rybackiej i morskiej. W 1968 
roku księgozbiór obejmował 26881 woluminów, z których wypożyczono 9100 ksią-
żek, przy 4000 odwiedzin i bez mała 600 zarejestrowanych czytelnikach. Był to jed-
nak zbiór zawierający także beletrystykę, co wynikało z dotychczasowego charakteru 
szkoły morskiej. W 1969 roku katalog biblioteki obejmował 28,6 tys. woluminów, 
a w 1976 roku – już 49,5 tys., przy czym prócz stałych nabytków prowadzono też se-
lekcję (wycofywanie książek z księgozbioru) obejmującą nawet do 4 tys. woluminów 
rocznie (np. w 1975 r.). Prócz książek uczelnia prenumerowała także wiele czasopism. 
W 1976 roku było to 666 tytułów, w tym 248 zagranicznych. Wspomniane zmia-
ny w strukturze księgozbioru oraz jego powiększanie były kontynuowane w kolej-
nych latach, także do końca lat 80. XX wieku księgozbiór Biblioteki Głównej WSM 
w Szczecinie osiągnął około 95 tys. woluminów, a w 1987 roku uczelnia prenumero-
wała aż 696 tytułów czasopism69.

Wzrost księgozbioru, a przede wszystkim jego ukierunkowanie tematyczne 
przekładało się na jego wykorzystanie. W 1969 roku w bibliotece zarejestrowanych 
było 830 czytelników, którzy odwiedzili ją 2908 razy i wypożyczyli 9325 tomów. 
W 1979 roku rejestr użytkowników biblioteki obejmował już 2258 osób, które sko-
rzystały z księgozbioru blisko 23 tys. razy i wypożyczyli prawie 50 tys. woluminów. 
W kolejnych latach liczba odwiedzin zmniejszyła się do poziomu około 17 tys. rocz-
nie, zmalała także liczba wypożyczanych książek, w 1985 roku było to 26 tys. wo-
luminów.

Biblioteka Główna spełniała też rolę centrum informacji naukowej, technicz-
nej i ekonomicznej, w ramach systemu CINTE. W momencie tworzenia biblioteki 
WSM zatrudniono w niej trzy osoby; w 1976 roku zasób biblioteki opracowywa-
ło i udostępniało, a także prowadziło ośrodek informacji technicznej już 26 osób, 
w tym 19 z wykształceniem wyższym. Na czele biblioteki stał dyrektor70.

Wraz z rozbudową organizacyjną uczelni rozrastała się jej baza material-
na, przede wszystkim budynki. Początkowo Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie 
otrzymała dwa okazałe gmachy na Wałach Chrobrego 1–2, dotychczasową siedzi-
bę Państwowej Szkoły Morskiej, a także budynek przy ul. Podgórnej 51/53. Dość 
szybko podjęto inwestycje budowlane, przede wszystkim wybudowano dwa akade-
miki w 1974 i 1978 roku, a także rozbudowano zaplecze gmachów przy Wałach 

69 M.J. Małuszyńska, Biblioteka, w: Szkolnictwo Morskie Szczecina…, s. 127–129.
70 R. Dżaman, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Morskiej, w: Wyższa Szkoła Morska w XXX-lecie…, 
s. 347–371.
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Chrobrego. W drugiej połowie lat 80. XX wieku, mimo kryzysu, przystąpiono do 
budowy basenu pływackiego, a także budynków dydaktycznych przy ul. H. Poboż-
nego i przy ul. Ludowej 7/8, które ukończono już po 1989 roku71. 

Uczelnia była armatorem kilku jednostek morskich, wykorzystywanych do ce-
lów szkoleniowych (m/s Nawigator, m/s Azymut i s/t Łużyca). Ponadto w latach 
70. i 80. XX wieku studenci szkoły odbywali zajęcia praktyczne na dwóch jednost-
kach szkolnych należących do Polskiej Żeglugi Morskiej (m/s Kapitan Ledóchowski) 
i PPDiUR „Odra” (m/t Rybak Morski), jednak w połowie lat 80. z tych ostatnich 
statków uczelnia była zmuszona zrezygnować. Adepci szkoły ze Szczecina uczest-
niczyli w rejsach szkolnych żaglowców gdyńskiej uczelni – Daru Pomorza i Daru 
Młodzieży72.

W pierwszych latach działania uczelni w skład kadry wchodzili dotychczasowi 
wykładowcy PSM, a także specjaliści, praktycy gospodarki morskiej oraz teorety-
cy z innych uczelni technicznych. Pierwszy rektor, o czym wspomniano, wywodził 
się z Politechniki Szczecińskiej. Aby sprostać wymaganiom stawianym szkołom 
akademickim, jednym z priorytetów władz uczelni było podnoszenie kwalifikacji 
naukowych kadry naukowo-dydaktycznej. W 1970 roku na uczelni pracowało je-
dynie dwóch samodzielnych pracowników nauki z tytułami doktorów habilitowa-
nych i ośmiu doktorów. W 1980 roku zajęcia prowadziło 4 profesorów, 4 doktorów 
habilitowanych i 55 doktorów – łącznie 63 pracowników. Po kolejnej dekadzie kadra 
naukowa uczelni wzrosła o prawie 40 osób (do 102 osób), w tym aż o 30 dokto-
rów, podczas gdy profesorów przybyło jedynie trzech i czterech doktorów habilito-
wanych73. Mimo poważnego wzrostu zatrudnienia kadr naukowo-dydaktycznych, 
w latach 80. XX wieku występował zbyt niski przyrost samodzielnych pracowników 
nauki na uczelni, był on jednak kompensowany przez obsadę stanowisk profesor-
skich i docenckich przez praktyków ze stopniami doktorów.

71 A. Durajczyk, R. Czarski, Budynki, w: Szkolnictwo Morskie Szczecina…, s. 95–101.
72 Już od 1969 r. szkoła szczecińska, kontynuując program praktyk zawodowych po państwowej szko-
le morskiej, do rejsów szkolnych wykorzystywała 3 statki PŻM m/s Transportowiec, m/s Hutnik 
i m/s Chemik. H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie…, s. 61–68; S. Kuszmider, Statki szkolne 
i szkolno-eksploatacyjne, w: Szkolnictwo Morskie Szczecina…, s. 103.
73 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 76–78; J. Żarczyńska, Kadra pedagogiczna, 
w: Szkolnictwo Morskie Szczecina…, s. 131–134.
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Kadra naukowo-dydaktyczna według stanowisk Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie 
w latach 1970–1990

Rok Profesor Docent Adiunkt Asystent Wykładowca Ogółem

1970 0 11 0 1 18 30
1975 1 27 11 58 58 155
1980 4 29 37 82 50 202
1985 10 27 53 50 94 234
1990 9 31 55 50 117 262

Źródło: J. Żarczyńska, Kadra pedagogiczna, w: Szkolnictwo Morskie Szczecina…, s. 134.

Uzyskiwane stopnie naukowe pracowników Wyższej Szkoły Morskiej w Szcze-
cinie związane było z pracą badawczą, której efekty publikowano w formie artykułów 
i monografii. Tylko w latach 70. XX wieku opublikowano tych pierwszych prawie 
800 oraz 107 książek. Ponadto dla studentów i już pracujących oficerów i kapitanów 
w szczecińskiej uczelni morskiej opracowano 134 skrypty, poradniki i przewodniki74.

W pierwszym okresie uczelnia prowadziła studia zawodowe inżynierskie i dy-
plomowe (na kierunku ekonomicznym – dyplomowany intendent okrętowy) w try-
bie 4,5-letnim (9 semestrów). W 1971 roku powstały studia zaoczne dla pracujących 
w trybie 3- i 4-letnim. W związku ze zmianami w organizacji uczelni i programów 
nauczania, w szczecińskiej placówce wprowadzono studia w trybie 5-letnim (10 se-
mestrów), kończące się dyplomem magistra inżyniera75. Studenci, prócz zajęć dydak-
tycznych, odbywali praktyki zawodowe na statkach i na lądzie, m.in. w stoczniach 
– w toku studiów były to nawet 64 tygodnie pracy76.

Corocznie na studia przyjmowano około 150–200 kandydatów. W 1975 roku 
na uczelni studiowało już 1027 osób w trybie stacjonarnym i 293 w trybie zaocz-
nym. W 1980 roku w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie pobierało naukę ponad 
1500 studentów dziennych i zaocznych. Pierwsi absolwenci Wyższej Szkoły Morskiej 
w Szczecinie otrzymali dyplomy w 1974 roku, było to 80 słuchaczy wydziału nawiga-
cyjnego oraz 49 mechanicznego. W kolejnych latach liczba absolwentów kończących 
szczecińską uczelnię wahała się od 100 do 200 osób, uzyskujących tytuł inżynierski, 
a od 1979 roku – magistra inżyniera. W latach 1974–1990 Wyższą Szkołę Morską 
w Szczecinie ukończyło 3331 inżynierów, magistrów inżynierów nawigacji, mecha-
ników, a także specjalistów z inżynierii transportu morskiego i eksploatacji portów77.

74 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 81–82.
75 A. Walczak, Struktury organizacyjne…, s. 91.
76 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 78.
77 Tamże, s. 79; R. Kokot, Absolwenci, w: Szkolnictwo Morskie Szczecina…, s. 185–189.
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Prócz kształcenia podstawowego Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie uzyskała 
prawo do prowadzenia kursów i studiów na kolejne stopnie oficerskie marynarki 
handlowej łącznie z kursem kapitańskim. Od początku działalności zajęcia te pro-
wadzono w ramach Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich78.

78 H. Mąka, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, s. 69; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowe-
go…, s. 80–81.





Radosław Gaziński

Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego

Pierwsze próby utworzenia uczelni humanistycznej

Polski uniwersytet w polskim Szczecinie, to marzenie towarzyszyło nowym osad-
nikom od pierwszych chwil pobytu w mieście. Już 4 maja 1945 roku przybyła do 
ośrodka u ujścia Odry sześcioosobowa delegacja z Uniwersytetu Poznańskiego, 
na której czele stał dr Kazimierza Flatau1. Ze złożonego przez niego 19 maja 1945 
roku raportu wynikało, że zamierzano stworzyć w Szczecinie oddział Uniwersytetu 
Poznańskiego. W tym celu należało zabezpieczyć znajdujące się w mieście zbiory 
biblioteczne, wybrać odpowiednie obiekty dla celów dydaktycznych i mieszkania 
dla kadry2. W tym kontekście, kiedy to z Poznania miało płynąć wszechstronne 
wsparcie niezbędne dla zagospodarowania miasta i jego polonizacji, do szczecińskich 
mitów należy opowieść o zatrzymanym w Toruniu Uniwersytecie Wileńskim, który 
tu zamierzano przenieść. Warto także pamiętać, że już w okresie międzywojennym 
planowano założyć w Toruniu Uniwersytet Pomorski. W nowej sytuacji geopolitycz-
nej umiejscowienie w toruńskim ośrodku ewakuowanej z Wilna uczelni nie budziło 
wśród ówczesnych elit naukowych i decydentów większych kontrowersji3.

1 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego w rozwoju nauki w Polsce Ludowej w latach 1945–
1980, Poznań 1984, s. 6.
2 Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1985, s. 72, 
74, 77.
3 Z. Puchalski, E. Włodarczyk, Na drodze do uniwersytetu, Uniwersytet Szczeciński na przełomie wie-
ków i czasów 1985–2010, red. W. Stępiński, W. Tarczyński, Szczecin 2010, s. 10–13.
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Ostatecznie działania delegacji poznańskiej nie odniosły sukcesu wobec zawiro-
wań politycznych wokół Szczecina między majem a lipcem 1945 roku4. Do tworze-
nia w Szczecinie humanistycznych placówek badawczych, w tym uczelni, wrócono 
podczas dyskusji na szczecińskim Zjeździe Onomastycznym we wrześniu 1945 roku. 
Postulowano wówczas stworzenie nad polskim Bałtykiem (w Szczecinie i Gdańsku) 
dwóch ośrodków naukowych. Do założenia uniwersytetu jednak nie doszło chociaż 
od października 1946 roku działała już w mieście Akademia Handlowa, a następ-
nie powstały tu Szkoła Inżynierska (od stycznia 1947 roku) i Akademia Lekarska 
(od marca 1948 roku)5.

W nowo utworzonym szczecińskim ośrodku akademickim zabrakło zatem 
uczelni humanistycznej, o której w latach 1946–1949 tak żywo dyskutowano na 
łamach miejscowej prasy. Temat ten poruszali wówczas w swoich artykułach między 
innymi tacy autorzy jak: Alfred Wielopolski, Roman Łyczywek, Andrzej Grodek czy 
też Ludwik Zabrocki. Warto podkreślić, że podczas Trzeciej Konferencji Pomorzo-
znawczej, zorganizowanej przez Instytut Bałtycki we wrześniu 1947 roku, wskazy-
wano na konieczność powołania u ujścia Odry uniwersytetu, specjalizującego się 
między innymi w badaniach skandynawskich. W dyskusjach za największy problem 
uważano wówczas nie warunki ekonomiczne czy lokalowe lecz brak na miejscu wy-
specjalizowanej kadry, która mogłaby chociaż w części zasilić planowaną uczelnię6.

Czasy stalinowskie zamroziły dyskusję o szczecińskim uniwersytecie. Otworzy-
ła je dopiero tzw. odwilż gomułkowska. W grudniu 1956 roku w Szczecinie powstało 
Szczecińskie Towarzystwo Naukowe skupiające naukowców wszystkich szczecińskich 
uczelni, którymi ówcześnie były: Politechnika Szczecińska, Akademia Medyczna 
i Akademia Rolnicza7. Na spotkaniach towarzystwa wrócono w 1957 roku do idei 
utworzenia w Szczecinie uczelni humanistycznej, a w październiku 1958 roku powo-
łano nawet w ramach STN-u specjalną komisję, która miała się zająć pracami stu-
dialnymi, przygotowującymi organizację uniwersytetu. Żywa dyskusja obejmująca 

4 Dzieje Szczecina 1945–1990, t. 4, red. T. Białecki, Z. Silski, Szczecin 1998, s. 52–60.
5 Tamże, s. 428–430, 435.
6 Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 77, 79–80; Z. Puchalski, E. Włodarczyk, Na dro-
dze…, s. 15–16.
7 J. Rutkowski, Zarys historii Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Ludzie nauki Szczecina w 50-le-
ciu. Księga osiągnięć, t. 1, Szczecin 1996, s. 9–14; J. Jasnowska, R. Gaziński, Rola Szczecińskiego To-
warzystwa Naukowego w procesach polonizacji i europeizacji Pomorza Zachodniego. Od polonizacji do 
europeizacji Pomorza Zachodniego. Prace ofiarowane prof. Kazimierzowi Kozłowskiemu z okazji siedem-
dziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa–Szczecin 2012, s. 582–585; por. także: Informator Naukowy 
Pomorza Zachodniego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe 1956–1971, Szczecin 1971, s. 1–5, 43–44; 
Dwudziestolecie Nauki Polskiej na Pomorzu Szczecińskim 1946–1966, red. L. Babiński, H. Lesiński, 
Szczecin 1968, s. 19–20.
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środowisko akademickie, miejscowych decydentów i dziennikarzy toczyła się przede 
wszystkim w prasie lokalnej, w mniejszym stopniu w ogólnopolskiej. Uczestniczyli 
w niej aktywnie między innymi: Leon Babiński, Stanisław Telega, Bogdan Dopiera-
ła, Ireneusz Gwidon-Kamiński, Wojciech Myślenicki, Włodzimierz Migoń, Henryk 
Lesiński czy Władysław Filipowiak. Podkreślano wówczas konieczność uruchomie-
nia w mieście humanistycznej uczelni, która uwieńczyłaby polonizację leżącego przy 
niemieckiej granicy ośrodka. Silne środowisko humanistyczne służyłoby polskiej 
racji stanu na kresach zachodnich oraz umocniłoby Szczecin jako centrum życia na-
ukowego i kulturalnego. W marcu 1959 roku na walnym zebraniu STN-u zapro-
bowano planowane wcześniej utworzenie komisji roboczych ds. powołania uniwer-
sytetu. Uznano wówczas, że uczelnia może powstać dzięki połączeniu rozmaitych 
placówek naukowych w mieście – odpowiadających profilowi planowanej szkoły. 
W połowie 1959 roku zarząd STN-u ostatecznie powołał pięć komisji roboczych ma-
jących zajmować się organizacją uniwersytetu. Były to komisje: prawno-statutowa, 
organizacyjno-finansowa, ewidencyjno-personalna, lokalowa i biblioteczno-nauko-
wa. Opracowane przez STN materiały robocze wysłano do Komisji Oświaty i Nauki 
Sejmu PRL. W odpowiedzi na szczecińskie postulaty komisja sejmowa wskazywała 
na liczne mankamenty przygotowanej koncepcji uniwersytetu. Przede wszystkim 
wskazywano na brak na miejscu kadry naukowej i dydaktycznej niezbędnej dla po-
wołania i funkcjonowania uczelni humanistycznej. W konkluzji uznano, że wnio-
sek o powołanie uniwersytetu w Szczecinie jest ciekawy lecz przedwczesny. W tej 
sytuacji pod koniec 1959 roku zarząd STN-u z prezesem prof. Leonem Babińskim 
na czele udał się do Poznania na spotkanie z władzami Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza. Zwrócono się wówczas do poznańskiego środowiska naukowego z prośbą 
o pomoc w organizacji uczelni humanistycznej w Szczecinie. Niestety rozmowy te 
zakończyły się niepowodzeniem nie przynosząc konkretnych rezultatów. Stosowne 
postulaty skierowano również do ministerstwa szkolnictwa wyższego lecz i te stara-
nia nie przyniosły oczekiwanych wyników. W tej sytuacji w 1960 roku dyskusja na 
temat powołania w Szczecinie humanistycznej uczelni stopniowo wygasła8.

8 A. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 80–83; zob. także Nauka polska na Pomorzu 
Szczecińskim 1946–1956–1976, red. H. Lesiński, Szczecin 1979, s. 10–15.



Radosław Gaziński

162

Wyższa Szkoła Nauczycielska i Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Na miejsce tak oczekiwanego uniwersytetu powołano w Szczecinie w 1958 roku 
Punkt Konsultacyjny poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stało się to 
za sprawą intensywnych starań ówczesnego kuratora Okręgu Szkolnego Szczeciń-
skiego Bolesława Sadaja oraz dzięki przychylności prorektora UAM doc. dr. Józefa 
Kwiatka. 15 listopada 1958 roku w Punkcie Konsultacyjnym odbyła się pierwsza 
inauguracja roku akademickiego dla 86 słuchaczy, rozpoczynających studia w try-
bie eksternistycznym9. Od 1960 roku w Punkcie Konsultacyjnym rozpoczęto studia 
ciągłe zaoczne dla nauczycieli szkół podstawowych z filologii polskiej, filologii ro-
syjskiej, pedagogiki i historii. Od 1962 roku w punkcie zaczęto kształcenie z mate-
matyki, a od 1963 roku z filologii germańskiej, geografii, fizyki i biologii. Zajęcia 
odbywały się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu. Aby lepiej zorganizować 
naukę w punkcie konsultacyjnym, od początku lat 60. XX wieku, zaczęły funkcjo-
nować studia nauczycielskie. Studium Nauczycielskie I kształciło nauczycieli języka 
polskiego, rosyjskiego, historii i geografii, zaś Studium Nauczycielskie II – nauczy-
cieli matematyki, fizyki, biologii, a później także wychowania fizycznego10. W sumie 
w latach 1958–1968 przy wsparciu kadry Uniwersytetu Adama Mickiewicza wy-
kształcenie wyższe nauczycielskie zdobyło w Szczecinie 500 osób.

W 1968 roku oba studia, funkcjonujące w ramach punktu konsultacyjnego, 
przekształcono w Wyższą Szkołę Nauczycielską jako filię uniwersytetu poznań-
skiego. Na jej czele, jako zastępca rektora UAM, stanął doc. dr Henryk Lesiński11. 
Podstawowym zadaniem nowej uczelni, która miała status szkoły wyższej zawodo-
wej, było kształcenie nauczycieli na potrzeby szkół podstawowych i szkół zawodo-
wych. Dopiero na drugim planie stawiano działalność naukowo-badawczą kadry. 
Zarządzeniem z 27 lipca 1968 roku uczelnia składała się z czterech wydziałów: Wy-
działu Humanistycznego (zakłady: filologii polskiej, filologii rosyjskiej i historii), 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (zakłady: matematyki i zajęć praktyczno- 
-technicznych), Wydziału Nauczania Początkowego (zakłady: pedagogiki, psycholo-
gii, wychowania muzycznego i metodyki nauczania początkowego) oraz Wydziału 
Wychowania Fizycznego (zakłady wychowania fizycznego, metodyki wychowania 
fizycznego i przysposobienia obronnego). Ostatecznego kształtu organizacyjnego 

9 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 11, 64.
10 Dzieje…, s. 443–444; K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 64–65.
11 E. Włodarczyk, Henryk Lesiński – organizator życia naukowego w Szczecinie, Ziemiom Odzyskanym 
umysł i serce. Henryka Lesińskiego życie i dzieło, red. R. Gaziński, W. Stępiński, Szczecin 2010, s. 37.
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Odpis pisma Dyrektora W. Drapicha z Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego  
do Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 1968 roku  

w sprawie utworzenia w Szczecinie Filii UAM oraz utworzenia w ramach Filii studiów zawodowych 
pod nazwą Wyższej Szkoły Nauczycielskiej

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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WSN nabrała w 1970 roku, kiedy to w ramach wspomnianych wyżej wydziałów 
funkcjonowało 13  zakładów, a do tego działały trzy zakłady międzywydziałowe, 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wojskowe oraz Biblioteka 
Główna. W 1972 roku wspomnianą strukturę organizacyjną szkoły uzupełniono 
o Studium Administracyjne12. Na początku działania w Wyższej Szkole Nauczy-
cielskiej, tj. w 1968 roku, pracowało jedynie 3 docentów, 6 starszych wykładow-
ców, 16 wykładowców i 3 lektorów – razem 25 osób. Kiedy natomiast w 1973 roku 
tworzono Wyższą Szkołę Pedagogiczną – kadra była już dużo liczniejsza i złożona 
z 9 docentów, 9 adiunktów, 14 starszych asystentów, 4 asystentów, 30 starszych wy-
kładowców oraz 14 wykładowców – razem 80 osób. W 1968 roku na pierwszy rok 
3-letnich studiów zawodowych do WSN przyjęto 241 studentów. W roku akademic-
kim 1972/1973, już pod koniec funkcjonowania szkoły studiowało w niej 1519 stu-
dentów, w tym 947 na studiach dziennych i 572 na zaocznych. W 1973 roku mury 
uczelni opuściło 378 absolwentów, w tym 198 studiów dziennych i 180 zaocznych13.

Wydatne wzmocnienie organizacyjne i kadrowe WSN przyczyniło się do dzia-
łań, które doprowadziły do powstania niezależnej uczelni. Do zasadniczych zmian 
doszło w 1973 roku, a ostateczne przekształcenie się Wyższej Szkoły Nauczyciel-
skiej, filii UAM, w niezależną Wyższą Szkołę Pedagogiczną nastąpiło na podsta-
wie zarządzenia ministerialnego z 11 stycznia 1974 roku. Od tego momentu była to 
autonomiczna uczelnia, organizacyjnie składająca się z czterech wydziałów: Huma-
nistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Pedagogicznego oraz Wychowania Fi-
zycznego. Strukturę WSP uzupełniały jednostki międzywydziałowe: Zakład Nauk 
Filozoficzno-Społecznych, Zakład Nowych Technik Nauczania, Zakład Praktyk 
Pedagogicznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Woj-
skowe. Od początku funkcjonowania szkoły jej jednostkami były także: Studium 
Administracyjne oraz Biblioteka Główna z tworzonymi stopniowo filiami14. W 1975 
roku WSP przejęła Instytut Zachodniopomorski, który stał się osobną jednostką 
uczelni. Ponadto do rangi instytutu podniesiono w tym samym roku dotychczasowy 
Zakład Nauk Filozoficzno-Społecznych. W 1976 roku w ramach Działu Nauki za-
częło działać uczelniane wydawnictwo. Na czele szkoły jako rektor stał od 1974 roku 
doc. dr Henryk Lesiński.

12 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 66–69.
13 Tamże, s. 68, 70–71.
14 R. Gaziński, M. Różycka, Dzieje Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet…, s. 540–541; 
K. Pająk, Rola…, s. 67.
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Odpis pisma Prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza doc. dr Benona Miśkiewicza  
do Wyższej Szkoły Nauczycielskiej z dnia 27 listopada 1969 roku  

w sprawie powołania struktury organizacyjnej WSN

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Wniosek Prorektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza d/s Filii w Szczecinie  
doc. dr. Henryka Lesińskiego do Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki  

z dnia 3 marca 1973 r. o nadanie z dniem 1 lipca 1973 r. WSN w Szczecinie  
statusu Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Odpis Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1973 roku  
w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa  
Wyższego i Techniki z dnia 11 stycznia 1974 roku 
w sprawie struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Szczecinie oraz zmian  
organizacyjnych w Uniwersytecie  
im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Od początku WSP kształciła studentów w ramach jednolitych czteroletnich 
studiów magisterskich na ośmiu kierunkach nauczycielskich (filologia polska, filo-
logia rosyjska, pedagogika opiekuńcza, pedagogika specjalna, pedagogika szkolna, 
historia, matematyka, wychowanie techniczne) oraz na kierunku zawodowym (dla 
urzędników) w Studium Administracyjnym. W 1975 roku uruchomiono dwa kolej-
ne kierunki kształcenia dla nauczycieli, tj. fizykę i wychowanie fizyczne. Wszystkie 
wymienione wyżej kierunki kształcenia realizowano zarówno w trybie dziennym, 
jak i zaocznym. Warto także podkreślić, że od 1974 roku WSP proponowała stu-
dia uzupełniające dla absolwentów 3-letnich zawodowych studiów nauczycielskich, 
kończące się magisterium. Od 1976 roku zrezygnowano z prowadzenia naborów na 
kierunki pedagogika szkolna i pedagogika opiekuńcza w zamian wprowadzając kie-
runek nauczanie początkowe15.

W pierwszym roku działalności WSP (1973/1974) przyjęto 330 studentów. 
W sumie na uczelni studiowało wówczas 1764 studentów, w tym 1073 w trybie 
dziennym, zaś 691 – zaocznym. W 1974 roku mury uczelni opuściło 257 absol-
wentów, w tym 202 po ukończeniu studiów dziennych i 55 zaocznych. W roku 
akademickim 1975/1976, gdy struktura uczelni została ostatecznie ustabilizowana, 
kształciło się w niej już 3116 studentów, z których 1368 pobierało naukę na studiach 
dziennych, zaś 1748 na zaocznych. W 1976 roku szkoła wypuściła 229 absolwentów, 
w tym 138 absolwentów studiów dziennych i 91 zaocznych. Wreszcie w roku akade-
mickim 1979/1980 na WSP studiowało 3238 osób, z czego 1538 w trybie dziennym, 
a 1700 – zaocznym. Szkołę ukończyło wówczas 693 osoby, wśród których 292 było 
absolwentami studiów dziennych, a 401 zaocznych. Warto ponadto dodać, że w roku 
akademickim 1983/1983 próg uczelni przekroczyło łącznie 425 nowych studentów. 
W latach 1973–1983 uczelnię w trybie studiów dziennych ukończyło między inny-
mi: 473 absolwentów Wydziału Pedagogicznego, 516 absolwentów Wydziału Hu-
manistycznego czy też 213 absolwentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
W całym okresie działania WSN i WSP (lata 1968–1983) obie uczelnie ukończyło 
ponad 5500 studentów16.

W 1975 roku, gdy ostatecznie ukształtowała się struktura organizacyjna WSP 
zatrudniano w niej 169 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 21 docen-
tów, 20 adiunktów, 59 starszych asystentów, 15 asystentów, 47 starszych wykła-
dowców i 7 wykładowców. W 1980 roku, w przeddzień rozpoczęcia dyskusji o po-
wołanie w Szczecinie uniwersytetu, kadra WSP składała się z 219 pracowników 

15 K. Pająk, Rola szczecińskiego ośrodka naukowego…, s. 70–71.
16 Do 1980 r. 4904 absolwentów: tamże, s. 72.
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naukowo-dydaktycznych, z których 6 było profesorami nadzwyczajnymi, 18 – docen-
tami, 51 – adiunktami, 85 – starszymi asystentami, 12 – asystentami, 41 – starszymi 
wykładowcami, a 6 – wykładowcami. Gdy ostatecznie zapadła decyzja o utworzeniu 
Uniwersytetu Szczecińskiego, w 1984 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej praco-
wało 6 profesorów, 34 docentów, 81 adiunktów oraz 112 asystentów i wykładowców 
– razem 233 osoby17. W dziesięcioleciu 1970–1980 pracownicy związani z WSN, 
a potem WSP opublikowali: 32 skrypty, 30 prac doktorskich, 14 prac habilitacyj-
nych, 11 monografii oraz 460 artykułów i recenzji.

Powstanie uniwersytetu

Nadzieje na utworzenie uniwersytetu w Szczecinie ożyły w 1981 roku, kiedy to 
STN zainicjował po raz drugi dyskusję na temat powołania w mieście u ujścia Odry 
uczelni humanistycznej. W nurt tej dyskusji włączyły się szczecińskie środowiska 
naukowe, bardzo aktywni byli studenci zwłaszcza Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
na bazie której miała powstać nowa uczelnia. Wymianie poglądów towarzyszy-
ły wręcz entuzjastyczne publikacje w szczecińskiej prasie. Z inicjatywy ówczesne-
go prezesa STN prof. Kazimierza Stojałowskiego problem powołania uniwersyte-
tu w Szczecinie został przez zarząd towarzystwa na stałe włączony w jego prace. 
4 a następnie 17 czerwca 1981 roku w STN-nie odbyły się zebrania założycielskie 
Komitetu ds. Uniwersytetu. Deklarowano wówczas czynną współpracę towarzy-
stwa przy organizacji uczelni. Kierownictwo nad pracami związanymi z powoła-
niem uniwersytetu z ramienia STN-u powierzono wówczas prof. Alinie Hłyńczak. 
Jednocześnie wołanie o uniwersytet w Szczecinie przebiło się do prasy centralnej, 
w której o szczecińskiej inicjatywie pisano bardzo pozytywnie. Nie mniej ważne 
dla idei uczelni humanistycznej było przychylne stanowisko lokalnych struktur 
rządzącej ówcześnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kierowanej wówczas 
przez I sekretarza Stanisława Miśkiewicza. 30 maja 1981 roku na XX Wojewódzkiej 
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR podjęto uchwałę, w której nakreślo-
no między innymi dalsze kierunki rozwoju nauki i kultury na Pomorzu Zachod-
nim, w tym zapowiadano powstanie uniwersytetu. W drugiej połowie 1981 roku 
wicewojewoda szczeciński Andrzej Głowacki zainicjował ostatecznie konkretne 

17 Udział nauki i szkolnictwa wyższego w rozwoju Pomorza Zachodniego w latach 1945–1985, red. 
H. Lesiński, Szczecin 1986, s. 189–190, 192–203; Z. Puchalski, E. Włodarczyk, Na drodze…, 
s. 19–20; Nauka polska na Pomorzu Szczecińskim…, s. 36–37, 121–131; Dzieje…, s. 445–449.



Droga do Uniwersytetu Szczecińskiego

171

prace przygotowawcze, mające na celu organizację uczelni. Wprowadzenie w grud-
niu 1981 roku stanu wojennego w Polsce tylko na krótko zatrzymało prace nad or-
ganizacją uniwersytetu. Już bowiem w lutym 1982 roku, w Biurze Pełnomocnika 
Wojewody ds. Nauki powstała wstępna koncepcja organizacji Uniwersytetu Za-
chodniopomorskiego w Szczecinie18. Planowana uczelnia miała być pięciowydzia-
łowa i składać się z wydziałów: biologii i nauk o morzu, nauk ekonomicznych, nauk 
humanistycznych i społecznych, matematyczno-fizyczno-chemicznego oraz prawa 
i administracji. Warto dodać, że przytoczony dokument zakładał otwarcie uczelni 
1 października 1985 roku. Na bazie przedstawionej koncepcji, w marcu 1982 roku 
przy aktywnym udziale STN-u, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Szcze-
cińskiej opracowano drugą, bardziej rozbudowaną wersję organizacji nowo tworzo-
nego uniwersytetu. Poddano ją pod publiczną dyskusję, w toku której została za-
akceptowana i stała się podstawą dalszych działań organizacyjnych. 31 maja 1982 
roku wojewoda szczeciński Stanisław Malec utworzył Komitet ds. Powołania Uni-
wersytetu Zachodniopomorskiego, następnie zatwierdził jego skład personalny oraz 
plan pracy19. Od tego momentu faktem stało się ścisłe współdziałanie wojewódzkiej 
administracji państwowej, wojewódzkich struktur PZPR-u i środowisk naukowo- 
-twórczych odnośnie do powołania w Szczecinie uniwersytetu.

W przedstawianych koncepcjach Uniwersytet Zachodniopomorski z siedzibą 
w Szczecinie miał stać się centrum badań humanistycznych i społecznych lecz, z racji 
nadgranicznego położenia i funkcji portowej miasta, miały być one skoncentrowane 
na problemach przeszłości i współczesności społeczeństw, a także gospodarek Nie-
miec, Skandynawii i Krajów Trzeciego Świata. Badania te miały być wsparte mocno 
rozwijanymi filologiami: angielską, germańską i skandynawskimi. Zakładano, że 
profil uczelni będą uzupełniać intensywne badania przyrody ożywionej i nieoży-
wionej obszaru przymorza i samego Bałtyku. Zagadnienia humanistyczne, społecz-
ne i przyrodnicze miały zostać ściśle powiązane z problemami gospodarki morskiej 
i transportu. Pogranicze ziemi i morza oraz funkcjonowanie w tym środowisku 

18 Nr 6, Koncepcja wstępna powołania i organizacji Uniwersytetu Zachodniopomorskiego w Szczeci-
nie, Szczecin, marzec 1982, Uniwersytet Szczeciński od inicjatywy do inauguracji (materiały i dokumen-
ty), opr. K. Jaskot, Szczecin 1992, s. 22–35; por. także Uniwersytet Szczeciński. Fakty i refleksje, red. 
Z. Puchalski, Szczecin 2005, s. 12–19, 23–25.
19 Nr 13 Decyzja nr 6/N/82 Wojewody Szczecińskiego z 31.05.1982 r., w sprawie funkcjonowania 
i organizacji Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Uniwersytet 
Szczeciński od inicjatywy..., s. 44–48; por. także: E. Włodarczyk, Henryk Lesiński – organizator życia 
naukowego w Szczecinie…, s. 37–41; Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki, red. 
J. Stanilewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk, Szczecin 2015, s. 12–14; Z. Puchalski, E. Włodarczyk, 
Na drodze…, s. 21–27.
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człowieka, a także styk kultur polskiej, niemieckiej i krajów skandynawskich, wresz-
cie silne kontakty z Trzecim Światem, a zwłaszcza Afryką, to główne wyróżniki, 
cechy charakterystyczne nowo planowanej uczelni.

Ukonstytuowanie się Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Zachodniopomor-
skiego zintensyfikowało prace studialne, koncepcyjne i organizacyjne. Utrwalił się 
wówczas pogląd, że trzonem nowej uczelni powinny być wydziały: humanistyczny, 
nauk społecznych, ekonomiczny, matematyczno-fizyczno-chemiczny i nauk o mo-
rzu. Zaczęto wówczas analizować stan miejscowej kadry naukowo-dydaktycznej, 
a także zastanawiano się ile osób należy sprowadzić do Szczecina z innych, polskich 
ośrodków akademickich. Rozważano wreszcie, aby wspomnianą wyżej strukturę 
uzupełnić o instytuty: prawa i administracji oraz kultury fizycznej i turystyki. We 
wrześniu 1982 roku do Szczecina przybyło Prezydium Sejmowej Komisji Nauki i Po-
stępu Technicznego z przewodniczącym komisji – prof. Janem Janowskim, któremu 
przedstawiono dotychczasowe prace koncepcyjno-organizacyjne zmierzające do po-
wołania w Szczecinie uniwersytetu. Spotkały się one z generalnie przychylnym przy-
jęciem, a w trakcie dyskusji pojawiło się wiele pomysłów korygujących bądź uściślają-
cych dotychczasową koncepcję powołania uniwersytetu20. Pozwoliło to w listopadzie 
1982 roku doprecyzować funkcje i zadania nowo planowanej uczelni w regionie 
i kraju. Ostateczna struktura organizacyjna szkoły miała zostać ukształtowana przez 
środowiska naukowe i wynikać z możliwości (tym samym i ograniczeń) szczecińskie-
go ośrodka. Wszystkie powyższe ustalenia skierowano do konsultacji w ówczesnych 
centrach akademickich kraju. Podczas wspomnianych konsultacji na przełomie lat 
1982–1983 niektóre środowiska naukowe, zwłaszcza warszawskie i poznańskie, 
zgłosiły wiele uwag wskazujących na słabość szczecińskiej propozycji. Podkreślano 
zwłaszcza brak w Szczecinie odpowiedniej kadry naukowo-badawczej, która była-
by w stanie udźwignąć funkcjonowania uniwersytetu. Jednym słowem, inicjatywę 
uznano za pochopną, bo zbyt wczesną. Mimo niechętnych głosów, 17 maja 1983 
roku decyzją Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołano „Zespół 
studyjny ds. analizy, uaktualnienia i konkretyzacji założeń programowych i orga-
nizacyjnych projektowanego uniwersytetu w Szczecinie”, ze stojącym na jego czele 
doc. dr. hab. Henrykiem Lesińskim21. Zaczęto wówczas prowadzić działania mające 

20 Nr 30, Protokół z posiedzenia Prezydium Sejmowej Komisji Nauki i Postępu Technicznego oraz 
Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego z Prezydium Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Zachodnio-
pomorskiego w Szczecinie z 28.09.1982 r., Uniwersytet Szczeciński od inicjatywy… s. 83–94.
21 Nr 51, Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 17.05.1983 r. w sprawie 
powołania Zespołu dla sprecyzowania w środowisku szczecińskim wniosku społecznego o powołanie 
Uniwersytetu Zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński od inicjatywy…, s. 162–163.
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na celu zebranie odpowiedniej kadry, gromadzenie stosownego dorobku naukowe-
go oraz przeniesienie do Szczecina niektórych zespołów naukowych z głębi Polski. 
W maju 1983 roku, podczas pobytu w Szczecinie wicepremiera Mieczysława Rakow-
skiego, padło kolejne oświadczenie o konieczności powołania w Szczecinie uniwer-
sytetu22. Dodatkowo wicepremier Rakowski zaprosił delegację szczecińską we wrze-
śniu tegoż roku na posiedzenie Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów 
w celu przedyskutowania kształtu organizacyjnego planowanego uniwersytetu23.

Dotychczasowe opracowania, doświadczenia i wyniki konsultacji zostały wzię-
te pod uwagę przez opracowujących koncepcję uniwersytetu. W ich wyniku powsta-
ło obszerne opracowanie Potrzeby i możliwości powołania uniwersytetu w Szczecinie, 
które 30 września 1983 roku zaprezentowano na posiedzeniu Komitetu Społeczno- 
-Politycznego Rady Ministrów (zgodnie z zaproszeniem wicepremiera Rakowskie-
go)24. To wówczas padła obietnica, że sejmową ustawę o powołaniu uniwersyte-
tu w Szczecinie można podjąć w 40. rocznicę włączenia miasta w granice Polski. 
W grudniu 1983 roku, po dodatkowym uszczegółowieniu, wyżej wymienione opra-
cowanie złożono na ręce Prezesa Rady Ministrów jako Wniosek o powołanie uni-
wersytetu w Szczecinie. Zaprezentowano wówczas stopniową, trzyetapową rozbudo-
wę uniwersyteckich struktur, w zależności od wzrostu potencjału uczelni i zakresu 
prowadzonych badań. Uznano też za konieczne, aby oprócz konkretnych jednostek 
organizacyjnych (wydziałów), z uczelnią na zasadzie federacji były związane wszyst-
kie istniejące już w mieście placówki naukowo-badawcze. Miało to w momencie uru-
chomienia uczelni wzmocnić jej potencjał rozwojowy. Jednocześnie zaczęto zawierać 
porozumienia z różnymi uczelniami, w celu uzyskania od nich wsparcia kadrowe-
go. W grudniu 1983 roku między wojewodą szczecińskim Stanisławem Malcem 
a rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Henrykiem Ratajczakiem doszło do 
podpisania porozumienia, które pozwalało na przejście części kadry z Wrocławia do 
organizującej się w Szczecinie uczelni. Dotyczyło to zwłaszcza: matematyki, fizyki, 
geografii, prawa i filologii germańskiej. Ponadto miano popierać wspólne badania 
prowadzone przez wrocławskie i szczeciński środowiska naukowe. W ciągu lat 1983–
1984 podobne umowy zawarto z: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem 

22 Uniwersytet Szczeciński…, s. 75–83.
23 Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium…, s. 108–114.
24 Por. nr 59 Stenogram z posiedzenia Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów w sprawie 
powołania Uniwersytetu Szczecińskiego, Warszawa 30. 09. 1983; Uniwersytet Szczeciński od inicjaty-
wy…, s. 210–231.
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Oświadczenie Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego z dnia 29 grudnia 1983 roku  
w sprawie wspierania wysiłków zmierzających do powołania Uniwersytetu w Szczecinie

AP Szczecin, Ośrodek Informacji Naukowej  
i Postępu Techniczno-Organizacyjnego „Intorg” w Szczecinie, sygn. 64.
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Pismo Rektora Politechniki Szczecińskiej z Uchwałą Senatu Uczelni do Wojewody Szczecińskiego  
w sprawie akceptacji i poparcia idei utworzenia Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego

AP Szczecin, Ośrodek Informacji Naukowej  
i Postępu Techniczno-Organizacyjnego „Intorg” w Szczecinie, sygn. 62.
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Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 1982 roku  
w sprawie powołania Uniwersytetu w Szczecinie

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Wyciąg z Koncepcji Powołania Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego /synteza/ listopad 1982 rok

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Pismo Komitetu d/s Powołania Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego  
do Samorządów pracowniczych, dyrekcji przedsiębiorstw, załóg pracowniczych  

z dnia 14 grudnia 1983 roku w sprawie wsparcia założenia Uniwersytetu

AP Szczecin, Ośrodek Informacji Naukowej  
i Postępu Techniczno-Organizacyjnego „Intorg” w Szczecinie, sygn. 66.
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Wniosek w sprawie powołania Uniwersytetu w Szczecinie, grudzień 1983 rok

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Decyzja Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 31 października 1984 roku 
w sprawie powołania Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego

Zasób Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademią Ekonomiczną w Poznaniu oraz Aka-
demią Górniczo-Hutniczą w Krakowie25.

Plany utworzenia Uniwersytetu Zachodniopomorskiego w Szczecinie wsparło 
wiele znaczących autorytetów ówczesnego świata nauki i kultury. Warto w tym miej-
scu wymienić chociażby prof. Aleksandra Gieysztora – ówczesnego prezesa Polskiej 
Akademii Nauk, prof. Zbigniewa Giertycha – wtedy I Zastępcę Sekretarza Nauko-
wego PAN, prof. Bogdana Suchodolskiego – wówczas przewodniczącego Narodowej 
Rady Kultury czy też Edmunda Osmańczyka doskonale znającego realia i potrzeby 
ziem północnych i zachodnich. Wszyscy oni wskazywali na pewną logikę dotych-
czasowych dziejów polskiego Szczecina, który został już spolonizowany i na trwałe 
włączony w polski organizm gospodarczy, lecz nadal pozbawiony był ośrodka myśli 
humanistycznej. Tę dotkliwą lukę mógł wypełnić jedynie uniwersytet26.

W marcu 1984 roku idea stworzenia uniwersytetu w Szczecinie została jedno-
znacznie poparta przez Plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Zgodnie z pod-
jętą uchwałą nowa uczelnia miała zostać wkomponowana w rzeczywiste społeczno- 
-gospodarcze potrzeby województwa. Stopniowo, w ciągu 1984 roku, uzyskiwano 
coraz większą przychylność różnych gremiów opiniotwórczych oraz instytucji cen-
tralnych, w tym Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, które przy-
gotowało projekt ustawy o powołaniu uniwersytetu w Szczecinie27. Wspomniany 
projekt został w maju 1984 roku wysłany do zaopiniowania do Rady Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, podczas obrad której pojawiły się jednak liczne argumen-
ty krytyczne, przeciwne powstaniu uniwersytetu w Szczecinie. Do najważniejszych 
z nich można zaliczyć kryzysową sytuację szkół wyższych w Polsce zwłaszcza doty-
czącą inwestycji. Jednocześnie wyrażano obawę, że zezwolenie na powstanie uniwer-
sytetu w Szczecinie stanie się precedensem i wkrótce o własne uczelnie humanistycz-
ne wystąpią: Białystok, Opole i Rzeszów. Ostatecznie Rada Główna wyraziła zgodę 
na warunkowe powstanie w miejsce Wyższej Szkoły Pedagogicznej uniwersytetu 
o trzywydziałowej organizacji, który w następnych latach osiągnąłby pełen rozwój 
strukturalny.

Mimo rezerwy Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 22 czerwca 
1984 roku Rada Ministrów zaaprobowała projekt ustawy o utworzeniu uniwersy-
tetu w Szczecinie i skierowała go do sejmu. 12 lipca 1984 roku odbyły się obrady 

25 Uniwersytet Szczeciński…, s. 36–38.
26 Z. Puchalski, E. Włodarczyk, Na drodze…, s. 29–31; Uniwersytet Szczeciński…, s. 28–35.
27 Nr 94, Projekt Ustawy przesłany do Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, 
Warszawa 19.05.1984, Uniwersytet Szczeciński od inicjatywy…, s. 329–331.
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połączonych sejmowych komisji prac ustawodawczych oraz oświaty, wychowania, 
nauki i postępu technicznego. Obradom przewodniczył prof. Witold Zakrzewski, 
zaś na czele delegacji szczecińskiej stał prof. Piotr Zaremba, przewodniczący Ko-
mitetu ds. Powołania Uniwersytetu Zachodniopomorskiego. Rozmowy toczyły się 
w spokojnej, rzeczowej i przychylnej szczecińskiemu uniwersytetowi atmosferze. 
Podkreślano zwłaszcza nietypowe kierunki kształcenia nowej uczelni, obejmujące 
problemy morza i przymorza oraz duży nacisk jaki miał być położony na niem-
coznawstwo i skandynawistykę. Wskazano wreszcie na pozytywną decyzję Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego28. Na wspomnianym posiedzeniu, dzięki sugestiom 
prof. Witolda Zakrzewskiego zmieniono nazwę uczelni z Uniwersytet Zachodniopomorski na 
Uniwersytet Szczeciński. Uzasadniono to polską tradycją w nadawaniu nazw uczelniom, które 
jeżeli nie miały swojego patrona przyjmowały nazwę od miasta będącego ich siedzibą. Ostatecz-
nie projekt ustawy powołującej uniwersytet w Szczecinie został, na wspomnianym posiedzeniu 
połączonych komisji, pozytywnie przegłosowany. 21 lipca 1984 roku na uroczystej sesji 
plenarnej (z okazji 40-lecia PRL) Sejm uchwalił ustawę o utworzeniu Uniwersytetu 
Szczecińskiego – starania o powstanie w Szczecinie humanistycznej uczelni zostały 
więc uwieńczone sukcesem29.

26 lipca 1984 roku w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie doszło do ostat-
niego, podsumowującego całość zabiegów o utworzenie uniwersytetu, posiedzenia 
Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu pod przewodnictwem prof. Piotra Zaręby oraz 
z udziałem przedstawicieli wojewódzkich władz politycznych i administracyjnych. 
Jednocześnie na wspomnianym posiedzeniu, Komitet ds. Powołania Uniwersytetu 
przekształcił się w liczący 45 osób Społeczny Komitet Rozwoju Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, którego kierownictwo powierzono dalej prof. Piotrowi Zarębie. Społeczny 
komitet maił stworzyć dobry klimat wokół uniwersytetu, ułatwiać właściwe prace 
organizacyjne oraz łagodzić ewentualne napięcia, mogące pojawiać się w trakcie po-
wstawania uczelni. Tymczasem wprowadzając w życie ustawę sejmową, minister na-
uki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Benon Miśkiewicz 31 października 1984 

28 Nr 112, Opinia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 29 czerwca 1984 r. o projekcie 
ustawy o utworzeniu Uniwersytetu w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński od inicjatywy…, s. 351–353.
29 Nr 113, Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu w Szczecinie, Warszawa 12.07.1984 r.; nr 116, Spra-
wozdanie Komisji Oświaty, Wychowania, Nauki i Postępu Technicznego oraz Komisji Prac Usta-
wodawczych o rządowym projekcie ustawy o utworzeniu uniwersytetu w Szczecinie, Uniwersytet 
Szczeciński od inicjatywy…, s. 353–354, 356–360; por. także: Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Peda-
gogium…, s. 115, 120–125, 128, 137–141, 146, 152–154; Z. Puchalski, E. Włodarczyk, Na drodze…, 
s. 32–34; Uniwersytet Szczeciński…, s. 39–43.
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roku powołał Komisję Organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego30. Przewodni-
czącym wspomnianej komisji został mianowany prof. Kazimierz Jaskot – późniejszy 
pierwszy rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Zadaniem komisji było jak najszybsze 
zorganizowanie bazy materialnej i kadrowej nowej uczelni. Mimo olbrzymich trud-
ności i wielu przeciwieństw komisja w ciągu niecałego roku zakończyła swe prace. 
W tej sytuacji 30 września 1985 roku, na szczecińskim Zamku Książąt Pomorskich 
doszło do inauguracji działalności Uniwersytetu Szczecińskiego31. Uroczystość roz-
poczynająca pierwszy rok akademicki w nowej uczelni odbyła się z udziałem najwyż-
szych ówcześnie władz państwowych, wśród których należy wymienić gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego, wiceprzewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego 
oraz ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Benona Miśkiewicza32. 
Tym samym, po niemal 40 latach marzeń i starań Uniwersytet Szczeciński rozpoczął 
faktycznie swoją codzienną pracę.

Ustawa sejmowa otwierała okres intensywnych prac organizacyjnych, mających 
na celu ostateczne ukształtowanie uniwersytetu, które od października 1985 roku 
pokrywały się dodatkowo z działalnością dydaktyczną uczelni. Ostatecznie po wielu 
sporach, decyzją ministra z 15 lipca 1985 roku powołano w Uniwersytecie Szcze-
cińskim cztery wydziały: Wydział Humanistyczny, Wydział Ekonomiczny, Wydział 
Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny i Wydział Biologii i Nauk o Morzu. Strukturę 
uczelni uzupełniły dwa instytuty na prawach wydziału: Instytut Prawa i Admini-
stracji i Instytut Kultury Fizycznej oraz Biblioteka Główna z filiami. Ta ostatnia 
powstała z połączenia Biblioteki Głównej WSP z Biblioteką Wydziału Inżynieryjno- 
-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. W momencie powstania w systemie 
bibliotecznym US, obejmującym Bibliotekę Główną i podległe jej filie, znajdowa-
ło się ponad 452 tys. woluminów zbiorów. Warto także dodać, że do 1989 roku 
zbiory sieci bibliotecznej US wzrosły do 545 tys. woluminów. Ostateczny kształt 
organizacyjny uczelni został zatwierdzony zarządzeniem rektora z 12 września 1985 
roku. Zrezygnowano wówczas z utworzenia dwóch wydziałów ekonomicznych oraz 
podziału Wydziału Humanistycznego. Kadrę uczelni tworzyło wówczas 36 profe-
sorów, 70 docentów, 4 doktorów habilitowanych oraz 470 adiunktów i asystentów 

30 Nr 121, Decyzja Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, z 31.10.1984 r., w sprawie 
powołania Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytet Szczeciński od inicjaty-
wy…, s. 372–374.
31 Nr 160, Program uroczystości inauguracji pierwszego roku akademickiego w Uniwersytecie Szcze-
cińskim, Uniwersytet Szczeciński od inicjatywy…, s. 477–478.
32 Z. Puchalski, E. Włodarczyk, Na drodze…, s. 35–38.
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(doktorów i magistrów)33. Pracownicy obsługi wywodzili się z dawnej Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej oraz z Politechniki Szczecińskiej.

Od początku istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego dużą wagę przykładano 
do uzupełnienia kadry naukowo-dydaktycznej. Naukowcom oferowano godziwe 
warunki płacowe oraz mieszkania przy wydatnym wsparciu miasta i władz woje-
wódzkich, jednak możliwości pozyskiwania kadry z zewnątrz nie zawsze zaspokajały 
rosnące potrzeby uczelni. Do trudnych problemów należało zaliczyć także skrom-
ną infrastrukturę uniwersytetu oraz brak często podstawowej aparatury badawczej. 
Ta ostatnia słabość zniechęcała wielu naukowców do przyjęcia szczecińskiej oferty. 
Kłopoty z niedostateczną infrastrukturą, reglamentacja materiałów budowlanych, 
niezbędnych nawet do bieżących remontów, spowodowały, że do życia powołano 
zespół koordynacyjny z udziałem wicewojewody szczecińskiego i wiceprezydenta 
miasta Szczecina. W efekcie działania zespołu w latach 1985–1986 przeprowadzono 
podstawowe remonty posiadanych obiektów. Ostatecznie uniwersytet dysponował 
ośmioma obiektami po dawnej WSP o powierzchni około 20 tys. m2, trzema bu-
dynkami otrzymanymi od Politechniki Szczecińskiej o łącznej powierzchni około 
15 tys. m2 oraz czterema obiektami przekazanymi przez władze państwowe o po-
wierzchni około 10 tys. m2. W 1985 roku kadrze uczelni zapewniono 30 mieszkań, 
a w kolejnych trzech latach (1986–1988) przekazywano szkole po 10 mieszkań rocz-
nie. W 1986 roku rozpoczęto budowę hotelu asystenckiego, liczącego 96 mieszkań, 
mającego rozwiązać problemy mieszkaniowe młodszej kadry naukowej. Dodatkowo 
zdecydowano się wówczas na budowę dużego domu studenckiego na 700 miejsc. 
Wreszcie ze środków wojewody i z dobrowolnych składek szczecińskich firm uzy-
skano 10 mln zł na zakup najniezbędniejszej aparatury naukowej. Mimo znaczącej 
poprawy w pierwszych latach funkcjonowania Uniwersytetu Szczecińskiego, uczelni 
najbardziej doskwierały braki kadry naukowej oraz zbyt skromna do potrzeb in-
frastruktura szkoły. Nie udało się wówczas pozyskać obiektów koszarowych przy 
ul. Narutowicza i al. Piastów, w związku z czym część jednostek uczelnianych funk-
cjonowała w barakach (Instytut Historii czy Wydział Prawa i Administracji). Bra-
kowało także miejsc w akademikach, chociaż starano się ten stan złagodzić dzięki 
pomocy Politechniki Szczecińskiej.

W roku akademickim 1985–1986 na pierwszy rok studiów przyjęto 755 stu-
dentów, którzy byli kształceni na 18 kierunkach studiów, w tym na 11 nauczyciel-
skich. Cała uczelnia w pierwszym roku działania, tj. ze studentami dawnej WSP 

33 Uniwersytet Szczeciński…, s. 46–47.
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i Wydziału Ekonomicznego, liczyła około 4,5 tys. słuchaczy. W kolejnych trzech 
latach działalności (lata akademickie 1986/1987, 1987/1988 i 1988/1989) w mury 
szkoły wstępowało corocznie około 1000 osób, a liczba studentów przekroczyła w po-
łowie 1988 roku 6 tys. (łącznie 6587 studentów w tym 4223 w trybie stacjonarnym, 
a 2364 zaocznym). W październiku 1989 roku Uniwersytet Szczeciński kształcił już 
łącznie 8200 studentów na 20 kierunkach i 16 studiach podyplomowych. W tej licz-
bie pierwszy rok kształcenia w 1989 roku rozpoczynało 1090 studentów dziennych 
i 750 studentów zaocznych34.

Przełomowe wydarzenia 1989 roku, zmieniające polityczne oblicze kraju, zasta-
ły Uniwersytet Szczeciński w trakcie stopniowego powiększania potencjału nauko-
wego oraz mozolnej rozbudowy infrastruktury. Nowe impulsy rozwojowe, a przede 
wszystkim masowe kształcenie na poziomie wyższym stanowiły poważne wyzwanie, 
z którym musiały się zmierzyć także władze szczecińskiej uczelni. Dawało to uni-
wersytetowi znaczne przyspieszenie rozwojowe, ale też stwarzało wiele potencjalnych 
zagrożeń.

34 T. Wierzbicki, Kadencja rektora Kazimierza Jaskota (1985–1989), w: Uniwersytet…, s. 46–47.
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Uczelnie Szczecina w III RP

Uwagi wstępne

W 1989 roku w Szczecinie funkcjonowały następujące uczelnie: istniejący zaledwie 
cztery lata Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Szczecińska, Akademia Rolnicza, 
Pomorska Akademia Medyczna oraz Wyższa Szkoła Morska. W ciągu następnych 
ponad 25 lat zaszły w nich zmiany organizacyjne, podniosła się ranga niektórych 
z nich, a inne przeszły fuzję tworząc nową uczelnię. W roku 2010 pojawiła się na 
mapie akademickiego Szczecina jeszcze jedna, ale jakże ważna dla rozwoju kultury 
w regionie szkoła, Akademia Sztuki. Historię rozwoju szczecińskiego szkolnictwa 
wyższego po roku 1989 należy zacząć jednak od krótkiego szkicu reform eduka-
cyjnych, do jakich doszło w III Rzeczypospolitej Polskiej, co pozwoli na osadzenie 
naszego ośrodka akademickiego w kontekście ogólnopolskim.

Przemiany polityczne w 1989 roku pociągnęły za sobą wiele innych poważniej-
szych konsekwencji natury społecznej i gospodarczej. Zmiany nie ominęły również 
środowisk akademickich, które stanęły przed nowym wyzwaniem, za jakie można 
uznać wykształcenie kadry specjalistów i elity społecznej zdolnej do pokierowania 
krajem w przeobrażającej się rzeczywistości, w której znaczącą rolę odegrać mia-
ło społeczeństwo oparte na wiedzy. Aby tego dokonać, należało jednak stopniowo 
reformować szkolnictwo wyższe tak, by móc osadzić je w europejskiej przestrzeni 
edukacyjnej1.

1 Zob. S. Waltoś, Korzenie współczesnego szkolnictwa wyższego – ścieżki tradycji, w: Szkolnictwo 
wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Rzeszów 2008, s. 47; 
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Podstawowym aktem prawnym, na jakim oparty był w pierwszych 15 latach 
swojego istnienia system szkolnictwa wyższego w III RP, była Ustawa o szkolnictwie 
wyższym z 12 września 1990 roku. Po jej wprowadzeniu rozpoczął się w Polsce okres 
ogromnego przyrostu liczby szkół wyższych, przede wszystkim niepublicznych. Upo-
wszechnienie dostępu do edukacji wyższej nie odbiło się jednak pozytywnie na pozio-
mie kształcenia2. Rok 1999 przyniósł podpisanie deklaracji bolońskiej, co oznaczało 
konieczność dostosowania polskiego szkolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. 
Kolejny rok w tym kalendarium, o którym trzeba wspomnieć, to rok 2004, kiedy 
to Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, co oznaczało konieczność realizacji 
postulatów strategii lizbońskiej, według której kluczem do rozwoju była edukacja 
i kształcenie. Stało się jasne, że obowiązująca prawie 15 lat ustawa o szkolnictwie 
wyższym musi zostać zastąpiona nową, bardziej odpowiadającą współczesności3. 
Wprowadzono więc w życie ustawę z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyż-
szym (Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365), która kilkakrotnie nowelizowana obowiązuje 
do dzisiaj4. Za jedną z widoczniejszych zmian uznać można wprowadzenie trzech 
stopni podziału studiów, a mianowicie na licencjackie, magisterskie i doktoranckie 
oraz uznanie nowej matury za podstawę do przyjęcia na uczelnię. Wszystkie te zmia-
ny legislacyjne dotyczyły także szczecińskich uczelni. Obecnie szkolnictwo wyższe 
w Polsce boryka się z problemem zmniejszającej się liczby studentów, zwłaszcza na 
uczelniach o profilu humanistycznym. Kurcząca się liczba kandydatów odczuwalna 
jest szczególnie dla finansów poszczególnych szkół wyższych, przekłada się także 
na poziom zatrudnienia kadry akademickiej i administracji. Warto zwrócić również 
uwagę na kilka faktów i zjawisk dotyczących akademickiego Szczecina, o których 
pisał na łamach „Przeglądu Uniwersyteckiego” prof. Marek Wołoszyn5. Mimo że 
liczba członków szczecińskiej społeczności akademickiej wynosi prawie 80 tys., bra-
kuje międzyuczelnianej kooperacji środowiska naukowego. Brakuje również bujnego 
życia akademickiego, pod czym autor artykułu rozumie życie kulturalne, naukowe 

por. M. Hermanowicz, Zmiany ilościowe w systemie szkolnictwa wyższego w III Rzeczypospolitej cz. 1, 
„Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego” 2013, nr 9, www.sawp.org.pl/biuletyny/nr-9/91-zmiany-ilociowe-w-systemie-szkolnictwa
-wyszego-w-iii-rzeczypospolitej (16.01.2016).
2 A. Dziedziczak-Foltyn, O reformowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1989–2009 i towa-
rzyszącej temu debacie publicznej, „Przegląd Socjologiczny” 2009, LVIII/3, s. 51–76; OECD Reviews 
of Tertiary Education Poland 2007, www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/8c0fe7fdd6df5df0de-
e02353d5741294.pdf (18.01.2016).
3 A. Dziedziczak-Foltyn, O reformowaniu szkolnictwa…, s. 55–56.
4 Stan na dzień 18.01.2016 r.
5 M. Wołoszyn, Szczecin – nowe miasto akademickie, „Przegląd Uniwersytecki” 2011, nr 4–6 (221–
223), s. 13–15.
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i sportowe. Ogromne rozproszenie obiektów akademickich nie sprzyja procesom 
integracyjnym. Faktycznie, obiekty poszczególnych uczelni rozsiane są po mieście, 
gdzieniegdzie tworząc małe enklawy, jak na przykład kampus przy ulicy Żołnierskiej 
czy w rejonie ulicy Piastów. Zgodzić się należy z prof. Wołoszynem, że „brak jest 
w mieście i w środowisku akademickim Szczecina wizji na zintegrowanie przestrzen-
ne uczelni w mieście”, co nie pozwala na zbudowanie „silnego ośrodka o ciekawym 
i bogatym życiu akademickim”6. Pomimo tych niedogodności w zagospodarowaniu 
przestrzennym uczelnie w Szczecinie starają się pokazać w samym mieście i regionie, 
organizując różnego rodzaju wydarzenia, takie jak wyjazdy studyjne, noce naukow-
ców czy też zajęcia dla seniorów.

Opisywanie akademickiego Szczecina po 1989 roku sprawia wiele problemów 
badaczowi zainteresowanemu tą tematyką. Po pierwsze, historia uczelni spisywana 
jest zazwyczaj z okazji rocznic ich istnienia lub wspominana w innych opracowa-
niach dotyczących historii szkolnictwa wyższego7. Autorzy piszący do ksiąg jubi-
leuszowych często koncentrują się na okresie poprzedzającym 1989 rok, ważniejsze 
wydaje się zachowanie od zapomnienia początków istnienia poszczególnych szkół niż 
opisanie stanu obecnego. Po drugie, wbrew pozorom, utrudniony jest również dostęp 
do materiałów, które powinny znajdować się w archiwach poszczególnych uczelni, 
co wynika raczej ze słabego stopnia zorganizowania tych komórek w poszczególnych 
szkołach niż ze złej woli władz dotyczącej udostępniania tych materiałów8. Ewen-
tualne życie uczelni w ostatnich latach najczęściej opisywane jest więc w krótkich 

6 Tamże, s. 14.
7 Dla omawianego okresu zob. Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytety Szczecińskiego, red. K. Pi-
koń, Gliwice 2009; Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów 1985–2010, red. W. Stę-
piński, W. Tarczyński, Szczecin 2010; Księga jubileuszowa Uniwersytetu Szczecińskiego 1985–2015, 
oprac. L. Wątróbski, Szczecin 2015; Uniwersytet Szczeciński: prekursorzy, założyciele, ludzie nauki, 
red. J. Stanielewicz, W. Stępiński, E. Włodarczyk, Szczecin 2015; Czterdziestolecie Akademii Rolniczej 
w Szczecinie 1954–1994, red. J. Jasnowska, Szczecin 1995; 50 lat Akademii Rolniczej w Szczecinie, red. 
L. Pałasz, Szczecin 2004; Album 50-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej: nauczyciele i wychowanko-
wie, red. E. Miętkowski, Szczecin 1998; V-dziesięciolecie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 
1988–1998, red. E. Miętkowski, Warszawa 1998; Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie, red. I. Kojder, Szczecin 2008; Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947–1997, red. 
I. Dunin-Kwinta, A. Walczak, S. Kuszmider, Szczecin 1997; Kadry Morskie Rzeczpospolitej T. 1 Polska 
Marynarka Handlowa Handlowa. Absolwenci Szkół Morskich 1922–1999, red. J.K. Sawicki, wyd. 2, 
Gdynia 2000; Kadry Morskie Rzeczpospolitej T. 4 Polska Marynarka Handlowa. Absolwenci uczelni 
morskich Gdyni i Szczecina 2000–2005, red. J.K. Sawicki, Gdynia 2007; Kadry Morskie Rzeczpospolitej 
T.6 Polska Marynarka Handlowa. Kadra, absolwenci i słuchacze Akademii Morskiej w Szczecinie, red. 
J.K. Sawicki, Gdynia 2012.
8 Obecnie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, każda z omawianych szcze-
cińskich uczelni ma archiwum, z prawem do wieczystego przechowywania dokumentów wytworzo-
nych w toku działania instytucji, jaką jest szkoła wyższa. Niestety, oprócz Uniwersytetu Szczecińskiego 
i Akademii Morskiej, gdzie istnieją dobrze zorganizowane archiwa, trudno stwierdzić, jak funkcjonują 
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artykułach rozproszonych w czasopismach wydawanych przez szkoły wyższe. Po-
mocne są także administracje poszczególnych uczelni, dzięki dostępowi do konkret-
nych informacji, zwłaszcza statystycznych, ale również o charakterze prawnym mogą 
dostarczyć niezbędnych informacji9.

Ze względu na ograniczenia objętościowe w rozdziale podjęto próbę synte-
tycznego opisania przemian rozwoju szkolnictwa wyższego w Szczecinie po 1989 
roku. Omówiono następujące uczelnie: Uniwersytet Szczeciński, Akademię Rolniczą 
i Politechnikę Szczecińską, które w 2009 roku połączyły się tworząc Zachodniopo-
morski Uniwersytet Technologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Akademię 
Morską oraz najmłodszą z uczelni, bo istniejąca od 2010 roku – Akademię Sztuki. 
Przedstawiono zarys najnowszej historii poszczególnych szkół wraz z ich przemia-
nami organizacyjnymi. Jako uzupełnienie podano informacje dotyczące władz rek-
torskich oraz dane statystyczne odnoszące się do liczby studentów i absolwentów 
z podziałem na lata akademickie.

Uniwersytet Szczeciński

Historia Uniwersytetu Szczecińskiego zaczyna się oficjalnie w 1985 roku, kiedy po 
latach doprowadzono do utworzenia w Szczecinie uniwersytetu i inaugurowano na 
nim pierwszy rok akademicki10. W roku 1989 Uniwersytet Szczeciński był uczel-
nią młodą, zaledwie czteroletnią. Zgodzić się należy również z obecnym rektorem 
– Edwardem Włodarczykiem, że była to w momencie powołania uczelnia „słaba”11 
choć największa, jeśli rozpatrywać liczbę kształconych studentów, która zresztą rosła 
wręcz lawinowo do roku 2006.

takie komórki na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i Pomorskim Uniwersytecie 
Medycznym.
9 Chciałbym podziękować za okazaną pomoc w przygotowaniu niezbędnych informacji dotyczących 
przemian w strukturach organizacyjnych, liczby studentów i absolwentów oraz władz rektorskich po-
szczególnych uczelni następującym paniom: Alicji Kacprzak z Działu ds. Studenckich ZUT, Magdalenie 
Abramowskiej z Działu Organizacyjno-Prawnego AM, Agnieszce Lisowskiej z Biura Promocji AS, Alicji 
Kaszubowskiej z Biura Rektora PUM, Urszuli Jankowskiej z Działu Spraw Osobowych US oraz panu 
Przemysławowi Królowi z Działu Spraw Studenckich US. Wszelkie dane statystyczne i zestawienia, jeśli 
nie zaznaczono inaczej, pochodzą z danych przesłanych przez powyższe osoby. 
10 Uniwersytet Szczeciński powstał z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie oraz 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej ustawą z 21.07.1984 r. 
Zob. K. Jaskot, Uniwersytet Szczeciński od inicjatywy do inauguracji, Szczecin 1992.
11 E. Włodarczyk, Pomorska Uczelnia. Jubileusz 30-lecia US. Przemówienie wygłoszone na uroczy-
stym senacie Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 28 maja 2015 r. w Sali koncertowej Filharmonii im. 
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, „Przegląd Uniwersytecki” 2015, nr 4–6, s. 7.
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Uniwersytet Szczeciński rozwijał się nie tylko pod względem liczby kształco-
nych studentów, ale także naukowym, o czym świadczy chociażby wzrost liczby wy-
działów z pięciu w roku 1989, do 11 w 2016 roku. Wszystkie wydziały Uniwersyte-
tu, z wyjątkiem Zamiejscowego Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Gorzowie 
Wielkopolskim, mają prawa do nadawania stopnia doktora przynajmniej w jednej 
dyscyplinie, a aż osiem wydziałów ma prawdo do nadawania stopnia doktora habili-
towanego w następujących dyscyplinach: biologia, językoznawstwo, historia, peda-
gogika, ekonomia, nauki o zarządzaniu, geografia, prawo, teologia oraz finanse12. 
Liczba uprawnień do nadawania poszczególnych stopni naukowych uzależniona jest 
w znacznej mierze od liczby samodzielnych pracowników naukowych. W sprawoz-
daniu z działalności Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 1993–199613, znaleźć 
można informację o liczbie 817 nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uni-
wersytecie Szczecińskim. W tej liczbie znajduje się 155 profesorów, w tym 30 – pro-
fesorów zwyczajnych. W 2016 roku ogólna liczba zatrudnionych nauczycieli akade-
mickich wzrosła do 1103 osób14. Liczba profesorów wzrosła do 319, w porównaniu 
z 1993 rokiem, z czego 83 to tytuły naukowe profesora. Oprócz nauczycieli akade-
mickich, którzy obecnie kształcą studentów na 72 kierunkach studiów15, na Uniwer-
sytecie Szczecińskim zatrudnionych jest 839 pracowników administracji i obsługi 
odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie uczelni. Uniwersytet wydaje również 
swoje czasopismo „Przegląd Uniwersytecki”.

Oprócz rozwoju naukowo-dydaktycznego Uniwersytet rozwijał także swo-
ją bazę lokalową, która niestety pozostaje rozproszona. Z ważniejszych osiągnięć 
w omawianym okresie można wymienić przeprowadzkę władz uczelni z Zamku 
Książąt Pomorskich, w lutym 1995 roku, do wyremontowanego budynku przy 
obecnej al. Papieża Jana Pawła II 22a. W roku 1996 odkupiono od Skarbu Państwa 
kompleks koszarowy przy al. Piastów 40b, w którym obecnie przeprowadzany jest 
gruntowny remont. We wspomnianym kampusie mieszczą się Wydział Filologiczny, 
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, część Wydziału Prawa i Admini-
stracji oraz nowo powstała Biblioteka Międzywydziałowa16. W roku 1997 pozyskano 

12 Dane wygenerowane z systemu POL-on 10.03.2016 r.
13 Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 1993–1996, Szczecin 1996, 
s. 135, Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego, zasób własny. Liczby dotyczące zatrudnionych pra-
cowników stanowią sumę zatrudnionych na etacie, drugim etacie i niepełnozatrudnionych.
14 Stan zatrudnienia na 31.01.2016 r. Dane otrzymane z Działu Spraw Osobowych Uniwersytetu 
Szczecińskiego.
15 Informacja uzyskana z Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego.
16 Remont Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, red. R. Gaziński, A. Łuc, M. Różycka, Szczecin 
2015.
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niedokończone obiekty centrum prasowo-poligraficznego przy ul. Cukrowej i Kra-
kowskiej, gdzie siedzibę mają wydziały: Humanistyczny oraz Zarządzania i Ekono-
miki Usług (ten ostatni w biurowcu FAMABUDU). Z nowych dużych inwestycji 
należy wymienić powstanie Service Inter Lab przy Wydziale Zarządzania i Ekono-
miki Usług, uruchomienie Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowie-
ka w wyremontowanym budynku przy ul. Narutowicza oraz najnowszy budynek 
Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych przy ul. Tarczyńskiego.

Struktura organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego przechodziła liczne 
zmiany od 1989 roku, kiedy to funkcjonowały następujące wydziały: Humanistycz-
ny, Ekonomiczny, Matematyki, Fizyki i Chemii, Biologii i Nauk o Morzu, Prawa 
i Administracji oraz Instytut Kultury Fizycznej. W roku 1990 Wydział Matematyki, 
Fizyki i Chemii zmienił nazwę na Wydział Matematyczno-Fizyczny. W tym samym 
roku z Instytutu Ekonomiki i Transportu Wydziału Ekonomicznego powstał Wy-
dział Transportu i Łączności. W 1992 roku z Wydziału Biologii i Nauk o Morzu oraz 
Instytutu Kultury Fizycznej utworzono Wydział Przyrodniczy. Do 2003 roku Uni-
wersytet Szczeciński składał się z sześciu wydziałów. Wydział Ekonomiczny w 1997 
roku przekształcono w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, a Wydział 
Transportu i Łączności w 1999 roku w Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
Nowy, siódmy Wydział Teologiczny powstał w 2003 roku, a w 2005 roku powołano 
w Jarocinie Zamiejscowy Wydział Administracji. Dwa lata później z Wydziału Hu-
manistycznego wyłączono jednostki, które utworzyły nowy Wydział Filologiczny. 
Podobnie w 2008 roku powstał z jednostek wydzielonych z Wydziału Nauk Przyrod-
niczych – Wydział Nauk o Ziemi. Rok 2011 był rekordowy pod względem rozrostu 
organizacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Z Wydziału Nauk Przyrodniczych 
wyodrębniono Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz powstały dwa 
wydziały zamiejscowe: Społeczno-Ekonomiczny – w Gorzowie Wielkopolskim oraz 
Ekonomii – w Wałczu. W roku 2015 zlikwidowano Zamiejscowy Wydział Admi-
nistracji w Jarocinie, funkcjonujący do 30 czerwca tego roku, który od dnia 1 lipca 
połączono z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym w Gorzowie Wielkopolskim. 
Do  końca roku akademickiego 2014/2015 funkcjonował również Zamiejscowy 
Wydział Ekonomiczny w Wałczu. Obecnie w skład Uniwersytetu Szczecińskiego 
wchodzi 11 wydziałów: Humanistyczny, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Ma-
tematyczno-Fizyczny, Nauk Przyrodniczych, Prawa i Administracji, Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, Teologiczny, Filologiczny, Nauk o Ziemi, Kultury Fizycznej 
i Promocji Zdrowia oraz Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzo-
wie Wielkopolskim.
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Kadencje rektorów i prorektorów Uniwersytetu Szczecińskiego  
w latach 1990–201617

1990–1993 
Rektor – Tadeusz Wierzbicki
Prorektor ds. Nauki – Władysław Janasz
Prorektor ds. Kształcenia – Marek Baumgart

1993–1996
Rektor – prof. zw. dr hab. Hubert Bronk
Prorektor ds. Nauki – prof. zw. dr hab. inż. Jan Purczyński
Prorektor ds. Organizacja i Rozwoju –dr hab. Andrzej Bałaban prof. US
Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. Janusz Faryś

1996–1999 
Rektor – prof. zw. dr hab. Hubert Bronk
Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski
Prorektor ds. Nauki – prof. zw. dr hab. inż. Jan Purczyński
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą – dr hab. prof. US Stanisław 

Musielak

1999–2002
Rektor – prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski
Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Henryk Babis prof. US
Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju – dr hab. Stanisław Czepita prof. US

2002–2005 
Rektor – prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski
Prorektor ds. Kształcenia i Akredytacji – dr hab. Henryk Babis prof. US
Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko
Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju – dr hab. Mirosław Rutkowski prof. US

2005–2008
Rektor – prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prorektor ds. Studenckich – dr Kinga Flaga-Gieruszyńska 
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju – prof. dr hab. Józef Perenc

17 Opracowano na podstawie Składów osobowych przechowywanych w Archiwum US.
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Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Mirosław Rutkowski prof. US
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Andrzej Wit-

kowski

2008–2012
Rektor– prof. dr hab. Waldemar Tarczyński
Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Mirosława Gazińska prof. US
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju – prof. dr hab. Józef Perenc
Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Andrzej Wit-

kowski

2012–2016 
Rektor – prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Prorektor ds. Studenckich – dr hab. Jacek Buko prof. US
Prorektor ds. Finansów i Rozwoju – prof. dr hab. Waldemar Gos
Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. Jacek Styszyński prof. US
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Marek Górski

Liczba studentów i absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1989–2015

Rok Liczba studentów Liczba absolwentów
1 2 3

1989 7 800 993
1990 8 474 1 120
1991 9 520 1 307
1992 11 198 1 433
1993 13 503 1 517
1994 16 603 1 877
1995 18 677 2 123
1996 21 439 2 526
1997 24 716 5 220
1998 26 535 6 376
1999 27 506 6 694
2000 26 948 5 163
2001 28 851 5 597
2002 31 442 6 166
2003 32 010 7 042
2004 34 632 7 622
2005 33 267 7 910
2006 34 221 7 920
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1 2 3

2007 32 110 7 713
2008 30 039 7 297
2009 28 426 7 165
2010 25 298 8 116
2011 22 703 7 458
2012 19 725 6 642
2013 17 950 5 351
2014 16 329 4 675
2015 15 045 4 355

Źródło:  opracowanie własne na podst. Sprawozdań GUS S-10 za lata 1989–1996 przechowywanych 
w Archiwum US syg. 89/11–89/36. Pozostałe lata na podstawie danych otrzymanych z Dzia-
łu Spraw Studenckich US.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Akademia Rolnicza  
i Politechnika Szczecińska)

Akademia Rolnicza w Szczecinie rozpoczęła swą działalność jako Wyższa Szkoła Rol-
nicza w 1954 roku. W interesujący nas okres weszła więc obchodząc 35-lecie swojego 
istnienia. Początki demokratycznych przemian, jak dla pozostałych szczecińskich 
uczelni, nie były dla akademii łatwe18. Cięcia budżetowe w szkolnictwie wyższym 
zmusiły uczelnię do ograniczenia remontów i dużych redukcji etatów, jak np. w 1992 
roku, kiedy to zwolniono z pracy 144 osoby. Jest to liczba duża, biorąc pod uwagę, że 
uczelnia kształciła w tym okresie nieco ponad 2000 studentów. Pomimo problemów 
udawało się jednak rozwijać potencjał naukowy uczelni, co przekładało się również 
na rosnącą liczbę studentów. Akademia Rolnicza w omawianym okresie kształciła 
na czterech wydziałach i ta liczba nie zmieniła się do momentu połączenia się z Po-
litechniką Szczecińską w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 2009 
roku. Najstarszym i jedynym w momencie powołania do życia uczelni w 1954 roku 
był Wydział Rolnictwa, który w 2001 roku przemianowano w Wydział Kształto-
wania Środowiska i Rolnictwa19. Drugim wydziałem, powstałym w 1966 roku, był 
Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, który w 2001 roku zmienił 

18 W przeciwieństwie do innych szkół wyższych, w kronice Akademii Rolniczej w Szczecinie są one 
czasem opisane ze szczegółami. Zob. M. Grodek, Kalendarium, w: Czterdziestolecie Akademii Rolniczej 
w Szczecinie 1954–1994, red. J. Jasnowska, Szczecin 1995, s. 10–29. 
19 Niniejsze zestawienie oparte jest na „Informacji dotyczącej organizacji Politechniki Szczeciń-
skiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie w latach 1989 do 2016”, którą otrzymałem drogą mailową 
od Pani Alicji Kacprzak 1.02.2016 r. Szczegółowe informacje o kierunkach kształcenia i zmianach 
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nazwę na Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa20. Trzeci – Wydział Zootechniczny 
powstał w roku 1955, ale został połączony w 1957 roku z Wydziałem Rolniczym, by 
na nowo ukonstytuować się w 1968 roku, zaś w 1999 roku przemianowany został 
na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt. Najmłodszy – Wydział Ekonomiki 
i Organizacji Gospodarki Żywnościowej powołano z inicjatywy środowisk ekono-
mistów rolnych Akademii Rolniczej w 1987 roku. Zmienił swoją nazwę na Wydział 
Ekonomiczny w grudniu 2008 roku.

Drugą uczelnią, która w 2009 roku weszła w skład Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Szczecińskiego, była Politechnika Szczecińska. Uczelnia ta swoimi ko-
rzeniami sięga 1946 roku, kiedy to powstała w Szczecinie Szkoła Inżynierska. W roku 
1955 podjęto decyzję utworzenia na jej bazie Politechniki Szczecińskiej. W 1989 roku 
uczelnia o profilu technicznym kształciła na czterech istniejących wówczas wydzia-
łach nieco ponad 2 tys. studentów. Do istniejących od początku omawianego okre-
su wydziałów: Budownictwa i Architektury, Elektrycznego, Mechanicznego oraz 
Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej dołączyły w 1991 roku – Wydział 
Techniki Morskiej oraz w 1999 roku – Wydział Informatyki. Struktura Politechniki 
pozostawała właściwie stabilna do momentu połączenia się z Akademią Rolniczą 
w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Jedyną zmianą było przekształ-
cenie Wydziału Mechaniki w Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Rok 2009 był dla Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej rokiem prze-
łomowym. 1 stycznia tego roku swoją działalność rozpoczął Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny, który powstał z połączenia obu wspomnianych uczel-
ni. Oficjalna droga, zwieńczona fuzją, rozpoczęła się jednak już kilka lat wcześniej. 
5 lipca 2007 roku zarówno senat Akademii Rolniczej, jak i Politechniki Szczeciń-
skiej podjęły jednobrzmiące uchwały o połączeniu obu uczelni i powstaniu nowego 
uniwersytetu. Kolejnym krokiem w procesie łączenia było poparcie uchwał przez 
Konwenty Samorządów Studenckich i Sejmiki Doktorantów obu uczelni w stycz-
niu 2008 roku. Nowe uczelnie powoływane są do życia przez odpowiednią usta-
wę uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej, do czego doszło 5 września 2008 roku. 
30 września ustawę powołującą ZUT podpisał ówczesny prezydent Lech Kaczyński. 
Swoistym dopełnieniem całego procesu legislacyjnego było mianowanie 1 grudnia 
2008 roku przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką rektora 

organizacyjnych z konkretnymi datami zob. Czterdziestolecie Akademii Rolniczej w Szczecinie 1954–
1994, red. J. Jasnowska, Szczecin 1995; 50 lat Akademii Rolniczej w Szczecinie, red. L. Pałasz, Szczecin 
2004.
20 Co ciekawe, Wydział ten został przeniesiony do Szczecina z Olsztyna. Czterdziestolecie Akademii 
Rolniczej…, s. 134–138.
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dla nowo powstałej uczelni, którym został prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kierno-
życki. 

Nowa uczelnia składała się z dziesięciu wydziałów, z czego cztery wprowadziła 
do niej Akademia Rolnicza, a sześć Politechnika Szczecińska. Wydziały te to: Bio-
technologii i Hodowli Zwierząt, Ekonomiczny, Kształtowania Środowiska i Rol-
nictwa, Nauk o Żywności i Rybactwa, Budownictwa i Architektury, Elektryczny, 
Informatyki, Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Techniki Morskiej oraz Tech-
nologii i Inżynierii Chemicznej. Uczelnia w momencie połączenia kształciła około 
15 tys. studentów na 35 kierunkach studiów, z czego 21 było kierunkami politech-
nicznymi, a 14 – rolniczymi. W momencie powstania Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny miał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 17 dzie-
dzinach naukowych oraz uprawnienia do występowania o tytuł naukowy bądź 
nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziewięciu dyscyplinach. Warto wspo-
mnieć, że oprócz około 1100 pracowników obsługi i administracji odpowiedzialnych 
za sprawne funkcjonowanie uczelni drugie tyle kształciło studentów i prowadziło 
badania naukowe – wśród nich 126 profesorów tytularnych, 154 doktorów habilito-
wanych, 705 doktorów oraz 177 innych pracowników naukowo-dydaktycznych i dy-
daktycznych21. Uczelnia rozpoczęła również wydawanie swojego czasopisma „Forum 
Uczelniane”, które zastąpiło dotychczasowe wydawnictwa obu szkół wyższych.

W styczniu 2014 roku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ob-
chodził 5-lecie swojego istnienia. W ciągu tych pięciu lat następował proces scala-
nia organizacyjnego istniejących wcześniej osobno uczelni, co przejawiło się choćby 
uchwaleniem statutu, stworzeniem strategii rozwoju uczelni, spisaniem regulaminu 
studiów czy też jednolitego regulaminu premiowania pracowników niebędących na-
uczycielami akademickimi. Nie zmieniła się liczba pracowników, wynosząca jak pięć 
lat wcześniej, około 2200 osób, ale za to, jak w przypadku innych szkół wyższych, 
zmalała liczba studentów do 13 tys. Nie wpłynęło to jednak na zmniejszenie liczby 
oferowanych kierunków studiów, która wzrosła z 35 do 48; zwiększyła się także do 
18 (o jeden) liczba dziedzin, w których uczelnia miała uprawnienia nadawania stop-
nia doktora i aż o trzy (do 12) liczba dziedzin/dyscyplin, w których można było nada-
wać stopień doktora habilitowanego. Oprócz adaptacji istniejących już budynków 
udało się zrealizować budowę nowych, takich jak Centrum Dydaktyczno-Badawcze 
Nanotechnologii, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opako-
waniowych oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii22.

21 Łączymy się, „Forum Uczelniane” 2009, nr 1(1), s. 5.
22 Obrady senatu …w styczniu, „Forum Uczelniane” 2015, nr 1(21), s. 3–4.
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Kadencje rektorów i prorektorów Akademii Rolniczej  
w latach 1990–2008

1990–1993
Rektor – prof. dr hab. Remigiusz Węgrzynowicz
prof. dr hab. Edward Dreszczyk
prof. dr hab. Jarosław Prabucki
prof. dr hab. Edward Kołakowski

1993–1996
Rektor – prof. dr hab. Marian Piech
prof. dr hab. Stanisław Dzienia
prof. dr hab. Jerzy Kortz
prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki

1996–1999
Rektor – prof. dr inż. Arkadiusz Kawęcki
prof. dr hab. Lech Pałasz
prof. dr hab. Danuta Rzepka-Plevneš
prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki

1999–2002
Rektor – prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak
prof. dr hab. Sławomir Stankowski
dr hab. Jolanta Zieziula, prof. nadzw.
prof. dr hab. Stanisław Krzykawski

2002–2005
Rektor – prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak
prof. dr hab. Jan Udała
prof. dr hab. Piotr Masojć
prof. dr hab. Stanisław Krzykawski (do 2003 r.),
prof. dr hab. Jolanta Janiszewska

2005–2008
Rektor – prof. dr hab. inż. Jan Bronisław Dawidowski
prof. dr hab. Jolanta Janiszewska
prof. dr hab. Krzysztof Formicki
prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak
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2008–2012 (do 31.12.2008)
Rektor – prof. dr hab. inż. Jan Bronisław Dawidowski 
dr hab. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
prof. dr hab. Krzysztof Formicki
prof. dr hab. Artur Bartkowiak

Kadencje rektorów i prorektorów Politechniki Szczecińskiej  
w latach 1990–2008

1990–1993
Rektor – prof. dr hab. inż. Stanisław Skoczowski
dr hab. inż. Jerzy Szafko, prof. nadzw.
doc. dr hab. inż. Tadeusz Iglantowicz
prof. dr hab. inż. Stanisław Latour

1993–1996
Rektor – prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński
dr hab. inż. Ryszard Getka
dr hab. inż. Tadeusz Spychaj, prof. nadzw.
dr hab. inż. Wieńczysław Daca, prof. nadzw.

1996–1999
Rektor – prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński
dr hab. inż. Andrzej Brykalski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Tadeusz Spychaj, prof. nadzw.
dr hab. inż. Ryszard Getka

1999–2002
Rektor – prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki 
dr hab. inż. Andrzej Brykalski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Walerian Arabczyk, prof. nadzw.
dr hab. inż. Ryszard Coufal, prof. nadzw.

2002–2005
Rektor – prof. dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki
dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk
dr hab. inż. Ryszard Getka, prof. nadzw.
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2005–2008
Rektor – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw. 
dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk, prof. nadzw.
dr hab. inż. Ryszard Getka, prof. nadzw. 

2008–2012 (do 31.12.2008 r.)
Rektor – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw.
prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk
prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski

Kadencje rektorów i prorektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu  
Technologicznego w latach 2009–2016

2009–2010 (akt powołania przez MNiSW rektora ZUT z 21.11.2008 r.)
Rektor – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Jan Bronisław Dawi-

dowski
Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk 
Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw.
Prorektor ds. Studenckich – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

2010–2012
Rektor – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Jan Bronisław Dawi-

dowski
Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Ryszard Kaleńczuk 
Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw.
Prorektor ds. Studenckich – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

2012–2016
Rektor – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki
Prorektor ds. Kształcenia – dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. nadzw.
Prorektor ds. Studenckich – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw. 
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Liczba studentów i absolwentów Akademii Rolniczej, Politechniki Szczecińskiej  
oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w latach 1989–2015

Rok
Liczba 

studentów  
AR

Liczba 
absolwentów  

AR

Liczba 
studentów 

PS

Liczba 
absolwentów 

PS

Liczba 
studentów 

ZUT

Liczba 
absolwentów 

ZUT
1989 1 964 brak danych 2 328 brak danych – –
1990 1 996 277 2 437 267 – –
1991 2 002 297 2 842 301 – –
1992 2 481 291 3 471 346 – –
1993 3 258 354 4 581 327 – –
1994 4 171 277 5 861 349 – –
1995 5 216 311 7 253 370 – –
1996 5 675 579 8 379 494 – –
1997 6 275 785 9 282 751 – –
1998 6 947 971 10 556 1 119 – –
1999 7 580 1 397 10 389 1 246 – –
2000 8 596 1 464 11 802 1 563 – –
2001 9 663 1 516 12 308 1 576 – –
2002 10 223 2 044 12 296 1 952 – –
2003 10 942 2 161 11 797 2 006 – –
2004 11 115 2 139 11 591 2 036 – –
2005 9 997 2 076 11 591 2 053 – –
2006 8 861 1 839 10 298 2 053 – –
2007 7 345 2 141 9 897 1 653 – –
2008 6 083 1 831 9 306 1 777 – –
2009 – – – – 14 304 3 527
2010 – – – – 13 233 3 820
2011 – – – – 12 940 2 991
2012 – – – – 12 851 2 855
2013 – – – – 12 302 2 646
2014 – – – – 11 703 2 547
2015 – – – – 10 570 2 334

Źródło:  opracowanie własne na podst. informacji uzyskanych od Alicji Kacprzak z Działu ds. Stu-
denckich ZUT.

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Obecny Pomorski Uniwersytet Medyczny powołano do życia w roku 1948 jako 
Akademię Lekarską. Od 1949 do 1992 roku uczelnia oficjalnie nosiła nazwę Pomor-
ska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego. W roku 1992 zmieniono 
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nazwę na Pomorska Akademia Medyczna, pozbywając się swojego skądinąd nie-
mającego nic wspólnego z medycyną patrona23. W roku 1989 w skład Pomorskiej 
Akademii Medycznej wchodziły dwa wydziały lekarskie. W roku 1992 II Wydział 
Lekarski przekształcono w Wydział Stomatologii, co wynikało z tego, że kształco-
no tam wyłącznie studentów stomatologii24. Liczba wydziałów pozostawała stała do 
roku akademickiego 2001/2002, kiedy to powołano Wydział Pielęgniarski, który 
trzy lata później, 12 maja 2004 roku, zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu. 
1 marca 2007 roku Wydział Stomatologiczny przekształcił się w Wydział Lekar-
sko-Stomatologiczny. Do ostatniej zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni na 
poziomie wydziałowym doszło w 2008 roku, kiedy powołano do życia Wydział Le-
karsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej. Obecnej Pomorski Uniwer-
sytet Medyczny ma więc cztery wydziały: Lekarski z Oddziałem nauczania w języku 
angielskim25, Lekarsko-Stomatologiczny, Nauk o Zdrowiu oraz najmłodszy Lekar-
sko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej26. Zmiany na niższym poziomie, 
wewnątrzwydziałowym, były tak duże i częste, że niemożliwe jest ich przybliżenie 
w niniejszym opracowaniu27. Warto jednak wspomnieć, że uczelnia o profilu me-
dycznym, oprócz katedr i zakładów, które można znaleźć w innych uczelniach, ma 
również kliniki i oddziały kliniczne. W omawianym okresie nie można pominąć 
również istnienia dwóch Samodzielnych Publicznych Szpitali Klinicznych, które 
prowadzą działalność usługowo-leczniczą28.

Najważniejszym jednak wydarzeniem dla Pomorskiej Akademii Medycznej 
było podniesienie rangi uczelni do statusu Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, co nastąpiło w 2010 roku. Powstanie Uniwersytetu Medycznego odbywało 
się w trzech etapach29. Pierwszym było rozpoczęcie od roku 2005 starań o uzy-
skanie wymaganych uprawnień w sześciu dyscyplinach naukowych do nadawania 

23 Zob. T. Brzeziński, Organizacja i rozwój Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 1988–1998, 
w: V Dziesięciolecie Pomorskiej Akademii Medycznej 1988–1998, red. E. Miętkowski, Warszawa 1998, 
s. 31–32.
24 Tamże, s. 33.
25 Nauczanie studentów w języku angielskim rozpoczęło się wraz z rokiem akademickim 1996/1997 
od grupy 12 studentów z Norwegii, tamże, s. 38.
26 www.pum.edu.pl/wydzialy (3.03.2016).
27 Szczegółowa historia poszczególnych komórek organizacyjnych uczelni zob. V Dziesięciolecie 
Pomorskiej Akademii Medycznej…; Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, red. 
I. Kojder, t. III: Od akademii w stronę uniwersytetu medycznego, Szczecin 2008.
28 Zob. Od średniowiecznego przytułku do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, zebrał i oprac. Z. Machoy, Szczecin 2014.
29 Przemówienie Rektora PUM podczas inauguracji roku akademickiego 2010/2011, „Biuletyn 
Informacyjny – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” 2010, nr 3(69), s. 8–9.
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tytułu doktora i doktora habilitowanego. Udało się uzyskać siedem takich upraw-
nień. Na tym etapie trzeba było przygotować również końcowy wniosek o zmianę 
nazwy uczelni. Następnym krokiem było uzyskanie odpowiedniego poparcia parla-
mentarzystów i senatorów, którzy przegłosowali odpowiednią ustawę. Końcowym 
etapem było podpisanie przez marszałka Grzegorza Schetynę, pełniącego obowiązki 
prezydenta, ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy 
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, która weszła w życie 21 sierpnia 2010 
roku. Oficjalne uroczystości związane ze zmianą nazwy odbyły się 1 października 
2010 roku w trakcie inauguracji roku akademickiego 2010/2011. Pomorski Uniwer-
sytet Medyczny inaugurował rok mając w swoim składzie cztery wydziały, na któ-
rych naukę rozpoczynało 1555 studentów. Zatrudniano 1050 osób, w tym 620 na-
uczycieli akademickich, z czego 62 z tytułem profesora, a 83 ze stopniem doktora 
habilitowanego30.

Obecnie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym studenci uczą się na 12 kie-
runkach studiów. Kształcenie odbywa się na jednolitych studiach magisterskich, I, II 
oraz III stopnia. Istnieje możliwość poszerzania swojej wiedzy na studiach podyplo-
mowych. Oprócz działalności dydaktycznej pracownicy prowadzą również badania 
naukowe, z czego na szczególną uwagę zasługują badania z genetyki, patologii nowo-
tworowej oraz badania nad komórkami macierzystymi31.

Kadencje rektorów i prorektorów Pomorskiej Akademii Medycznej  
i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 1990–2016

1990–1993
Rektor – prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski
prof. dr hab. n. med. Wanda Andrzejewska
dr hab. n. med. Jan Slósarek prof. nadzw.

1993–1996
Rektor – prof. dr hab. n. med. Seweryn Wiechowski
dr hab. n. med. Jan Slósarek prof. nadzw.
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

30 Tamże, s. 9. Dla porównania w 1998 r. zatrudnionych było 45 profesorów, 6 docentów, 12 dokto-
rów hab. PAM oraz 21 doktorów hab. Zob. T. Brzeziński, Organizacja i rozwój…, s. 34.
31 O uczelni, www.pum.edu.pl/uczelnia/o-uczelni (3.03.2016).
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1996–1999
Rektor – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marlicz
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder

1999–2002
Rektor – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marlicz
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder
prof. dr hab. n. med. Lidia Wenda-Różewska

2002–2005
Rektor – prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała
dr hab. n. med. Józef Kładny
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz

2005–2008
Rektor – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz
prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska

2008–2012
Rektor – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska
prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz
dr hab. n. med. Marek Brzosko prof. nadzw.

2012–2016
Rektor – prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz
Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Prorektor ds. Dydaktyki – prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Prorektor ds. Klinicznych – prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
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Liczba studentów i absolwentów Pomorskiej Akademii Medycznej  
i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1989–2015

Rok Liczba studentów Liczba absolwentów

1989 1855 234
1990 1936 255
1991 1843 301
1992 1713 333
1993 1608 284
1994 1479 318
1995 1345 326
1996 1244 303
1997 1357 241
1998 1425 231
1999 1774 188
2000 1819 215
2001 1880 279
2002 1941 314
2003 2012 308
2004 2224 330
2005 2402 359
2006 2474 405
2007 2885 404
2008 3191 491
2009 3633 513
2010 4064 659
2011 4156 953
2012 4361 1037
2013 4453 1082
2014 4388 1133
2015 4293 992

Źródło:  opracowanie własne na podst. T. Brzeziński, Organizacja i rozwój…, s. 37, 39; Sprawozdania 
GUS-S10 przechowywane w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Akademia Morska

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią, która od wielu lat jest na mapie aka-
demickiego Szczecina. Jej początków można doszukiwać się już w 1947 roku, kie-
dy powołano Państwową Szkołę Morską. Przez lata szkolnictwo morskie, w tym 
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wyższe, przechodziło różne przemiany32. Najmłodsza jednak poprzedniczka Akade-
mii Morskiej, czyli Wyższa Szkoła Morska, powstała w roku 1968. Pod taką nazwą 
szczecińska uczelnia morska weszła w lata dziewięćdziesiąte i ówczesne perturbacje. 
Rektorem był wówczas kpt. ż.w. prof. dr hab. Aleksander Hubert Walczak, który 
musiał zmagać się z próbami likwidacji Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie przez 
władze centralne już od lipca 1990 roku33. Pomimo trudności udało się uczelnię ura-
tować od zamknięcia, chociaż różnorakie problemy, jak chociażby brak możliwości 
zdobywania stopni naukowych z nawigacji czy nieodpowiadające realiom uregulo-
wania dotyczące kadry, nadal utrudniały działalność szkoły. Za symboliczną datę, 
która kojarzona może być z uznaniem przez państwo specyfiki morskiego szkol-
nictwa wyższego, jest 13 sierpnia 1996 roku kiedy to dopuszczono do zatrudniania 
na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych w wyższych szkołach morskich osób 
z doktoratem oraz kapitanów żeglugi wielkiej lub starszych oficerów mechaników 
okrętowych34.

Wyższa Szkoła Morska rozwijała się po 1989 roku dynamicznie pomimo opi-
sanych trudności. Już w 1990 roku oddano do użytku pływalnię oraz budynek dy-
daktyczny Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego. W trzy lata później 
uzyskano od miasta zdewastowany budynek pokoszarowy przy ul. Żołnierskiej, 
który przystosowano na potrzeby Studium Wojskowego. W tym samym roku pod-
jęto inicjatywę budowy nowej jednostki szkoleniowo-badawczej, którą zwodowano 
w 1997 roku, a oddano do służby rok później35. Od roku 1995 funkcjonował też 
nowy budynek przy ul. H. Pobożnego, gdzie przeniesiono oprócz Instytutu Eksplo-
atacji Portów i Floty także na początku 1996 roku Bibliotekę Główną. W roku 1997 
utworzono przy Wyższej Szkole Morskiej Policealne Studium Morskie, które miało 
na celu zapełnić lukę w szczecińskim morskim szkolnictwie zawodowym36. Równo-
legle do inwestycji budowlanych i organizacyjnych rozwijała się działalność nauko-
wa, co wyrażało się także przez uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora 

32 Zob. Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947–1997, red. J. Dunin-Kwiatkowska, A. Walczak, 
S. Kuszmider, Szczecin 1997; krótka historia Akademii Morskiej znajduje się również na stronie inter-
netowej uczelni www.am.szczecin.pl/uczelnia/historia (21.02.2012).
33 Zob. Kadry Morskie Rzeczpospolitej T. I Polska Marynarka Handlowa, Absolwenci szkół morskich 
1922–1999, red. J.K. Sawicki, Gdynia 2000, s. LV; Kadry Morskie Rzeczpospolitej T. VI Polska Ma-
rynarka Handlowa: Kadra absolwenci i słuchacze Akademii Morskiej w Szczecinie, red. J.K. Sawicki, 
Gdynia 2012, s. 162–164.
34 Rozporządzenie Rady Ministrów RP z 13.08.1996 r., Dz. U. nr 107, poz. 500.
35 Zob. Szkolnictwo Morskie Szczecina, s. 103; Kadry Morskie Rzeczpospolitej T. I… s. XXXIX; Kadry 
morskie Rzeczpospolitej T. VI…, s. 199.
36 Szkolnictwo Morskie Szczecina…, s. 85.
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nauk technicznych w dyscyplinach geodezja i kartografia (w 1997 r.) oraz transport 
(w 2010 r.) na Wydziale Nawigacyjnym. W roku 2002 Wydział Mechaniczny uzyskał 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie budo-
wa i eksploatacja maszyn. Obecnie uczelnia ma również uprawnienia do nadawania 
tytułu naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie transport – na Wydziale 
Nawigacyjnym oraz budowa i eksploatacja maszyn – na Wydziale Mechanicznym.

Od 2003 roku rozpoczęto starania o zmianę nazwy uczelni na Akademię 
Morską w Szczecinie. W uzasadnieniu wniosku pisano między innymi o ważkich 
osiągnięciach naukowych, 83 specjalistycznych laboratoriach i 15 symulatorach no-
wej generacji oraz o statku szkoleniowo-badawczym i wydawaniu własnego pisma 
„Aktualności Morskie”37. Wniosek wspierali rektor Politechniki Szczecińskiej – prof. 
dr hab. inż. Mieczysław Wysiecki i rektor Akademii Morskiej w Gdyni – prof. Józef 
A. Lisowski. Proces został zakończony pomyślnie ustawą z 9 stycznia 2004 roku 
o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szcze-
cinie – 12 marca zmieniono nazwę uczelni.

W roku 1989 w skład Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie wchodziły dwa 
wydziały: Mechaniczny i Nawigacyjny, w których zachowano strukturę instytuto-
wą38. Na Wydziale Mechanicznym kształcono na kierunku mechanika i budowa ma-
szyn, a na Wydziale Nawigacyjnym – na kierunkach nawigacja i transport. W lipcu 
2002 roku utworzono trzeci, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, na 
którym początkowo kształcono na kierunkach transport oraz inżynieria produkcji. 
Na wszystkich wydziałach Akademii Morskiej kształci się studentów na poziomach 
inżynierskim i magisterskim. Wydziały Nawigacyjny i Mechaniczny oferują również 
studia doktoranckie. Obecnie kształcenie odbywa się na ośmiu kierunkach studiów 
o różnych specjalizacjach. Warto podkreślić, że ze względu na morską specyfikę 
uczelni, studenci oprócz zajęć na lądzie, gdzie odbywają ćwiczenia na różnych symu-
latorach, odbywają w trakcie studiów rozbudowane i wielopoziomowe praktyki na 
morzu uregulowane odpowiednimi przepisami i standardami.

37 Kadry Morskie Rzeczpospolitej T. IV…, s. LXXXVI–LXXXVII.
38 Kadry Morskie Rzeczpospolitej T. I…, s. LVII.
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Kadencje rektorów i prorektorów Wyższej Szkoły Morskiej  
i Akademii Morskiej 1990–2016

1990–1993 
Rektor – prof. dr hab. kpt. ż.w. Aleksander Hubert Walczak
Prorektor ds. Nauczania – dr hab. inż. Waldemar Trześniowski
Prorektor ds. Nauki I Współpracy z Zagranicą – dr kpt. ż.w. Adam Wolski prof. WSM

1993–1996
Rektor – prof. dr hab. kpt. ż.w. Aleksander Hubert Walczak
Prorektor ds. Nauczania – dr inż. of. pokł. II klasy Jerzy Kosiński
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr kpt. ż.w. Adam Wolski prof. WSM

1996–1999
Rektor – dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma
Prorektor ds. Nauczania – dr inż. of. mech. okr. II kl. Przemysław Rajewski
Prorektor ds. Nauki I Współpracy z Zagranicą – dr inż. of. pokł. II klasy Jerzy Ko-

siński

1999–2002
Rektor – prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma
Prorektor ds. Nauczania – dr inż. of. mech. okr. II kl. Przemysław Rajewski
Prorektor ds. Nauki I Współpracy z Zagranicą – dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk

2002–2005
Rektor – prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski
Prorektor ds. Nauczania – dr inż. Andrzej Stefanowski
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk

2005–2008
Rektor – prof. dr hab. inż. Bolesław Kuźniewski
Prorektor ds. Nauczania – dr inż. Zbigniew Szozda
Prorektor ds. Nauki – dr hab. inż. Janusz Grabian prof. AM
Prorektor ds. Morskich – dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka

2008–2012
Rektor – prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma
Prorektor ds. Nauczania – dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski
Prorektor ds. Morskich – dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka prof. AM
Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk
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2012–2016
Rektor – prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma
Prorektor ds. Nauczania – dr inż. II of. mech. okr. Piotr Treichel
Prorektor ds. Nauki – dr hab. inż. Artur Bejger prof. AM
Prorektor ds. Morskich – dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk prof. AM

Studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Morskiej w Szczecinie  
w latach 1989–2015

Rok Liczba studentów Liczba absolwentów

1989 brak danych 242
1990 brak danych 161
1991 brak danych 133
1992 1287 177
1993 1301 269
1994 2030 247
1995 2230 283
1996 2293 219
1997 2498 282
1998 2759 359
1999 3082 408
2000 3187 429
2001 3764 469
2002 4035 548
2003 4205 602
2004 4205 480
2005 3869 661
2006 3629 691
2007 3357 638
2008 3417 571
2009 3234 685
2010 3508 678
2011 3933 612
2012 4056 554
2013 4015 498
2014 3911 537
2015 3910 742

Źródło:  opracowanie własne na podst. Pisma rektora AM z 16.02.2016 r. o udostępnieniu informacji 
o strukturze organizacyjnej uczelni, jej władzach oraz studentach i absolwentach od 1989 r.
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Akademia Sztuki

Ostatnią, choć nie mniej ważną, uczelnią pozostałą do omówienia jest najmłodsza 
publiczna szkoła wyższa w Szczecinie – Akademia Sztuki, która powstała, podobnie 
do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w wyniku połączenia 
kilku odrębnych jednostek: Wydziału Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie oraz 
Katedry Edukacji Artystycznej, wchodzącej w skład Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Fuzja ta pozwoliła na skupienie pod jednym szyldem 
rozproszonych do tej pory kierunków artystycznych. Warto zaznaczyć, że Akademia 
Sztuki w Szczecinie jest uczelnią wyjątkową, gdyż jako pierwsza w Polsce połączyła 
kierunki kształcenia o profilu muzycznym i sztuk wizualnych.

Akademia Sztuki powstała na mocy ustawy z 29 kwietnia 2010 roku39. Już 
15  czerwca mianowano pierwszego rektora – prof. dr. hab. Ryszarda Handke. 
We wrześniu uczelnia uzyskała osobowość prawną oraz pierwszy statut nadany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym samym miesiącu przejęto 
pracowników i studentów szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz 
Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwsza uroczysta in-
auguracja roku akademickiego odbyła się 2 października 2010 roku i uczestniczył 
w niej ówczesny premier Donald Tusk, który podkreślił, że Szczecin zasłużył na 
akademię sztuki40.

Początkowo uczelnię tworzyły trzy wydziały: Edukacji Muzycznej, Instrumen-
talny oraz Sztuk Wizualnych. W 2012 roku powstał czwarty – Malarstwa i No-
wych Mediów. Obecnie kształci się na tych wydziałach studentów na następują-
cych kierunkach I i II stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 
instrumentalistyka, grafika, architektura wnętrz oraz malarstwo. Dodatkowo, na 
poziomie I stopnia prowadzony jest kierunek wokalistyka. Warto zauważyć, że już 
prawie 50 pracowników uzyskało tytuł doktora, doktora habilitowanego czy też pro-
fesora, co oznacza, że awansował co trzeci pracownik41. Główna siedziba Akademii 
Sztuki mieści się w budynku Pałacu pod Globusem, który przekazany został uczelni 
przez marszałka województwa. Dodatkowo Akademia ma gmach przy ul. Grodz-
kiej, w którym kiedyś mieściła się szczecińska filia Akademii Muzycznej w Poznaniu 

39 Ustawa z 29.04.2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie, Dz.U. 2010, nr 94, poz. 201.
40 O uczelni, www.akademiasztuki.eu/pl/uczelnia/o-uczelni (20.02.2016).
41 Informacja uzyskana od rzecznika prasowego Akademii Sztuki – Agnieszki Lisowskiej, mail 
z 15.01.2016 r.
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oraz budynek przy ul. Kolumba – siedzibę nieistniejącej Wyższej Szkoły Sztuki 
Użytkowej42.

Kadencje rektorów i prorektorów Akademii Sztuki  
w latach 2010–2016

2010–2012
Rektor – prof. dr hab. Ryszard Handke
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr hab. Zbigniew Romańczuk prof. 

nadzw.
Prorektor ds. Artystycznych i Studenckich – dr hab. Jorge Luis Valcarcel Gregorio 

prof. nadzw. 

2012–2016
Rektor – prof. dr hab. Ryszard Handke
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr hab. Zbigniew Romańczuk prof. 

nadzw.
Prorektor ds. Artystycznych i Studenckich – dr hab. Jorge Luis Varacel Gregorgio 

prof. nadzw.
Prorektor ds. Artystycznych i Współpracy z Zagranicą – dr Piotr Klimek (12.12.2012–

31.12.2013)43

Studenci i absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie w latach 2010–2015

Rok Liczba studentów Liczba absolwentów

2010 419 –
2011 470 90
2012 489 135
2013 499 154
2014 534 148
2015 582 163

Źródło:  opracowanie własne na podst. informacji od Agnieszki Lidowskiej z 15.01.2016 r.

42 Na jej bazie powstał wydział Sztuk Wizualnych.
43 W okresie sprawowania funkcji przez dr. Piotra Klimka zmieniły się nazwy pozostałych stanowisk 
prorektorskich na Prorektor ds. Nauki i Prorektor ds. Studenckich.
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Uwagi końcowe

Przedstawione powyżej informacje i dane nie wyczerpują oczywiście omawianego 
zagadnienia, ale stanowić mogą punkt wyjścia do prowadzenia dalszych badań nad 
historią szczecińskiego szkolnictwa wyższego po 1989 roku. Na wszystkich uczel-
niach, poza Akademią Sztuki, zauważalny jest spadek liczby studentów, drastyczny 
zwłaszcza na Uniwersytecie Szczecińskim. Wynika to z niżu demograficznego, który 
prowadzi do swoistej walki o studenta pomiędzy poszczególnymi uczelniami w kraju, 
a w przypadku Uniwersytetu Szczecińskiego dochodzi kwestia kryzysu nauk huma-
nistycznych i malejącego nimi zainteresowania przyszłych studentów. Nie sposób nie 
zauważyć również, że na trzech z pięciu uczelni szczecińskich istnieją łącznie cztery 
wydziały ekonomiczne. Sytuacja dość kuriozalna, zwłaszcza, że na Uniwersytecie 
Szczecińskim funkcjonują dwa osobne wydziały, co wydaje się obecnie dyskusyjne. 
Niestety, wypada zgodzić się z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, który pisał 
w 2011 roku, że „Szczecin już jest dużym ośrodkiem naukowym, ale paradoksal-
nie… niewidocznym w mieście”44. Wpływa na to wspomniane rozproszenie uczelni 
na terenie Szczecina. Uczelnie aktywizują jednak mieszkańców miasta czy to przez 
organizowanie uniwersytetów dziecięcych i trzeciego wieku, nocy naukowców, czy 
też koncertów, a nawet ostatnio imprez biegowych. Jedno czego chyba brakuje, to 
bardziej widocznej współpracy między poszczególnymi szkołami wyższymi, takiej 
jak w trakcie realizacji projektu Akademicki Szczecin – cytując jednak rektora Wal-
demara Tarczyńskiego: „wszystko zależy od ludzi, czy będą chcieli współpracować”45.

44 E. Włodarczyk, Rozwój środowiska akademickiego szansą dla Szczecina, „Przegląd Uniwersytecki” 
2011, nr 4–6, s. 13.
45 E.B. Nowak, Mocna czwórka, tamże, s. 7.
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Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wprowadzenie

Uniwersytet Szczeciński powstał w 1985 roku w wyniku połączenia Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Szczecinie i Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu 
Politechniki Szczecińskiej. Z nominacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
pierwszym rektorem został prof. dr hab. Kazimierz Jaskot. W składzie kierownictwa 
Uniwersytetu był prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz, jako Prorektor ds. nauki 
i współpracy z zagranicą, a funkcję Dziekana Wydziału Ekonomicznego – również 
z nominacji Ministra – objął prof. zw. dr hab. Tadeusz Waśniewski.

Zmiana nazwy Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Wy-
dział Ekonomiczny była zasadna, ponieważ objaśniała zarówno charakter działalno-
ści, jak i skład osobowy wydziału, na którym nie zajmowano się dziedzinami wcho-
dzącymi w zakres nauk technicznych.

30 lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Szczeciń-
skiego w ekonomii można podzielić na trzy okresy. Pierwszy obejmuje lata 1985–
1989, gdy Wydział Ekonomiczny funkcjonował w poprzednim ustroju społecz-
no-gospodarczym, drugi – od 1990 roku, gdy wprowadzono w Polsce gospodarkę 
rynkową i trzeci – od utworzenia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
w 1997 roku.
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Wydział Ekonomiczny w latach 1985–1990

W początkowym okresie ekonomiści byli główną grupą nauczycieli akademickich, 
a Wydział Ekonomiczny odgrywał istotną rolę w nowej uczelni. We wrześniu 1985 
roku był wielkim wydziałem z blisko półwieczną tradycją akademicką. Jego kadra 
naukowa i dydaktyczna składała się z 11 profesorów, 23 docentów, 64 adiunktów, 
11 wykładowców i 29 asystentów, zatrudnionych na pełnych etatach i zamieszkałych 
na stałe w Szczecinie. Miało to w owym czasie duże znaczenie z tego powodu, że – 
w odróżnieniu od nowo tworzonych wydziałów – nie musiano korzystać z pomocy 
„samodzielnych pracowników naukowych” z innych ośrodków akademickich.

Wchodząc w strukturę Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Ekonomiczny 
był przez kilka lat jedyną jednostką organizacyjną z uprawnieniami do nadawania 
stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowania z wnio-
skiem o nadanie tytułu naukowego profesora. Sytuacja zmieniła się przejściowo, 
gdy z Wydziału Ekonomicznego wydzielono Instytut Ekonomiki Transportu, który 
1 września 1990 roku przekształcono w Wydział Transportu i Łączności. W wyniku 
starań władz dziekańskich, uzasadnionych szybkim postępem naukowym i kadro-
wym, Wydział Transportu i Łączności, postanowieniem Centralnej Komisji ds. Ty-
tułu Naukowego i Stopni Naukowych z marca 1992 roku, stał się drugą jednostką 
organizacyjną szczycącą się pełnymi prawami akademickimi. Utrzymanie do dziś 
tych praw przez oba wydziały stanowi wyraz istnienia w Szczecinie silnego ośrodka 
nauk ekonomicznych nie tylko w skali krajowej.

Pomijając informacje dotyczące kierunków studiów, poziomów kształcenia, 
jednostek organizacyjnych Wydziału Ekonomicznego, warto zaznaczyć, że tworze-
nie i rozwój Uniwersytetu Szczecińskiego ułatwiało posiadanie przez ten Wydział 
własnych budynków i dobrze wyposażonej w liczne zbiory Biblioteki Ekonomicznej, 
która w roku 1985 pełniła rolę ogólnouczelnianej i regionalnej biblioteki publicznej, 
zaspokajającej potrzeby studentów i wykładowców oraz osób i jednostek organiza-
cyjnych spoza własnej uczelni.

W początkowych kadencjach dziekańskich działalności Uniwersytetu Szcze-
cińskiego skład kierownictwa Wydziału Ekonomicznego był następujący:

–  prof. zw. dr hab. Tadeusz Waśniewski – dziekan (1985–1987),
–  prof. zw. dr hab. Władysław Janasz – prodziekan ds. studiów dziennych,
–  prof. dr hab. inż. Wojciech Bąkowski – prodziekan ds. studiów dziennych,
– prof. zw. dr hab. Zenon Głodek – prodziekan ds. studiów zaocznych,
–  prof. zw. dr hab. Lesław Swatler – dziekan (1987–1990),
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–  prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk – prodziekan ds. studiów dziennych,
–  prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk – prodziekan ds. studiów dziennych,
–  prof. dr hab. Marian Gruba – prodziekan ds. studiów zaocznych.
Wprawdzie od momentu utworzenia uniwersytetu ówczesny Wydział Ekono-

miczny był właścicielem swoich budynków, to zgodnie z decyzjami administracyj-
nymi pracownicy, którzy pozostali w strukturze Politechniki Szczecińskiej, nadal 
zajmowali dotychczasowe pomieszczenia. Wraz z upływem czasu ta niekorzystna 
sytuacja wydziału pozostała w zasadzie bez zmian, ponieważ nowe nieruchomości 
otrzymane od organów władzy państwowej i samorządowej przeznaczono na potrze-
by innych, nowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Trudności lokalowe i finansowe nie zniechęciły Dziekana – prof. zw. dr hab. 
Tadeusza Waśniewskiego i środowiska ekonomicznego do aktywności naukowej, 
badań empirycznych, kształcenia kadr, doskonalenia procesu nauczania. Kolegium 
dziekańskie, rozważając całą działalność wydziału, za priorytetowe zadania przyję-
ło przyspieszenie postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowane-
go, zwiększenie liczby i jakości publikowanego dorobku naukowego, modernizację 
i usprawnienie dydaktyki. Wykonanie w pełni lub znacznej części tych zadań stwo-
rzyło mocne podstawy dla działania wydziału w nowym systemie polityczno-gospo-
darczym.

Wydział Ekonomiczny w latach 1990–1997

W drugim okresie nastąpiły większe zmiany. Punktem wyjścia było przechodzenie 
Polski do gospodarki rynkowej, zapotrzebowanie na menedżerów i wykwalifikowa-
nych pracowników z wyższym wykształceniem ekonomicznym, uchwalenie nowej 
ustawy o szkolnictwie wyższym. Szansę dynamicznego działania umiejętnie wyko-
rzystało kierownictwo Wydziału w składzie:

–  prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski – dziekan (1990–1993),
–  dr hab. Janusz Jamroga prof. US – prodziekan ds. dziennych,
–  prof. dr hab. Marian Gruba – prodziekan ds. studiów zaocznych,
–  prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski – dziekan (1993–1996),
–  dr hab. Teresa Lubińska prof. US – prodziekan ds. studenckich,
–  prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk – prodziekan ds. nauki.
W pierwszym swoim wystąpieniu prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski zapew-

nił, że dołoży wszelkich starań, aby pracownicy mogli korzystać z otwarcia Polski 
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na cały świat. Doceniając znaczenie dokształcania nauczycieli akademickich, zapra-
szał na wykłady amerykańskich naukowców z zakresu ekonomii. Pod jego patrona-
tem, poprzez realizację programu Tempus, rozwijała się szeroka i efektywna współ-
praca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dużą rolę odegrał rozpoczęty w roku 
akademickim 1991/1992 „eksperyment dydaktyczny”, polegający na prowadzeniu na 
kierunku Informatyka i Ekonometria dwóch grup studenckich z językiem wykłado-
wym niemieckim i angielskim. Do prowadzenia wykładów i seminariów na wydziale 
zatrudniano w każdym roku do 10 profesorów z zagranicy, co zwiększało koszty 
działalności dydaktycznej. Eksperyment spotkał się z dużym zainteresowaniem stu-
dentów, a w 1996 roku dyplomy uzyskali pierwsi absolwenci, którzy swobodnie po-
sługiwali się w obu językach. Z inspiracji dziekana w szerszym zakresie kształcono 
na wydziale obcokrajowców, w szczególności obywateli niemieckich. Od roku aka-
demickiego 1994/1995 część z nich została przyjęta na zaoczne studia doktoranckie 
z nauk ekonomicznych i po ich ukończeniu obroniła swoje rozprawy doktorskie.

Przeprowadzono reformę studiów i opracowano inne treści programowe. 
Na podstawie „Kanonu studiów ekonomicznych” utworzono najpierw dwa kierunki 
studiów: Informatyka i Ekonometria oraz Ekonomia. W następnych latach powstały 
kierunki: Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Korzystając z możli-
wości samodzielnego ustalenia limitu naboru na pierwszy rok studiów przyjmowano 
coraz większą liczbę studentów. W roku akademickim 1991/1992 na wydziale stu-
diowało 2049 osób, a w roku akademickim 1995/1996 już 5215, w tym 700 stu-
dentów w Punkcie Konsultacyjnym w Gorzowie Wielkopolskim. Tak duży wzrost 
liczby studentów stwarzał trudności kadrowe i lokalowe. Przyrost liczby studentów 
dotyczył głównie studiów zaocznych, a pobierane od nich opłaty stanowiły ważne 
źródło finansowania działalności wydziału, gdyż dotacje otrzymywane z budżetu 
wystarczały tylko na pokrycie 70–80% realnych kosztów funkcjonowania wydziału. 
Ważnym osiągnięciem w okresie od września 1990 roku do września 1996 roku było 
nadanie 32 osobom stopnia naukowego doktora i 13 osobom doktora habilitowane-
go oraz powiększenie liczby pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora 
o czterech nauczycielach akademickich.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w latach 1997–2016

W wyniku rozwoju Wydziału Ekonomicznego, którego wyrazem były osiągnię-
cia w pracach naukowo-badawczych, wysoka pozycja szczecińskiego środowiska 
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ekonomicznego wśród polskich akademii ekonomicznych i wydziałów uniwersyte-
tów, tworzenie nowych kierunków i poziomów studiów oraz studiów podyplomo-
wych, zwiększenie potencjału kadrowego itp., dotychczasowa nazwa tej jednostki 
organizacyjnej nie odzwierciedlała stanu faktycznego. Dlatego w 1997 roku Wy-
dział Ekonomiczny przekształcił się w Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 
W kolejnych kadencjach trzeciego okresu działalności Uniwersytetu kierowały nim 
kolegia dziekanów w składzie:

–  dr hab. Teresa Lubińska prof. US – dziekan (1996–1999),
–  prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk – prodziekan ds. nauki i współpracy 

z zagranicą,
–  prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński – prodziekan ds. studiów dziennych,
–  prof. zw. dr hab. Zenon Głodek – prodziekan ds. studiów zaocznych,
–  dr hab. Teresa Lubińska prof. US – dziekan (1999–2002),
–  dr hab. Dariusz Zarzecki prof. US – prodziekan ds. nauki i współpracy z za-

granicą,
–  dr hab. Stefan Grzesiak prof. US – prodziekan ds. studiów dziennych,
–  prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk – prodziekan ds. studiów zaocznych,
–  prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk – dziekan (2002–2005),
–  prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński – prodziekan ds. nauki i współpracy z za-

granicą,
–  dr hab. Stefan Grzesiak prof. US – prodziekan ds. studiów dziennych,
–  prof. zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk – prodziekan ds. studiów zaocznych,
–  prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk – dziekan (2005–2008),
–  prof. zw. dr hab. Leon Dorozik – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagra-

nicą,
–  dr hab. Zygmunt Drążek prof. US – prodziekan ds. akredytacji i wymiany 

międzynarodowej,
–  dr hab. Barbara Kryk prof. US – prodziekan ds. studiów stacjonarnych,
–  prof. zw. dr hab. Ksenia Czubakowska – prodziekan ds. studiów niestacjo-

narnych,
–  prof. zw. dr hab. Leon Dorozik – dziekan (2008–2012),
–  prof. dr hab. Zygmunt Drążek – prodziekan ds. akredytacji i współpracy 

z zagranicą,
–  dr hab. Barbara Kryk prof. US – prodziekan ds. studiów stacjonarnych,
–  dr hab. Waldemar Gos prof. US – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych,
–  prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński – dziekan (2012–2016),
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–  dr hab. Tomasz Bernat prof. US – prodziekan ds. nauki i współpracy mię-
dzynarodowej,

–  dr hab. Małgorzata Łatuszyńska prof. US – prodziekan ds. studenckich,
–  dr hab. Jacek Batóg prof. US – prodziekan ds. kształcenia i rozwoju.
Od 1 września 1996 roku obowiązki dziekana przejęła dr hab. Teresa Lubiń-

ska prof. US. Po zapoznaniu się z niekorzystną sytuacją finansową oraz identyfika-
cją czynników hamujących ogólny rozwój wydziału, kolegium dziekańskie – przy 
wsparciu innych osób – podjęło działania naprawcze. Odzyskano środki wypłacone 
przez wydział pracownikom, którzy w czasie godzin ponadwymiarowych prowadzili 
zajęcia dydaktyczne dla Wydziału Transportu i Łączności. Najważniejsza była jednak 
zmiana proporcji podziału środków pozabudżetowych – 50% tych środków otrzy-
mała jednostka za własną działalność, a 50% przeznaczono na potrzeby ogólnouczel-
niane. Korzystniejszy dla wydziału sposób redystrybucji środków wypracowanych 
przez jednostkę „dochodową” wyzwolił cenną inicjatywę nauczycieli akademickich.

Duże znaczenie miało rozwinięcie studiów podyplomowych i uruchomienie 
wieczorowych studiów dla pracujących. Z inicjatywy dr. hab. Dariusza Zarzeckiego 
prof. US i dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego powstało studium MBA (Master of Bu-
siness Administration), które nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem osób 
znających język angielski. Dyplom ukończenia studiów MBA jest potwierdzony 
przez Manchester Metropolitan University. Utworzono studia doktoranckie dzien-
ne, co znacznie zmniejszyło obciążenie godzinami ponadwymiarowymi pracowni-
ków. Przy współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie z inicjatywy 
prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego rozpoczęła działalność Szkoła Giełdowa, 
działająca do dzisiaj na wydziale. Trwałą podstawę egzystencji ma Zaoczne Studium 
Doktoranckie, na które zapisują się menedżerowie, wykładowcy i asystenci szkół 
wyższych nieposiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych, ambit-
ni pracownicy instytucji i jednostek gospodarczych, zamierzający pogłębić specjali-
styczną wiedzę ekonomiczną.

Do cennych osiągnięć w tym okresie można zaliczyć współudział w opracowa-
niu strategii województwa zachodniopomorskiego przez pracowników obu wydzia-
łów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej i Po-
morskiej Akademii Medycznej. Było to bowiem pierwsze tak duże przedsięwzięcie 
naukowo-badawcze podjęte przez środowisko szczecińskie. Ważnym wydarzeniem 
było utworzenie Wydziałowego Centrum Informatycznego, zajmującego się prowa-
dzeniem i udostępnianiem usług sieciowych, w tym serwerów sieciowych wydziału 
i poczty elektronicznej, a zarządzane przez WCI laboratoria komputerowe pozwalają 
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realizować na wysokim poziomie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, 
niestacjonarnych i podyplomowych. Na uwagę zasługuje też wprowadzenie Euro-
pejskiego Systemu Punktów Kredytowych (ECTS), rozszerzenie współpracy z zagra-
nicznymi ośrodkami naukowymi, organizowanie konferencji naukowych krajowych 
z udziałem profesorów z zagranicy. Istotne wydaje się twierdzenie kolegium dzie-
kańskiego, że dla Uniwersytetu Szczecińskiego szczególnie niebezpieczne jest pro-
wadzenie przez jego pracowników działalności konkurencyjnej w innych szkołach. 
Pracownicy powinni koncentrować się na pracy jedynie na rzecz swojej Alma Mater. 
Można to osiągnąć poprzez stworzenie optymalnych warunków dla ich rozwoju oraz 
zapewnienie wysokich zarobków.

Przejmując w dobrej kondycji finansowej kierownictwo wydziału dziekan prof. 
zw. dr hab. Edward Urbańczyk opracował program obejmujący:

– unowocześnienie sal wykładowych i laboratoryjnych,
– wyposażenie biblioteki w komputery z dostępem do internetu,
– istotne zwiększenie dorobku naukowego i dydaktycznego,
– wprowadzenie zasad reformy studiów ekonomicznych,
– rozwój kadry naukowej,
– intensyfikację współpracy zagranicznej.
Osiągnięcie ambitnych celów wymagało dużej wiedzy, doświadczenia i umie-

jętności dziekana, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje (2002–2005, 2005–
2007), pełnego zaangażowania w rozwój wydziału członków kolegium dziekańskie-
go, dyrektorów instytutów, kierowników katedr, zakładów i zespołów, dziekanatu 
oraz pracowników administracyjnych i gospodarczych.

Pierwszoplanowym zadaniem było zebranie środków finansowych, gdyż to sta-
nowiło warunek sine qua non realizacji założonych celów cząstkowych. Wiele milio-
nów złotych kosztowała budowa wejścia do nowego budynku, odnowienie i moder-
nizacja obu nieruchomości, w tym zainstalowanie specjalnej windy i przejść dla osób 
niepełnosprawnych, spełniających wymagania określone przez Unię Europejską.

Duże sumy wydano także na finansowanie remontu generalnego starego bu-
dynku, klimatyzację pomieszczeń i wyposażenie biblioteki. Powiększono księgo-
zbiór, powierzchnię i liczbę miejsc w czytelniach, bazy danych zagranicznych i krajo-
wych oraz serwisy giełdowe, utworzono pracownię multimedialną oraz 60 stanowisk 
komputerowych z dostępem do internetu dla studentów i pracowników. W wyniku 
realizacji tego przedsięwzięcia biblioteka wydziału stała się jednostką zdolną sprostać 
oczekiwaniom czytelników w XXI wieku.
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Aby utrzymać dotychczasową relatywnie wysoką pozycję w rankingu polskich 
wydziałów ekonomicznych, z tendencjami do jej podniesienia, zobowiązano jed-
nostki organizacyjne i nauczycieli akademickich do składania informacji o swoim 
dorobku naukowo-dydaktycznym. Różnorodność działalności naukowej i brak jej 
jednolitej klasyfikacji uniemożliwia przedstawienie efektów w sposób niezbędny do 
dokonania pełnej oceny osiągnięć. Na podstawie dostępnych sprawozdań można 
stwierdzić, że wszystkie jednostki, w większym lub mniejszym stopniu, przyczyniły 
się do rozwoju naukowego wydziału. Porównanie osiągnięć, jak zaznaczono uprzed-
nio, jest wręcz niemożliwe ze względu na stosowanie kryteriów podziału wymier-
nych i niewymiernych (jakościowych), różną liczbę i strukturę pracowników jed-
nostki, rodzaje publikacji, przyznane granty na badania itp.

Dorobek naukowy został opublikowany w postaci książek, monografii i prac 
zbiorowych, artykułów i referatów naukowych. Zwiększała się liczba opracowań 
w językach obcych, głównie w języku angielskim, a w mniejszym stopniu niemiec-
kim i francuskim. Obcojęzyczne artykuły zamieszczano w czasopismach zagranicz-
nych, a treści referatów w materiałach konferencji międzynarodowych.

Część prac została wyróżniona nagrodami ministra i na konkursach otwartych. 
Członkami Komitetów Polskiej Akademii Nauk byli lub są profesorowie: Tadeusz 
Wierzbicki, Waldemar Tarczyński, Józef Hozer, Mirosława Gazińska, Edyta Ru-
dawska. Funkcję rektorów uczelni publicznych sprawowali profesorowie zwyczajni: 
w Uniwersytecie Szczecińskim – Tadeusz Wierzbicki (1989–1993) i Waldemar Tar-
czyński (2005–2012, 2012–2016), w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Go-
rzowie Wlkp. – Zenon Głodek (1999–2008), w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Wałczu – Ignacy Dziedziczak (2004–2009), Jolanta Witek (od 2009). Liczni 
profesorowie zostali przyjęci do towarzystw i rad naukowych. O nadal znaczącej roli 
ekonomistów szczecińskich w życiu społeczno-gospodarczym świadczy udział ka-
dry naukowej wydziału we władzach i organach statutowych Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Towarzystwa Naukowego 
Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towa-
rzystwa Informatyki Ekonomicznej i innych. Uniwersytet i wydział wspierała profe-
sor Teresa Lubińska, gdy w latach 2005–2006 była ministrem finansów.

Chcąc ułatwić mieszkańcom spoza Szczecina uzyskanie wyższego wykształce-
nia ekonomicznego, nie tylko zwiększono nabór studentów zaocznych w dotychcza-
sowych jednostkach, lecz także utworzono nowe Punkty Konsultacyjne, nazywane 
później Zamiejscowymi Ośrodkami Dydaktycznymi.



Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

221

Proces kształcenia obejmował studia stacjonarne licencjackie i magisterskie 
oraz studia niestacjonarne, a także studia doktoranckie i podyplomowe. Utworzono 
nowe specjalności i jednostki organizacyjne w postaci instytutów, katedr i zakładów. 
Na przykład z Katedry Finansów wyodrębniono Katedrę Zarządzania Finansami, 
a z Katedry Ekonometrii i Statystyki – Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitało-
wych. Oprócz Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Instytutu 
Informatyki w Zarządzaniu utworzono Instytut Rachunkowości, który powstał 
w 2006 roku z przekształcenia Katedry Rachunkowości (z 5 zakładami). Z kolei za-
kłady stały się katedrami wchodzącymi w skład tego instytutu. Silne pod względem 
kadrowym zakłady istniejących dwóch instytutów również uzyskały rangę katedr. 
Wprowadzono europejski system informacyjno-oceniający ECTS, usprawniający 
podejmowanie lub kontynuowanie studiów również na uczelniach zagranicznych.

Wydział może szczycić się wynikami w zakresie kształcenia kadr naukowych. 
W latach 2002–2008 stopień doktora nadano 92 osobom, zaś stopień doktora habili-
towanego otrzymało 7 osób. Ważne dla rozwoju kadr było postanowienie Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów o przyznaniu Wydziałowi (25.09.2006 r.) uprawnie-
nia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. 
Podjęte wówczas działania zakończyły się uzyskaniem takiego uprawnienia również 
w odniesieniu do przewodów habilitacyjnych.

Realizując kolejne zadania, kontynuowano dotychczasową i nawiązano 
współpracę z nowymi ośrodkami zagranicznymi. Obejmowała ona podejmowanie 
przedsięwzięć i opracowań w ramach umów dwu- i wielostronnych oraz w ramach 
kooperacji kilku jednostek realizujących określony projekt. Nie negując dorobku na-
ukowego, stanowiącego efekt końcowy przyznanych grantów, należy zaznaczyć, że 
wydział promują przede wszystkim duże projekty. Przykładowo, pracownicy Kate-
dry Mikroekonomii wchodzą w skład zespołu, który w latach 2005–2007 wykonał 
projekt „Baltic Business Development Network”. Projekt zrealizowało 17 partnerów 
z 9 krajów nadbałtyckich; jego celem była budowa wirtualnej bałtyckiej sieci agen-
cji rozwoju z centrum usługowym wspierającym kreowanie nowych inwestycji oraz 
stworzenie internetowego przewodnika, umożliwiającego szkolenie przedsiębiorców, 
pracowników i studentów. Drugim przykładem może być realizacja rozpoczętego 
w 2008 roku projektu „Baltic Museums 2.0”, w którym uczestniczy sześciu part-
nerów z czterech krajów, aby opracować wspólną wielojęzyczną platformę online, 
jak również systemy sprzedaży biletów i informacji dla zwiedzających muzea (bu-
dżet projektu wynosi ponad 1 mln euro). Jednostki wydziału zorganizowały kil-
kadziesiąt konferencji międzynarodowych lub z udziałem zaproszonych referentów 
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zagranicznych z państw Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Jak wspomniano, 
referaty zawarte w materiałach konferencyjnych publikowano najczęściej w języku 
angielskim, ewentualnie niemieckim i francuskim.

W ramach współpracy wielu polskich nauczycieli akademickich odbyło krót-
ko- i długoterminowe staże zagraniczne, przyjmując w mniejszym zakresie również 
stażystów z innych krajów. Na podobnych zasadach odbywała się wymiana studen-
tów. Na przykład zgodnie z programem ERASMUS tylko w latach 2007–2009 przy-
jechało na Wydział 79 studentów z czterech krajów, natomiast wyjechało do pięciu 
krajów 63 studentów polskich.

Źródłem finansowania przedstawionych ogólnie osiągnięć były środki otrzy-
mane z budżetu, od sponsorów oraz pozabudżetowe, pochodzące ze studiów samo-
finansujących. W niektórych latach arbitralne „zabieranie” przez dziekana znaczą-
cych pieniędzy pozabudżetowych na pokrycie wydatków wydziału stanowiło powód 
niezadowolenia kierowników studiów podyplomowych i zamiejscowych ośrodków 
dydaktycznych, zamierzających poprawić warunki odbywania zajęć dydaktycznych 
i zapewnić słuchaczom niezbędne podręczniki oraz materiały do ćwiczeń.

W kadencji 2008–2012 funkcję dziekana pełnił prof. zw. dr hab. Leon Dorozik, 
który kontynuował działalność swojego poprzednika, dostosowując ją do zmiennych 
i coraz trudniejszych warunków, zaistniałych między innymi wskutek ogólnego kry-
zysu finansowego, oszczędności budżetowych, niżu demograficznego obejmującego 
także kandydatów na studia wyższe, co spowodowało duży spadek liczby studentów, 
zwłaszcza studiów niestacjonarnych.

Przez ostatnie cztery lata (2012–2016) wydziałem kierował prof. zw. dr hab. 
Waldemar Tarczyński. Spośród osiągnięć tego okresu na szczególną uwagę zasługuje 
kształcenie kadry naukowej i realizacja prac badawczych.

Nadanie dużej grupie osób stopnia naukowego doktora i doktora habilitowa-
nego wiąże się ze zmianą przepisów. Część kandydatów do tego stopnia naukowego 
uważała, że łatwiej jest zostać doktorem lub doktorem habilitowanym przed wej-
ściem w życie nowych regulacji. Intensyfikacja pisania rozpraw umożliwiła nadanie 
stopnia naukowego doktora 61 osobom, a doktora habilitowanego – 22 osobom. 
W tej kadencji wydział uzyskał prawo doktoryzowania w nowej dyscyplinie – finan-
sach. Zmieniona została też struktura wydziału, na instytutową. Powołano instytu-
ty: Finansów, Zarządzania i Inwestycji, Zarządzania i Marketingu oraz Ekonomii, 
które dołączyły do funkcjonujących instytutów: Rachunkowości oraz Informatyki 
w Zarzadzaniu. Wydział po raz kolejny uzyskał kategorię A w ocenie parametrycz-
nej MNiSW przeprowadzanej co 5 lat, zajmując dziewiąte miejsce w Polsce wśród 
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kilkuset wydziałów ekonomicznych. Warto odnotować, że jest to jedyny wydział 
Uniwersytetu Szczecińskiego z taką kategorią i jedyny w województwie zachodnio-
pomorskim.

W okresie od września 2012 roku do czerwca 2016 roku prowadzone przez wy-
dział prace badawcze obejmowały opracowanie kilkudziesięciu ekspertyz, tematów 
finansowanych w formie grantów i realizację różnych projektów. Za najważniejszy 
uznaje się projekt „Prakseologiczna restrukturyzacja dla zatrudnienia PRORES”, 
który charakteryzuje się społecznym konsensusem biorącym pod uwagę znaczenie 
otoczenia instytucjonalnego i ekonomicznego. Kierownikiem projektu jest dr hab. 
Tomasz Bernat prof. US, a partnerami uniwersytety z Litwy i Ukrainy oraz Państwo-
wa Akademia Nauk z Ukrainy.

Dla budżetu i pracowników istotne znaczenie mają samofinansujące studia po-
dyplomowe. Utworzenie nowych i kontynuowanie dotychczasowych studiów zależy 
od zainteresowania potencjalnych uczestników. Oprócz prowadzonego od wielu lat 
dla osób znających język angielski studium Master of Business Administration najwię-
cej edycji mają studia „Zarządzanie zasobami ludzkimi” i „Doradztwo i rachunko-
wość podatkowa” oraz „Rachunkowość”.

Charakterystyka działania wydziału byłaby niepełna bez uwzględnienia samo-
rządu studenckiego i kół naukowych. Samorząd, który istnieje od utworzenia Uni-
wersytetu, jest łącznikiem między studentami wydziału a władzami uczelni – jego 
przedstawiciele zajmują się udzielaniem pomocy studentom, zwłaszcza znajdującym 
się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z przepisami we wszystkich wyborach ko-
legium dziekańskiego kandydat na prodziekana ds. studiów musi uzyskać akceptację 
samorządu studenckiego. Wybrani przedstawiciele samorządu, wchodzący w skład 
Rady Wydziału mogą wpływać na zmiany w planach studiów.

Dużą rolę w podniesieniu jakości kształcenia odgrywa zorganizowanie akcji 
ankiet anonimowych, służących ocenie zajęć prowadzonych przez nauczycieli akade-
mickich. Ciekawe były wyniki organizowanego w ten sposób w każdym roku akade-
mickim plebiscytu Złota Kreda. Wybierano w nim najlepszego wykładowcę i osobę 
prowadzącą ćwiczenia w dwóch kategoriach: forma prowadzenia zajęć oraz poziom 
wiedzy merytorycznej i jej powiązanie z praktyką. W czasie uroczystej Gali Złotej 
Kredy przedstawiano wyniki ankiety, a zwycięzcy otrzymywali specjalne statuetki.

Ważna jest działalność AISEC-u w organizacji zagranicznej wymiany studen-
tów stacjonarnych.

Studenci chcący pogłębić i rozszerzyć swoją znajomość określonej dziedziny 
mogą zapisać się do kół naukowych utworzonych przez instytuty i katedry. Sprzyja 
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to poznaniu, czym jest nauka i praca naukowo-badawcza, jakie są związki między 
teorią i praktyką. Pracownicy katedr opiekujący się kołami pomagają młodzieży 
akademickiej organizować obozy naukowe w celu wykonania zadania określonego 
w umowie lub przez sponsora, uczestniczyć w ogólnopolskich konferencjach kół na-
ukowych, pisać i wygłaszać referaty, zapraszać na wykłady lub spotkania dyskusyjne 
wybitnych naukowców i praktyków. Znaczna część aktywnych członków kół na-
ukowych podejmowała pracę w uczelniach, zdobywała tytuły naukowe, zajmowała 
kierownicze stanowiska w podmiotach gospodarczych, sektorze finansowym, jed-
nostkach samorządowych – obecnie na wydziale działa 15 kół naukowych.

Informacje dotyczące Biblioteki Ekonomicznej w okresie poprzednich kaden-
cji dziekańskich warto uzupełnić prezentacją stanu aktualnego. Biblioteka zajmuje 
1000 m2, w czytelni jest 157 miejsc, zasoby obejmują 116 tys. woluminów, w tym 
wydawnictw zwartych 74 tys. woluminów. Zgromadzony w niej księgozbiór jest 
związany tematycznie z prowadzonymi na wydziale wykładami i badaniami nauko-
wymi. Biblioteka dokumentuje aktywność naukowo-dydaktyczną pracowników po-
przez jej rejestrowanie w wydawnictwach bibliograficznych i bazach danych, a tak-
że popularyzuje dorobek pracowników na wystawach wydziałowych, uczelnianych 
i pozauniwersyteckich. Obecnie zapewnia swoim użytkownikom dostęp – poprzez 
bazy danych – do kilkunastu tysięcy tytułów czasopism światowych, pełnej biblio-
grafii publikacji ekonomicznych zawartych w czasopismach znajdujących się w jej 
zbiorach oraz znacznej liczby elektronicznych wersji czasopism krajowych.

W roku 2006 chór WNEiZ został przekształcony w Chór Akademicki Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Od tej daty dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru 
jest dr Tadeusz Buczkowski, a zespół składa się ze studentów, absolwentów i pracow-
ników naukowych uczelni. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dr. Buczkowskiego 
w tworzenie zespołu i jego pasji dyrygowania został opracowany bardzo szeroki re-
pertuar, który nagrano na trzech płytach, zespół wielokrotnie występował w kraju 
oraz w Belgii, Niemczech, Francji, Szwajcarii i Bułgarii, a podczas tournée zagranicz-
nych był ambasadorem Alma Mater i polskiej kultury.

Charakterystykę działalności WNEiZ można zakończyć informacją, że senat 
Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie uchwały Rady tego wydziału, nadał ty-
tuł doktora honoris causa dziewięciu osobom. Nasi pracownicy w tej kadencji pełnią 
istotne funkcje publiczne: dr Dominik Rozkrut jest prezes Głównego Urzędu Staty-
stycznego, dr hab. Tomasz Strąk prof. US – dyrektorem Departamentu Administra-
cji Podatkowej w Ministerstwie Finansów, dr Magdalena Kotnis – prezesem Zarządu 
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Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, prof. dr hab. Waldemar Tar-
czyński – prezesem Środowiskowego AZS Szczecin.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, funkcjonujący bez przerwy od 
trzydziestu lat w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego, ma tradycję, ogromny do-
robek naukowy, badawczy, kształcenia kadr naukowych, licencjatów i magistrów. 
Z tego względu jest uznawany za jeden z czołowych ekonomicznych wydziałów wyż-
szych uczelni w Polsce.





Piotr Niedzielski

Subiektywne spojrzenie (dziekana) na Szczecińską 
Szkołę Ekonomiki Transportu i Ekonomiki Usług

Na kartach niniejszej publikacji mieli Państwo możliwość zapoznania się z wielo-
ma dokumentami i faktami historycznymi związanymi z kształtowaniem się aka-
demickiego Szczecina. Pozwolę sobie zaprezentować swoje subiektywne spojrzenie 
– dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług (dwóch kadencji 2008–2012 
oraz 2012–2016), który w 1984 roku jako absolwent Technikum Kolejowego Mi-
nisterstwa Komunikacji w Bydgoszczy, jako Kaszub z Tczewa (a także Kociewiak 
i Pomorzanin), podjął studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu 
Politechniki Szczecińskiej, nie zdając sobie sprawy, że związuje się ze Szczecinem na 
całe życie, znajdując tu żonę, rodzinę, karierę zawodową.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług w sposób szczególny podkreśla do-
robek i znaczenie Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu czy szerzej, bardziej 
współcześnie – Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Usług. Patrząc historycznie na 
kształtowanie się tych szkół, należy wskazać rolę i znaczenie Szczecińskiego Oddzia-
łu Akademii Handlowej w Poznaniu, ówcześnie uczelni niepublicznej (obecnie Uni-
wersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Oddział w Szczecinie do życia został powołany 
w 1946 roku, aby po kilku latach funkcjonowania przekształcić się w Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną. Właśnie w tamtym okresie nastąpiło ukierunkowanie zainteresowań 
badawczo-naukowych oraz dydaktycznych ówczesnej kadry wokół zagadnień zwią-
zanych z transportem morskim, samochodowym, kolejowym oraz wodno-śródlą-
dowym. Duży nacisk kładziono także na problematykę prawa transportowego 
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i  ubezpieczeń transportowych, geografię transportu, funkcjonowanie i ekonomi-
kę portów. Kolejny ważny rok to 1955 i połączenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Szczecinie z Wyższą Szkołą Inżynierską. W efekcie tych działań powstała Poli-
technika Szczecińska, w strukturze której znalazły się katedry dawnej Szkoły Eko-
nomicznej połączone w Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Lądowego, 
a docelowo w Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, kultowego dzisiaj 
tzw. WIET-u. Kolejne ważne wydarzenie i data to 1963 rok i uzyskanie uprawnień 
do doktoryzowania przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politech-
niki Szczecińskiej. Jako ciekawostkę wskazać należy, że pierwszy obroniony doktorat, 
to doktorat śp.  dr. Edwarda Kolanko, długoletniego pracownika Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania, 

Uzyskanie pełnych uprawnień habilitacyjnych przez Wydział Inżynieryj-
no-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej nastąpiło w 1969 roku, 
a pierwszym habilitantem był doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego 
prof. zw. dr hab. Waldemar Grzywacz, który przez całe swoje życie zawodowe rozwi-
jał Szczecińską Szkołę Ekonomiki Transportu.

Lata 70. XX wieku to rozbudowa historycznej siedziby WIET-u przy ul. Mic-
kiewicza 66, i wkład szeroko definiowanego sektora transportowego w powstanie 
tzw. nowego budynku. Jest to także okres dynamicznego rozwoju ekonomiki prze-
mysłu, rachunkowości, informatyki, ekonometrii, zastosowań informatyki w zarzą-
dzaniu, tak ważnych obszarów aktywności naukowo-dydaktycznej dla obecnego 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Z pewnością podwaliny rozwoju 
tych subdyscyplin dał szeroko definiowany transport.

Spełnienie dążeń Szczecina do bycia miastem nie tylko akademickim, ale 
w pełni uniwersyteckim, nastąpiło w 1985 roku. Decyzją władz państwowych, w ra-
mach działań normalizujących okres po stanie wojennym, utworzono, niejako na 
bazie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, którego 
istotnym elementem stał się kultowy Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transpor-
tu Politechniki Szczecińskiej, zmieniając nazwę w nowo tworzonym Uniwersytecie 
Szczecińskim na Wydział Ekonomiczny, w strukturach którego funkcjonował Insty-
tut Ekonomiki Transportu. Pomimo zapewnień ze strony decydentów składanych 
w okresie powoływania Uniwersytetu Szczecińskiego nie doszło do powstania dwóch 
wydziałów o charakterze ekonomiczno-zarządczym (drugi wydział miał powstać na 
bazie Instytutu Ekonomiki Transportu, zapewniając w ten sposób kontynuację roz-
woju Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu). Dopiero okres przemian spo-
łeczno-gospodarczych po 1989 roku miał wpływ na funkcjonowanie Szczecińskiej 
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Szkoły Ekonomiki Transportu, która zawsze miała ambicje i potencjał funkcjono-
wania jako samodzielny wydział, do czego doszło w 1990, dzięki dużemu zaanga-
żowaniu wielu osób, w tym prof. zw. dr hab. Huberta Bronka, pierwszego dziekana 
Wydziału Transportu i Łączności. Utworzenie w 1990 roku Wydziału Transportu 
i Łączności, którego kontynuatorem jest Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
zadecydowało o uniwersyteckim poziomie naszej uczelni. Należy podkreślić, że wy-
dział nasz już w strukturach Politechniki Szczecińskiej (jako WIET) miał indywi-
dualny profil, co widoczne jest także współcześnie, np. w unikatowych kierunkach 
i specjalizacjach (np. z logistyki, turystyki i rekreacji, finansów i rachunkowości, za-
rządzania). Dzięki temu w dziedzinie ekonomiki transportu szczecińscy ekonomiści 
osiągnęli status Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu, co predestynowało nas 
do bycia samodzielnym wydziałem.

Powstanie w 1990 roku Wydziału Transportu i Łączności jest dowodem siły 
szczecińskiego środowiska ekonomistów, którego podwaliny zostały ukształtowa-
ne w strukturach Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechni-
ki Szczecińskiej. Dzięki temu obecnie w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego 
funkcjonują dwa silne wydziały ekonomiczne z rodowodem sięgającym 1946 roku 
oraz powołany w 2015 roku kolejny, młody jeszcze – Zamiejscowy Wydział Ekono-
miczno-Społeczny w Gorzowie Wielkopolskim.

Należy także zauważyć nasz znaczny wpływ na inne szczecińskie środowiska 
ekonomiczne z poważnym dorobkiem naukowo-dydaktycznym, a skupione obec-
nie nie tylko w uznanych uczelniach państwowych, takich jak Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny czy Akademia Morska, ale także w wielu uczelniach 
niepublicznych.

W marcu 1992 roku nowo powstały Wydział Transportu i Łączności uzyskał 
(ponownie) pełne uprawnienia akademickie, tj. prawo doktoryzowania (25.03.1992) 
i habilitowania (30.03.1992) w dyscyplinie ekonomia. Doświadczenie i dalsza eks-
ploracja procesów naukowych pozwoliła na uzyskanie przez wydział statusu jednost-
ki wyspecjalizowanej w tematyce ekonomiki usług.

W 1997 roku zapadła decyzja o przekazaniu dla Uniwersytetu Szczecińskie-
go na potrzeby naszego Wydziału obiektów po byłym przedsiębiorstwie RSW Pra-
sa-Książka-Ruch. Zawsze będę podkreślał, że odbyło się to przy dużej życzliwości 
i dalekowzroczności ówczesnego wojewody dr. Marka Tałasiewicza i przy ogromnym 
zaangażowaniu ówczesnego rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr.  hab. 
Huberta Bronka oraz determinacji ówczesnego dziekana Wydziału Transportu 
i Łączności – śp. prof. dr. hab. Adama Szewczuka. W marcu 1999 roku nastąpiła 



Piotr Niedzielski

230

zmiana nazwy wydziału na obecną oraz przeniesienie się z dotychczasowej siedziby 
współdzielonej z bratnim wydziałem z ulicy Mickiewicza (ówcześnie pod nazwą Wy-
działu Ekonomicznego), do nowej siedziby przy ul. Cukrowej 8, co otworzyło nową 
kartę w historii akademickiego Szczecina, w postaci kampusu Cukrowa/Krakow-
ska, do którego rozwoju mocno się przyczyniliśmy. W Kampusie tym swoją nową 
siedzibę, w krótkim okresie po naszej przeprowadzce, znalazł największy wydział 
Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Humanistyczny. Rok 2009/2010 to czas 
rozpoczęcia dużych kilkudziesięciomilionowych inwestycji w postaci modernizacji 
i rozbudowy budynku A i B oraz realizacji projektu Centrum Transferu Wiedzy 
i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter Lab. Było to możliwe dzięki wsparciu 
samorządu województwa zachodniopomorskiego, a w sposób szczególny dzięki ów-
czesnemu marszałkowi śp. Władysławowi Husejce, który nie tylko rozumiał rolę 
środowiska akademickiego w rozwoju regionu, ale także miał wizję jego rozwoju 
oraz odwagę podejmowania decyzji, którą zawarł w swojej dewizie życiowej „gdzie 
wola, tam sposób”. Nasza społeczność doceniła dużą wolę i dalekowzroczność mar-
szałka Władysława Husejki i znalazła godny sposób upamiętnienia jego osoby przez 
umieszczenie tablicy pamiątkowej w murach naszego wydziału. Olbrzymią życz-
liwość i wsparcie finansowe w realizacji tych projektów otrzymaliśmy ponadto od 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dynamiczny rozwój naukowy Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług od-
zwierciedla także fakt uzyskania, przez wydział, w grudniu 2011 roku, kolejnych 
uprawnień do doktoryzowania w dyscyplinie finanse, a 29 lutego 2016 – pełnych 
uprawnień naukowych, tzn. do habilitowania w dyscyplinie finanse. W ten sposób 
obecnie Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ma pełne uprawnienia nauko-
we do doktoryzowania, przeprowadzania procedur habilitacyjnych i występowania 
z wnioskami profesorskimi w dyscyplinie ekonomia oraz w dyscyplinie finanse.

W 2014 roku jako jedyna jednostka akademicka na Pomorzu Zachodnim w ob-
szarze nauk ekonomiczno-zarządczych, uzyskujemy wyróżniającą ocenę instytucjo-
nalną poziomu procesów dydaktycznych realizowanych na Wydziale Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Jest to dla nas nie 
tylko potwierdzenie, przez zewnętrzną instytucję odpowiedzialną za ocenę jakości 
kształcenia w Polsce, bardzo wysokiego poziomu procesów dydaktycznych reali-
zowanych na naszym wydziale, ale także docenienie starań naszych pracowników 
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w zakresie kształtowania kompetencji akademickich i praktycznych naszych studen-
tów w nowoczesnych laboratoriach i pracowniach.

Podsumowując subiektywne spojrzenie dziekana Wydziału Zarządzania 
i Ekonomiki Usług, należy podkreślić, że istotną wartością Polskiego Szczecina jest 
Akademicki Szczecin oraz Uniwersytecki Szczecin, które były współkształtowane 
od 70 lat przez społeczność Naszego Wydziału. Przez 70 lat stworzyliśmy od pod-
staw Szczecińską Szkołę Ekonomiki Transportu, rozwijając tę szkołę w Szczecińską 
Szkołę Ekonomiki Usług, współtworzyliśmy i jesteśmy istotną częścią środowiska 
Szczecińskich Ekonomistów – Ekonomii Szczecińskiej. Mamy ambicje być ważnym 
ogniwem w kreowaniu innowacyjności i konkurencyjności naszego miasta i regionu, 
kształtując uniwersytet trzeciej generacji, kreując sieciową kooperację o cechach in-
nowacyjnych systemów regionalnych, łączących świat nauki, biznes i administrację. 
Przytoczony przeze mnie kontekst historyczny stanowi istotne źródło inspiracji dla 
dalszego rozwoju naszego wydziału, który stoi w obliczu nowych wyzwań współcze-
snej rzeczywistości naukowej, gospodarczej i społecznej.

Jestem głęboko przekonany, że wybiórczo wymienione przeze mnie sukce-
sy i doświadczenia stanowią solidne podstawy do dalszego rozwoju nowoczesnego 
ośrodka badawczo-naukowego o ponadregionalnym zasięgu. Mam nadzieję, że moje 
dwie kadencje dziekańskie dobrze przygotowały wydział do nowych wyzwań. Wie-
rzę, że wspólny wysiłek w ramach Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sekto-
ra Usług Service Inter-Lab jest szansą na dalszy dynamiczny rozwój wydziału i naszej 
całej społeczności akademickiej, która stanowić będzie o przyszłości gospodarczej 
i społecznej regionu. Nasze wspólne zaangażowanie i wysiłek z pewnością pozwo-
lą na osiągnięcie sukcesów naukowych, satysfakcji z wykonywanych zadań, jedno-
cześnie wspierając dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy polskiego Szczecina 
i województwa zachodniopomorskiego. Pozwoli to naszej akademickiej społeczno-
ści pozytywnie i ciekawie wypełniać kolejne karty historii polskiego akademickiego 
Szczecina, karty historii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu 
Szczecińskiego – wydziału przyszłości otwierającego świat usług i tworzącego spo-
łeczność wiedzy!
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Kadencje kolegiów dziekańskich  
obecnego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 

1990–1993
dziekan Wydziału Transportu i Łączności – prof. dr hab. inż. Hubert Bronk
prodziekan ds. nauki – dr hab. Henryk Babis prof. US 
prodziekan ds. studenckich – prof. dr hab. Józef Stanielewicz 
prodziekan ds. studenckich – prof. dr hab. Krzysztof Chwesiuk 

1993–1996
dziekan Wydziału Transportu i Łączności – prof. dr hab. Adam Szewczuk 
prodziekan ds. nauki – dr hab. Henryk Babis prof. US
prodziekan ds. studenckich – prof. dr hab. Józef Perenc 

1996–1999
dziekan Wydziału Transportu i Łączności – prof. dr hab. Adam Szewczuk 
prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Józef Perenc 
prodziekan ds. studiów zaocznych – prof. dr hab. Juliusz Engelhardt 
prodziekan ds. studiów dziennych – prof. dr hab. Krzysztof Chwesiuk 

1999–2002
dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług – prof. dr hab. Józef Perenc 
prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Stanisław Flejterski  
prodziekan ds. studiów zaocznych – prof. dr hab. Elżbieta Załoga 
prodziekan ds. studiów dziennych – prof. dr hab. Aleksander Panasiuk 

2002–2005
dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług – prof. dr hab. Józef Perenc 
prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Stanisław Flejterski 
prodziekan ds. studiów zaocznych – prof. dr hab. Grażyna Rosa 
prodziekan ds. studiów dziennych – prof. dr hab. Aleksander Panasiuk 

2005–2008
dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług – prof. dr hab. Aleksander  

Panasiuk 
prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Beata Filipiak 
prodziekan ds. studiów zaocznych – prof. dr hab. Grażyna Rosa 
prodziekan ds. studiów dziennych – prof. dr hab. Piotr Niedzielski 
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2008–2012
dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług – prof. dr hab. Piotr Niedzielski 
prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Elżbieta Załoga 
prodziekan ds. studenckich – dr hab. Jacek Buko prof. US
prodziekan ds. kształcenia – dr hab. Wojciech Downar prof. US

2012–2016
dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług – prof. dr hab. Piotr Niedzielski  
prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Krystyna Brzozowska  
prodziekan ds. studenckich – dr Tomasz Norek
prodziekan ds. kształcenia – dr hab. Wojciech Downar prof. US

2016–2020
dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług – prof. dr hab. Juliusz Engelhardt  
prodziekan ds. nauki – prof. dr hab. Grażyna Rosa 
prodziekan ds. studenckich – dr Tomasz Norek
prodziekan ds. kształcenia – dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń prof. US





Stanisław Flejterski, Tomasz Sobczak

Szkoły naukowe i mistrzowie w szczecińskim ośrodku 
nauk ekonomicznych w latach 1946–2016

Ad futuram rei memoriam

Uwagi wstępne

Początek należał do ekonomistów i prawników. Październik 1946 roku był w dzie-
jach polskiego Szczecina datą szczególną. Przed 70 laty, dzięki nieocenionemu 
wsparciu ówczesnych poznańskich uczonych, z prof. Józefem Górskim na czele, 
Szczecin zaczął stawać się ośrodkiem akademickiej myśli ekonomicznej – pierwsza 
była Akademia Handlowa (1946–1950), następnie Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
(1950–1955), Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szcze-
cińskiej (1955–1985) i od 1985 roku Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. Obecnie w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego funkcjonują Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
Odrębny ośrodek rozwoju myśli ekonomicznej w Szczecinie to Wydział Ekonomi-
ki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR – obecnie Wydział Ekonomiczny 
ZUT. Innymi ośrodkami ekonomicznymi są uczelnie niepubliczne – z Zachod-
niopomorską Szkołą Biznesu i szczecińskim wydziałem Wyższej Szkoły Bankowej 
w Poznaniu na czele. Burzliwa, niewolna od dramaturgii, historia kształtowania się 
i rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie była niejednokrotnie 
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przedmiotem opisów i analiz, głównie w związku z kolejnymi, wcześniejszymi jubi-
leuszami, zarówno uczelni, jak i wydziałów ekonomicznych.

Myśl przewodnia niniejszego przyczynku jest odmienna, na swój sposób ory-
ginalna, a nawet pionierska. Pragniemy, pamiętając o ograniczonych ramach edy-
torskich, skupić się niemal wyłącznie na ludziach, na uczonych, którzy w ciągu mi-
nionych siedmiu dekad wnieśli wkład w rozwój myśli ekonomicznej, wiążąc swoje 
życie zawodowe ze Szczecinem, tworząc dzieła z dziedziny nauk ekonomicznych 
(według współczesnego podziału głównie z trzech dyscyplin – ekonomii, finansów 
i zarządzania). Pominiemy więc zarówno kwestie instytucjonalne (np. zmieniające 
się miejsca pracy poszczególnych uczonych), jak i – skądinąd interesujące – prezenta-
cje przebiegu osobistych karier (pełnione funkcje, otrzymane nagrody i wyróżnienia, 
dorobek dydaktyczny, osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych, współpracy z za-
granicą oraz z praktyką gospodarczą, kierowanie projektami badawczymi, organiza-
cję konferencji).

Podejmujemy śmiałą i ryzykowną próbę możliwie neutralnego, bezstronnego 
zaprezentowania – sine ira et studio – fotografii szczecińskich szkół i szczecińskich 
mistrzów, tych, którzy wnieśli znaczący wkład do dorobku polskiej myśli ekono-
micznej. W okresie 70-lecia szczecińscy ekonomiści opublikowali tysiące prac. 
Naszym zamiarem jest ograniczenie się do zaprezentowania listy najważniejszych, 
reprezentatywnych prac – monografii profesorskich, rozpraw habilitacyjnych oraz 
monografii i podręczników o zasięgu ogólnopolskim. Z konieczności pominiemy 
liczne, powstałe w Szczecinie artykuły naukowe, w tym opublikowane w językach 
obcych. Naszym zdaniem specyfika nauk ekonomicznych polega na tym, że prace 
zwarte – monografie i podręczniki – silniej oddziałują na rozwój myśli ekonomicznej 
i jej transfer międzypokoleniowy.

Innym ograniczeniem jest prezentacja prac niemal wyłącznie tzw. pracowników 
samodzielnych – profesorów i doktorów habilitowanych, tytułem wyjątku – w przy-
pisach – wymieniamy szczególnie wartościowe prace niektórych doktorów ekonomii.

Podczas tworzenia listy szczecińskich ekonomistów i ich najważniejszych prac 
– w podziale na dyscypliny i specjalności naukowe – pojawiła się pewna trudność 
– niektórzy autorzy swoimi osiągnięciami wpisują się w więcej niż jedną dyscyplinę 
i specjalność. Taka wewnętrzna migracja to efekt naturalnego procesu rozwoju in-
telektualnego naukowców, których zainteresowania naukowe ewoluowały w czasie. 
Inną, poważniejszą trudnością jest problem klasyfikacji nauk. Nie ulega wątpliwo-
ści, że granice między ekonomią, naukami o finansach oraz naukami o zarządzaniu 
bywają płynne.



Szkoły naukowe i mistrzowie w szczecińskim ośrodku nauk ekonomicznych w latach 1946–2016

237

W tytule naszego przyczynku znajduje się termin „szkoły naukowe”. Termin 
ten od czasów starożytnych bywa rozmaicie pojmowany, czasem zapewne naduży-
wany. Szkoły naukowe były, są i będą fenomenem o zróżnicowanej genezie, grani-
cach, sposobach funkcjonowania. Jedno jest pewne – szkoły na ogół koncentrują się 
wokół postaci mistrza, lidera społeczności naukowej uznającej ten sam paradygmat 
i podobne podejście do kanonów uprawiania nauki.

Naszą próbę syntetycznego przedstawienia dorobku naukowego uczonych 
związanych ze szczecińskimi uczelniami warto dodatkowo poprzedzić sławną kiedyś, 
interesującą i nadal aktualną typologią naukowców autorstwa M. Mazura (1970). 
Na  czele listy sporządzonej przez tego badacza znajdują się naukowcy pionierzy, 
awanturnicy, ryzykanci, artyści, którzy stojąc na leśnej polanie dręczą się pytaniem: 
„ale co jest w tym lesie?” Łamią uznane prawa i teorie naukowe, tworząc nowe. Oni 
też bywają autorami zaskakujących pomysłów wynalazczych. Tuż za nimi można 
wymienić naukowców klasyków, mistrzów rzemiosła naukowego, kapłanów strze-
gących ładu w nauce, którzy nie wyjdą poza obręb owej leśnej polany, ale postarają 
się wszystko na niej wykryć w ramach istniejących praw. Klasycy, niecierpiący pio-
nierów jako burzycieli umiłowanego ładu, skorzy są do nazywania ich ,,pseudouczo-
nymi”, do czego zresztą pionierzy dają im nierzadko powody. Pionierzy odwzajem-
niają się im epitetem „wrogów postępu w nauce”, w czym także miewają słuszność. 
Pomimo tego antagonizmu, a może raczej dzięki niemu, na tych dwóch grupach 
naukowców stoi rozwój nauki. Bez pionierów groziłaby nauce stagnacja, bez kla-
syków nauka mogłaby zejść na manowce i stać się szarlataństwem. Gdy pionierskie 
idee w konflikcie z kanonami rzemiosła naukowego wychodzą zwycięsko, wówczas 
jako nowe prawdy zostają włączone do skarbca wiedzy. Trzecią grupę – jaki zauważa 
M. Mazur – tworzą naukowcy stymulatorzy, naukowcy postulatorzy i naukowcy 
reżyserzy, którzy sami nie podejmują rozwiązywania problemów, ale są obdarzeni 
zdolnością ich wynajdywania, stawiania i podsuwania innym, a jak wiadomo, wła-
ściwe postawienie problemu to już część jego rozwiązania. Ci nie wyjdą z polany do 
lasu, ale mogą pokazać, czego brakuje na samej polanie. Mogą pomóc w rozwiązaniu 
problemu przez wskazanie repertuaru metod i źródeł informacji. Tego rodzaju na-
ukowcy, których można by też nazwać metodologami, są przydatni do organizowa-
nia, koordynowania i przewodniczenia w zespołowej pracy naukowej. Jako czwartą 
grupę można wymienić naukowców erudytów, kompilatorów, krytyków, mających 
upodobanie w gromadzeniu, konfrontowaniu i przetrawianiu cudzych idei, aby je 
potem podać w sposób usystematyzowany i krytycznie oceniony. Są oni zwykle auto-
rami wartościowych monografii naukowych, a ich umiejętności są szczególnie cenne 
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w kształceniu młodych naukowców. I w tym wypadku granice między wymieniony-
mi typami naukowców są płynne.

Jakie szkoły naukowe (i czy w ogóle) powstały i są rozwijane w szczecińskim 
ośrodku myśli ekonomicznej? Liczymy, że potencjalni czytelnicy samodzielnie zi-
dentyfikują ten, jakże ważny w rozwoju nauki, fenomen intelektualny. W naszym 
ujęciu – nieprzypadkowo – na czołowych miejscach w poszczególnych częściach 
umieszczamy profesorów, którzy mieli, a niektórzy mają nadal, największe szanse na 
stworzenie szkół naukowych.

Ekonomia

Ekonomia polityczna1, makroekonomia, polityka społeczno-gospodarcza, 
metodologia nauk ekonomicznych, historia myśli ekonomicznej

 – prof. Józef Rutkowski – redaktor – Ekonomia polityczna (1957, 1958, 1960, 
1961); Polityka pieniężno-kredytowa jako forma interwencjonizmu państwo-
wego we współczesnym kapitalizmie (1961); Stan i funkcjonowanie rynku kre-
dytowego w głównych państwach kapitalistycznych (1962); Światowy rynek 
kredytowy (1964); EWG a międzynarodowy ruch kapitału (1969); Ekonomia 
polityczna kapitalizmu (1972 i inne); Eksport kapitału (1972); współautor – 
Problemy współczesnej gospodarki światowej (1976, 1983); Inflacja w Polsce 
Ludowej (1989); Światowe strumienie kapitałowe (1992),

 –  prof. Zdzisław Łaski – współautor – Ekonomia polityczna (1957); Ekonomi-
ka przemysłu. Wybrane zagadnienia (1959); Wpływ bodźców zainteresowania 
materialnego na intensywność pracy w przemyśle (1962); Zatrudnienie w go-
spodarce socjalistycznej świetle teorii rachunku ekonomicznego (ze szczególnym 
uwzględnieniem przemysłu) (1968); Podstawy rachunku ekonomicznego we-
ryfikacji postępu technicznego (1974); współautor – Rytm pracy w przemyśle 
uspołecznionym (1975); redaktor – Problemy zarządzania i kierowania przed-
siębiorstwem w świetle reformy gospodarczej (1982); Postęp ekonomiczny i jego 
główne drogi w przedsiębiorstwie przemysłowym (1982), 

1 W latach 1946–1948 Zakładem Ekonomii Politycznej AH kierował prof. Zbigniew Zakrzewski, 
a w latach 1948–1950 prof. Maksymilian Pohorille. Od roku akademickiego 1950/1951 przez wiele 
lat Katedrą Ekonomii Politycznej WSE /WIET PS, a później Instytutem Nauk Ekonomicznych i Spo-
łecznych kierował prof. Józef Rutkowski.
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 – prof. Tadeusz Madej – współautor – Ekonomia polityczna (1957); Efektywność 
specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych ( 1965); Ekonomiczne 
problemy specjalizacji i kooperacji w przemyśle krajów RWPG (1972); Czynniki 
wzrostu produkcji przemysłowej europejskich krajów RWPG (1975); Regionalna 
polityka społeczno-gospodarcza (1998),

 – prof. Tadeusz Obrębski – współautor – Ekonomia polityczna (1957); Zatrud-
nienie w przemyśle uspołecznionym Pomorza Szczecińskiego: zmiany w latach 
1946–1966 (1969),

 – prof. Danuta Kopycińska – Wpływ władzy gospodarczej jednostek sfery realnej 
na realizację celu gospodarki narodowej (1984); redaktor – Państwo i rynek 
w gospodarce (2003); redaktor – Polityka gospodarcza państwa (2007),

 – prof. Czesław Sułkowski – Ekonomiczne kryteria racjonalizacji decyzji inwe-
stycyjnych (1980); Decyzje inwestycyjne firm (1991); redaktor – Makroekono-
mia. Teoria i polityka makroekonomiczna (2001); redaktor – Podstawy teorii 
i polityki makroekonomicznej (2004, 2007, 2008), 

 – prof. Danuta Miłaszewicz – Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa 
w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian (2007); redaktor – 
Podstawy makroekonomii (2011),

 – prof. Barbara Kryk – redaktor – Polityka gospodarcza – teoria i praktyka 
(2012),

 – prof. Waldemar Grzywacz – Integracja europejska (2001); Podstawy makro-
ekonomii (2002); Podstawy mikroekonomii (2003); Ekonomiści i systemy eko-
nomiczne (2005),

 – prof. Jacek Buko – redaktor – Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia 
(2015),

 – prof. Stanisław Stachak – Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych (1997); 
Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (2006, 2013),

 – prof. Zygmunt Leśkiewicz – Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu 
(1990); Racjonalność w ekonomii (1994); współautor – Zarys metodologii eko-
nomii (1998),

 – prof. Mirosław Bochenek – Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicz-
nej (1999),

 – prof. Stanisław Flejterski – współautor –Zarys przedmiotu i metody ekonomii 
politycznej (1981, 1986); Podstawy metodologii finansów. Elementy kompara-
tystyki (2006); Metodologia finansów (2007); współautor – Komparatystyka 
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finansów (2015); współautor – Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych. 
Perspektywa kryzysowa (2015),

 – prof. Tomasz Sobczak – Instytucjonalizacja nauk ekonomicznych w Polsce mię-
dzywojennej (2009); Ekonomiści czytani, ale nie słuchani (2012).

Międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe, handel zagraniczny

 – prof. Irena Rutkowska – Marża pośrednictwa w obrocie towarami rolnymi 
a dochody farmerów amerykańskich (1965); Światowy rynek pszenicy: proble-
my równowagi w okresie powojennym (1969); Rynek zbożowy krajów RWPG 
(1975); współautor – Problemy współczesnej gospodarki światowej (1976, 
1983); redaktor – Integracja gospodarki żywnościowej Polski Zachodniej i Pół-
nocnej ze Wspólnotami Europejskimi (1995); Od Wspólnot Europejskich do Unii 
Europejskiej (1998, 1999),

 – prof. Jerzy Dudziński – Ogólne prawidłowości kształtowania się cen na współ-
czesnym rynku międzynarodowym (1984); Najsłabiej rozwinięte kraje trzecie-
go świata (1986); Położenie geograficzne jako bariera rozwoju ekonomicznego 
(1992); Współczesna gospodarka światowa (1992, 1994); Ceny rynku między-
narodowego: tendencje i mechanizm (1998); Międzynarodowe stosunki gospo-
darcze-wybrane zagadnienia (2009); Podstawy handlu zagranicznego (2010),

 – prof. Halina Nakonieczna-Kisiel – Handel zagraniczny jako bariera wzrostu 
gospodarczego. Geneza, konsekwencje, przezwyciężanie (1996); współredaktor 
– Międzynarodowe stosunki ekonomiczne (2005); współredaktor – Gospodarka 
regionalna i międzynarodowa (2013, 2014, 2015); redaktor – Miejsce Polski 
w gospodarce światowej (2013),

 – prof. Renata Knap – Światowy handel rybami i produktami rybnymi. Teo-
retyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju w świetle teorii handlu 
międzynarodowego (2014), 

 – prof. Jolanta Zieziula – Przemiany w światowej gospodarce rybnej po wprowa-
dzeniu stref wyłącznego rybołówstwa (1996); Polska gospodarka rybna w okresie 
transformacji (1990–2001): teoria i praktyka (2002); współautor – Rybołów-
stwo Zalewu Szczecińskiego – charakterystyka i znaczenie dla rozwoju gospodar-
ki Pobrzeża (2010); współautor – Wybrane aspekty funkcjonowania morskich 
portów rybackich w Polsce (2011),

 – prof. Edmund Dobrzycki – Światowe rybołówstwo morskie: zarys głównych 
problemów i tendencji rozwojowych (1980).
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Mezoekonomia, mikroekonomia (ekonomika przemysłu, ekonomika przedsiębiorstw, 
ekonomika innowacji, ekonomika usług)

 – prof. Władysław Janasz – współautor – Rytm pracy w przemyśle uspołecznio-
nym (1975); Reprodukcja środków trwałych w przemyśle w warunkach postępu 
naukowo-technicznego (1977); Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu (1999); 
redaktor – Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji 
(2004); redaktor – Zarys strategii rozwoju przemysłu (2005); współredaktor 
– Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie (2008, 2010); redak-
tor – Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej (2009); 
współautor – Innowacje w organizacji (2011); redaktor – Innowacje w zrów-
noważonym rozwoju organizacji (2011),

 – prof. Stanisław Marek – Relacje: nakłady inwestycyjne-produkcja zwierzęcych 
towarów białkowych w Polsce w latach 1960–1982 (1987); współredaktor –
Podstawy nauki o organizacji (2008, 2011); redaktor – Elementy nauki o przed-
siębiorstwie (2008); współredaktor – Zarządzanie organizacją w zmiennym 
otoczeniu (2013),

 – prof. Maria Zakrzewska-Rosner – Ekonomika inwestycji (1960); Inwestycje 
w transporcie samochodowym (1961); Perspektywy rozwojowe przemysłu włó-
kien chemicznych w Polsce (1970),

 – prof. Włodzimierz Mozel – Zagadnienia postępu ekonomicznego w układach 
gospodarczych (1981),

 – prof. Zygmunt Silski – Gospodarowanie czynnikiem ludzkim w warunkach 
dynamicznych przeobrażeń społeczno-gospodarczych w regionie szczecińskim 
(1979); współautor – Problemy inwestycyjnego rozwoju regionu na przykła-
dzie województwa szczecińskiego (1985); Podstawy planowania przestrzennego 
(1985, 1991); współredaktor – Rozwój i zmiany w społecznościach Ziem Za-
chodnich i Północnych Polski (1991); redaktor – Ruch ludności i zatrudnienia 
a rozwój społeczno-gospodarczy województw makroregionu północnego (1992); 
Ekonomika ochrony i kształtowania środowiska (1993),

 – prof. Henryk Babis – redaktor – Budowa lokalnych partnerstw na rzecz inte-
gracji społecznej (2009); Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej i za-
trudnienia w sektorze ekonomii społecznej (2009); Zarządzanie podmiotami 
ekonomii społecznej (2013); Menedżer ekonomii społecznej (2013); redaktor – 
Funkcjonowanie partnerstw lokalnych (2015),
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 – prof. Juliusz Engelhardt – Zasady oceny działalności gospodarczej przedsię-
biorstw (2012); Typologia przedsiębiorstw (2013); redaktor – Współczesne 
przedsiębiorstwo (2013); Zarządzanie przedsiębiorstwem (2014), 

 – prof. Małgorzata Porada-Rochoń – redaktor – Restrukturyzacja przedsię-
biorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Perspektywa między-
narodowa (2009),

 – prof. Piotr Niedzielski – Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji 
(1997); współautor: Innowacje i kreatywność (2006); współautor – Innowa-
cyjność w działalności przedsiębiorstw (2007); współredaktor – Zarządzanie 
i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian (2010); współredaktor – 
Europa bałtycka – przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania (2010),

 – prof. Magdalena Majchrzak – redaktor – Polityka przemian w gospodarce 
Polski w warunkach integracji europejskiej (2007); Konkurencyjność przedsię-
biorstw podsektora usług biznesowych w Polsce. Perspektywa mikro, mezo i ma-
kroekonomiczna (2012), 

 – prof. Grażyna Wolska – współredaktor – Problemy transferu wiedzy do prak-
tyki gospodarczej (2011); redaktor – Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewo-
lucja (2014),

 – prof. Maria Białasiewicz – Uwarunkowania rozwoju polskiego przemysłu okrę-
towego (1996); redaktor – Rozwój przedsiębiorstw (2002, 2004); redaktor – 
Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (2009); 
redaktor – Konkurencyjność przedsiębiorstw. Metody badania. Case study 
(2010); współredaktor – Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako 
organizacja gospodarcza (2011); redaktor – Zarządzanie kapitałem ludzkim 
oparte na kompetencjach (2012); redaktor – Kształtowanie kapitału ludzkiego 
w organizacji (2013), 

 – prof. Tomasz Bernat – redaktor – Konkurencyjność i konkurencja w gospodar-
ce (2005); Ocena efektywności społecznej wybranych rynków skoncentrowanych 
(2008); redaktor – Gospodarka ,przedsiębiorstwo, człowiek (2011); redaktor – 
Mikroekonomia. Studia przypadków (2013, 2014), 

 – prof. Barbara Kryk – Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na 
przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego (2004); Gospodaro-
wanie i zarządzanie środowiskiem (2012),

 – prof. Krzysztof Janasz – współautor – Strategie innowacyjne przedsiębiorstw 
(2001); współredaktor – Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie (2007); 
współredaktor – Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie (2008, 
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2010); współautor – Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie 
(2010); Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
w Polsce. Źródła i modele (2010); współredaktor – Innowacyjność organizacji 
w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (2012); współredaktor – 
Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami (2013); współredaktor – Za-
rządzanie projektami w organizacji (2014); współredaktor –Innowacje i pro-
cesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami (2015), 

 – prof. Joanna Wiśniewska – współredaktor – Zarządzanie kapitałem w przed-
siębiorstwie (2007); Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych 
w Polsce (2011); współredaktor – Innowacyjność organizacji w strategii in-
teligentnego i zrównoważonego rozwoju (2012); współredaktor – Innowacje 
i jakość w zarządzaniu organizacjami (2013); współredaktor – Innowacje 
we współczesnej gospodarce (2014); współredaktor – Zarządzanie projektami 
w organizacji (2014); współredaktor – Innowacje i procesy transferu technologii 
w strategicznym zarządzaniu organizacjami (2015),

 – prof. Katarzyna Kozioł-Nadolna – współredaktor – Zarządzanie strategiczne. 
Koncepcje, metody, strategie (2008, 2010); współautor – Innowacje w organi-
zacji (2011); Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształto-
waniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce (2014),

 – prof. Wojciech Jarecki – współautor – Gospodarowanie kapitałem ludzkim 
(2010); Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie 
wyższym (2011); Rekrutacja pracowników (2012); redaktor – Konkurencyjność 
podmiotów gospodarczych w Polsce (2012); redaktor – Kształcenie a jakość ka-
pitału ludzkiego na rynku pracy (2012); współautor – Podstawy zarządzania 
zasobami ludzkimi (2013),

 – prof. Katarzyna Włodarczyk –Rynkowe zachowania polskich konsumentów 
w dobie globalizacji konsumpcji (2014),

 – prof. Marek Kunasz – Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unij-
nych (2014),

 – prof. Ewa Mazur-Wierzbicka – Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów 
Unii Europejskiej (2014),

 – prof. Arkadiusz Świadek – Determinanty aktywności innowacyjnej w regional-
nych systemach przemysłowych w Polsce (2009); redaktor – Innowacje przyszło-
ścią rozwoju gospodarki (2013); współredaktor – Innowacje we współczesnej 
gospodarce (2014),
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 – prof. Irena Łącka – Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsię-
biorstw (2001); Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i ba-
dawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej 
gospodarki (2011),

 –  prof. Mirosław Zajączkowski – Zarządzanie systemem endoinnowacji w przed-
siębiorstwie produkcyjnym (1978); Podstawy innowacji i ochrony własności inte-
lektualnej (2003); Produkt i cena w marketingu współczesnym (2004),

 – prof. Stanisław Flejterski – redaktor – Wielkie miasta, aglomeracje, metropo-
lie-Gospodarka Szczecina-Raport Grupy G-14 (2009); redaktor – Co z tą pra-
cą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej 
(2013).

Ekonomika transportu i subdyscypliny pokrewne

Ekonomika transportu2

 – prof. Marian Madeyski – Ekonomika i planowanie transportu samochodowego 
(1951); Organizacja i technika transportu samochodowego (1951); Zagadnienia 
komunikacji miejskiej i podmiejskiej (1951); Ekonomika transportu drogowego 
(1953, 1958); Planowanie w transporcie samochodowym (1953); Analiza gospo-
darczej działalności przedsiębiorstw transportowych (1955); współautor – Ana-
liza działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportu samochodowego (1953, 
1960, 1961),

 – prof. Bronisław Koselnik – Organizacja i technika transportu śródlądowego 
(1952); Międzynarodowe porozumienia w morskiej żegludze liniowej (1968), 

 – prof. Przemysław Małek – Rola i znaczenie gospodarcze Odry w życiu Niemiec 
między 1919 a 1939 r. (1948); Ekonomika transportu śródlądowego (1951, 1954, 
1955); Ekonomika transportu (1954, 1955, 1969, 1971); W sprawie przedmiotu 
ekonomiki transportu (1962); współautor – Komunikacja autobusowa (1968); 
współautor – Ekonomika transportu samochodowego (1969); Elementy cyberne-
tyki w planowaniu przewozów (1977),

 – prof. Jerzy Wolszczan – Elementy teorii transportu w zastosowaniu do gospo-
darstwa rolnego (1963); Matematyczne metody organizacji przewozów (1968); 
Zastosowanie teorii masowej obsługi w transporcie samochodowym (1970),

2 Szerzej zob.: E. Załoga, Jubileusz 65-lecia szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, w: WZIEU. 
Wczoraj-dziś-jutro, red. W. Downar, Szczecin 2011. 
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 – prof. Waldemar Grzywacz – współautor – Ekonomika transportu samocho-
dowego (1969); Infrastruktura w transporcie-problemy optymalizacji (1970); 
Infrastruktura transportu (1972, 1982); Taryfy transportowe (1973); Ekonomi-
ka pracy w transporcie (1979); Rynek usług transportowych (1980); Ekonomi-
ka transportu (1989); współautor – Polityka transportowa (1991, 1994, 2003, 
2006),

 – prof. Klemens Piotrowski – Zaplecze portu szczecińskiego w dobie kapitalizmu 
wolnokonkurencyjnego 1818–1890 (1969); Zarządzanie przedsiębiorstwem 
socjalistycznym (na przykładzie przedsiębiorstwa PKP) (1970/1971); Czynnik 
przestrzeni w zarządzaniu przedsiębiorstwem socjalistycznym (1974), System 
motywacyjny w transporcie (1983),

 – prof. Hubert Bronk – współautor – Nomogramy w transporcie samochodowym 
(1973); Relacje produkcyjne w publicznym transporcie samochodowym (1974); 
współautor –Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodo-
wego (1987); Rozwój gospodarczy transportu samochodowego w Polsce w latach 
1960–1980 (1988); Estuarium Odry i Zatoka Pomorska w rozwoju społeczno-
gospodarczym Polski (1990); Relacje transport-środowisko naturalne oraz wpływ 
transportu na życie człowieka (2001),

 – prof. Wojciech Bąkowski – Podejście systemowe w badaniu zarządzania cię-
żarowym transportem samochodowym (1981); redaktor – Ocena systemu zarzą-
dzania i kierowania zmianami (1986); współredaktor – Wybrane procedury 
sterowania procesami prywatyzacji transportu (1991); współredaktor – Inno-
wacyjność i przedsiębiorczość w transporcie samochodowym (1994); współre-
daktor – Problemy integracji kapitałowej i organizacyjnej w transporcie samo-
chodowym (1995),

 – prof. Bronisław Żymeła – współautor – Ekonomika transportu samochodowego 
(1969); Ekonomiczne przesłanki koncentracji ciężarowego taboru samochodowe-
go (1970),

 – prof. Elżbieta Załoga – Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach 
klientów (1998); współautor – Spedycja. Usługi i procesy (2004); współautor 
– Strategie rynkowe w transporcie (2006); Trendy w transporcie lądowym Unii 
Europejskiej (2013); współredaktor – Transport. Nowe wyzwania (2016),

 – prof. Dariusz Milewski – współautor – Spedycja. Usługi i procesy (2004); Re-
lacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsię-
biorstw produkcyjnych (2013),
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 – prof. Wojciech Downar – System transportowy. Kształtowanie wartości dla 
interesariusza (2006); redaktor – Ekonomika–zarządzanie–transport. Ujęcie 
systemowe (2008),

 – prof. Paweł Zalewski – Zasady podziału zadań przewozowych w zakresie prze-
wozu ładunków między różne gałęzie transportu (1979); współautor – Ekono-
mika transportu kolejowego (1980, 1987); współautor – Transport kolejowy. 
Organizacja, gospodarowanie, zarządzanie (1995); współautor – Technologia 
transportu kolejowego (2004),

 – prof. Krzysztof Chwesiuk – Metody racjonalizacji kolejowego procesu przewo-
zowego ładunków (1983); redaktor – Wpływ portów morskich na funkcjonowa-
nie i rozwój otoczenia (2005); redaktor – Program UE – „Autostrady Morskie” 
szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyckim a Pół-
nocnym (2006); redaktor –Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich 
w świetle „Zielonej Księgi” polityki morskiej Unii Europejskiej (2007),

 – prof. Henryk Babis – Kształtowanie jakości towarowych usług transportowych 
(1986); redaktor – Logistyczne aspekty organizacji procesów transportowych 
(1991); redaktor –Przekształcenia własnościowe w transporcie (1991),

 – prof. Jerzy Wronka – Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrów-
noważonego rozwoju (2002); Transport kombinowany/intermodalny. Teoria 
i praktyka (2008, 2014),

 – prof. Juliusz Engelhardt – Restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych 
(1994); współautor – Transport kolejowy. Organizacja, gospodarowanie, za-
rządzanie (1995); Transport kolejowy w Polsce w warunkach transformacji go-
spodarki, tom I i II (1998); Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw kolejowych (2014),

 – prof. Piotr Niedzielski – Polityka innowacyjna w transporcie (2003); współre-
daktor – Innowacje w transporcie: organizacja i zarządzanie (2010); Kreatyw-
ność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych. Ujęcie modelowe 
(2013),

 – prof. Benon Szałek – współautor – Podstawy techniki i eksploatacji w trans-
porcie samochodowym (1978, 1982); Niezawodność systemów przemieszczania 
(1985); Logistyka: Wstęp do problematyki (1992, 1994); współautor – Problemy 
nowoczesnej logistyki materiałowo-towarowej (1995),

 – prof. Mariusz Jedliński – Zarządzanie w systemach logistycznych (1998); Jakość 
w nowoczesnym zarządzaniu (2000); Zarządzanie operacyjne (2001); współ-
autor – Logistyka (2001); współautor – Efektywność systemu dystrybucji (2011),
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 – prof. Roman Czaplewski – Organizacyjne czynniki racjonalizacji procesów 
przewozowych (1987), 

 – prof. Adam Szewczuk – Racjonalizacja struktur decyzyjnych w przedsiębior-
stwach ciężarowego transportu samochodowego (1986); Zachowania przedsię-
biorstw transportu samochodowego w konkurencyjnym otoczeniu (2001),

 – prof. Bogusław Walczak – Ekonomiczne znaczenie usług transportowych 
w przewozach ładunków (1987),

 – prof. Józef Perenc – Metody i narzędzia gospodarowania wagonami towaro-
wymi (1985); Podstawy myślenia i działania marketingowego w transporcie 
(1995); współautor – Międzynarodowe przewozy towarowe (2000),

 – prof. Grażyna Rosa – Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konku-
rencyjnej na rynku usług transportowych (2002); Konkurencja na rynku usług 
transportowych (2013),

 – prof. Edmund Dobrzycki – Morska funkcja Szczecina w organizmie gospodar-
czym Polski Ludowej: 1945–1960 (1967); Polska Żegluga Morska: studium hi-
storyczno-gospodarcze na tle floty krajowej i tendencji występujących w żegludze 
światowej (1974),

 – prof. Franciszek Gronowski – Gospodarka morska Wybrzeża Szczecińskiego 
w XX-leciu PRL (1965); System transportowy państwa socjalistycznego: elementy 
teorii (1965); współautor – Ekonomika transportu (1968); współautor – Nowe 
technologie w światowej żegludze morskiej (1974); współautor – Żegluga śródlą-
dowa: ekonomika ,eksploatacja, organizacja (1979),

 – prof. Krzysztof Luks – Ekonomiczne metody koordynacji pracy głównych uczest-
ników obrotu portowego (1974); współautor – Zasady koordynacji obrotu por-
towego (1975); Morze oknem na świat. Handel zagraniczny i transport morski 
Polski (1978); współautor – Problemy współczesnej gospodarki morskiej (1980); 
współautor – Węzłowe problemy funkcjonowania i rozwoju portów morskich 
(1988); współautor – Prywatyzacja w polskich portach morskich (1994); współ-
autor – Transport morski w polityce transportowej państwa (2001); Polityka 
gospodarcza: nauka czy praktyka (2012), 

 – prof. Ignacy Chrzanowski – współautor – Nowe technologie przewozu w świa-
towej żegludze morskiej (1973); Koncentracja i centralizacja kapitału w żeglu-
dze morskiej na przykładzie flot wybranych krajów kapitalistycznych (1975); 
Concentration and Centralization of Capital in Shipping (1975); współautor 
– Problemy współczesnej żeglugi morskiej (1980); Introduction to Shipping 
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Economics (1985, 1992); NAFTA. Nowe „wyzwanie amerykańskie”? (2005); 
System Transformations and Challenges to Economic Theory (2013),

 – prof. Leszek Plewiński – Podstawy ekonomiki transportu morskiego (1999); 
Polska polityka transportu morskiego w dobie integracji z Unią Europejską 
(2004),

 – prof. Michał Pluciński – Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu 
zewnętrznym (2013),

 – prof. Henryk Salmonowicz – Determinanty współpracy i integracji gospodar-
czej regionów przygranicznych (1999); redaktor – Bałtycki rynek żeglugowy 
(2008); redaktor – Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe 
i portowe (2009); redaktor – Transport morski w międzynarodowym procesie 
logistycznym (2012),

 – prof. Czesława Christowa – Ekonomiczna efektywność systemu eksploata-
cji portu morskiego (1995); redaktor – Bariery rozwoju gospodarki morskiej 
(2002); Podstawy budowy i funkcjonowania portowych centrów logistycznych 
(2005); redaktor – Model inżynierii finansowania budowy statków w polskich 
stoczniach i ich zakupu przez polskich armatorów (2007); redaktor – System 
transportowy regionu zachodniopomorskiego. Ocena stanu (2010); redaktor – 
Analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania w portach morskich Unii 
Europejskiej (2010); Systemy zarządzania i eksploatacji w polskich portach 
morskich (ze szczególnym uwzględnieniem portów w Szczecinie i Świnoujściu) 
(2011); Modele zatrudnienia marynarzy (2012),

 – prof. Izabela Kotowska – Żegluga morska bliskiego zasięgu w świetle idei zrów-
noważonego rozwoju transportu (2014),

 – prof. Stanisław Iwan – Wdrażanie dobrych praktyk w obszarze transportu do-
stawczego w miastach (2013), 

 – prof. Wojciech Drożdż – Infrastruktura transportu przesyłowego jako element 
polityki bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i Polski (2013),

Ekonomika łączności3

 – prof. Henryk Babis – redaktor – Polityka taryfowa w łączności (1994); redaktor 
–Podstawy analizy kosztów działalności i stanu ekonomicznego w telekomuni-
kacji (1996); redaktor – Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej 

3 Szerzej zob. A. Panasiuk, Szczecińska szkoła ekonomiki łączności, w: Nasz Wydział, WZIEU, Szczecin 
2000.
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(1999); współredaktor – Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług tele-
komunikacyjnych (1999); współredaktor – Rynek usług telekomunikacyjnych 
(2011),

 – prof. Roman Czaplewski – Ekonomika poczty (1993, 1997); redaktor – Wy-
brane problemy z polityki rozwoju telekomunikacji (1993); redaktor – Problemy 
rozliczeń poczty i telekomunikacji (1995); Rynek usług pocztowych i telekomu-
nikacyjnych jako obszar oddziaływania polityki gospodarczej państwa (1997); 
Problemy regulacji dostępności usług pocztowych o charakterze powszechnym 
(2000); redaktor – Restrukturyzacja rynku pocztowego w świetle integracji Pol-
ski z Unią Europejską (2003); współredaktor – Rynek usług pocztowych (2008),

 – prof. Aleksander Panasiuk – Doskonalenie jakości usług jako instrument przy-
stosowania Poczty Polskiej do potrzeb rynku (1997); redaktor – Monitorowanie 
jakości usług pocztowych o charakterze powszechnym (1998); Jakość jako instru-
ment rynku usług pocztowych (1999); Elementy marketingu usług pocztowych 
(2000); Usługi pocztowe. Rynek. Marketing (2003),

 – prof. Grażyna Wolska – Obsługa transportowa poczty (2000); Zmiany struktu-
ralne rynku usług pocztowych w Polsce (2005),

 – prof. Jacek Buko – współautor – Ekonomika i organizacja poczty (1996); Po-
wszechne usługi pocztowe w Polsce – stan obecny i koncepcja zmian (2008),

 – prof. Wiesław Maziarz – Podstawy zarządzania marketingowego w telekomu-
nikacji (1998); współredaktor – Marketing usług telekomunikacyjnych (2006); 
współredaktor – Wybrane aspekty funkcjonowania rynku usług telekomunika-
cyjnych (1999); Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształ-
towania społeczeństwa informacyjnego w Polsce (2013),

 – prof. Tomasz Sondej – Preferencje nabywców instytucjonalnych usług publicz-
nego operatora pocztowego w Polsce (2013); Przewaga konkurencyjna operato-
rów publicznych na rynku usług pocztowych w Unii Europejskiej (2013).

Ekonomika turystyki4

 – prof. Aleksander Panasiuk – współredaktor – Współczesna ekonomika usług 
(2005); Jakość usług turystycznych (2007); współredaktor – Przedsiębiorstwo 
usługowe (2008, 2009); redaktor – Gospodarka turystyczna (2008, 2012, 

4 Katedra Zarządzania Turystyką WZIEU US powstała w roku 1999.Dla pełności obrazu należy 
wspomnieć o wcześniejszych monografiach autorstwa prof. Krystyny Naumowicz: Turystyka. Wiado-
mości ogólne (1984); Turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych (1987); Turystyka. Zagadnienia 
teoretyczne (1990); Potencjał turystyczny i regionalizacja turystyczna Polski (1993).
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2015); redaktor – Informacja turystyczna (2010); redaktor – Ekonomika tu-
rystyki i rekreacji (2011); redaktor – Marketing w turystyce i rekreacji (2013); 
redaktor – Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej (2014); Rynek 
turystyczny. Studium strukturalne (2014),

 – prof. Beata Meyer – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju trans-
portu w aglomeracji szczecińskiej (1998); Turystyka jako ekonomiczny czynnik 
kształtowania przestrzeni (2004); Kształtowanie układów przestrzenno-funk-
cjonalnych przez turystykę (2008); współredaktor – Strategie rozwoju turystyki 
w regionie (2009); redaktor – Obsługa ruchu turystycznego (2011); redaktor 
– Obsługa uczestników turystyki i rekreacji (2015),

 – prof. Bogusław Jan Stankiewicz – współautor – Nauka o turystyce w XXI 
wieku- strategia, obszar i metodologia badań, dylematy (2014).

Ekonomika rolnictwa i wsi5

 – prof. Zygmunt Dowgiałło – Ryzyko a specjalizacja produkcji trzody chlewnej 
w państwowych gospodarstwach (1964); współautor – Ekonomika i organizacja 
produkcji zwierzęcej (1983); Praca kierownicza w przedsiębiorstwie rolniczym 
(1977); redaktor – Planowanie produkcji rolniczej przedsiębiorstwa w warun-
kach niepewności i ryzyka (1981); redaktor – Ekonomiczna efektywność a za-
rządzanie przedsiębiorstwem rolniczym (1989),

 – prof. Stanisław Górka-Niwiński – Czynniki kształtujące produkcyjność szcze-
cińskiego przedsiębiorstw rolniczych: na przykładzie PGR województwa szcze-
cińskiego (1964), 

 – prof. Antoni Mickiewicz – Energochłonność produkcji rolniczej i zwiększa-
nie jej efektywności ekonomicznej (1988); współautor – Restrukturyzacja PGR 
w regionie północno-zachodniej Polski z uwzględnieniem północno-wschodniej 
części Niemiec (1996); redaktor – Problemy gospodarki żywnościowej Polski 
w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej (1998); redaktor – Doradztwo 
w ekorozwoju obszarów wiejskich (1999),

 – prof. Jadwiga Orylska – Koncepcja usprawniania kierowania produkcją bydła 
w kombinacie PGR Węgorzewo. Studia nad modelem systemu informacyjne-
go (1980); Systemy informatyczne w gospodarce żywnościowej (1990); Wybrane 

5 W 1954 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej powołano Katedrę Ekonomii (jej 
pracownikiem był m.in. późniejszy prof. Samuel Pohoryles), a w 1956 r. – Katedrę Ekonomiki i Or-
ganizacji Przedsiębiorstw Rolnych.
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systemy ekspertowe w gospodarce żywnościowej: podstawy metodologiczne i za-
stosowania (1998),

 – prof. Lech Pałasz – Organizacja i wyniki kooperacji międzysektorowej w cho-
wie bydła na Pomorzu Szczecińskim (1979); współautor – Restrukturyzacja 
PGR w regionie płn. -zach. Polski z uwzględnieniem płn.-wsch. części Niemiec 
(1987); Polityka agrarna (1989); redaktor – Handel Polski artykułami rolno
-spożywczymi z niektórymi krajami Europy Wschodniej (2003),

 – prof. Grzegorz Spychalski – Przekształcenia rolnictwa państwowego w Pol-
sce w okresie transformacji systemowej (1990–1998) (1999); Mezoekonomiczne 
aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich (2005),

 – prof. Stanisław Stachak – Syntetyczne mierniki gospodarowania jako podstawa 
oceny i premiowania pracowników państwowych gospodarstw rolnych (1969); 
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych (1983); Ekonomika agrofirmy 
(1998); współautor – Zarządzanie przedsiębiorstwami rolniczymi (1995),

 – prof. Michał Świtłyk – Wybrane problemy organizowania kombinatów rolnych 
(1982); współautor – Zarządzanie przedsiębiorstwami rolniczymi (1995); Za-
rys nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym (1999, 2003); współau-
tor – Koszty, dochodowość i efektywność produkcji mleka (2004),

 – prof. Jarosław Jurek – Struktura społeczno-ekonomiczna mieszkańców wsi 
w Polsce. Jej zmiany, uwarunkowania i konsekwencje (1997),

 – prof. Grażyna Karmowska – Dywergencja czy konwergencja. Studium duo re-
gionu Pomorze (2013), 

 – prof. Jolanta Kondratowicz-Pozorska – Ekonomiczno-organizacyjne determi-
nanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce (2013),

 – prof. Bogdan Krawiec – Sterowanie produkcją roślinną w przedsiębiorstwie 
rolnym (1985); Metody optymalizacji w rolnictwie (1991); współautor – Opcje 
na giełdach towarowych w Polsce (2002),

 – prof. Kazimierz Kryński – System i organizacja ewidencji księgowej w pań-
stwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. Studia nad koncepcją usprawnień 
ewidencji księgowej (1981),

 – prof. Marian Malicki – Ryzyko produkcji pasz (1993); redaktor – Przystosowa-
nie polskiego rolnictwa do integracji z Unią Europejską (2001); współredaktor 
– Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (2010),

 – prof. Bartosz Mickiewicz – Problemy zrównoważonego rozwoju polskiego rol-
nictwa. Teoria, metodologia, praktyka (2011),
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 – prof. Paweł Mickiewicz – współautor – Transgraniczna współpraca polsko-nie-
miecka w ochronie środowiska przyrodniczego (2004); współredaktor – Zrów-
noważony rozwój lokalny – unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów 
wiejskich w latach 2007–2013 (2008); współautor – Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regional-
nym (2012),

 – prof. Bogusław Jan Stankiewicz – Problemy organizacyjno-ekonomiczne i pro-
dukcyjne przeobrażeń w agrarnym sektorze Polski. Pytania teorii, metodologii, 
praktyki (2004),

 – prof. Zenon Michał Woźniak – Zastosowanie wybranych metod matematycz-
nych do planowania mechanizacji gospodarstwa rolnego (1977),

 – prof. Stefan Zabrowarny – Determinanty racjonalnego gospodarowania ziemią 
(1980); Makroekonomia (2002),

 – prof. Tadeusz Ziejewski – Przydatność zawodowa absolwentów uczelni rolni-
czych (1991).

Statystyka6, ekonometria, badania operacyjne, demografia

 – prof. Zbigniew Heliński – redaktor – Przemysł i rzemiosło Pomorza Zachod-
niego (1947); Zasady statystyki (skrót wykładów w AH z roku 1948/49) (1949); 
współautor – Elementy statystyki (1957); Ruchy ludnościowe na Pomorzu Za-
chodnim w XIX i XX wieku (1959); Przeładunki w porcie Szczecin w latach 
1946–1960 (1962),

 – prof. Zygmunt Zieliński – współautor – Elementy statystyki (1957); Staty-
styczne studium sezonowości towarowych przewozów kolejami w Polsce w latach 
1947–1960 (1965); Ekonometryczne metody analizy wahań sezonowych (1969); 
Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych (1979),

 – prof. Józef Hozer – Zastosowanie metod ekonometrycznych w analizie gospo-
darności przedsiębiorstw (1979); redaktor – Ekonometryczne badanie struk-
tur (1992); Mikroekonometria: analizy, diagnozy, prognozy (1993); redak-
tor – Metody ilościowe w ekonomii (1997, 2006, 2013, 2014); współautor 
– Małe firmy: analizy i diagnozy (2002); Czas i przestrzeń w modelowaniu 
ekonomicznym czyli: tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum (1998); 
Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki (2004); 

6 Od 1946 r. Katedrą Statystyki kierował ówczesny mgr Zbigniew Heliński.
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Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki (2004); re-
daktor – Ekonometria stosowana z zadaniami (2005); współredaktor – Gospo-
darka Szczecina (2006); redaktor – Metody ilościowe na rynku nieruchomości 
i rynku pracy (2012),

 – prof. Jan Purczyński – Metody prognozowania z wykorzystaniem trendu po-
tęgowego (2009); współautor – Statystyczna analiza innowacyjności regionów 
w Polsce (2015),

 – prof. Jan Zawadzki – współautor – Zastosowanie ekonometrii w transporcie 
(1986); współautor – Ekonometria stosowana (1988); Ekonometryczne metody 
prognozowania w przedsiębiorstwie (1990); Ekonometryczne metody prognozo-
wania procesów gospodarczych (1995); Modelowanie predyktywne i prognozo-
wanie zjawisk w skali mikroekonomicznej (1996),

 – prof. Jacek Batóg – współautor – Metody ilościowe w analizie finansowej 
przedsiębiorstwa (1997); redaktor – Baltic Business Development (2006); Kon-
wergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna 
(2010),

 – prof. Iwona Bąk – Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Pol-
sce (2013),

 – prof. Beata Bieszk-Stolorz – Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia 
(2015),

 – prof. Iwona Foryś – Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku miesz-
kaniowego w Polsce (2012); redaktor – Najem na rynku nieruchomości (2016),

 – prof. Mariusz Doszyń – Skłonności w ekonomii. Ujęcie ilościowe (2014),
 – prof. Mirosława Gazińska – współautor – Analiza fundamentalna na gieł-

dzie papierów wartościowych (1995); współautor – Monografia bezrobocia 
popegeerowskiego (1998); redaktor – Interdyscyplinarne wykorzystanie metod 
ilościowych (2002, 2005, 2008); redaktor – Sytuacja turystyki w Polsce (2002); 
współautor – Niepełnosprawni na rynku pracy: studium dla miasta Szczecina 
(2003); Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa (2003),

 – prof. Stefan Grzesiak – Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej 
przedsiębiorstw (1998),

 – prof. Sebastian Kokot – Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego 
w gospodarce nieruchomościami gmin. Studium diagnostyczno-statystyczne na 
przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego (2011),

 – prof. Janusz Korol – Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu pro-
cesów regionalnych (2009),
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 – prof. Christian Lis – Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumu-
lacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji. Podejście taksonomiczne 
(2015),

 – prof. Iwona Markowicz – Statystyczna analiza żywotności firm (2013).

Historia gospodarcza7

 – prof. Alfred Wielopolski – Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800–
1918 (1959); Z badań nad rozwojem transportu w Polsce (1967); Zarys dziejów 
transportu (1969); Rozwój komunikacji miejskiej w Szczecinie w latach 1945–
1970 (1970); Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939 (1975),

 – prof. Józef Stanielewicz – Kolonizacja wewnętrzna na Pomorzu Zachodnim 
w latach 1919–1939 (1969); Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem 
w latach 1815–1914 (1991); współredaktor – 50 lat polskiej gospodarki mor-
skiej na Pomorzu Zachodnim1945–1995 (1995),

 – prof. Andrzej Mielcarek – współautor – Żegluga Polska SA, Polska Żegluga 
Morska 1927–1951–1975. Katalog floty (1977); Rozwój floty i żeglugi pruskich 
portów południowego i wschodniego wybrzeża Bałtyku w latach 1815–1914 
(1993); Historia łączności w zarysie (1999); Transport drogowy, wodny i ko-
lejowy w gospodarce prowincji pomorskiej w latach 1815–1914 (2000); Poczta 
i telekomunikacja w prowincji pomorskiej na tle rozwoju łączności w Prusach 
i Niemczech w latach 1815–1914 (2004); współredaktor –Transport .Historia 
i współczesność (2009).

Geografia gospodarcza8

 – prof. Juliusz Mikołajski – Geografia komunikacji (1947); Geografia gospodar-
cza (1948); Podstawy geografii gospodarczej (1949); O metodach i problemach 

7 Pierwszym kierownikiem Katedry Historii Gospodarczej od roku 1961 był prof. Alfred Wielopol-
ski. W tym miejscu należy również wymienić monografie autorstwa szczecińskich historyków: prof. 
Radosław Gaziński, Handel morski Szczecina w latach 1720–1805 (2000); Prusy a handel solą w Rze-
czypospolitej 1772–1795 (2007); prof. Włodzimierz Stępiński, Przemiany kapitalistyczne w życiu go-
spodarczym Szczecina w pierwszej połowie XIX w. (1984); prof. Edward Włodarczyk, Wielki przemysł 
Szczecina w latach 1850–1914 (1982); Rozwój miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w la-
tach 1850–1914 (1987); prof. Adam Makowski, Gospodarka Pomorza Zachodniego po Październiku 
1956 (2004); Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950–1960 (2006).
8 Od 1946 roku kierownikiem Katedry Geografii Gospodarczej był ówczesny dr Juliusz Mikołajski. 
W tym miejscu warto wspomnieć o pracach Eufemiusza Terebuchy: Geografia gospodarcza morska 
(1947); Geografia gospodarcza Polski w zarysie (1949).
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geografii transportu (1961); Geografia województwa szczecińskiego (1966, 
1971),

 – prof. Bronisław Dziedziul – Transport w rozwoju aglomeracji miejsko-przemy-
słowych w Polsce (1987),

 – prof. Eugeniusz Mazur – Optymalizacja rozwoju infrastruktury transportu 
w aspekcie ochrony zasobów ziemi (1989),

 – prof. Marek Dutkowski – Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regio-
nalnego i lokalnego Polsce (2004); Metodologia oceny oddziaływania inwestycji 
transportowych na pobudzanie rozwoju regionalnego (2004); współredaktor – 
Struktura przestrzenna i problemy rozwoju Szczecina w okresie transformacji 
(2005).

Prawo gospodarcze9

 – prof. Leon Babiński – O wolności mórz i oceanów (1947); Prawo międzyna-
rodowe publiczne (1948); Organizacja i technika służby konsularnej (1949); 
współautor – Prawo przewozowe (1958, 1959); Zagadnienia współczesnego pol-
skiego prawa międzynarodowego prywatnego (1958); Międzynarodowa unifika-
cja prawa przewozu lotniczego na tle konwencji warszawskiej (1968),

 – prof. Władysław Górski – Przeniesienie własności w nowym Prawie Rzeczo-
wym (1949); Prawo rzeczowe i spadkowe (1950); List przewozowy (1959); Umo-
wa o przewóz towarów (1968); Prawo przewozowe (1958, 1959, 1971); Umo-
wa przewozu (1972, 1976, 1983); Prawo transportowe (1978); Ubezpieczenia 
transportowe (1954, 1961, 1964, 1982); Ubezpieczenia w transporcie i komuni-
kacji (1995); współautor – Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spe-
dycji, Kodeks Cywilny, Prawo przewozowe, CMR (2006, 2009),

 – prof. Krzysztof Wesołowski – Odpowiedzialność przewoźnika za szkody przy 
przewozie przesyłek w świetle ustawy Prawo Przewozowe (1990, 1995); Umowa 
międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR (2013); 
współautor – Prawo przewozowe. Komentarz (2014),

 – prof. Teodor Skotarczak – redaktor – Zarządzanie przestrzenią miasta 
(2012); Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne 

9 Kierownikiem Katedry Prawa od 1947 r. był ówczesny dr Władysław Górski. Dla pełności obra-
zu należy dodać, że ze środowiskiem szczecińskim związany był dr Jerzy Gospodarek (obecnie prof. 
w Zakładzie Prawa Gospodarczego SGH). Na uwagę zasługuje ponadto dorobek naukowy prof. Zbi-
gniewa Ofiarskiego (WPiA US), autora licznych prac z zakresu prawa finansowego i bankowego. 
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i przestrzenne (2012); redaktor – Spółdzielnie mieszkaniowe. Dylematy funk-
cjonowania i rozwoju (2015).

Nauki o finansach10

Skarbowość, finanse publiczne (w tym samorządowe)

 – prof. Stanisław Schwann – Rozwój stosunków między budżetem państwowym 
a przedsiębiorstwami kolejowymi we Francji (1957); Rola budżetu państwowego 
w pruskiej polityce kolejowej w XIX wieku (1957),

 – prof. Teresa Lubińska – redaktor – Budżet zadaniowy w Polsce (2007); redak-
tor – Nowe zarządzanie publiczne-skuteczność i efektywność (2009); 20 years 
after. Finance in Poland 1989–2009 (2009); Budżet a finanse publiczne 
(2010); redaktor – Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorzą-
du terytorialnego (2011); współredaktor – Zarządzanie finansami publicznymi 
a efektywność (2015),

 – prof. Beata Filipiak – Procedury budowy strategii finansowania zadań wła-
snych gminy (2002); współautor – Analiza finansowa w jednostkach samorządu 
terytorialnego (2004); współautor – Finanse samorządowe. Narzędzia, decy-
zje, procesy (2006); współredaktor – Bankowo-finansowa obsługa jednostek 
samorządu terytorialnego (2008); współredaktor – Przedsiębiorstwo usługowe 
(2008, 2009); Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego (2008); 
redaktor – Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samo-
rządu terytorialnego (2009); Finanse samorządowe – nowe wyzwania bieżące 
i perspektywiczne (2011); współautor – Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne 
i praktyczne (2014),

 – prof. Sławomir Franek – Kurs walutowy i stopa procentowa w okresie prze-
mian polskiego rynku walutowego (2006); współautor – Potencjał dochodowy 
samorządu w Polsce (2007); Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze 
rządowym (2013); współredaktor – Zarządzanie finansami publicznymi. Pla-
nowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking (2014),

10 W czasach AH, od 1947 r. wykłady ze „skarbowości i prawa skarbowego” prowadził ówczesny 
dr Alfred Wielopolski. Pierwszym kierownikiem Katedry Finansów i Kredytu od 1950 r. był ówcze-
sny doc. dr Stanisław Schwann. W latach 1964–1992 Katedrą kierował prof. L. Swatler, a następnie 
kolejno: prof. R. Falkiewicz (1992–1998) i prof. T. Lubińska (1998–2005 i ponownie od 2007 r.).
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 – prof. Tomasz Strąk – Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych 
(2012),

 – prof. Krystyna Brzozowska – Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, 
możliwości, bariery (2006); Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, 
uwarunkowania, efekty (2010); współautor – Gospodarka finansowa w jednost-
kach samorządu terytorialnego (2013),

 – prof. Adam Szewczuk – współautor – Rozwój lokalny i regionalny. Uwarun-
kowania, finanse, procedury (2005); współautor – Zarys ekonomiki sektora pu-
blicznego (2008); współautor – Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka 
(2011), 

 – prof. Marek Dylewski – Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorzą-
dowym (2004); Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwa-
runkowania, procedury, modele (2007); współautor – Zarządzanie finansami 
projektu europejskiego (2009); współautor – Metody analityczne w działalności 
jednostek podsektora samorządowego (2010); współredaktor – Ryzyko w finan-
sach i bankowości (2010); współautor – Analiza finansowa budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego (2011),

 – prof. Magdalena Zioło – współautor – Rozwój lokalny i regionalny. Uwa-
runkowania, finanse, procedury (2005); współautor – Zarys ekonomiki sek-
tora publicznego (2008); współautor – Rozwój lokalny i regionalny. Teoria 
i praktyka (2011); Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych 
a efektywność wydatków publicznych (2012); współautor – Gospodarka finan-
sowa w jednostkach samorządu terytorialnego (2013); współautor – Finanse 
publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne (2014); współautor –Stabilizowanie 
finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń 
finansowych (2015).

Bankowość 11 i ubezpieczenia

 – prof. Stanisław Flejterski – Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębior-
stwa bankowego. Geneza, efektywność, konsekwencje (1998); Różnicowanie 
struktur we współczesnej bankowości (1999); współautor – Niemiecki system 
bankowy (2004); współredaktor – Systemy bankowe krajów G-20 (2012); 

11 Szerzej zob. Bankowość na Pomorzu Zachodnim 1989–2009, red. B. Bartkowiak, Szczecin 2010.
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współredaktor – Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświad-
czeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego (2014),

 – prof. Przemysław Pluskota – współautor – Instytucje i usługi poręczeniowe 
na rynku finansowym (2005); współautor – Fundusze i usługi pożyczkowe dla 
mikro-małych i średnich przedsiębiorstw (2006); Mikrofinanse w ograniczaniu 
niedoskonałości rynków kredytowych (2014),

 – prof. Anna Bera – Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający po-
litykę przedsiębiorstw (2005); Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro 
i małych przedsiębiorstw (2012).

Finanse rynków i instytucji finansowych

 – prof. Waldemar Tarczyński – Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsię-
biorstwa (1996); współautor – Zarządzanie ryzykiem (2001); Fundamentalny 
portfel papierów wartościowych (2002); Instrumenty pochodne na rynku kapita-
łowym (2003); współautor – Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitało-
wym (2004); współautor – Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na 
rynku kapitałowym (2006); współautor – Współczynnik beta. Teoria i praktyka 
(2013),

 – prof. Krystyna Brzozowska – Kapitał prywatny w finansowaniu projektów 
infrastruktury gospodarczej na zasadach project finance (2003); Finansowanie 
inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project fi-
nance (2005); Business angels na rynku kapitałowym. Motywacje, inwestowa-
nie, efekty (2008),

 – prof. Sebastian Majewski – Wpływ czynników behawioralnych na rynkową 
wycenę akcji. Ujęcie ilościowe (2012),

 – prof. Agnieszka Majewska – Instrumenty pochodne jako narzędzie wspomaga-
jące zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwie (2013),

 – prof. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska – Metodologia oceny siły fundamen-
talnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych) (2013).

Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

 – prof. Stanisław Schwann – współautor – Finanse przedsiębiorstw transportu 
drogowego (1956, 1957); współautor – Finanse przedsiębiorstw transportu wod-
no-śródlądowego (1956, 1957),
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 – prof. Lesław Swatler – współautor – Finanse przedsiębiorstw transportu drogo-
wego (1956, 1957); Finanse przedsiębiorstw transportu samochodowego (1959, 
1961); Amortyzacja środków trwałych transportu samochodowego (1964, 1968); 
Bodźce finansowe w gospodarce środkami trwałymi (1973); Finanse w polityce 
gospodarczej i społecznej państwa (1979); Finanse (1985),

 – prof. Rudolf Falkiewicz – współautor – Finanse przedsiębiorstw transportu 
wodno-śródlądowego (1956, 1957); Finanse przedsiębiorstw transportu samo-
chodowego (1959, 1961); współautor – Finanse przedsiębiorstw transportowych 
(1970, 1975, 1979, 1985); redaktor – Problemy finansów i bankowości (1996),

 – prof. Marian Gruba – Sprawność mechanizmów finansowych w gospodarce 
przedsiębiorstw handlowych (1980),

 – prof. Zenon Głodek – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (2004); Finanse 
przedsiębiorstwa. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe (2012),

 – prof. Leon Dorozik – redaktor – Restrukturyzacja ekonomiczna przedsię-
biorstw (2006); współautor – System podatkowy Polski (2008),

 – prof. Bogusław Walczak – współautor – System podatkowy Polski (2008); 
współautor – Podatki pośrednie jako automatyczne stabilizatory koniunktury 
(2008),

 – prof. Zdzisław Niedzielski – Wykorzystanie narzędzi typu parametrycznego 
w zarządzaniu przedsiębiorstwami (1989); współautor – Rzeczowy majątek 
trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw (2002),

 – prof. Jolanta Iwin-Garzyńska – Kapitał amortyzacyjny w przedsiębiorstwie 
(2003); Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami (2005); Szkice o ka-
pitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw (2010); Podatek 
dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa 
opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa (2013); Introduction to the Study 
on Harmonization of Corporate Tax in the European Union in Light of the 
Theory of Corporate Finance (2015),

 – prof. Adam Adamczyk – Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspiera-
jących działalność B+R przedsiębiorstw (2013),

 – prof. Aurelia Bielawska – Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością in-
westycyjną małych i średnich przedsiębiorstw (1993); Podstawy finansów przed-
siębiorstwa (2001); redaktor – Nowoczesne zarządzanie finansami przedsię-
biorstw (2009); redaktor – Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- małych 
i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma (2005–2016),
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 – prof. Małgorzata Porada-Rochoń – Modele decyzji finansowych MŚP w wy-
branych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach zaburzeń finan-
sowych (2013); współautor – Stabilizowanie finansów podmiotów sektora pu-
blicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych (2015),

 – prof. Beata Świecka – współautor – Rynek kart płatniczych. Historia i per-
spektywy plastikowego pieniądza (1996); współredaktor – Elementy finansów 
i bankowości (2005); Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – 
skutki – przeciwdziałanie (2010); redaktor – Współczesne problemy finansów 
osobistych (2014),

Rachunkowość i subdyscypliny pokrewne12

 – prof. Eufemiusz Terebucha – Rachunkowość w transporcie kolejowym (1954); 
Rachunek kosztów kolei (1955, 1969); Ogólne zasady organizacji rachunkowo-
ści (1961); Ogólne problemy teoretyczne rachunku kosztów produkcji (1964); 
Zagadnienia teoretyczne organizacji rachunkowości przedsiębiorstw (1966); 
Rachunek kosztów przedsiębiorstw przemysłowych (1967 i 1971); Rachunko-
wość kolei (1968); System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie (1972, 
1982); Wstęp do ogólnej teorii informacji mikroekonomicznej (1973); Ewidencja 
materiałów i przedmiotów nietrwałych (1973, 1976); Cybernetyczne aspekty 
rachunkowości przedsiębiorstw (1976); Metody wewnętrznej kontroli finanso-
wo-księgowej (1979); Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków (1982),

 – prof. Kazimierz Sawicki – Rachunkowość w żegludze śródlądowej (1956); 
Operatywna informacja o kosztach dla potrzeb zarządzania (1966); Problemy 
obliczania jednostkowych kosztów przewozów samochodowych (1966); Opera-
tywna informacja o kosztach dla potrzeb zarządzania (1974); Analiza finanso-
wa przedsiębiorstwa samochodowego (1968); Rachunek kosztów w przedsiębior-
stwie transportu samochodowego (1970); Analiza kosztów w przedsiębiorstwie 
przemysłowym (1973, 1988); współautor – Rachunek kosztów (1979 i inne); 
Rachunkowość małych firm (1998); Analiza kosztów firmy (2000); współautor 
– Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą (2003); współautor – Rachun-
kowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Euro-
pejskiej (2005); współautor – Podstawy rachunkowości (1994 i inne),

12 Od 1946 r. kierownikiem Katedry Rachunkowości był ówczesny dr Eufemiusz Terebucha.
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 – prof. Teresa Kiziukiewicz – Problemy dostosowania rachunkowości do informa-
cyjnych wymagań zarządzania (1984); Rachunkowość małych firm (1998); Or-
ganizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie (2002); współautor – Nowoczesne 
instrumenty zarządzania firmą (2003); Polityka bilansowa i analiza finansowa 
(2004); Rachunkowość sektora finansów publicznych (2004); Rachunkowość nie 
tylko dla księgowych (2007),

 – prof. Ksenia Czubakowska – Rachunek wyników w systemie controllingu 
(1994); Rachunek wyników w systemie controllingu (1996); Budżetowanie 
w controllingu (2004); Rachunek kosztów i wyników (2015),

 – prof. Maria Hass-Symotiuk – Rachunek kosztów w systemie informacyj-
no-decyzyjnym przedsiębiorstwa transportu samochodowego (1988); redaktor 
– Rachunkowość. System informacji finansowych zakładów opieki zdrowotnej 
(2010); redaktor – Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegro-
wanego systemu ocen dokonań (2011),

 – prof. Kazimiera Winiarska – Rachunek kosztów i wyników w zarządzaniu 
jednostkami gospodarczymi (1994); Kontrola finansowo-księgowa w praktyce 
(2001); Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego (2005); Audyt 
finansowy (2009),

 – prof. Waldemar Gos – Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości (2001); 
Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowo-
ści (2004); Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw (2006); Bilans. Zna-
czenie, koncepcje sporządzenia i formy prezentacji (2011),

 – prof. Stanisław Hońko – Wycena w rachunkowości. Znaczenie, podstawy, pa-
rametry i zasady (2014),

 – prof. Karol Schneider – Instrumenty polityki bilansowej i podatkowej w małych 
i średnich firmach (1998); Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgo-
wych (2007),

 – prof. Piotr Szczypa – współautor – Budżetowanie w ochronie środowiska 
(2010); współautor – Rachunek kosztów w ochronie środowiska (2010); Narzę-
dzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw 
w Polsce (2012); Rachunkowość finansowa (2010, 2012, 2014),

 – prof. Tadeusz Waśniewski – Rachunkowość w transporcie samochodowym 
(1956); współautor – Rachunkowość w transporcie samochodowym (1959); 
współautor –Rachunkowość w przedsiębiorstwie transportu samochodowe-
go (1960, 1966); Międzyzakładowa analiza kosztów przewozów ładunków 
w transporcie samochodowym (1965); Syntetyczna i systematyczna prezentacja 
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dorobku naukowego w zakresie analizy finansowej i rachunkowości (1984); 
Analiza finansowa w gospodarce rynkowej (1992); współautor – Cash Flow 
w przedsiębiorstwie (1995); współautor – Teoria i praktyka analizy finansowej 
w przedsiębiorstwie (2002),

 – prof. Wanda Skoczylas – współautor – Analiza finansowa w przedsiębiorstwie 
(1993, 1994, 1997, 1998); współautor – Cash Flow w przedsiębiorstwie (1995); 
Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny (1999); współautor – Teoria 
i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie (2002); redaktor – Determi-
nanty i modele wartości przedsiębiorstwa (2007); redaktor – Analiza sprawoz-
dawczości finansowej przedsiębiorstwa (2009); Wskaźniki i systemy wskaźni-
ków ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa (2013),

 – prof. Edward Urbańczyk – Metody analizy ekonomicznej efektywności mająt-
ku trwałego w przemyśle (1985); Metody ilościowe w analizie finansowej przed-
siębiorstwa (1998); redaktor – Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teo-
ria i praktyka gospodarcza (2004, 2005, 2006); redaktor – Uwarunkowania 
wzrostu wartości przedsiębiorstwa (2007),

 – prof. Dariusz Zarzecki – Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie 
przedsiębiorstwa (1999); Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw (2013); 
redaktor – Zarządzanie finansami (w latach 2000–2016), 

 – prof. Tomasz Wiśniewski – Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem ryzyka (2008),

 – prof. Katarzyna Byrka-Kita – Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli 
w wycenie przedsiębiorstw (2013).

Nauki o zarządzaniu

Organizacja i zarządzanie13

 – prof. Antoni Skowroński – Istota i przedmiot nauki o przedsiębiorstwie (1949); 
Kierownik naczelny i kontrola kierownicza w przedsiębiorstwie przemysłowym 
(1959, 1960, 1961, 1963, 1967); Znaczenie działalności naukowej Edwarda 
Taylora dla życia gospodarczego (1960); Nowoczesne zasady organizacji przed-
siębiorstw (1965); Metody podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie (1969),

13 Pierwszym kierownikiem powstałej na początku lat 60. w ramach WIET PS Katedry Ekonomiki 
Przemysłu i Przedsiębiorstwa Przemysłowego był prof. Antoni Skowroński.
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 – prof. Zdzisław Gomółka – Sterowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie trans-
portu samochodowego (1985); Elementy ogólnej teorii systemów (1994, 1996, 
1999); Cybernetyka w zarządzaniu (2000); redaktor – Zarządzanie zasobami 
ludzkimi (2001, 2005); Doskonalenie funkcjonowania organizacji (2009),

 – prof. Alberto Lozano-Platonoff – Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do 
zarządzania przedsiębiorstwem (2009),

 – prof. Katarzyna Gadomska-Lila – Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strate-
gii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi (2013),

 – prof. Aneta Zelek – Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie 
(2000); Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie-perspektywa strategiczna 
(2003); współredaktor – Strategie komunikacji w organizacjach gospodar-
czych (2007); Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu 
(2008); współredaktor – Dwie dekady polskiej transformacji – kontekst społecz-
no-ekonomiczny (2009),

 – prof. Wojciech Bąkowski – Podstawy zarządzania (2005),
 – prof. Wojciech Downar – współautor – Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządza-

nie (2008); współautor – Zarządzanie marketingowe (2012),
 – prof. Józef Frąś – Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych (2000); 

redaktor – Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych (2008),
 – prof. Janusz Jamroga – Uwarunkowania sprawności kierowania (1984); 

współautor – Elementy teorii systemów i cybernetyki (1987); redaktor – Wy-
brane problemy zarządzania i marketingu (1985).

Marketing, zarządzanie marketingowe

 – prof. Jan Karwowski – Rynek regionalny: elementy ekonomiki i struktury rynku 
wewnętrznego (1986); Rynek w gospodarce regionu (1987); Zarządzanie marke-
tingowe (1993); współautor – Zarządzanie marketingowe (2004),

 – prof. Augustyna Burlita – Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich 
uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodnio-
pomorskiego (2008); współredaktor – Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębior-
stwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu (2011); współredaktor – Związki 
czasu z konsumpcją (2013),

 – prof. Ewa Frąckiewicz – Marketing internetowy (2006); Nowe technologie in-
formacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych 
powiązań (2010),
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 – prof. Aleksandra Grzesiuk – Handel detaliczny jako pracodawca we współcze-
snej gospodarce (2010); Marketing międzynarodowy (2007, 2014),

 – prof. Edyta Rudawska – Lojalność klientów (2005); Znaczenie relacji z klien-
tem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa (2008); współredaktor 
– Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku (2010),

 – prof. Iga Rudawska – Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdro-
wotnej (2007); Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe (2007); 
redaktor – Usługi w gospodarce rynkowej (2009); Zintegrowana opieka zdro-
wotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta (2014),

 – prof. Jolanta Witek – Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących 
na własny rachunek. Praca. Zasoby. Konsumpcja (2008); współautor – Za-
chowania konsumenta w świetle badań ankietowych i symulacyjnych (2008); 
redaktor – Nauka szansą rozwoju regionu (2011); redaktor – Przedsiębiorczość 
szansą rozwoju regionu (2012); redaktor – Turystyka i rekreacja czynnikiem 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (2013); redaktor – Turystyka i rekre-
acja w rozwoju cywilizacyjnym (2013); redaktor – Czas jako determinanta za-
chowań konsumenckich-aspekty marketingowe (2013),

 – prof. Józef Perenc – redaktor – Marketing: sposób myślenia i działania (2001); 
Negocjacje partnerskie (2001); Badania marketingowe (2001); Rynek usług 
ubezpieczeniowych (2004); Marketing usług – wybrane aspekty (2005); Podsta-
wy marketingu: problemy na dziś i jutro (2008),

 – prof. Grażyna Rosa – współredaktor – Współczesna ekonomika usług (2005, 
2008, 2012, 2015); współredaktor – Zachowania nabywców (2011); redaktor 
– Zarządzanie marketingowe (2012); redaktor – Konsument na rynku usług 
(2015),

 – prof. Joanna Hołub-Iwan – Koncepcja systemu informacji marketingowej w za-
rządzaniu zdrowiem publicznym (2013).

Informatyka ekonomiczna14

 – prof. Tadeusz Wierzbicki – Rachunek kosztów w warunkach nowoczesnej tech-
niki obliczeniowej (1974); redaktor – Komputery w gospodarce socjalistycznej 
(1974); redaktor – Wstęp do informatyki w zarządzaniu (1976); redaktor 

14 Twórcą szczecińskiej szkoły informatyki ekonomicznej, założycielem i pierwszym dyrektorem 
Instytutu Informatyki w Zarządzaniu (na początku Zakładu OPD) był prof. Tadeusz Wierzbicki, 
szerzej zob. „Studia Informatica” 2009, nr 24, ZN US nr 576.
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– Informatyka w transporcie morskim (1979); redaktor – Podstawy informatyki 
w transporcie (1984); redaktor – Systemy informatyczne zarządzania (1985); 
redaktor – Informatyka w zarządzaniu (1986),

 – prof. Ignacy Dziedziczak – Organizacja bazy danych księgowych. Założenia 
teoretyczne struktur logicznych (1981); redaktor – Procesy upadłościowe i na-
prawcze w polskiej gospodarce (2004),

 – prof. Edward Kolbusz – Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Pod-
stawy metodologiczne (1993); współautor – Informatyka w zarządzaniu. Me-
tody i systemy (1999), 

 – prof. Zenon Głodek – Koszty normatywne w systemie informatycznym (1976); 
redaktor – Wybrane problemy informatyki stosowanej (1990); współautor – 
Komputerowy system informacji finansowo-księgowej w przedsiębiorstwie 
(2000),

 – prof. Antoni Nowakowski – Model systemu gospodarowania częściami samo-
chodowymi w regionie (1985); współautor – Organizacja przetwarzania danych 
(1991); współautor – Informatyka w zarządzaniu. Oprogramowanie systemowe 
i narzędziowe (1999),

 – prof. Wojciech Olejniczak – Informatyka w zarządzaniu technicznym zaple-
czem motoryzacji (1975); współautor – Minikomputery biurowe: zastosowania 
w systemach informatycznych (1978); współredaktor – Projektowanie systemów 
informatycznych (1983, 1984); Projektowanie systemów informacji ekono-
micznej (1985); Projektowanie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 
(1989); redaktor – Praktyka zarządzania: studia przypadków (2002); współ-
autor – Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce (2005),

 – prof. Zdzisław Szyjewski – Programowanie strukturalne w przetwarzaniu da-
nych (1984); Wspomaganie tworzenia systemów informatycznych zarządzania 
(1993); Zarządzanie projektami informatycznymi (2001); Metodyki zarządza-
nia projektami informatycznymi (2004); Strategie informatyzacji i zarządzania 
wiedzą (2004); Strategie informatyzacji (2006); Technologie informacyjno-ko-
munikacyjne: możliwości, wyzwania, zagrożenia (2009); redaktor – Profesjo-
nalne kwalifikacje informatyczne (2015),

 – prof. Ryszard Budziński – Zastosowanie metod ekonometrycznych w analizie 
efektywności produkcji w przedsiębiorstwie rolnym (1986); Rozwiązania kom-
promisowe w projektowaniu organizacyjno-gospodarczego urządzenia przed-
siębiorstwa rolnego (1991); System informatyczny rachunkowości zarządczej 
(1999); redaktor – Informatyka w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej (2002),
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 – prof. Leon Dorozik – Informatyka w koordynacji przewozów samochodowych 
(1977); Metodologiczne aspekty racjonalizacji transportu (1986),

 – prof. Zygmunt Drążek – Ein Simulationssystem als Instrument zur Entsche-
idungsunterstuetzung im Transport (1991); MicroFCS-Anwenderhandbuch 
(1993); Planowanie i wspomaganie decyzji (1994); współautor – Zarządzanie 
strategiczne przedsiębiorstwem (2003),

 – prof. Teresa Lubińska – Kształtowanie systemu informacyjnego przedsiębior-
stwa (1992),

 – prof. Małgorzata Łatuszyńska – Modelowanie efektów rozwoju międzynarodo-
wych korytarzy transportowych (2004),

 – prof. Agnieszka Szewczyk – Diagnostyka systemów informacyjnych. Proble-
my metodologiczne (1991); Informacja w walce z bezrobociem (2004); Oblicza 
ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym (2006); Problemy moralne w świecie 
informacji (2008),

 – prof. Jacek Cypryjański – Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny efektyw-
ności inwestycji informatycznych przedsiębiorstwa (2007, 2008),

 – prof. Kesra Nermend – Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego 
(2009),

 – prof. Jakub Swacha – Zarządzanie przechowywaniem danych (2009),
 – prof. Waldemar Wolski – Metody realizacji e-biznesu w strategii rozwoju 

przedsiębiorstw (2006).

Posłowie

Rangi nauk ekonomicznych nie sposób przecenić, spotyka się nawet opinię, że są one 
najważniejsze, najciekawsze i najtrudniejsze. Niektórzy nieprzypadkowo twierdzą, 
że nauki ekonomiczne są najbardziej ścisłe wśród nieścisłych i najbardziej nieścisłe 
wśród nauk ścisłych. Dokonania naukowe blisko 200 szczecińskich ekonomistów 
(profesorów tytularnych, profesorów uczelnianych lub doktorów habilitowanych) 
w latach minionego 70-lecia – bez zbędnej jubileuszowej kurtuazji – można ocenić 
wysoko, a w niektórych przypadkach bardzo wysoko. Kwestią otwartą jest i pozosta-
nie pytanie o status poszczególnych środowisk i ewentualne uznanie ich za szkoły na-
ukowe sensu stricto – np. szczecińska szkoła ekonomiki transportu, szczecińska szko-
ła ekonomiki łączności, szczecińska szkoła prawa przewozowego, szczecińska szkoła 
finansów, szczecińska szkoła rachunkowości, szczecińska szkoła analizy i wyceny, 
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szczecińska szkoła informatyki ekonomicznej, szczecińska szkoła statystyki i ekono-
metrii, szczecińska szkoła ekonomiki rolnictwa i inne.

Szczeciński ośrodek nauk ekonomicznych ma liczącą się, uznaną – choć nie 
czołową – pozycję wśród polskich centrów zajmujących się badaniami z zakresu eko-
nomii, finansów i zarządzania. Dotyczy to również znacznej liczby profesorów zwią-
zanych ze Szczecinem. Nasz przyczynek jest skromną formą wyrażenia hołdu tym, 
którzy tworzyli – „ojcom-założycielom” – i tym, którzy nadal wnoszą swój wkład 
w rozwój nauk ekonomicznych. Dla pełności obrazu trzeba dodać, że do grona au-
torów cennych monografii należałoby zaliczyć niemało osób ze stopniem doktora 
(tytułem przykładu można wymienić: Kazimierza Barańskiego15, Barbarę Bartko-
wiak16, Annę Gardzińską17, Hannę Jabłońską-Skinder18, Hannę Babis-Janowską19, 
Liliannę Jodkowską20, Edmunda Kitłowskiego21, Rafała Klóskę22, Ewę Kołoszycz23, 
Mieczysława Koralewskiego24, Dominikę Kordelę25, Ewę Kubiak26, Aleksandrę Łap-
ko27, Zbigniewa Miklewicza28, Dawida Milewskiego29, Janusza Myszczyszyna30, 
Benedykta Niemczynowicza31, Macieja Nowaka32, Adama Pawlicza33, Zdzisława 

15 Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim (2004).
16 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
(2009).
17 Transgraniczny produkt turystyczny (2015).
18 Warunki procesu akumulacji w krajach afrykańskich (1972).
19 Strategie finansowania gminnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce (2002).
20 Państwo opiekuńcze w Polsce i w Niemczech (2009).
21 Współautor – Prawo zobowiązań. Część ogólna (2013).
22 Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce (2015).
23 Współautor – Koszty, dochodowość i efektywność produkcji mleka (2004).
24 Specyfikacja funkcji produkcji jako równania stanu procesu produkcji (1995); Analiza logiczna funkcji 
produkcji a rozwój teorii zarządzania produkcją (2000); Wstęp do neurologiki (2007); Centrum Neuro-
wiedzy w Szczecinie. Studium przypadku (2015). 
25 NewConnect – rynek giełdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw: systematyka, organizacja, per-
spektywy rozwoju (2013).
26 Problemy ekonomiczne współczesnej gospodarki (1987, 1988, 1989); współautor – Ekonomia. Makro-
ekonomiczne podstawy polityki gospodarczej (1999).
27 Turystyka żeglarska (2015).
28 Współautor – Analiza finansowa w gospodarce rynkowej (1992, 1994).
29 Współredaktor – Strategie rozwoju turystyki w regionie (2009).
30 Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec (1840–1913, 2013).
31 Współautor – Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (2003).
32 Współautor – Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania roz-
wojem regionalnym (2012); współautor – Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami 
(2014); współautor – Najem na rynku nieruchomości (2016). 
33 E-turystyka. Ekonomiczne problemy implementacji technologii cyfrowych w sektorze turystycznym 
(2012).
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Pędzińskiego34, Krystiana Pietrzaka35, Oliwię Pietrzak36, Antoniego Piwowarskie-
go37, Lecha Próchnickiego38, Roberta Rumińskiego39, Agnieszkę Sawińską40, Martę 
Sidorkiewicz41, Dorotę Skałę42, Anetę Sokół43, Daniela Szostaka44, Iwonę Szymczak45, 
Annę Tokarz 46, Piotra Wahla47, Małgorzatę Zwolankowską48, Marka Zwolankow-
skiego49 czy Zbigniewa Zychowicza50).

Historia i minione dokonania są ważne jako fundament rozwoju, jeszcze waż-
niejsza jest przyszłość. Czasem mawia się, że każda generacja ma swój czas i swoje 
zadania do wykonania. Każde pokolenie czerpie z dorobku poprzednich pokoleń. 
Każdy człowiek, także człowiek uprawiający naukę, musi liczyć się z tym, że w gma-
chu, który zbudował, będą mieszkać inni. Nauki ekonomiczne mają do spełnienia 
wiele funkcji – od poznawczych do praktycznych. Liczba i skala wyzwań stojących 
przed gospodarką Polski, w tym gospodarką Pomorza Zachodniego jest nadzwy-
czajna. Kolejne lata i następne dekady będą wymagać od akademickich ekonomi-
stów wielkiego wysiłku. Wydaje się, że kluczową rolę przypisać należy działaniom 
na rzecz silniejszego umiędzynarodowienia szczecińskich nauk ekonomicznych (na-
uka była i jest globalna, albo nie ma jej wcale), a także na rzecz inteligentnej inte-
gracji lokalnego środowiska. Wydaje się, że w tym zakresie jest sporo do zrobienia. 
Dotychczasowemu rozwojowi towarzyszył – zapewne i z powodów obiektywnych, 
jak i subiektywnych – swoisty syndrom dekompozycji czy też atomizacji. Postulatu 
tego nie pojmujemy przy tym jako idei integracji instytucjonalnej, lecz głównie jako 
sugestię zdynamizowania rozwoju współpracy merytorycznej między wydziałami, 

34 Polityka kadrowa jako instrument zarządzania (1991).
35 Towarowy transport kolejowy w Polsce. Konkurencja i konkurencyjność (2015).
36 Systemy transportu pasażerskiego w regionach – funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój (2015).
37 Współautor – System doradztwa organizacyjnego i ekonomicznego w gospodarce żywnościowej (1990).
38 Makroekonomia. Zrozumieć gospodarkę (1997 i inne).
39 Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi. Doświadczenia 
Polski i Niemiec (2005).
40 Turystyka uzdrowiskowa (2008).
41 Turystyka biznesowa (2011).
42 Ocena wyników i profili ryzyka banków europejskich – wpływ czynników behawioralnych (2010).
43 Zarządzanie twórczością w organizacji. Koncepcja, metody, narzędzia (2015).
44 Współautor – Logistyka w działalności turystycznej (2015).
45 Wspólnota mieszkaniowa (2014).
46 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym (2008).
47 Współautor – Ekonomia globalna. Synteza (2003).
48 Fraktalna geometria polskiego rynku akcji (2001).
49 Współautor – Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem (1999).
50 Samorząd mieszkańców wsi: studium empiryczne (1990); Konsultacje społeczne w samorządzie (2011, 
2014).
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instytutami, katedrami i zakładami, last but not least poszczególnymi naukowcami 
(„można maszerować osobno, byle – kiedy trzeba – uderzać razem”).

Istotną rolę – inicjującą i integrującą – może i powinno nadal odgrywać Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne. Szczeciński Oddział PTE, powstały już na przełomie 
lat 40. i 50. XX wieku, ma na swoim koncie poważny i stale powiększany doro-
bek. Niewątpliwy wpływ na liczne sukcesy i przedsięwzięcia, również o charakterze 
naukowym, mieli kolejni prezesi Oddziału: prof. Józef Rutkowski, prof. Waldemar 
Grzywacz, dr Zygmunt Klonek, prof. Edward Urbańczyk, prof. Adam Szewczuk, 
prof. Henryk Babis i prof. Aleksander Panasiuk.

Last but not least – od wielu lat z PTE związany jest mgr Henryk Defee 
(ur.  1924). Jemu właśnie pragniemy symbolicznie zadedykować nasz rozdział po-
święcony szczecińskim ekonomistom, również dlatego, że reprezentuje pierwszy 
rocznik absolwentów Akademii Handlowej w Szczecinie, tj. rocznik 1949.
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