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Wstęp

Obchodzony w 2015 roku jubileusz 30-le-
cia Uniwersytetu Szczecińskiego jest dla wielu 
pracowników uczelni kolejną cezurą w pracy 
dla tej samej Alma Mater, funkcjonującej już 
niemal 70 lat, poczynając od narodzin w 1946 
roku Akademii Handlowej, przekształconej 
w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, Wydział Inży-
nieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki 
Szczecińskiej (związany od 1985 r. z Uniwersy-
tetem Szczecińskim). Prekursorów i założycieli 
uczelni, wielu naszych Mistrzów, nie ma już 
wśród nas. Pamięć o nich jest, co naturalne, 
najżywsza i pielęgnowana w entourage’u najsil-
niejszych emocji w pokoleniu ich rówieśników 
i pierwszego pokolenia uczniów, w następnych – 
słabiej, ulegając często rytualizacji, z niewiedzą 
o miejscach pochówku, o często urokliwym, 
przedwojennym emploi naukowych dziadów 
i pradziadów. Pokolenia te dzieli nie tylko spo-
łeczno-polityczna i kulturowa rzeczywistość. 
Ci pierwsi znali często na pamięć strofy z „Pana 
Tadeusza”, „Trzech Budrysów” czy Księgi Piel-
grzymstwa”, a nawet w oryginale teksty staro-
żytnych klasyków. Przeto dzieło nasze kierujemy 
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tak ku przeszłości, jak ku teraźniejszości i przyszłości – jako wyraz woli za-
chowania od zapomnienia życiorysów, karier naukowych, aktywności spo-
łecznych i politycznych, często politycznych zaangażowań, których motywy 
są w stanie zrozumieć współcześni i towarzysze ich okupacyjnego losu. Bio-
gramy obejmują losy trzech generacji, które w różny sposób przeżywały dzieje 
naszego narodu i państwa w XX wieku i w początku XXI wieku, a które 
wniosły swój wkład w kształtowanie środowiska akademickiego w tej części 
Ziem Zachodnich i Północnych. Społeczności, której licząca się część, mamy 
na myśli rocznik 1920 i generację starszą, była pozbawiona łaski późnego uro-
dzenia, z jakże często przez okupantów ukradzioną młodością, co z całą siłą 
dedykujemy generacjom najmłodszych uczonych. W publikacji zamieszczono 
biogramy pracowników samodzielnych, zasłużonych dla rozwoju nauki na 
Pomorzu Zachodnim. Redaktorzy, kierując się jednak własnymi ocenami, 
dodali cztery biogramy osób, które tego kryterium nie spełniały, ale na trwale 
zapisały się na kartach Uczelni.

Środowisko Ojców-Założycieli wniosło do kształtujących się elit miasta 
i województwa, do sposobu widzenia kształtującej się tu polskości, jej poli-
tycznego i mentalnego entourage’u własne doświadczenia okresu II Rzecz-
pospolitej i własne, okupacyjne życiorysy. Publikację kierujemy do rodzin, 
przyjaciół i uczniów Zmarłych, do całego środowiska akademickiego Szcze-
cina i tych ośrodków, z którymi byli oni związani współpracą i przyjaźniami, 
do polskich i zagranicznych doktorów honorowych Uniwersytetu, których 
przyjaźnią i wsparciem uczelnia się cieszyła i cieszy. Bardzo leży nam na sercu 
ukazanie pokoleniu najmłodszych nauczycieli, akademickich losów Zmar-
łych Akademików, którym okres Polski Ludowej wypełniał całą drogę na-
ukową lub znaczną jej część. Ta część historii Polski jest dla generacji wnuków 
i prawnuków mglistym wspomnieniem dzieciństwa lub wczesnej młodości. 

Przekazując w ręce Czytelników zbiór biogramów zmarłych pracowni-
ków Uniwersytetu Szczecińskiego, nie mogliśmy pominąć osób tworzących 
historię uczelni, która tak naprawdę powstała w październiku 1946 roku. Aby 
przypomnieć dzieje uczelni i związanych z nią ludzi, pozwoliliśmy sobie przy-
toczyć garść faktów związanych z narodzinami i działalnością Wszechnicy 
Szczecińskiej. Perturbacje związane z przejmowaniem przez władze polskie 
Szczecina, przyznanego Polsce na mocy arbitralnej decyzji władz radzieckich 
miesiąc przed ustaleniami konferencji poczdamskiej, przy braku zaintereso-
wania władz centralnych utworzeniem w Szczecinie ośrodka akademickiego, 
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przerwały podjęte w maju 1945 roku działania Grupy Operacyjnej Uniwer-
sytetu Poznańskiego, związane z powołaniem Wszechnicy Szczecińskiej. Za-
miast oczekiwanego uniwersytetu, z inicjatywy rektora Akademii Handlowej 
w Poznaniu, profesora Józefa Górskiego, w czerwcu 1946 roku przystąpio-
no do organizowania pierwszej w dziejach miasta uczelni wyższej jako filii 
poznańskiej akademii, nie bacząc na decyzje władz centralnych, które nie 
widziały ani możliwości, ani potrzeby tworzenia w Szczecinie uniwersyte-
tu czy uczelni ekonomicznej. Inicjatywa profesora Józefa Górskiego znalazła 
poparcie prezydenta Szczecina – Piotra Zaremby i Wojewody Szczecińskiego 
– Leonarda Borkowicza oraz innych przedstawicieli lokalnej administracji, 
a także stronnictw i partii politycznych, dzięki czemu udało się przełamać 
kolejne bariery stawiane przez władze centralne przed rodzącą się uczelnią. 
14 października 1946 roku oficjalnie zaakceptowano utworzenie oddziału 
Szczecińskiej Akademii Handlowej w Poznaniu.

Akademia Handlowa była uczelnią niepaństwową, w związku z czym 
nie krępowały jej sztywne rygory programowe obowiązujące w większości 
uczelni. Program studiów obejmował, poza przedmiotami zawodowymi, sze-
roki wachlarz przedmiotów humanistycznych oraz nauczanie wielu języków 
obcych. Większość zajęć dydaktycznych prowadzili poznańscy profesoro-
wie, dzięki którym młoda uczelnia zyskała status naukowy i wysoki poziom 
kształcenia, wzorowany na programach nauczania przedwojennych studiów 
prawno-ekonomicznych. W rezultacie nowa uczelnia stała się centrum życia 
naukowego i humanistycznego Szczecina.

Dzieje niepaństwowej uczelni, nieprzystającej profilem kształcenia 
i składem kadry profesorskiej do modelu uczelni socjalistycznej, obfitowały 
w dramatyczne wydarzenia. Zaczęło się od zerwania w 1946 roku z uczelnią 
poznańską, będącą według władz ostoją sił wrogich ustrojowi, co stało się 
początkiem końca prężnie rozwijającej się uczelni. Niemal wszyscy profesoro-
wie poznańscy przestali przyjeżdżać do Szczecina. Proces tłamszenia uczelni 
pogłębił się po przekształceniu jej w 1950 roku w Wyższą Szkołę Ekonomicz-
ną, z czym wiązała się zmiana profilu studiów, metod kształcenia i dalsza 
wymiana grona profesorskiego. Nowy rozdział szczecińskiej uczelni ekono-
micznej rozpoczął się 1 września 1955 roku po przyłączeniu jej jako Wydzia-
łu Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu do nowo powstałej Politechniki 
Szczecińskiej. Zmiany te dokonały się w korzystnej dla szkolnictwa wyższe-
go atmosferze „polskiego Października”, co pozwoliło powrócić na uczelnię 
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niektórym profesorom, wydalonym w czasach stalinowskich i umożliwiło 
szybką odbudowę szczecińskiej uczelni ekonomicznej. Po uzyskaniu w 1969 
roku pełnych praw akademickich, wydział przekształcił się w nieformalną 
uczelnię. Biorąc pod uwagę stan kadrowy i liczbę studentów (stanowiących 
połowę młodzieży studiującej w Politechnice Szczecińskiej), wydział urósł do 
rangi średniej wielkości uczelni ekonomicznej.

Dla tysięcy absolwentów szczecińskiej Akademii Handlowej, Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej i Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki 
Szczecińskiej, uczelnia była nieformalną Alma Mater, co dawało pretekst żą-
daniom usamodzielnienia (wysuwanym na kolejnych zjazdach absolwentów) 
bądź też dezyderatom przekształcenia jej w uniwersytet, przedstawianym od 
końca lat 50. XX wieku przez profesurę, skupioną w Szczecińskim Towa-
rzystwie Naukowym. Wejście do Uniwersytetu Szczecińskiego w 1985 roku 
wielkiego Wydziału z półwieczną tradycją akademicką i kilkudziesięcioma 
samodzielnymi pracownikami nauki nadało nowej uczelni już na starcie cha-
rakter akademicki. Wydział wniósł także do Uniwersytetu wielki majątek 
trwały w postaci nowych bądź gruntownie zmodernizowanych i dobrze wy-
posażonych budynków dydaktycznych.

Środowiska naukowe miasta rozpoczęły drogę do Uniwersytetu już 
w latach 50. XX wieku, gdy na rzecz humanistyki zaczęły działać różne pla-
cówki naukowe, w tym Polskiej Akademii Nauk. W 1958 roku działania 
oddolne na rzecz powołania Uniwersytetu zainicjowało Szczecińskie To-
warzystwo Naukowe, skupiające przedstawicieli tak humanistycznych, jak 
niehumanistycznych młodych szczecińskich środowisk akademickich oraz 
środowiska archiwalnego. Próby te spaliły na panewce, szczecińskie śro-
dowisko naukowe, tak bardzo solidarne i skoncentrowane wokół idei Uni-
wersytetu, pozostało osamotnione. W swojej pracy organicznej humaniści 
nie byli obiektem specjalnej troski władz partyjnych i administracyjnych 
Szczecina i województwa. Kolejnym etapem budowania fundamentów pod 
przyszły Uniwersytet Szczeciński była Wyższa Szkoła Nauczycielska, dzia-
łająca w latach 1968–1973 i będąca Filią Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu oraz powstała na jej bazie Wyższa Szkoła Pedagogiczna. 
W ten sposób wzrastał i umacniał się drugi filar przyszłego Uniwersytetu, 
w skomplikowanych warunkach walki o Alma Mater Stettinensis, która poza 
Szczecinem miała tak mało sojuszników. Okres stanu wojennego wpłynął 
ogromnie ożywczo na starania o powołanie Uniwersytetu, gdyż w 1982 roku 
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podjęto pierwsze, stopniowo coraz bardziej intensywne prace koncepcyjno- 
-ogranizacyjne, przy aktywnym udziale władz Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR, Urzędu Wojewódzkiego i Ośrodka Informacji Naukowej i Postępu 
Naukowo-Organizacyjnego oraz Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego. Wspól-
nie z akademikami przygotowywano dokumentację, gromadzono naukową 
i geopolityczną argumentację, wzbogacaną o opinie rektorów miejscowych 
uczelni i STN. Fundamentem konsekwentnego i skutecznego działania było 
powołanie w maju 1982 roku Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu Szcze-
cińskiego w Szczecinie. Komitet ten prowadził działalność mocno wspieraną 
przez szczecińskie media papierowe i elektroniczne. Można tę działalność 
określić mianem gigantycznej – tak pod względem wspanialej koordynacji 
szczecińskich elit w dziele wypracowywania optymalnego modelu przyszłej 
Alma Mater, jak strategii dotarcia do bardzo wielu instytucji świata akade-
mickiego Polski Ludowej, centralnych instytucji administracji i przedstawi-
cieli świata dziennikarskiego i pisarzy. Poruszano umysły, sumienia i emocje 
struktur i autorytetów. A wszystko to w czasie – co warto uzmysłowić młode-
mu pokoleniu – poprzedzającym internet i telefonię komórkową! Pracowano 
konsekwentnie i niestrudzenie. Prowadzono dzieło doprawdy gigantyczne. 
W doskonałej symbiozie środowisk naukowych, politycznych, administra-
cyjnych i medialnych, eksponowano argumentację naukową, historyczną 
i geopolityczną, skierowaną tak do przyjaciół wizji uniwersytetu, jak i, wcale 
licznych i wpływowych, oponentów – wobec których wspomniany Komitet 
konstruował swoiste „okrążenie opiniotwórcze” [Zbigniew Puchalski]. 

Powstanie w maju 1983 roku Zespołu Studyjnego Ministerstwa Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki było milowym krokiem do przyobleczenia 
w konkretny kształt dotychczasowych wysiłków. Była nim także ostateczna 
wersja wniosku o powołanie uniwersytetu, zaakceptowana przez wicepremie-
ra Mieczysława Rakowskiego i premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz 
Sejm, który 21 lipca 1984 roku przyjął Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Inauguracja pierwszego roku akademickiego w Alma Mater 
Stetinensis miała dokonać się na 40-lecie wejścia Szczecina w skład powo-
jennego państwa polskiego. Na posiedzeniu Komitetu ds. Powołania Uni-
wersytetu (podczas którego ukonstytuował się Społeczny Komitet Rozwoju 
Uniwersytetu Szczecińskiego) ustawę odczytał przewodniczący Komitetu – 
prof. Piotr Zaremba. Uwieńczeniem wspaniałej pracy tak wielu na zachodniej 
rubieży Ziem Odzyskanych była inauguracja Alma Mater Stetinensis, która 
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odbyła się 30 września 1985 roku w Sali Ks. Bogusława w Zamku Książąt 
Pomorskich w niezwykle podniosłej atmosferze. Pierwszy rektor, prof. Kazi-
mierz Jaskot, ogłosił: „Rok akademicki 1985/1986 – pierwszy rok w historii 
Uniwersytetu Szczecińskiego – uważam za otwarty”. 

Redaktorzy dziękują przedstawicielom wydziałów uniwersytetu, którzy 
koordynowali zbieranie biogramów poszczególnych uczonych. Słowa podzię-
kowania kierujemy do Pani Profesor Agnieszki Szewczyk (WNEiZ), Pana 
Profesora Zbigniewa Ofiarskiego (WPiA), Pani Profesor Ewy Komorowskiej 
(WF) i wspierającego ją Pana Profesora Piotra Michałowskiego, Pana Profe-
sora Adama Wątora (WH), Pan Profesora Jerzego Eidera (WKFiPZ), Pani 
Doktor Renaty Słominskiej-Walkowiak (WB), Pana Doktora Pawła Andrze-
jewskiego (WM-F) oraz występującego w podwójnej roli – koordynatora i re-
daktora – Pana Profesora Józefa Stanielewicza (WZiEU). Pragniemy także 
podziękować Panu Doktorowi Leszkowi Wątróbskiemu za wstępne opraco-
wanie biogramów, Panu Jerzemu Giedrysowi za skompletowanie zdjęć oraz 
wszystkim Autorom biogramów zamieszczonych w publikacji.
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Leon Babiński
(1891–1973)

Śmierć Profesora Leona Babińskiego (11 stycz-
nia 1973 r.) okryła żałobą nie tylko Wydział 
oraz Uczelnię, ale także całe środowisko na-
ukowe Pomorza Zachodniego. Dożył pięknego 
wieku – bez mała 82 lat, lecz niemal do ostat-
nich dni zadziwiał wszystkich jasnością umysłu, 
nadzwyczajną pamięcią oraz ogromną żywotno-
ścią. Powszechnie był uznawany za koryfeusza 
szczecińskiego środowiska naukowego.

Urodził się w Warszawie, gdzie uczęszczał 
do Gimnazjum założonego przez gen. Pawła 
Chrzanowskiego, ówcześnie największej pol-
skiej szkoły średniej we wszystkich zaborach, 
z polskim językiem wykładowym. Tam w la-
tach 1905–1907 brał udział w strajku szkolnym. 
W 1909 roku zdał egzamin dojrzałości i podjął 
studia prawnicze na paryskiej Sorbonie (1909–
1912), kończąc je w 1913 roku w Moskwie na 
Uniwersytecie im. M.W. Łomonosowa, z tytu-
łem kandydata nauk. Za wybitne wyniki otrzy-
mał złoty medal. Po powrocie do Warszawy, 
w latach 1913–1917 odbył aplikację sadową i ad-
wokacką. Od 1 września 1917 roku został sekre-
tarzem naczelnym, w nowo utworzonym przez 
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Tymczasową Radę Stanu (TRS) Sądzie Najwyższym, pracując jednocześnie 
w Radzie Windykacji Strat Wojennych TRS. Aktywność ta stała w zgodzie 
z Jego przekonaniami, jako członka Stronnictwa Polityki Realnej (od 1914 r.), 
zakładającymi pracę dla narodu i państwa polskiego, w zgodzie z panującą 
rzeczywistością polityczną. Postawa państwowca przejawiana w końcu pierw-
szej wojny światowej, będzie go również cechować po 1945 roku.

W II Rzeczpospolitej, od 1 stycznia 1919 roku do wybuchu drugiej woj-
ny światowej, związany był z MSZ, pełniąc funkcję radcy prawnego (trak-
tatowego), będąc delegatem rządu w Komisji Mieszanej do spraw Górnego 
Śląska, jak również reprezentując Polskę na wielu konferencjach międzynaro-
dowych. Szczególnym obszarem Jego zainteresowania stały się aspekty praw-
ne międzynarodowej żeglugi morskiej i powietrznej. W 1921 roku brał udział 
w konferencji Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w Hadze, pod-
czas której przyjęto tzw. reguły haskie, odnoszące się do odpowiedzialności 
przewoźników oceanicznych, uchwalone w 1924 roku w ramach konwencji 
brukselskiej. Z pewnymi zmianami tzw. reguły hasko-visbijskie obowiązują 
do dzisiaj. W charakterze polskiego eksperta był delegowany do Międzyna-
rodowej Komisji Żeglugi Powietrznej (CINA), jak również był członkiem 
Międzynarodowego Komitetu Technicznego Ekspertów Prawa Lotniczego 
(CITEJA). Był pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowej konferencji 
zorganizowanej w 1929 roku w Warszawie, na której przyjęto, do dziś aktual-
ną, tzw. konwencję warszawską o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczą-
cych międzynarodowego przewozu lotniczego. Aktywnie uczestniczył przy 
jej tworzeniu, co uwidoczniło się m.in. w wybraniu stolicy Polski na miejsce 
obrad. Konwencja reguluje odpowiedzialność prawną przewoźników za pasa-
żerów i bagaż, ponoszoną w razie wypadków lotniczych. Kontynuacją tych 
fascynacji było w drugiej połowie XX wieku zainteresowanie prof. L. Babiń-
skiego kierowane w stronę kształtującego się wówczas prawa kosmicznego, 
traktowanego jako przedłużenie prawa lotniczego.

Działalność Profesora Babińskiego – na polu naukowym, pedagogicz-
nym, jak i organizacyjnym – była wielostronna i wielce owocna. Już w roku 
1919 powołany został na wykładowcę w Szkole Nauk Politycznych oraz 
w Wolnej Wszechnicy w Warszawie, a w 1927 roku na Uniwersytecie War-
szawskim. Najbliżej jednak ze wszystkich uczelni warszawskich związany był 
ze Szkołą Główną Handlową, gdzie w latach 1921–1939 prowadził wykłady 
z prawa międzynarodowego prywatnego oraz prawa morskiego. Na uczelni 
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tej uzyskał (1925 r.) stopień docenta, a następnie (1938 r.) stanowisko profe-
sora tytularnego. Brał także aktywny udział w pracach Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych.

Niewiele wiadomo o wojennych losach prof. L. Babińskiego, które 
skierowały go na Podkarpacie, gdzie na wsi ukrywał się przed Niemcami. 
Po okresie zawieruchy wojennej profesor Babiński nawiązał przejściowo kon-
takt z ośrodkiem naukowym w Poznaniu, a mianowicie z tamtejszym wy-
działem prawa UAM oraz z Akademią Handlową, od 1946 roku wykładając 
w jej szczecińskiej filii. Związał się z nią na stałe od początku 1947 roku, 
pełniąc w latach 1947–1948 funkcję zastępcy rektora, a w latach 1948–1951 
– rektora tej pierwszej w Szczecinie szkoły wyższej. W 1950 roku uczelnia ta 
została upaństwowiona i przemianowana następnie na Wyższą Szkołę Eko-
nomiczną, a od roku 1955 – na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Trans-
portu Politechniki Szczecińskiej. W ramach tej uczelni prowadził swoją pracę 
naukową oraz dydaktyczną. Mimo przejścia na emeryturę (w 1961 r. – już 
jako prof. zw.), brał nadal czynny udział w życiu naukowym, pedagogicznym 
oraz organizacyjnym Wydziału i Uczelni, m.in. prowadząc aż do 1972 roku 
wykłady z prawa morskiego. W 1971 roku Profesor Leon Babiński otrzymał 
– jako pierwszy w dziejach uczelni i szczecińskiego ośrodka akademickiego – 
tytuł doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej. 

Jednocześnie, podobnie jak przed 1939 roku, służył swoją wiedzą i do-
świadczeniem państwu polskiemu, biorąc udział w latach 1945–1947 w pra-
cach Polskiej Misji Rewindykacyjnej oraz w Polskiej Misji Wojskowej w Ber-
linie. Od roku 1947 był członkiem Instytutu Prawa Międzynarodowego 
w Gandawie, jako drugi w historii Instytutu Polak, a także Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Paryżu i Gandawie.

Przez cały niemal okres powojenny Profesor Babiński związany był ze 
szczecińskim środowiskiem naukowym, którego też był najwybitniejszym 
przedstawicielem. Nieżyjący już prof. Władysław Górski nazwał go „ostat-
nim Człowiekiem Renesansu”, a prof. Janina Jasnowska stwierdzała, że na 
szczecińską „spaloną ziemię, przyniósł głęboką wiedzę, doświadczenie i wy-
soką kulturę człowieka nauki, gdy […] wśród ludzi przybyłych z różnych 
stron trzeba było od podstaw kształtować środowisko naukowe”. Korzysta-
jąc z popaździernikowej odwilży, miał decydujący wpływ na pozytywne za-
kończenie podjętych w końcu 1955 roku starań o powstanie Szczecińskiego 
Towarzystwa Naukowego. Miało ono dążyć do zintegrowania miejscowych 
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uczonych wokół wspólnych problemów badawczych i organizacyjnych, wy-
magających wzmocnienia środowiska naukowego. Profesor Babiński stanął 
na czele Zespołu Statutowego, którego celem było opracowanie formalnych 
podstaw stowarzyszenia. Towarzyszyły temu zabiegi mające przychylnie na-
stawić do idei szczecińskich naukowców władze partyjno-państwowe, a także 
uzyskać poparcie Polskiej Akademii Nauk. Powołanie 4 grudnia 1956 roku 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego stanowiło organizacyjny przełom, 
który dokonał upodmiotowienia miejscowego środowiska uczonych. Stanął 
na jego czele Profesor Leon Babiński, z wyboru członków STN, aż do 1970 
roku piastujący godność Prezesa, a po ustąpieniu z tej funkcji – godność 
prezesa honorowego. Jego ideą stało się powstanie pierwszej u ujścia Odry 
uczelni humanistycznej, czyli uniwersytetu. Pod Jego kierownictwem Towa-
rzystwo podjęło starania o powołanie Uniwersytetu Szczecińskiego, próbując 
przełamywać opór i zdobyć sojuszników zarówno wśród lokalnych ośrodków 
władzy, centralnej administracji państwa, jak i innych szkół wyższych w Pol-
sce. Najbliżej w tym dziele współpracowano z Uniwersytetem Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Profesor Leon Babiński nie dożył szczęśliwego finału 
tych zabiegów, ale działania STN i Jego – jako Prezesa z lat 1956–1970 – zbu-
dowały świadomość potrzeby istnienia uczelni humanistycznej na Pomorzu 
Zachodnim i wokół tego pomysłu skonsolidowały szczecińskie środowisko 
akademickie.

Dorobek naukowy Profesora Babińskiego jest równie bogaty jak wie-
lostronny. Łączna liczba publikacji w okresie 58-letniej pracy naukowej do-
chodzi do 300, z czego około 20 publikowano na łamach czasopism zagra-
nicznych. Znaczna część tych publikacji, zwłaszcza w ostatnim, szczecińskim 
okresie Jego życia, wiąże się z prawem morskim, które zresztą zawsze pozosta-
wało bliskie Jego zainteresowaniom. Poza tym dużo uwagi poświęcał również 
prawu lotniczemu, a w ostatnich latach – także prawu astronautycznemu. 
Z opracowań, opublikowanych w okresie pobytu w Szczecinie, na wymie-
nienie zasługują następujące pozycje: O wolność mórz i oceanów (Rocznik 
Akademii Handlowej w Poznaniu, 1947), Zagadnienia współczesnego pra-
wa międzynarodowego prywatnego (Warszawa 1958), Prawo morskie w pra-
cach prawników szczecińskich (Szczecin 1959), Prawo transportowe (wspólnie 
z W. Górskim – partie dotyczące prawa morskiego oraz lotniczego, Warszawa 
1966, II wyd. 1968), Międzynarodowa unifikacja prawa przewozu lotniczego 
na tle konwencji warszawskiej (PAN, Warszawa 1968).
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Profesor Leon Babiński dwa razy w swoim życiu został nagrodzony me-
dalem odrodzenia, po raz pierwszy w okresie II Rzeczpospolitej w 1926 roku, 
kiedy odznaczono go orderem Polonia Restituta IV. klasy i po raz drugi już 
w PRL, gdy otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Podobnie 
dwukrotnie odznaczano Go Złotym Krzyżem Zasługi w 1937 i 1956 roku. 
Doceniono więc moc Jego patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny. Otrzymał 
także Złotą Odznakę Gryfa Pomorskiego w 1960 roku za całokształt pracy 
na terenie Pomorza Zachodniego. Za osiągnięcia na polu rozwoju prawa mię-
dzynarodowego otrzymał Krzyż Kawalerski Francuskiej Legii Honorowej.

Profesor Leon Babiński był żonaty od 30 czerwca 1927 roku z Marią, 
de domo Rutowską, córką przedwojennego Prezydenta Lwowa, z którą miał 
trzech synów. Świetnie posługiwał się łaciną, rosyjskim, francuskim, lubiąc 
w chwilach wolnych recytować poezję w tych językach. Ponadto deklamował 
wiersze Mickiewicza, Puszkina, Lermontowa, fragmenty Odysei, Eneidy. Sam 
także pisał wiersze. Jego niepublikowane utwory oraz pamiętnik z lat 1957–
1960 są zdeponowane w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu. Część spuścizny znajduje się również w zbiorach rękopisów 
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Tomasz Ślepowroński, Waldemar Tarczyński
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Marek Baumgart
(1942–1997)

Marek Wiesław Baumgart urodził się 5 lipca 
1942 roku w Warszawie. Wychował się jed-
nak w Bydgoszczy, z Pomorza Gdańskiego 
wywodzi się bowiem ród Baumgartów. Dom 
rodzinny ukształtował Jego charakter, wpoił 
wartości, szczególnie zaś odwagę przekonań, 
prawość, pracowitość, konsekwencję. W Byd-
goszczy ukończył szkołę średnią, zainteresował 
się sportem i został hokeistą „Zawiszy”. Dosta-
tecznie wcześnie zrozumiał (a pomogli w tym 
rodzice), że obok sportu w życiu potrzebne jest 
wykształcenie. Podjął zatem w 1961 roku stu-
dia historyczne na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Sylwetkę naukową 
Marka Baumgarta ukształtowały seminaria 
prowadzone przez profesorów Janusza Pajew-
skiego i Antoniego Czubińskiego. Po studiach 
przez trzy lata pracował w Instytucie Zachod-
nim w Poznaniu. Naukowo zajmował się pro-
blematyką niemiecką, bo taki był profil badań 
Instytutu, uczęszczał na seminarium doktorskie 
profesora Czubińskiego. Opublikował w 1967 
roku pierwszy artykuł, zaczynając w ten spo-
sób działalność naukową, znaczoną wyraźnymi 
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osiągnięciami. Odtąd publikował systematycznie. Nigdy nie gonił jednak za 
ilością, zawsze ogromną wagę przywiązywał do jakości, do perfekcyjnego do-
pracowania tekstu, był przy tym dobrym stylistą.

Okres poznański to szczęśliwy czas w życiu Baumgarta. Studia na ulu-
bionym kierunku, ciekawe grono koleżeńskie, bujne życie naukowe, ale także 
towarzyskie, w którym Marek chętnie uczestniczył. Doskonały tancerz, bry-
dżysta, dowcipny interlokutor, a przy tym człowiek światowy, co wówczas 
należało do rzadkości (przebywał bowiem przez kilka miesięcy u rodziny na 
Zachodzie), stał się bon vivantem, ozdobą każdego środowiska. W Poznaniu 
też zrodziła się miłość, zapoznał germanistkę Teresę Kawecką, z którą założył 
rodzinę. Urodził się syn Błażej (córka Agnieszka urodziła się już w Szczeci-
nie). Rodzina stanowiła dla Baumgarta wartość największą, oddany jej był 
całkowicie. Do pełnej stabilizacji życia rodzinnego, także naukowego, brako-
wało jedynie własnego mieszkania. Sublokatorka poznańska nie wystarczała 
powiększonej rodzinie. Brak perspektyw na rychłe rozwiązanie problemów 
mieszkaniowych w Poznaniu sprowadził Baumgarta do Szczecina. Tutaj 
bowiem Akademia Rolnicza (właściwie wówczas Wyższa Szkoła Rolnicza) 
budowała Zakład Nauk Politycznych w Instytucie Nauk Społeczno-Poli-
tycznych i poszukiwała odpowiednich kadr, w zamian oferując mieszkanie. 
W ten sposób w 1969 roku rodzina Baumgartów zadomowiła się w Szczecinie 
na stałe. 

Odchodząc z Instytutu Zachodniego, mógł Marek Baumgart zmienić 
profil badawczy, problematyka niemiecka spowszedniała, zajmowało się nią 
bardzo wielu naukowców. Obowiązywały ponadto sztywne kanony uwarun-
kowane politycznie i obciążone historycznie, które nie zawsze odpowiadały 
młodemu pokoleniu. Pojawił się wówczas fenomen straszliwy i niezwykle fra-
pujący w postaci chińskiej rewolucji kulturalnej, temat niezwykle przydatny 
dla początkującego politologa. Trudny jedynie dlatego, że wydłużał czas pi-
sania doktoratu. Zebrany dotychczas materiał zużytkowany został do publi-
kacji artykułów, a także w późniejszych badaniach naukowych. Po czterech 
latach intensywnej pracy Baumgart napisał, pod naukowym kierownictwem 
prof. Czubińskiego, i w 1973 roku obronił w macierzystym Instytucie Histo-
rii UAM rozprawę doktorską na temat Chińska rewolucja kulturalna w ocenie 
prasy anglosaskiej i niemieckiej. Przyjęta dobrze w wąskim gronie znawców, nie 
miała w tamtym czasie szans publikacyjnych. Znaczne jej fragmenty ukazały 
się jednak w formie artykułów.
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Po doktoracie wrócił Baumgart do problematyki historycznej. Zajął się 
stosunkami polsko-brytyjskimi w dwudziestoleciu międzywojennym, które 
wówczas stanowiły temat stosunkowo słabo opracowany. Patrzył na nie ocza-
mi rasowego historyka, ujmując na szerokim tle ówczesnych stosunków mię-
dzynarodowych. Badania naukowe przeplatały się ze zmianami politycznymi 
czasów przełomu 1980 i 1981 roku. Marek Baumgart zaangażował się w festi-
wal „Solidarności”. Z nastaniem zaś stanu wojennego, jako jeden z pierwszych 
w Akademii Rolniczej, złożył legitymację partyjną. Władza zareagowała 
z agresywną zawziętością, najpierw zawiesiła go w czynnościach nauczyciela, 
a następnie zwolniła z pracy. Potrzeba było długich zabiegów prof. Henryka 
Lesińskiego, aby wreszcie w lutym 1982 roku uzyskał zgodę odpowiednich 
władz uczelnianych i przede wszystkim – wojewódzkich władz partyjnych 
– na zatrudnienie Marka Baumgarta na stanowisku adiunkta w Instytucie 
Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Zawirowania polityczne, przejściowe problemy z pracą, nadzór konfiden-
tów, o którym dziś wiemy, a wówczas był spodziewany, nie ułatwiały pracy 
naukowej. Dodatkowo Baumgart nawiązał kontakt z podziemnymi struk-
turami wydawniczymi, publikował teksty i kolportował „Obraz”. Od badań 
naukowych jednak nie odstąpił. W 1985 roku wydał książkę Wielka Brytania 
a odrodzona Polska 1918–1933, która ukazała się nakładem oficyny wydaw-
niczej WSP w Szczecinie. Stanowiła podstawę wszczęcia postępowania habi-
litacyjnego przez Instytut Historii UAM. Tego samego roku przeprowadzone 
zostało w dobrym stylu kolokwium habilitacyjne. Władze jednak nie zapo-
mniały urazy i Baumgart musiał czekać dwa lata na docenturę, etat nadawany 
wówczas przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Książka została 
natomiast dobrze przyjęta przez środowisko naukowe, zebrała liczne i pozy-
tywne recenzje. Ugruntowała pozycję Autora w grupie znawców problemu, 
co skutkowało licznymi zaproszeniami na konferencje naukowe. Szczególną 
miarę uznania stanowiła prestiżowa nagroda, którą otrzymał z Instytutu im. 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Nakład książki (400 egz.) rozszedł się 
szybko. W 1990 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu 
Szczecińskiego ukazało się drugie, tym razem dwutomowe wydanie, grun-
townie poprawione, uzupełnione nową literaturą i nowymi przemyśleniami 
Autora. Tom I nosi tytuł Wielka Brytania a odbudowa Polski 1914–1923, 
tom II – Wielka Brytania a odrodzona Polska 1923–1933.
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Po habilitacji doc. Baumgart nadal zajmował się stosunkami polsko- 
-angielskimi. Potwierdzają to liczne artykuły naukowe. W niektórych z nich 
rozwijał problemy sygnalizowane jedynie w monografii habilitacyjnej, w in-
nych wychodził poza jej obszar chronologiczny. Szczególną uwagę zwrócił 
na stosunki między Warszawą a Londynem w okresie dyskusji nad Paktem 
Wschodnim oraz w czasie rokowań i podpisania polsko-niemieckiej deklaracji 
o niestosowaniu przemocy. Najbardziej bodaj nowatorski charakter nosi arty-
kuł Wielka Brytania wobec zbliżenia polsko-niemieckiego w latach 1933–1934, 
który opublikowano w tomie Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej (Warsza-
wa 1994), poświęcony pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego. Docelowy zamiar, 
zwieńczenie badań Profesora w tym zakresie, stanowić miała monografia opi-
sująca stosunki polsko-brytyjskie w latach 1914–1945.

Na kilku międzynarodowych konferencjach, które w latach 1986–1990 
organizował Instytut Historii UAM, prof. Baumgart występował z referatami 
na temat kolejnych etapów polityki angielskiej wobec Niemiec w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Zostały one opublikowane w kolejnych tomach 
cyklu wydawniczego serii historycznej UAM Niemcy w polityce międzynaro-
dowej 1919–1939. Tak narodziła się cenna inicjatywa, aby referaty uzupeł-
nione przez dalsze badania, uwzględniające także wątki podnoszone podczas 
dyskusji, wydać w jednolitej rozprawie. Książka Londyn–Berlin 1918–1939. 
Niemcy w brytyjskiej polityce zagranicznej (Szczecin 1993) była efektem tych 
zamierzeń. Należy podkreślić, że stosunki brytyjsko-niemieckie rzutowały 
na politykę europejską, a nawet światową. Współpraca tych potęg groziła he-
gemonią, antagonizm zaś prowadzić mógł do wojny o zasięgu światowym. 
Stosunki między Londynem a Berlinem miały ogromne znaczenie dla Pol-
ski, każde bowiem ich pogorszenie wzmacniało poczucie bezpieczeństwa nad 
Wisłą. Znane problemy ukazane zostały często w nowej interpretacji, oparte 
przy tym na obszernej podstawie materiałowej i źródłowej. W tamtym czasie 
te kapitalne problemy omówione były jedynie fragmentarycznie, często na 
marginesie innych rozważań. Praca Marka Baumgarta wypełniła więc istotną 
lukę w polskiej historiografii.

Baumgart zajmował się także badaniami dziejów Polski. Świadczy 
o tym współautorstwo Gabinetów Drugiej Rzeczypospolitej oraz Ministrów 
spraw zagranicznych 1918–1939, wspólnych inicjatyw wydawniczych histo-
ryków szczecińskich i poznańskich, inspirowanych przez prof. Pajewskiego. 
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Inicjował i, do kiedy siły pozwalały, redagował tom Ministrowie Polski nie-
podległej 1918–1945 (Szczecin 2001). Miał też prof. Baumgart pewien wkład 
w wydawanie źródeł do badań regionalnych. Patronował bowiem wspólnej 
inicjatywie Akademii Bałtyckiej w Lubece-Travemünde i Instytutu Histo-
rii Uniwersytetu Szczecińskiego wydania zbioru dokumentów dotyczących 
Szczecina z lat 1945–1946. Tom ukazał się w 1994 roku, w polskiej i niemiec-
kiej wersji językowej.

Należy także odnotować ważniejsze konferencje naukowe, które Ma-
rek Baumgart zorganizował w Szczecinie. Najpierw w 1994 roku poświęconą 
polskiej nowoczesnej myśli politycznej (materiały wydano w 1996 r.) oraz 
w 1995 roku międzynarodową na temat „Locarno z perspektywy 70 lat”. 
Materiały z tej konferencji, ostatnie już pod Jego redakcją, ukazały się w 1998 
roku. Czynnie uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, żeby wymie-
nić tylko Rostock, Lubekę, Rygę, Warszawę, Łódź, Poznań. Współpracował 
z Uniwersytetami w Kilonii, Rostocku, Lubece, Greifswaldzie, Rydze, Upsali.

Doceniając osiągnięcia naukowe, Senat US w styczniu 1991 roku jedno-
myślnie zaopiniował wniosek o powołanie Marka Baumgarta na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie wystarczyło na-
tomiast czasu, aby skutecznie mógł sięgnąć po tytuł profesora.

Swoją postawą po 13 grudnia 1981 roku i w latach następnych zbudo-
wał sobie ogromny autorytet w środowisku, szczególnie zaś na Uniwersytecie. 
Dzięki temu w czasach demokratycznych wygrywał wszelkie tajne wybory, 
zawsze w ścisłej czołówce, nierzadko na pierwszym miejscu, często zgoła jed-
nomyślnie. Polski przełom 1989 roku skutkował na Uniwersytecie Szczeciń-
skim obaleniem, już w listopadzie 1989, dotychczasowej ekipy rektorskiej. 
Nowy rektor, prof. Tadeusz Wierzbicki, zaproponował Marka Baumgarta na 
stanowisko prorektora do spraw studenckich. Młodzież potrzebowała czło-
wieka z autorytetem i dlatego w pełni poparła propozycję JM Rektora. Przed 
nowym Prorektorem stanął ogrom problemów. Należało inspirować zmiany 
programowe, które w istocie należały do kompetencji rad wydziałów, zdomi-
nowanych często przez ludzi nieskorych do reform proponowanych przez ra-
dykalnie nastawioną młodzież. Należało działać tonująco, szukać porozumie-
nia, wspierać inicjatywy na rzecz dobrze przemyślanej reformy studiów. Taką 
drogę działania przyjął Baumgart i dobrze się z niej wywiązał. Kadencja była 
krótka, gdyż w 1990 roku przypadały wybory na wszystkich uczelniach pol-
skich. Prace nad demokratyzacją ordynacji spowodowały pewne przesunięcia 
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w kalendarzu wyborczym. Termin kolejnych wyborów, prowadzony przez 
elektorów, wyznaczono na listopad 1990 roku. Roczna posługa prorektorska 
wskazywała trafność poprzedniego wyboru. Takie jednoznacznie afirmatyw-
ne stanowisko zajmował zarówno Rektor, jak i studenci. Ogromnie zaskoczy-
ła wszystkich decyzja Marka Baumgarta, który w ostatniej chwili odmówił 
kandydowania. Powodów mogli domyślać się jedynie ludzie z najbliższego 
otoczenia Profesora. Decyzja komplikowała sytuację Rektorowi, była jednak 
nieodwołalna.

Od tego czasu Marka Baumgarta interesowała jedynie aktywna pra-
ca w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w macierzystym Instytucie 
Historii. Wybrany został do Senatu US w 1990 i następnie w 1993 roku. 
Z woli najwyższej władzy uniwersyteckiej pełnił przez dwie kadencje za-
szczytną i absorbującą funkcję przewodniczącego senackiej Komisji ds. Na-
uczania i Spraw Studenckich. Kontynuował dzieło modyfikacji programu 
dydaktycznego, który zapoczątkował jako prorektor. Zajmował się także no-
wym regulaminem studiów. Nowe władze, kolejni prorektorzy, zawsze mogli 
liczyć na dobrą radę i życzliwe wsparcie Profesora, Jego wystąpienia na posie-
dzeniach Senatu, w komisjach i innych gremiach uniwersyteckich słuchane 
były zawsze z najwyższą uwagą. W społeczności akademickiej nadal był nie-
kwestionowanym autorytetem.

Podobnie rzecz się miała w Instytucie Historii. Przejściowo wspoma-
gał prof. Lesińskiego jako wicedyrektor. Sterował młodym zespołem w dziele 
modernizacji studiów historycznych. Tonował propozycje mało przystające 
do szczecińskiej rzeczywistości. W 1989 roku nastąpiły zmiany struktural-
ne w Instytucie, między innymi utworzono Zakład Historii Powszechnej 
i Dyplomacji XIX i XX wieku. Było rzeczą zrozumiałą, że kierownictwo Za-
kładu objął Marek Baumgart, najwybitniejszy w Szczecinie znawca historii 
powszechnej czasów najnowszych. W krótkim czasie stworzył prężny zespół 
z klarownie zarysowanym programem pracy naukowej. Wspólnie z pracow-
nikami Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku organizował cykliczne se-
minaria doktorskie, incydentalnie także inne debaty naukowe, znane z ostrej, 
zawsze jednak merytorycznej, wymiany poglądów. Efekty były budujące. 
W 1995 roku promował pierwszego doktora (obecnie prof. Henryk Walczak), 
dwójce kolejnych otwierał przewody doktorskie, następni przygotowywali 
dobrze zarysowane koncepcje prac. Koleżeński i wymagający Szef-Profesor 
własnym przykładem narzucał odpowiednio szybkie tempo pracy.
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Ogromną wagę przywiązywał prof. Baumgart do dydaktyki. Zawsze 
starannie był przygotowany do zajęć, potrafił je umiejętnie ubarwić celnym 
dowcipem, anegdotą, nie nużył słuchaczy. Młodzież do Niego lgnęła, był 
bowiem pedagogiem z powołania, z kompetencji, z moralnej postawy, od-
działywał przykładem własnego postępowania. Na seminariach miał zwykle 
nadkomplety. Wypromował liczną grupę historyków pracujących w Szczeci-
nie i regionie.

W 1993 roku kończył kadencję i w roku następnym przechodził na eme-
ryturę twórca Instytutu Historii, prof. Henryk Lesiński. Naturalnym suk-
cesorem był prof. Marek Baumgart. Taka była wola pracowników, potwier-
dzona jednomyślnością w tajnym głosowaniu. Plany nowego Dyrektora były 
ambitne. Na pierwszym miejscu stawiał rozwój naukowy, kolejne doktoraty 
i habilitacje, także import kadry samodzielnych uczonych, zwłaszcza z likwi-
dowanych placówek Polskiej Akademii Nauk. Wzmocnienie miało skutko-
wać uzyskaniem pełni uprawnień naukowych, czyli możliwością habilito-
wania. W dalszym ciągu działał na rzecz modyfikacji systemu studiowania, 
poszerzenia liczby i zakresu specjalizacji. Inicjował też nowe formy kształce-
nia w postaci studiów wieczorowych i podyplomowych. Wykorzystane więc 
zostało istniejące wówczas zapotrzebowanie edukacyjne i obie formy studiów 
zostały w 1996 roku uruchomione. Wszystkie przedstawione plany realizował 
skutecznie, z pomorską solidnością.

W końcu 1995 roku narastać zaczęły niebezpieczne symptomy w stanie 
zdrowia Profesora. W listopadzie tego roku przewodniczył zespołowi history-
ków szczecińskich biorących udział w sympozjum naukowym w Travemün-
de. Skarżył się wówczas na narastające dolegliwości, rzecz o tyle znamienna, 
że zwykle do słabości się nie przyznawał. W połowie lutego 1996 roku brał 
udział w balu połowinkowym studentów studiów zaocznych, bawił się przed-
nie, dał popis umiejętności tanecznych. Był to ostatni bal i ostatni taniec 
Marka. W kilka dni później poznał diagnozę choroby, która z czasem okazała 
się wyrokiem. Nie poddawał się, cierpiał i walczył niemal do końca. Choroba 
Go nie złamała, ostoję stanowił dom rodzinny, miłość najbliższych, praca, 
lektura klasyków literatury pięknej. Ostatnią bodaj książką, po którą u schył-
ku swoich dni ponownie sięgnął, była trylogia Henryka Sienkiewicza.

Również społeczność instytutowa nie dopuszczała możliwości naj-
gorszego. Potwierdzał to wybór Profesora na kolejną kadencję dyrektor-
ską. Wybór przyjął, działał jednak z oddali, na telefon, bodaj raz jeden 
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odwiedził Instytut. Zdał się we wszystkich codziennych sprawach na zastęp-
cę – prof. Adama Wątora, który sprawnie, ze znawstwem problemu, stero-
wał Instytutem w tym trudnym czasie. Dyrektor na odległość, telefonicznie, 
czasami zaś przyjmując w domu, opiekował się nadal magistrantami, dokto-
rantami, czytał ich prace, recenzował. Miał dalsze plany badawcze, finalizo-
wał wspólne inicjatywy naukowe. Przegrał jednak wyścig z czasem. Zmarł 
10 stycznia 1997 roku w domu, w otoczeniu rodziny. W domu też mogli po-
żegnać Go przyjaciele. W domu, który tak kochał, że dla niego rezygnował ze 
stanowisk i splendorów, po które sięgnąć mógł na Uniwersytecie i poza nim. 

16 stycznia 1997 roku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie zebrała 
się tłumnie społeczność akademicka, koledzy, przyjaciele, rodzina, aby towa-
rzyszyć profesorowi Markowi Baumgartowi w Jego ostatniej podróży, z której 
nie ma powrotu, podróży w Wieczność.

Janusz Faryś
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Eugenia Brzosko
(1929–1990)

Jeden z najwybitniejszych współczesnych pol-
skich historyków Jerzy Holzer zatytułował 
swoje wspomnienia Historyk w trybach histo-
rii. Określenie to doskonale opisuje życie i ak-
tywność Eugenii Brzosko, którą bez przesady 
można nazwać jedną z akuszerek szczecińskiej 
humanistyki akademickiej. W Jej życiorysie, 
jak w soczewce, skupiają się niemal całe dzieje 
Polski XX wieku, z ich złożonością, zbiorowymi 
i osobistymi dramatami i radościami, porażka-
mi i sukcesami, ale z pewnością też z poczuciem 
realnego wpływu na losy ludzi i kraju.

Eugenia Tuchalska urodziła się 15 kwietnia 
1929 roku w Siemiatyczach w rodzinie Onufre-
go i Olgi z d. Szyszko. Atmosfera niewielkiego, 
niespełna siedmiotysięcznego miasteczka zdo-
minowanego przez społeczność żydowską budo-
wała osobowość przyszłego naukowca. Spędziła 
w nim dzieciństwo i pierwsze lata młodości. 
W czasie okupacji uczyła się w szkole podsta-
wowej i w tajnym nauczaniu w pierwszej klasie 
gimnazjum. Po wojnie ukończyła czteroletnie 
gimnazjum, a następnie dwuletnie liceum hu-
manistyczne. 
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W wieku 20 lat zdecydowała się związać swoje życie z zawodem na-
uczycielskim i w tym celu w 1949 roku rozpoczęła studia historyczne pierw-
szego stopnia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Po zakończeniu 
studiów, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, otrzymała nakaz 
pracy, na podstawie którego w 1952 roku trafiła do Szczecina. Podjęła pracę 
jako nauczyciel historii w Liceum Pedagogicznym, kierowanym przez jedne-
go z twórców szczecińskiej oświaty, a później także Uniwersytetu Szczeciń-
skiego – Bolesława Sadaja. Fakt ten zaważył na przyszłych losach Eugenii 
Tuchalskiej. W Szczecinie pozostała już do końca życia. Rok później wyszła 
tu za mąż, a w kolejnym roku urodził się Jej syn Marek, późniejszy profesor 
nauk medycznych. 

Wkrótce też dały znać o sobie ambicje naukowe i chęć rozwoju przy-
szłego historyka. W 1958 roku podjęła studia magisterskie na Wydziale Filo-
zoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Wydaje się, że właśnie studia skłoniły młodą nauczycielkę do wyboru dro-
gi naukowej, były też okresem wielkiego entuzjazmu i odkrywania nowych 
dróg aktywności zawodowej i społecznej. Ujawnione zamiłowanie do historii 
gospodarczej Polski w XX wieku stało się pasją badawczą do końca życia. Pra-
cę magisterską Eugenia Brzosko poświęciła Hucie Szczecin w 15-leciu PRL, 
która została bardzo wysoko oceniona, czego wyrazem była szybka publika-
cja w wydawnictwie naukowym UAM. Doceniając talent i pracowitość au-
torki, dotychczasowy promotor, prof. dr hab. Czesław Łuczak, zaproponował 
Jej kontynuację badań w tej specjalności i podjęcie pracy nad doktoratem. 
Tematem rozprawy stały się Problemy zatrudnienia w przemyśle na terenie wo-
jewództwa szczecińskiego w latach 1945–1965.

Ukończenie studiów oznaczało duże zmiany w życiu zawodowym Eu-
genii Brzosko. Po otrzymaniu dyplomu magisterskiego przeszła do pracy 
w I Studium Nauczycielskim jako nauczycielka historii, a 1 września 1966 
roku została zastępcą dyrektora elitarnego Liceum Ogólnokształcącego 
nr 5 w Szczecinie. Zmiany te były tylko przystankiem na drodze do karie-
ry naukowej. Mając na ukończeniu rozprawę doktorską, przyjęła propozycję 
doc. Bogdana Dopierały i przeszła do pracy jako starszy asystent w kierowa-
nej przez niego Pracowni Historii Pomorza Zachodniego Instytutu Historii 
Polskiej Akademii Nauk. Tam ukończyła pracę nad doktoratem, broniąc go 
w UAM 22 kwietnia 1968 roku.
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Kolejne miesiące 1968 roku niosły dalsze zmiany w życiu Eugenii Brzo-
sko. Po wielu latach zabiegów szczecińskiego środowiska humanistycznego 
pojawiła się wreszcie szansa na powstanie w Szczecinie pierwszej wyższej 
szkoły kształcącej humanistów. Z początkiem nowego roku akademickie-
go powołano do życia trzyletnią Wyższą Szkołę Nauczycielską, początkowo 
jako filię Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczęśliwym 
zbiegiem okoliczności ówczesnym rektorem UAM był prof. Czesław Łuczak. 
W poszukiwaniu kadry dla nowej szkoły zwrócił uwagę na swoją doktorantkę 
i zaproponował Jej objęcie stanowiska starszego wykładowcy w Zakładzie Hi-
storii na Wydziale Humanistycznym WSN. W ten sposób dr Eugenia Brzo-
sko od 1 września 1968 roku stała się pracownikiem szczecińskiej uczelni. 
Tam też na swojej drodze spotkała jedną z najważniejszych postaci szczeciń-
skiej humanistyki i jednego ze swoich przyszłych najbliższych współpracow-
ników – dotychczasowego dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Państwo-
wego w Szczecinie, a w nowych strukturach kierownika Zakładu Historii 
i wkrótce rektora WSN – docenta Henryka Lesińskiego. 

Podjęcie pracy w szkolnictwie wyższym, w trudnym dla niego 1968 
roku, z pewnością nie ułatwiało rozpoczęcia kariery zawodowej. Wiązało się 
jednak z wyzwaniami, które – jak pokazała historia – stały się wstępem do 
stworzenia w Szczecinie nowoczesnego ośrodka uniwersyteckiego. Doświad-
czenie pedagogiczne i zapoczątkowana kariera naukowa Eugenii Brzosko 
umożliwiła nadanie temu procesowi dużej dynamiki. Tandem Lesiński–
Brzosko stał się siłą napędową rozwoju nauki historycznej. Na tej drodze 
przyszło dr Eugenii Brzosko współpracować ze wszystkimi jej najważniej-
szymi postaciami – profesorami: Władysławem Filipowiakiem, Bogdanem 
Dopierałą, Tadeuszem Białeckim, Lucyną Turek-Kwiatkowską. Zarówno 
w pamięci współpracowników, jak i w spuściźnie archiwalnej zachowały się 
liczne opinie o ogromnym wpływie młodej badaczki na kształt organizacyj-
ny i działalność dydaktyczną najpierw Zakładu, wkrótce Instytutu Historii 
i Bibliotekoznawstwa, a następnie Instytutu Historii. W ankietach studenc-
kich Jej zajęcia oceniane były najwyżej ze wszystkich pracowników Instytutu. 
Dzięki swemu doświadczeniu dydaktycznemu Eugenia Brzosko uczestniczy-
ła też na szczeblu centralnym w opracowaniu programu nauczania historii dla 
szkół średnich.

Aktywność dr Eugenii Brzosko w dużej mierze przyczyniła się do 
sukcesu WSN i szybkiego jej przekształcenia 1 października 1973 roku 
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w samodzielną szkołę wyższą kształcącą kadry dla szkolnictwa – Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną. Nic też dziwnego, że wkrótce po jej utworzeniu, rek-
tor WSP powierzył Eugenii Brzosko funkcję prodziekana Wydziału Huma-
nistycznego. Pełniła ją przez trzy kolejne kadencje (do 31 sierpnia 1981 r.). 
Rok później, 1 listopada 1974 roku, minister Nauki Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki przychylił się do wniosku rektora WSP i mianował dr Eugenię 
Brzosko na stanowisko docenta kontraktowego. 

Kolejne lata w życiu Eugenii Brzosko to okres dalszej wytężonej pracy 
organizacyjnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz podjęcie nowych wy-
zwań naukowych. Obok działalności dydaktycznej i pracy organizacyjnej, 
od 1970 roku sprawowała mandat radnej Wojewódzkiej Rady Narodowej 
i przewodniczyła jej Komisji Oświaty, uczestniczyła w działalności rady za-
kładowej WSP, była przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej dla nauczy-
cieli historii oraz wykładowcą w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań 
Oświatowych w Szczecinie, angażowała się w prace szczecińskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Historycznego i Sekcji Historycznej Instytutu Za-
chodniopomorskiego. Z dużym przekonaniem poświęcała się działalności 
w Związku Nauczycielstwa Polskiego, którego członkiem była od początku 
pracy zawodowej.

Aktywność Eugenii Brzosko wysoko oceniali zarówno Jej przełożeni 
i koledzy w środowisku uczelnianym, jak i władze regionu. W efekcie do 
uzyskanej jeszcze podczas pracy w Studium Nauczycielskim Odznaki Ho-
norowej Gryfa Pomorskiego (1965) dołączyły wkrótce kolejne odznaczenia: 
Srebrny (1971) i Złoty (1974) Krzyże Zasługi i Medal Komisji Edukacji 
Narodowej (1976) oraz wysoce przez Nią ceniona Złota Odznaka Związku 
Nauczycielstwa Polskiego (1975). W 1974 roku otrzymała nagrodę Ministra 
Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

W tym samym czasie kontynuowała współpracę ze swoim promoto-
rem. W ramach seminarium prof. Łuczaka prowadziła badania nad dziejami 
transportu polskiego w okresie międzywojennym. W końcu 1977 roku przed-
stawiła pierwszą wersję rozprawy habilitacyjnej ocenionej wysoko zarówno 
w Poznaniu, jak i w Szczecinie. Ogrom pracy społecznej oraz dramat osobisty 
– śmierć męża w 1978 roku – opóźniły nieco finalizację przewodu habilita-
cyjnego. Ostatecznie kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Rozwój 
transportu w II Rzeczypospolitej (1918–1939) odbyło się w Instytucie Historii 
UAM 25 maja 1981 roku. Pozytywne recenzje profesorów: Mariana Eckerta, 
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Jerzego Topolskiego i Czesława  Łuczaka spowodowały, że bez przeszkód 
Centralna Komisja Kwalifikacyjna do Spraw Kadr Naukowych przy Prezesie 
Rady Ministrów zatwierdziła tę decyzję pismem z 30 listopada 1981 roku. 
Konsekwencją było przekształcenie docentury kontraktowej w stałą od dnia 
1 kwietnia 1982 roku.

Początek lat osiemdziesiątych postawił przed Eugenią Brzosko koniecz-
ność dokonywania trudnych i właściwych wyborów wobec kryzysu poli-
tycznego w państwie. Podobnie jak zdecydowana większość szczecińskiej 
profesury, starała się godzić realizację wartościowych celów naukowych, 
organizacyjnych i dydaktycznych nie kwestionując jednocześnie istniejącego 
porządku ustrojowego. Członkostwa w PZPR oraz pełnionych w niej funkcji 
nie traktowała chyba jednak zbyt poważnie. Studenci oceniali ją bardzo po-
zytywnie, a w opinii przełożonych krytyczne uwagi dotyczyły zbyt słabego 
zaangażowania w pracę ideologiczną wśród młodzieży. 

W okresie „karnawału Solidarności” nie poparła tej ostatniej, nie zaan-
gażowała się również po stronie przeciwnej. Wyrazem akceptacji Jej postawy 
przez środowisko wydają się być wyniki wyborów, do których stanęła wio-
sną 1981 roku. Wydziałowe Zgromadzenie Wyborcze w tajnym głosowaniu 
powierzyło Eugenii Brzosko mandat dziekana Wydziału Humanistycznego, 
a rektor WSP doc. dr hab. Józef Kopeć zaakceptował ten wybór. Funkcję 
dziekana pełniła do 31 sierpnia 1987 roku, a więc w ważnym i trudnym okre-
sie, co zmuszało do balansowania między realiami stanu wojennego, potrze-
bą stworzenia normalnych warunków dla rozwoju naukowego pracowników 
i studiowania dla młodzieży. Wymagało też dużej zręczności i wielkiego 
zaangażowania, zwłaszcza że na okres ten przypadały intensywne zabiegi 
zmierzające do przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w uniwersy-
tet. Również i w tym zakresie dobrze sprawdziła się współpraca Eugenii Brzo-
sko z Henrykiem Lesińskim. Pod ich rządami i na Wydziale, i w Instytucie 
Historii, swoje miejsce mogli znaleźć ludzie o różnych poglądach i posta-
wach, także tacy, przed którymi ze względów politycznych zamknięto drzwi 
w innych uczelniach.

Objęcie funkcji dziekana przez Eugenię Brzosko zbiegło się w czasie ze 
wzrostem Jej obowiązków w macierzystym Instytucie Historii i Biblioteko-
znawstwa. W listopadzie 1980 roku objęła kierownictwo nowo utworzonego 
Zakładu Historii XIX i XX wieku (w 1981 r. przekształconego w Zakład 
Historii Polski XX wieku, później w Zakład Historii Najnowszej, a w 1990 r. 
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w Zakład Historii Najnowszej Polski), a dwa miesiące później funkcję zastęp-
cy dyrektora Instytutu. Ta druga nominacja była w zasadzie jedynie sformali-
zowaniem zadań, które doc. Brzosko pełniła w latach poprzednich. 

Równolegle z zadaniami w uczelni, doc. Brzosko podejmowała kolejne 
prace organizacyjne. Została członkiem Zespołu Dydaktyczno-Naukowego 
Nauk Historycznych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspie-
rała działalność młodzieżowego ruchu naukowego i Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej. Za aktywność społeczną i naukową dwukrotnie w tym czasie 
otrzymała nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1982 
i 1984), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983) i Medal 40-lecia 
Polski Ludowej (1984).

Niespożyta energia, wielka odpowiedzialność i poświęcenie codziennej 
pracy nie sprzyjały zdrowiu Eugenii Brzosko. Towarzyszące Jej przez całe 
życie kłopoty z sercem nasiliły się w połowie lat osiemdziesiątych. Stopnio-
wo musiała ograniczać zakres swojej aktywności. W 1987 roku zakończyła 
kadencję dziekana, wycofywała się również ze wszystkich form pracy poza-
uczelnianej. Wydaje się, że w tym czasie – poza Instytutem Historii – prio-
rytetem zawodowym Eugenii Brzosko było ukończenie studiów nad kolejną 
monografią poświęconą dziejom gospodarczym II Rzeczypospolitej. Miała 
ona być zwieńczeniem zabiegów o uzyskanie tytułu profesora. Zachęcali ją 
do tego najbliżsi, a Rada Wydziału Humanistycznego w grudniu 1986 roku 
przyjęła uchwałę o wystąpieniu dla swojego dziekana o profesurę natych-
miast po opublikowaniu książki.

Niestety, prace te nie zostały zakończone. Stan zdrowia Eugenii Brzosko 
systematycznie pogarszał się. Mając tego świadomość, zadbała jeszcze o prze-
jęcie przez innych pracowników opieki nad swoimi doktorantami. Krótko 
przed śmiercią, 30 listopada 1990 roku, oddała funkcję zastępcy dyrektora 
Instytutu Historii. Zmarła 29 grudnia 1990 roku.

Adam Makowski
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Krzysztof Chwesiuk
(1949–2013)

– mistrz, mentor, kolega/przyjaciel 

Krzysztof Chwesiuk urodził się 23 lutego 1949 
roku w Białej Podlaskiej. Swoją drogę życiową 
i zawodową związał z transportemm m.in. po-
przez fakt ukończenia Technikum Kolejowego 
w Warszawie i podjęcie pracy zawodowej na 
stanowisku dyżurnego ruchu. Rozpoczął stu-
dia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale 
Transportu, a po ich ukończeniu zatrudnił się 
w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Aka-
demii Nauk, gdzie zrealizował pracę doktorską 
i otrzymał stopień doktora nauk technicznych 
w zakresie zastosowań informatyki.

Ze Szczecińską Szkołą Ekonomiki Trans-
portu związał się w latach 80. XX wieku przeno-
sząc się z Warszawy do Szczecina, gdzie zatrudnił 
się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu Politechniki Szczecińskiej. W 1983 
roku uzyskał stopień doktora habilitowane-
go na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu Politechniki Szczecińskiej, a w 1993 
roku nadano mu tytuł profesora zwyczajnego 
z inicjatywy macierzystego Wydziału Trans-
portu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskie-
go, gdyż Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny 
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Transportu Politechniki Szczecińskiej wszedł w 1985 roku w struktury 
nowo powstałego Uniwersytetu Szczecińskiego jako Wydział Ekonomicz-
ny, aby w 1990 roku wydzielić ze struktur Wydziału Ekonomicznego US 
nowy – Wydział Transportu i Łączności na bazie funkcjonującego w struktu-
rach Wydziału Ekonomicznego Instytutu Ekonomiki Transportu. Wydział 
Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego w 1999 roku zmieniając 
siedzibę, zmienił także nazwę na Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 
co odzwierciedlało jego rozwój zarówno w obszarze naukowym, jak i dydak-
tycznym. Związek Profesora Chwesiuka z obecnym Wydziałem Zarządzania 
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego trwał do końca, czyli do 
stycznia 2013 roku i można go podsumować w sposób syntetyczny: 

 – w latach 1980–1992 – zatrudniony w Zakładzie Transportu Kolejo-
wego na WIET PS (od 1985 r. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu 
Szczecińskiego, od 1990 r. Wydział Transportu i Łączności US),

 – w latach 1990–1997 – kierownik Katedry Techniki i Technologii 
Transportu WTiŁ US,

 – w latach 1997–2005 – kierownik Katedry Efektywności Innowacji 
WTiŁ/WZiEU US (w wyniku zmiany nazwy Katedry Techniki 
i Technologii Transportu),

 – w latach 1990–1993 – prodziekan ds. studenckich WTiŁ US,
 – w latach 1996–1999 – prodziekan ds. studenckich WTiŁ US,
 – w latach 1998–2001 – kierownik Zaocznego Studium Doktoranc-

kiego WZiEU.
Specyfiką ukształtowania się Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Trans-

portu jest silny związek ekonomii i inżynierii. Ten mariaż ekonomii i tech-
niki jest mocno zarysowany w życiorysie Profesora Krzysztofa Chwesiuka. 
Rola Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szcze-
cińskiej (tzw. WIET) dla szczecińskich ekonomistów (można zaryzykować 
nie tylko ekonomistów, ale i inżynierów i transportowców) jest także nie 
do przecenienia, chociażby w kontekście wspomnianego wejścia niniejszego 
wydziału w struktury utworzonego Uniwersytetu Szczecińskiego jako Wy-
działu Ekonomicznego. Idea WIET-u, którą z pewnością „przesiąkł” Profesor 
Chwesiuk, po raz kolejny została wykorzystana/zaowocowała podczas two-
rzenia/organizowania od podstaw w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie 
(obecnie Akademii Morskiej) nowego wydziału o charakterze transporto-
wym, który łączył kompetencje ekonomiczne oraz inżynierskie, tj. Wydziale 
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Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Ponadto Profesor Krzysztof 
Chwesiuk był łącznikiem pomiędzy odległym Szczecinem i jego Szczecińską 
Szkołą Ekonomiki Transportu a Warszawą, a ściślej mówiąc – środowiskami 
zajmującymi się problematyką transportową w ujęciu inżynierskim, mene-
dżerskim i ekonomicznym. 

Podkreślić należy pozycję Profesora Krzysztofa Chwesiuka nie tylko 
w środowisku akademickim, ale także w środowisku stowarzyszeniowym 
(NOT, SITK RP, WZDZ itp.). Można to odzwierciedlić wskazując miejsca 
Jego aktywności zawodowej: 

 – nauczyciel akademicki na Wydziale Transportu PW,
 – asystent i adiunkt w Instytucie Badan Systemowych PAN,
 – docent na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym oraz profesor na 

Wydziale Transportu i Łączności Politechniki Szczecińskiej,
 – członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN,
 – członek Sekcji Sterownia Ruchem Komitetu Transportu PAN,
 – członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
 – członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników RP,
 – członek Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego.

Od 1991 roku Krzysztof Chwesiuk zatrudniony był na Akademii Mor-
skiej w Szczecinie, gdzie powierzano mu wiele obowiązków, w tym m.in.:

 – p.o. dyrektora Instytutu Eksploatacji Portów i Floty (w okresie 
1.09.1999 – 30.09.1999),

 – dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Transportu (1.10.1999 – 
31.08.2000),

 – kierownik Zakładu Technologii Transportu i Logistyki w Między-
wydziałowym Instytucie Transportu (1.10.1999 – 31.08.2000), 

 – pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Wydziału Transportu w Wyż-
szej Szkole Morskiej w Szczecinie (od 1.07.2000 r. do odwołania),

 – dyrektor Instytutu Transportu (1.07.2000 – 31.08.2001),
 – kierownik Zakładu Technologii Transportu i Logistyki w Instytucie 

Transportu (1.09.2000 – 31.08.2001 oraz 1.09.2001 – 31.08.2002),
 – dyrektor Instytutu Transportu (1.09.2001 – 31.08.2002),
 – kierownik Zakładu Logistyki i Informatyki w Instytucie Zarządza-

nia Transportem (1.11.2002 – 31.08.2005),
 – p.o. kierownika Zakładu Technologii Transportu i Logistyki w Instytu-

cie Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu (1.10.2002 do odwołania), 
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 – dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Wyższej 
Szkoły Morskiej w Szczecinie (kadencja 2002–2005 i 2005–2008),

 – kierownik Zakładu Logistyki i Informatyki w Instytucie Zarządza-
nia Transportem (1.09.2005 – 31.08.2008),

 – kierownik Zakładu Logistyki i Informatyki w Instytucie Zarządza-
nia Transportem (1.09.2008 – 31.08.2012),

 – prorektor ds. Nauki w Akademii Morskiej (1.09.2008 – 31.08.2012 
oraz w drugiej kadencji 1.09.2012 – 31.08.2016),

 – kierownik Zakładu Logistyki i Informatyki w Instytucie Zarządza-
nia Transportem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Trans-
portu (1.09.2012 – 31.08.2016).

Moja przygoda z Profesorem Krzysztofem Chwesiukiem rozpoczęła się 
w 1987 roku, gdy należało dokonywać wyboru promotorów na seminaria 
magisterskie. Będąc na trzecim roku, wybrałem specjalność „ekonomika i or-
ganizacja transportu kolejowego”. Do Profesora Chwesiuka (wówczas był na 
stanowisku docenta) zapisałem się trochę z przypadku, trochę z wyboru. 
Uczęszczałem mianowicie na proseminarium do dr. Bozokiego, który zapra-
szał do kontynuowania zajęć z seminarium i stwarzał możliwość pisania pra-
cy magisterskiej o tematyce kolejowej (a na takiej tematyce mi zależało). Jed-
nak, z nie do końca określonych przyczyn (teraz myślę, że to opatrzność), 
seminarium u dr. Bozokiego nie zostało uruchomione i musiałem wybrać 
innego promotora. Postanowiłem skorzystać z opinii o potencjalnych promo-
torach z branży kolejowej u starszych kolegów i koleżanek z Koła Naukowego 
Transportu (KNT), gdzie już zacząłem działać. Koleżanka studiująca dwa 
lata wyżej, będąca na seminarium u docenta Krzysztofa Chwesiuka, gorąco 
zachwalała seminaria profesora, podkreślając szczególnie życzliwość i kompe-
tencje promotora oraz atmosferę na seminariach. Owszem wskazywała, że 
„pewną niedogodnością” jest ukierunkowanie na transport kolejowy, uważa-
ny za mało ciekawy i nieatrakcyjny oraz za trudny do zrozumienia, jednak 
zapewniała, że „komunikatywność” profesora i podejście do studentów po-
zwoli z pewnością złagodzić niedogodności „obszaru tematycznego”. Obszar 
tematyczny był mi osobiście bardzo bliski. Drugą „rekomendacją”, która 
przekonała mnie do takiego kroku, była podpowiedź ówczesnego asystenta 
z Katedry Transportu Kolejowego kierowanej przez profesora Pawła Zalew-
skiego, w której pracował Profesor Krzysztof Chwesiuk, z którym miałem 
zajęcia z techniki i technologii transportu kolejowego, tj. dr. Wojciecha 
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Wardackiego (wówczas jeszcze był magistrem). Doktor Wojciech Wardacki 
podkreślał merytoryczność i ukierunkowanie na praktyczność zastosowania 
wiedzy akademickiej profesora Krzysztofa Chwesiuka, a także dużą życzli-
wość profesora. Tak więc decyzja zapadła i znalazłem się na seminarium 
z grupą kolegów mających „ciągoty kolejowe”. Profesor Chwesiuk miał przy-
gotowane dla swoich seminarzystów tematy prac magisterskich (teraz jako 
nauczyciel akademicki i promotor bardzo to doceniam i żałuję, że nie udało 
mi się osobiście wypracować takiego warsztatu pracy ze studentami – uspra-
wiedliwiam się, że przyszły inne czasy). Mieliśmy wiele tematów do wyboru, 
o ile mnie pamięć nie myli to na sześciu seminarzystów (bo tylu nas chyba 
było) było osiem tematów – z pewnością było więcej tematów niż seminarzy-
stów. Na pierwszych spotkaniach dyskutowaliśmy o zakresie poszczególnych 
prac, o materiałach źródłowych. Jednocześnie następowały „przymiarki” po-
szczególnych osób do tematów, a profesor starał się, aby seminarzyści sami 
między sobą podzielili się tematami, wskazując na różną ich trudność. System 
ten działał, bo w praktyce znając specyfikę kolei (wtedy PKP jako jednego 
przedsiębiorstwa), byłem zainteresowany tematem dotyczącym analizy sprze-
daży biletów, ale ze względu na to, że jeden z kolegów zdecydowanie nie 
„widział siebie” w tematach infrastrukturalnych (technicznych), a chciał pisać 
bardziej „handlowy” temat, pozostał mi temat infrastrukturalny, tj. Badanie 
zdolności przewozowej linii kolejowej Stargard Szczeciński – Gdynia w aspekcie 
jej elektryfikacji. Należy podkreślić, że Profesor miał świetne kontakty w ów-
czesnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (DOKP) w Szczecinie oraz 
Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych (DRKP), będących jednostkami 
podległymi DOKP. Tak więc z dostępem do danych nie było problemu, „do-
cent Chwesiuk” był powszechnie znany, a bycie seminarzystą „docenta 
Chwesiuka” rozwiązywało wiele problemów w „kolejarskim światku”, gdyż 
Jego autorytet „przechodził na jego seminarzystów”. Koleżeńskość Profeso-
ra Chwesiuka (wtedy docenta) oraz otwartość na studentów towarzyszyła 
także w „kultowych” wyjazdach Koła Naukowego Transportu sekcji kole-
jowej w tzw. wycieczkach wagonem po Polsce. Pracownicy Katedry Trans-
portu Kolejowego (szczególnie dr Teresa Kosacka, dr Wojciech Wardacki) 
byli odpowiedzialni za warstwę merytoryczną, czyli zwiedzanie ciekawych 
miejsc w Polsce. Do takich atrakcji „branżowych” należała stacja rozrządowa 
Lublin Tatary, gdzie realizowano system rozrządzania wagonów, tzw. strzał 
do celu, czy wagonownia na Śląsku, gdzie prostowano wagony węglarki. 
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Na wyjazdach tych docent Chwesiuk powodował, że studenci i pracownicy 
naukowo-dydaktyczni uniwersytetu stanowili jedno środowisko akademic-
kie. Organizacja tych wyjazdów, „spinanie” rozkładów jazdy i możliwość 
skorzystania z zaplecza socjalnego PKP, a w szczególności „załatwienie” (bo 
w tamtych czasach większość zasobów się załatwiało) wagonu akcji socjalnej 
DOKP Szczecin było zasługą dobrych relacji pracowników wydziału z wła-
dzami PKP, a w szczególności Pomorskiej DOKP. Profesor Krzysztof Chwe-
siuk był osobą, która integrowała wszystkich uczestników tych wyjazdów, był 
„pomostem” między kadrą dydaktyczną a studentami, przełamywał „lody” 
i przyczyniał się do tego, że wyjazdy te do dzisiaj są źródłem „barwnych opo-
wieści” i miłych serdecznych wrażeń oraz dawały możliwość „przeplatania” 
dydaktyki z praktyką życia gospodarczego. Dużą wartością także z czasów 
studenckich było zaangażowanie mojej osoby przez Profesora Krzysztofa 
Chwesiuka w ruch Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, 
z punktu widzenia mojej późniejszej drogi zawodowej było to i jest nadal 
bardzo istotne. Tego typu wskazówki i podpowiedzi o charakterze strategicz-
nym od Profesora miałem możliwość uzyskać kilka razy. Profesor zawsze 
podkreślał wagę społecznego zaangażowania, dając osobisty przykład w tym 
zakresie. Aktywność w SITK i współpraca z otoczeniem gospodarczym, którą 
„zaszczepił” Profesor, pozwoliła mi w sposób szczególny zbudować dorobek 
niezbędny przy kolejnych awansach naukowych. Dzięki kontaktom ze środo-
wiskiem SITK, do którego wprowadził mnie Profesor Chwesiuk, do dzisiaj 
mam możliwość rozwoju naukowego. Poznałem także wiele osób, z którymi 
łączą mnie więzy koleżeństwa czy wręcz przyjaźni i wszyscy podkreślali za-
wsze wyważony osąd Profesora Krzysztofa Chwesiuka i rozsądne koleżeńskie 
rady, które uzyskiwali od niego. Myślę, że jeżeli chodzi o życzliwość, to Pro-
fesor Krzysztof Chwesiuk zawsze był gotowy pomagać w trudnych sprawach 
życiowych i studenckich. Jako student miałem możliwość doświadczenia 
tego, gdy ze względu na uwarunkowania finansowe (praca w Studenckich 
Spółdzielniach Pracy, takich jak „Bratniak” czy „Nowa Wieś”), postanowi-
łem wystąpić o roczny urlop okolicznościowy, aby przedłużyć okres studenc-
ki, co nie było w tamtym okresie łatwe, gdyż spadały wskaźniki sprawności 
studiowania oraz brakowało wykształconych kadr w socjalistycznej ojczyźnie 
(był rok 1988). Urlop ten okazał się także ważny ze względu na moje życie 
osobiste i zawodowe. Z tego powodu studia kończyłem w marcu 1990 roku, 
a nie, jak było zaplanowane, w marcu 1989 roku. Przemiany w kraju po 1989 



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

40

roku zbiegły się także z przemianami na Wydziale Ekonomicznym Uniwer-
sytetu Szczecińskiego (byłym Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Poli-
techniki Szczecińskiej, gdzie rozpoczynałem studia). Stworzyło to klimat do 
wydzielenia się w 1990 roku Instytutu Transportu w samodzielny Wydział 
Transportu i Łączności. Docent Krzysztof Chwesiuk dostał misję stworzenia 
Katedry Techniki i Technologii Transportu w strukturach nowo powstałego 
wydziału, która to katedra do obsługi dydaktycznej otrzymała przedmiot 
Technika i technologia transportu kolejowego. Pracownicy, którzy przeszli do 
katedry, swój dorobek naukowy i dydaktyczny mieli ukształtowany w obsza-
rze ekonomiki i organizacji oraz techniki i eksploatacji transportu samocho-
dowego, tak więc potrzebny był młody pracownik do prowadzenia ćwiczeń 
z obszaru kolejowego. Profesor sięgnął do swoich seminarzystów i ze względu 
na moje „kolejowe wykształcenie” (specjalność: ekonomika i organizacja 
transportu kolejowego oraz ukończone technikum kolejowe), dostałem szan-
sę pozostania na uczelni. Propozycja była bardzo prestiżowa, ale mało atrak-
cyjna finansowo, także z powodu na moją aktywność w Spółdzielniach Stu-
denckich czy też włączeniu się w rozwój odradzającej się przedsiębiorczości 
(wtedy jeszcze nazywanej prywatną inicjatywą). Myślałem także o ewentual-
nym zatrudnieniu na kolei (w PKP). Jednak prestiż pracy na uczelni oraz 
perswazja mojej żony spowodowały, że podjąłem pracę na uczelni jako asy-
stent, jednocześnie prosząc o skierowanie na staż do PKP i możliwość podej-
ścia do egzaminów zawodowych na referendarza służby ruchu (taka także 
była ścieżka przy zatrudnianiu się bezpośrednio na PKP). Należy również 
podkreślić, że profesor zorganizował zastępstwo na moje zajęcia w związku 
z moją służbą wojskową (semestr letni), korzystając ze swoich kontaktów 
w środowisku kolejowym. Tak więc zostałem asystentem, a niedogodności 
finansowe pracy na uczelni kompensowane były moją aktywnością w budo-
waniu Polski przedsiębiorczej. W połowie 1991 roku, podczas jednej z roz-
mów z profesorem, kiedy to zawsze dostawałem wiele materiałów meryto-
rycznych nad którymi pracował, Profesor Chwesiuk wskazał mi obszar 
tematyczny mojego ewentualnego doktoratu. Przygotowania rozprawy dok-
torskiej, konieczność uzyskania pozytywnych recenzji, egzaminy doktorskie, 
obrona wydawały mi się zadaniami przekraczającymi moje siły i możliwości, 
były swoistym „kosmosem”. Miałem świadomość powagi zadania. W tam-
tym czasie obrony doktoratów na wydziale były autentycznie rzadkością (od-
bywały się może dwie, trzy w roku). Jako student (chyba w 1988 r.) 
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uczestniczyłem w publicznej obronie doktoratu dr. Wojciecha Wardackiego, 
a jako asystent (w 1992 r.) w obronie doktoratu Stanisława Krawca z Politech-
niki Śląskiej – obecnie profesora Politechniki Śląskiej. Na podstawie tych 
doświadczeń zdawałem sobie sprawę, jaką poprzeczkę postawił przede mną 
Profesor Chwesiuk. Jednak wskazówki Profesora i możliwość skorzystania 
z Jego szerokich kontaktów w kręgu zarówno naukowców, jak i praktyków 
pozwoliły mi te obawy przełamywać. Przygotowując rozprawę doktorską 
Efektywność zakupu licencji dla polskiego kolejnictwa pod opieką naukową Pro-
fesora, nie tylko uzyskałem wsparcie merytoryczne, ale także dostęp do wielu 
materiałów źródłowych, jednocześnie zostałem ukierunkowany na wykorzy-
stanie wyników badań i doświadczeń z praktyki życia gospodarczego. 
Ogromnym zaskoczeniem i wyróżnieniem było skierowanie mojej rozprawy 
do recenzji profesora Bronisława Gajdy z Politechniki Warszawskiej, który 
dla kolejarzy, a w szczególności z obszaru „ruch i przewozy kolejowe”, był 
swoistą ikoną. Na Jego książkach (Technika ruchu kolejowego) uczyły się całe 
pokolenia kolejarzy (ja także, jako uczeń Technikum Kolejowego). Było to 
dla mnie dużym wyróżnieniem oraz zobowiązaniem (obawiałem się, jak zo-
stanie oceniona moja praca). Recenzja była pozytywna. Dzięki temu miałem 
możliwość bliższego kontaktu z profesorem Bronisławem Gajdą (niestety kil-
kanaście lat temu zginął śmiercią tragiczną). Dzięki Profesorowi Chwesiuko-
wi miałem możliwość zawrzeć wiele innych, bardzo wartościowych znajomo-
ści w świecie nauki i praktyki. Pewną cechą wspólną (Profesora i moją) było 
to, że nasze małżonki miały tak samo na imię (Jolanta) oraz, że w tym samym 
roku (1991) urodziły się nam córki. Był to częsty temat „wymiany informacji” 
w zakresie szkolnych „sukcesów i dylematów” naszych dzieci. Rozmowy te 
dotyczyły także prozaicznych spraw bytowo-materialnych, np. utrzymania, 
kwestii mieszkania itp. Profesor był także wrażliwy na niedostatki wynagro-
dzeń akademickich, może dlatego, że – jak sam opowiadał – musiał się z tym 
zmagać jak każdy młody pracownik nauki. Po obronie mojego doktoratu, 
wobec trudności finansowych (dziecko, zakup mieszkania itp.), rozważałem 
decyzję odejścia z uczelni. Dyskusje z Profesorem, których tematem była 
moja sytuacja finansowa i rozważane odejście z uczelni, nie miało tylko wy-
miaru „rozmowy”, ale konkretnej pomocy. Dzięki kontaktom profesora 
w roku szkolnym 1994/1995 uzyskałem 1/3 etatu w Technikum Kolejowym 
w Szczecinie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Jednocześnie Profe-
sor intensywniej zaangażował mnie w prace naukowo-wdrożeniowe, które 
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pozwoliły na stabilizację finansową młodego adiunkta. Dzięki tym kontak-
tom miałem możliwość uczestniczenia w przygotowywaniu Studiów Wyko-
nalności, np. na budowę przeprawy mostowej „Nowocłowej” (obecnie „Trasa 
Pionierów”) czy też modernizacji układów torowych w Porcie Szczecińskim. 
Kontakty te owocowały także przygotowywaniem branżowych konferencji 
dotyczących transportu kolejowego. Dalekowzroczność, czy ujmując inaczej, 
strategiczność działań Profesora Chwesiuka znajduje także odzwierciedlenie 
w zmianie nazwy Katedry Techniki i Technologii Transportu na Katedrę 
Efektywności Innowacji, co nastąpiło w 1997 roku. O nazwie tej dyskutowa-
ły władze wydziału (m.in. z profesorem Henrykiem Babisem) także w kon-
tekście stworzenia Instytutu Transportu na naszym wydziale. W kontekście 
przemian środowiska akademickiego, zmiana nazwy wydziału oraz rozwoju 
naukowego młodych pracowników katedry były działaniami fundamental-
nymi.

Należy także podkreślić, że Profesor Krzysztof Chwesiuk był inicjato-
rem uruchomienia pierwszych studiów podyplomowych na Wydziale Trans-
portu i Łączności – „Zarządzanie i marketing”, których kierownikiem był do 
momentu powołania go na prodziekana wydziału. Studia te były realizowane 
przez kilkanaście lat pod kierownictwem profesor Aurelii Bielawskiej.

Dzięki Profesorowi Chwesiukowi, po doktoracie miałem możliwość 
współorganizować wydziałowe konferencje dydaktyczne, poważnie wpływa-
jące na integrację wydziału. To właśnie Profesor polecił „sprawdzony i za-
przyjaźniony” ośrodek wczasowy w Mrzeżynie. „Zaprzyjaźnienie” wynikało 
z tego, że ośrodek podlegał pod dział socjalny CPN-u w Szczecinie, którym 
kierowała żona profesora Wojciecha Bąkowskiego, co było ważne ze wzglę-
du na terminy i koszty. Ponadto Profesor Krzysztof Chwesiuk w czasie wa-
kacji pracował w ośrodku w charakterze ratownika (kilka sezonów). Należy 
dodać, że to kolejny rozdział z życia Profesora, gdyż aktywnie działał także 
w WOPR. W Mrzeżynie wydział zorganizował kilka edycji konferencji inte-
gracyjnych naszego wydziału i było to „magiczne miejsce”, miejsce „wymy-
ślone” przez profesora. 

W 1998 roku podjąłem wyzwanie – zostania, z ramienia ówczesnego 
Wojewody Szczecińskiego, Zarządcą Komisarycznym Okręgowego Przed-
siębiorstwa Surowców Wtórnych Przedsiębiorstwo Państwowe w Szczecinie. 
Dyskutowałem z Profesorem, czy podejmować to wyzwanie, które z pewno-
ścią odsunie w czasie moją ewentualną habilitację (Profesor na spotkaniach 
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zachęcał, aby podejmować wysiłek naukowy i kształtować obszar badawczy). 
Doświadczenie, które uzyskałem w wyniku prac naukowo-badawczych, 
kontaktów przy organizacji corocznych konferencji dotyczących nowych 
rozwiązań w transporcie kolejowym, przekazanie przez Profesora do obsłu-
gi dydaktycznej nowych przedmiotów w Katedrze Efektywności Innowacji 
dotyczących postępu technicznego oraz procesów innowacyjnych, a także 
podjęcie obowiązków prorektora w Wyższej Szkole Zawodowej „OECONO-
MICUS” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (gdzie rektorem i wspa-
niałym merytorycznym dyskutantem był profesor Waldemar Grzywacz) spo-
wodowały, że skutecznie przygotowałem w 2003 roku rozprawę habilitacyjną 
Polityka innowacyjna w transporcie. Profesor Chwesiuk, będąc zaangażowany 
w zbudowanie na Akademii Morskiej w Szczecinie Wydziału Inżyneryjno- 
-Ekonomicznego Transportu, od momentu złożenia mojej rozprawy habi-
litacyjnej do wydawnictwa wskazywał, że po uzyskaniu habilitacji przejmę 
kierownictwo katedry. Wierząc w mój sukces, był otwarty na wspólne kształ-
towanie polityki personalnej, tj. zatrudnianie młodych pracowników. Mia-
łem także okazję dyskutować z Krzysztofem Chwesiukiem (szczególnie jako 
dziekan wydziału) o wielu trudnych kwestiach dla naszego środowiska, jed-
nak Profesor zawsze wskazywał na konieczność chrześcijańskiego podejścia 
do problemu, szczególnie w aspektach interpersonalnych, nigdy nie wykazy-
wał postaw odwetowych, co w kontekście wielu doświadczeń, w tym także 
osobistych, po latach bardzo mi imponuje i z trudnością przychodzi, nie tylko 
mnie, ale i wielu ludziom, realizować/naśladować. 

Podsumowując, Profesor Krzysztof Chwesiuk był człowiekiem poważ-
nie zaangażowanym, działał m.in. w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji, w Naczelnej Organizacji Technicznej, w Wojewódzkim 
Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Utrzymywał wiele branżowych kon-
taktów w ministerstwie właściwym dla transportu, ściśle współpracował ze 
środowiskiem naukowym w Polsce, a w szczególności z warszawskim śro-
dowiskiem, w tym z Politechniką Warszawską, z której się wywodził. Był 
człowiekiem zawsze otwartym na dyskusję, człowiekiem, który współtworzył 
Szczecińska Szkołę Transportu.

Piotr Niedzielski
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Marian Ciaciura
(1937–2011)

Profesor Marian Ciaciura urodził się 18 wrze-
śnia 1937 roku w Wąsowiczówce. Studiował na 
Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersyte-
tu Wrocławskiego w latach 1955–1960, gdzie 
3  czerwca 1960 roku uzyskał tytuł magistra 
biologii. 1 października 1960 roku podjął pracę 
asystenta w Katedrze Botaniki Farmaceutycznej 
na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej we 
Wrocławiu. W 1968 roku, po przedłożeniu pra-
cy doktorskiej Studia karpologiczne nad nasiona-
mi wybranych gatunków z rodzaju Linaria Mill, 
uzyskał tytuł doktora nauk farmaceutycznych. 
1 października 1968 roku uzyskał stanowisko 
adiunkta i pracował na tym stanowisku do 
30 września 1990 roku. Stopień doktora habi-
litowanego nauk biologicznych uzyskał w 1988 
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, po przed-
łożeniu pracy Charakterystyka rozmieszczenia 
górskich gatunków roślin naczyniowych na Śląsku. 
W latach 1970–1979 pełnił funkcję kierownika 
Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu. W 1987 roku podjął pracę 
na drugim etacie w Uniwersytecie Szczeciń-
skim, od 1 kwietnia 1990 roku pracował już 
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tam w pełnym wymiarze. Jednocześnie podjął się zorganizowania Katedry 
Taksonomii Roślin i Fitogeografii na Wydziale Biologii i Nauk o Morzu US. 
1 maja 1996 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Szczecińskim. Na emeryturę przeszedł 30 września 2007 
roku. Zatrudniony na podstawie umowy o pracę pozostał pracownikiem Ka-
tedry aż do śmierci.

Dorobek prof. Mariana Ciaciury obejmuje ponad 300 opracowań, 
w tym m.in. 98 prac oryginalnych, 19 monografii, 39 prac popularno-nauko-
wych, 2 podręczniki akademickie, 17 referatów sympozjalnych i 19 komuni-
katów. Był ponadto redaktorem siedmiu monografii zbiorowych, właścicie-
lem jednego patentu, wykonawcą 92 rękopisów i ekspertyz. 

Zainteresowania badawcze Profesora koncentrowały się głównie wokół 
zagadnień chorologii, ochrony gatunkowej roślin, taksonomii i edukacji eko-
logicznej. Jest współautorem metodyki opracowanej do Atlasu rozmieszczenia 
roślin naczyniowych na Śląsku. Przygotował materiały ze Śląska do Atlasu Flo-
rae Europaeae. Współuczestniczył w opracowaniu dzieł Flora Polska oraz Atlas 
rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Przygotował rękopis Bibliografii 
roślin naczyniowych na Śląsku. Wydał Bibliografię roślin naczyniowych Pomo-
rza Zachodniego. Zajmował się również badaniami ekologiczno-biologiczny-
mi gatunków zagrożonych na Pomorzu. Brał udział w tworzeniu banku ge-
nów roślin chronionych i zagrożonych. Współpracował z różnymi ogrodami 
botanicznymi, gdzie odbył krótkie staże (Wiedeń, Londyn, Oxford, Berlin-
Dahlem, Greifswald, Suchumi). Realizował lub uczestniczył w kilku pro-
jektach badawczych Instytutu Botanicznego PAN, Instytutu Botanicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Za działalność naukową otrzymał zespołową nagrodę premiera 
oraz liczne nagrody Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu i Rektora 
Uniwersytetu Szczecińskiego. W ostatnich latach swojego życia Profesor Ma-
rian Ciaciura prowadził badania ekologiczne, dotyczące struktury przestrzen-
nej i płciowej woskownicy europejskiej Myrica gale L. w Polsce. Do końca nie 
ustawał w staraniach o budowę ogrodu botanicznego w Szczecinie. Sprawie 
tej poświęcał przez wiele lat bardzo dużo energii, a Jego zaangażowanie do-
prowadziło do powstania zaawansowanego projektu ogrodu i licznych opra-
cowań źródłowych, które zostały przekazane władzom miasta i może kiedyś 
przyczynią się do reaktywowania tego pomysłu.
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Na uwagę zasługuje również praca dydaktyczna profesora. Wypromował 
sześciu doktorów. Pod Jego naukowym kierunkiem powstało około 150 prac 
magisterskich i dyplomowych. Prowadził wykłady z botaniki systematycznej, 
biogeografii, fitogeografii, lichenologii, algologii, dendrologii, edukacji eko-
logicznej, roślin leczniczych, przyprawowych i kosmetycznych na następu-
jących kierunkach: biologia, geografia, ochrona środowiska, biotechnologia 
i pedagogika. Opracował założenia i zredagował Przewodnik do ćwiczeń z bo-
taniki systematycznej. Był opiekunem Koła Naukowego Dendrologów.

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej profesor brał czynny udział 
w działaniach różnych organizacji na rzecz wydziału, uczelni i środowiska. 
Uczestniczył w tworzeniu Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjnego „Przymie-
rze” w Wisełce, gdzie zorganizował 15 sympozjów ogólnopolskich i jedno 
międzynarodowe. Był również inicjatorem 10 Ogólnopolskich Festiwali Eko-
logicznych dla dzieci i młodzieży. Przez sześć lat pełnił funkcję prodzieka-
na ds. kształcenia na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Był członkiem senatu 
Uniwersytetu Szczecińskiego, wielu komisji senackich i wydziałowych. Przez 
dwie kadencje był członkiem Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowe-
go, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Urzędzie Wojewódzkim, 
przewodniczącym Rady Społeczno-Naukowej Szczecińskiego Parku Kraj-
obrazowego, Ińskiego Parku Krajobrazowego, członkiem Rady Naukowej 
Cedyńskiego Parku Krajobrazowego i Doliny Dolnej Odry. 

Profesor Marian Ciaciura został odznaczony: Złotą Odznaką AM we 
Wrocławiu (1970), Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1970), 
Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Złotą Odznaką Związkową (1978), Złotą 
Odznaką Zasłużony Działacz LOK (1993), Złotą Odznaką za Zasługi dla 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1996, 1998), Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej (2000), Krzyżem Zesłańców Sybiru (2005).

Profesor zmarł nagle we Wrocławiu i tam też został pochowany zimą 
2011 roku.

Beata Bosiacka
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Krzysztof Edward Cieślik
(1937–2007)

Urodził się w  Kielcach, w  rodzinie nauczy-
cielskiej. Lata wojenne spędził z  rodzicami we 
wsi Wola Wiśniowa w województwie kieleckim. 
Tam też w 1944 roku zaczął uczęszczać do szko-
ły podstawowej. W latach 1945–1948 mieszkał 
we Włoszczowej w województwie kieleckim, zaś 
od 1948  roku w  Kielcach, gdzie w  1950  roku 
ukończył szkołę podstawową, a w 1954 roku – 
liceum ogólnokształcące. Wtedy też rozpoczął 
studia na kierunku filologii rosyjskiej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Studia rusycystyczne 
przez pewien czas łączył z  polonistycznymi. 
W  1960  roku obronił pracę magisterską Po-
glądy estetyczne młodego Lwa Tołstoja, napisaną 
pod kierunkiem prof. Mariana Jakóbca. Przez 
następne dwa lata pracował dorywczo jako 
nauczyciel i  zarazem był słuchaczem Studium 
Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskie-
go. W roku 1962 napisał pracę dyplomową Li-
teratura rosyjska w  czasopiśmie „Wiadomości Li-
terackie” w  latach 1921–1924 i uzyskał dyplom 
ukończenia studium.

W  latach 1962–1966 pracował jako na-
uczyciel języka rosyjskiego w  Technikum 
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Handlowym w Szczecinie. W roku 1966 został zatrudniony w tym samym 
charakterze w szczecińskim Studium Nauczycielskim, które w  roku 1968 
przekształciło się w Wyższą Szkołę Nauczycielską, a ta w roku 1973 awan-
sowała do rangi Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która z kolei stała się funda-
mentem utworzonego w roku 1985 Uniwersytetu Szczecińskiego.

Początkowo (od 1966 r.) uczył języka rosyjskiego i kształcił nauczycieli 
tego przedmiotu, później (od lat siedemdziesiątych) poświęcił się literaturo-
znawstwu. Wykładał zarówno teorię, jak i historię literatury różnych okre-
sów, a także (na rusycystyce i polonistyce) – historię literatury powszechnej. 
Po pewnym czasie ten ostatni przedmiot stał się Jego główną specjalnością 
dydaktyczną. Od chwili powstania WSP prowadził seminaria magisterskie 
z historii literatury rosyjskiej, zaś w latach dziewięćdziesiątych, po przejściu 
z Instytutu Filologii Rosyjskiej do Instytutu Filologii Polskiej (1.01.1990) – 
głównie z komparatystyki.

Jego zainteresowania naukowe oraz publikacje dotyczyły przede wszyst-
kim piśmiennictwa rosyjskiego końca XIX i początku XX wieku, szczególnie 
prasy literackiej tej epoki oraz korelacji między ówczesną literaturą i malar-
stwem. Jako długoletni nauczyciel był również autorem publikacji poświęco-
nych problemom glottodydaktyki; tematy te podejmował w wystąpieniach 
na międzynarodowych kongresach MAPRJAŁ (1982 – Praga, 1985 – Buda-
peszt).

Pracę dydaktyczną i  badawczą łączył z  działalnością organizacyjną. 
Pełnił m.in. funkcję kierownika sekcji literaturoznawczej Zakładu Filologii 
Rosyjskiej, wielokrotnie był członkiem jury olimpiady językowej, przez pięć 
lat opiekował się Literaturoznawczym Kołem Naukowym. Dwukrotnie (na 
filologii rosyjskiej w latach osiemdziesiątych i na polonistyce – w pierwszych 
latach następnego dziesięciolecia) kierował Studium Podyplomowym. Rów-
nież dwukrotnie (w latach 1980–1983 oraz 1990–1993) pełnił funkcję pro-
dziekana Wydziału Humanistycznego. Od 1990 roku aż do odejścia z pra-
cy na uczelni w 2005  roku kierował najpierw zespołem, potem Zakładem 
Literaturoznawstwa Porównawczego, wreszcie Zakładem Komparatystyki 
Literackiej w  Instytucie Filologii Polskiej. Działalność na tym stanowisku 
łączył w latach 1991–1995 z funkcją opiekuna naukowego Kolegium Języka 
Polskiego w Koszalinie.

Dysertację doktorską „Siewiernyj wiestnik”. Zarys monograficzny na-
pisał pod kierunkiem prof. Zbigniewa Barańskiego i  obronił w 1975 roku 
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na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (druk w 1977 r., na-
kładem WSP w Szczecinie). Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim 
w 1986 roku (rozprawa Czasopismo „Mir iskusstwa” na tle programów estetycz-
nych modernizmu rosyjskiego, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1986). 
W 1991 roku wydał, we współautorstwie z prof. Józefem Smagą, przeznaczo-
ną dla masowego czytelnika książkę Kultura rosyjska przełomu stuleci (XIX–
XX). Życie intelektualne, sztuka, literatura (WSiP, Warszawa). W 1998 roku 
zaś ukazała się monografia twórczości pierwszego rosyjskiego pisarza-nobli-
sty Iwan Bunin (1870–1953). Zarys twórczości (Wydawnictwo Naukowe US, 
Szczecin). W marcu 2001 roku otrzymał nominację profesorską. Postępująca 
poważna choroba uniemożliwiła mu dokończenie prac nad monografią rosyj-
skiego czasopisma modernistycznego „Apołłon”.

Był promotorem dwu prac doktorskich: Jerzego Kazimierskiego (Leo-
pold Buczkowski. Społeczny los dzieła, obronionej w marcu 2000  r.) oraz 
Agaty Zawiszewskiej (Recepcja literatur europejskich na łamach „Wiadomości 
Literackich”, obronionej w maju 2004 r.), a także recenzentem w kilku prze-
wodach habilitacyjnych. Prócz wymienionych wcześniej monografii napisał 
ponad 70 mniejszych prac, przede wszystkim artykułów naukowych, publi-
kowanych w najbardziej cenionych periodykach rusycystycznych (jak „Slavia 
Orientalis” i „Przegląd Rusycystyczny”).

Przez współpracowników i  podwładnych powszechnie wspominany 
jako człowiek wielkiej skromności, niechętny zaszczytom oraz dążeniu do 
sławy, stroniący od konfliktów i  obdarzony zdolnością ich zażegnywania, 
z ponadprzeciętnym poczuciem humoru; badacz rzetelny i dociekliwy, do-
skonały znawca rosyjskiego modernizmu.

Jerzy Kazimierski
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Zofia Dominiczak
(1937–1995)

Przed podjęciem pracy dydaktyczno-nauko-
wej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Transportu Politechniki Szczecińskiej, w której 
strukturach pozostawały do 1985 roku obec-
ne dwa wydziały ekonomiczne Uniwersytetu 
Szczecińskiego, magister prawa Zofia Domi-
niczak zdobywała doświadczenie prawnicze, 
a także ekonomiczne w biurze notarialnym, Są-
dzie Powiatowym a następnie w Referacie Pra-
wa Przewozowego i Taryf Ośrodka Badawczego 
Ekonomiki Transportu w Szczecinie. Przeszła 
więc w 1972 roku do pracy w Katedrze Prawa 
Politechniki Szczecińskiej na stanowisko asy-
stenta ze sporym doświadczeniem prawniczym 
a także ekonomicznym.

W uczelni objawił się Jej talent pedago-
giczny, co w połączeniu z erudycją oraz dobrocią 
serca i darem zjednywania ludzi czyniło z Zosi 
wybitnego nauczyciela akademickiego. Dla na-
szych studentów była po prostu „Mamuśką” peł-
niącą przez cały czas funkcję opiekuna pierw-
szego roku studiów. Do dr Zofii Dominiczak, 
bo już po kilku latach pracy w uczelni uzyskała 
w 1979 roku doktorat z prawa, studenci chodzili 
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nie tylko na merytoryczne konsultacje, lecz szukali Jej pomocy i rady w spra-
wach osobistych i rodzinnych. Wielu studentów dotkniętych nieszczęściem 
mogło ukończyć studia bądź rozwikłać skomplikowane problemy życiowe, 
tylko dlatego, że „Mamuśka” nie opuszczała nikogo w potrzebie. Choć wy-
soko stawiała poprzeczkę podczas egzaminów z trudnych i wymagających 
dużej wiedzy przedmiotów prawniczych, studenci kończyli je niemal zawsze 
z pozytywną oceną. Po prostu nie wypadało zawieść „Mamuśki”.

Z patriotycznego domu, na wileńskich kresach, wyniosła gorące umi-
łowanie ojczyzny. Służenie Polsce uważała za święty obowiązek nauczyciela 
akademickiego. Podczas politycznej odwilży lat 1980–1981 była jednym z or-
ganizatorów uczelnianej „Solidarności”. Aktywnie włączyła się do działalno-
ści opozycyjnej w miesiącach stanu wojennego.

Zosia była osobą o wszechstronnych zainteresowaniach i ogromnej wie-
dzy. Swój mały pokoik na trzecim piętrze Wydziału Transportu i Łączności, 
pięknie ozdobiony kwiatami, zamieniała w towarzyski salonik. Do Zosieńki 
szło się w wolnych od zajęć chwilach na dobrą kawę, brać udział w dyskusjach, 
czasami pożartować. Cieszyła się niekwestionowanym autorytetem. Jak nikt 
inny potrafiła łagodzić swary i zapobiegać konfliktom. Wybierano Ją do najbar-
dziej odpowiedzialnych funkcji we władzach kolegialnych wydziału i uczelni.

Pozostawiła po sobie duży dorobek naukowy, w tym pięć pozycji mono-
graficznych. Przygotowywała rozprawę habilitacyjną. Zgodnie ze swoją naturą 
poświęcała jednak gros swojego czasu i zdolności innym. Była obdarzona ta-
lentem literackim. Wiele powstałych na wydziale publikacji przechodziło przez 
Jej adiustatorski i korektorski szlif. Sukces każdego z nas odbierała jak własny.

Pod Jej troskliwą opieką pozostawali emerytowani pracownicy naszego 
wydziału. Pamiętała zawsze o ich potrzebach, urodzinach i imieninach.

Nieuleczalna choroba nie pozwoliła ukończyć Zosi habilitacyjnego 
przewodu i zrealizować wielu innych zamierzeń. Bohatersko zmagała się do 
końca z okrutnym losem. Nie przerywała pracy, nadal służyła nam wszyst-
kim dobrą radą, przeżywała nasze smutki, cieszyła się z naszych radości. 
Mimo ciężkiej choroby regularnie odwiedzała przykutego do łóżka profesora 
Alfreda Wielopolskiego, będąc ostatnim promieniem słońca w jesieni życia 
sędziwego profesora.

Odeszła na wieczne odpoczywanie 14 grudnia 1995 roku. „Mamuśkę” 
żegnały rzesze wychowanków i przyjaciół. 

Józef Stanielewicz
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Bogdan Dopierała
(1922–1991) 

– historyk, kontynuator polskiej myśli 
zachodniej

Kiedy kreślimy dzieje szczecińskiego ośrodka 
naukowego i historycznego, nie możemy pomi-
nąć osoby Profesora Bogdana Dopierały. Zasłu-
guje On na uwzględnienie przynajmniej z kilku 
powodów:

 – w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim 
znalazł się już w 1945 roku,

 – badania nad dziejami Pomorza Zachod-
niego opublikował w kilku publikacjach 
naukowych uznanych za podstawowe 
w historiografii poświęconej regionowi,

 – jako pierwszy chyba ze szczecińskich hi-
storyków wychował i wykształcił spore, 
jak na miejscowe warunki, grono swo-
ich uczniów i następców kontynuują-
cych podjęte przez Niego badania,

 – był jednocześnie reprezentantem pol-
skiej myśli zachodniej, widzącej w prze-
sunięciu polskiej granicy na Odrę i Nysę 
Łużycką sprawiedliwość dziejową.

Z tego ostatniego powodu wynikała Jego 
duża aktywność publicystyczna, stanowiąca 
drugi, prawie równie ważny jak naukowy, ob-
szar działalności zawodowej.
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Bogdan Dopierała urodził się 2 lutego 1922 roku w Toruniu w rodzinie 
urzędniczej. Jego rodzina przeniosła się do Poznania, gdzie ukończył gimna-
zjum ogólnokształcące. W czasie wojny ukrywał się przez kilka lat. Na Po-
morze Zachodnie trafił już w 1945 roku. Najpierw pracował jako nauczyciel 
w wiejskiej szkole w Rybokartach w powiecie gryfickim. Od 1950 roku był 
pracownikiem aparatu partyjnego PZPR. Pierwszą partią, do jakiej należał, 
był jednak PPS.

W 1953 roku, będąc człowiekiem dojrzałym (31 lat), podjął decyzję 
o rozpoczęciu studiów historycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. To postanowienie miało w przyszłości decydujący wpływ 
na Jego losy osobiste i zawodowe. Jeszcze jako student związał się z gronem 
historyków skupionych wokół Gerarda Labudy i podjął w ramach prac zleco-
nych badania nad dziejami Pomorza Zachodniego. Główne zainteresowanie 
skupił na historii społecznej i gospodarczej w XIX i XX stuleciu. Efektem 
pierwszych dociekań naukowych stało się opublikowanie w 1956 roku na 
łamach „Studiów i Materiałów do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” dwu-
częściowej rozprawy Walka klasy robotniczej prowincji zachodniopomorskiej 
o wyzwolenie społeczne w latach 1917–1920 (t. II, z. 2, 1956 i t. IV, z. 1, 1958).

Po ukończeniu studiów podjął w 1957 roku pracę etatową w Zakładzie 
Historii Pomorza Instytutu Historii PAN w Pracowni Szczecińskiej. Dodaj-
my, że pracownikami byli tam również dwaj inni badacze dziejów Pomorza 
– Henryk Lesiński i Bogusław Drewniak. W pierwszym okresie badań zain-
teresowania Bogdana Dopierały poszły w kierunku problematyki społecznej, 
głównie zjawiska „Ostfluchtu”. Wyniki tych dociekań znalazły odzwiercie-
dlenie w rozprawie, stanowiącej część składową pracy zbiorowej Pomorze Za-
chodnie. Nasza ziemia ojczysta pod redakcją Kazimierza Śląskiego (Poznań 
1960); rozprawa nosi tytuł Ostflucht na Pomorzu Zachodnim i jego ekono-
miczne oraz społeczne podłoże. W tym kierunku badań mieściło się również 
cenione wydawnictwo źródłowe Społeczne i demograficzne problemy Pomorza 
Zachodniego w świetle niemieckich materiałów źródłowych z lat 1926–1932, 
opublikowane w 1959 roku w Poznaniu przez Instytut Zachodni w serii „Ma-
teriały do dziejów nowożytnych Ziem Zachodnich” (t. IV). Wartość pracy 
podnosił fakt, że Autor opublikował materiały znajdujące się w archiwum 
w Greifswaldzie. Praca była wprawdzie skierowana do środowiska naukowe-
go, lecz jednocześnie Autor stawiał sobie inny, polityczny cel. W przedmowie 
znalazły się następujące słowa: 
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Konieczność pewnej powściągliwości w redagowaniu niniejszego zbioru wy-
nika również z faktu, że w świadomości autorów omawianych tu listów, me-
moriałów oraz artykułów prasowych wszystkie zasadnicze ekonomiczne i de-
mograficzne problemy Pomorza Zachodniego łączyły się w dwudziestoleciu 
międzywojennym bezpośrednio lub pośrednio z polskim procesem historycz-
nym, gdyż zdaniem owych niemieckich autorów istniały poważne powiązania 
między Pomorzem Zachodnim a znaczną częścią ziem państwa polskiego, tak 
w dziedzinie rolnictwa i przemysłu oraz komunikacji, jak i w dziedzinie sto-
sunków demograficznych. Wydaje się, iż jest rzeczą celową, by powiązania te 
w miarę możliwości charakteryzować słowami samych Niemców. 

Książka więc, będąca wydawnictwem źródłowym, i to bardzo cennym, 
była jednocześnie przygotowana zgodnie z tezą, której zresztą Bogdan Dopie-
rała pozostał wierny do końca swoich dni – że rozwój gospodarczy Pomorza 
mógł postępować tylko w nierozerwalnym związku z ziemiami polskimi.

W publikacjach z przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Bog-
dan Dopierała dość konsekwentnie podtrzymywał twierdzenie, że „nigdy 
w swojej historii Szczecin nie był podmiotem niemieckiej polityki” – zarów-
no w mniejszych artykułach, takich jak Z dziejów przemysłu stoczniowego 
w Szczecinie („Szczecin” 1958, nr 14/15) lub Czy istniało na Pomorzu Za-
chodnim polskie niebezpieczeństwo? („Szczecin” 1957, nr 1), jak i w popularnej 
pracy Konfrontacje i przypomnienia. Szkice z dziejów niemczyzny na Pomorzu 
Zachodnim (Poznań 1962). Celów politycznych i dydaktycznych tej ostatniej 
pracy Autor wcale nie miał zamiaru ukrywać (np. s. 9), chociaż z drugiej stro-
ny chciał tylko wiernie przedstawić fakty historyczne. Dydaktyzm był jednak 
aż nadto eksponowany: 

Adresowana jest ona [książka – dop. E.W.] do współczesnego pokolenia Pola-
ków, na którego oczach Pomorze Zachodnie odbudowuje się ze zniszczeń wo-
jennych i wkracza, a właściwie już zdecydowanie wkroczyło w okres rozwoju, 
który w ramach jego przynależności do Rzeszy był zupełnie niemożliwy.

W zamyśle Autora książka miała być też elementem dyskusji o losie Po-
morza po wojnie i miała porównywać „obraz gospodarki Pomorza Zachod-
niego przedstawiany przez niemiecką propagandę odwetową z rzeczywistym 
stanem jego zagospodarowania i istotną jego rolą w gospodarczym organi-
zmie Rzeszy”.

W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych Bogdan Dopierała zaistniał 
w środowisku naukowym z innego powodu, a mianowicie swoich badań 
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nad problematyką morską. Zapowiedź tego nurtu Jego dociekań nauko-
wych stanowiły trzy ciekawe artykuły: Tendencje rozwojowe portu szczeciń-
skiego i szczecińskiej żeglugi w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1939) 
(„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 1960, t. XXII), Powiąza-
nia Szczecina z Czechosłowacją w dwudziestoleciu międzywojennym („Przegląd 
Zachodni” 1961, nr 2) oraz Polska polityka morska a kraje naddunajskie w la-
tach 1919–1932 („Przegląd Zachodni” 1963, nr 3). Uwieńczeniem była zaś 
monografia Kryzys gospodarki morskiej Szczecina 1919–1939 (Poznań 1963). 
Wcześniej, bo w 1961 roku, na podstawie maszynopisu tej pracy Bogdan Do-
pierała doktoryzował się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, a Jego promotorem naukowym był prof. Gerard Labuda. Za tę książkę 
uzyskał w 1963 roku nagrodę naukową „Polityki”. W pracy zaimponować 
musiała wyjątkowo szeroka baza archiwalna, na którą składały się materiały 
zdeponowane zarówno w archiwach polskich, jak i niemieckich (Merseburg 
i Poczdam). Jako pierwszy z historyków dotarł do akt Konsulatu Polskiego 
w Szczecinie, znajdujących się wówczas w Archiwum Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Mimo że Autora interesował port szczeciński, to zwrócił On 
także uwagę na jego zaplecze gospodarcze, walkę konkurencyjną z innymi 
portami niemieckimi i portami polskiego obszaru celnego. Doszedł do wnio-
sku, że słabość Szczecina w walce konkurencyjnej z Hamburgiem i Bremą 
wynikała między innymi z zaniedbywania interesów portu szczecińskiego 
przez rząd pruski. Szczecin był jedynym wielkim portem Rzeszy budowa-
nym wyłącznie ze środków miasta i miejskiego samorządu gospodarczego. 
O chwilowych okresach koniunktury decydowały względy polityczne, takie 
jak plany ekspansji kapitału niemieckiego w kierunku rosyjskim i państw 
bałtyckich oraz polityka przygotowań wojennych Hitlera. Wiele uwagi Autor 
poświęcił również polskiej polityce morskiej w latach międzywojennych. 
Wyciągnął wniosek, który wysuwał już w swoich wcześniejszych pracach, że 
Szczecin i jego port były zawsze zależne od zaplecza, którym są polskie ziemie 
zachodnie, i tylko opierając się na nich, miał możliwości przezwyciężenia 
skutków długoletniego kryzysu i pewność pełnego rozwoju w polskim syste-
mie gospodarczym. Ten pogląd był powszechnie obecny zarówno w polskiej 
nauce, jak i publicystyce. Jako zbyt jednostronny został zweryfikowany do-
piero w trzecim tomie Dziejów Szczecina (1806–1945) (Szczecin 1994) przez 
uczniów Bogdana Dopierały, Edwarda Włodarczyka i Włodzimierza Stępiń-
skiego.
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Bogdan Dopierała habilitował się na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu w 1967 roku na podstawie pracy Gdańska polityka Józe-
fa Becka, wydanej następnie przez Wydawnictwo Poznańskie w 1968 roku. 
Ta książka otwierała nowe pole badawcze, którym stały się dzieje polityczne 
II Rzeczypospolitej. Łączyła w sobie zarazem problematykę z pogranicza hi-
storii politycznej, dziejów polskiej polityki morskiej z lat działalności jedne-
go z najbliższych współpracowników Piłsudskiego. Ocena gdańskiej polityki 
Becka była krytyczna. Bogdan Dopierała pisał:

Historia nie wybaczy Beckowi jego własnego wkładu w gdańską politykę pań-
stwa polskiego. […] Ze wszystkich możliwych programów rozegrania sprawy 
gdańskiej w ramach polityki międzynarodowej Beck wybrał jednak program 
najgorszy i najbardziej ryzykowny.

W 1971 roku Bogdan Dopierała powrócił do problematyki pomorskiej 
w ujęciu popularnym. Szerokim echem odbiła się wtedy praca Pomorskie losy 
Pomorza Zachodniego (Poznań 1971). Główne tezy przedstawione przez Auto-
ra sprowadzały się do stwierdzenia, że związki Pomorza Zachodniego z pań-
stwem polskim przez dziesięć wieków, początkowo mocne, stopniowo słabły 
wskutek coraz silniejszego naporu niemczyzny na te tereny lub w wyniku nie-
zrozumienia przez władców Polski i Pomorza Zachodniego politycznych ko-
rzyści wspólnego działania. Ale nawet wtedy, gdy polityka władców schodziła 
na manowce, dwa czynniki wiązały Pomorze Zachodnie z Polską, wbrew fak-
tom czysto politycznym, niejako, zdaniem Autora, ponad nimi. Te dwa czyn-
niki, konkluduje Bogdan Dopierała, sprawiły, że decyzje po drugiej wojnie 
światowej jedynie usankcjonowały naturalny i historycznie uwarunkowany 
powrót ziem w granice państwa polskiego. Książka, pomimo zupełnie no-
wego doświadczenia badawczego jej Autora, nie odbiegała w zasadzie od tez 
zawartych w Konfrontacjach i przypomnieniach. Autor świadomie zakładał, że 
od strony naukowej broni polskiej racji stanu i historycznych praw Polski do 
ziem zachodnich i północnych. Badania nad historią Pomorza i problematyką 
morską z jednej strony, a nad dziejami II Rzeczypospolitej z drugiej, znalazły 
zespolenie w pracy Wokół polityki morskiej Drugiej Rzeczypospolitej. Studia 
historyczne (Poznań 1978). Autor zastrzegł się, że w celu odkrycia istoty po-
lityki morskiej II Rzeczypospolitej nie wystarczyło wpisać w jej dzieje, obok 
Gdańska i Gdyni, również niektórych portów Rzeszy, zwłaszcza zaś portu 
szczecińskiego, lecz należało odpowiedzieć na pytania, jakie – oprócz polityki 
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morskiej – były jej koszty i kto przede wszystkim musiał je ponieść i czy ist-
niała dla niej alternatywa. Stwierdzając bezsporne sukcesy polskiej polityki 
morskiej, jej inspiracyjne funkcje wobec całej gospodarki kraju, Bogdan Do-
pierała podkreślił, że ta sama polityka morska stała jednak wobec problemów, 
których rozwiązanie przekraczało możliwości II Rzeczypospolitej. Oceniając 
dzisiaj tę pracę, należałoby ją uznać za najbardziej odkrywczą w twórczości 
naukowej Bogdana Dopierały. W kwietniu 1981 roku Rada Państwa nadała 
Bogdanowi Dopierale tytuł profesora nadzwyczajnego.

W działalności naukowej Bogdana Dopierały na uwagę zasługuje 
jeszcze jeden nurt badań, który wprawdzie nie doczekał się ukoronowania 
w postaci zwartej publikacji, ale zaznaczył się swoją obecnością w artykułach 
nauko wych i publicystyce – a mianowicie historia Prus. Inspiracja do takich 
zainteresowań płynęła z badań regionalnych Profesora. Za pierwszy głos w tej 
problematyce możemy uznać artykuł Miejsce północno-wschodnich prowincji 
pruskich w polskiej syntezie „Dziejów Niemiec” w pracy zbiorowej pod redakcją 
Antoniego Czubińskiego Problemy metodologiczne dziejów Niemiec (Poznań 
1978). Po słynnej wystawie pruskiej w Berlinie (wówczas Zachodnim) w 1981 
roku Bogdan Dopierała zamieścił cykl artykułów prasowych na ten temat, 
natomiast w formie rozprawy naukowej przedstawił je na łamach „Dziejów 
Najnowszych” (1984, nr 1) – Wokół krytycznego nurtu „fali pruskiej” w Niem-
czech. Do tego nawiązywał także kilka lat później w rozważaniach zatytuło-
wanych Problem „długiego umierania Prus” (na marginesie książki S. Haffnera 
Preussen ohne Legende) w pracy zbiorowej pod redakcją Bogdana Wachowiaka 
Dzieje Brandenburgii i Prus w historiografii (Poznań 1989).

Bogdan Dopierała był też inicjatorem porównawczych badań nad dzie-
jami miast w XIX i XX stuleciu, odnosząc ten kontekst porównawczy przede 
wszystkim do historii Szczecina. Wiązało się to z kierowaniem przez Niego 
w pierwszym okresie pracami, które stanowić miały podstawę do przygotowa-
nia trzeciego tomu Dziejów Szczecina (1806–1945). Do pionierskich w pol-
skiej historiografii należy zaliczyć Jego rozważania o roli nadburmistrzów 
i fachowych urzędników magistrackich w rozwoju nowoczesnego miasta: 
Die Rolle des Oberbürgmeisters und des Berfusbeamtentums in der Entwicklung 
der deutschen Stadt, opublikowane w pracy zbiorowej pod redakcją Wilhelma 
Rauscha Die Städte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert (Linz 1984). W pracach 
nad wspomnianym trzecim tomem Dziejów Szczecina podstawowe znacze-
nie miały wskazówki metodologiczne Profesora, zawarte w artykule Problemy 
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historii Szczecina w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, opublikowanym na 
łamach „Zapisków Historycznych” (1987, nr 4 – prace dedykowane Gerardo-
wi Labudzie w pięćdziesięciolecie pracy naukowej). Niestety, pod koniec 1999 
roku, z powodu pogłębiających się dolegliwości zdrowotnych, Profesor zrezy-
gnował zarówno z autorstwa części tomu, jak i z funkcji redaktora. Erudycja, 
duże doświadczenie badawcze i świetne pióro pomagały Bogdanowi Dopie-
rale w prowadzeniu błyskotliwych polemik na łamach prasy i periodyków 
naukowych. Warto przypomnieć Jego krytyczne uwagi o publikowanych 
na przełomie lat 60. i 70. XX wieku monografiach powiatowych, ogłoszone 
w „Spojrzeniach” – dodatku kulturalnym do „Głosu Szczecińskiego” – Z do-
świadczeń recenzenta monografii powiatowych, czy też polemikę z Kazimie-
rzem Koźniewskim w 1971 roku na łamach „Polityki” wokół fundamentalnej 
pracy Gerarda Labudy Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycz-
nych (Poznań 1971). Na krytykę Koźniewskiego Profesor odpowiedział celną 
ripostą – Gdzie recenzenta ponosi. Wreszcie, w 1980 i 1981 roku, na łamach 
„Zapisków Historycznych” i „Komunikatów Instytutu Bałtyckiego” toczy-
ła się merytoryczna (ze strony Bogdana Dopierały) i emocjonalno-meryto-
ryczna (ze strony Stanisława Potockiego) dyskusja o tomie Studiów z dziejów 
Gdańska 1918–1939, który ukazał się pod redakcją tego ostatniego. 

Przez niemal cały okres swojej pracy naukowej prof. Bogdan Dopierała 
związany był z Zakładem Historii Pomorza, wchodzącym w skład Instytutu 
Historii Polskiej Akademii Nauk. Przez dwie kadencje (1968–1974) był człon-
kiem Rady Naukowej Instytutu Historii PAN, a także członkiem Komitetu 
Nauk Historycznych. Przez ponad 20 lat kierował Szczecińską Pracownią 
Zakładu Historii Pomorza. Potrafił skupić wokół siebie w pracowni i w pro-
wadzonym przez wiele lat seminarium doktorskim liczne, jak na warunki 
szczecińskie, grono osób i zaszczepić im potrzebę gruntownych badań histo-
rycznych. Doprowadził do doktoratu sześć osób, z których trzy są dziś samo-
dzielnymi pracownikami naukowymi. Cieszyły Go autentycznie ich sukcesy 
naukowe. W czasie dyskusji nad trzecim tomem Dziejów Szczecina widział 
potrzebę zweryfikowania stawianych przez siebie ponad 30 lat wcześniej tez 
i dumą napawał Go fakt, że dokonują tego Jego uczniowie i bliscy współ-
pracownicy. W chwilach prywatnych i pewnej ludzkiej słabości z naciskiem 
podkreślał, iż kiedy zabraknie Go wśród żywych, na niwie naukowej nie po-
zostawi po sobie pustki. Od października 1985 roku, czyli od chwili powsta-
nia Uniwersytetu Szczecińskiego, stał się jego pracownikiem (w Instytucie 
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Historii PAN do końca 1990 r. zachował połowę etatu) i kierował Zakła-
dem Badań Niemcoznawczych w Instytucie Nauk Politycznych. Nie było 
to kwestią przypadku. Profesor zawsze uważnie śledził sytuację polityczną 
w Niemczech i był tą problematyką zafascynowany. Niestety, zamierzenia 
badawcze z tej dziedziny, poza nielicznymi niewielkimi publikacjami, nie do-
czekały się pełnej realizacji w postaci planowanej przez Niego książki. Będąc 
od połowy lat 80. poważnie chory, Bogdan Dopierała ograniczył wprawdzie 
swoją aktywność pisarską, lecz brał czynny udział w życiu naukowym w kraju 
i Niemczech. Grono osób, które znały Profesora bliżej, może powiedzieć, że 
był naukowcem, który nie zdążył do końca przekazać w publikacjach swojej 
ogromnej wiedzy. 

Edward Włodarczyk
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Bronisław Dziedziul
(1934–1997)

Profesor Bronisław Dziedziul urodził się 
4 września 1934 roku w Białymstoku, gdzie 
ukończył szkołę podstawową i średnią. Po ma-
turze w 1952 roku został przyjęty na pierwszy 
rok studiów Wydziału Transportu Śródlądowe-
go Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. 
Zdolny, sumienny i pracowity młody człowiek 
zwrócił uwagę wykładowców, zostając po ukoń-
czeniu studiów (już na Politechnice Szczeciń-
skiej, która powstała z połączenia WSE i WSI) 
w roku 1956 asystentem w Katedrze Geografii 
Transportu na Wydziale Inżynieryjno-Ekono-
micznym Transportu Politechniki Szczeciń-
skiej, kierowanej przez profesora Juliusza Miko-
łajskiego.

Już jako asystent pogłębiał wiedzę geo-
graficzną, rozpoczynając w roku 1957 zaocz-
ne studia geograficzne na Wydziale Biologii 
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu. Studia te ukończył w roku 
1962 uzyskując tytuł magistra geografii. W rok 
później na tym samym wydziale otworzył prze-
wód doktorski. W ciągu czterech następnych lat 
ukończył pracę doktorską na temat Gospodarka 
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morska w strukturze gospodarki województwa szczecińskiego i uzyskał stopień 
doktora nauk geograficznych. Wnioskując o przyznanie świeżo wykreowane-
mu doktorowi etatu adiunkta, prof. Juliusz Mikołajski podkreślał Jego solid-
ną wiedzę, niezwykłą pracowitość i zdolności dydaktyczne.

Przez kolejnych 15 lat Bronisław Dziedziul był corocznie wyróżniany 
nagrodami Rektora Politechniki Szczecińskiej za osiągnięcia w pracy nauko-
wej i dydaktycznej. Aktywnie działał w wielu organizacjach i towarzystwach 
naukowych, takich jak: Polskie Towarzystwo Geograficzne (wieloletni prze-
wodniczący szczecińskiego oddziału Towarzystwa), Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Szczeciń-
skie Towarzystwo Naukowe, Instytut Zachodniopomorski. Jako członek 
Związku Nauczycielstwa Polskiego przez wiele lat pełnił funkcję uczelnia-
nego męża zaufania. W latach 1973–1975 pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
Instytutu Ekonomiki Transportu ds. dydaktycznych.

Po odejściu profesora Juliusza Mikołajskiego na emeryturę, od września 
1972 roku objął kierownictwo Zakładu Geografii Transportu (późniejsza 
Katedra Geografii Transportu), którym kierował do śmierci. W roku 1985 
wraz z całym wydziałem przeniósł się na nowo utworzony Uniwersytet Szcze-
ciński. W 1987 roku na Wydziale Ekonomicznym US przedstawił rozprawę 
habilitacyjną Transport w rozwoju aglomeracji miejsko-przemysłowych w Pol-
sce i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 
w zakresie ekonomiki i organizacji transportu. Na tej podstawie w 1988 roku 
został mianowany na stanowisko docenta, zaś w 1993 roku na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozpoczętej mono-
grafii (profesorskiej) zatytułowanej Spójność przestrzenna Polski, niestety, nie 
było Mu dane dokończyć.

Poza nagrodami rektorskimi za wyniki w pracy naukowej i aktywną 
działalność w wielu organizacjach i towarzystwach naukowych, uzyskał wiele 
odznaczeń i wyróżnień, w tym: Złoty Krzyż Zasługi (1977), Odznakę Gryfa 
Pomorskiego (1969), odznakę Zasłużony dla Województwa Gorzowskiego 
(1978) i Koszalińskiego (1979), złote odznaki Polskiego Towarzystwa Geo-
graficznego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz brązową odznakę 
Zasłużony Działacz Turystyki.

Profesor Bronisław Dziedziul wypromował ponad stu magistrów i jed-
nego doktora. Rozpoczął opiekę promotorską nad kolejnymi doktorantami, 
której już nie dokończył. Pozostawił po sobie znaczący dorobek naukowy 
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z zakresu geografii transportu, gospodarki morskiej i gospodarki Pomorza 
Zachodniego, który na trwale wszedł do skarbca nauki polskiej.

Profesor Bronisław Dziedziul większość swojego życia poświęcił nauce 
i pracy na uczelni. Ponad 40 lat, czyli od początku kariery zawodowej, do 
ostatnich chwil swego życia (8.03.1997) pracował w tym samym zespole. Po-
cząwszy od pierwszego roku studiów, związał się ze Szczecinem i naszą uczel-
nią, przygotowując prace naukowe, rozprawy, które pozwoliły Mu osiągać 
kolejne szczeble kariery naukowej i dydaktycznej.

Prowadząc szeroką działalność naukową i społeczną spotykał wielu lu-
dzi, którzy Go cenili za szczerość, zaufanie, życzliwość i przyjaźń. Zawsze 
skory do pomagania innym, angażował się w działalność swojej uczelni 
i poza nią, jak choćby w celu uruchomienia odrębnego, samodzielnego kie-
runku studiów geograficznych na Wydziale Biologii i Nauk o Morzu (obec-
nie Wydział Nauk Przyrodniczych). Włączył się bez reszty w realizację toku 
dydaktycznego na tym kierunku, podejmując się prowadzenia wielu nowych 
wykładów, zajęć seminaryjnych oraz opieki nad magistrantami i doktoran-
tami. Chociaż nie był organizacyjnie związany z Wydziałem Nauk Przyrod-
niczych, pozostawał „ojcem duchowym” organizowanego na tym wydziale 
młodego zespołu geografów ekonomicznych. Była to funkcja ogromnie waż-
na i odpowiedzialna.

W pamięci studentów i przyjaciół, Profesor Bronisław Dziedziul po-
zostanie człowiekiem o nieprzeciętnej osobowości. Wyróżniał się rzadko 
spotykanym poczuciem humoru, czym znakomicie rozładowywał np. stresy 
towarzyszące studentom podczas egzaminów lub zmieniał ogarniające nas 
niekiedy przygnębienie w ogólną wesołość. Bronek kochał życie i umiał się 
nim cieszyć. Ta radość życia udzielała się nam wszystkim. Natura obdarzyła 
Go pięknym głosem, który umilał nam koleżeńskie spotkania. Był człowie-
kiem o gołębim sercu, nie potrafił nikomu odmówić pomocy. Nade wszystko 
kochał jednak naturę. Do końca pozostał wierny swojej małej ojczyźnie – 
Podlasiu, do którego często wracał w barwnie przekazywanych wspomnie-
niach. Dzięki Bronkowi byliśmy na Wydziale zgodną rodziną i staliśmy się 
– mam nadzieję – chociaż odrobinę lepszymi ludźmi.

Eugeniusz Mazur
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Rudolf Falkiewicz
(1928–1999)

Profesor Rudolf Falkiewicz urodził się 14 mar-
ca 1928 roku w Wodzisławiu Śląskim. Studia 
wyższe odbył na Akademii Handlowej i Wyż-
szej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie w latach 
1949–1954. Doktoryzował się w Szkole Głów-
nej Planowania i Statystyk (1961) i na tej samej 
uczelni uzyskał w roku 1967 stopień doktora ha-
bilitowanego. Tytuł profesora nauk ekonomicz-
nych otrzymał w 1980 roku.

Warsztat naukowy Profesora Rudolfa 
Falkiewicza cechowała zawsze wyjątkowa rze-
telność. Jej wyrazem stawała się – w każdym 
opracowaniu – dbałość o słowo, precyzja wy-
wodu i szczególny nacisk na faktografię. Był 
wybitnym specjalistą w dziedzinie finansów 
przedsiębiorstw transportowych. Profesor po-
siadł szczególną biegłość w analizie mechani-
zmów funkcjonowania przedsiębiorstw żeglugi 
morskiej. Doceniając te wyjątkowe kompeten-
cje, resort edukacji narodowej powierzał Pro-
fesorowi zadania w zakresie wypracowywania 
programów kształcenia w dziedzinie finansów 
przedsiębiorstw transportowych. Przez środo-
wisko ekonomistów-finansistów został słusznie 
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uznany, wraz z prof. dr hab. Lesławem Swatlerem, za twórcę szczecińskiej 
szkoły finansów przedsiębiorstw.

Ktokolwiek miał szczęście współpracować z Profesorem, choćby krót-
ko i w wąskim zakresie, szybko dostrzegał Jego dar organizowania wspól-
nej pracy. Talent organizatorski i wysoka dyscyplina wewnętrzna ujawniły 
się zwłaszcza wtedy, gdy Profesor Rudolf Falkiewicz pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczeciń-
skiej (1982–1984).

Działalność dydaktyczna Profesora spotykała się zawsze z wysoką oce-
ną studentów, a szczególnie cenili ją uczestnicy seminariów magisterskich 
i dyplomowych. Profesor był promotorem czterech obronionych prac doktor-
skich, z których jedna została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie nagro-
dą Ministra Finansów.

Profesor Rudolf Falkiewicz jest autorem ponad 70 publikacji nauko-
wych i rozpraw z dziedziny finansów, w tym wyjątkowego podręcznika 
Finanse przedsiębiorstw transportowych (współautor L. Swatler). Ten ogólno-
polski podręcznik, wielokrotnie wznawiany, długo był jedynym tego typu 
opracowaniem w Polsce. Profesor angażował się w prace Szczecińskiego To-
warzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 

W uznaniu zasług naukowych, dydaktycznych i organizatorskich Pro-
fesor Rudolf Falkiewicz został odznaczony m.in. Odznaką Honorową Gryfa 
Pomorskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Katedra Finansów WNEiZ US
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Władysław Filipowiak
(1926–2014)

– muzealnik, archeolog i afrykanista

Zmarły 31 marca 2014 roku Profesor dr hab. 
Władysław Filipowiak miał znaczący wpływ na 
rozwój co najmniej kilku dziedzin szczecińskiej 
humanistyki. Wśród profesorów Szczecina był 
postacią zdecydowanie rozpoznawalną, a Jego 
dokonania znane były większości mieszkańców 
miasta. Mimo że nie był pierwszym dyrekto-
rem muzeum szczecińskiego (działał w latach 
1955–2000), to właśnie On odcisnął na nim 
najbardziej widoczne piętno i zadecydował 
o jego zbiorach i kształcie. W instytucji tej swo-
je „naukowe ostrogi” uzyskiwało co najmniej 
kilku dzisiejszych profesorów (warto przypo-
mnieć profesorów Włodzimierza Stępińskiego, 
Radosława Gazińskiego czy Jacka Łapotta). 
Sam Władysław Filipowiak także w Muzeum 
zdobywał kolejne stopnie naukowe. Jednak 
kiedy w roku 1984 zaistniała idea powołania 
Uniwersytetu Szczecińskiego – już jako samo-
dzielny pracownik nauki – aktywnie włączył się 
najpierw w jego organizację, a następnie przez 
lata wykładał w ówczesnym Instytucie Historii 
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archeologię (w latach 1985–2003). Wcześniej przez kilkanaście lat był wykła-
dowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie.

W trudnym okresie dyskusji nad kształtem Uniwersytetu Szczecińskie-
go forsował jego profil nastawiony na „szczególne uwzględnienie problema-
tyki morskiej i krajów Południa”1. Kontynuacją tego pomysłu było powstanie 
na Uniwersytecie Szczecińskim Ośrodka Badań Krajów Południa, kierowa-
nego przez prof. S. Flejterskiego. Niestety, po blisko dwóch latach funkcjono-
wania Ośrodek został zlikwidowany2. 

*

Władysław Filipowiak urodził się 29 kwietnia 1926 roku w Kaczycach k. Cie-
szyna. Jego rodzina pochodziła z Wielkopolski, jednak dzieciństwo spędził na 
Śląsku Cieszyńskim. Tam także, w czasie wojny, pracował w tzw. Zagłębiu 
Ostrawsko-Karwińskim. Jako kilkunastoletni chłopak wstąpił do Armii Kra-
jowej przyjmując pseudonim Nowicz3.

Do Szczecina trafił w 1947 roku. W 1950  roku ukończył studia na 
Wydziale Handlu Zagranicznego ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Szczecinie, a w roku 1953 archeologię na Uniwersytecie Poznańskim (dziś 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Już w trakcie studiów (w 1952 r.) związał się z archeologią Pomorza 
Zachodniego, której pozostał wierny prawie do końca swoich dni4. Podczas 
studiów także (w 1952 r.) został kierownikiem placówki Instytutu Histo-
rii i Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Wolinie (dziś Instytut 
Etnologii i Archeologii PAN). Prowadził tam badania przez kilkadziesiąt 
lat. Walnie przyczynił się do popularyzacji przeszłości tego miasta z pogra-
nicza „walecznych Wikingów i nie mniej walecznych Słowian” oraz jego 

1 Zob. Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego.
2 Pozostał po nim pierwszy w dziejach Uniwersytetu Szczecińskiego anglojęzyczny periodyk: 
„Polish Studies on Asia, Africa and Latin America Affairs” 1991, nr 1–2. Zob. S. Flejterski, 
Ośrodek Badań Krajów Południa. Próba częściowej rekonstrukcji genezy powstania Uniwersytetu 
Szczecińskiego, „Afryka” 2012, Numer Specjalny, s. 86–96.
3 Według przekazu rodzinnego.
4 Ostatnia publikacja: W. Filipowiak, Manding Sila – Droga Mandingów a położenie stolicy 
dawnego Mali, w: Ex Africa semper aliquid novi, red. J. Łapott, E. Prądzyńska, Żory 2014, t. 1, 
s. 49–64.



Władysław Filipowiak (1926–2014)

67

współczesnego charakteru (np. w 2015 r. odbędzie się XXI tzw. Festiwal Sło-
wian i Wikingów). 

Trzy lata później, w roku 1955, został dyrektorem ówczesnego Muzeum 
Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Jedną z Jego pierwszych decyzji było za-
łożenie rocznika muzealnego – „Materiałów Zachodniopomorskich”, jednego 
z czołowych pism z dziedziny humanistyki w Szczecinie, którego redaktorem 
naczelnym był do końca. Pismo wychodziło nieprzerwanie w latach 1955–
2000 i zakończyło swoją edycję na tomie XLVI5. W roczniku opisywane były 
dokonania archeologów, podejmujących badania na Pomorzu Zachodnim, 
ale i historyków sztuki, historyków, etnologów, muzealników czy konserwa-
torów. Szczególne miejsce i znaczenie miała w nim stała część – bibliografia 
archeologii polskiej dotyczącej Pomorza Zachodniego ukazująca się w latach 
1956–1996. Zamieszczane w każdym numerze szczegółowe sprawozdania 
pozwalały zorientować się nie tylko w działaniach i dokonaniach Muzeum 
w Szczecinie, ale i muzeów regionalnych. Do stałych działów należały także 
recenzje wydawnicze i nabytki biblioteczne6. Tam także publikowali swoje 
teksty polscy afrykaniści7.

Dzięki inicjatywie Profesora Władysława Filipowiaka powołano w Wo-
linie, Kamieniu Pomorskim, Cedyni, Stargardzie Szczecińskim i Świnoujściu 
– muzea regionalne. Był także pomysłodawcą muzeum na otwartym powie-
trzu (tzw. skansenu) w Wolinie8. Dzięki Niemu zainicjowano i rozwijano ba-
dania nad dawną kulturą ludową Pomorza Zachodniego czy rybołówstwem 
i szkutnictwem zachodniopomorskim. Zbiory z tych dziedzin w ciągu dzie-
sięciu lat badań terenowych powiększyły się wielokrotnie. 

Kierowanie dużym, wielodziałowym Muzeum przez archeologa było 
w skali polskiej swoistym ewenementem. Zadaniu temu podołał bez proble-
mu, ciągle poszerzając kształt tej instytucji. Archeologia bowiem nie zdomi-
nowała muzeum, a już na pewno nie kosztem innych dziedzin i działów. Sys-
tematycznie powiększano zbiory sztuki współczesnej i polskiej, numizmatyki, 

5 Od 2004 r. zaczęła się ukazywać tzw. nowa seria, która miała być kontynuacją wcześniej-
szych dokonań.
6 Tworzone systematycznie, przez kilkadziesiąt lat, zbiory biblioteczne Muzeum nie mają 
sobie dziś równych w Szczecinie (w niektórych dziedzinach).
7 Zob. L. Zajdel-Szczyrska, D. Wołągiewicz, Materiały do bibliografii afrykanistyki szczeciń-
skiej, w: Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott, E. Prą-
dzyńska, B. Zaborowska, Szczecin 2004, s. 389–395.
8 Współcześnie funkcjonuje on w ramach Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów 
Wolin – Jamsborg – Vineta, zob. www.jomsborg-vineta.com/content/view/77 (16.01.2015).
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rzemiosła czy zbiory-źródła do dziejów dawnego Szczecina. Dzięki tym ostat-
nim można było w odbudowanym ratuszu staromiejskim stworzyć, właści-
wie od zera – Muzeum Historii Miasta Szczecina. Powstała nie mniej ważna 
Galeria Sztuki Współczesnej (czasami zwana Galerią Sztuki Polskiej). Stałe 
wystawy muzeum prezentowały własne zbiory, poczynając od pradziejów Po-
morza Zachodniego, jego sztuki i rzemiosła, poprzez różne aspekty kultury 
ludowej, numizmatykę, sztukę współczesną, a nawet przyrodę. Z kolei liczne 
wystawy czasowe uświadamiały szczecinianom, że ich muzeum ma poważne 
zbiory właściwie z każdej dziedziny. Z czasem, po rozpoczęciu badań w Afry-
ce, już od 1963 roku organizowano także stałe wystawy ukazujące kulturę 
ludów Afryki. Po roku 1983, wraz z utworzeniem oddzielnego Działu Kultur 
Pozaeuropejskich, tematyka ta została rozszerzona także o kultury Dalekiego 
Wschodu oraz Oceanii. Wcześniej, w roku 1971, dzięki „sile perswazji” Pro-
fesora Władysława Filipowiaka, Muzeum Pomorza Zachodniego otrzymało 
rangę Muzeum Narodowego. Do Szczecina zaczęły powracać także zbiory 
wywiezione z tego miasta po drugiej wojnie światowej – klejnoty władców 
Pomorza Zachodniego, kopie brązów antycznych, rysunki trzech Tiepolów 
– Giambattisty, Giandominica i Lorenza czy portret Filipa I malowany przez 
Łukasza Cranacha9.

Pod koniec swojej muzealnej działalności Dyrektor Władysław Filipo-
wiak doprowadził do swoistego, niecodziennego precedensu muzealnego – 
wymiany zabytków archeologicznych pomiędzy placówkami muzealnymi 
– niemieckiego Vorpommern i polskiego Pomorza Zachodniego. Tak było 
– bo Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie, Profesor Władysław Fili-
powiak był prawdziwym muzealnikiem, rozumiejącym, że prawdziwą rangę 
muzeum nadają tej instytucji jego zbiory. 

W międzyczasie, w roku 1967, Profesor obronił doktorat Średniowieczna 
stolica Mali w świetle źródeł pisanych, ustnych i archeologicznych, na tle zaplecza 
gospodarczo-politycznego. Dwadzieścia lat później (1987) habilitował się z pra-
cy Études archéologiques sur la capitale médiévale du Mali. W roku 1989 został 
profesorem zwyczajnym.

9 Niestety do dziś nie wróciły pierwsze zbiory pozaeuropejskie, tzw. Kolekcja G. Buschan, 
ofiarowane naszemu miastu przez Gesellschaft für Volker- und Erdkunde zu Stettin w 1912 r. 
Zob. T. Kubiak, Georg Buschan (1863–1942) – zarys historii utworzenia przez niego pierwszego 
zbioru zabytków kultur pozaeuropejskich w Szczecinie (1897–1940), w: Afryka…, s. 309–323.
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Profesor był jednak przede wszystkim archeologiem. Na liście Jego pub-
likacji, liczącej ponad 200 pozycji (w tym kilkadziesiąt w językach obcych) 
– archeologia dominuje10. 

Prowadził wykopaliska m.in. na terenie Szczecina, Cedyni, Kamienia 
Pomorskiego, a zwłaszcza Wolina11. W tym ostatnim mieście działał czyn-
nie jako archeolog, będąc już na emeryturze. Wszystkie działania w terenie 
owocowały licznymi, szczegółowymi publikacjami. Przegląd bibliografii Jego 
prac potwierdza, że wiele z nich należy już dziś do klasyki: Kamień wczesno-
średniowieczny (1959), Wolinianie. Studium osadnicze (1962), Cedynia w cza-
sach Mieszka I (1962), aż do Początków żeglugi słowiańskiej u ujścia Odry. 
Studia nad etnogenezą Słowian (1988), Z najstarszych dziejów Odry jako szlaku 
komunikacyjnego i handlowego (1992)…

Swoje zainteresowania archeologiczne podzielił między odkrycia na 
Pomorzu Zachodnim i w Afryce. Wspomniane wyżej prace na temat tego 
ostatniego regionu weszły także do kanonu lektur na temat przeszłości tego 
kontynentu. Odkrycie w małej miejscowości Niani, na pograniczu Gwinei 
i Mali, stolicy średniowiecznego państwa Mali zostało potwierdzone przez 
badaczy afrykańskich, m.in. takich jak D.T. Niane.

Wspomniane dwie pierwsze „profesje” Profesora Władysława Filipowia-
ka – muzealnik i archeolog, a właściwie archeolog i muzealnik (najpierw był 
archeologiem), wpisały się znakomicie w ówczesną rzeczywistość historyczną. 
Oczywiste było, że na tzw. Ziemiach Odzyskanych, jeśli miały być one trak-
towane równoprawnie z innymi regionami kraju, winna powstać infrastruk-
tura kulturalna – w tym także muzea. Należało także rozpocząć badania 
archeologiczne nad przeszłością. To, że jednak archeologia stała się formą do-
minującą w pewnych okresach PRL – to już zasługa Profesora. Próba „scale-
nia” Ziem Odzyskanych z resztą Polski zaowocowała nie tylko akcją „Byliśmy 
– Jesteśmy – Będziemy”, ale i Tysiącleciem Państwa Polskiego, rocznicami 
bitwy pod Cedynią itp. Znalazły się fundusze na badania na poważną skalę 

10 Bibliografia W. Filipowiaka do 2001 r., zob. www.arch.pan.wroc.pl/index.php?lang=pl&-
dzial=artykuly&k=bibliografie&p=pozycje_bibliograficzne_dla_filipowiak_wladyslaw 
(16.01.2015).
11 Pierwszy Jego artykuł to jednak: Późnolateńskie naczynie grafitowe z Januszkowa, w pow. 
inowrocławskim, „Przegląd Archeologiczny” 1953, nr 9, s. 342–347. Formalnie wcześniej po-
wstało kilka mniejszych prac, jednak ten artykuł, jak sam zaznaczał, uważał za swój debiut 
archeologiczny. Ostatnim archeologicznym artykułem był wspomniany wyżej: Manding Sila 
– Droga Mandingów…
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– do wielu z nich doszło dzięki ówczesnemu dyrektorowi Muzeum Pomorza 
Zachodniego – Władysławowi Filipowiakowi.

O wiele bardziej złożona droga prowadziła Profesora Władysława Fi-
lipowiaka w kierunku stania się afrykanistą. Szansa taka pojawiła się na 
początku lat 60. XX wieku12. Prężnie rozwijające się podówczas Polskie 
Linie Oceaniczne stworzyły Zakład Linii Zachodnioafrykańskich (począt-
kowo z dyrekcją w Szczecinie). Szeroko rozumiane wówczas „środowisko 
żeglugowe” przedstawiło (4.05.1961 r.) nawet Postulat utworzenia Instytutu 
Zachodnio afrykańskiego w Szczecinie. Jednym z jego adresatów był dyrektor 
Muzeum Narodowego w Szczecinie – Władysław Filipowiak13. Do utworze-
nia instytutu nigdy nie doszło, jednak dyrektora PLO, W. Małeckiego, to nie 
zraziło, wpadł na pomysł przybliżenia w inny sposób kultury tego kontynen-
tu (Afryki) mieszkańcom Szczecina. W owym czasie większość załóg statków 
udających się na Czarny Ląd pochodziła za Szczecina. W. Małecki namówił 
ówczesnego Kuratora Działu Morskiego dr. W. Fenrycha do podjęcia badań 
w Afryce, a następnie obaj przekonali do tego pomysłu dyrektora Władysława 
Filipowiaka. W owych latach organizacja badań pozaeuropejskich była ewe-
nementem. Być może pomogło to, że uzyskujące niepodległość (po 1960 r.) 
liczne państwa afrykańskie pragnęły poznać nie tylko swoją przeszłość, ale 
i określić swoją przyszłość poprzez współpracę z jednym z dominujących pod-
ówczas „światów”14. To już nie było takie proste jak archeologia i muzealnic-
two. Aby stać się afrykanistą, trzeba było zmierzyć się nie tylko z bezwładną 
strukturą biurokratyczną „środkowego Gomułki”, ale także pokonać opór 
wielu przeciwników tego nowatorskiego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie to okazało się jednak sukcesem. Ówczesne zawirowa-
nia polityczne sprawiły, że współpracę można było nawiązać tylko z takimi 
afrykańskim instytucjami naukowymi, gdy znajdowały się one w państwach 
o orientacji socjalistycznej. Takim krajem była m.in. Republika Gwinei 
w Zachodniej Afryce. Jak wspominał Profesor Władysław Filipowiak, to 
prof. R. Mouny namówił go na szukanie na tym terenie dawnej stolicy Mali, 

12 W związku z faktem, że oryginalne dokonania „szczecińskiej myśli humanistycznej” od-
chodzą pomału w zapomnienie, pozwolę sobie omówić je nieco szerzej.
13 Do utworzenia Instytutu nigdy nie doszło. Zob. „Afryka” 2012, numer specjalny, s. 13–18.
14 W ramach tradycyjnego wówczas podziału na Świat Pierwszy, Drugi i Trzeci.
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twierdząc, że „Francuzów Gwinejczycy jeszcze długo tam nie wpuszczą”15. 
Udało się – podpisano dwudziestoletnią umowę o współpracy między odpo-
wiednimi ministerstwami ówczesnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Re-
publiki Gwinei. W trakcie realizacji umowy zorganizowano pięć wypraw, 
których celem było odkrycie tej stolicy. Sposoby finansowania takich wypraw 
i pokonywania oporu osób „bezinteresownie życzliwych” to temat na od-
dzielne opracowanie. Już w trakcie pierwszych wypraw muzeum wywiązało 
się z umowy o popularyzacji kultur Afryki. Po powrocie z każdej wyprawy, 
w dziennikach szczecińskich ukazywały się obszerne sprawozdania z jej prze-
biegu i osiągniętych wyników. Przygotowywano także stosowne wystawy, 
ukazujące, wyprawa po wyprawie, złożoną strukturę społeczną miejscowości 
Niani i całej Gwinei. Bo właśnie wspominana już miejscowość Niani, na po-
graniczu Gwinei i Mali, stała się miejscem kilkakrotnych eksploracji i znaczą-
cych odkryć archeologicznych16.

Lista dokonań Profesora Władysława Filipowiaka nie kończy się jednak 
w „trójkącie” muzealnik – archeolog – afrykanista. W międzyczasie prowa-
dził gościnne wykłady w Oslo, Lund, Sztokholmie, Kopenhadze, Amsterda-
mie, Berlinie, Kolonii, Bratysławie, Brnie, Koszycach, a nawet w Reykjaviku. 
Był członkiem Komisji Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii 
Nauk oraz Komisji Nauk Orientalistycznych PAN. Był także członkiem
-przedstawicielem w Union International des Sciences prehistoriques et pro-
tohistoriques w Gandawie, wieloletnim członkiem Internationale Institute of 
Conservation Historic and Artistic Works w Londynie; członkiem-korespon-
dentem Deutsche Archeologische Institut w Berlinie, a także członkiem Ko-
misji Narodowej International Council of Museums (ICOM). W roku 1981 
jako ekspert tegoż International Council of Museums (ICOM UNESCO) 
współtworzył organizację rodzimego muzealnictwa w Ułan Bator, w Mon-
golii. Był Członkiem Honorowym Polskiego Stowarzyszenia Afrykanistycz-
nego17.

15 Do przekazów ustnych należy podchodzić z szacunkiem. Z prof. Władysławem Filipowiakiem 
– archeologiem, byłym dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie rozmawiają Wiesława 
Bolimowska i Ewa Prądzyńska, „Afryka” 2012, numer specjalny, s. 25.
16 Zob. W. Filipowiak, Études archéologiques sur la capitale médiévale du Mali, Szczecin 1979; 
tenże, Średniowieczna stolica królestwa Mali − Niani w VI–XVII w., Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.
17 Zob. J. Łapott, In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926–2014). Słowo o historii 
szczecińskiej afrykanistyki,„Afryka” 2014, nr 39, s. 9–22.



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

72

Za swoje zasługi Profesor Władysław Filipowiak otrzymał wiele odzna-
czeń państwowych i resortowych, ale także: nagrodę im. Józefa Kostrzew-
skiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (2002), nagrodę 
„Pomerania Nostra” (2009) – za szczególne zasługi dla Pomorza Zachod-
niego i Pomorza Przedniego18. Otrzymał prestiżową nagrodę Komitetu Me-
diewistów Polskich – medal „Lux et Laus”, której uroczyste nadanie odbyło 
się w sali senatu Uniwersytetu Szczecińskiego (2013) i wiele innych. W roku 
2011 otrzymał „Medal za zasługi dla miasta Szczecina”, w roku 2012 został 
Honorowym Obywatelstwem Gminy Cedynia, a w roku 2013 – gminy Wo-
lin.

Odcisnął zdecydowane piętno na kształcie nauki i kultury Pomorza Za-
chodniego.

Jacek Łapott

18 Nagroda przyznawana jest przez uniwersytety w Szczecinie i Greifswaldzie oraz redakcje 
gazet „Nordkurier” i „Kurier Szczeciński”, a także władze miast Szczecin i Greifswald.
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Mirosława Gazińska
(1961–2013)

Profesor Mirosława Gazińska urodziła się 
23  sierpnia 1961 roku w Płotach. Studia wyż-
sze ukończyła w Poznaniu, gdzie w 1985 roku 
na Akademii Ekonomicznej uzyskała tytuł ma-
gistra nauk ekonomicznych. Pracę zawodową 
rozpoczęła 15 kwietnia 1985 roku w Oddziale 
Wojewódzkim Narodowego Banku Polskiego. 
Brała aktywny udział w informatyzacji oddzia-
łów NBP i PKO na terenie Szczecina i woje-
wództwa szczecińskiego. Od 1 września 1986 
roku rozpoczęła pracę w Katedrze Ekonometrii 
i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. W lip-
cu 1993 roku, na podstawie rozprawy napisanej 
pod kierunkiem profesora Józefa Hozera, uzy-
skała stopień naukowy doktora nauk ekono-
micznych w zakresie ekonometrii. W roku 1998 
powierzono Jej funkcję kierownika, początko-
wo Zespołu Demografii (do 2002 r.), później 
Zakładu Statystyki i Demografii w Katedrze 
Ekonometrii i Statystyki. W latach 1993–1998 
pracowała na stanowisku adiunkta w Zakładzie 
Ekonometrii i Badań Operacyjnych w Wyższej 
Szkole Morskiej w Szczecinie. W latach 2000–
2003 kierowała studiami wieczorowymi na 
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kierunku Informatyka i Ekonometria. W styczniu 2004 roku Centralna Ko-
misja do Spraw Stopni i Tytułów zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z 9 października 
2003 roku o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk eko-
nomicznych w specjalności: demografia, statystyka społeczno-ekonomiczna, 
ekonometria.

Jej zainteresowania naukowe przed obroną doktoratu związane były 
z rodzajami funkcji analitycznych modeli ekonometrycznych w mikroskali. 
Prowadzone wówczas badania kon centrowały się na problemach związanych 
z liniowością i nieliniowością związków, jedno rodnością rozkładów zmien-
nych losowych oraz monotonicznością funkcji trendów. Zaintere sowania te 
związane były z przedmiotem rozprawy doktorskiej. W tym okresie Profesor 
Mirosława Gazińska brała udział w realizacji dwóch programów badawczych 
w ramach CPBP, które prowadzone były w Katedrze Ekonometrii i Statystyki 
pod kierunkiem profesora Józefa Hozera.

Po obronie rozprawy doktorskiej w Jej dorobku można wyróżnić trzy 
główne nurty za interesowań:

 – demografię regionalną i statystykę społeczną,
 – analizę i klasyfikację danych statystycznych – taksonomię,
 – metody ilościowe w analizie finansowo-ekonomicznej przedsiębior-

stwa.
Sfera związana z zastosowaniem metod ilościowych w analizie ekono-

miczno-finansowej przedsiębiorstwa ma ścisły związek z kontaktami Profe-
sor Mirosławy Gazińskiej z praktyką gospodarczą. Praktyczne zastosowanie 
metod ilościowych w analizie ekonomiczno-finansowej i wycenie przedsię-
biorstw ma swoje odzwierciedlenie w ponad 100 ekspertyzach i pracach ba-
dawczych. Była Autorką kilkunastu biznes planów.

Była głównym wykonawcą 5 grantów KBN. Brała także aktywny udział 
w seminariach i spotkaniach naukowych organizowanych przez Komitet 
Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.

W roku 1988 Profesor Mirosława Gazińska odbyła dwumiesięczny 
staż naukowy w Katedrze Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystki Ma-
tematycznej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Karola 
w Pradze. Odbyła także szkolenia w ramach projektu Tempus – JEP 1608: 
sześciotygodniowy intensywny kurs języka angielskiego w Coventry Tech-
nical College w Coventry w Wielkiej Brytanii oraz sześciotygodniowy staż 
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naukowy na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu w Cork w Ir-
landii.

Na Jej dorobek naukowy składają się również opracowania dydaktyczne. 
Była współautorką skryptów do takich przedmiotów, jak ekonometria i me-
tody ilościowe w marketingu. Systematycznie współpracowała i opiekowała 
się młodymi pracownikami nauki. Była promotorem czterech obronionych 
prac doktorskich: Marty Hozer, Piotra Obidzińskiego, Przemysława Szczu-
cińskiego, Magdaleny Kulbaczewskiej. Profesor Mirosława Gazińska w ca-
łym okresie pracy w Uniwersytecie Szczecińskim wypromowała łącznie 424 
dyplomantów i magistrantów.

Obok działalności naukowo-dydaktycznej miała ścisły kontakt z prak-
tyką gospodarczą. Była autorką i współautorką wielu analiz finansowo-eko-
nomicznych, pracując jako ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
w Szczecinie, Fundacji na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytu-
tu Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych. Brała udział w alokacji spół-
ek i przedsiębiorstw do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w ramach 
Programu Powszechnej Prywatyzacji. W latach 1995–1997 była członkiem 
Rady Nadzorczej „Izolacja” w Zduńskiej Woli, reprezentując IX Narodowy 
Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego. W roku 1997 brała udział 
w procesie prywatyzacji tej spółki, uwieńczonej wprowadzeniem jej akcji na 
GPW w Warszawie. Uczestniczyła w pracach nad strategią dla Szczecina 
i województwa zachodniopomorskiego w sferze zagadnień demograficznych.

Profesor Mirosława Gazińska była członkiem Sekcji Klasyfikacji i Ana-
lizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz International Atlan-
tic Economic Society. W latach 2006–2011 pełniła funkcję kierownika Za-
miejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wałczu. W roku 2008 wybrana na 
prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 
W kadencji 2008–2012 pełniła funkcję prorektora ds. Studenckich Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. Była Przewodniczącą Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Statystycznego w Szczecinie, w latach 2006–2013 członkiem Rady 
Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członkiem Komitetu Nauk 
Demograficznych PAN. Od roku 2008 była członkiem komitetu redakcyjne-
go Urzędu Statystycznego w Szczecinie, a od roku 2009 – członkiem zespołu 
ekspertów ds. nauki, innowacji i szkolnictwa wyższego przy MNiSW.

Była Autorką kilkunastu monografii i kilkuset artykułów.
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Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Profesor Mirosławy Gazińskiej 
były docenione przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Została pięcio-
krotnie wyróżniona nagrodą Rektora za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki i dydaktyki. W roku 2000 została odznaczona Brązowym Krzyżem 
Zasługi, a 26 września 2013 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP.

Mirkę poznałem w 1986 roku kiedy została zatrudniona w Katedrze 
Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracowaliśmy razem 
nieprzerwanie aż do Jej śmierci. Przez ponad 10 lat siedzieliśmy w jednym 
pokoju. Pamiętam nasze nie tylko wspólne badania, ale też wielogodzinne 
rozmowy toczone często już poza murami uczelni, wspólnie z Jej mężem 
Radkiem Gazińskim. Efektem naszej wspólnej pracy było wiele artykułów, 
książek, wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. Szczególnie 
istotne były te, w których uczestniczyliśmy w USA (Chicago, Nowy Jork, 
Filadelfia, Savannah) i całej Europie (Londyn, Berlin, Ateny, Lizbona, Praga, 
Rzym). Pracowaliśmy wspólnie przez 4 lata także w administracji Uczelni, 
kiedy to Mirka była w moim zespole rektorskim prorektorem do spraw stu-
denckich. Dała się poznać jako życzliwa, dobra, pogodna, uczynna. To tylko 
niektóre przymiotniki, które charakteryzują Mirkę. Odeszła po długiej i cięż-
kiej chorobie 26 września 2013 roku. Będzie nam Ciebie Mireczko zawsze 
brakować. Byłaś dla nas zawsze wzorem prawdziwego naukowca i dobrego 
człowieka.

Waldemar Tarczyński
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Tadeusz Głazek
(1927–1997)

Po prostu Profesor

O znakomitym badaczu i nauczycielu aka-
demickim świadczą nie tylko prace naukowe, 
jakie opublikował i wykłady, jakie wygłosił. 
Ważne jest również świadectwo Jego bezpośred-
nich współpracowników, ponieważ mówi ono 
o cechach, których nie znajdziemy w nauko-
wych publikacjach.

Profesora Tadeusza Głazka poznałam 
w 1986 roku będąc na piątym roku studiów bio-
logicznych na Uniwersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Podczas pobytu w rodzinnym 
Szczecinie wybrałam się na nowo tworzony Wy-
dział Biologii i Nauk o Morzu, aby dowiedzieć 
się o możliwość zatrudnienia po ukończeniu 
studiów. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze, 
uśmiechnięty Profesor siedział za biurkiem, któ-
re stanowiło wówczas jedyne, poza krzesłem, 
umeblowanie pokoju i zakładu, a po przepyta-
niu mnie z botaniki i przeczytaniu opinii pro-
motora mojej przyszłej pracy magisterskiej po-
wiedział: „to ja po prostu zapraszam, bo będę 
organizował pierwszy w historii Szczecina wy-
dział biologii”. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, 
że „po prostu” to ulubione wyrażenie Profesora, 
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którego często używał, np. „po prostu niedostateczny” – do studenta, lub 
„po prostu nie zgadzam się” albo „po prostu jak mogę pomóc” – do współ-
pracownika, lub „po prostu to niesprawiedliwe” – po kolejnej burzliwej ra-
dzie wydziału. Po niecałym roku pojawiłam się ponownie, już z dyplomem 
magistra i miałam zaszczyt współpracować z Profesorem aż do Jego śmierci 
w 1997 roku.

Profesor dr hab. Tadeusz Głazek urodził się 15 października 1927 
roku w Sadłowicach w powiecie sandomierskim. Przed drugą wojną świa-
tową ukończył V klasę szkoły powszechnej, a w okresie okupacji niemieckiej 
kontynuował naukę na tajnych kompletach – ukończył szkołę podstawową 
i dwie klasy gimnazjum. Po wojnie uczył się w gimnazjum w Opatowie oraz 
w liceum matematyczno-przyrodniczym w Łodzi, gdzie w 1948 roku złożył 
egzamin maturalny. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Łodzi uzyskując dyplom w 1951 roku, a także skierowanie do pracy 
w szkolnictwie w województwie szczecińskim. W latach 1951–1964 praco-
wał w Liceum Pedagogicznym w Stargardzie Szczecińskim, jednocześnie 
studiując na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską wykonał pod opieką wybitnego 
uczonego profesora Zygmunta Czubińskiego na temat sukcesji roślinnych na 
potorfiach torfowiska „Żukowo” koło Stargardu Szczecińskiego, a w 1965 
roku uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych na podstawie dysertacji 
Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżyckiego, wy-
danej w serii Monographiae Botanicae PTB (1968). Promotorem rozprawy był 
również prof. Zygmunt Czubiński. Wiele lat później, Profesor Głazek zadbał 
o upamiętnienie miejsca urodzin swojego Mistrza, organizując w 1985 roku 
uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej i sesję naukową, na którą przyje-
chało liczne grono botaników z całego kraju. W 1964 roku Profesor Tadeusz 
Głazek podjął pracę w Katedrze Botaniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Szcze-
cinie. Habilitował się w 1972 roku (UAM Poznań) na podstawie rozprawy 
Zespoły leśne północno-wschodniego i wschodniego przedpola Gór Świętokrzy-
skich. Okres ten wspomina prof. dr hab. Janina Jasnowska (Akademia Rolni-
cza, Szczecin): 

Pierwszy kontakt z nasza uczelnią Tadeusz nawiązał w 1956 r. (...) w związku 
z pracą magisterską, którą wykonywał na torfowisku „Żukowo” (...). Spotkali 
się z mężem na tym obiekcie [z prof. dr hab. Mieczysławem Jasnowskim – dop. 
A.P.], by przedyskutować gromadzone materiały i wyniki. Tadeusz ułatwił 
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później zakup w Stargardzie motorka do roweru, by dojazdy ze Szczecina 
były mniej męczące. W tamtym także czasie nieraz uczestniczyliśmy razem 
w tzw. czwartkach botanicznych w Poznaniu. Do naszej Katedry Botaniki 
został zaangażowany w 1964 r. z rekomendacji prof. Zygmunta Czubińskiego. 
Tadeusz był miłym kolegą, z którym współpracowało się nam bardzo dobrze. 
Włączał się w proces dydaktyczny, wnosząc dużo inicjatywy własnej, razem 
prowadziliśmy niejednokrotnie grupy ćwiczeniowe w sali ćwiczeń jak i w te-
renie. 

W 1974 roku Profesor przeniósł się do Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach, gdzie stworzył od podstaw Zakład Ekologii Roślin, jednak z przyczyn 
zdrowotnych musiał opuścić Śląsk. W 1975 roku podjął pracę w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Kielcach, na umiłowanej, rodzinnej Ziemi Sando-
mierskiej, z którą związał najważniejsze swoje badania naukowe. W 1985 
roku Profesor powrócił do Szczecina i stał się jednym ze współorganizatorów 
Wydziału Biologii i Nauk o Morzu. Był twórcą i pierwszym kierownikiem 
Katedry Botaniki – Profesor opracował konspekty kształcenia dla prawie 
wszystkich przedmiotów botanicznych realizowanych na wydziale, tj. anato-
mii i morfologii roślin, systematyki roślin, geografii roślin, fitosocjologii oraz 
ekologii roślin. Zespół, który Profesor wówczas utworzył, składał się głównie 
z absolwentek wydziałów biologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu i Uniwersytetu Łódzkiego. Razem z koleżankami pracę 
podejmowałyśmy bezpośrednio po studiach i pod kierownictwem Profesora 
rozpoczynałyśmy życie zawodowe. Profesor całym sercem poświęcał się spra-
wom naszego zespołu (który w prawie niezmienionym składzie istnieje do 
dzisiaj), był naszym przewodnikiem po zawiłościach życia akademickiego, 
pomagał we wszystkim: od pisania konspektów zajęć, do niekończącego się 
czasem poprawiania pierwszych doniesień naukowych. Interesował się także 
naszym życiem rodzinnym i w przypadku problemów był pomocny do gra-
nic swych możliwości. Z upływem lat Profesor pozwalał nam na coraz dalej 
posuniętą samodzielność. Nigdy nie ograniczał swobody poszukiwań badaw-
czych, zachęcał do podróży i konsultacji naukowych ze specjalistami z naj-
ważniejszych ośrodków botanicznych. Był dla nas przykładem sumienności 
w pracy dydaktycznej, nie przypominam sobie sytuacji, w której odwołałby 
wykład. Profesor był prawdziwym przyjacielem młodzieży, miał zawsze czas 
dla studentów i darzył ich życzliwością. Był jednak wymagający i egzamino-
wał zawsze ustnie i długo. Czas egzaminów był zresztą dla nas trudny, bo gdy 
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student, według oceny Profesora, nie miał wystarczającej wiedzy na wysta-
wioną przez nas ocenę z ćwiczeń, byłyśmy proszone na „po prostu rozmowę” 
(dyscyplinującą…).

Chciałabym podkreślić nadzwyczajną wręcz wrażliwość Profesora na 
najmniejsze przejawy niesprawiedliwości – każdy pokrzywdzony mógł liczyć 
na bezinteresowną pomoc i wsparcie. To była piękna cecha Profesora, świad-
cząca o szlachetności charakteru. Był osobą o ogromnej kulturze osobistej 
i nigdy nie podnosił głosu. Zdumiewał nas swoją żywotnością i sprawnością, 
swoją dzielnością w walce z chorobą, szczególnie po udarze, kiedy miał trud-
ności z mową i pamięcią. W katedrze zjawiał się wprost ze szpitala („po prostu 
jestem”), zamykał się w swoim gabinecie i na nowo, cierpliwie uczył się nazw 
łacińskich roślin i cech taksonomicznych poszczególnych gatunków.

Jakkolwiek Profesor wkładał wiele czasu i serca w prace dydaktyczne 
i organizacyjne w Katedrze Botaniki Uniwersytetu Szczecińskiego, to cały 
swój wysiłek badawczy nadal poświęcał ukochanej Kielecczyźnie. Zwią-
zany z ziemią rodzinną i zauroczony jej wspaniałą przyrodą spędzał tam 
każdy sezon wegetacyjny i tego regionu dotyczy Jego najważniejszy doro-
bek naukowy. Był autorem i współautorem prawie 130 publikacji, w tym 
60 oryginalnych prac naukowych i ośmiu monografii, a do najważniejszych 
należą: Flora kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego 
(1968), Roślinność kserotermiczna Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżec-
kiego (1968), Zespoły leśne północno-wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich 
(1973), Rośliny naczyniowe zbiorowisk leśnych północno-wschodniego przedpo-
la Gór Świętokrzyskich (1976), Szata roślinna wybranych powierzchni obsza-
ru Gór Świętokrzyskich i terenów przyległych na tle warunków siedliskowych 
(1985), Zbiorowiska roślinne Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego strefy 
ochronnej (1991, we współautorstwie z J. Wolakiem). Profesor Tadeusz Gła-
zek aktywnie działał w towarzystwach naukowych, komisjach i komitetach 
PAN. Od 1956 roku związany z Polskim Towarzystwem Botanicznym, był 
w latach 1977–1986 przewodniczącym Oddziału Kieleckiego i przez dwie 
kadencje członkiem Zarządu Głównego. W ostatnim zaś okresie życia – wi-
ceprzewodniczącym Szczecińskiego Oddziału PTB. Był członkiem Szcze-
cińskiego Towarzystwa Naukowego i Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, 
Komisji Biologicznej Oddziału Krakowskiego PAN w Krakowie, Komitetu 
Botanicznego PAN i Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Przez dziesiąt-
ki lat Profesor współpracował z Wojewódzkimi Konserwatorami Przyrody 
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w Kielcach, w Tarnobrzegu i w Szczecinie. Odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), 
Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Medalem XV-lecia Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (1984), Medalem Ko-
misji Edukacji Narodowej (1985) i Odznaką 1000-lecia. Otrzymał nagrody 
I i III stopnia Ministrów: Szkolnictwa Wyższego, Administracji, Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska oraz liczne nagrody Rektorów Akademii 
Rolniczej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Uniwer-
sytetu Szczecińskiego.

Profesor Tadeusz Głazek zmarł nagle w godzinach porannych 19 lutego 
1997 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Oto 
słowa, jakimi między innymi był żegnany na pogrzebie: 

Odszedł Przyjaciel młodzieży akademickiej oraz młodych adeptów nauki, 
a szczególnie swoich współpracowników, Człowiek wewnętrznie niezależny 
i bezkompromisowo walczący o sprawy, które uważał za słuszne i dobre dla 
rozwoju kadry i procesu dydaktycznego. Odszedł Człowiek, który miał zna-
czący udział w naszym życiu, którego zachowamy trwale w pamięci i sercach.

Agnieszka Popiela
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Jolanta Goc
(1954–2004)

Jolanta Goc, starszy kustosz dyplomowany, 
wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Uni-
wersytetu Szczecińskiego, odeszła od nas na 
zawsze 6 lutego 2004 roku. Z Uniwersytetem 
Szczecińskim związana była od początku jego 
istnienia, choć z zawodem bibliotekarza mia-
ła do czynienia już dużo wcześniej, pracując 
w Bibliotece Ekonomicznej Politechniki Szcze-
cińskiej. Jolanta Goc od początku wyróżnia-
ła się dużym zaangażowaniem, pracowitością 
i rzetelnością, toteż już po sześciu latach, w lu-
tym 1991 roku, została dyrektorem Biblioteki 
Głównej US. Pełniła tę funkcję nieprzerwanie 
przez 13 lat – do końca. Wielokrotnie wyróż-
niana była Nagrodami Rektora, odznaczona 
Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Dyrektor Jolanta Goc była osobą otwar-
tą na zmiany i postęp. Rok, w którym objęła 
stanowisko, zapoczątkował czas bujnego roz-
woju biblioteki uniwersytetu, chociaż realizo-
wany był w trudnych warunkach, przy coraz 
mniejszym zatrudnieniu i ograniczonych środ-
kach finansowych. Mimo to dążono do podno-
szenia jakości udostępniania zbiorów i obsługi 
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użytkowników. W sieci Biblioteki Głównej utworzono nowe jednostki orga-
nizacyjne, m.in.: 

 – Czytelnię Informacji Naukowej, 
 – Czytelnię baz danych na dyskach optycznych, 
 – Czytelnię Oddziału Zbiorów Specjalnych, 
 – pracownię kserograficzną, która od 1991 r. świadczyła płatne usługi 

dla pracowników i studentów US.
W 1990 roku władze uczelni wyposażyły bibliotekę w pierwszy kom-

puter, a na przełomie lat 1991/1992 Pani Dyrektor zapoczątkowała żmudny 
proces komputeryzacji biblioteki. Pozyskiwane na ten cel fundusze przezna-
czono na zakup sprzętu pozwalającego na eksploatację baz danych na płytach 
CD-ROM. Umożliwiło to użytkownikom dostęp do informacji o najnow-
szej literaturze światowej dotyczącej zainteresowań badawczych pracowni-
ków US. 

W 1992 roku Biblioteka Główna była jedyną biblioteką naukową 
w Szczecinie dysponującą pocztą elektroniczną. Gdy rozpoczynaliśmy zma-
gania z komputeryzacją i wprowadzaniem automatyzacji procesów informa-
cyjnych, wielu pracowników z obawą patrzyło w przyszłość. W 1993 roku 
Biblioteka Uniwersytetu Szczecińskiego zdecydowała się na własny system 
biblioteczny o nazwie BIBLIO-INFO, który funkcjonuje do dziś. Teraz, po 
wielu latach, nikt z pracowników biblioteki nie wyobraża sobie pracy bez 
komputera na swoim stanowisku. Jako doświadczony bibliotekarz Jolanta 
Goc chciała, aby uniwersytet miał nowoczesną, funkcjonalną i dobrze wypo-
sażoną bibliotekę. Wspólnie z dyrektorami bibliotek naukowych Szczecina: 
Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Morskiej, Pomorskiej Akademii 
Medycznej oraz Akademii Rolniczej wystąpiła z wnioskiem o grant w ramach 
Pierwszego Projektu Tempus JEP+ na dokończenie budowy Miejskiej Sieci 
Komputerowej dla szczecińskiego środowiska naukowego. Głównym celem 
tego działania było połączenie i udostępnianie istniejących już wówczas baz 
katalogowych poszczególnych bibliotek. W 1998 roku, wspólnie z biblioteka-
mi trzech ośrodków akademickich w kraju, przystąpiła do realizacji kolejne-
go Projektu Tempus JEP, dzięki któremu uzyskała znaczne środki na zakup 
nowego sprzętu komputerowego. Projekt ten umożliwił wielu naszym biblio-
tekarzom zapoznanie się z pracą w bibliotekach w innych ośrodkach akade-
mickich w kraju i za granicą. Poza projektem nawiązała kontakt i rozwinęła 
współpracę z biblioteką uniwersytetu w Rostocku. Zaowocowało to wymianą 
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pracowników obu bibliotek w ciągu kolejnych lat. W 1999 roku uczestniczyła 
w zawiązaniu formalnego porozumienia o nazwie Szczeciński Zespół Biblio-
teczny (SZB). W skład zespołu weszły biblioteki założycielskie: Politechni-
ki Szczecińskiej, Pomorskiej Akademii Medycznej, Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, Wyższej Szkoły Morskiej. Porozumienie to miało między innymi na 
celu wspólny zakup oprogramowania bibliotecznego Aleph, co umożliwiło 
integrację istniejących baz katalogowych bibliotek będących członkami ze-
społu i udostępnianie ich w sieciach. W lipcu tego roku grupa bibliotek zało-
życielskich SZB wystąpiła do Fundacji Batorego o dofinansowanie projektu 
„Modernizacja, integracja i rozbudowa systemów gromadzenia i udostępnia-
nia informacji w sieciach Intranet i Internet Bibliotek Szczecińskich Szkół 
Wyższych”, tworzących Szczeciński Zespół Biblioteczny. Wniosek rozpatrzo-
no pozytywnie i biblioteki otrzymały grant na zakup i wdrożenie systemu 
bibliotecznego Aleph, który obecnie jest implementowany w Bibliotece US. 
Ten nowocześniejszy system zastąpi wysłużony już BIBLIO-INFO. To dzię-
ki uporowi, zaangażowaniu i ogromnej wierze w sukces, Pani Dyrektor do-
prowadziła do szczęśliwego zakończenia adaptacji i remontu budynku przy 
ul. Tarczyńskiego, który obecnie służy naszej społeczności akademickiej. Bi-
blioteka Główna ma czytelnię na miarę XXI wieku.

Jolanta Goc brała aktywny udział w konferencjach, spotkaniach biblio-
tekarzy, aby dzielić się z kolegami swoim doświadczeniem i wdrażać w swo-
jej bibliotece nowe pomysły i sprawdzone rozwiązania. Przez wszystkie lata 
swojej pracy zabiegała o to, aby biblioteka dysponowała wartościowym księ-
gozbiorem, aby każdy mógł znaleźć potrzebną dla siebie literaturę. Nie było 
to łatwe, ponieważ często borykaliśmy się z poważnymi problemami finan-
sowymi. Pragnęła, aby biblioteka nie była kojarzona tylko z wypożyczaniem 
książek. Wprowadziła więc cały wachlarz usług – poza udostępnianiem. Za-
inspirowała tworzenie własnych baz danych, a także udział w konsorcjach 
umożliwiających dostęp do czasopism pełnotekstowych online (Kluwer, 
EBSCO).

Jolanta Goc chciała również, żeby biblioteka stała się miejscem spotkań 
ludzi nauki i kultury. Nadarzyła się ku temu okazja w 2002 roku, kiedy to 
państwo Joanna i Jan Kulmowie ze Strumian przekazali bibliotece część 
swojego księgozbioru, archiwum, meble oraz cenne obrazy. Dyrektor Goc 
z wdzięcznością przyjęła ten dar, a w nowej części biblioteki urządziła Salę 
Strumiańską, w której organizowane są spotkania, imprezy, konferencje 
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oraz promocje książek. Cyklicznie odbywają się wystawy prac dzieci auty-
stycznych. Jolanta Goc była człowiekiem pracowitym i jednocześnie bardzo 
skromnym. Latami stawiała czoła ciężkiej chorobie i robiła to z godnością. 
Zawsze uśmiechnięta, pogodna i z optymizmem patrząca w przyszłość. Fili-
granowa, drobna i subtelna, ale jednocześnie silna, ambitna i konsekwentna. 
Taką Ją zachowamy w naszej pamięci. W naszych sercach pozostanie – jak 
mawiał Jej ulubiony poeta ks. Jan Twardowski – dłużej niż na zawsze.

Mirosława Różycka 
„Przegląd Uniwersytecki” 2004 nr 1–3
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Józef Górski
(1904–1983)

W historii rozwoju Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu Profesor Józef Górski, doktor hono-
ris causa tej uczelni, zajmuje szczególne miejsce, 
nie tylko jako naukowiec i dydaktyk, ale przede 
wszystkim jako organizator. Pod Jego kierow-
nictwem uczelnia została odbudowana po dru-
giej wojnie światowej, nastąpiło zwiększenie 
katedr i grona wykładającego oraz uruchomio-
no filię Uczelni w Szczecinie. Stworzono więc 
sprzyjające warunki jej rozwoju w ośrodek dy-
daktyczno-naukowy, jeden z pierwszych w Pol-
sce. Profesor był związany z uczelnią od roku 
1931 do końca swojego życia. Zmarł 4 lutego 
1983 roku. 

Józef Górski urodził się 16 lutego 1904 
roku. Uczęszczał do szkoły powszechnej w sław-
nym Liskowie, a następnie do gimnazjum w Ple-
szewie, w którym żywe były tradycje walki z za-
borcą pruskim. Maturę uzyskał w 1923 roku, 
po czym studiował na Uniwersytecie Poznań-
skim (Wydział Prawno-Ekonomiczny, sekcja 
prawna).

Rodzice pomagali jak mogli, ale młody Jó-
zef Górski musiał dorabiać (jak i gdzie mógł). 
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Podczas studiów pomagał przy pisaniu skryptów i pełnił funkcję wolontariu-
sza, zwracając na siebie uwagę profesorów i kierownictwa różnych instytucji 
państwowych. Toteż gdy w 1927 roku uzyskał stopień magistra praw, miał 
do wyboru różne możliwości pracy zawodowej. Wybrał Oddział Poznański 
Prokuratorii Generalnej. Była to doskonała szkoła i okazja do praktycznego 
zaznajomienia się z życiem gospodarczym Polski Zachodniej i Północnej, nad 
którą Poznański Oddział Prokuratorii pełnił nadzór i udzielał opieki prawnej. 
W instytucji tej systematycznie awansował, osiągając w roku 1938 stanowi-
sko kierownika wydziału.

W tym samym czasie ciągle coś pisał i publikował, wygłaszał refera-
ty i wykłady, wiążąc się z Katedrą Prawa Cywilnego Uniwersytetu Poznań-
skiego, kierowaną przez prof. Alfreda Ohanowicza, który doceniał zdolności 
i pracowitość młodego kolegi. Stąd, gdy ogłoszono konkurs na stypendium 
naukowe na studia uniwersytecie w Paryżu, przyznano je Józefowi Górskie-
mu. Rezultatem pobytu w Paryżu był doktorat obroniony w 1930 roku. Pod-
czas pobytu w Paryżu stypendysta Józef Górski współpracował z Polonią, 
udzielając społecznie porad prawnych w sprawach majątkowych. Wspoma-
gał poradami m.in. Marię Curie-Skłodowską, w związku z jej darowiznami 
w Polsce.

W roku 1931 powierzono Józefowi Górskiemu wykłady z prawa cywil-
nego, prawa handlowego, prawa czekowego i wekslowego zarówno na Wy-
dziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu, jak i w Wyższej Szkole Han-
dlowej w Poznaniu. W tej drugiej uczelni Jego wykłady cieszyły się ogromną 
popularnością. W roku 1934 zaproponowano Mu kierownictwo Katedry Pra-
wa w WSH. Był kierownikiem tej katedry także w AH i WSE przez blisko 
30 lat najlepszego i najwydajniejszego okresu swojego życia.

W roku 1938 Józef Górski przeprowadził przewód habilitacyjny, stając 
się pierwszym docentem WSH. Uczelnia ta, powołując się również na ten 
fakt, wystąpiła z wnioskiem o nadanie jej praw akademickich. Prawa te otrzy-
mała w roku 1938 i przyjęła nazwę Akademii Handlowej. Tytuł profesora 
zwyczajnego uzyskał w 1945 roku. Po wejściu okupanta Józef Górski wraz 
z żoną schronił się w Warszawie.

W roku 1940 gestapo wytropiło Józefa Górskiego i osadziło na Pawia-
ku. Po zwolnieniu z Pawiaka przeprowadził się do Krakowa. Tu pracował 
najpierw w przedsiębiorstwach handlu zbożowego, a później chemiczne-
go. Po raz wtóry został wytropiony i osadzony w obozie koncentracyjnym 
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w Płaszowie. Zaraz po wyzwoleniu Krakowa Józef Górski zgłosił się na apel 
ministra oświaty Stanisława Skrzeszewskiego i otrzymał polecenie wyjazdu 
do Poznania, by organizować szkolnictwo wyższe. W marcu 1945 roku, gdy 
jeszcze toczyła się wojna, pełnił obowiązki rektora, a niedługo potem wybra-
no Go rektorem Akademii Handlowej. Działalnością Uczelni kierował Józef 
Górski dwukrotnie: w latach 1945/1946 – 1948/1949 (do grudnia 1948 r.) 
i 1956/1957 – 1958/1959. W roku akademickim 1950/1951 był dziekanem 
Wydziału Finansów, a prorektorem w latach 1959/1960 – 1961/1962. Ponad-
to w latach 1950/1951 – 1951/1952 był opiekunem Katedry Ubezpieczeń, 
którą w roku 1952 objął zastępca profesora – dr Lucjan Pokorzyński.

Józef Górski pracował w szczególnie trudnych warunkach. Podniósł 
z ruin (w dosłownym znaczeniu tego słowa) Uczelnię i ją zorganizował. 
W roku 1945 w lot zorientował się, że dawny budynek Akademii będzie nie-
bawem za mały. Z własnej inicjatywy zakupił parcelę po zburzonym domu 
obok gmachu Uczelni i podpisał kontrakt z przedsiębiorstwem budowlanym, 
któremu płacił... własnymi wekslami. Weksle Józefa Górskiego były warte 
tyle, co pieniądze; każdy bank w Poznaniu byłby je zdyskontował, mając ust-
ne zapewnienie, że... ministerstwo kiedyś zapłaci. I zapłaciło, mimo że uczel-
nia jeszcze wtedy była – formalnie biorąc – prywatną fundacją.

Na przełomie lat 1945/1946 Józef Górski podjął brzemienną w skutki 
polityczną decyzję o utworzeniu w Szczecinie pierwszej w dziejach tego mia-
sta (od jego zarania) wyższej uczelni akademickiej – w formie filii poznań-
skiej Akademii Handlowej. Później szczecińska filia usamodzielniła się. Gdy 
organizował tę Uczelnię, ważyły się jeszcze losy Szczecina. Nie było pewno-
ści, czy zostanie on wcielony do państwa polskiego.

Tezą życiową Józefa Górskiego było stwierdzenie, że zadaniem uczelni 
jest kształcenie przyszłych pracowników gospodarki narodowej. Mając to na 
względzie, „wymagistrował” na WSE (i w jej poprzednich wcieleniach) około 
pół tysiąca osób. Był świetnym, lubianym wykładowcą, zarówno z powodu 
humoru, nieopuszczającego Go podczas wykładów, jak i z powodu przykła-
dów praktycznych, którymi sypał w toku wykładów jak z rękawa. To było 
ważne.

Z biegiem lat Profesorowi było coraz trudniej pracować na dwóch uczel-
niach: UAM i WSE. Wycofał się z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w 1962 
roku; zrezygnował z etatu, pozostając jednak na godzinach zleconych, aby 
doprowadzić do obrony magistrantów, będących pod Jego opieką. Regularnie 
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też przychodził do Uczelni, aby niejako sprawdzić, czy wszystko idzie do-
brze i czy Jego następcy czynią odpowiednie postępy naukowe. Był ogromnie 
wymagający pod tym względem. Jeszcze trzy tygodnie przed swoją śmiercią 
Józef Górski był w swojej Akademii, uczestnicząc w posiedzeniach ośrodka 
dyskusyjnego prawa morskiego (zorganizowanego przez Niego), którego ce-
lem było ratowanie niekorzystnej sytuacji w kraju w tym zakresie.

Działalność naukowo-badawcza Józefa Górskiego jest trudno wymier-
na, ale jest oceniana bardzo wysoko. Dorobek naukowy Józefa Górskiego jest 
ogromny. Obejmuje prace z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Szcze-
gólne znaczenie mają monograficzne opracowania konosamentu oraz analiza 
podstawowych pojęć prawa morskiego, z czym wiązał się udział Profesora 
w pracach kodyfikacyjnych.

Opublikował przeszło 440 opracowań w kraju i za granicą. Wygłosił 
wiele referatów i zabierał głos na forum konferencji polskich i międzynaro-
dowych. Ileż to krytyki musieli przy tych okazjach wysłuchać członkowie 
najwyższych organów państwowych i innych. Wiele czasu pochłaniały Profe-
sorowi ekspertyzy, był bowiem przewodniczącym Komisji Prawa Morskiego 
i członkiem Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. 
Z Jego podręczników uczyły się w Polsce pokolenia – prawie milion studen-
tów. Nakłady tych podręczników przekraczają 60 tys. egzemplarzy.

W październiku 1976 roku, przy okazji uroczystych obchodów jubile-
uszu pięćdziesięciolecia Uczelni, nadano Józefowi Górskiemu tytuł doktora 
honoris causa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nadając najwyższy ty-
tuł honorowy, uznano Jego zasługi położone dla tej Uczelni, nauki polskiej 
i praktyki gospodarczej.

Józef Górski opisał swoje barwne życie, a raczej wszystko to, co się wo-
kół niego działo. Uzupełniał wspomnienia bez mała do swoich ostatnich 
dni. Jego pamiętniki pozostały w maszynopisie w archiwum. Profesor nie 
oszczędzał się, nie szanował zdrowia. Był tytanem pracy, stawiał sobie i in-
nym wysokie wymagania. Był człowiekiem prawym i pełnym życzliwości, 
doskonałym organizatorem i wybitnym uczonym, będąc do końca swojego 
życia oddany nauce i nauczaniu.

Józef Hołowiński
Akademia Ekonomiczna Poznań
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Władysław Górski
(1917–2015)

Władysław Górski urodził się 22 stycznia 1917 
roku w Szymanowicach nad Prosną (Wielko-
polska). Sam Profesor twierdził, że rzeczywistą 
datą Jego narodzin był dzień 17 grudnia 1916 
roku, a oficjalna data Jego urodzin to w istocie 
data chrztu, wpisana do ksiąg parafialnych, ma-
jących w tamtym czasie także walor ksiąg stanu 
cywilnego. Początkowo naukę pobierał w szko-
łach powszechnych w Dobrej Nadziei, Ludwi-
nowie i Międzychodzie, a następnie w gimna-
zjach w Międzychodzie i słynnym Gimnazjum 
w Rydzynie. Ta ostatnia szkoła odegrała nie-
zwykle ważną rolę w życiu Władysława Gór-
skiego. Spędził w niej 7 lat swojej młodości 
(1928–1935). Był dumny z faktu pozostawania 
jej absolwentem i często powracał pamięcią do 
czasu, gdy był jej uczniem. Szkoła ta odegrała 
niewątpliwie decydującą rolę w ukształtowaniu 
Jego przyszłej postawy życiowej – była bowiem 
niezwykła. Funkcjonowała w ramach odtwo-
rzonej Fundacji im. Sułkowskich, w pięknym 
pałacu, należącym ongiś do tego rodu. Jej or-
ganizatorem i dyrektorem był Tadeusz Łopu-
szański – były minister Wyznań Religijnych 
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i Oświecenia Publicznego (w latach 1919–1920, w rządach Leopolda Skul-
skiego i Władysława Grabskiego; przez następne sześć lat T. Łopuszański był 
podsekretarzem stanu w tym ministerstwie), społecznik, taternik i sportowiec 
(był współzałożycielem i pierwszym prezesem klubu Wisła Kraków). Na pod-
stawie doświadczeń zdobytych za granicą postanowił stworzyć wzorcową 
szkołę, której zadaniem było wychowanie przyszłej polskiej inteligencji na 
dzielnych, zaangażowanych ludzi, z odpowiednim stosunkiem do życia. Dy-
rektor T. Łopuszański uważał bowiem, że lata niewoli spowodowały, że na-
ród polski zgnuśniał, stał się bierny, utracił umiejętności praktyczne i przed-
siębiorczość. Stąd też konieczność zaszczepienia w uczącej się młodzieży nie 
tylko wysokiego poziomu wiedzy, zamiłowania do wybranego zawodu, ale 
także zainteresowania sprawami społecznymi kraju i poczucia odpowiedzial-
ności za jego losy. Wypracował nowoczesne metody wychowania, oparte na 
doświadczeniach zaobserwowanych w krajach Zachodniej Europy. Wszyscy 
uczniowie mieszkali na terenie pałacu, dlatego szkoła organizowała im cały 
czas – od pobudki do capstrzyku. Także w czasie wakacji uczniowie brali 
udział w organizowanych przez szkolę obozach i wycieczkach. Obok nauki 
(nauczycielami były często osoby ze stopniami naukowymi) nacisk kładziono 
na kształtowanie prawych charakterów. Ważną rolę w procesie wychowaw-
czym odgrywał sport (zainteresowania sportem Profesor Władysław Górski 
wykazywał do ostatnich dni swojego życia; jeszcze w dniu swojej śmierci za-
życzył sobie numer „Przeglądu Sportowego”). 

Po maturze (1935) i zdaniu egzaminów wstępnych (które obowiązywały 
jedynie na najbardziej obleganych kierunkach) Władysław Górski rozpoczął 
studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego 
(nazwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza obowiązuje od 1955 r.). Studia 
prowadzone były w systemie trymestralnym. Pod koniec poszczególnych try-
mestrów studenci uzyskiwali zaliczenia od prowadzącego zajęcia, zasadniczo 
na podstawie obecności. Dopiero pod koniec roku akademickiego organi-
zowano właściwy egzamin, który odbywał się w jednym dniu i obejmował 
wszystkie przedmioty nauczane w danym roku. Formalnie egzamin miał 
charakter komisyjny, choć studenci egzaminy z poszczególnych przedmiotów 
zdawali ustnie, przed swoimi wykładowcami, którzy następnie pod kierun-
kiem przewodniczącego komisji ustalali dla każdego studenta jedną, zbiorczą 
ocenę, wpisywaną do indeksu. Taki sposób egzekwowania wiedzy od stu-
dentów nie ułatwiał im życia. Uczył jednak samodyscypliny i nie tworzył 
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złudnego wrażenia, że do właściwego przygotowania się do egzaminu wy-
starczy przestrzegany dziś ściśle kilkudniowy okres przerwy pomiędzy egza-
minami, przewidziany regulaminem studiów. Stąd też, zdaniem Profesora, 
lepiej służył przygotowaniu absolwentów do późniejszej pracy zawodowej.

W tamtym czasie studia prawnicze miały bardziej uniwersalny, niż dziś, 
charakter (zgodny z ideą uniwersytetu). Obok przedmiotów stricte prawni-
czych, prowadzono w szerokim dość zakresie wykłady z innych nauk społecz-
nych, zwłaszcza ekonomicznych (ze statystyką włącznie; roczniki statystycz-
ne były obowiązkową lekturą Profesora do ostatnich lat Jego życia). Miało to 
niewątpliwy wpływ nie tylko na ogólny poziom intelektualny absolwentów, 
ale także na sposób rozumienia przepisów prawa i rozstrzygania konkretnych 
problemów, wyłaniających się na tle ich stosowania. W swoich pracach Pro-
fesor Górski zawsze szczególny nacisk kładł na ekonomiczny i społeczny sens 
regulacji, któremu dawał priorytet w stosunku do analiz formalno-języko-
wych.

Władysław Górski należał do wyróżniających się studentów. Marzył 
bowiem o karierze naukowej, która w tamtym czasie dawała prestiż niepo-
równywalny z obecnym. Miał przy tym wzór w osobie starszego brata Józefa 
Górskiego – wykładowcy prawa cywilnego na Uniwersytecie Poznańskim 
i w Wyższej Szkole Handlowej (od 1938 r. – Akademii Handlowej) w Po-
znaniu, który w tym czasie zrobił właśnie habilitację (1938). Zamiar podję-
cia pracy naukowej skłonił Władysława Górskiego do równoległego uczest-
niczenia w pięciu seminariach i przygotowania pięciu prac magisterskich. 
Nie  wiedział bowiem, w której z katedr powstanie wakat, pozwalający 
mu na pozostanie na Uniwersytecie. Cztery z wymienionych prac zostały 
obronione (obrona prac magisterskich odbywała się wówczas w ramach se-
minariów a nie, jak dziś, przed komisją wydziałową). Co do piątej pracy, 
z zakresu prawa żeglugi śródlądowej, Władysław Górski ustalił z jej pro-
motorem, prof. Józefem Sułkowskim, że będzie ona w przyszłości podstawą 
Jego doktoratu. W kierowanej przez prof. Sułkowskiego Katedrze Prawa 
Handlowego miał bowiem rozpocząć pracę od października 1939 roku jako 
etatowy asystent.

Okres studiów to nie tylko czas intensywnej nauki, ale także działalno-
ści w korporacjach studenckich, dobrej zabawy (np. gry w brydża, której to 
formy spędzania wolnego czasu Profesor nie zarzucił) oraz zawiązania przy-
jaźni, którym Profesor był wierny do ostatnich lat życia. W czasie studiów 
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Władysław Górski imał się też różnych zajęć zarobkowych (m.in. pełnił 
funkcję sekretarza w sądzie polubownym). Zajęcia te pozwoliły na uświa-
domienie sobie ścisłych związków pomiędzy teorią a praktyką. Związek ten 
pozostał widoczny w pracach naukowych, bowiem Profesor uważał, że nauka 
prawa powinna nie tylko tworzyć atrakcyjne intelektualnie teorie, ale także 
(a może przede wszystkim) rozwiązywać konkretne problemy trapiące prak-
tykę gospodarczą.

Egzamin kończący studia Władysław Górski zdał 1 lipca 1939 roku. 
Ostatnie wakacje spędzał wraz kolegą ze studiów i Jego rodziną w Iwoniczu. 
Jak wspominał po latach, pogróżki Hitlera docierały do Iwonicza jak echa 
odległej burzy. Stąd też wiadomość o wybuchu wojny była dla niego i reszty 
towarzystwa zaskoczeniem. Pomimo wcześniejszego zakwalifikowania przez 
komisję lekarską jako niezdolnego do służby, Władysław Górski zgłosił się na 
ochotnika do wojska. W wojnie obronnej nie zdążył już jednak wziąć czynne-
go udziału. Trafił do sowieckiej niewoli, skąd udało mu się szczęśliwie uciec.

Po klęsce wrześniowej podjął decyzję o przedostaniu się do Francji, 
gdzie formowano polskie oddziały. Przez Słowację dotarł na Węgry, gdzie 
został internowany, jednak w znośnych warunkach. Okres pobytu na terenie 
Węgier Profesor wspominał zawsze z dużą sympatią dla narodu węgierskie-
go. Z wieloma poznanymi wówczas osobami utrzymywał ożywione kontakty 
przez wiele lat już po wojnie.

Wiadomość o klęsce Francji wymusiła zmianę planów. Przez Jugosławię, 
Grecję i Turcję Władysław Górski trafił na Bliski Wschód, gdzie zaciągnął się 
do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w charakterze szeregowego 
żołnierza. W latach 1940–1942 walczył na froncie północno-afrykańskim, 
najpierw w rejonie Aleksandrii Egipskiej, a następnie w obronie twierdzy To-
bruk, gdzie Brygada została przerzucona drogą morską w sierpniu 1941 roku 
i walczyła nieprzerwanie do 9 grudnia 1941 roku. Stanowiska obronne żoł-
nierze musieli wydrążać w skale (stąd nazwa „szczury Tobruku”). Wiedzieli, 
że muszą wytrzymać, przez Tobruk wiodła bowiem droga do Egiptu i na Bli-
ski Wschód. Obrona Tobruku, a następnie przełamywanie linii oporu wroga, 
to najbardziej dramatyczny okres żołnierskiej służby Władysława Górskiego. 
Straty w oddziałach liniowych wynosiły 2/3 stanu żołnierzy. Z drużyny wy-
szedł o własnych siłach sam jeden, pomagając rannemu koledze. Później jesz-
cze Władysław Górski brał udział w bitwach pod Ghazalą i Mechili.
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W kwietniu 1942 roku Brygada została wycofana do odwodu; w maju 
na jej bazie powstała 3 Dywizja Strzelców Karpackich. W tym czasie Wła-
dysław Górski został skierowany do szkoły podchorążych rezerwy, po 
ukończeniu której wziął udział w dalszych działaniach na terenie Iraku, 
gdzie utworzono II Korpus Polski, w skład którego weszła m.in. Dywizja 
Karpacka.

W grudniu 1943 roku Dywizja dokonała desantu na Półwysep Apeniń-
ski. Władysław Górski brał udział w działaniach na froncie włoskim. Podczas 
bitwy o Monte Cassino pełnił funkcję dowódcy baterii dział przeciwlotni-
czych w 2 Karpackim Pułku Artylerii Przeciwlotniczej. 1 sierpnia 1944 roku 
otrzymał awans do stopnia podporucznika. Szlak bojowy wiódł dalej przez 
Ankonę i zakończył się w Bolonii. Na początku maja 1945 roku Profesor zo-
stał skierowany, w roli oficera łącznikowego, do Sztabu Generalnego Wojsk 
Sprzymierzonych w Paryżu. Zadecydowała o tym nie tylko dobra znajomość 
sztuki wojennej, ale także znajomość języków: angielskiego, francuskiego, 
niemieckiego oraz węgierskiego i włoskiego.

Okres wojny odegrał ogromną rolę w ukształtowaniu postawy życiowej 
Władysława Górskiego. Z jednej strony – trauma samych działań wojennych 
i trudy żołnierskiego życia (zwłaszcza miesiące spędzone w okopach Tobru-
ku), które z całą mocą uświadamiały kruchość ludzkiego życia i „marność” 
dóbr materialnych. Z drugiej jednak strony, lata wojny to czas niewątpliwej 
przygody (np. ucieczka z sowieckiej niewoli, przedzieranie się przez wiele gra-
nic, jak sam mawiał, „bez paszportów, wiz i dewiz”), poznania wielu krajów, 
społeczeństw, ich organizacji, kultury i zwyczajów (np. zwiedzanie Ziemi 
Świętej, kontakt z kulturą arabską, żydowską czy poszczególnych państw 
europejskich), zawarcia wielu znajomości i przyjaźni, utrzymywanych i pie-
lęgnowanych właściwie przez całe życie. W czasie wojny miał też możliwość 
nauczenia się od podstaw lub pogłębienia znajomości kilku języków obcych. 
Wykorzystywał to owocnie w późniejszej pracy naukowej. 

Okres ten miał też niewątpliwy wpływ na ukształtowanie się poglądów 
społecznych Profesora, których nie można było kojarzyć z wojskiem (ścisła 
hierarchia, „ślepa” dyscyplina, posłuszeństwo). Wręcz przeciwnie. W swo-
ich wspomnieniach Profesor podkreślał demokratyczny charakter formacji, 
w której służył, co wynikało z tego, że składała się ona w przeważającej czę-
ści z ochotników o wysokim morale, którzy musieli ponieść znaczne ryzy-
ko i trud, przemierzając, jak On sam, tysiące kilometrów, aby móc służyć 
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zbrojnie Ojczyźnie. Wielu szeregowych żołnierzy (ok. 25%) miało wykształ-
cenie średnie lub wyższe. Nie bez znaczenia była także postawa samych do-
wódców, a zwłaszcza lubianego przez żołnierzy pułkownika dyplomowanego 
(a później generała) Stanisława Kopańskiego – dowódcy Brygady, a następnie 
Dywizji Strzelców Karpackich. 

Niewątpliwie też okres siedmioletniej służby w mundurze, podobnie jak 
okres nauki w Rydzynie, ukształtowały we Władysławie Górskim poczucie 
obowiązku wobec dobra wspólnego – Ojczyzny, społeczeństwa czy mniej-
szych społeczności (lokalnych, akademickiej).

Przebywając po zakończeniu działań wojennych na terytorium Włoch, 
Władysław Górski przeczytał w polskiej gazecie, kolportowanej przez konsu-
lat w Rzymie, o przyjęciu przez Bolesława Bieruta Jego brata prof. Józefa Gór-
skiego, któremu powierzono obowiązki rektora szczecińskiej filii Akademii 
Handlowej w Poznaniu. W ten sposób dowiedział się, że Jego najstarszy brat 
Józef żyje. Jednocześnie informacja ta pozwoliła nawiązać kontakt z bratem, 
bez używania adresu domowego (kierowanie korespondencji do Polski nara-
żało adresatów na szykany ze strony władz komunistycznych). Wysłał zatem 
do brata telegram, napisany po włosku i podpisany nazwiskiem znajomego 
Włocha, z krótką informacją, że Władysław żyje i ma się dobrze. Telegram 
adresował na Akademię Handlową w Poznaniu. Z nawiązanej w ten sposób 
korespondencji Władysław Górski dowiedział się o wojennych losach swojej 
rodziny (m.in. o śmierci matki, dwóch sióstr i brata) a także o tym, że mógłby 
realizować swoje marzenia o pracy naukowej właśnie w nowo powołanej filii 
Akademii Handlowej w Poznaniu.

Decyzja o powrocie do kraju nie była łatwa. Większość kolegów i by-
łych już przełożonych (korpus został rozformowany) szczerze odradzała pod-
jęcie tego kroku. Wielu z nich z własnego doświadczenia wiedziało, czym 
jest nowa komunistyczna władza. Władysław Górski uważał jednak, że Jego 
miejsce jest tu, w Polsce. Nie chciał skazywać się na los wiecznego tułacza. 
Miał też świadomość, że jako prawnik będzie się mógł realizować zawodowo 
tylko w swojej ojczyźnie. Liczył przy tym, że przesłane mu z Polski, sporzą-
dzone w trzech językach pismo, informujące o zaangażowaniu Go do szcze-
cińskiej filii Akademii Handlowej w Poznaniu, a podpisane przez prorektora 
prof. Rosińskiego, pozwoli mu na bezproblemowe dotarcie do celu. Należał 
do pierwszej, bardzo nielicznej, grupy oficerów i żołnierzy, która na początku 
grudnia 1946 roku powróciła po wojnie do kraju. 
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Formalnie pracę zawodową Władysław Górski rozpoczął od roku aka-
demickiego 1947/1948. W rzeczywistości jednak, już od grudnia 1946 roku 
pełnił funkcję asystenta wolontariusza w, kierowanej przez Jego brata Józefa, 
Katedrze Prawa Handlowego. Był zatem wśród tych nauczycieli akademic-
kich, którzy od początku tworzyli zręby szczecińskiego szkolnictwa wyższe-
go. We wspomnieniach Profesora, okres ten, choć szczególnie trudny, jawi 
się jako pełen zapału i nadziei. Ze szczególnym sentymentem Profesor wspo-
minał ówczesnych studentów, którzy po latach wojny chłonęli wręcz wiedzę, 
uczestnicząc, najczęściej po pracy, w popołudniowych wykładach, prowadzo-
nych w nieumeblowanych i nieogrzanych salach.

Pracę doktorską z zakresu prawa rzeczowego, napisaną pod kierunkiem 
wybitnego cywilisty prof. Alfreda Ohanowicza, Władysław Górski obronił 
na Uniwersytecie Poznańskim (Przeniesienie własności w nowym prawie rze-
czowym, Szczecin 1949). Późniejsze swoje zainteresowania naukowe skiero-
wał jednak ku zobowiązaniom, a zwłaszcza ku regulacji umowy przewozu 
i umów związanych z przewozem (m.in. czarteru, spedycji, składu, ubezpie-
czenia) – zgodnie z profilem szczecińskiego środowiska naukowego. Wśród 
prawników, którzy środowisko to w pierwszych powojennych latach two-
rzyli, wymienić należy, oprócz Władysława Górskiego, wspominanego już 
prof. Józefa Górskiego oraz prof. Leona Babińskiego, powszechnie uznanego 
specjalistę w zakresie międzynarodowego prawa przewozowego, zwłaszcza 
lotniczego (prof. L. Babiński był m.in. współtwórcą konwencji warszawskiej 
o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego prze-
wozu lotniczego, organizatorem międzynarodowej konferencji w Warszawie 
w 1929 r., na której konwencja ta została przyjęta).

Od 1948 roku Władysław Górski pełnił funkcję tzw. profesora kon-
traktowego. Status docenta uzyskał w 1958 roku (na podstawie rozprawy List 
przewozowy. Studium prawne, Poznań 1959). Nominację na profesora nad-
zwyczajnego uzyskał w 1965 roku, a na profesora zwyczajnego – w 1976 (pięć 
lat od wniosku uczelni).

Profesor Władysław Górski był pionierem prac dotyczących prawa prze-
wozowego (transportowego). Opracował teoretyczne podstawy tej dyscypliny 
naukowej. Nigdy jednak nie traktował prawa przewozowego jako samodziel-
nej gałęzi prawa. Zawsze rozpatrywał ją w szerokim kontekście norm pra-
wa cywilnego, administracyjnego i międzynarodowego. Zajmował się także 
ubezpieczeniami majątkowymi. Profesor jest autorem kilkuset prac, w tym 
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dziesiątek monografii. Do najważniejszych, obok już wcześniej wymienio-
nych, należą Umowa o przewóz towarów w świetle przepisów kodeksu cywilnego 
(Szczecin 1968), Umowa przewozu (Warszawa, wyd. III, 1983), Ubezpiecze-
nia transportowe (wyd. VI, Warszawa 1982), Problematyka prawna przewozów 
pocztowych (Warszawa 1982, wspólnie z Z. Dominiczak i J. Gospodarkiem), 
Problematyka prawna przewozu osób (Ossolineum 1987, wspólnie z Z. Domi-
niczak), Prawo przewozowe, Komentarz (Warszawa 1990, wspólnie z A. Żab-
skim), Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny 
– Prawo przewozowe – CMR (wyd. II, Gdańsk 2009, wspólnie z K. Wesołow-
skim). Profesor Władysław Górski współtworzył także tom III, część 2 Syste-
mu Prawa Cywilnego (Ossolineum 1976). Napisał rozdziały XIII (Przewóz), 
XIV (Spedycja) oraz XVI (Skład).

Prace Profesora Władysława Górskiego znane są nie tylko w Polsce, ale 
również za granicą. Publikował w ośmiu językach, wielokrotnie też uczest-
niczył w międzynarodowych konferencjach, poświęconych prawu transpor-
towemu i ubezpieczeniom, organizowanych poza granicami Polski, gdzie 
przedstawiał wyniki swych badań w kilku językach (m.in. w języku węgier-
skim, który opanował podczas wojny, gdy był internowany na Węgrzech).

Kierowana od 1948 roku przez Profesora Władysława Górskiego Ka-
tedra Prawa, funkcjonująca w strukturach różnie nazwanych wydziałów 
ekonomicznych filii Akademii Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 
Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego, przez wiele lat była 
jedyną szczecińską jednostką naukową w zakresie nauk prawnych (Wydział 
Prawa i Administracji, do którego powstania Profesor walnie się przyczynił, 
powstał dopiero w 1985 r.). Profesor wykształcił wiele pokoleń prawników 
i ekonomistów, wykładając prawo cywilne, gospodarcze, transportowe, ubez-
pieczeń i prawo morskie. Wykłady te prowadził nie tylko w Szczecinie, ale 
także w ośrodkach zamiejscowych szczecińskiej uczelni oraz na Uniwersytecie 
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach 1950–1954 pełnił funkcję 
kierownika Katedry Prawa Cywilnego, a także w Bałtyckiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Koszalinie i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 
Wielokrotnie pełnił rolę promotora prac doktorskich, recenzenta w przewo-
dach doktorskich, habilitacyjnych i do tytułu profesora. Był też promotorem 
doktoratów honoris causa nadanych przez Politechnikę Szczecińską Profeso-
rowi Leonowi Babińskiemu (1971) i Profesorowi Alfredowi Wielopolskiemu 
(1976).
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Ostatnia praca doktorska, napisana pod kierunkiem Profesora Włady-
sława Górskiego, została obroniona w czerwcu 2011 roku na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor w obronie tej uczestniczył. Pomimo 
zaawansowanego wieku (95 lat) i przebytego kilka miesięcy wcześniej zatoru, 
podjął się trudu samodzielnej, kilkunastogodzinnej podróży, w upalny dzień, 
nieklimatyzowanym pociągiem. Profesor wiedział bowiem, że tam czeka na 
Jego wsparcie młoda osoba, którą kilka lat wcześniej otoczył opieką naukową. 
Wiedział, że musi swoją misję wypełnić do końca. 

Profesor Władysław Górski aktywnie uczestniczył też w procesach legi-
slacyjnych. Jest jednym z twórców kodeksu cywilnego z 1964 roku. Przygo-
tował zawarte w nim przepisy o umowie przewozu, spedycji i składzie, które 
praktycznie w niezmienionej wersji obowiązują do dzisiaj. Współredagował 
także kodeksowe przepisy o umowie ubezpieczenia. Brał udział w pracach 
legislacyjnych nad ustawą – Prawo przewozowe z 1984 roku, która w ujedno-
licony sposób uregulowała umowę przewozu w kilku gałęziach transportu, co 
w tamtym czasie nie miało precedensu w ustawodawstwie europejskim (a być 
może także i światowym). Był także opiniodawcą kodeksu morskiego i ustaw 
z zakresu ubezpieczeń.

Nie sposób pominąć także innej aktywności Profesora. Z działań na ni-
wie organizatorskiej wymienić należy przede wszystkim sprawowanie funkcji 
dziekana (w latach 1951–1953 oraz 1955–1956), prezesowanie Szczecińskie-
mu Towarzystwu Naukowemu (1982–1988), pełnienie funkcji wiceprze-
wodniczącego Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu w Szczecinie (1982–
1985). Profesor aktywnie uczestniczył w pracach oraz pełnił różne funkcje, 
m.in. w Komitecie Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, Radzie Na-
ukowej Instytutu Morskiego, Zrzeszeniu Prawników Polskich, Polskim To-
warzystwie Ekonomicznym, Komisji Prawa Morskiego przy Polskiej Izbie 
Handlu Zagranicznego, Międzynarodowego oraz Związku Prawa Ubezpie-
czeniowego AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances), na 
którego I Kongres w Rzymie (1962) przygotował dwa referaty.

W uznaniu zasług Senat Uniwersytetu Szczecińskiego nadał Profeso-
rowi Władysławowi Górskiemu w 1993 roku tytuł doktora honoris causa. 
Profesor miał także wiele innych orderów, medali i tytułów honorowych. 
Odznaczony był m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Monte Cassino, 
Medalem „Pro Memoria” oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.
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Profesor wszystkie swoje działania wykonywał z wielkim zaangażowa-
niem, z poczuciem służby wobec Ojczyzny, wobec nauki (prawdy) i innych 
osób. Nigdy nie pytał „jak długo” i „za ile”. Zawsze terminowo, zawsze na 
najwyższym poziomie, nawet wówczas, gdy okoliczności temu nie sprzyjały. 
Kiedy dopadła Go choroba, egzaminował studentów w swoim mieszkaniu. 
Także trwający kilka tygodni pobyt w szpitalu nie uniemożliwił dotrzymania 
napiętych terminów wobec wydawców.

W swojej pracy naukowej Profesor Władysław Górski kierował się wy-
łącznie poszukiwaniem prawdy. Poszukiwaniem wolnym od jakichkolwiek 
założeń ideologicznych, opartym na wyniesionej z przedwojennych studiów 
metodologii nauk społecznych i wypracowanych przez setki lat metodach ro-
zumowań prawniczych. Dzięki temu prace Profesora, nawet te sprzed ponad 
pół wieku, choć opisują odmienną od dzisiejszej rzeczywistość prawno-go-
spodarczą, do dziś inspirują. Właściwie trudno sobie wyobrazić kogoś, kto 
zajmuje się nauką prawa transportowego i nie sięga do opublikowanych przed 
kilkudziesięciu laty monografii Profesora, takich jak List przewozowy czy 
Umowa przewozu. 

Na szczególną uwagę w działalności Profesora Władysława Górskiego 
zasługują niezliczone spotkania z młodzieżą akademicką, wojskową, szkolną. 
Profesor potrafił przemierzyć bezinteresownie kilkaset kilometrów, aby spo-
tkać się z uczniami szkoły, której właśnie nadano imię Obrońców Tobruku 
czy Bohaterów Monte Cassino. Jak trafnie ujęto w jednym z wpisów do księgi 
kondolencyjnej, uruchomionej na stronach Wydziału Zarządzania i Ekono-
miki Usług po śmierci Profesora, uczył patriotyzmu w taki sposób, że słucha-
cze widzieli w tym nie tylko poświęcenie i ból, ale także radość i dumę z bycia 
Polakiem. Spotkania te Profesor traktował jako próbę nadrobienia zaległości 
w edukacji historycznej społeczeństwa, spowodowanych prawie półwiecznym 
okresem komunistycznego zniewolenia, w którym wojenny wysiłek polskiego 
oręża u boku aliantów zachodnich był przeinaczany, przemilczany bądź mar-
ginalizowany. O skali zaległości niech świadczą dwie sytuacje. Kilkanaście lat 
temu, w jednej z gazet ukazała się wzmianka o rocznicy zdobycia Tobruku. 
Pan Profesor, który był człowiekiem z reguły bardzo spokojnym, zareagował 
tym razem bardzo emocjonalnie. Nie po to narażał swoje życie, a Jego ko-
ledzy przelewali krew i oddawali życie w obronie Tobruku, aby teraz jakiś 
niedouczony dziennikarz pisał o jego zdobyciu. Z kolei w 2011 roku, pod-
czas zorganizowanej na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług rocznicy 
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95-lecia urodzin Profesora, jedna z zaproszonych osób zapytała Go o refleksje 
z bitwy pod Lenino, mimo że kilka minut wcześniej przedstawiano drogę 
życiową Profesora, w tym Jego wojenne losy. Ponieważ jednak osobą tą była 
– używając słów Profesora – „niewiasta cnót i zalet wszelkich pełna”, tym 
razem reakcja była zdecydowanie bardziej wyrozumiała.

W relacjach międzyludzkich Profesor Władysław Górski był oso-
bą bardzo otwartą, życzliwą i przyjazną. Był bardzo lubiany przez swoich 
współpracowników i studentów. Dla swoich uczniów i współpracowników 
był Mistrzem, Mentorem, ale też i Przyjacielem. Traktował nas niemalże jak 
członków rodziny. Regularnie bywaliśmy u Niego w domu, chętnie gościł 
także i u nas, dzielił z nami radości i smutki. Profesor imponował nam swoją 
wiedzą, nie tylko z zakresu prawa, ale szeroko pojętej humanistyki i nauk 
społecznych. Miał doskonałą pamięć, dar wiązania ze sobą faktów i wyciąga-
nia logicznych wniosków. Był prawdziwym człowiekiem Renesansu. To okre-
ślenie, w przypadku Profesora, odzwierciedla nie tylko szeroką skalę Jego 
zainteresowań, ale także stosunek do nauki i – szerzej – do życia. 

Naukę Profesor Władysław Górski traktował jako środek do doskona-
lenia siebie samego i ulepszenia otoczenia. Głęboko wierzył, że dążenie do 
prawdy, głoszenie tej prawdy (jak to określał – „niesienie kaganka oświaty”) 
czyni świat lepszym. Nie uprawiał nauki dla pieniędzy, kariery czy tytułów. 
Te ostatnie były naturalną konsekwencją ciężkiej i wytrwałej pracy. Nigdy 
nie zastanawiał się, co jest bardziej opłacalne, co da więcej punktów, pienię-
dzy czy inaczej określonych profitów. Pisząc swoje prace, głosząc wykłady 
troszczył się wyłącznie o to, by świat był mądrzejszy, lepszy i bardziej sprawie-
dliwy. Do końca pozostawał aktywny umysłowo. Z uwagą i troską o dobro 
publiczne, o Polskę, śledził zachodzące zmiany.

Profesor, podobnie jak ludzie Renesansu, kochał życie, umiał się nim 
cieszyć i czerpać z niego przyjemność. Nie było jednak w tym nic z hedoni-
zmu czy konsumpcjonizmu. Wręcz przeciwnie. Profesor czerpał radość z ży-
cia w stylu, w jakim czynili to epikurejczycy. Ograniczał do minimum swoje 
potrzeby. Całkowicie obce Mu było to, co stanowi przedmiot dążeń większo-
ści społeczeństwa. Nie posiadał samochodu, żadnych drogich przedmiotów, 
nie miał nawet radia (choć lubił telewizję). Nie interesowały go zagraniczne 
wojaże. Uważał, że wystarczająco wiele widział w czasie wojny, gdy jako żoł-
nierz, w drodze do Polski, musiał przejść przez państwa trzech kontynen-
tów. Można powiedzieć, że pod względem stosunku do dóbr materialnych, 
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Profesor pozostał przez całe życie takim właśnie prostym żołnierzem, który 
ma wyłącznie mundur, karabin i tornister z menażką. Mundur zamienił na 
garnitur, karabin na maszynę do pisania, a tornister na teczkę. Nie lubił – jak 
to określał – „mnożenia bytów”.

Przyjemnością natomiast była dla niego dobra książka, dobry film, 
a przede wszystkim – obcowanie z drugim człowiekiem, rozmowa z nim, 
najlepiej przy filiżance mocnej kawy (koniecznie „Gevalii” z dodatkiem śmie-
tanki, broń Boże mleka, i dużą ilością cukru) czy herbaty po angielsku (czyli 
z odrobiną mleka; nie mylić z tzw. bawarką, przeznaczoną zdaniem Profesora 
„dla kobiet w ciąży i matek karmiących”), czasem przy lampce białego wina 
lub szklance schłodzonego piwa.

Profesor Władysław Górski był człowiekiem dialogu. Umiał przekony-
wać do swoich racji, ale umiał też słuchać i przyjmować argumenty swoich 
adwersarzy. Często różniliśmy się w poglądach, nie tylko naukowych, ale tak-
że w sprawach, które, występując w debacie publicznej, podnoszą temperaturę 
tej debaty do granicy wrzenia. Nigdy jednak różnice zapatrywań nie były po-
wodem osobistych urazów czy pretensji. Profesor miał przy tym umiejętność 
nawiązywania rozmowy i autentycznego dialogu z ludźmi różnych stanów 
i klas. Nigdy nie dał komukolwiek oznak swojej wyższości. Mimo że był 
erudytą, sposób prowadzenia rozmowy powodował, że ludzie w towarzystwie 
Profesora nie czuli się Jego wiedzą przytłoczeni.

Mówiąc o postawie Profesora Władysława Górskiego, nie sposób po-
minąć innej cechy Jego charakteru, także bliskiej ludziom Renesansu – 
stoicyzmu. W czasach PRL-u potrafił zachować właściwy dystans wobec nie-
łatwego, ówczesnego otoczenia. Dzięki temu kierowana przez Niego Katedra 
pozostawała oazą spokoju, w której panowała korzystna dla pracy naukowej 
atmosfera. Cecha ta jednak ze szczególną mocą ujawniła się w ostatnich la-
tach życia Pana Profesora. Śmierć ukochanej córki Danuty, choroba i rozłąka 
z żoną Haliną, z którą przeżył 67 lat, a która ostatnie miesiące życia spędziła 
poza domem i wreszcie – własna choroba i utrata sił. Wszystkie te nieszczęścia 
Profesor znosił z najwyższą godnością, zgodnie z podstawową zasadą stoików 
– sustine et abstine – cierp i panuj nad sobą. 

Do ostatnich dni nie opuszczało Profesora poczucie humoru. Kiedy wi-
dział zafrasowane twarze odwiedzających Go w szpitalu gości, pocieszał, że 
na pewno wszystko będzie w porządku, bo przecież w młodości Cyganka wy-
wróżyła Mu, że będzie żył bardzo długo, to znaczy… aż do śmierci. Zachował 
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także właściwą sobie kurtuazję. Dziękował za wizyty w szpitalu. Prosił o prze-
kazanie pozdrowień bliskim. Wzruszająca była Jego troska o brak krzeseł dla 
gości przy Jego łóżku, w sytuacji, gdy z trudem już wypowiadał słowa. 

Profesor Władysław Górski zmarł 10 lutego 2015 roku w Szczecinie, 
w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej, po kilkutygodniowej chorobie. 

Krzysztof Wesołowski
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Bolesław Hadaczek
(1929–2014)

Teoretyk i historyk literatury, prozaik, urodził 
się 19 stycznia 1929 roku w Lachowcach koło 
Stanisławowa w Małopolsce Wschodniej. Dziś 
miejscowości te znajdują się na terenie Ukrainy 
Zachodniej. W roku 1945 wraz z całą rodzi-
ną został wysiedlony na Śląsk Opolski, gdzie 
w roku 1950 w Prudniku zdał maturę w Pań-
stwowym Gimnazjum i Liceum Męskim typu 
humanistycznego. W latach 1950–1953 studio-
wał filologię polską na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, uzyskując dyplom pierwszego 
stopnia ze specjalnością pedagogiczną. W latach 
1957–1958 kontynuował studia polonistycz-
ne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu i tu – na podstawie pracy magister-
skiej Psałterz Dawidów Franciszka Karpińskiego 
na tle swoich czasów – uzyskał tytuł magistra fi-
lologii polskiej.

W roku 1971 uzyskał stopień doktora 
nauk humanistycznych, przyznany uchwałą 
Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 
na podstawie dysertacji doktorskiej na temat 
Współzależność literatury dla dzieci i młodzieży 
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i pedagogiki w Polsce międzywojennej. W roku 1987, na podstawie oceny do-
robku nauko wego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Polska powieść roz-
wojowa w dwudziestoleciu międzywojennym, nadano mu stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii i teorii 
literatury. W roku 1995 na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwer-
sytetu Śląskiego otrzymał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk humani-
stycznych, a w roku 1998 został mianowany na stanowisko profesora zwyczaj-
nego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 1953 roku pracował nieprzerwanie jako nauczyciel polonista – z po-
czątku w szkołach średnich, potem w Studium Nauczycielskim, w Wyższej 
Szkole Nauczycielskiej, w Wyższej Szkole Pedagogicznej i – w końcu – w Uni-
wersytecie Szczecińskim. Prowadził wykłady, konwersatoria, seminaria magi-
sterskie oraz doktoranckie z literatury Młodej Polski, dwudziestolecia między-
wojennego, literatury współczesnej, literatury kresowej, emigracyjnej i łagrowej 
– na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz uzupełniających. Wypro-
mował ponad 300 magistrów filologii polskiej oraz kilku doktorów.

Pełnił wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji akademickich. W la-
tach 1975–1985 był prodziekanem ds. nauczania i wychowania Wydziału 
Humanistycznego WSP w Szczecinie, w latach 1985–1987 – kierowni-
kiem Studium Podyplomowego dla nauczycieli języka polskiego, w latach 
1986–1989 – zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej US, w latach 
1972–2000 – kierownikiem Zakładu Literatury Polskiej XX wieku. W latach 
1971–2001 był przewodniczącym Okręgowej Komisji Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego (dla uczniów szkół średnich), w latach 1991–2000 – opie-
kunem naukowym w Kolegium Nauczycielskim Języka Polskiego w Gorzo-
wie Wielkopolskim i w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej.

Za szczególne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organi-
zacyjnej otrzymał wiele nagród i odznaczeń, między innymi: w 1967 roku 
– Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego, w 1973 – Złoty Krzyż Zasługi, 
w 1978 – Medal Dziesięciolecia WSP w Szczecinie, w 1983 – Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, w 1984 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
dwie nagrody indywidualne III stopnia Ministra Edukacji Narodowej i kilka-
naście nagród rektorskich.

Debiutował publikacjami o charakterze literackim: opowiadaniem 
Wspomnienia drukowanym w 1963 roku w „Trybunie Opolskiej”, za które 
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otrzymał II nagrodę w konkursie „Wiele przeszliśmy rzek”. Ogłaszał też re-
cenzje na łamach „Spojrzeń” i „Nowych Książek”.

Twórczość literacka i działalność krytycznoliteracka były jedynie uzu-
pełnieniem pracy naukowej. W bogatym i różnorodnym dorobku literaturo-
znawczym Bolesława Hadaczka współistnieją trzy zasadnicze nurty badań. 
Pierwszy dotyczy problematyki interdyscyplinarnej, a mianowicie literatury, 
pedagogiki oraz pedeutologii i wiąże się ściśle z Jego pracą zawodową – na-
uczyciela polonisty. Efektem badań Profesora w tej materii są dwie Jego książ-
ki: Wychowanie przez literaturę w Polsce międzywojennej (PWN 1973), Postać 
pedagoga w literaturze polskiej (PWN 1977). Drugi obszar badawczy obej-
muje zagadnienia teoretycznoliterackie, zwłaszcza genologiczne, czego świa-
dectwem są między innymi pochodząca z 1975 roku rozprawka Topos oraz 
znakomita monografia genologiczna i historycznoliteracka Polska powieść 
rozwojowa w dwudziestoleciu międzywojennym, opublikowana w roku 1985. 

Trzeci kierunek eksploracji naukowej i jednocześnie prawdziwa pasja 
Bolesława Hadaczka to literatura kresowa. Badania nad nią Profesor zainicjo-
wał w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku artykułem O prozie kresowej 
w dwudziestoleciu międzywojennym, opublikowanym w „Ruchu Literackim”. 
W ciągu 25 kolejnych lat ukazywały się liczne artykuły i książki z tej dzie-
dziny. Ukoronowaniem tych badań są: swoista trylogia kresowa, czyli opra-
cowania Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice (1993); Antologia polskiej 
literatury kresowej XX wieku (1995); Kresy w literaturze. Studia i szkice (1999). 
Wszystkie wymienione pozycje wydano w tej samej, charakterystycznej sza-
cie graficznej nawiązującej do barw narodów zamieszkujących dawne Kresy. 
Od roku 1991 Profesor Bolesław Hadaczek był także redaktorem naczelnym 
monotematycznej serii roczników naukowych „Kresy w literaturze”.

Swojej pasji badawczej Bolesław Hadaczek był oddany całym sercem, 
traktował jako swoją życiową misję jak najdokładniejsze opracowanie tej 
problematyki. Literatura Kresów doczekała się licznych studiów i opraco-
wań, zwłaszcza po kilkudziesięcioletniej nieobecności tego tematu w okresie 
PRL-u, ale o ile większość autorów skierowała się z czasem ku innym zainte-
resowaniom badawczym, Profesor Hadaczek pozostał wierny temu obszaro-
wi badań. Literaturą kresową zainteresował swych studentów, doktorantów 
i asystentów, którzy z Jego inspiracji prowadzili badania naukowe. Był pro-
motorem kilku prac doktorskich poświęconych tej problematyce. Stworzył 
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w Instytucie Filologii Polskiej (dziś Polonistyki i Kulturoznawstwa) silny ze-
spół badawczy, określany mianem „szczecińskiej szkoły badań nad literaturą 
kresową”. W 2000 roku ukazała się księga jubileuszowa przygotowana dla 
profesora Bolesława Hadaczka Literackie Kresy i bezkresy zawierająca rozpra-
wy naukowe autorstwa Jego współpracowników i uczniów.

W 2011 roku ukazały się dwie kolejne prace szczecińskiego badacza 
stanowiące kontynuację i zarazem zwieńczenie Jego pasji i wtajemniczeń. 
Bardziej osobisty, a zarazem popularyzatorski charakter ma intrygująco zaty-
tułowany tom Kresówki, zgodnie z założeniem przedstawionym przez autora 
we „Wstępie”, adresowany do szerszej grupy czytelników, przede wszystkim 
dawnych Kresowian. To rodzaj glossariusza zawierającego krótkie szkice 
w formie haseł zbierających podstawową wiedzę o Kresach, ich historii, kul-
turze, literaturze. Na książkę składają się także wywiady z profesorem, frag-
menty recenzji Jego wcześniejszych prac oraz wieńcząca całość „Kresowiana” 
– osobista opowieść o Kresach. Powstała w ten sposób sylwiczna kompozycja 
elementów osadzonych w bardzo różnych kontekstach: historycznych, kul-
turowych, historycznoliterackich. W pracach Hadaczka krzyżują się bowiem 
rzeczywistość historyczna i perspektywa historycznoliteracka z rzeczywisto-
ścią osobistego doświadczenia. Autor nie ukrywa swoich związków z Kresami 
i zaangażowanego emocjonalnie stosunku do przedmiotu badań. Broni zresz-
tą takiej perspektywy badawczej, polemizując z opcjami metodologicznymi 
postulującymi zachowanie przez badacza postawy neutralnej i bezosobowej. 

Po przejściu na emeryturę pracował nad swoją najważniejszą książką – 
imponującą rozmachem Historią literatury kresowej, pomyślaną jako próba 
monograficznego opracowania i syntezy tego obszaru polskiego piśmiennic-
twa. Profesor Hadaczek dowodzi istnienia literatury kresowej jako samodziel-
nego zjawiska historycznoliterackiego, jako osobnego fenomenu. Proponuje 
też wprowadzenie takiego przedmiotu wykładowego na studiach poloni-
stycznych. Historia literatury kresowej stanowi scalenie w całość tekstów pu-
blikowanych wcześniej w formie tetralogii kresowej, w której autor zajął się 
przede wszystkim literaturą XX wieku, oraz dopełnienie i uzupełnienie tych-
że o literaturę wcześniejszych epok: staropolszczyznę, oświecenie i wiek XIX. 
Praca zawiera obszerną bibliografię przedmiotową oraz – podobnie jak wcze-
śniejsze prace – mapy dawnych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

W pierwszej części poświęconej Kresom staropolskim Autor omawia 
przede wszystkim kresową genologię i poetykę, na które składają się: lamenty, 
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dumy, pobudki, heroicum kresowe, komizm sowizdrzalski. W piśmiennic-
twie staropolskim dostrzega też zalążki podstawowych dominant struktu-
ralnych literatury kresowej (podział na Kresy północne i południowe) oraz 
mitów kresowych (supermit Sarmatów i Sarmacji, mit o przedmurzu chrze-
ścijaństwa, o polskiej misji cywilizacyjnej na Wschodzie, ciemny i jasny mit 
Kresów). Kolejną część, prezentującą Kresy w literaturze oświecenia, otwiera 
analiza dylematów i dramatów kresowych. Obok omówienia motywów kre-
sowych w twórczości autorów raczej niekojarzonych dotąd z Kresami, takich 
jak Krasicki, Kołłątaj, Karpiński, Kniaźnin, znalazły się ciekawe obserwacje 
dotyczące synkretyzmu kulturowego cechującego literaturę kresową. W na-
stępnej części badacz dowodzi, że źródła polskiego romantyzmu wytrysły 
na Kresach. Konsekwentnie zatem posługuje się w swojej pracy terminem 
„kresoromantyzm”. W częściach poświęconych literaturze kresowej w okre-
sie pozytywizmu i Młodej Polski szeroko omawia między innymi pisarstwo 
twórców krytycznie nastawionych wobec Kresów, jak chociażby Stanisława 
Brzozowskiego. 

Wkładem Hadaczka jest oryginalny, własny język pisania o literaturze 
Kresów, wprowadzenie neologizmów, takich jak: „pamięcio-” i „kresonostal-
gia”, „geopoetyka”, „kresoromantyzm”, „kresowiana”, czy „kresówki”. Kate-
goria pamięcionostalgii pojawia się w części dotyczącej literatury Dwudzie-
stolecia Międzywojennego: 

Pamięć z nostalgią równoważą się w przyczynowo-skutkowym związku, w syn-
kretycznej kategorii, którą nazwiemy – pamięcionostalgią. Staje się ona źró-
dłem mocy twórczej, inspiruje świadomość i wyobraźnię, tematykę i „język”. 
To uczucie nieustannie szarpiące serce, rozpacz i bolesna słodycz zarazem, jest 
siostrą melancholii, rodzajem wrażliwości i postawy wobec rzeczywistości, 
sposobem jej doświadczania w kontemplacyjnym i czułym oglądzie świata. 
[...] Pamięcionostalgia tym bardziej idealizuje świat, im dotkliwsza okazuje 
się teraźniejszość, kiedy nie potrafimy nawiązać łączności z otaczającym nas 
światem i przystosować się do nowego środowiska (Historia literatury kresowej, 
s. 273). 

Inną kluczową dla Hadaczka kategorią jest symbiotyczna, jak ją określa, 
tożsamość kresowa: 

Kresowianie symbiotyczni nie uznawali zazwyczaj w pełni za swoją ani spo-
łeczności matki, ani ojca i dążyli do własnej syntezy. [...] W symbiotycznej 
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świadomości kresowian nierzadko trudno przeprowadzić wyraźną granicę 
pomiędzy poczuciem odrębności narodowo-kulturowej. [...] Kształtowały się 
postaci heterogeniczne, jagiellonidzi, zarówno wśród twórców, jak kreowanych 
postaci (Historia literatury kresowej, s. 366). 

Twórcy, na których świadomość i wyobraźnię wpłynęły Kresy, „zmu-
szeni byli akceptować w sobie i otoczeniu »inność«, przezwyciężać sztywne 
podziały na »my« i »oni«, rozumieć litewskość, ukraińskość i białoruskość” 
(Historia literatury kresowej, s. 368). 

Swoją historię literatury kresowej doprowadza Hadaczek do czasów naj-
nowszych. Omawia twórczość „dzieci pojałtańskich”, czyli generacji pisarzy 
urodzonych po 1945 roku (m.in. Adama Zagajewskiego, Pawła Huelle, Stefa-
na Chwina, Tomasza Różyckiego), którzy odwołują się do wspomnień swych 
przodków wywodzących się z Kresów. Historię literatury kresowej zamyka roz-
dział poświęcony literackiemu pograniczu kresowemu, czyli nurtowi, który 
rozwinął się w regionie bieszczadzko-sanockim oraz mazursko-warmińskim. 
Tworzą go pisarze urodzeni i wychowani po obu stronach granicy, reprezen-
tujący różne generacje, kontynuujący wielowiekową tradycję literatury kreso-
wej. Ich działalność skupia się wokół periodyków literackich i kulturalnych, 
takich jak między innymi: „Borussia”, „Krasnogruda”, „Kresy”, „Goniec 
Kresowy”, „Wołyń i Polesie”. Pisarze współcześni, jak dowodzi autor, wciąż 
podejmują „dziedzictwo Kresów”, „ponieważ nie mogą i nie chcą zapominać 
świata, jaki był i jak się rozpadał” (Historia literatury kresowej, s. 400–401). 

Profesor Hadaczek demonstruje konsekwentne przywiązanie do tra-
dycyjnych metodologii. Są to głównie metody genetyczne, orientacja regio-
nalistyczna, biograficzna, socjologiczna, tematologia, metoda modelowania 
niezbędna „tam, gdzie przedmiot badań okazuje się nader skomplikowany” 
(Historia literatury kresowej, s. 10). Jak sam pisze, stosuje „ujęcia krzyżowe, 
chronologiczno-problemowe, splatając diachronię z synchronią” (Histo-
ria literatury kresowej, s. 10). Na pierwszym miejscu u Hadaczka znajduje 
się zawsze tekst literacki, jego analiza jest punktem wyjścia, poszukiwania 
i analizowania kontekstów, bo – jak podkreśla badacz – literatura kresowa to 
przede wszystkim bogaty korpus tekstów z własnym repertuarem problemów, 
wątków, swoistą filozofią i poetyką. 

Monografia szczecińskiego badacza jest mocno osadzona w problematy-
ce historycznoliterackiej, dotyka problemów najistotniejszych, takich jak de-
finiowanie i rozumienie Kresów oraz literatury Kresów. Imponuje erudycją, 
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rozległością kontekstów, jakie uruchamia, znajomością tekstów reprezentu-
jących kilka epok historycznoliterackich od staropolszczyzny do współcze-
sności, wreszcie wysiłkiem włożonym w przygotowanie. Szerokie spectrum 
autorów – od Galla Anonima do Andrzeja Stasiuka – pozwala dostrzec, jak 
znacząca część polskiej literatury i kultury ma swoje źródła na Kresach. Ha-
daczka wizja literatury kresowej to szeroka panorama obejmująca bardzo róż-
ne zjawiska, łączące odległe epoki i przestrzenie, wątki i problemy. 

Profesor Hadaczek traktuje Kresy jako obszar zróżnicowany, obszar sty-
kania się i przenikania kultur. Wskazuje z jednej strony na wzbogacenie kul-
tury polskiej dzięki wpływom białoruskim, litewskim, ukraińskim, żydow-
skim. Z drugiej – przekonuje, że dziewiętnastowieczna literatura polska nie 
tylko wpłynęła na rozwój literatur ukraińskiej, litewskiej, białoruskiej (o za-
interesowaniu naszą literaturą na Litwie i Rusi świadczą liczne tłumaczenia), 
ale stała się katalizatorem świadomości tych narodów. Nie oznacza to jednak, 
że Autor unika niewygodnych kwestii politycznych i historycznych składają-
cych się na powikłane dzieje Kresów. Szanuje też prawo naszych wschodnich 
sąsiadów do odmiennego myślenia o historii i kulturze tego obszaru. Dzięki 
pisarstwu naukowemu Profesora Hadaczka, a zwłaszcza Jego ostatniej pra-
cy, swoistemu kresowemu opus magnum, uświadamiamy sobie jednak, jak 
ogromna część naszej literatury i kulltury wywodzi się z Kresów, tam powsta-
wała, stamtąd czerpała i czerpie inspiracje. 

Ostatniego z nestorów szczecińskiej polonistyki w dziedzinie literaturo-
znawstwa, nauczyciela wielu pokoleń polonistów, zmarłego 17 września 2014 
roku, pożegnaliśmy na Cmentarzu Centralnym, pozostając z nadzieją, że nie 
pożegnaliśmy Go jednak na zawsze, że Jego dzieło, dorobek naukowy będą 
służyć kolejnym generacjom. Bolesław Hadaczek pozostanie też w naszej pa-
mięci jako wzór znakomitego naukowca, aktywnego animatora życia akade-
mickiego, dobrego nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń polonistów oraz 
życzliwego, serdecznego kolegi.

Bibliografia (monografie) 

Historia literatury kresowej, Kraków, Universitas 2011.
Kresówki (Kresy w literaturze polskiej), Szczecin, Volumina.pl Daniel Krza-

nowski 2011.



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

110

Małe ojczyzny kresowe. Szkice, Szczecin, Wydawnictwo „PoNaD” 2003. 
Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, Gorzów Wielkopolski, Wojewódz-

ki Ośrodek Metodyczny 1999.
Antologia polskiej literatury kresowej XX wieku, Szczecin, Ottonianum 1995.
Kresy w literaturze polskiej XX wieku. Szkice, Szczecin, Ottonianum 1993. 
Polska powieść rozwojowa w Dwudziestoleciu Międzywojennym, Szczecin, Wy-

dawnictwo Naukowe WSP 1985.
Postać pedagoga w literaturze polskiej, Warszawa–Poznań, PWN 1977.
Wychowanie przez literaturę w Polsce międzywojennej, Warszawa–Poznań, 

PWN 1973.
Tatiana Czerska



    

111

Henryk Hadryś
(1950–2003) 

Odszedł od nas bardzo nagle. Jego postać – 
kolegi i nauczyciela –  pojawia się w naszych 
rozmowach przy różnych okazjach. Kiedy  sta-
wiamy sobie pytanie: jakim filozofem był Hen-
ryk?, można na nie odpowiedzieć tylko w jeden 
sposób –  był prawdziwym, niepodrabianym 
filozofem.

Nie pozostawił po sobie wielu tekstów 
naukowych. Nie był bowiem „producentem 
makulatury naukowej”, nie przepisywał w swo-
ich artykułach fragmentów z nabożnych ksiąg. 
W Jego pracach nie da się znaleźć setek ani na-
wet dziesiątek przypisów. Za to w swej pamięci 
miał kolekcję tytułów książek z wielu dziedzin 
humanistycznych,  zwłaszcza historii, socjolo-
gii, antropologii, z tysiącami przypisów. Nade 
wszystko cenił samodzielność i wolność inte-
lektualną. Istotą filozofowania – powiadał – 
jest kreowanie nowych pomysłów na uprawia-
nie nauki. I właśnie przez lata swojej twórczej 
aktywności tę maksymę nieustannie wcielał 
w życie.

Ten syn Kielecczyzny, co zawsze z dumą 
podkreślał, był z wykształcenia leśnikiem, 
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fizykiem i astronomem. Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończył fizykę, 
doktoryzował się na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy  
Model semantyczny analizy wymiarowej (1983), przewód habilitacyjny prze-
prowadzony  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zakoń-
czył się w 1996 roku nadaniem Mu stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego, m.in. na podstawie monografii Konstrukcja mechanik. 

Jako filozof Henryk Hadryś był konsekwentnym scjentystą. Myślenie 
naukowe, którego wzorcem jest myślenie w ramach dyscyplin fizykalnych, 
stanowiło dla Niego najwyższą wartość. Egzystencjalizmy, postmodernizmy, 
filozofie życia, refleksje o śmierci i narodzinach – jednym słowem: „miękka 
i ciemna filozofia”, czyli „tak zwany humanizm” (prywatny termin  prof. Had-
rysia),  były dla Niego co najwyżej przedmiotem życzliwej kpiny. Nie walczył 
z postmodernistami, egzystencjalistami i „naprawiaczami świata”. Uśmiechał 
się do nich, a ich prace często traktował jako jedynie inteligentny dowcip. 
Przez kilka ostatnich lat systematycznie uczęszczał na seminaria organizowa-
ne przez fizyków naszego Uniwersytetu. Tam nader aktywnie uczestniczył 
w dyskusjach, przedstawiał swoje pomysły i analizował idee kolegów. Często 
powtarzał, że tak naprawdę prawdziwą filozofię „robią” w Szczecinie fizycy. 

Jego pierwszym miejscem pracy był Instytut Nauk Społecznych Poli-
techniki Wrocławskiej. Na Uniwersytecie Szczecińskim zaczął pracować  
w roku jego otwarcia  (1985). W latach 1996–1999 pełnił funkcję kierownika 
Zakładu Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii i Politologii Wydziału Huma-
nistycznego US.

Profesor Hadryś funkcjonował w środowisku jako nieformalny lider 
szczecińskiej filozofii. Bez wątpienia tym liderem był, choćby przez fakt, że 
co najmniej pięć lat pełnił funkcję przewodniczącego szczecińskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Organizował w naszym mieście olim-
piady filozoficzne oraz  (bywało, że burzliwe) seminaria  Międzyuczelnianego 
Instytutu Wiedzy Humanistycznej. Przez pewien czas w szczecińskim radiu 
gościł jako rozmówca w sobotnich audycjach na tematy filozoficzne. Inspi-
rował, pobudzał do pracy naukowej młodszych kolegów (tak też pamięta Go 
młodsza generacja szczecińskich socjologów). Dla nas, przynajmniej tych, 
którzy zajmują się uprawianiem ścisłej nauki (a nie tylko tzw. humanizmu), 
Henryk stanowił wzór doskonałego profesjonalisty. Jego osiągnięcia w dzie-
dzinie filozofii nauki są niebagatelne.



Henryk Hadryś (1950–2003) 

113

Mechanika absolutna (analogicznie jak geometria absolutna), której 
Henryk Hadryś jest twórcą, stanowić ma podstawowy argument w obronie 
kumulatywizmu naukowego. Ta propozycja teoretyczna, a zarazem rozpra-
wa habilitacyjna, opublikowana w skromnym nakładzie Konstrukcja mecha-
nik (Szczecin 1994), i wielokrotnie omawiana przez nas w kuluarach przyjęć 
i towarzyskich spotkań, powinna doczekać się pogłębionych studiów. Dzisiaj 
większość filozofów nauki akceptuje przynajmniej jakąś umiarkowaną wersję 
antykumulatywizmu. Henryk Hadryś na przekór modzie wierzył w realizm 
ontologiczny (nawiązując do Nauczyciela ze Stagiry), który metafizycznie 
uzasadniać ma kumulatywizm i istnienie prawdy. Śmieszyły go wszelkie 
rozważania na temat semantycznego antyrealizmu, a wielkiego idola „ufilo-
zoficznionej młodzieży” – Wittgensteina – traktował jako niepoważnego my-
śliciela (o ten Jego pogląd kiedyś się niemal nie pobiliśmy).

Swe ostatnie lata twórczej aktywności Profesor Hadryś poświęcił stu-
diom nad teorią przestrzeni Poincarégo. Opracował wyśmienity wykład po-
kazujący, jak Kanta koncepcję przestrzeni można dostosować, za pomocą ma-
tematycznych narzędzi Poincarégo, do stanowiska realizmu ontologicznego. 
Słuchając kilkakrotnie tego wykładu, doznawałem za każdym razem uczucia 
intelektualnego i estetycznego nasycenia.

Nie da się w krótkim tekście choćby streścić naukowego życia Profeso-
ra Hadrysia ani wyrazić pustki, jaką po sobie pozostawił. Profesor Hadryś 
zasługuje na prawdziwie opasły tom wspomnień, którego strony codziennie 
dopisujemy. 

Publikacje Henryka Hadrysia:
(z W. Mejbaumem), The Mathematical Model of Empirical Theory and Some 

Question Concerning the Concept of Truth, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, „Prace Filozoficzne” 1976, z. 6.

(z W. Mejbaumem), Podstawowe własności modułów wymiarowych, Komuni-
kat Instytutu Nauk Społecznych Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 
1977.

(z W. Mejbaumem), Basic Properties of the Dimensional Modulus, „Bulletin 
de l’Academie Polonaise des Sciences” 1978, Vol. XXVI, No. 5.

Relacja korespondencji a analiza wymiarowa, Prace Naukowe Instytutu Nauk 
Społecznych Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1979.

Model semantyczny analizy wymiarowej, Komunikat Instytutu Nauk Społecz-
nych Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980.
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(z T. Grabińską i M. Zabierowskim), Relacja nieoznaczoności Heisenberga 
a wzorce pomiarowe, w: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii 
przyrody, Warszawa 1984.

Założenia o jednorodności w naukach przyrodniczych, „Studia Filozoficzne” 
1986, nr 9.

Struktura logiczna teorii względności (rec.), „Studia Filozoficzne” 1986, nr 9.
Rachunek różniczkowy w poglądach G.W.F. Hegla,  „Studia Filozoficzne” 

1987, nr 8.
Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina, „Studia Filozoficzne” 1988, nr 8.
Trzy aspekty relacji korespondencji, „Studia Filozoficzne” 1989, nr 10.
Zasada korespondencji w fizyce (red.), Szczecin 1989.
Mechanika Newtona jako kontynuacja mechaniki Arystotelesa, w: Z zagadnień 

filozofii nauk przyrodniczych, red. S. Butryn, Warszawa 1991.
Paradygmat mechaniki klasycznej, w: H. Hadryś, W. Krysztofiak, S. Okulski, 

Rozwój paradygmatu mechaniki klasycznej, Szczecin 1992.
Zdarzenie – proces – czas, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

„Filozofia” 1992, nr 3.
Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina. Część II, „Nowa Krytyka” 1993, 

nr 4.
Konstrukcja mechanik, Szczecin 1994.
Zasada Macha, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Filozofia” 

1995, nr 5.
Czy filozofia Arystotelesa jest teleologiczna?, „Nowa Krytyka” 1997, nr 9.
Tomizm jako płaszczyzna porozumienia i dyskusji z nauką, w: Wiara i rozum 

na progu trzeciego tysiąclecia, red. W. Deptuła, W. Dyk, Szczecin 1999.
Status pojęć matematycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 

„Filozofia” 2002, nr 10.
Wacław Mejbaum – zarys biografii, „Nowa Krytyka” 2004, nr 16, s. 11–19.

Wojciech Krysztofiak
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Zbigniew Benedykt Heliński
(1907–1976)

Urodził się w 1907 roku w Żninie (poznańskie). 
Studia wyższe rozpoczął w Institut Supérie-
ur de Commerce w Antwerpii, które przerwał 
z powodu trudności finansowych. Po powrocie 
do kraju podjął studia w Akademii Handlo-
wej w Poznaniu, które ukończył w 1932 roku, 
uzyskując dyplom nauk handlowych. W 1939 
roku został zmobilizowany, brał udział w bitwie 
pod Kutnem, a następnie w obronie Warszawy, 
po kapitulacji której dostał się do niewoli nie-
mieckiej. W czasie wojny przebywał w Oflagu 
XIA i IIC. Po wyzwoleniu obozu wrócił do Po-
znania. Na postawie przedwojennego dyplomu 
i zdanego egzaminu (3.07.1946) otrzymał tytuł 
magistra nauk ekonomiczno-handlowych Aka-
demii Handlowej w Poznaniu. W 1946 roku 
przeniósł się do Szczecina, gdzie rozpoczął pra-
cę w Urzędzie Wojewódzkim, kontynuowaną 
w różnych jego agendach do końca 1949 roku, 
m.in. na stanowisku naczelnika Wydziału Pla-
nowania i Statystyki oraz dyrektora Biura Re-
gionalnego Centralnego Urzędu Planowania. 
Równolegle współpracował z organizatorami 
Akademii Handlowej w Szczecinie. 1 września 
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1946 roku podjął pracę nauczyciela akademickiego w Akademii Handlowej 
w Szczecinie, w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie, a następnie 
w Politechnice Szczecińskiej. Kolejno zajmował stanowiska starszego asy-
stenta, wykładowcy, samodzielnego pracownika nauki (od 1949 r.), zastępcy 
profesora (od 1954 r.), starszego wykładowcy (od 1961 r.), docenta etatowego 
(od 1965 r.). Rada Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Plano-
wania i Statystyki w Warszawie 30 czerwca 1959 roku nadała mu stopień 
doktora nauk ekonomicznych, a 16 czerwca 1964 roku – stopień doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych.

Od 1951 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Statystyki, a od 1970 
roku – kierownika Zakładu Statystyki i Demografii w Instytucie Rachunku 
Ekonomicznego. Zajmował się zastosowaniami statystyki w zagadnieniach 
gospodarczych i społecznych, godząc pracę zawodową w administracji wo-
jewódzkiej z działalnością naukowo-dydaktyczną i organizacyjną szkolnic-
twa wyższego. Był jednym z głównych pionierów i organizatorów polskości 
na Pomorzu Zachodnim. Jego dorobek naukowy dotyczy przede wszystkim 
demografii i gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego. Do ważniejszych 
publikacji należą: Porty morskie w gospodarce Polski (praca doktorska), Ludność 
Pomorza Zachodniego w latach 1945–1949 („Szczecin” nr 10 i 11/12 z 1959 r.), 
Przeładunki w porcie Szczecin w latach 1946–1960, studium sezonowości (pra-
ca habilitacyjna), Długofalowe tendencje rozwojowe ludności Pomorza Za-
chodniego (Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej), Ruchy ludnościowe 
na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku (Zeszyty Naukowe Politechniki 
Szczecińskiej).

Zmarł 30 października 1976 roku w Szczecinie. Pochowany został na 
alei zasłużonych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Współpracowni-
kom i kolegom okazywał życzliwość. Swoją postawą i obyciem budził sza-
cunek wśród studentów. Jego barwne opowiadania o przedwojennej Polsce, 
kampanii wrześniowej i wojennych losach, których doświadczył osobiście, 
zyskiwały uwagę i aprobatę słuchaczy. Był przy tym niezrównanym gawę-
dziarzem. 

Źródło: akta personalne; Słownik biograficzny Statystyków Polskich, 
GUS, PTS, Warszawa 1998; wspomnienia współpracowników.



Zbigniew Benedykt Heliński (1907–1976)

117

Interdyscyplinarność, stosowalność ekonometrii  
(Pamięci Zbigniewa Helińskiego)

Profesor Zbigniew Heliński w 1969 roku przyjmował mnie do pracy w Kate-
drze Statystyki. W 1969 roku w swoim notatniku zapisałem następującą myśl 
Profesora Helińskiego: „Metody ekonometryczne zdadzą egzamin tam, gdzie 
nie ma wpływu człowieka”. Dzisiaj wiem, że to spostrzeżenie było trafne i dą-
żąc do zastosowań ekonometrii należy uwzględnić wpływ człowieka poprzez 
tzw. związki celowe, poprzez badanie skłonności ludzkich itp. Druga ważna 
myśl, którą powtarzał Profesor Heliński, to potrzeba interdyscyplinarnego 
podejścia w pracy naukowej ekonomisty. Ważna jest specjalizacja, ale ważna 
jest również wiedza z innych dziedzin. W ekonomii ważna jest psychologia, 
socjologia, prawo itd. Dzisiaj, widząc jak młodzi badacze w swoich pracach 
odchodzą od interdyscyplinarności, mam obawy, czy będą w stanie opisać 
rzeczywistość adekwatnie.

Józef Hozer 
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Michał Hempoliński
(1930–2005)

…. z dystansu

Michał Hempoliński należy do grona naj-
lepszych polskich filozofów okresu powojen-
nego. Odegrał bardzo istotną rolę w recepcji 
myśli anglosaskiej, zarówno nowożytnej, jak 
i współczesnej, zwłaszcza w zakresie teorii po-
znania (epistemologii). W autobiogramie z lat 
osiemdziesiątych pisał, że Jego zainteresowania 
naukowe „obejmują nowożytną i współczesną 
teorię poznania, a w szczególności filozofię per-
cepcji, teorię prawdy, problemy racjonalności 
przekonań, klasyczne i współczesne filozofie 
umysłu”. Deklarował ponadto, że „uprawia filo-
zofię jako analizę, opowiada się za stanowiska-
mi realizmu epistemologicznego i materializmu 
oraz broni koncepcji obiektywności prawdy”1.

Michał Hempoliński urodził się 15 lipca 
1930 roku w Wilnie. W czasie zawieruchy wo-
jennej stracił rodziców, a sam w dramatycznych 
okolicznościach przedostał się z Litwy do Polski. 
Dorastał w domu dziecka, a kształcił się w gim-
nazjum we Wschowie oraz w liceum w Toruniu. 
Następnie odbył studia w Uniwersytecie Ja-
giellońskim (1950–1953) oraz w Uniwersytecie 

1 Michał Hempoliński [autobiogram], „Ruch Filozoficz-
ny” 1984, t. 41, nr 4, s. 392.
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Warszawskim (1953–1955), zakończone pracą magisterską o definicji i kry-
terium prawdy w pragmatyzmie, napisaną pod kierunkiem Leszka Kołakow-
skiego. Przez wiele lat pracował w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, gdzie w 1961 roku obronił pracę doktorską o teorii percepcji w ujęciu 
Thomasa Reida, której promotorem był Roman Ingarden.

Rozprawa doktorska Hempolińskiego stała się podstawą monografii 
książkowej U źródeł filozofii zdrowego rozsądku. Thomasa Reida teoria spo-
strzeżenia zmysłowego (Warszawa, PWN 1966), opatrzonej wymowną dedy-
kacją: „Profesorowi Romanowi Ingardenowi, którego seminaria poświęcone 
filozofii Locke’a, Hume’a, Kanta i Husserla na zawsze zachowa w pamięci, 
autor”. Nie jest to praca czysto historyczna, która uwzględniałaby faktycz-
ną genezę filozofii Reida, jej rozmaite społeczno-kulturowe uwarunkowania 
i wpływ na późniejsze epoki. Jest to raczej systematyczne studium z zakresu 
tego, co określa się niekiedy mianem filozoficznej historii filozofii, w której 
chodzi nie tyle o faktyczny rozwój myśli filozoficznej, ile o związki między 
abstrakcyjnymi ideami i koncepcjami filozoficznymi. W studium tym Hem-
poliński nie uwzględnia całej filozofii Reida, lecz jedynie jego epistemologię, 
a dokładniej teorię percepcji. Przedstawia Reidowski realizm zdroworozsąd-
kowy jako godną uwagi i w dużej mierze trafną odpowiedź na kartezjański 
punkt wyjścia w filozofii, związany z koniecznością dowiedzenia istnienia 
i poznawalności świata zewnętrznego, który niektórych myślicieli, takich jak 
George Berkely i David Hume, zaprowadził na manowce idealizmu i agno-
stycyzmu. Być może Hempoliński nie do końca ma rację przyjmując, że w fi-
lozofii Reida można oddzielić jego badania epistemologiczne od dualistycznej 
i teistycznej metafizyki, lecz nie umniejsza to faktu, że monografia U źródeł 
filozofii zdrowego rozsądku nadal, po tylu latach, pozostaje jedną z najlep-
szych prac dotyczących filozofii Reida, nie ustępując pokrewnym publika-
cjom w językach obcych, a niejednokrotnie je przewyższając2.

Kolejnym etapem rozwoju naukowego Michała Hempolińskiego był 
pobyt na rocznym stażu w Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie m.in. uczęsz-
czał na wykłady i seminaria A.J. Ayera, A. Quintona i P.F. Strawsona oraz 

2 Podkreślał to w rozmowie ze mną prof. Piotr Gutowski, kierownik Katedry Historii Filo-
zofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, który zajmował się filozofią Thomasa Reida. Zob. 
np. P. Gutowski, O trzech elementach filozofii Thomasa Reida, „Roczniki Filozoficzne” 2010, 
t. 58, nr 1, s. 71–93, www.kul.pl/files/57/roczniki_filozoficzne/2010_58_1/072_gutowski.
pdf.
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habilitacja na podstawie monografii Problemy percepcji. Teoria danych zmysło-
wych w brytyjskiej filozofii analitycznej (Warszawa, PWN 1969). Książka ta 
stanowi cenne i szczegółowe opracowanie dyskusji na temat natury spostrze-
żenia zmysłowego, toczonych w ramach filozofii analitycznej. Hempoliński 
koncentruje się w niej na poglądach G.E. Moore’a, A.J. Ayera i J.L. Austina, 
starając się ustalić, do jakiego stopnia metody analityczne i lingwistyczne dają 
podstawy do zasadnej odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotem doświad-
czenia zmysłowego są cechy otaczającego nas świata zewnętrznego, czy też 
dane zmysłowe, będące zazwyczaj wynikiem oddziaływania świata na nasze 
zmysły. Przyjęcie poglądu, że przedmiotem tym są dane zmysłowe (fenome-
nalizm) prowadzi, zdaniem Hempolińskiego, do nieprzezwyciężalnych trud-
ności i paradoksalnych konsekwencji, których nie da się uniknąć inaczej jak 
tylko przez powrót do realizmu bezpośredniego, w myśl którego w doświad-
czeniu zmysłowym ujmujemy rozmaite aspekty otaczającego nas świata, 
aczkolwiek ujęcia te nie zawsze muszą być w pełni adekwatne. Realizm ten, 
odpowiednio rozwinięty i uzasadniony, jest filozoficznym odpowiednikiem 
naiwnego realizmu zdroworozsądkowego. Hempoliński podkreśla, że takie-
go realizmu nie da się w pełni uprawomocnić w drodze analiz pojęciowych 
i językowych. Oprócz analiz filozoficznych, nieodzowne jest wykorzystanie 
wyników nauk szczegółowych opisujących i wyjaśniających funkcjonowanie 
naszych zmysłów (psychologii i fizjologii percepcji), aczkolwiek samo zesta-
wienie tych wyników nie udzieli nam jednoznacznych odpowiedzi na proble-
my filozoficzne dotyczące natury spostrzeżenia zmysłowego.

Po habilitacji Michał Hempoliński został w 1970 roku docentem i kie-
rownikiem Zakładu Filozofii Marksistowskiej w Instytucie Filozofii UJ, któ-
ry to instytut powstał kilka lat wcześniej z połączenia katedr filozoficznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednakże w niedługim czasie, a dokładnie 
w 1973 roku, został służbowo przeniesiony do Szczecina (odpowiednio do 
wcześniejszych ustaleń w ramach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), 
gdzie rozpoczął organizowanie środowiska filozoficznego w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej. Przejął w niej kierownictwo Międzywydziałowego Zakładu 
Nauk Filozoficzno-Społecznych, w którym z czasem wyłoniono Pracownię 
Filozoficzną, gdzie zatrudniona była m.in. Halina Perkowska (wówczas ma-
gister, a dzisiaj prof. emerytowany US) oraz przez krótki czas i na pół etatu 
doc. dr hab. Mieczysław Gordon, pracujący w Szczecinie od zakończenia dru-
giej wojny światowej i związany głównie z Pomorską Akademią Medyczną. 
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W 1977 roku cały zakład został przekształcony w Instytut Nauk Filozoficzno- 
-Społecznych, a Hempolińskiego powołano na dyrektora tego instytutu oraz 
– w jego ramach – kierownika Zakładu Filozofii. W tym samym roku Hem-
poliński uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych.

W początkowym okresie pracy w Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Szczecinie dorobek Michała Hempolińskiego wzbogacił się o niezwykle 
pożyteczną i do dzisiaj wykorzystywaną książkę Brytyjska filozofia analitycz-
na (Warszawa, Wiedza Powszechna 1974). Została ona opublikowana w po-
pularnonaukowej serii „Myśli i Ludzie”, w której każda pozycja składa się 
z dwóch części: omówienia poglądów danego myśliciela lub całego kierunku 
oraz wyboru pism, w których owe poglądy zostały pierwotnie wyłożone. Cho-
ciaż autor zastrzega się w przedmowie, że jest to jedynie wstępne i szkicowe 
przybliżenie pewnego sposobu uprawiania filozofii we współczesnej filozofii 
brytyjskiej, to owo przybliżenie zostało dokonane w sposób bardzo trafny 
i kompetentny. Czytelnik otrzymuje wpierw ogólną charakterystykę filozofii 
analitycznej i jej metod, a następnie zapoznaje się z poglądami G.E. Moore’a, 
B. Russella, L. Wittgensteina, G. Ryle’a, J.L. Austina i A.J. Ayera, ilustrowaną 
dobrze dobranymi i przełożonymi fragmentami pism tych autorów. Hempo-
liński zawarł też w książce ogólną ocenę brytyjskiej filozofii analitycznej. Ko-
rzystając z frazeologii wszechobecnej w ówczesnej polskiej myśli podkreślał, 
że jest to postępowy nurt współczesnej filozofii zachodniej, zwalczający ide-
alizm i metafizykę spirytualistyczną, który przyczynił się do sprecyzowania 
wielu pojęć filozofii tradycyjnej i nowego ujęcia jej problemów. Jednocześnie 
Hempoliński sygnalizował, że nurt ten ma istotne ograniczenia, gdyż „funk-
cją filozofowania nie może być samo tylko objaśnianie i klaryfikacja, ani też 
obiektywistyczne rozważanie rozmaitych możliwości logicznych w poszcze-
gólnych kwestiach” (s. 148). Filozofii nie da się sprowadzić do beznamiętnej, 
intelektualnej gry językowej, ponieważ „filozof musi się angażować i opowia-
dać po określonej stronie, a jego decyzje nie mogą mieć charakteru wyłącz-
nie logicznego, gdyż zagadnienia, jakie powinien podjąć, wykraczają poza 
dziedzinę logiki” (tamże). Innymi słowy, filozofia powinna być dyscypliną 
światopoglądowo i ideologicznie zaangażowaną, a w realizacji tych celów rola 
analizy pojęciowej i logicznej jest ograniczona3.

3 Do ogólnych ujęć filozofii analitycznej Hempoliński powracał jeszcze w swoich później-
szych publikacjach, lecz w sposób istotny ich nie uzupełniał i należycie nie uwzględniał jej 
najnowszych metafizycznych tendencji, związanych m.in. z koncepcjami S.A. Kripkego 
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Jako dyrektor Instytutu Nauk Filozoficzno-Społecznych WSP, Hem-
poliński dokładał wszelkich starań, aby stworzyć dla niego odpowiednie za-
plecze w postaci specjalistycznej biblioteki oraz włączyć go w główny nurt 
badań prowadzonych przez czołowe polskie ośrodki filozoficzne i socjolo-
giczne. W obrębie międzyresortowego programu Instytutu Filozofii i Socjo-
logii PAN „Marksistowska teoria poznania, logika i metodologia nauki” wraz 
ze stworzonym przez siebie zespołem prowadził badania dotyczące wartości 
poznawczych. Do zespołu tego dołączył na krótki okres mgr Jerzy Szymu-
ra (dzisiaj emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny UJ), skierowany 
z Instytutu Filozofii UJ w Krakowie na staż do Instytutu Nauk Filozoficzno- 
-Społecznych WSP w Szczecinie, gdzie odbywało się specjalistyczne semina-
rium badawcze poświęcone temu tematowi, a ponadto planowano publikację 
zbiorową prezentującą rezultaty tych badań. Ułamkową realizacją tych pla-
nów był specjalny podwójny numer miesięcznika „Studia Filozoficzne” 1982, 
nr 1–2, zawierający prace filozofów z Poznania, Krakowa, Lublina, Szczecina 
i Warszawy. Środowisko szczecińskie w tym numerze reprezentował jedynie 
Hempoliński (w jakiejś mierze także dr Szymura), co nie było niczym za-
skakującym, jeśli weźmie się pod uwagę, że pracownicy kierowanego przez 
niego Zakładu Filozofii (w którym w 1980 r. zatrudnionych było w sumie 
10 osób) skoncentrowani byli w większym stopniu na działalności dydak-
tycznej, a w mniejszym na prowadzeniu badań i publikowaniu. Hempoliński 
z optymizmem patrzył wówczas na możliwości rozwojowe kierowanego przez 
siebie Instytutu i Zakładu oraz filozofii w Szczecinie. Podsumowując jedno 
ze swoich wystąpień okolicznościowych, pisał: 

Perspektywy rozwoju szczecińskiego środowiska filozoficznego oraz zwiększe-
nia zakresu jego oddziaływania w Szczecinie są znaczne i z każdym rokiem są 
pomyślniejsze. W dużym stopniu zależeć będą one od dalszego ilościowego 
zwiększenia kadry filozoficznej, od zabezpieczenia odpowiednich warunków 
pracy i życia (warunki mieszkaniowe), od zapewnienia kompetentnego kie-
rownictwa naukowego w zakładach filozofii poszczególnych uczelni (ciągle 
jeszcze brak jest filozofów ze stopniem doktora habilitowanego), od podjęcia 
przez kadrę filozoficzną zadań badawczych w ramach problemów mających 

i D. Lewisa, których być może nie akceptował lub po prostu nie miał okazji dokładnie po-
znać. Tendencje te z dzisiejszego punktu widzenia i z uwzględnieniem osobistej perspektywy 
trafnie i zwięźle przedstawia Timothy Williamson w rozprawie How Did We Get Here from 
There? The Transformation of Analytic Philosophy (w druku), www.philosophy.ox.ac.uk/__
data/assets/pdf_file/0006/35835/How_did_we_get_here_from_there.pdf.
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znaczenie dla rozwoju kultury narodowej i dlatego centralnie koordynowa-
nych, wreszcie od dalszych prób integracji kadry filozoficznej rozproszonej 
w wyższych uczelniach i koordynacji jej współdziałania dla naukowych i ogól-
nospołecznych potrzeb regionu szczecińskiego4.

Nawet jeśli przed filozofią w Szczecinie otwierały się pomyślne per-
spektywy rozwoju, to Hempoliński wkrótce przestał ten rozwój kształtować. 
W roku akademickim 1981/1982 wyjechał na staż naukowy do USA (wydłu-
żony z powodu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce), w czasie którego 
odwiedził kilka ważnych amerykańskich ośrodków filozoficznych w reno-
mowanych uniwersytetach, takich jak Princeton University, Brown Univer-
sity i University of Michigan w Ann Arbor5. Po powrocie przez jakiś czas 
kierował jeszcze powierzonymi mu jednostkami w Szczecinie, lecz na wiosnę 
1983 roku poinformował ówczesnego rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Szczecinie, że od września 1983 roku przechodzi do Instytutu Filozofii 
i Socjologii PAN w Warszawie. Został też powołany na redaktora naczelnego 
miesięcznika „Studia Filozoficzne”, głównego wówczas polskiego periodyku 
filozoficznego, wydawanego w Warszawie przez Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe. Rozstanie Hempolińskiego z WSP nie odbyło się w najlepszej at-
mosferze, gdyż nowy pracodawca nie wyraził zgody na Jego dalszą pracę na 
pół etatu w Szczecinie, a sam Hempoliński chyba w jakiś szczególny sposób 
o to nie zabiegał, o czym świadczy chociażby to, że korzystał z możliwo-
ści dodatkowego zatrudnienia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie.

Jako redaktor naczelny „Studiów Filozoficznych” w latach 1983–1986 
Hempoliński sprawdził się znakomicie. Chociaż akceptował socjalistyczne 
realia PRL-u i był członkiem PZPR-u, dbał bardziej niż poprzedni redak-
torzy, i to w sposób zdecydowany i nielękliwy, o otwartość pisma i publiko-
wanie dobrych tekstów ze wszystkich środowisk filozoficznych, w tym także 
pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tę samą odwagę i bez-
kompromisowość prezentował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (gdzie 

4 M. Hempoliński, Szczecińskie środowisko filozoficzne i perspektywy jego rozwoju, „Przegląd 
Zachodniopomorski” 1981, nr 25, z. 3–4, s. 19.
5 Wizytę Hempolińskiego w Ann Arbor zapamiętał Allan Gibbard, jeden z bardziej znanych 
tamtejszych profesorów filozofii, który odwiedził Szczecin w sierpniu 2014 r. jako uczestnik 
międzynarodowej konferencji „Global Expressivism?”, zorganizowanej przez Instytut Filo-
zofii US.
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później został kierownikiem Zakładu Teorii Poznania). Zatrudnił wówczas 
w tej jednostce mgra Roberta Piłata, absolwenta Akademii Teologii Kato-
lickiej, który jest obecnie uznanym polskim filozofem i profesorem Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nie było to wówczas 
łatwe, gdyż wymagało przekonania do tej decyzji towarzyszy z PZPR-u, opi-
niujących zatrudnienia. Robert Piłat tak wspomina ów okres: 

W tamtym czasie w każdym zakładzie w IFiS PAN była osobna pani sekre-
tarka, seminaria były organizowane niemal jak dziś konferencje. Przyjeżdżali 
ludzie z całej Polski. Hempoliński rządził tam niepodzielnie, wygaszając za-
wsze ostre komentarze. Nie zapomnę wystąpienia pewnego gościa ze Związku 
Radzieckiego, który ośmielił się powiedzieć, że to, co dla nas dziś nieracjonal-
ne, mogło być racjonalne dla starożytnych Greków z uwagi na ich ówczesną 
wiedzę. Hempoliński ostro zaatakował referenta dowodząc, że jeśli dziś mamy 
powody sądzić, iż dane przekonanie było nieracjonalne, to i głoszone dawniej 
było równie nieracjonalne. Tego rodzaju absolutyzm epistemologiczny, szcze-
gólnie gdy chodziło o racjonalizm, był dla niego niemal jak religia6.

Michał Hempoliński zajmował się w tym okresie przede wszystkim 
problematyką epistemologiczną, dotyczącą racjonalności przekonań, obiek-
tywności poznania oraz natury i kryteriów prawdy. Główną Jego publikacją 
książkową z tych lat był obszerny podręcznik Filozofia współczesna. Wprowa-
dzenie do zagadnień i kierunków (Warszawa, PWN 1989), który składa się 
z trzech części. W pierwszej, wstępnej i najkrótszej, autor omawia stosunek 
filozofii do myślenia potocznego oraz nauk szczegółowych, a następnie wyli-
cza i charakteryzuje sposoby uprawiania filozofii. W konkluzji tych rozważań 
Hempoliński dochodzi do wniosku, że filozofia musi zrezygnować z ostatecz-
nego ustalania tego, co jest rzeczywiste oraz jak należy postępować i orga-
nizować społeczeństwo. Może jedynie rozważać związane z tym możliwości 
i konieczności. 

Jako taka jest bardziej przydatna nauce i praktyce społecznej, gdyż ich nie 
zastępuje, lecz spełnia rolę niewyczerpanego źródła pomysłów i środków teore-
tycznych dla rzeczywistej – bo w praktyce przebiegającej – rozgrywki człowie-
ka z rzeczywistością (s. 51). 

6 Korespondencja prywatna.
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Druga obszerna część podręcznika (s. 52–348) dotyczy ontologii, w szcze-
gólności sporu o tworzywo świata (monizm i pluralizm, materializm i idealizm, 
teizm i ateizm), koncepcji struktury świata materialnego i zachodzących w nim 
zmian (przestrzeń i czas, układy materialne, natura zmiany i rozwoju, deter-
minizm i indeterminizm) oraz ontologii człowieka (antropogeneza i problem 
psychofizyczny). Trzecia część Filozofii współczesnej (s. 349–604) obejmuje pro-
blematykę epistemologii, związaną m.in. ze źródłami poznania, naturą pozna-
nia zmysłowego, wiedzą abstrakcyjną i ogólną, poznaniem apriorycznym, kon-
cepcjami prawdziwości oraz racjonalnością przekonań7. Oddziaływanie tego 
podręcznika było umiarkowane, być może dlatego, że nie był to elementarny 
i przystępny wykład problematyki filozoficznej, lecz raczej erudycyjne kom-
pendium wiedzy filozoficznej, sprzężone z informacjami z zakresu nauk szcze-
gółowych, które autor uważał za doniosłe filozoficznie. Z braku odpowiednich 
opracowań z tego zakresu w dydaktyce uniwersyteckiej wykorzystywana była 
głównie część podręcznika Hempolińskiego dotycząca ontologii, zwłaszcza 
w powiązaniu z wyborem źródłowych tekstów ontologicznych, który ukazał się 
kilka lat później pod Jego redakcją (Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, 
Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1994). Hempoliński planował 
przygotowanie drugiego tomu Filozofii współczesnej, obejmującego proble-
matykę szeroko rozumianej aksjologii i jej podstaw. Miał on zostać napisany 
wspólnie z prof. Jackiem Hołówką. Do realizacji tych planów nigdy jednak nie 
doszło, z powodów, których nie warto tu być może roztrząsać.

Zwieńczeniem kariery akademickiej Hempolińskiego był tytuł profeso-
ra zwyczajnego nauk humanistycznych uzyskany w 1990 roku. Profesor do 
końca życia mieszkał w Szczecinie, gdzie zajmował się filozofią w intelektu-
alnym osamotnieniu, starając się w miarę możliwości śledzić jej najnowsze 
tendencje rozwojowe oraz bronić oświeceniowych ideałów racjonalistyczno- 
-ateistycznych, które uważał za coraz bardziej zagrożone. Niestety, nie do-
szło do nawiązania regularnej współpracy Hempolińskiego z Uniwersyte-
tem Szczecińskim, który powstał na bazie Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
a w szczególności z Katedrą Filozofii US, a później z Instytutem Filozofii US8. 

7 Dokładniejszy i krytyczny przegląd problematyki podręcznika Hempolińskiego zawiera 
recenzja J. Szymury, „Przegląd Filozoficzny” 1993, nowa seria 2, nr 1, s. 213–220.
8 O rozwoju filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim i jej ramach instytucjonalnych zob. 
P. Ziemski, Instytut Filozofii, w: Uniwersytet Szczeciński na przełomie wieków i czasów, red. 
W. Stępiński, W. Tarczyński, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe US 2010, s. 207–218.
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Chociaż organizatorzy VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który odbył się 
w Szczecinie we wrześniu 2004 roku nie wystosowali do Hempolińskiego 
zaproszenia do wygłoszenia jakiegoś specjalnego wykładu, to uczestniczył on 
regularnie w obradach i niejednokrotnie zabierał głos. Była to też dla niego 
niepowtarzalna okazja, aby spotkać się ze swoimi dawnymi kolegami i współ-
pracownikami, a także ze swoim nauczycielem prof. Leszkiem Kołakowskim. 
Jedno takie spotkanie, z prof. Andrzejem Półtawskim, kolegą z czasów kra-
kowskiej pracy pod kierunkiem Romana Ingardena, oraz z doc. Robertem 
Piłatem, tak wspomina ten ostatni: 

Nie odzywałem się prawie wcale, bo obaj profesorowie tak fantastycznie 
wspominali stare dzieje, Ingardena i jego krąg uczniów. Sporo było wówczas 
u Hempolińskiego nostalgii – widział wyraźnie jak jego pokolenie scjentystów, 
obiektywistów, pryncypialnych ideologów walczących o poglądy i racje z całą 
siłą i emocją, odchodzi powoli. Nie cenił chyba ducha nowych czasów, lecz nie 
doszliśmy w tamtej dyskusji do źródeł jego niezadowolenia. Nie nazwałbym 
go zresztą rozgoryczonym, tylko pełnym nostalgii. To był nowy rys u tego 
agresywnego, pryncypialnego człowieka, którego znałem9. 

Profesor Hempolinski zmarł 6 marca 2005 roku w okolicznościach, 
które nie do końca zostały wyjaśnione. Po śmierci rodzina przekazała Jego 
prywatny księgozbiór do Biblioteki Wydziału Humanistycznego US.

Profesor Hempoliński był myślicielem, który budził skrajne emocje. 
Współpracownicy i koledzy podkreślali Jego dar polemiczny, otwartość na 
odmienne poglądy, bezkompromisowość i odwagę. Twierdzili, że „był posta-
cią bogatą, barwną, oryginalną, jedną z najbardziej wyrazistych w polskim 
środowisku filozoficznym, indywidualistą, trudnym do przeniknięcia”10. Na-
tomiast wielu innych uważało go za dziwaka i furiata, przekonanego o bardzo 
dużej wartości własnego dorobku naukowego i obsesyjnie broniącego pew-
nych idei filozoficznych z siłą odwrotnie proporcjonalną do możliwości ich 
uzasadnienia.

9 Korespondencja prywatna.
10 M. Czarnocka, J. Szymura, Michał Hempoliński (15 VII 1930–6 III 2005), „Ruch Filozo-
ficzny” 2005, t. 62, nr 3, s. 454.
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*

W prezentacji dokonań organizacyjnych i dorobku naukowego Hempoliń-
skiego wykorzystywałem w dużej mierze opublikowane materiały i wspo-
mnienia innych osób, gdyż nie miałem okazji bliżej poznać Profesora. Wiążą 
mi się z nim tylko trzy drobne epizody.

Pamiętam, że jeszcze jako student wysłuchałem w 1981 roku w lubelskim 
oddziale Polskiego Towarzystwa Filozoficznego wykładu Hempolińskiego 
o metafizyce Bertranda Russella. Wykład był interesujący i kompetentny, lecz 
mój niepokój, którego nie byłem wówczas w stanie wyartykułować, wzbudził 
zachwyt prelegenta nad tą metafizyką i z całą mocą akcentowane twierdze-
nie, że Russell w zasadzie rozwiązał wiele tradycyjnych problemów metafi-
zycznych. Taka postawa nie zgadzała się z moim wyobrażeniem o chłodnym 
analitycznym dystansie i krytycyzmie.

Kiedy w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych pracowałem wraz 
z dr. Piotrem Gutowskim (dzisiaj profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II) nad obszerną antologią z najnowszej filozofii brytyj-
skiej (Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, Lublin, TN KUL 1998), często 
korzystaliśmy z książki Hempolińskiego o brytyjskiej filozofii analitycznej 
i zasygnalizowaliśmy jej trwałą wartość w jednym z przypisów rozprawy o fa-
zach rozwoju filozofii brytyjskiej w XX wieku, stanowiącej rodzaj ogólnego 
wprowadzenia do antologii. Egzemplarz antologii przesłaliśmy Profesorowi 
Hempolińskiemu. W odpowiedzi otrzymaliśmy uprzejmy list, zawierający 
pochwałę naszej inicjatywy, lecz także kilka uwag krytycznych pod adresem 
przyjętych w tomie rozwiązań translacyjnych.

W czasie VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie byłem za-
bieganym i zestresowanym jego współorganizatorem i tylko raz zetknąłem 
się z Profesorem. Było to podczas panelowej debaty na temat tego, czym jest 
umysł, prowadzonej przez Roberta Piłata. Jeden z panelistów przedstawił 
wówczas główne idee szeroko dzisiaj dyskutowanej koncepcji umysłu rozsze-
rzonego, w myśl której umysł sięga tak daleko, jak przedmioty jego stanów 
mentalnych (na przykład, gdy myślę o Marsie i jego strukturze geologicznej, 
to mój umysł w pewnym sensie tam się znajduje). W trakcie dyskusji Hempo-
liński próbował ustalić dokładny sens tej prima facie paradoksalnej koncepcji, 
które to próby podsumował dosadnym stwierdzeniem, że prelegent „wyga-
duje jakieś głupoty”. W swoim wystąpieniu panelowym broniłem wówczas 
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umiarkowanego agnostycyzmu dotyczącego natury umysłu i jego relacji do 
ciała, lecz nie spotkało się ono z tak ostrą reakcją Profesora. Być może uznał 
on, że z dwojga złego agnostycyzm w kwestii natury umysłu to rzecz lepsza 
niż jego groteskowo błędna koncepcja11. 

Tadeusz Szubka

11 M. Czarnocka, J. Szymura, Michał Hempoliński (15 VII 1930–6 III 2005), „Ruch Filozo-
ficzny” 2005, t. 62, nr 3, s. 454.



    

129

Alina Joanna Hłyńczak
(1931–2011)

Profesor Alina Joanna Hłyńczak urodziła się 
14 lipca 1931 roku w Łodzi. Już jako 13-letnie 
dziecko podjęła pracę w szwalni firmy „Vork” 
(1944–1945). Były to ciężkie czasy – okres, 
który Pani Profesor niechętnie wspominała. 
W późniejszych latach pracowała jako technik 
laborant w Instytucie Włókiennictwa (1952–
1957). Po pracy uczęszczała na zajęcia szkolne 
i uniwersyteckie, a ponieważ była zdolna i pra-
cowita, w kolejnych latach sukcesywnie podno-
siła swoje kwalifikacje. W 1958 roku ukończyła 
studia magisterskie na Wydziale Biologii i Na-
uki o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Najpierw 
pracowała jako biochemik w Szpitalu im. Bru-
dzińskiego w Łodzi, a następnie na stanowisku 
asystenta w Instytucie Medycyny Pracy (1958–
1960). 

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny 
(st. asystent) rozpoczęła pracę w Katedrze Fi-
zjologii Akademii Medycznej w Łodzi, a po 
uzyskaniu stopnia doktora (1964) została ad-
iunktem w Wojskowej Akademii Medycznej, 
gdzie pracowała do 1970 roku, kiedy po od-
bytym kolokwium uzyskała stopień doktora 
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habilitowanego nauk biologicznych. Prawdopodobnie wówczas podjęła decy-
zję o poszukiwaniu samodzielności w działaniach naukowo-organizacyjnych, 
co skłoniło Ją do zmiany miejsca zatrudnienia i zamieszkania.

W roku 1970 Profesor Alina Joanna Hłyńczak przyjechała do Szcze-
cina. Pracę rozpoczęła na stanowisku docenta pełniąc jednocześnie funkcję 
kierownika Zakładu Biochemii Zwierząt Akademii Rolniczej (1970–1974). 
Decyzję przeniesienia się do Szczecina komentowała następująco: „Jestem 
z Łodzi. Jeżeli miałam do wyboru siedzieć jako docent albo adiunkt z ha-
bilitacją dożywotnio w swoim zakładzie, to mimo iż był on doskonale wy-
posażony, wolałam przyjechać do Szczecina i zaczynać od zera. Dlaczego? 
Odpowiedź jest prosta: tu dostałam swój zakład”.

W latach 1974–1977 pełniła funkcję kierownika Pracowni Biochemicz-
nej 109. Wojskowego Szpitala Rejonowego w Szczecinie. Była to funkcja 
pełniona czasowo, ponieważ od 1975 roku podjęła pracę w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Szczecinie, gdzie kierowała również (1975–1985) Zakładem 
Morfofizjologii Człowieka Wydziału Wychowania Fizycznego. W latach 
1979–1985 kierowała także Zakładem Ochrony i Kształtowania Środowiska 
w Instytucie Zachodniopomorskim PAN w Szczecinie. W tym okresie za-
znaczyła się Jej duża aktywność naukowo-badawcza dotycząca monitoringu 
środowiska przyrodniczego okolic Szczecina. Jednocześnie zaangażowała się 
w badania diagnostyczne medycyny pracy, co znalazło odzwierciedlenie w Jej 
licznych publikacjach z tego okresu.

Po uruchomieniu działalności i dydaktyki na Uniwersytecie Szczeciń-
skim (1985/1986), Profesor Alinie Hłyńczak powierzono funkcję dyrektora 
Instytutu Biologii (luty 1986–sierpień 1987) oraz kierownictwo Zakładu 
Fizjologii i Biochemii w tymże Instytucie. W tym okresie Profesor Hłyń-
czak była już profesorem zwyczajnym, zarówno z nadania Rady Państwa, 
jak i macierzystej uczelni. Jej praca nie ograniczała się jedynie do Zakładu 
Fizjologii i Biochemii US, bowiem w latach 1983–1988 pracowała również 
w następujących placówkach:

 – Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (1983–1984),
 – Wojewódzkim Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki 

Zdrowotnej (obecnie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Za-
chodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie) – 
kierownik Działu Diagnostyki (1984–1988),

 – Pracowni Badań Środowiska Pracy – kierownik (1985–1987).
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Na długo przedtem, zanim zapadły decyzje ministerialne odnośnie 
do powołania w Szczecinie Uniwersytetu, Pani Profesor była jego aktywną 
orędowniczką. Powstanie Uniwersytetu Szczecińskiego w obecnej posta-
ci zawdzięczamy jej osobistemu wielkiemu zaangażowaniu, między innymi 
w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym, gdzie znalazła wielu zwolenni-
ków tej koncepcji.

Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego zorganizował konfe-
rencję, podczas której powołano Komitet ds. Uniwersytetu. W czerwcu 1981 
roku, na drugim zebraniu tego Komitetu, na jego przewodniczącą wybrano 
Profesor Alinę Joannę Hłyńczak.

W latach 1980–1981 Profesor Hłyńczak była przewodniczącą dwóch 
komitetów ds. powołania uniwersytetu – przy Szczecińskim Towarzystwie 
Naukowym oraz w ramach Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczeci-
nie. Po scaleniu tych komitetów w jeden, Środowiskowy Komitet ds. Uniwer-
sytetu przy STN, Pani Profesor objęła funkcję przewodniczącego. Od samego 
początku Pani Profesor opowiadała się za powołaniem dużej wielowydziało-
wej Wszechnicy Zachodniopomorskiej mającej powstać m.in. przez połącze-
nie dotychczasowych małych uczelni szczecińskich. 

Jeszcze w ramach WSP Profesor Hłyńczak „walczyła” o powołanie 
biologii. Uczestniczyła w opracowywaniu programu nauczania dla tego kie-
runku jeszcze pozostając w strukturach Wydziału Wychowania Fizycznego 
WSP. Razem z profesorem A. Rajskim z Wydziału Matematyczno-Przyrod-
niczego tworzyła podwaliny organizacyjne i koncepcyjne przyszłego wydzia-
łu biologicznego. Starała się też w miarę skromnych możliwości finansowych 
uczelni, ale z udziałem znaczących w środowisku osób oraz instytucji, zasilać 
organizujący się Wydział w potrzebną aparaturę naukowo-badawczą, a także 
promować nowych doktorów i doktorów habilitowanych z myślą o przyszłym 
uniwersytecie.

Tak więc w czerwcu 1981 roku, na kolejnym zebraniu ww. Komitetu 
ds. Uniwersytetu, pod przewodnictwem Profesor Aliny Joanny Hłyńczak 
przygotowano pierwszy „Projekt struktury organizacyjnej Uniwersytetu”. 
Następnie Profesor Hłyńczak skierowała do Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego „Wniosek o powołanie kierunku biologia, ze specjalnością 
w zakresie biologii ogólnej”. 

Według koncepcji z 1981 roku w ramach uniwersytetu miały funk-
cjonować cztery Katedry: Biologii, Biochemii, Botaniki i Fizjologii Roślin 
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– każda z podziałem na zakłady. Ta koncepcja była kilkakrotnie modyfiko-
wana, szczególnie w latach 1982–1985, zależnie od specjalności osób zainte-
resowanych. Wszystkie działania, mimo ogólnie przychylnej atmosfery, nie 
przynosiły oczekiwanych rezultatów, dlatego Profesor Hłyńczak szukała tak-
że poparcia ze strony licznych organizacji i mediów. Niestety, podczas stanu 
wojennego, z przyczyn politycznych dalsze starania o powołanie US uległy 
odroczeniu.

Gdy wreszcie możliwość powołania Uniwersytetu stała się realna, Profe-
sor Alina Joanna Hłyńczak oraz współpracujący z nią docent dr hab n. med. 
Kazimierz Szyszka złożyli 30 listopada 1984 roku do władz WSP deklarację 
o gotowości przejścia na Uniwersytet. Profesor mówiła o tym następująco: 
„Wszystkie sprawy organizacyjne, związane z powołaniem uniwersytetu przy-
gotowałam będąc jeszcze na etacie w Instytucie Kultury Fizycznej. Pół roku 
po powstaniu uniwersytetu zostałam przeniesiona na Wydział Nauk Biolo-
gicznych i tu już zostałam”.

Ten okres obfitował w życiu Profesor Hłyńczak w liczne sprawy i pro-
blemy organizacyjne, wynikające z jej działalności na rzecz nowo tworzonego 
podówczas Wydziału Biologii i Nauk o Morzu. Profesor Hłyńczak zjedny-
wała sobie wielu profesorów, z którymi współpracowała nad rozwiązywaniem 
kolejnych problemów powstających w tym okresie. Do grona najbliższych Jej 
współpracowników, a jednocześnie kolegów należy zaliczyć: prof. Ludwika 
Janiszewskiego, prof. Mariana Kubasiewicza, prof. Aleksandra Winnickiego, 
doc. dra hab. Józefa Kopcia, a także Rektora WSP prof. Aleksandra Rajskiego.

Od momentu powołania Uniwersytetu Szczecińskiego w roku 1985 
aż do przejścia na emeryturę, Profesor Alina Joanna Hłyńczak pracowała 
w jego strukturach. Jak już wcześniej wspomniano, uczestniczyła także (już 
od 1985 r.) w tworzeniu struktur Wydziału Biologii i Nauk o Morzu prze-
kształconego później w Wydział Nauk Przyrodniczych. Do 1992 roku była 
kierownikiem Zakładu Fizjologii i Biochemii, a od 1992 do 2001 roku – kie-
rownikiem Katedry Biochemii i Chemii, a później Katedry Biochemii WNP 
US. W następnych latach kontynuowała swoją pracę nauczyciela akademic-
kiego, prowadząc wykłady jako profesor emerytowany.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w początkowym okresie istnienia 
Wydziału było bardzo trudne. W nowo powstałym Zakładzie Biochemii, 
na Wydziale BiNoM brakowało sprzętu dydaktycznego, aparatury i odczyn-
ników, mimo że decyzją władz rektorskich Instytut Kultury Fizycznej miał 
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częścią majątku (wcześniej pozyskanemu przez Profesor Hłyńczak) podzie-
lić się z ww. Zakładem Biochemii. Niestety, władze IKF-u nie wywiązały 
się w terminie z poleceń rektorskich. Spowodowało to narastający konflikt 
nie tylko między Instytutem Biologii a Instytutem Kultury Fizycznej, lecz 
także interpersonalny między dyrekcjami obu jednostek. Profesor Hłyń-
czak, zmęczona długotrwałym brakiem porozumienia, zwróciła się wówczas 
do JM Rektora profesora K. Jaskota o włączenie osób spoza obu wydziałów 
(m.in. pracowników administracyjnych Działu Technicznego i Działu Apa-
ratury) do udziału w przekazywaniu wyznaczonych sprzętów i odczynników 
chemicznych.

W roku 1992 Katedrę Fizjologii i Biochemii podzielono na Katedrę Bio-
chemii i Chemii, kierowaną przez Profesor Hłyńczak oraz Zakład Fizjolo-
gii, który po połączeniu z Zakładem Fizjologii Człowieka utworzył Katedrę 
Fizjo logii kierowaną przez profesora M. Pytasza, pracującego w tym okresie 
w strukturze Instytutu Kultury Fizycznej. 

Praca Profesor Hłyńczak w poszczególnych jednostkach organiza-
cyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego była bogata w różnorodne działania, 
które można uznać jako dużą aktywność naukowo-dydaktyczną. W okresie 
trudności tak finansowych, jak i pomieszczeniowych Profesor nawiązywała 
liczne kontakty z bogatymi przedsiębiorstwami, szpitalami, laboratoriami, 
aby stworzyć możliwości wykonywania prac badawczych umożliwiających 
rozwój naukowy młodej kadrze naukowo-dydaktycznej. Należy tu wymienić 
między innymi współpracę z Zakładami Chemicznymi w Policach, Fabryką 
Kabli w Załomiu, Szpitalem Klinicznym nr 2 na Pomorzanach, 109. Woj-
skowym Szpitalem Rejonowym, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pra-
cy. Jako rekompensatę badań wykonywanych dla przedsiębiorstwa Katedrze 
często przekazywano pomoc – darowiznę, np. szkło laboratoryjne (Fabryka 
Kabli Załom), jak też umożliwiano korzystanie z aparatury tych zakładów.

Pani Profesor podejmowała też osobiście prace konsultingowe albo 
szkoleniowe na rzecz różnych placówek. W kilku z nich była zatrudniona 
na kierowniczym stanowisku, co w konsekwencji zaowocowało współautor-
skimi publikacjami Jej i pracowników Katedry, którzy uczestniczyli w wy-
konywaniu podejmowanych prac. Najczęściej były to prace o charakterze 
monitoringu środowiska lub w zakresie medycyny pracy, o czym już wyżej 
wspomniano.
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Działalność naukowa Profesor Hłyńczak dotyczyła badań z biochemii, 
fizjologii człowieka i zwierząt oraz diagnostyki laboratoryjnej, z której Profe-
sor miała I stopień specjalizacji.

Profesor Alina Joanna Hłyńczak zajmowała się przede wszystkim bada-
niami przemiany energetycznej, mineralnej oraz struktury błony komórkowej 
erytrocytów w warunkach fizjologii i patologii. Centrum Jej zainteresowania 
stanowiła krwinka czerwona. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 
swoje zainteresowania naukowe Profesor Hłyńczak poszerzyła o badania nad 
wysiłkiem fizycznym. Jej dorobek naukowy obejmuje 131 publikacji w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych oraz 14 książek i skryptów. Profesor 
Hłyńczak była opiekunem naukowym lub recenzentem kilku habilitacji, pro-
motorem czterech prac doktorskich oraz dziesiątek prac magisterskich. Prócz 
pracy publikacyjnej Profesor budziła podziw z powodu czytania ogromnej 
liczby prac badawczych i bieżącego piśmiennictwa, analizując je na bieżąco. 
Każdy przeczytany artykuł parafowała, czasem odkładała dla zrobienia do-
kładniejszych notatek lub kopii. Oprócz literatury fachowej była też niespo-
żytą kolekcjonerką nowości wydawniczych, które śledziła i wydawała na nie 
sporo swoich dochodów. Nie zdarzyło się, aby ktoś trafnie potrafił wybrać 
dla Pani Profesor książkę, mimo że na ogół znane były Jej zainteresowania. 
Chyba też dlatego książek nie przyjmowała w prezencie.

Profesor Alina Joanna Hłyńczak była inicjatorką wielu badań w naszym 
regionie (m.in. badań dotyczących biopierwiastków czy monitoringu środo-
wiska wodnego).

Podczas całej swojej kariery zawodowej była aktywnym członkiem wie-
lu stowarzyszeń i organizacji naukowych, w których częstokroć pełniła funk-
cje kierownicze. Wymienić tu można m.in.: 

 – Polskie Towarzystwa Biochemiczne (od 1968 r.),
 – Szczecińskie Towarzystwo Naukowe (od 1979 r.), 
 – Regionalny Klub Ekologiczny (od 1981 r.), 
 – Senacka Komisja ds. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego przy 

WSP w Szczecinie (1981 r.),
 – Komisja ds. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego przy Szczeciń-

skim Towarzystwie Naukowym (1981 r.),
 – Liga Ochrony Przyrody (od 1982 r.),
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 – Towarzystwo Magnezologiczne (1987–1996), w którym m.in. była 
redaktorem naczelnym „Biuletynu Magnezologicznego” PT Magne-
zologicznego.

Za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną 
Profesor Alina Joanna Hłyńczak otrzymała wiele nagród i wyróżnień: 

 – Złoty Krzyż Zasługi (1977 r.), 
 – cztery nagrody indywidualne I stopnia przyznane przez Rektora WSP 

w Szczecinie za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (1978, 
1980, 1983, 1985 r.), 

 – Medal Komisji Edukacji Narodowej (1979 r.), 
 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1980 r.), 
 – Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – indy-

widualna III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wy-
chowawczej (1.10.1981 r.), 

 – Medal X-lecia WSP w Szczecinie (1985 r.), 
 – dyplom z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia (1987 r.), 
 – siedem nagród przyznanych przez Rektora Uniwersytetu Szczeciń-

skiego za osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowo-dydaktycz-
nej (1990, 1991, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005 r.), 

 – Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego (1995 r.), 
 – American Biographical Institute – Professional Women’s Advisory 

Board (1999 r.), 
 – Medal Uniwersytetu Szczecińskiego SIS QUI ES – Pro Publico Bono 

(2001 r.).
Profesor Alina Joanna Hłyńczak otaczała swoich współpracowników 

ciepłem, promiennym uśmiechem i z serca płynącym wsparciem. Była men-
torem dla kolejnych pokoleń studentów i niedoścignionym autorytetem dla 
pracowników. 

Pani Profesor miała nietuzinkową osobowość. Mimo dużego autoryte-
tu, jakim cieszyła się wśród młodych osób (także studentów), w Jej obecności 
można się było dobrze bawić. Była dowcipna, elokwentna, bardzo oczytana, 
a jednocześnie nie była zarozumiała. Jej inteligencja i wyjątkowo towarzyski 
charakter sprawiał, że mogła z powodu jakiejś okazji „skrzyknąć” przyjaciół 
i znajomych, spontaniczne organizując „imprezę”. Szczególnie celebrowane 
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były imieniny „Szefowej”, jak zwykli wszyscy nazywać Panią Profesor, oczy-
wiście przy Jej akceptacji tej „ksywy”. Lubiła dostawać sztuczne kwiaty i wią-
zanki, a miała ich dużo i – co najdziwniejsze – na ogół pamiętała, od kogo je 
dostała. Podobnie było z biżuterią. Jako miłe wydarzenia uważała przyjaciel-
skie wyjścia na zakupy biżuterii, zwykle określanej przez Nią jako „błyskot-
ki”. Gustowała w kamieniach półszlachetnych oprawionych w srebro. Miała 
wyjątkowe wyczucie estetyki i piękna, co łączyła ze swoim zamiłowaniem do 
niezwykłych drobiazgów i oryginalnej biżuterii.

Profesor Alina Joanna Hłyńczak była także wielką pasjonatką historii 
(zwłaszcza najnowszej), dobrej kuchni, robótek na drutach i literatury pięk-
nej – Jej dom wypełniony był po brzegi książkami i rękodziełem, zwłaszcza 
w postaci oryginalnych dzianin własnoręcznie wykonanych. 

Profesor Alina Joanna Hłyńczak zmarła w piątek 1 lipca 2011 roku, po-
chowano Ją na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Grono Jej prawdziwych 
przyjaciół piastuje w pamięci oryginalną i niepowtarzalną Profesor, której 
osobowość w każdym pozostawiła swoje niezatarte wspomnienie.

Opracowano na podstawie fragmentów z książki autorstwa prof. dra hab. Hen-
ryka Laskiewicza, Z historii powstania Uniwersytetu w Szczecinie (zapomniane fakty 
i dokumenty), Szczecin 2005, Wyd. Z.U.P.W. OPTIMEX Mariusz Mońka & Zbi-
gniew Walczak; oraz na podstawie biogramu Profesor Aliny Joanny Hłyńczak opra-
cowanego w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii US.

Maria Brzezińska
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Hanna Jabłońska-Skinder
(1931–2006)

Doktor nauk ekonomicznych Hanna Jabłoń-
ska-Skinder z domu Czech, urodziła się 14 mar-
ca 1931 roku w Toruniu. Mama Jej była na-
uczycielką, a Tato kapitanem Wojska Polskiego, 
artylerzystą, który brał udział w kampanii wrze-
śniowej i został odznaczony orderem Virtuti Mi-
litari. Więzień oflagu w Woldenbergu. W 1945 
roku kapitan Wojska Polskiego, Czech-Wichu-
ra, został mianowany dyrektorem pierwszego 
Polskiego Urzędu Repatriacyjnego w Szczecinie 
przy dzisiejszej ul. Jagiellońskiej, koło Fabryki 
Wódek. Zajmował się Polakami wracającymi 
z Niemiec do Polski, z sektora amerykańskie-
go i angielskiego. Kapitan Czech-Wichura za-
mieszkał przy ul. 5 lipca w Szczecinie. 

Wkrótce do Szczecina przyjechały jego 
żona i córka – Hania. Szczęśliwe spotkanie 
rodziny poprzedzone było tragicznymi przeży-
ciami związanymi z ucieczką Pani Czechowej 
z 8-letnią córeczką Hanią przed wysyłką do Ro-
sji. Podążając po wybuchu wojny za Wojskiem 
Polskim na wschód, dotarły z grupą innych 
kobiet i dzieci do Włodzimierza Wołyńskiego, 
gdzie znajdowali się już Rosjanie. O grożącym 
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Polkom niebezpieczeństwie zostały uprzedzone przez jednego z żołnierzy Ar-
mii Radzieckiej. Dzięki jego sympatii do Hani przedostały się szczęśliwie na 
tereny wolne od sowieckich wpływów. Tak się uratowały. Wojnę przeżyły 
w okupowanej przez Niemców Polsce.

Po przyjeździe do Szczecina w 1945 roku Hania Czechówna rozpoczęła 
naukę w pierwszej szkole średniej w Szczecinie przy al. Piastów (dzisiejsze 
Liceum nr 1), kierowanej przez panią dyrektor Janinę Szczerską. Absolwentki 
pierwszych roczników tej szkoły nazywają siebie szczerytkami. Ona sama też 
tak się określała. We wrześniu 2005 roku Hania, pomimo słabości wynika-
jących z ciężkiej choroby, przyjechała wraz z mężem na uroczystości 60-lecia 
Liceum nr 1 w Szczecinie. Wiem, że bardzo chciała przyjechać do Szczecina 
także w 2006 roku na zjazd z okazji 60-lecia swojej Alma Mater, której spad-
kobiercą jest dzisiejszy Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Niestety nie było Jej to dane.

Hania była bardzo związana ze Szczecinem różnego rodzaju więzami, 
wynikającymi z tego, że tutaj spędziła swoje młode lata. Tutaj dojrzewała i tu-
taj zdobywała wykształcenie średnie i wyższe. Maturę zdała z wyróżnieniem 
w 1950 roku. Jednocześnie ukończyła średnią Szkołę Muzyczną w Szczecinie. 
Okres nauki w gimnazjum i liceum wypełniony był obowiązkami uczen-
nicy i harcerki – drużynowej I żeńskiej drużyny harcerskiej w Szczecinie. 
Po maturze Hania chciała studiować medycynę, ale ze względu na pocho-
dzenie społeczne i kontakty Ojca z osobami wracającymi po zakończeniu 
wojny z Zachodu, droga do tych studiów została przed nią zdecydowanie 
zamknięta. Rozpoczęła więc studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szcze-
cinie, przy ul. Mickiewicza 66 (stary budynek dzisiejszego Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania US). Dyplom ukończenia studiów I-stopnia 
uzyskała w 1953 roku, a studia II-stopnia ukończyła i tytuł magistra otrzy-
mała w 1955 roku (oba dyplomy na ocenę bardzo dobry). W czasie studiów na 
WSE w Szczecinie udzielała się społecznie w Zrzeszeniu Studentów Polskich 
(ZSP). Zajmowała się głównie sprawami kultury. Poza tym była członkiem 
chóru i zespołu tanecznego, które istniały w tamtych latach przy macierzystej 
uczelni. 

Jeszcze w czasie studiów w WSE, w 1954 roku rozpoczęła pracę jako 
młodszy asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej. W kolejnych latach zajmo-
wała stanowiska asystenta, st. asystenta i adiunkta. Stopień doktora nauk eko-
nomicznych uzyskała w 1965 roku na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
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Transportu Politechniki Szczecińskiej, który w 1985 roku stał się istotną czę-
ścią Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Pamiętam obronę doktorską mgr Hanny Jabłońskiej, dzień bardzo uro-
czysty. Pamiętam też czerwone róże, które dr Hanna Jabłońska w tym dniu 
dostała od nas – od swoich studentów z kierunku Ekonomicznego Transportu 
i z kierunku Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Hania była bowiem 
osobą znaną i powszechnie lubianą przez kolejne roczniki braci studenckiej. 
Wynikało to z kontaktów, jakie Hanka nawiązywała z młodzieżą akademic-
ką podczas pracy dydaktycznej oraz w czasie wieloletniej działalności w Zrze-
szeniu Studentów Polskich. Przez 15 lat Hania pełniła w ZSP różne funkcje. 
Była m.in. wiceprzewodniczącą Rady Okręgowej, odpowiedzialną za sprawy 
kultury. Była zapalonym animatorem kultury studenckiej. Z Jankiem Szy-
rockim patronowała powstawaniu Chóru Politechniki Szczecińskiej. Za pra-
cę w organizacji studenckiej została przez władze naczelne SZP wyróżniona 
Złotą Odznaką i wpisem do Złotej Księgi. 

Swoją pasję działania w sferze kultury studenckiej i swoje doświadcze-
nia przeniosła Hania na obszar miasta i województwa szczecińskiego. Była 
wieloletnim działaczem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury (STK). Współ-
pracowała na tym polu m.in. z wojewodą Marianem Łempickim i z redak-
torem Karolem Czejarkiem. Według Karola Czejarka była osobą, która kła-
dła nacisk na rozwój życia kulturalnego w terenie, której ambicją było takie 
działanie, aby ludzie w terenie tworzyli zalążki własnej kultury. W 1966 roku 
została delegatem środowiska szczecińskiego na Kongres Kultury Polskiej.

Swoją karierę zawodową na uczelni szczecińskiej dr Hanna Jabłońska-
Skinder dzieliła między pacę dydaktyczna i naukową. W polu Jej zaintere-
sowań dydaktycznych i badawczych znajdowały się problemy gospodarki 
kapitalistycznej i krajów rozwijających się. Była m.in. współautorką kilku 
edycji przewodników dydaktycznych dla studentów dziennych i zaocznych, 
wspólnie z dr Tadeuszem Obrębskim. Wyniki własnych badań naukowych 
publikowała Hania w licznych artykułach. W latach 1970–1973 uczestni-
czyła w realizacji tematu węzłowego (11.1.1.) prowadzonego w Instytucie 
Nauk Ekonomicznych i Społecznych przez prof. Józefa Rutkowskiego. Była 
wyłączną autorką jednego z podtematów wspomnianego tematu węzłowego. 
Wyniki swojej pracy zawarła w rozprawie habilitacyjnej opublikowanej w Ze-
szytach Naukowych Politechniki Szczecińskiej w 1972 roku (Warunki procesu 
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akumulacji w krajach afrykańskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczeciń-
skiej nr 139, Szczecin 1972, Prace monograficzne. Praca habilitacyjna). 

Karierę zawodową w Szczecinie zakończyła Hania z końcem września 
1974 roku na stanowisku adiunkta, pełniąc równocześnie funkcję wicedy-
rektora Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Szcze-
cińskiej. 

W 1974 roku Hania wraz z rodziną wyjechała na stałe ze Szczecina do 
Warszawy i tam kontynuowała pracę zawodową. Z nauczyciela akademickie-
go i pracownika naukowego przekształciła się w planistę i koordynatora roz-
woju szkolnictwa wyższego. Przez 15 lat (1974–1989) Hania była sekretarzem 
naukowym w Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkol-
nictwa Wyższego w Warszawie. Współpracowała w tych latach z wybitnymi 
ludźmi – przewodniczącym Rady Instytutu prof. Janem Szczepańskim oraz 
dyrektorem Instytutu – prof. Janem Kulczyńskim. Wysokie kompetencje 
i fachowość Hani tworzyły podstawę do rozwoju Jej działalności w ówczesnej 
strukturze organizacyjnej. Znajomość przedmiotu i szeroka wiedza Hani na 
tematy związane ze szkolnictwem wyższym w Polsce, w Europie i na świecie 
znalazły swój wyraz w postaci kilkunastu artykułów zamieszczonych m. in. 
w czasopiśmie fachowym „Życie Szkoły Wyższej” w latach 1980–1990. Były 
to publikacje w języku polskim i obcojęzyczne. Dotyczyły m.in. porównań 
międzynarodowych, perspektyw szkolnictwa wyższego, jego związków z go-
spodarką i ekwiwalencji studiów i dyplomów. 

Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyż-
szego w Warszawie został rozwiązany w 1989 roku jako relikt przeszłości, 
prawdopodobnie z powodu słowa „polityka” użytego w nazwie instytu-
tu. W tym samym czasie, w związku z ratyfikacją przez Polskę Konwen-
cji UNESCO o uznawaniu studiów i dyplomów w szkolnictwie wyższym 
Krajów Rejonu Europy, Minister Edukacji Narodowej mianował dr Hannę 
Jabłońską-Skinder swoim pełnomocnikiem do realizacji zadań wynikających 
z tzw. Konwencji Paryskiej. Natomiast przedstawiciele wszystkich krajów 
europejskich wybrali ją wiceprezydentem, a następnie prezydentem Komi-
tetu Regionalnego ds. Europejskiej Konwencji UNESCO, które to obowiąz-
ki Hania pełniła do 1990 roku. Ukoronowaniem zawodowej kariery Hani 
była zapewne, obok pełnionych funkcji, także obszerna publikacja książkowa 
stanowiąca rodzaj encyklopedii na temat szkolnictwa wyższego w krajach 
regionu Europy. Region ten obejmuje nie tylko europejskie kraje Zachodu 
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i Wschodu, ale także Australię i Kanadę. Książka ta ukazała się w 1992 roku 
i została napisana przez Hanię wspólnie z prof. Ulrichem Teichlerem (H. Ja-
błońska-Skinder, U. Teichler, Handbook of higher education diplomas in Eu-
rope, UNESCO, European Center for Higher Education – CEPES. Wyd. 
K.G. Saur Munchen, London, New York, 1992, ss. 304). 

W 1990 roku Hania wycofała się z czynnego życia zawodowego. Pozo-
stała w niej jednak ogromna witalność, otwarcie na życie i na sprawy drugie-
go człowieka. Pamiętała o ludziach, o szkole średniej, o macierzystej uczelni 
i o Szczecinie. Dowody tego dawała przez całe swoje życie. 

Ciepły, życzliwy człowiek, przyjaciel młodzieży, opiekunka słabych, 
pełna inicjatyw organizatorka, osoba o dużym poczuciu humoru, pamiętają-
ca zawsze o swoich szczecińskich korzeniach, uczestniczka wszystkich moż-
liwych zjazdów koleżeńskich, nierozpieszczana przez życie, silna osobowość. 
Przez długie lata zmagała się z ciężką chorobą. Zmarła w Warszawie 28 maja 
2006 roku. Pogrzeb odbył się 5 czerwca na Cmentarzu Komunalnym w War-
szawie (Wólka Węglowa). Będzie nam Jej brakowało. Może być wzorem dla 
wielu z nas. 

Bożena Schnotale-Bednarek

Pro Memoria Hanna Jabłońska Skinder 

Hanna Jabłońska-Skinder z domu Czechówna wychowywana była w ro-
dzinie oficera Wojska Polskiego, w duchu patriotycznym. Miała szczęśliwe 
dzieciństwo w Toruniu przez kilka przedwojennych lat. Jako jedynaczka była 
szczególnie kochana przez swoich rodziców. Tę miłość oraz troskę odwzajem-
niała im z pełnym oddaniem do końca ich dni.

Wybuch wojny z Niemcami zmusił młodą Mamę i małą Hanię do 
ucieczki z Torunia, na drugi kraniec Polski – na Rzeszowczyznę. Groziło 
im bowiem śmiertelne niebezpieczeństwo. Apokaliptyczna brutalność Niem-
ców wobec Polaków została ujawniona zwłaszcza na pograniczu pomorskim. 
W każdym niemal mieście: Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Brodnicy, 
Nowym Mieście n/Drwęcą, Lubawie i innych, w pierwszych dniach wojny, 
jawnie bądź skrycie, bez jakiegokolwiek sądu – rozstrzeliwano masowo zna-
nych i szanowanych obywateli Rzeczypospolitej.
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Rozdarcie rodziny na ponad pięć lat, borykanie się z warunkami okupa-
cji i świadomość uwięzienia męża w ciężkim obozie jenieckim w Woldenber-
gu nie załamało mamy Hani. Dzięki dzielności i zaradności życiowej swojej 
mamy Hania była tak wychowywana i kształcona, że po wojnie, bez opóź-
nień i zaległości rozpoczęła naukę już w Szczecinie, w najlepszym Liceum 
Janiny Szczerskiej, w klasie o profilu humanistycznym. Szkołę tę chlubnie 
ukończyła w 1950 roku.

Studia wyższe – pierwszego stopnia odbyła w latach 1950–1953, a studia 
magisterskie w latach 1954–1955 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szcze-
cinie. 

Jako bardzo dobra studentka i absolwentka otrzymała od prof. Józe-
fa Rutkowskiego propozycję pozostania na Uczelni i podjęcia obowiązków 
dydaktycznych oraz badawczych w instytucie Nauk Ekonomicznych i Spo-
łecznych. W owym czasie każdy absolwent, wobec ogromnego deficytu kadr 
z wyższym wykształceniem, otrzymywał po kilka propozycji pracy, także ta-
kich, za które wynagrodzenie było bardziej atrakcyjne od tego, jakie mogła 
zaoferować uczelnia.

Na szczęście nie zwiodły Jej miraże lepszej pozycji ekonomicznej i po-
zostając na uczelni wykonywała pracę, która była Jej autentycznym powoła-
niem i dawała Jej radość i szczęście. W dydaktykę wkładała talent i serce. Była 
przez swoich studentów bardzo lubiana. Stawiała im wysokie wymagania. 
Cieszyła się ich uznaniem i miała u nich autorytet. Studenci zabiegali o to, 
by mieć z Nią ćwiczenia, seminaria i wykłady, bo wyczuwali, że prowadzi je 
z polotem, „iskrą Bożą”, zawsze świetnie do nich przygotowana. Była przy 
tym kobietą urodziwą, interesującą, klasycznie zgrabną, dowcipną, a znaczna 
część słuchaczy podkochiwała się w Niej. Interesowała się losem każdego ze 
swoich studentów. W trudnej sytuacji życiowej zawsze gotowa była im słu-
żyć radą i pomocą jako nauczyciel akademicki i jako wicedyrektor Instytutu 
Nauk Ekonomicznych i Społecznych ds. Dydaktycznych.

Po przeniesieniu się do Warszawy w 1974 roku podjęła pracę w Insty-
tucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie jako docent 
i Sekretarz Naukowy, wykonując ją do momentu przejścia na emeryturę.

W pracy badawczej Jej zainteresowania koncentrowały się na najważ-
niejszych problemach nierozwiązanych dotychczas zadawalająco przez nauki 
ekonomiczne i społeczne, a więc na: 
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 – dysproporcji w rozwoju gospodarczym bogatych i biednych obszarów 
świata, ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu afrykańskiego,

 – poszukiwaniu źródeł kapitału jako warunku wydźwignięcia się z za-
cofania krajów biednych,

 – nadmiernych różnicach w poziomach skolaryzacji społeczeństw, co 
utrudnia stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego,

 – wzajemnych niedostosowaniach sfery edukacji i sfery pracy, co ha-
muje rozwój i powoduje nieracjonalne wykorzystywanie zasobów 
oraz wymaga ciągłego poszukiwania środków i metod łagodzenia 
tych niedostosowań,

 – porównywalności programów, dyplomów i stopni w systemach szkol-
nictwa wyższego Europy jako warunku ich powszechnego uznawa-
nia bez konieczności uciążliwych nostryfikacji, co ułatwia między-
narodową mobilność kadr i ich lepsze wykorzystanie oraz stymuluje 
rozwój społeczny i gospodarczy.

Badanie wyżej wymienionych problemów było podstawą opracowania 
przez Hannę około 180 publikacji, w tym książek i artykułów w większości 
wydawanych w językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyj-
skim. Trafiały one do światowych zasobów informacji naukowej m.in. w Pa-
ryżu, Monachium, Londynie. Celem Jej poszukiwań było badać problemy, by 
móc je rozwiązywać z pożytkiem dla ludzi w wymiarze międzynarodowym 
i globalnym. 

Miała naturalny dar wykonywania pracy kierowniczej. Umiała zjed-
nywać sobie ludzi i pozyskiwać kompetentne zespoły i osoby do realizacji 
ciekawych projektów, w których uczestniczyli m.in. znani i cenieni badacze, 
tacy jak prof. M. Debeauve z Sorbony, prof. U. Eichler z Centrum Badań nad 
Szkolnictwem Wyższym w Kassel, prof. M. Carnoy ze Stanford University, 
dr Bikas Sanyal z Międzynarodowego Instytutu Planowania Oświaty w Pa-
ryżu.

Jej zainteresowania wykraczały poza obowiązki nauczyciela akademic-
kiego. Pasją Jej była działalność społeczna w dziedzinie kultury. Jako nie-
zrównana inspiratorka rozbudzania wszechstronnych zainteresowań kul-
turalnych w szczecińskim środowisku studenckim inicjowała powstawanie 
klubów, zespołów teatralnych, tanecznych, kabaretowych, chóralnych i róż-
nych grup zainteresowań. Niektóre z nich uzyskały ogólnopolską i międzyna-
rodową sławę. Najbardziej trwale i emocjonalnie była związana ze światowej 
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sławy Chórem Politechniki Szczecińskiej i jego znakomitym twórcą i dyry-
gentem Jasiem Szyrockim. Współorganizowała interesujące imprezy i kon-
kursy. W jednym z nich ujawnił się właśnie w Szczecinie niezwykły talent 
wokalny, obecnie światowej sławy tenora operowego – Wiesława Ochmana, 
z wykształcenia inżyniera ceramika.

Od powstania Zrzeszenia Studentów Polskich zawsze intensywnie dzia-
łała w obszarze kultury jako członek Rady Uczelnianej, członek Komitetu 
Wykonawczego i wiceprzewodnicząca Rady Okręgowej, członek Komisji 
Kultury Rady Naczelnej, członek Delegacji na Kongres Międzynarodowego 
Związku Studentów w Pradze w 1956 roku.

Była człowiekiem nietuzinkowym, pełnego wymiaru, ciekawa ludzi 
i świata, różnorodności kultur i cywilizacji. By je poznawać, odbywała po-
dróże nie tylko służbowe, ale liczne prywatne. Wykształcona i utalentowana 
muzycznie grała sama świetnie na fortepianie, była miłośniczką opery, baletu, 
teatru i dobrego kina. Znała na pamięć libretta większości oper i znaczne par-
tie ich partytur, a także nazwiska i imiona najznakomitszych ich wykonaw-
ców. Zawsze marzyła o tym, by społeczeństwa żyły w pokoju, nie odgradzały 
się ani izolowały nawzajem, a współpracowały między sobą w dziedzinie kul-
tury, edukacji, nauki i gospodarki.

Wspólnie z mężem Leszkiem Skinderem, znanym dziennikarzem spor-
towym i działaczem na rzecz Grodna i Wilna, prowadziła Hania dom otwar-
ty i gościnny. Przewijali się przez ten dom nie tylko przyjaciele i koledzy, 
ale także znajomi z różnych stron Polski i świata. Serdeczność gospodarzy, 
swoboda wymiany myśli i nieskrępowane dysputy przyciągały do ich ogniska 
domowego wielu interesujących ludzi.

Hanna odeszła przedwcześnie tam, skąd nikt nie ma powrotu, ale ser-
deczna pamięć o Niej pozostanie wśród nas.

Tadeusz Obrębski
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Janusz Jamroga
(1944–1996)

11 kwietnia 1996 roku z bólem uczestniczy-
liśmy w pogrzebie Profesora Janusza Jamro-
gi. Zmarł nagle w trakcie wykładu, a więc na 
„posterunku pracy”, pracy, którą kochał i której 
był niewolnikiem. Miał zaledwie 52 lata i przed 
sobą okres największych osiągnięć i zaszczytów 
pracownika naukowego.

Profesor dr hab. Janusz Jamroga był absol-
wentem Wydziału Morskiego Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Sopocie (obecnie Uniwersy-
tet Gdański). W 1967 roku po odbytym sta-
żu w Stoczni Gdańskiej rozpoczął pracę na 
stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki  
i Organizacji Przedsiębiorstw pod kierunkiem 
profesora dr. hab. Alfreda Czermińskiego, któ-
rego zawsze traktował z szacunkiem przysługu-
jącym mistrzowi.

W 1973 roku obronił pracę doktorską  
Cybernetyczny model przedsiębiorstwa w gospo-
darce socjalistycznej i objął kierownictwo Zakła-
du Podstaw Zarządzania w Instytucie Organi-
zacji i Zarządzania. Następnie pełnił obowiązki 
zastępcy dyrektora tegoż Instytutu przez trzy 
kadencje.
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W 1984 roku po kolokwium habilitacyjnym nad rozprawą Uwarun-
kowania sprawności kierowania otrzymał stopień doktora habilitowanego. 
W 1989 roku przeniósł się do Szczecina i podjął pracę na Wydziale Ekono-
micznym Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku kierownika Zakładu 
Teorii Organizacji i Zarządzania, który dzięki staraniom Profesora uzyskał 
samodzielność jako Katedra Organizacji i Zarządzania.

Profesor Janusz Jamroga był wybitnym specjalistą z teorii organizacji 
i zarządzania. Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt prac. Główne 
zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się na strukturach organi-
zacyjnych firm, systemach zarządzania, patologiach organizacji, kierowaniu 
zespołami ludzkimi. Dowodem uznania ze strony środowiska był wybór Pro-
fesora na członka Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Szczególną aktywność Profesor Janusz Jamroga wykazywał w sferze dy-
daktyki. Był bardzo cenionym i lubianym przez studentów wykładowcą. Nie-
strudzenie angażował się w doskonalenie procesu kształcenia. Był współorga-
nizatorem kierunku Zarządzanie i Marketing, organizatorem i kierownikiem 
Podyplomowego Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem w Pomorskiej Filii 
Polskiej Fundacji Promocji Kadr, Studium Podyplomowego Zarządzania 
w Budownictwie na Politechnice Szczecińskiej. Był prorektorem ds. dydakty-
ki Zachodniopomorskiej Szkoły Businessu. Wychodząc z założenia, że nauka 
organizacji i zarządzania musi mieć bliskie związki z praktyką, był aktyw-
nym i bardzo cenionym konsultantem wielu firm i prezesem firmy konsul-
tingowej POLKADR. Przez wiele lat był aktywnym członkiem Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Od 1985 roku był członkiem Pre-
zydium Zarządu Głównego, a także wiceprezesem Oddziału w Szczecinie. 
Mimo absorbującej pracy naukowo-dydaktycznej znajdował czas na działal-
ność społeczną na rzecz lokalnej społeczności, czego najlepszym przykładem 
było pełnienie funkcji członka Rady Miasta Szczecina.

Profesor Janusz Jamroga ponad wszystko był wspaniałym człowiekiem 
i kolegą. Zawsze pogodny, życzliwy, gotowy do kompromisu i pomocy in-
nym. Takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Jan Karwowski
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Ludwik Janiszewski
(1927–1998)

... twórca szczecińskiej socjologii  
akademickiej

W ciągu minionych 30 lat ponad 3000 studen-
tów ukończyło w Uniwersytecie Szczecińskim 
socjologię. Obecna kadra Instytutu Socjologii 
liczy 21 pracowników naukowo-dydaktycz-
nych, w tym 9 samodzielnych pracowników na-
ukowych oraz 10 doktorów. 

Twórcą szczecińskiej socjologii akademic-
kiej był Ludwik Janiszewski – pierwszy tytular-
ny profesor socjologii na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych Polski. Był animatorem i organi-
zatorem szczecińskiego środowiska socjologicz-
nego, inspiratorem wielu badań, konferencji 
i publikacji, promotorem prac magisterskich 
i doktorskich. Dorobek naukowy Profesora 
Ludwika Janiszewskiego obejmuje ponad 200 
publikacji wydanych w kraju i za granicą. Był 
samodzielnym autorem 23 monografii oraz 
współautorem 8 dalszych. 

Doskonale pamiętamy Profesora Ludwika 
Janiszewskiego. Był osobą wyjątkową, o wyraź-
nych cechach osobowościowych, oddziałujących 
na wszystkich, którzy kiedykolwiek się z nim 
zetknęli. Cechami tymi były: wytrwałość i su-
mienność, tolerancja i życzliwość, nowatorstwo 
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i konsekwencja. Postaramy się przybliżyć postać Profesora, którego brak od-
czuwamy bardzo osobiście.

Perseverantia

Ludwik Janiszewski urodził się 25 sierpnia 1927 roku w Otorowie, w rodzinie 
o bogatych tradycjach patriotycznych i niepodległościowych. Jego pradziadek 
brał udział w powstaniu styczniowym, a ojciec w powstaniu wielkopolskim 
i wojnie antybolszewickiej.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Wyrzysku (1934–1939). Od maja 
1941 do stycznia 1945 roku był więziony w obozie hitlerowskim w Potuli-
cach, w tzw. Außenkommando. Podobnie jak całe ówczesne młode pokole-
nie, naukę rozpoczętą przed wojną mógł kontynuować dopiero po jej zakoń-
czeniu. Jesienią 1945 roku ukończył w Wyrzysku, w trybie przyspieszonym, 
dwie ostatnie klasy szkoły powszechnej. W 1947 roku jako eksternista zdał 
w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy tzw. małą maturę. Dwa 
lata później, w tej samej szkole, zdał dużą maturę. Po maturze podjął studia 
filologii polskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wy-
bór filologii był konsekwencją wcześniejszych zainteresowań literackich oraz 
marzeń o zostaniu pisarzem. Studia te rozbudziły wcześniejsze zaintereso-
wania filozofią. Z tego okresu Profesor wspominał m.in. profesora Tadeusza 
Czyżowskiego, Henryka Elzenberga. W latach 1952–1954 studiował filozo-
fię na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególnie zainteresowany był logiką, 
metodologią, klasyczną filozofią niemiecką, zwłaszcza dziełami Hegla i Kan-
ta, z filozofów współczesnych natomiast Teilharda de Chardin.

Po zakończeniu studiów planował pracować naukowo i pozostać w War-
szawie. Pojawiła się jednak propozycja pracy w Szczecinie (obowiązywały 
wówczas nakazy pracy), związana z możliwością otrzymania mieszkania. 
Od ojca, który przed pierwszą wojną światową służył tu w wojsku pruskim 
słyszał, że to bardzo piękne miasto, zresztą od dzieciństwa marzył o morzu. 
Do Szczecina przyjechał 11 lipca 1954 roku. Jak często wspominał, miasto 
zrobiło na nim ogromne wrażenie (choć zaskoczony był jego odległością od 
morza i brakiem uniwersytetu) i mimo że nie otrzymał obiecanego mieszka-
nia, osiadł w Szczecinie. Rozpoczął pracę w I Studium Nauczycielskim, pro-
wadził również zajęcia dydaktyczne w innych szkołach i uczelniach: Wyższej 
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Szkole Inżynierskiej (1955–1957), II Studium Nauczycielskim (1958–1962), 
Technikum Wychowania Fizycznego (1960–1962). 

Zafascynowany filozofią kantowską i heglowską przygotowywał w Uni-
wersytecie Warszawskim dysertację doktorską. Było to ówcześnie, w okresie 
stalinizmu, swoistą deklaracją ideową, wyraźnym wskazaniem poszukiwań, 
innej niż marksizm, drogi naukowego poznania.

Nagła śmierć promotora uniemożliwiła ukończenie doktoratu, zaś zgro-
madzone materiały uległy zniszczeniu. Jak wspominał Profesor „z przeraże-
niem patrzyłem, jak moja praca na temat recepcji Hegla w krajach Europy 
Wschodniej została po prostu zjedzona (przez myszy)”1. Był to już jednak 
okres popaździernikowej odwilży i z zadekretowanego zapomnienia wróciła 
na uniwersytety socjologia, dyscyplina rozwijająca się bardzo prężnie w okre-
sie międzywojennym. Reaktywowano ją najpierw w Łodzi i Warszawie, póź-
niej Krakowie, a wreszcie w Poznaniu, gdzie utworzono placówkę naukowo- 
-badawczą – Instytut Zachodni. Na jego wzór powstał w Szczecinie w 1961 
roku Instytut Zachodnio-Pomorski, z którym Ludwik Janiszewski blisko 
współpracował. 

W tym czasie publikowanych było wiele prac socjologów amerykań-
skich, ponownie sięgano do dorobku polskiej socjologii międzywojennej, 
wreszcie pojawiły się nowe, oryginalne prace polskich socjologów najmłod-
szego pokolenia: Jana Szczepańskiego, Józefa Chałasińskiego, Stanisława 
i Marii Ossowskich, Stefana Nowaka, Antoniny Kłoskowskiej, Adama Sa-
rapaty, Adama Podgóreckiego i wielu innych. Ludwik Janiszewski w tym 
okresie podjął własny temat badawczy – socjologiczną problematykę zawodu 
marynarza i rybaka. 

Kiedy w połowie lat sześćdziesiątych trafił na seminarium prof. Wła-
dysława Markiewicza, miał już właściwie ukończoną pracę. W ramach pro-
wadzonych badań, zgodnie z najnowszymi trendami socjologii empirycznej, 
w 1966 roku przeprowadził na statku rybackim ukrytą obserwację uczestni-
czącą. Podczas połowów na Morzu Północnym pracował jako pomocnik ku-
charza, na najniższym stanowisku na statku, doświadczając wielu trudnych 
sytuacji.

1 Historia socjologii polskiej w autobiografiach. Cz. 2, Ludwik Janiszewski – autobiografia, red. 
T. Rzepa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1997.
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W 1967 roku obronił w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 
pracę doktorską Postawy rybaków dalekomorskich wobec wykonywanego zawo-
du. Ta obszerna monografia została opublikowana przez Instytut Zachodni 
rok później pod tytułem Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne.

W kolejnych latach prowadził liczne badania, dużo publikował, a przede 
wszystkim z dużym uporem organizował środowisko socjologiczne. W Insty-
tucie Zachodnio-Pomorskim kierował pracami Sekcji Socjologiczno-Demo-
graficznej, założył koło, a później oddział Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego. Utworzył w Wyższej Szkole Pedagogicznej Zakład Socjologii, do 
którego pozyskał absolwentów akademickiej socjologii. 

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zainicjował pro-
wadzone później przez wiele lat badania nad rodzinami ludzi morza. Rezul-
tatem tych studiów i badań było wiele artykułów i dwie niezwykle ważne 
monografie. Pierwsza z nich, Rodzina marynarzy i rybaków dalekomorskich. 
Studium Socjologiczne, stała się podstawą rozprawy habilitacyjnej, która odby-
ła się w 1976 roku w UAM w Poznaniu. Druga to Sukces małżeński w rodzi-
nach marynarzy. Studium socjologiczne (1986). Jak stwierdził prof. Z. Tyszka: 
„Osiągnięciem Autora jest to, że udało mu się wnikliwie określić specyfikę 
małżeństw i rodzin ludzi morza w analizowanych przez niego zakresach. 
Niektóre stwierdzenia mają charakter uniwersalny, można je zastosować do 
innych kategorii rodzin”2.

Benignitatem

Na credo życiowe Profesora składały się trzy najważniejsze wartości, zaczerp-
nięte z filozofii starożytnej: prawda, dobro i piękno. Ludwik Janiszewski uwa-
żał, że dzięki prawdzie można poznać rzeczywistość, eliminować niewiedzę, 
przeciwstawiać się fałszom. Dobro stanowi podstawę moralności ludzkiej, 
piękno zaś wyraża się w symetrii i właściwych proporcjach rzeczy, w charak-
terach i czynach ludzi, uczy wrażliwości estetycznej i tego, jak unikać brzydo-
ty. Wrażliwości na piękno uczyła Profesora artystycznie uzdolniona mama, 
która rozbudziła w swoich dzieciach miłość do literatury pięknej, malarstwa, 
uczyła postrzegać świat w jego naturalnym pięknie. Tym niezmiennym 

2 R. Woźniak, Ludwik Janiszewski jako badacz socjologii morskiej (25.08.1927–15.07.1998), 
„Studia Sociologica” 1998, nr 10, Szczecin.
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zasadom towarzyszyła wiara, optymizm, poczucie humoru i autoironia. Jak 
twierdził Profesor, wartości te pomagały mu przetrwać trudne chwile, były 
wyznacznikiem drogi życiowej i przekładały się na Jego życie rodzinne i za-
wodowe.

Rodzina stanowiła dla Profesora wartość szczególną. Razem z żoną Ja-
dwigą tworzyli rodzinę, w której wzajemne relacje nacechowane były miło-
ścią, ciepłem, życzliwością. Podobnie było w Jego domu rodzinnym, gdzie 
życzliwość i tolerancja wyznaczały codzienność. Osobami, które odegrały 
szczególną rolę w kształtowaniu osobowości Profesora – jak sam twierdził – 
byli : ojciec, matka i dziadek ze strony matki. Podobną rolę odegrał Ludwik 
Janiszewski w swojej rodzinie, wywierając znaczący wpływ na osobowość 
swojej córki Marii i w pewnym stopniu wnuków – Michała i Macieja. Bliscy 
sprawili, że czuł się człowiekiem szczęśliwym.

Często mawiał: „człowiek zapracowany ma na wszystko czas”. Profesor 
był człowiekiem zapracowanym i miał na wszystko czas – nie tylko na pracę 
i życie rodzinne, ale także życie towarzyskie. Państwo Janiszewscy prowadzili 
dom otwarty, jak wspomina Pani Jadwiga „drzwi się nigdy nie zamykały, 
a telefon ciągle dzwonił”3. 

Profesor również znajdował czas dla swoich uczniów i współpracowni-
ków, a Jego relacje z nami miały charakter osobisty. Podmiotowo traktował 
wszystkich, także, a może przede wszystkim, studentów i młodszych kole-
gów. Wspierał nas i ukierunkowywał nie tylko w sprawach naukowych, ale 
także prywatnych – był i jest naszym autorytetem. Dbałość o kształtowanie 
więzi koleżeńskich wśród pracowników spowodowała, że więzi te, mimo nie-
obecności Profesora, podtrzymujemy do dzisiaj. Co roku 15 lipca, w rocznicę 
śmierci Ludwika Janiszewskiego, spotykamy się przy Jego grobie i są to nasze 
spotkania z Mistrzem.

Innovatione

Od połowy lat siedemdziesiątych Profesor rozwijał i propagował nową sub-
dyscyplinę socjologiczną – socjologię morską, opartą na autorskiej koncepcji 
marynizacji. Jak pisał W. Markiewicz: „Jest niewątpliwie Jego zasługą, iż ta 

3 Wywiad z Panią Jadwigą Janiszewską z 22 listopada 2014 roku.
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subdyscyplina socjologiczna została w Polsce wylansowana. On wykoncypo-
wał dla niej określone założenia teoretyczno-metodologiczne i wypracował 
odpowiednie techniki badań empiryczno-terenowych, wprowadził też polską 
socjologię morską na ‘rynek’ światowy”4.

Z inicjatywy Ludwika Janiszewskiego powstał w Instytucie Filozofii 
i Socjologii PAN Zakład Socjologii Morskiej, który funkcjonował w Szczeci-
nie w latach 1979–1990. Zakład prowadził wiele badań, także praktycznych, 
ale przede wszystkim stał się ośrodkiem skupiającym socjologów prowadzą-
cych badania naukowe. Założone przez Niego „Roczniki Socjologii Mor-
skiej” ukazują się do dziś także w wersji anglojęzycznej („Annuals of Marine 
Sociology”).

Profesor był organizatorem życia akademickiego. W latach 1968–
1973 pracował w filii Uniwersytetu Adama Mickiewicza – Wyższej Szkole 
Nauczycielskiej, początkowo jako adiunkt, a później docent, pełniąc od 1969 
roku funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego. Po 1973 roku, po prze-
kształceniu WSN w samodzielną Wyższą Szkołę Pedagogiczną, przez dwie 
kolejne kadencje był dziekanem Wydziału Humanistycznego. Działalność 
naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora, kształtująca środowisko 
socjologiczne, umożliwiła utworzenie Instytutu Socjologii w ramach powo-
łanego w 1985 roku Uniwersytetu Szczecińskiego. Ludwik Janiszewski został 
dyrektorem Instytutu. Funkcję tę pełnił przez 10 lat, zawsze poddając się pro-
cedurze demokratycznych (tajnych) wyborów na to stanowisko. Z Jego inicja-
tywy zaczęto wydawać w Instytucie zeszyty naukowe „Studia Sociologica”.

Po 1990 roku, w związku z zaistniałymi zmianami geopolitycznymi, 
z ogromnym zaangażowaniem podjął badania nad stosunkami polsko-nie-
mieckimi. Mimo traumatycznych doświadczeń z okresu drugiej wojny 
światowej koncentrował się na teraźniejszości i przyszłości relacji polsko- 
-niemieckich. W 1993 roku z Jego inicjatywy powstało Polsko-Niemieckie 
Towarzystwo Naukowe „Europa Regionum”, którego został przewodni-
czącym. Był redaktorem naczelnym wydawanego w dwujęzycznej, polsko- 
-niemieckiej, wersji rocznika „Europa Regionum”. Pismo jest wydawane na-
dal przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, co świadczy 
o wizjonerstwie i trwałości podejmowanej przez Profesora problematyki.

4 R. Woźniak, Ludwik Janiszewski...
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Ludwik Janiszewski swymi pasjami naukowymi zarażał innych, zwłasz-
cza młodych pracowników naukowych. Kierował wieloma przedsięwzięciami 
naukowymi, ale znajdował czas do dyskusji nad każdym pomysłem, zwłasz-
cza takim, który był rezultatem pasji i zaangażowania poznawczego.

Włodzimierz Durka, Anna Nowak i Regina Thurow
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Kazimierz Jaskot
(1936–2005)

nauczyciel – badacz – społecznik

Pisaniu informacji biograficznych o tych, 
których nie ma już wśród nas, towarzyszy za-
sada De  mortuis aut bene, aut nihil. Sentencja 
ta sprawia, że trudno uniknąć hagiograficznej 
narracji, zwłaszcza gdy mówi się o osobie, która 
odcisnęła silne piętno na krajobrazie akademic-
kim i w karierach naukowych licznego grona 
współpracowników. Taką właśnie osobą był 
Profesor Kazimierz Jaskot. Dla szerokiego gro-
na ludzi był doradcą, mentorem, superviserem 
i opiekunem spolegliwym (w znaczeniu, jakie 
temu wyrażeniu nadał Tadeusz Kotarbiński). 
Miał znakomitą pamięć, ale nie był pamiętliwy. 
W tym krótkim szkicu biograficznym przedsta-
wiam Profesora w najbardziej znaczących dla 
Jego działalności rolach, a mianowicie: nauczy-
ciela, badacza, społecznika i menedżera, organi-
zatora pracy zespołów i uczelni. Jakkolwiek sta-
ram się rysować obiektywny obraz Osoby, moje 
refleksje obciążone są subiektywizmem. Bazują 
bowiem głównie na osobistych doświadcze-
niach gromadzonych w formalnych i nieformal-
nych relacjach trwających 33 lata (1972–2005). 
Kazimierz Jaskot wszak był moim pierwszym i, 
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do czasu uzyskania przeze mnie tytułu naukowego, jedynym przełożonym. 
Jestem Jego pierwszą doktorantką. Od Niego uczyłam się jak być nauczy-
cielem akademickim, promotorem rozpraw doktorskich, recenzentem prac 
awansowych, jak uczestniczyć w życiu uczelni i środowiska naukowego 
i oświatowego. 

W szkicu tym rezygnuję z chronologicznego przedstawiania biografii 
Profesora na rzecz układu treści skoncentrowanych na kluczowych polach 
Jego aktywności w środowisku akademickim. 

Dane biograficzne

Kazimierz Wincenty Jaskot urodził się 22 stycznia 1936 roku w miejscowości 
Stara Wieś w powiecie Krasnystaw. Dzieciństwo spędził w środowisku wielo-
kulturowym, wieloetnicznym i zróżnicowanym wyznaniowo, o czym często 
mówił wspominając swoje dzieciństwo i lata szkolne. To legło u podstaw Jego 
otwartości i rozumienia Innego.

W latach 1950–1954 uczęszczał do Liceum Pedagogicznego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Stargardzie Szczecińskim. Było to szczególne miej-
sce formowania przyszłych nauczycieli, ambitnych, zaangażowanych spo-
łeczników, przygotowanych do pracy w różnych środowiskach społecznych. 
Liceum było także miejscem przygotowania do pracy w organizacjach, w tym 
w ZHP. Niebagatelną rolę w procesie przygotowania do zawodu odegrał pro-
fil kształcenia – wychowanie fizyczne. Największy jednak nacisk kładziono 
na proces wielostronnego przygotowania do pracy wychowawczej i samodo-
skonalenia. Piszę o tym na podstawie osobistych doświadczeń jako absol-
wentka tego liceum. Mimo że kończyłam je wiele lat później, doświadczenia 
licealne i atmosfera tamtej szkoły były często przedmiotem naszych rozmów. 

Po ukończeniu liceum podjął studia zaoczne najpierw na Uniwersytecie 
Warszawskim, a następnie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM, 
gdzie w 1965 roku uzyskał dyplom magistra pedagogiki. W Uniwersytecie 
im. A. Mickiewicza uzyskiwał stopnie naukowe doktora nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie pedagogika (1970) i doktora habilitowanego (1979). Tytuł 
profesora otrzymał w 1985 roku a w 1996 roku uzyskał mianowanie na stano-
wisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Szczecińskim. 
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Profesor zmarł 20 listopada 2005 roku w Szczecinie. Jest pochowany na 
Cmentarzu Centralnym. 

Praca i pełnione funkcje 

Od czasu podjęcia w pracy Studium Nauczycielskim nr 2 w Szczecinie roz-
poczęła się Jego praca jako nauczyciela nauczycieli. Najpierw w Studium Na-
uczycielskim przy ul. Wielkopolskiej 15, a następnie w wyższych uczelniach 
w Szczecinie: WSN (1968–1973), WSP (1973–1985), Uniwersytecie Szcze-
cińskim (1985–2005), w Instytucie Pedagogiki WSP TWP (1994–1997) oraz 
Wyższej Szkole Humanistycznej TWP (1997–1999). W tych uczelniach wy-
promował ponad 400 magistrów pedagogiki, z których wielu wciąż pracuje 
w zachodniopomorskiej oświacie.

Poza pracą dydaktyczną, skupioną na kształceniu nauczycieli, Profesor 
pełnił funkcje administracyjne. W Wyższej Szkole Pedagogicznej był zało-
życielem i kierownikiem Zakładu Teorii Wychowania (od 1973), w czasie 
kierowania uczelnią przez profesora Henryka Lesińskiego był prorektorem do 
spraw dydaktyczno-wychowawczych (1973–1976), a od 1982 roku do czasu 
inkorporacji uczelni w struktury Uniwersytetu Szczecińskiego był jej rek-
torem. Był pierwszym rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego (1985–1989) 
i dyrektorem Instytutu Pedagogiki (1990–1992). Do końca życia kierował 
Zakładem Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki US. Zorganizował 
szczeciński oddział Instytutu Badań Problemów Młodzieży i kierował nim 
w latach 1983–1991. W Instytucie tym realizowano liczne projekty badawcze 
na zlecenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Komitetu Rady Mini-
strów do spraw Młodzieży.

W latach 1993–1996 pełnił funkcję dyrektora zamiejscowego Instytutu 
Pedagogiki WSP TWP w Warszawie im J. Korczaka. Od 1997 do końca 
1999 roku był pierwszym rektorem WSH TWP w Szczecinie.

Wychowawca, społecznik

Znaczące miejsce w biografii Profesora zajmowało harcerstwo. Po ukończe-
niu Liceum Pedagogicznego podjął pracę jako komendant Hufców Miejskich 



Kazimierz Jaskot (1936–2005)

157

ZHP w Szczecinie. Harcerstwo stanowiło także ważny przedmiot Jego badań 
i prac naukowych. Był autorem między innymi takich publikacji: Metodyka 
pracy z prawem harcerskim (Warszawa 1968), Metodyka pracy z zespołem har-
cerskim (J. Burska, K. Jaskot, M. Zurn, Warszawa 1972), Szkice pedagogiczne 
o harcerstwie (Warszawa 1989). Pod kierunkiem Kazimierza Jaskota powstało 
wiele prac magisterskich oraz trzy rozprawy doktorskie dotyczące prac orga-
nizacji. Niezależnie od naukowych analiz, poświęconych wychowawczemu 
funkcjonowaniu ZHP, Profesor brał czynny w pracach Związku, służył swoją 
radą kolejnym komendantom Chorągwi ZHP. 

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz inicjatorem 
i organizatorem oddziału PTP w Szczecinie w 1981 roku. 

Nauczyciel nauczycieli

W połowie lat sześćdziesiątych w oświacie szczecińskiej powstał ruch dosko-
nalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej – „Sesje postępu pedagogicznego”, 
które odbywały się do 1989 roku. Ich fenomen polegał na tym, że szkoły 
i placówki wychowawcze pracowały przez cały rok nad wybraną problema-
tyką, a zwieńczeniem tej pracy były sesje naukowo-metodyczne. W ciągu 
roku szkolnego odbywały się seminaria i warsztaty dla nauczycieli, w które 
zaangażowani byli pedagodzy akademiccy. Sesje te były organizowane przez 
uczelnię kształcącą nauczycieli, władze województwa, kuratorium Oświaty 
i Wychowania oraz IKNiBO. Profesor Kazimierz Jaskot kierował pracami 
rady naukowej tych sesji, a my – członkowie Jego zespołu – pracowaliśmy 
z nauczycielami w całym województwie. Nie muszę dodawać, że wynikała 
z tego obopólna korzyść – i dla nauczycieli, i dla nas. Efektem tych prac były 
nie tylko zmiany w szkołach uczestniczących w Sesjach Postępu Pedagogicz-
nego, ale też publikacje, na przykład Praca szkoły w środowisku. Materiały 
VII Sesji Postępu Pedagogicznego (Szczecin 1974), Aktywizacja ucznia w proce-
sie dydaktyczno-wychowawczym. Materiały z VIII Sesji Postępu Pedagogicznego 
(Szczecin 1977), Praca z uczniem zdolnym. Materiały z XI Sesji Postępu Peda-
gogicznego (Szczecin 1989). 

Poza tymi przykładami wspierania oświaty i doskonalenia nauczycie-
li na uwagę zasługuje e-czasopismo pedagogiczne „Edukacyjne Dyskursy” 
(1999), powstałe przy naukowym wsparciu Profesora w Instytucie Pedagogiki 
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US, w którym publikowane były teksty pracowników, studentów i czynnych 
zawodowo nauczycieli. 

Badacz

Pole badawcze Profesora wyznaczają trzy powiązane ze sobą grupy proble-
mowe: teoria ruchów młodzieżowych, teorie wychowania oraz pedagogika 
szkoły wyższej. Mimo swej specyfiki i odrębności są one komplementarne. 
Znajduje to odzwierciedlenie w tematyce publikacji naukowych, w tym ta-
kich prac, jak: Aktywność społeczna studentów (1978), Wychowanie w szkole 
wyższej (1984), Wartościowanie aktywności intelektualnej przez studentów 
pierwszych lat studiów (Szczecin 1989), Zagrożenia rozwoju świadomości po-
litycznej młodzieży we współczesnej szkole (Szczecin 1991), Grupy studenckie. 
Studium pedagogiczne grup dziekańskich (1994), Indywidualny rozwój studenta 
w toku studiów (1998), a także ostatnia, niedokończona przez Profesora publi-
kacja pod Jego redakcją Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej (Szczecin 
2006). Dla badaczy zajmujących się tą problematyką publikacje te do dzisiaj 
są źródłem inspiracji i argumentacji, o czym świadczą liczne cytowania. 

W pracy badawczej prowadzonej przez Profesora i pod Jego kierunkiem 
uwagę zwraca dyscyplina metodologiczna. Prace i rozprawy cechuje spójność 
ontologiczna i epistemologiczna. Na dorobek naukowy Profesora składa się 
12 zwartych prac autorskich, redakcje wielu książek oraz ponad 200 artyku-
łów i rozpraw. 

Pedagog akademicki

Od połowy lat 70. XX wieku szkoła wyższa, jako środowisko rozwoju czło-
wieka, stanowiła centralne zagadnienie pracy naukowej Profesora. Znajduje 
to odzwierciedlenie w tematyce Jego rozpraw naukowych i książek, ale także 
w pracy organizacyjnej. Z Jego inicjatywy powstało Ogólnopolskie Semina-
rium Pedagogiki Szkoły Wyższej (1993), które funkcjonowało przy Instytucie 
Pedagogiki US. Specyficzne dla spotkań seminaryjnych było uczestnictwo 
w nim osób z różnych uczelni, nauczycieli akademickich, zajmujących się 
kształceniem i badaniami w różnych dziedzinach nauki. Przedmiotem debaty 
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były zagadnienia akademickiej pedagogiki, procesów edukacji w szkole wyż-
szej i profesjonalizmu nauczyciela akademickiego. Na podkreślenie zasługuje 
podejmowanie zagadnień wychowania w szkole wyższej, co było przedmio-
tem refleksji i inicjatyw praktycznych nauczycieli akademickich zatrudnio-
nych w uniwersytetach, politechnikach, akademiach ekonomicznych, wyż-
szych szkołach o różnych profilach kształcenia. Umożliwiało to holistyczne, 
transdyscyplinarne ujmowanie specyfiki i aktualnych problemów edukacji 
akademickiej oraz przekraczanie tendencji do jej „geodezyjności”. Spotkania 
w ramach Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej dawały 
ich uczestnikom możliwość poznania nie tylko specyfiki pracy akademickiej 
w różnych typach szkół wyższych, ale były okazją do zawierania znajomości 
i powstawania swoistych grup wsparcia, które trwają do dziś. Nic dziwnego 
więc, że gdy władze Instytutu Pedagogiki US podjęły decyzję o zakończeniu 
prac Seminarium, z różnych ośrodków akademickich w kraju płynęły pyta-
nia o kolejne spotkania. Były one bowiem wpisane w osobiste i instytucjonal-
ne kalendarze. 

Publikacje po spotkaniach seminaryjnych były przedmiotem wielu dys-
kusji i inspiracją zmian w edukacji akademickiej. W Instytucie podjęliśmy 
dlatego decyzję o podtrzymaniu tradycji i powstało czasopismo-półrocznik 
„Pedagogika Szkoły Wyższej”. Jakkolwiek łamy tego czasopisma nie wypeł-
niają luki po Seminarium, jednak pozwalają zachować ciągłość interdyscypli-
narnego podejścia do szkoły wyższej. 

Promotor 

W połowie lat 70. XX wieku Profesor zorganizował pierwsze w Szczecinie 
seminarium doktoranckie z pedagogiki. W comiesięcznych, systematycznie 
odbywających się spotkaniach uczestniczyli, poza członkami Zakładu Teorii 
Wychowania, pracownicy ówczesnego IKNiBO (Instytut Kształcenia Na-
uczycieli i Badań Oświatowych) i nauczyciele praktycy. 

Krytyczna postawa badacza, cechująca Profesora, ustrzegła wielu z nas 
przed bałwochwalstwem i zachłystywaniem się nowymi ideami. W dysku-
sjach, nierzadko burzliwych, uwrażliwialiśmy się na uproszczenia i pułap-
ki kainotyzmu. Uczyliśmy się widzieć i odczytywać znaczenia „odwrotnych 
stron medali”. Towarzyszyło temu poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego 
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zaufania. Spotkania te były okazją do poznawania najnowszych koncep-
cji i prac polskich pedagogów i przedstawicieli innych nauk społecznych, 
a przede wszystkim kształtowania dyscypliny metodologicznej. 

Profesor wypromował 12 doktorów pedagogiki. Pierwsze trzy przewody 
prowadził na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Pozostałe promocje 
odbywały się w Szczecinie, na Wydziale Humanistycznym, który w 1989 
roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Rozprawy doktorskie powsta-
jące pod kierunkiem Profesora cechowało podejście interdyscyplinarne. Każ-
dy problem badawczy osadzony był w szerokim spektrum nauk społecznych 
i humanistycznych. 

Nie mniej ważną rolę doradcy w pracy naukowej odgrywały sporządza-
ne przez Profesora recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Recenzje te 
wyróżniała życzliwość. Wyrażało się to we wskazywaniu możliwości dalszych 
poszukiwań bazujących na dotychczasowych odkryciach autora/autorki  
pracy.

Organizator i menadżer szkolnictwa wyższego w Szczecinie

Bardzo ważnym faktem w życiu i pracy Profesora było powstanie Uniwer-
sytetu Szczecińskiego w 1985 roku. Kazimierz Jaskot był współzałożycielem 
i pierwszym rektorem Uniwersytetu (1985–1989). O tym polu aktywności 
Profesora nie wspomnę, bowiem pisał o tym sam Profesor w Uniwersytet 
Szczeciński: od inicjatywy do inauguracji; materiały i dokumenty (Szczecin, 
1992 i 2004, wyd. II). Ale przede wszystkim dlatego, że jest ono wielostron-
nie przeanalizowane przez profesjonalnych historyków i jest treścią kompe-
tentnych tekstów napisanych przez Danutę Koźmian, Kazimierza Kozłow-
skiego, Włodzimierza Stępińskiego, Edwarda Włodarczyka. Pisał o tym też 
współpracownik Profesora w dziele powstawania Uniwersytetu – Zbigniew 
Puchalski i inni, którym bliska jest ta tematyka. Kolejne interpretacje i ko-
mentarze materiałów źródłowych i prywatnych narracji dotyczących tego 
etapu życia Profesora i Uniwersytetu pozostawiam badaczom dziejów. 

Doświadczenia i umiejętności w zarządzaniu nauką i edukacją akade-
micką spożytkował Profesor współuczestnicząc w tworzeniu niepublicznego 
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szkolnictwa wyższego w Szczecinie, w którym pełnił wskazane wyżej kierow-
nicze funkcje dyrektora instytutu i rektora.

Odznaczenia i nagrody 

O zaangażowaniu w pracę świadczą wyrazy uznania. Za swoją działalność 
otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Wśród najważniejszych są: Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, ty-
tuł „Zasłużony Nauczyciel”. Dwukrotnie odznaczony był Złotą Odznaką 
Gryfa Pomorskiego oraz (także dwukrotnie) Złotym Krzyżem Zasługi dla 
ZHP. Pięciokrotnie był nagrodzony przez Ministra Szkolnictwa Wyższego, 
w tym trzykrotnie nagrodami pierwszego stopnia. 

Dla upamiętnienia Osoby Profesora i przybliżenia Jego dorobku ko-
lejnym pokoleniom pedagogów – pracowników i studentów Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 24 stycznia 2011 roku nadano Jego imię jednej z sal (203) 
w Instytucie Pedagogiki US przy ul. Ogińskiego 16/17. Uroczystości tej towa-
rzyszyła sesja naukowa na temat Uniwersytet – między poszukiwaniem wartości 
a grą polityczną i ekonomiczną. Wygłoszone wówczas referaty zamieszczone są 
w pierwszym numerze czasopisma „Pedagogika Szkoły Wyższej” (2011, nr 1). 

Hobby

Wielość pól aktywności Profesora nie przeszkadzała Mu w realizacji hobby. 
Jednym z nich było wędkarstwo. Profesor osiągał sukcesy, o których chętnie 
i z dumą opowiadał. Nie mniej entuzjastycznie dzielił się swoimi doświadcze-
niami w uprawianiu rzadkich okazów ogrodniczych. Ogród był Jego wiel-
ką pasją. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni miał w nim zawsze wiele 
ważnych prac do wykonania. Plony – od truskawek i czereśni po konferen-
cje (gruszki) i winogrona – spożywaliśmy w czasie seminaryjnych dyskusji. 
Z własnych zbiorów wytwarzał produkty, którymi obdarowywał nie tylko 
swoich „zakładników”, jak nas nazywał, ale także wiele innych osób. Imie-
niny Profesora, 4 marca, każdego roku były okazją do kosztowania nalewek, 
wśród których prym wiodła słynna „jaskotówka”. Rokrocznie uczestnicy 
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spotkań imieninowych otrzymywali też przepis na doskonałą ratafię. Nie 
jestem pewna, czy ktokolwiek podjął trud dorównania Profesorowi w spo-
rządzaniu tego trunku. Ja na pewno nie. Ale smaki tego, czym Profesor nas 
raczył, pamiętam do dziś. Nie jest to wszak jedyna pamięć, jaką zachowuję. 
I to nie tylko z okazji kolejnych rocznic.

Maria Czerepaniak-Walczak
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Karol Koczy
(1932–2015)

 – nestor szczecińskiej germanistyki

Pozwólcie kwitnąć kwiatom, żyć ludziom,  
powstawać nowym myślom.

Karol Koczy

12 lutego 2015 roku odszedł doc.  dr Karol 
Koczy, założyciel Instytutu Filologii Germań-
skiej i jego wieloletni dyrektor, wykładowca, 
metodyk nauczania języka niemieckiego, lite-
raturoznawca, animator współpracy polsko- 
-niemieckiej na Pomorzu Zachodnim. 

Urodził się 2 sierpnia 1932 roku w Radlinie 
(Górny Śląsk). W latach 1952–1956 studiował 
filologię germańską na Uniwersytecie Wrocław-
skim, gdzie zetknął się z wybitnymi naukow-
cami i przedstawicielami powojennej germani-
styki, m.in. z Janem Piprekiem (współautorem 
dwutomowego słownika polsko-niemieckiego 
i niemiecko-polskiego), ze Zdzisławem Żygul-
skim i Marianem Szyrockim (literaturoznawca-
mi, autorami pierwszych zarysów historii litera-
tury niemieckojęzycznej). Naukowcy ci wywarli 
niewątpliwie ogromny wpływ na postrzeganie 
humanistyki jako dziedziny interdyscyplinar-
nej, z dużymi perspektywami rozwoju, oraz na 
zainteresowania i pasje badawcze Karola Kocze-
go. Do grona Jego kolegów i przyjaciół na Uni-
wersytecie Wrocławskim należeli m.in.: Anna 
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Stroka, Norbert Honsza, Stefan H. Kaszyński, Eugeniusz Klin, Gerhard 
Koziełek, Norbert Morciniec i Mieczysław Urbanowicz – osobowości, które 
następnie stały się filarami polskiej germanistyki i uczestniczyły w tworzeniu 
silnych ośrodków germanistycznych na polskich uczelniach. 

O związku ze Szczecinem zdecydował nakaz pracy, doc. Karol Koczy 
wybrał to miasto spośród trzech wskazanych mu możliwości. Początkowo 
pracował tu jako nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej i Li-
ceum Ogólnokształcącym nr 5 i etatowy wychowawca w internacie Tech-
nikum Energetycznego, następnie jako wykładowca w Zaocznym Studium 
Nauczycielskim i lektor języka niemieckiego na Politechnice Szczecińskiej, 
gdzie od 1963 roku sprawował funkcję kierownika Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych. W l970 roku ukończył studia pedagogiczne na 
UAM w Poznaniu, a w roku 1971 obronił na Uniwersytecie Wrocławskim 
(pod kierunkiem prof. Mariana Szyrockiego) doktorat z zakresu literaturo-
znawstwa na temat prozy Gerharta Hauptmanna. W roku 1974 został powo-
łany na stanowisko docenta na Politechnice Szczecińskiej. 

Doc. dr Karol Koczy dwukrotnie uczestniczył w tworzeniu Instytutu 
Filologii Germańskiej. Najpierw w roku 1975 w Katowicach na Uniwersyte-
cie Śląskim, gdzie przez 8 lat pełnił funkcję dyrektora. Później, w roku 1983 
podjął starania o powołanie germanistyki w Szczecinie na ówczesnej Wyższej 
Szkole Pedagogicznej. Początki były tu, podobnie jak na Uniwersytecie Ślą-
skim, niełatwe. Oprócz problemów finansowych, kadrowych i lokalowych 
projekt ten miał wielu przeciwników, których – jak podkreślał wielokrotnie 
docent Koczy – trudno było przekonać, że „germanistyka to nie germaniza-
cja” i że służy zbliżaniu się naszych narodów na drodze pokojowej współpracy. 

Zakład Filologii Germańskiej, którego kierownikiem został doc. dr Ka-
rol Koczy, mieścił się w budynku przy ul. Mickiewicza 16 i zajmował dwa 
pomieszczenia. W pracach organizacyjnych wspierali go m.in.: sekretarka, 
mgr Renata Bohdziewicz (-de Vries), dr Izabela Laska (-Awęcka), dr hab. Jan 
Watrak, dr hab. Władysław Kaniuka, mgr Mariola Siergiej oraz mgr Da-
nuta Waluszkiewicz (-Raumer). W roku 1985 Zakład został przekształco-
ny – w nowo powstałym Uniwersytecie Szczecińskim – w Katedrę Filolo-
gii Germańskiej z czterema zakładami: Literatury Niemieckiej (kierownik: 
Jan Watrak); Historii Literatury Powszechnej (kierownik: Karol Koczy); 
Kultury Krajów Niemieckojęzycznych (kierownik: Marian Grzęda); Języ-
koznawstwa Germanistycznego (kierownik: Władysław Kaniuka, †2003). 
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Dzięki staraniom m.in. docenta Koczego germanistyka, mieszcząca się w la-
tach 1985–1987 w jednym ze skrzydeł Hotelu Kolarskiego przy ul. Wojska 
Polskiego, otrzymała siedzibę w zabytkowym budynku przy ul. Rycerskiej 3 
i początkowo dzieliła budynek z Katedrą Filozofii US. W 1989 roku Katedra 
przekształciła się w Instytut, którego dyrektorem doc. dr. Karol Koczy był do 
roku 1992. 

Ze szczególnym zaangażowaniem Dyrektor Koczy przystąpił do two-
rzenia biblioteki IFG. Od samego początku realizowano – we współpracy 
z pracownicami biblioteki, panią Wandą Karkucińską, nieżyjącą już panią 
Barbarą Pankiewicz i w późniejszym czasie panią Emilią Wierzbą – zamó-
wienia na literaturę fachową, beletrystyczną, czasopisma i materiały dydak-
tyczne, a także pozyskiwano dary książkowe od instytucji i osób prywatnych. 
Bez inicjatywy docenta Koczego biblioteka IFG nie uzyskałaby dzisiejszego 
statusu. 

Szczególnym osiągnięciem było też założenie w 1987 roku przez 
doc. dr. Karola Koczego Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego 
„Colloquia Germanica Stetiniensia”. Od tamtego czasu zeszyty ukazują się 
regularnie i utrzymują wysoki poziom naukowy. Późniejszemu dyrektoro-
wi IFG, prof. Ryszardowi Lipczukowi, udało się przeprowadzić czasopismo 
przez wdrożoną w wyniku zmian w szkolnictwie wyższym procedurę oceny, 
tak że znajduje się ono w czołówce najwyżej punktowanych czasopism ger-
manistycznych. 

Jednym z głównych celów docenta Koczego było stworzenie studentom 
możliwości kontaktów z językiem niemieckim poprzez wyjazdy do Niemiec, 
co w ówczesnych czasach było zadaniem niełatwym. Dzięki współpracy 
z Federalną Agencją Kształcenia Politycznego (Bundeszentrale für politische 
Bildung) w Kilonii, reprezentowanej przez dr Gabriele Römig, oraz z Aka-
demią Sankelmark koło Flensburga (Szlezwik-Holsztyn) i poparciu jej dyrek-
tora Joachima Oertela w 1987 roku utworzono – przy jednoczesnym dużym 
zaangażowaniu mgr. Haralda Kabsy oraz koordynatora ze strony niemiec-
kiej, dr. Dietmara Albrechta, a następnie Hansa-Ulricha Schilfa – tzw. Nie-
miecko-Polską Szkołę Letnią (Deutsch-Polnische Sommerschule). Dzięki 
tej inicjatywie szczecińscy studenci przez wiele lat (do 1996 r.) regularnie 
uczestniczyli w wakacyjnych podróżach studyjnych z atrakcyjnym progra-
mem kulturoznawczym, warsztatami i wykładami o tematyce społeczno- 
-politycznej. Spędzali też kilka dni w rodzinach niemieckich, co ułatwiało 
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im poznanie kultury i mentalności niemieckiej, jak również nawiązywanie 
nowych znajomości i kontaktów. 

Ukoronowaniem starań Karola Koczego o możliwość wyjazdów stu-
dentów do Niemiec była współpraca IFG z Wyższą Szkołą Pedagogiczną 
(Pädagogische Hochschule) w Lipsku, w ramach której studenci (przeważnie 
III roku) – w czasach, kiedy nikt jeszcze nie słyszał o Erasmusie – mogli 
odbywać studia semestralne w tym mieście. Także niemieccy wykładowcy, 
m.in. prof. Maximilian Jakubietz i dr Annemarie Heyder, mogli prowadzić 
zajęcia w naszym Instytucie. Kontakty Instytutu Filologii Germańskiej US 
z Uniwersytetem Christiana-Alberta w Kilonii i później z Uniwersytetem 
w Greifswaldzie zainicjowały późniejszą wszechstronną współpracę z innymi 
ośrodkami naukowymi. 

Doc. dr Karol Koczy przykładał – jak już wspomniano – dużą wagę 
do krzewienia wśród studentów kultury i literatury krajów niemieckojęzycz-
nych, i nie tylko. Organizował wspólne wyjścia do teatru; ze szczególnym 
zaangażowaniem otaczał opieką działające w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych Koło Naukowe Germanistów. Był projektodawcą i współor-
ganizatorem klubu „Qui Pro Quo” i „Małego Studenckiego Nobla”. Z Jego 
inicjatywy szczecińscy studenci germanistyki przedstawiali sylwetki i twór-
czość wybranych pisarzy, a następnie w drodze głosowania przyznawali na-
grodę „Nobla” (statuetkę Don Kichota). Uhonorowani zostali w ten sposób 
m.in. Günter Grass, Taras Szewczenko, Friedrich Dürrenmatt czy William 
Wharton.

Na uwagę zasługuje również działalność naukowo-dydaktyczna i orga-
nizacyjna Karola Koczego w środowisku lokalnym. Był on członkiem mię-
dzynarodowych towarzystw naukowych w Niemczech: Theodor-Storm- 
-Gesellschaft oraz Ernst-Wiechert-Gesellschaft, aktywnym działaczem Sek-
cji Regionalnej Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, założycielem szczeciń-
skiego okręgu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego i jego wieloletnim 
przewodniczącym oraz organizatorem comiesięcznych odczytów dla śro-
dowiska nauczycielskiego. Należał do kolegium redakcyjnego miesięcznika 
społeczno-kulturalnego „Spojrzenia” w Szczecinie. Był także współorganiza-
torem konkursu „Dzieje Szczecińskich Rodzin”, mającego na celu m.in. uka-
zanie pozytywnych polsko-niemieckich związków rodzinnych w XX wieku. 
Współtworzył Nauczycielskie Kolegia Języka Angielskiego oraz Języka Nie-
mieckiego w US. Współorganizował i przewodniczył wojewódzkiej komisji 
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olimpiady języka niemieckiego. Uczestniczył w tworzeniu szczecińskiego od-
działu Stowarzyszenia Studentów Polskich oraz Towarzystwa Polska–RFN. 
Był pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowych obozów lingwistycz-
nych dla studentów polskich, niemieckich i litewskich. Zapraszał na uczel-
nię wybitnych przedstawicieli niemieckiej nauki i kultury (m.in. Christiana 
Grafa von Krockow), jeździł z młodzieżą na spotkania i wykłady do Niemiec. 
Zachęcał studentów, by wszystkich odwiedzających instytut gości traktowa-
li jako okazję do praktykowania żywego języka i nawiązywania kontaktów. 
Podkreślał, że wyniesioną ze studiów wiedzę w zakresie kultury, literatury, 
tradycji i obyczajów niemieckojęzycznych powinno się wykorzystać w kraju 
dla wspierania porozumienia polsko-niemieckiego. 

Doc. dr Karol Koczy pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Filologicz-
nym UŚ i Wydziale Humanistycznym WSP w Szczecinie. W roku 1999 z ra-
cji uzyskania praw emerytalnych zawiesił pracę dydaktyczną w IFG. Do roku 
2006 pracował m.in. w WSZ Collegium Balticum, gdzie 1 października 2002 
roku powołany został na stanowisko profesora. Po przejściu na emeryturę na-
dal wykazywał duże zainteresowanie rozwojem Instytutu, dokonującymi się 
tu zmianami, awansami pracowników. Służył radą absolwentom, wskazywał 
im możliwości zatrudnienia i dalszego rozwoju, w razie potrzeby kierował 
ich do znanych mu naukowców z innych ośrodków akademickich. Wyrażał 
radość i zadowolenie z sukcesów Instytutu i każdej nowej publikacji. 

Za działalność pedagogiczną i organizacyjną był uhonorowany wieloma 
odznaczeniami państwowymi i resortowymi, jak np.: Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(1991) i odznaką Zasłużony Popularyzator Wiedzy TWP (1989). W 2012 
roku za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu współpracy polsko-niemieckiej 
doc. dr Karol Koczy został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Fede-
ralnej Niemiec (wśród odznaczonych znajdują się m.in. takie osobistości, jak 
Elżbieta II, George H.W. Bush, Benedykt XVI, Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski, Umberto Eco czy Steven Spielberg). 

Działalność naukowo-badawcza doc. dr. Karola Koczego dotyczy głów-
nie dwóch kręgów tematycznych. Jednym z nich jest metodyka nauczania ję-
zyków obcych, której poświęcił wiele artykułów i publikacji, m.in. Metodyka 
nauczania języka niemieckiego, napisana wspólnie z Ludwikiem Grochowskim 
(Warszawa 1980). Jest autorem podręczników dla dzieci: Täglich Deutsch 
(Szczecin 1992) oraz Anfang und Fortschritt (1987 – 3 wydania, podręcznik, 
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zwycięzca w ogólnopolskim konkursie, współautorzy: J. Honsza, N. Hon-
sza). Opracował też jeden z rozdziałów słowniczka niemiecko-polskiego do 
podręcznika Wirtschaftsdeutsch von A–Z (1999). Drugi obszar działalności 
naukowej obejmuje historię literatury niemieckojęzycznej, głównie lata wo-
jenne i powojenne, rozrachunek z przeszłością oraz temat tzw. małej ojczyzny 
i pogranicza polsko-niemieckiego. Koczego fascynowała twórczość pisarzy 
wyrażających w swych utworach stanowisko wobec spraw polskich, podej-
mujących problem pojednania polsko-niemieckiego, a także laureaci Nagro-
dy Nobla. Przez wiele lat zajmował się dlatego twórczością Gerharta Haupt-
manna, Güntera Grassa i Johannesa Bobrowskiego. Efektem tych badań są 
monografie, takie jak: Hauptmanniana (Katowice 1971), Johannes Bobrow-
ski: Ein Deutscher und der Osten (Sankelmark 1989), Mała pochwała wiel-
kiego Grassa (Szczecin l999), a także artykuły, eseje, recenzje i komunikaty 
naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych, takich jak: „Kwartalnik 
Neofilologiczny”, „Przegląd Zachodniopomorski”, „Poglądy”, „Germanisty-
ka”, „Germanica Wratislaviensia”, „Colloquia Germanica Stetinensia”, „Ger-
manistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen”, 
„Weimar Beiträge” (Berlin-Ost), „Sezione Germanica” (Napoli). Karol Koczy 
wygłaszał referaty naukowe i popularno-naukowe na konferencjach w kraju 
(m.in. w UAM, UŚ, UW, WSP Zielona Góra i US) i za granicą (Uniwersytet 
w Giessen, Uniwersytet w Kilonii, PH w Lipsku i Dreźnie, Ostsee-Akademie, 
Akademie Sankelmark). 

Doc. dr Karol Koczy zajmował się również przekładami, głównie lite-
rackimi. Tłumaczył chętnie poezję niemiecką (np. „Don Kichot” Güntera 
Grassa i inne wiersze); przełożył także (wraz z A. Engel-Pomirską) książkę 
Mosty w przeszłość. Archeologiczne sensacje ostatnich lat (Brücken in die Vergan-
genheit, pl. 1988). 

Był recenzentem 27 prac doktorskich i książek uczelnianych, promoto-
rem pracy doktorskiej Urszuli Mączki Die pommersche Heimatliteratur von 
den Anfängen bis 1945, opiekunem ponad 500 prac magisterskich w UŚ i US. 

W notatce zamieszczonej na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego czy-
tamy: 

Odszedł od nas wybitny naukowy autorytet i nauczyciel kilku pokoleń studen-
tów, człowiek szlachetny i życzliwy, pełen skromności, pokory i pogody ducha, 
szanowany przez społeczność akademicką oraz naukową w Polsce i zagranicą, 
podziwiany i ceniony przez środowisko studenckie oraz współpracowników. 
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Taki obraz docenta Koczego zachowali w pamięci zapewne wszyscy, 
którzy mieli szczęście go poznać, a zwłaszcza Jego wychowankowie. W ich 
wspomnieniach pozostanie on jako wspaniały germanista, kierownik i dy-
rektor odznaczający się niezwykłym talentem organizatorskim, otwarty na 
drugiego człowieka. Swe życie zawodowe Karol Koczy poświęcił tworzeniu 
Instytutu, który bez Jego pionierskich inicjatyw nie osiągnąłby obecnego 
statusu. O pasjach i zainteresowaniach literaturoznawczych i zaangażowa-
niu w popularyzację nauki i kultury niemieckiej doc. dr. Koczego wspomi-
na m.in. Jego przyjaciel germanista Karol Czejarek w szczecińskim wydaniu 
„Gazety Wyborczej” z 20.02.2014 roku: 

Pasją badawczą Koczego był m.in. Johannes Bobrowski, co zaowocowało 
książką ‘Ein Deutscher und der Osten’ [...]. Szczególny sentyment Karola Ko-
czego do Güntera Grassa brał się [...] z tego, że pisarz ten był już w czasach 
Willy’ego Brandta rzecznikiem pojednania z Polską, popierał jego ówczesną 
politykę wschodnią, a w sposób jednoznaczny – jako autorytet moralny – wy-
powiadał się za ostateczną niemiecką rezygnacją ziem za Odrą i Nysą. 

Czejarek podkreśla też wiele innych kompetencji i zalet Karola Koczego: 

Zawsze podziwiałem kunszt Jego umiejętności językowych, ale nie tylko (był 
bardzo eleganckim, nienagannie ubranym i kulturalnym panem). Ale przede 
wszystkim był [...] świetnym ‘ambasadorem’ kultury polskiej w kontaktach 
z Niemcami. 

Ponadto Karol Koczy pisał aforyzmy i wiersze, chociaż, zapewne zgod-
nie z Jego maksymą „stać w cieniu – oto moja pozycja”, nigdy ich nie opubli-
kował. W aforyzmach w sposób prosty, ale jednocześnie zaskakujący i bły-
skotliwy, wyraża swoje poglądy na temat mądrości, sensu życia itp.: 

*  Myśleć o niczym, nie znaczy nie myśleć wcale.
*  Głupie myśli przychodzą same, mądre czyny trzeba wykuwać. 
* Nauka wie wszystko, naukowiec niewiele.
*  Najbardziej niebezpieczny kult – bezmyślność. 
*  Jeśli znajdziesz się na scenie, to nie znaczy wcale, że jesteś aktorem.
*  Być w górze, nie znaczy być górą. 
*  Nie ma godzin, dni, lat straconych – chyba że z niekochającą kobietą. 
*  Rzeczy wielkie idą w parze z małymi słowami. 
*  Małe czyny przytłaczają wielkie myśli. 
*  Sytym można być stale, lecz nigdy umysłowo. 



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

170

*  Kiedy już nie będziesz wiedział, co robić, pisz. Obojętnie co. Ale pisz.  
Przypadkiem możesz stać się sławny. 

*  Człowiek jest z natury humorystą – to drudzy czynią z niego nudziarza. 
*  Namiętności są rzeką głęboką i spienioną, przez którą trzeba przejść bardzo 

uważnie, ażeby nie utonąć. 
*  Czas rzeźbi człowieka.
*  Samochód nie daje, lecz kradnie nam wolność. 
*  Każdy ma tyle godności, ile jest w stanie udźwignąć. 
*  Starość jest kustoszem gromadzącym i rejestrującym zdobycze. 
*  Na początku były trudności, potem wzrost trudności, w końcu same trud-

ności.

Wiersze Karola Koczego mają natomiast charakter refleksyjny, traktu-
ją o ważnych sprawach i problemach człowieka, np. o przemijaniu, śmierci, 
a także o pięknie świata. Autor był bowiem wnikliwym obserwatorem przy-
rody i otoczenia, w którym żył. Potrafił cieszyć się z drobnych, niepozornych 
rzeczy. Oto kilka przykładów: 

***
kocham
kwiaty niewinne
uśmiech radości dziecinnej
rosę mglistego poranka
i trawy uśpione
szum wody wzburzonej
prostotę wianka

kocham 
krzewy ubogie
błękity bezdenne
kłosów wonne falowanie
drzew kontury nagie
słońca strzały bezcenne
i siedmiogwiezdnego wozu panowanie

(1959)

***
zraniono szczeciński kasztan
pęk jego kwiatów już cicho leżał
i nie oddychał
nie żył 



Karol Koczy (1932–2015)

171

przechodząc oślepiony nocą
stratowałem go niechcący
przeprosiłem
ale nic nie rzekł
milczał

a głos słyszałem
słyszałem pytanie bolesne
z daleka
ale ja milczałem
przykro mi

(1960)

***
i znów nadchodzisz
śmierci
dla istnień żywych
i znów nadchodzisz 
śmierci
dla mnie
przed tobą uciekam 
ciebie się lękam 
lecz ty jak każda 
przychodzisz
zabierasz
odchodzisz
a potem znów nadchodzisz
okrutna
okrutniejsza niż poprzednia
dlaczego
dlaczego

(1959)

Karol Koczy był świetnym, pełnym zapału nauczycielem i wykładowcą, 
traktującym swych wychowanków niemal z ojcowską troskliwością, potra-
fiącym rozbudzić w nich pasje i zainteresowanie językiem, kulturą i litera-
turą niemiecką. Należy zaznaczyć, że wielu Jego studentów ma dziś stopień 
doktora, habilitację, niektórzy zostali profesorami (m.in. dr hab. Ewelina 
Kamińska prof. US, dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska prof. US, 
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dr  hab. Krzysztof Nerlicki prof. US, dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, 
dr Anna Borowska-Stankiewicz, dr Ewa Hendryk, dr Przemysław Jackowski, 
dr Małgorzata Marciniak, dr Dorota Misiek, dr Anna Sulikowska, dr Edyta 
Trębaczkiewicz, dr Barbara Wróblewska). Wielu absolwentów i pracowników 
Instytutu Filologii Germańskiej sprawuje również ważne funkcje w innych 
instytucjach i uczelniach w kraju i zagranicą. 

O partnerskim traktowaniu studentów przez docenta Koczego krążą 
nawet legendy. Słynne były np. tzw. pożyczki studenckie. Wiadomo, że mło-
dzi ludzie nigdy nie mają za dużo grosza przy duszy, ale kiedy było bardzo źle, 
można było pójść do Pana Docenta, który zawsze służył wsparciem – w takich 
sytuacjach również finansowym. Kilka pokoleń uczniów, studentów i pra-
cowników nauki z pewnością zachowa w pamięci dobroduszność i życzliwość 
Karola Koczego, a także Jego poczucie humoru. W ramach tworzenia więzi 
z miejscem studiowania starał się angażować wszystkich w pracę na rzecz In-
stytutu, nawet w okolicznościach nietypowych. Rocznik, który rozpoczynał 
studia w roku 1987, zaczął swoją przygodę z Instytutem od przygotowania 
pomieszczeń dydaktycznych w świeżo pozyskanym budynku. W ramach dni 
adaptacyjnych „pierwszakom” wręczono kłęby metalowej waty i poproszono 
ich o wiórkowanie podłóg. Nagrodą za pracę fizyczną było wspólne wieczor-
ne wyjście na spektakl do teatru. 

Docent Koczy dbał bardzo o zacieśnianie więzi między studentami, 
a jednocześnie starał się to połączyć z przekazywaniem wiedzy o szeroko poję-
tej kulturze krajów niemieckojęzycznych. W Instytucie odbywały się spotka-
nia bożonarodzeniowe, na które studenci przygotowywali krótkie przedsta-
wienia, quizy i przy akompaniamencie mgr. Haralda Kabsy śpiewali kolędy. 
Inną okazją do spotkań pracowników i studentów były „otrzęsiny” dla I roku, 
organizowane – zgodnie ze zwyczajem akademickim – przez rocznik wyższy.

Prywatnie Karol Koczy miał żonę Julię (z 46-letnim stażem małżeń-
skim), córki Barbarę oraz Sylwię. Interesował się rzeźbą, sztuką ludową, ma-
larstwem i sportem (z zapałem śledził dokonania sportowców w piłce nożnej, 
siatkówce, boksie, ale także w innych dyscyplinach sportowych). Odznaczał 
się dużym poczuciem humoru, czego dowodem są m.in. liczne humoreski, 
pisane również do szuflady. Warto zacytować kilka ich przykładów:

*  Pobory na wyższych uczelniach są niczym stypendia. 
*  Na tym rządzie nawet mucha nie siądzie. 
*  Niedobrze, że mamy więcej bezradnych, aniżeli radnych. 
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Ku pamięci 
Chwała naszym sportowcom i ich trenerom, 
ciężko pracującym leserom. 

Na poetę 
Składał rymy w związki 
i wkładał do podwiązki. 

Na topielca
Wśród śpiewu fal
popłynął w siną dal 

Kompromis
Cóż za wspaniałość – kompromis
gdy się go daje w komis

Myśli 
Wygrać miliona – 
myśl stracona. 

Po czasie 
Czytał o sobie
na własnym grobie. 

N. 
uchodzi za pięknego, 
a nawet półinteligentnego
Ma średni iloraz inteligencji 
i nie stać go na więcej. 

Doc. dr Karol Koczy to postać niezwykle zasłużona dla szczecińskiej, 
a także polskiej germanistyki, człowiek, o którym zdaje się mówić jeden z Jego 
aforyzmów: „Nie ma rzeczy nadzwyczajnych, nadzwyczajny bywa czasem 
człowiek”. Ci, którzy go znali, tak właśnie o nim myślą. Nieocenione są za-
sługi doc. dr. Koczego dla Pomorza Zachodniego i Szczecina, jak również dla 
rozwoju pozytywnych stosunków polsko-niemieckich. Był on przedstawicie-
lem „starej gwardii”, ukształtowanej przez trudne warunki historyczne, która 
(wskutek własnych doświadczeń) rozumiała konieczność poświęcenia się dla 
dobra wspólnego oraz zaszczepienia następnym pokoleniom takich postaw 
i wartości, jak: gotowość niesienia pomocy, dążenie do zdobywania wiedzy, 
rzetelność i otwartość na kontakty międzykulturowe człowieka. Szczecińscy 
germaniści, wychowankowie Docenta Koczego, czują się spadkobiercami 
Jego idei, mają świadomość, jak wiele Instytut Filologii Germańskiej US i oni 
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sami Mu zawdzięczają, i zawsze będą o Nim pamiętać. Skromny i sam nie-
dbający o pochwałę i odznaczenia, zasłużył sobie na szacunek, uznanie oraz 
udokumentowanie Jego dokonań i sukcesów. 

Ewa Hendryk, Ewelina Kamińska
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Henryk Komarnicki
(1934–2008)

…i jego czas historyczny

Uniwersytet Szczeciński i jego Instytut Polito-
logii i Europeistyki w 2015 roku obchodzą swo-
je trzydziestolecie. Współtwórcą i wieloletnim 
liderem Instytutu był Profesor Henryk Komar-
nicki. W 2010 roku w gmachu Wydziału Hu-
manistycznego US na pierwszym piętrze jedną 
z sal wykładowych nazwano Jego imieniem. Jak 
wynika z informacji, Profesor Komarnicki był 
długoletnim dyrektorem Instytutu. Uważany 
jest słusznie, oprócz prof. Andrzeja Głowac-
kiego, za koordynatora skomplikowanego pro-
cesu tworzenia warunków do jego powołania, 
uformowania zasad funkcjonowania, doboru 
kadry i jej kształcenia (doskonalenia). Oczywi-
ście nie był to proces łatwy. W 1985 roku, gdy 
Instytut powstawał, sytuacja polskiej politologii 
była skomplikowana. Pojawiło się wówczas kil-
ka nurtów jej dalszego rozwoju. Jeden zakładał 
kontynuację, a drugi budowę dyscypliny „od 
początku”. Zwyciężył pierwszy pogląd, co stało 
się dla Profesora Komarnickiego impulsem do 
intensywnej pracy organizacyjnej i kadrowej.

Należy dodać, że Profesor Henryk Komar-
nicki, będąc dyrektorem Instytutu, przebywał 
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w nim niemal nieustannie – 8 godzin dziennie to było minimum. Załatwiał 
w tym czasie setki, a może tysiące spraw bardzo ważnych, ale i tych drugo-
rzędnych. Był niemal cały czas dostępny, nie tylko dla kadry, ale i studentów, 
którzy w istotnych lub mniej ważnych sprawach chcieli rozmawiać z dyrek-
torem. O relacjach prof. Henryka Komarnickiego ze studentami wspomina 
Jego ówczesny student, a obecnie adiunkt w Instytucie Politologii i Europe-
istyki, dr Piotr Chrobak: 

Pana prof. Henryka Komarnickiego poznałem na początku studiów, na spo-
tkaniu podczas dni adaptacyjnych, na którym omawiał nowo przyjętym stu-
dentom zasady funkcjonowania uczelni. Wykłady prowadzone przez Pana 
Profesora należały do jednych z najciekawszych. Prof. Henryk Komarnicki 
zawsze był doskonale przygotowany, każdy wykład wygłaszał z pamięci oraz 
chętnie wyczerpująco odpowiadał na zadane pytania. Był bardzo lubiany przez 
studentów. Pana Profesora zapamiętałem nie tylko jako niezwykle uprzejme-
go i dobrego człowieka, znakomitego dydaktyka, ale także jako dyrektora In-
stytutu, który zawsze miał czas dla studentów. Można było do Niego przyjść 
z każdą sprawą. Nie tylko cierpliwie wysłuchiwał studentów, ale zawsze starał 
się im pomóc. Dzięki temu prof. Henryk Komarnicki cieszył się ogromnym 
szacunkiem i autorytetem jako dyrektor Instytutu. Będąc członkiem Koła Na-
ukowego „Politolog” wspominam, że podczas organizowania Dni Politologa 
oraz wielu innych przedsięwzięć, zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony 
dyrekcji Instytutu. Dzięki tej pomocy udało się zorganizować wiele wartościo-
wych projektów, od wspomnianych Dni Politologa, poprzez debaty, spotkania 
z politykami, naukowcami, a także wyjazdy dydaktyczne. O tym, jak bardzo 
prof. Henryk Komarnicki był lubiany przez studentów świadczy m.in. fakt, iż 
podczas pogrzebu zjawiło się bardzo liczne grono Jego studentów oraz absol-
wentów. Mimo iż część z tych osób nie mieszkała już w Szczecinie, to jednak 
specjalnie przyjechali, aby towarzyszyć Panu Profesorowi w jego ostatniej dro-
dze.

Profesor Henryk Komarnicki pozostawił po sobie powszechne prze-
konanie, że był człowiekiem pozbawionym egocentryzmu czy pychy. Kon-
sekwentnie nie zabiegał o wyróżnienia czy honory, lecz współpracownikom 
pomagał w ich uzyskaniu. Można skonstatować, że cechowała go, przez cały 
okres kariery naukowo-dydaktycznej, tolerancja zarówno światopoglądowa, 
jak i w pewnym sensie organizacyjna, tzn. nie wyciągał z należytą surowo-
ścią wniosków w stosunku do niektórych ludzi – niesolidnych, niezdyscy-
plinowanych, zaniedbujących swe akademickie czy społeczne powinności. 
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Jednocześnie swym przykładem i powszechnie dostrzeganą prawością mobi-
lizował współpracowników i studentów, otwartych na tego typu wyzwania, 
do podobnej postawy. Jego droga do pozycji nauczyciela akademickiego i dy-
rektora ważnego instytutu w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego była 
niezwykle skomplikowana i trudna. Może to budzić refleksje o zmienności 
ludzkich postaw w różnorodnych okolicznościach społecznych.

Przyjrzyjmy się Jego drodze życiowej. W życiorysie naukowym, ze stycz-
nia 2007 roku napisał: 

Urodziłem się 23 września 1934 roku w Białymstoku, w rodzinie inteligenc-
kiej. W latach 1935–1945 rodzina przebywała w Równym na Wołyniu. Ro-
dzice nie żyją. Rodzeństwa nie posiadam. Na Pomorzu Zachodnim jestem od 
1945 roku, w Szczecinie od 1957 roku. Szkołę średnią ukończyłem w Wałczu 
w 1952 roku. W latach 1952–1957 byłem studentem na Wydziale Pedagogicz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem tytuł magistra pedago-
giki. W latach 1957–1972 pracowałem w aparacie partyjnym i organizacjach 
społecznych na terenie województwa szczecińskiego.

W tym miejscu, na podstawie licznych rozmów przeprowadzanych 
z Profesorem przez autorów tego tekstu, i na podstawie analizy źródłowej 
innych dokumentów zgromadzonych w spuściźnie prof. Henryka Komarnic-
kiego przechowywanej w Archiwum Państwowym w Szczecinie oraz wspo-
mnień prof. Andrzeja Głowackiego, trzeba lakoniczny zapis życiorysu uzu-
pełnić. Ojciec Henryka pracował w bankowości (dyrektor jednego z banków 
w Równym), matka nie pracowała zawodowo. Jeszcze w czasie drugiej wojny 
światowej Henryk rozpoczął naukę w polskiej szkole powszechnej. Niemieccy 
okupanci aresztowali ojca, nigdy rodzinie nie udało się dowiedzieć, jaki były 
jego dalsze losy. Henryk był świadkiem, co głęboko przeżywał, zbrodni do-
konanej na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów za wiedzą okupantów 
niemieckich.

Wracając do powojennych losów bohatera tego tekstu, trzeba odnoto-
wać, że będąc na studiach w Uniwersytecie Warszawskim, w okresie „paździer-
nikowej odwilży” wstąpił do partii. Jak wielokrotnie mówił, głęboko wierzył, 
że PZPR spełnia doniosłą w dziejach narodu misję cywilizacyjną. Już jako 
student stał się aktywistą uczelnianej organizacji partyjnej. Siłą motoryczną 
Jego aktywności, źródłem optymizmu była osobowość polityczna Władysła-
wa Gomułki. Wielokrotnie mówił o swoim głębokim przeświadczeniu, że 
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jego partia spolonizuje i zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom Ziem Od-
zyskanych. Z lękiem śledził aktywność rewizjonistyczną różnych środowisk 
politycznych i społecznych RFN. Wierzył informacjom oficjalnym, wówczas 
szeroko na ten temat upowszechnianym. Gdy skończył w 1957 roku studia 
uniwersyteckie, w aparacie partyjnym PZPR trwała częściowa wymiana 
kadr. Poszukiwano ludzi wykształconych i ideowych, nieuwikłanych w stali-
nizm. Po październiku 1956 roku w kierownictwie KW PZPR w Szczecinie 
pracowali, oprócz części starego aparatu, ludzie nowi, wykształceni i aktyw-
ni. Do tego kręgu należał m.in. były lider komitetu uczelnianego partii Poli-
techniki Szczecińskiej, mgr Witt Drabich, który przez kilka lat był II sekre-
tarzem KW (później zrobił karierę w centralnych urzędach PRL). Zdzisław 
Łaski, późniejszy profesor i rektor Wyższej Szkoły Morskiej był sekretarzem 
propagandy KW, zaś młody ekonomista Stanisław Rychlik – sekretarzem 
ekonomicznym, a później przewodniczącym Prezydium WRN. Przez takich 
ludzi, jak wyżej wymienieni, mgr Komarnicki, dysponujący świetną opinią 
komitetu uczelnianego partii Uniwersytetu Warszawskiego, został w bardzo 
młodym wieku powołany na stanowisko I sekretarza Komitetu Powiatowego 
PZPR w Łobzie. Jak wielokrotnie wspominał, nie czuł się na tym stanowisku 
dobrze, i z satysfakcją przyjął propozycję objęcia funkcji kierownika Woje-
wódzkiego Ośrodka Propagandy Partyjnej w Szczecinie, sprawując ją przez 
dwa lata. W 1963 roku został przeniesiony na stanowisko jednego z zastępców 
kierownika wydziału KW. Tam, jak wspominał, co potwierdzają dokumenty, 
zajmował się głównie pisaniem sprawozdań KW dla warszawskiej centrali.

Ważny przełom w karierze zawodowej Henryka Komarnickiego nastą-
pił po „wydarzeniach marcowych” w 1968 roku. Wówczas to kierownictwo 
partii, po rozległym, i jak się okazało doniosłym w skutkach buncie studen-
tów, postanowiło wprowadzić w szkołach wyższych przedmiot obejmujący 
obowiązkowe kształcenie w zakresie specyficznie uformowanych nauk spo-
łecznych, w tym podstawy nauk politycznych. Poszukiwano kadry do prowa-
dzenia tego wysoce ideologicznego przedmiotu. Zwrócono wówczas uwagę 
na mgr. pedagogiki Henryka Komarnickiego, proponując mu, aby oprócz 
dotychczasowych obowiązków zastępcy kierownika wydziału KW, prowa-
dził dla studentów PAM zajęcia z podstaw nauk politycznych. Prowadząc 
te zajęcia, m.in. w Akademii Medycznej, doszedł do przekonania, że należy 
dokształcać się i przejść do stałej pracy w szkolnictwie wyższym. Jeden ze stu-
dentów Profesora Komarnickiego, dziś wybitny neurochirurg prof. Ireneusz 
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Kojder, wspomina, że spotkania dydaktyczne z tym wykładowcą dalekie 
były od scholastycznego sprawdzania wiedzy i określania jedynie słusznych 
racji. Ważnym wydarzeniem w karierze zawodowej bohatera tego tekstu było 
uzyskanie przez niego skierowania na studia doktoranckie w Wyższej Szkole 
Nauk Społecznych KC PZPR. Po dwóch latach nauki (1971–1972), pod kie-
runkiem prof. Mariana Malinowskiego (który specjalizował się w badaniach 
ruchu socjalistycznego) napisał obszerną pracę doktorską Partie robotnicze 
(PPR i PPS) na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1948. Dzisiaj można 
skonstatować, że doktorat oparty był na bardzo rzetelnie przeprowadzonej 
kwerendzie źródłowej, napisany erudycyjnie. Oczywiście interpretacja zacho-
dzących zjawisk była zgodna z ówczesną linią partii, współcześnie ustalenia 
te są weryfikowane.

Doktor Henryk Komarnicki w 1975 roku wrócił z Warszawy do Szcze-
cina i tu rozpoczęła się Jego pełnoetatowa praca w szkolnictwie wyższym, tzn. 
został adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej, pełniąc funkcję zastępcy 
dyrektora Instytutu Nauk Filozoficzno-Społecznych (dyrektorem był znany 
filozof, profesor Michał Hempoliński). Oprócz pracy dydaktycznej w WSP, 
był nadal aktywistą partyjnym tej uczelni, pełniąc do sierpnia 1980 roku 
funkcję I sekretarza komitetu uczelnianego partii. Po wydarzeniach sierp-
niowych, Komarnicki przestał być sekretarzem, a tę rolę przejął dr Marian 
Grzęda (pełnił ją do wprowadzenia stanu wojennego, kiedy to Komarnicki 
ponownie został sekretarzem komitetu uczelnianego).

Warto wrócić do własnoręcznie sporządzonego życiorysu Profesora Ko-
marnickiego: 

W roku 1975 rozpocząłem pracę na stanowisku adiunkta w WSP w Szczecinie, 
od 1985 roku na US z chwilą jego powstania. Stopień dr hab. z zakresu nauk 
politycznych uzyskałem w roku 1988 w Akademii Nauk Społecznych w War-
szawie na podstawie rozprawy Rola i miejsce PSL w systemie politycznym Polski 
Ludowej (1945–1947). Po uzyskaniu habilitacji pracowałem na stanowisku do-
centa, a następnie profesora nadzwyczajnego US, na którym to stanowisku 
pozostałem do przejścia na emeryturę w roku 2005. Na US pełniłem funkcje 
dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki, a w instytucie kierownika Za-
kładu Myśli Politycznej (…). Przez dwie kadencje byłem prodziekanem Wy-
działu Humanistycznego US. Przez dwie kadencje byłem członkiem z wyboru 
Komitetu Nauk Politycznych PAN. Wypromowałem dwóch doktorów. Jedne-
go z Instytutu Nauk Politycznych UAM w Poznaniu, drugiego w Instytucie 
Historii US. Udzieliłem pięciu recenzji rozpraw doktorskich i jednej recenzji 
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pracy habilitacyjnej. Byłem promotorem kilkuset prac magisterskich i licen-
cjackich. W 2005 roku po przejściu na emeryturę kontynuowałem pracę na 
US (…). 

Jako emeryt profesor Komarnicki współpracował z US, równocześnie 
był zatrudniony w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej i Collegium Bal-
ticum.

Chcemy zaznaczyć, że bardzo obszerna praca habilitacyjna Henryka 
Komarnickiego może stanowić wzór rzetelności w wykorzystaniu wszystkich 
wówczas dostępnych źródeł oraz imponującej wiedzy pozaźródłowej Autora. 
Sam Henryk Komarnicki oceniał, że wyciągnięte przez niego w 1988 roku 
wnioski dotyczące miejsca Stanisława Mikołajczyka i PSL w przestrzeni po-
litycznej powojennej Polski były nieobiektywne i wymagają weryfikacji. Nie 
podjął się jednak przygotowania drugiego wydania tej pracy, poprawionego 
i uzupełnionego, mimo że taką propozycję otrzymał. Trzeba jednak zazna-
czyć, że w kilkunastu artykułach i setkach wykładów prezentował naukową 
wykładnię losów mikołajczykowskiego PSL.

Dla przedstawienia metamorfozy, jaką przeszedł jako politolog Hen-
ryk Komarnicki, oddajmy głos Jego doktorantom oraz osobom związanym 
z nurtem „Solidarności”, środowiskiem Kościoła katolickiego i Jego wycho-
wankom, którzy w dobie III RP nie byli poddani żadnej presji ideologicznej.

Danuta Dąbrowska, wówczas doktor, a dziś profesor na Wydziale Filolo-
gicznym US, jako przewodnicząca „Solidarności” na Uniwersytecie Szczeciń-
skim, która aktywnie i z powodzeniem zabiegała po przełomie politycznym 
1989 roku o odwołanie rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, w rozmowie 
z autorami tego tekstu odniosła się do osoby byłego pierwszego sekretarza 
komitetu uczelnianego PZPR, czyli Henryka Komarnickiego. Prof. Dąbrow-
ska stwierdziła, że dzięki takim ludziom jak prof. Komarnicki WSP prze-
szła przez trudny okres stanu wojennego bez większych strat. Jej zdaniem 
Henryk Komarnicki był człowiekiem dialogu i zaprzeczeniem ortodoksyj-
nego funkcjonariusza. Zawsze otwarty na rozmowę ze swymi adwersarzami, 
o wszystkim – także na trudne tematy. Broniąc ideologii, w kręgu której się 
swego czasu znalazł, szanował i chronił ludzi inaczej myślących. Dlatego ani 
w dobie przełomu z lat 1989–1990, ani później, nikt z kręgu kierownictwa 
„Solidarności” czy NZS nie wysuwał pod Jego adresem zarzutów i nigdy nie 
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negowano Jego pochodzącej z wyborów wysokiej pozycji w Instytucie Polito-
logii US. Doceniano osobistą prawość i rzetelność Profesora.

Dr hab. Łukasz Tomczak prof. US (pierwszy doktorant H. Komarnic-
kiego) wspomina: 

Profesor Henryk Komarnicki był moim wykładowcą, promotorem i szefem 
przez wiele lat. Nazywany przez nas, studentów i pracowników, „Komarem” 
był osobistością powszechnie lubianą i szanowaną. Nie spotkałem absolwen-
ta czy absolwentki szczecińskiej politologii, którzy by sądzili inaczej. Zawsze 
przychylny, życzliwy, miał zawsze dla nas czas i pewną oryginalność, niepo-
wtarzalny styl bycia, który uwielbialiśmy.
Z perspektywy lat wskazałbym na jedną z cech, która mocno zaważyła na tym, 
jak go ocenialiśmy, na skromność. W odróżnieniu od wielu innych, profesor 
nie budował sobie pomników za życia. Nie zabiegał o pochwalne hymny i dzie-
ła „ku czci” sławiące „wybitnego naukowca”, co jest rzeczą częstą w naukowym 
światku. Profesor nie przywiązywał większej wagi do ubioru, od lat chodził 
w tych samych garniturach. Specjalnie nam to nie przeszkadzało, wszak nie 
szata zdobi człowieka. Był za to gawędziarzem i miło wspominam rozmowy 
w jego gabinecie o polityce i nie tylko, oczywiście z nieodłącznym papierosem. 
Tak go zapamiętałem, jako dobrego, skromnego człowieka, z którym zawsze 
można było porozmawiać i napić się kawy.

Drugi doktorant natomiast, dr hab. Krzysztof Kowalczyk, tak zapamię-
tał swojego promotora: 

Prof. Henryka Komarnickiego poznałem jeszcze podczas studiów. Profesor 
należał do tej części wykładowców i decydentów uczelnianych (był dyrekto-
rem instytutu i prodziekanem), która była otwarta na pomysły zmian syste-
mu zajęć dydaktycznych, zgłaszanych na początku lat 90. przez Forum US na 
Rzecz Nowoczesnego (byłem jednym z jego współzałożycieli). Kiedy podjąłem 
pracę w Instytucie Politologii US, prof. Komarnicki, jako mój bezpośredni 
przełożony, otoczył mnie serdeczną opieką, doradzał jak postępować ze stu-
dentami. Jako promotor doktoratu omawiał zawsze długo przedłożone przeze 
mnie partie tekstu. Wielogodzinne rozmowy odbywały się przy mocnej kawie 
i dużej ilości wypalanych przez profesora papierosów. Pokój był wręcz czar-
ny od dymu. Zapamiętałem prof. H. Komarnickiego jako człowieka nader 
skromnego, pełnego dobroci. Szukał dialogu ze wszystkimi, starał się zrozu-
mieć wielość poglądów, opinii.
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Filozof, ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk przekazał następujące wspomnienia: 

Do kreatywnego nurtu moich uniwersyteckich zmagań należał Pan Prof. 
dr hab. Henryk Komarnicki. Pierwszego dnia pobytu podszedł do mnie nie-
znany mi z filozofii profesor z przywitaniem: „o witam wielebnego księdza 
wśród nas. Jakie to drogi przywiodły?”. Od tej pory wiedziałem, że jest to 
Przyjazna Dusza prof. Henryk Komarnicki.
Przy każdej okazji witany byłem przez Profesora Komarnickiego radośnie, jak 
za pierwszym razem. Miał czas zatrzymać się i zapytać o samopoczucie, o re-
lację ze studentami. Powtarzał: „młodych należy słuchać, rozumieć i kochać. 
Oni potrzebują nas na swej drodze życia. Jesteśmy za nich odpowiedzialni”. 
Bardzo ojcowskie i przyjacielskie okazało się przywitanie po obronie habilitacji 
i wzmocnienie Instytutu Filozofii jako doktor habilitowany… „a widzi wieleb-
ny, cierpliwość i praca przynoszą owoce. Pomyślności na dalsze dni”. Jadąc do 
pracy spotykałem w oddali Pana Profesora spacerującego. Był skromny w za-
chowaniu i ubiorze. Nie przypuszczałem, że te chwile spotkania mogły być 
ostatnie. Kiedy doszła mnie wiadomość o śmierci, postanowiłem – nauczony 
przez Profesora – wyjść mu na spotkanie i tak wprowadzić go do NIEBA, 
jak On wprowadzał mnie do Uniwersytetu. Cały czas pamiętam o potrzebie 
tworzenia osobowej przestrzeni spotkania z innymi. W tej przestrzeni moto-
rem musi być duch radości, otwartości i zaufania. Jako kapłan wiem, że teraz 
ja powinienem wychodzić na spotkanie na korytarzach rozpościerających się 
między czasem i wiecznością.

Na pogrzebie Profesora Henryka Komarnickiego, w którym uczest-
niczyło kilkuset przedstawicieli inteligencji szczecińskiej, w tym niemal 
wszyscy pracownicy naukowi Wydziału Humanistycznego US, głos zabrał 
m.in. znany polityk Prawa i Sprawiedliwości poseł Joachim Brudziński, który 
przepraszał zmarłego Profesora (promotora jego pracy magisterskiej), że nie 
jest w stanie wszystkich Jego zaleceń i wskazówek dotyczących zasad upra-
wiania polityki w praktyce realizować. 

Oceniając dorobek naukowy Profesora, trzeba stwierdzić, że jest auto-
rem 52 publikacji, w tym dwóch książek, wśród których do najważniejszych 
można zaliczyć: Partie robotnicze na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–
1948 (PWN, Warszawa–Poznań 1981); Rola i miejsce Polskiego Stronnictwa 
Ludowego w systemie społeczno-politycznym Polski Ludowej (ANS, Warszawa 
1987); Poglądy Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie obecności Niemców 
na Ziemiach Odzyskanych oraz ich wysiedlenia („Przegląd Zachodniopomor-
ski” 1996, z. 3); Echa sprawy katyńskiej w polityce wewnętrznej PRL. Poprzez 
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ewolucję kłamstwa i półprawdy do prawdy wymuszonej, w: Katyń. 55 rocznica 
zbrodni, materiały z konferencji naukowej (Szczecin 1996); Stanisław Miko-
łajczyk wobec zmian terytorialnych Polski w latach 1945–1947, w: Stanisław 
Mikołajczyk w służbie Polski, materiały z konferencji naukowej (Poznań 
1998); Teoria polityki wobec wyzwań współczesności, w: Politologia w Polsce. 
Stan badań i perspektywy rozwojowe, materiały z konferencji naukowej (To-
ruń–Wrocław 1998); Globalizacja życia społecznego – mit czy rzeczywistość, 
szanse i zagrożenia dla Polski, materiały z konferencji naukowej (Poznań 
2000); Etyczne aspekty polskiej myśli politycznej w XIX i XX w., w: Etyka zawo-
du polityka (Warszawa 2001).

Bez wątpienia Instytutu Politologii i Europeistyki nie byłoby dzisiaj bez 
wytężonej pracy Profesora Henryka Komarnickiego. Równie ważne jest jed-
nak to, co profesor pozostawił jako człowiek, czyli altruizm, empatię, zrozu-
mienie i ogólną przychylność wobec innych współpracowników, i takim go 
zapamiętaliśmy.

Kazimierz Kozłowski, Janusz Ruszkowski
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Józef Kopeć
(1923–2006)

Tyle było w Nim w czasach przełomu, a zapew-
ne tak było w całym życiu, szlachetnej bezinte-
resowności, bezgranicznego oddania Sprawie, 
moralnego ładu i gorącej miłości Ojczyzny 

wspomina profesora Józefa Kopcia, profesor Ja-
nusz Faryś. 

Dowiódł tego pamiętnego lata 1980 roku, sta-
jąc z młodymi w pierwszym szeregu odnowy 
Rzeczypospolitej, a w skali lokalnej przyczynił 
się do twórczego fermentu w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Szczecinie. Na kilka miesięcy 
został rektorem uczelni, pierwszym demokra-
tycznie wybranym i odwołanym przez władze 
stanu wojennego. A potem przez lata pozostał 
pierwszym autorytetem na uczelni i w środo-
wisku solidarnościowym Szczecina.

Józef Maria Kopeć urodził się 18 marca 
1923 roku w Poznaniu. Jego ojciec Wiktor Ko-
peć, sekretarz Sądu Okręgowego w Poznaniu, 
walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Matka 
Emilia, z domu Mędlewska, była nauczycielką. 
Po  ukończeniu szóstej klasy szkoły powszech-
nej w Poznaniu, w roku 1935 podjął naukę 
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w Gimnazjum Marii Magdaleny, które ukończył w 1939 roku. Dwa tragicz-
ne wydarzenia w dwudziestowiecznej historii Polski – druga wojna światowa 
oraz stan wojenny odcisnęły bolesne piętno na życiu Józefa Kopecia. Rok 
1939, rok ukończenia gimnazjum przez 16-letniego Józefa był jednym z naj-
trudniejszych w życiu rodziny Kopciów. W czerwcu umarł Wiktor Kopeć. 
We wrześniu, podczas działań wojennych, zginął Antoni, starszy brat Józefa, 
student Uniwersytetu Poznańskiego i żołnierz Armii „Poznań”.

W lutym 1940 roku Józef Kopeć z matką i ciotką zostali wysiedleni 
do Małopolski w Generalnej Guberni. Przebywali w Sterkowcu, a od 1943 
roku – w Woli Dębińskiej w powiecie brzeskim. Emilia Kopeć pracowała 
jako korespondentka w Nadleśnictwie Dębno. Józef pracował dorywczo oraz 
uczył się w Szkole Handlowej Wyższego Stopnia w Tarnowie (1940/1941). 
Od czerwca 1941 do stycznia 1943 roku był uczniem w sklepie drogeryjnym 
w Tarnowie. Podczas okupacji hitlerowskiej podzielił los tysięcy rówieśni-
ków, stając się robotnikiem przymusowym. W 1943 roku został wcielony do 
przymusowej pracy na rzecz III Rzeszy w Służbie Budowlanej „Baudienst” 
w Prokocimiu pod Krakowem. Pracował przy budowie torów kolejowych 
oraz w izbie chorych. W 1944 roku wraz z kolegą uciekł do oddziału party-
zanckiego Armii Krajowej w rejonie Turbacza i Rabki, w którym przebywał 
do 1945 roku. Po rozwiązaniu oddziału, w marcu 1945 roku wrócili z matką 
do Poznania. Emilia Kopeć została nauczycielką historii w liceum żeńskim 
w Polskiej Wsi w powiecie Pobiedziska k. Poznania. Przed wybuchem wojny 
Józef Kopeć ukończył jedynie gimnazjum. 

W Wielkopolsce po wojnie w gimnazjach i liceach przerabiano program 
dwóch klas w ciągu roku, aby odrobić opóźnienia w nauce spowodowane 
okresem okupacji. To sprawiło, że już w roku szkolnym 1945/1946 Józef 
Kopeć ukończył Liceum Matematyczno-Fizyczne im. Bergera w Poznaniu. 
Większość absolwentów tego liceum kontynuowała naukę, studiując nauki 
ścisłe. Tak było też w przypadku Józefa Kopecia; po zdaniu matury rozpoczął 
w październiku 1946 roku studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodni-
czym Uniwersytetu Poznańskiego.

Był bardzo dobrym i aktywnym studentem. Przez dwa lata (1947–1948) 
pracował w Zarządzie Koła Matematyczno-Fizycznego jako kierownik Sek-
cji Wydawniczej. W trakcie studiów, w roku 1948 przyjął posadę asystenta 
w Katedrze Fizyki Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, gdzie prowadził ćwicze-
nia rachunkowe i laboratoryjne. Zmuszony do samodzielnego utrzymywania 
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się, pracował tu do 1951 roku. W tym czasie, dokładniej w listopadzie 1949 
roku, ówczesny kierownik Katedry Matematyki Uniwersytetu Poznańskie-
go prof. Władysław Orlicz zaproponował czterem studentom tego wydziału 
pracę w katedrze, w charakterze pomocników na stanowiskach zastępcy asy-
stenta. Wśród wyróżnionych w ten sposób studentów był m.in. Józef Kopeć. 
Jesienią 1949 roku Józef Kopeć został członkiem Polskiego Towarzystwa Fi-
zycznego, a w roku 1951 – Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Dy-
plom magistra filozofii w zakresie matematyki uzyskał na Uniwersytecie Po-
znańskim w 1951 roku na podstawie pracy O funkcjach prawie-periodycznych 
w przestrzeniach Banacha i został zatrudniony w Katedrze Matematyki Uni-
wersytetu Poznańskiego na stanowisku asystenta. Większość zajęć prowadził 
dla studentów fizyki i chemii. Dwa lata po ukończeniu studiów (1953) zawarł 
związek małżeński z Krystyną Pieńkowską. W Katedrze Matematyki Uni-
wersytetu Poznańskiego pracował na stanowisku asystenta/adiunkta przez 
10 lat do 1961 roku. Prowadził m.in. zajęcia z analizy matematycznej, funkcji 
analitycznych, równań różniczkowych. W weekendy, jak również w okresie 
wakacyjnym często wyjeżdżał do Szczecina i Świnoujścia prowadząc wykłady 
na kursach dokształcających dla nauczycieli. Efektem Jego zaangażowania 
w kształcenie studentów było napisanie i wydanie w 1956 roku w Studium 
Zaocznym Fizyki skryptu Wstęp do analizy. Aktywnie uczestniczył też w ży-
ciu uczelni. W latach 1954–1956 był przewodniczącym komórki Wydziało-
wej ZNP, a w roku akademickim 1958/1959 przedstawicielem pomocniczych 
pracowników naukowych w Radzie Wydziału i Senacie UAM. Wielokrotnie 
sprawował funkcje opiekuna roku. W latach 1960–1961 prowadził również 
zajęcia z mechaniki ogólnej na Politechnice Poznańskiej. 

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych w Katedrze Matematyki Uni-
wersytetu Poznańskiego był zatrudniony tylko jeden profesor – Władysław 
Orlicz. Siłą rzeczy młodzi asystenci w swojej pracy naukowej skupiali się na 
dziedzinie analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej. Józef Kopeć badał 
najpierw różnorakie własności przestrzeni funkcyjnych. W tym zakresie opu-
blikował trzy artykuły, których współautorami są Julian Musielak oraz Zbi-
gniew Semadeni. Oto opinia kierownika Katedry Matematyki Uniwersytetu 
Poznańskiego profesora Orlicza z roku 1955: 

mgr Józef Kopeć ma bardzo dobre wyniki dydaktyczne, do czego przyczyni-
ła się bardzo sumienna egzekutywa wiadomości na egzaminach. Jego praca 
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naukowa przebiega pomyślnie; uzyskał on oryginalne wyniki z teorii funkcji 
prawie-periodycznych i operatorów na przestrzeniach funkcyjnych. 

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych Józef Kopeć w swojej pracy 
naukowej skupił się na badaniu quasi-analitycznych funkcji rzeczywistych. 
W tym zakresie udowodnił m.in. następujące oryginalne rezultaty:

 – podał warunek konieczny i dostateczny na to, aby ciąg klas funkcji 
był quasi-analityczny (Annales Polonici Mathematici VII, 1960),

 – podał warunek konieczny na to, aby rzeczywista funkcja analityczna 
należała do klasy quasi-analitycznej (Annales Polonici Mathematici 
VII, 1960),

 – podał warunek konieczny na to, aby rzeczywista funkcja prawie- 
-periodyczna należała do klasy quasi-analitycznej (Ann. Soc. Polon. 
Math. 25, 1952),

 – udowodnił twierdzenie o rozkładzie funkcji gładkich na sumę dwóch 
funkcji quasi-analitycznych (Prace Matematyczne V, 1961).

Te oraz inne wyniki przedstawiono w rozprawie doktorskiej O klasach 
quasi-analitycznych funkcji rzeczywistych i wektorowych przygotowanej pod 
kierunkiem prof. Andrzeja Alexiewicza i obronionej w 1960 roku. W 1962 
roku dr Józef Kopeć skończył pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu i wraz z rodziną przeniósł się do Szczecina. Na przeniesienie 
zdecydował się ze względów rodzinnych – z trójką dzieci mieszkał w złych 
warunkach, w małym mieszkaniu, w którym panowała wilgoć. W mieście 
nad Odrą był częścią powojennego „naukowego osadnictwa” Wielkopolan 
na Pomorzu Zachodnim.

Od września 1962 roku Józef Kopeć rozpoczął pracę na stanowisku ad-
iunkta w Katedrze Matematyki Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Szyb-
ko zyskał opinię sumiennego, pilnego i pełnego inwencji pracownika. Pra-
cując w Wyższej Szkole Rolniczej współpracował ze swoim macierzystym 
wydziałem na UAM w Poznaniu i prowadził badania naukowe w zakresie 
równań różniczkowych. Badania te zaowocowały rozprawą habilitacyjną, 
której tematyka dotyczyła równań różniczkowych operatorowych w prze-
strzeniach Banacha. 16 grudnia 1968 roku odbyło się kolokwium habilita-
cyjne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Jednocześnie Józef Kopeć zwrócił swoje zaintere-
sowania naukowe w kierunku zastosowań matematyki. Trzy i pół miesiąca 
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wcześniej, od 1 września 1968 roku został zaangażowany do pracy w Wyż-
szej Szkole Nauczycielskiej – filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w charakterze starszego wykładowcy pełniącego obowiązki dziekana Wy-
działu Matematyczno-Przyrodniczego. Rok później, już jako docent doktor 
habilitowany został powołany na stanowisko dziekana Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego. W tym samym 1969 roku prof. Władysław Orlicz 
podjął starania związane z powrotem Józefa Kopcia do Poznania. Na szczę-
ście dla szczecińskiej matematyki, Józef Kopeć pozostał w Szczecinie. Przez 
lata pracy zyskał miano wybitnego specjalisty w dziedzinie matematyki 
stosowanej, autorytetu nie tylko w środowisku szczecińskim, ale również 
poznańskim, wrocławskim i w Trójmieście. W okresie stanu wojennego 
pracował naukowo w Instytucie Badań Systemowych PAN, prowadząc ba-
dania w dziedzinie zastosowań matematyki. Badania te kontynuował po 
powrocie na Uniwersytet Szczeciński, współpracując aktywnie z naukow-
cami z całego Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu, jak rów-
nież z Wyższej Szkoły Morskiej i Akademii Rolniczej. Profesor Kopeć był 
współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z zastosowań mate-
matyki. Pisał programy komputerowe, wymyślał i wprowadzał nowe algoryt-
my do obliczeń, wymyślał i stosował nowe konstrukcje i procedury w oblicze-
niach i wprowadzał nowe narzędzia statystyczne do systematycznej analizy 
rozważanych przez Jego współpracowników problemów. Nie tylko znał, ale 
swobodnie poruszał się i stosował narzędzia analizy matematycznej, równań 
różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. „Rozwój zasto-
sowań matematyki stawia szczególne wymagania wykładowcom, a w pro-
wadzeniu takich zajęć oraz pracy naukowej profesor Kopeć jest osobą wręcz 
niezastąpioną” – zaznaczał w 1996 roku w piśmie dotyczącym przedłużenia 
zatrudnienia Profesora Kopcia ówczesny dyrektor Instytutu Matematyki US 
dr hab. Aleksy Tralle.

Jesienią 1980 roku na uczelniach szczecińskich pojawiły się dwa rodzaje 
ośrodków decyzyjnych. Pierwszym był Wydział Nauki KW PZPR w Szcze-
cinie i komitety uczelniane PZPR w poszczególnych szkołach wyższych 
oraz ośrodki decyzyjne nowe – ogniwa „Solidarności” i NZS-u. Znaczenie 
i rola tych drugich w miarę upływu czasu stawała się coraz większa. Po za-
legalizowaniu Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Wyższej Szko-
le Pedagogicznej, doc. Józef Kopeć został jej pierwszym przewodniczącym 
(27.08.1980–styczeń 1981). Został również członkiem Międzyuczelnianego 
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Komitetu Porozumiewawczego w Szczecinie (1980–1981). Dr Bazyli Baran 
wspominał: 

Od początku strajku w Stoczni Szczecińskiej docent Kopeć włączył się w two-
rzenie „Solidarności” w środowisku akademickim. Należał do grona działaczy, 
dla których dobro ojczyzny było wartością najwyższą. Ta aktywność była kon-
tynuacją rodzinnych niepodległościowych tradycji oraz własnej walki w szere-
gach Armii Krajowej.

Prof. Henryk Komarnicki natomiast pisał w artykule o zjawisku dwu-
władzy w życiu uczelni wyższych Szczecina: 

Pierwszy raz uderzono w zasadę nomenklatury partyjnej, kiedy w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w demokratycznych wyborach wybrano na stanowisko 
rektora działacza i współzałożyciela „Solidarności” w tej uczelni, nie licząc się 
ze stanowiskiem Wydziału Nauki KW PZPR 

Doc. dr hab. Józef Kopeć, który był od 1973 roku – z dwuletnią przerwą 
– dziekanem, najpierw Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a potem 
Matematyczno-Fizycznego, został rektorem z woli Zgromadzenia Wyborcze-
go WSP w Szczecinie na okres od 1 września 1981 do 31 sierpnia 1984 roku. 
Dr Bazyli Baran wspominał:

Wybór doc. dr hab. Józefa Kopecia na rektora WSP był wyrazem powszech-
nego szacunku i uznania szczecińskiego środowiska akademickiego. [...] Był 
człowiekiem szlachetnym i odważnym. Gdy oficerowie SB złożyli wizytę w ka-
drach uczelni, chcąc analizować akta osobowe pracowników, zdecydowanie 
im odmówił. Zażądał, aby w trakcie takich wizyt każdorazowo przedstawiali 
nakaz prokuratorski. 

Docent Kopeć był jednym z pierwszych inicjatorów powołania w Szcze-
cinie uniwersytetu. W swoim przemówieniu inaugurującym w październiku 
1981 nowy rok akademicki mówił o przyszłym Uniwersytecie Zachodnio-
pomorskim. Z myślą o jego utworzeniu powołał komisję senacką, która przy 
współpracy ze Szczecińskim Towarzystwem Naukowym miała przygotowy-
wać projekty organizacyjno-strukturalne dla przyszłej uczelni.

Gdy wprowadzono stan wojenny stało się oczywiste, że kadencja rektora 
Józefa Kopecia niedługo będzie brutalnie przerwana. I rzeczywiście, 7 stycz-
nia 1982 roku do Jego sekretariatu wpłynęło pismo podpisane przez jednego 
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z kierowników z MNSWiT o następującej treści: „Na podstawie art. 12 ust. 2 
ustawy o szkolnictwie wyższym odwołuję Obywatela Docenta ze stanowi-
ska rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie z dniem 5 stycznia 
1982 r.”

W latach 1981–1983 Józef Kopeć był wielokrotnie przesłuchiwany przez 
SB. W 1983 roku za udział w pierwszomajowej manifestacji został ukarany 
przez kolegium ds. wykroczeń grzywną w wysokości 10 tys. złotych. Z po-
wodu licznych szykan stosowanych również przez władze uczelni, a także 
działań „nieznanych sprawców” (przynajmniej dwa przypadki uszkodzenia 
kół samochodu) w 1986 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Druga połowa lat osiemdziesiątych była dla Józefa Kopecia ciężkim 
okresem. Miał nieoficjalny zakaz pracy jako wykładowca, żadna szczecińska 
uczelnia nie mogła Go zatrudnić. Aby utrzymać rodzinę, podjął pracę w In-
stytucie Badań Systemowych PAN, gdzie prowadził działalność naukową. 

W końcu lat osiemdziesiątych XX wieku pojawiła się możliwość ponow-
nego zatrudnienia doc. Kopecia w macierzystej uczelni, ale ówczesne wła-
dze uniwersytetu nie stanęły na wysokości zadania. Uczyniły to natomiast 
władze Politechniki Szczecińskiej. Dopiero wiosną 1990 roku nowy rektor 
Uniwersytetu Szczecińskiego podjął starania dotyczące służbowego przenie-
sienia Józefa Kopecia. 20 czerwca 1990 roku Senat Politechniki Szczecińskiej 
przychylił się do uniwersyteckiej prośby. 1 września 1990 roku Józef Kopeć 
powrócił do pracy w Uniwersytecie Szczecińskim. Został dyrektorem Insty-
tutu Matematyki, po raz pierwszy z wyboru. Mówiono o Nim: „Gdyby chciał 
zostać rektorem – to by został, dobrze, że zgodził się chociaż na dyrektorowa-
nie”. Półtora roku później, 30 kwietnia 1992 roku Senat US jednomyślnie za-
opiniował wniosek o mianowanie doc. dr hab. Józefa Kopecia na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego. Profesor znowu łączył naukę i dydaktykę z pracą 
administracyjną – był dyrektorem Instytutu Matematyki i prodziekanem 
ds. studiów dziennych.

Dzięki Jego staraniom Komitet Główny Olimpiady Matematycznej 
przy Polskim Towarzystwie Matematycznym zgodził się na powołanie w In-
stytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego Komitetu Okręgowego 
olimpiady. Profesor został pierwszym przewodniczącym tego komitetu.

23 czerwca 1994 roku ze względu na stan zdrowia, poprosił rektora 
o zwolnienie z obowiązków administracyjnych. Prowadził jedynie wykła-
dy i pracował naukowo. Pełnił wielką rolę integracyjną w instytucie, a Jego 
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obecność była bardzo ważna dla współpracowników. Nazywaliśmy Go Sze-
fem. Miał ogromną wiedzę, potrafił dyskutować nie tylko z matematykami, 
lecz również z fizykami, ekonomistami, rolnikami i historykami. Ta wiedza 
pozwalała Mu na swobodne przerzucanie się z dziedziny na dziedzinę. W dys-
kusjach poruszaliśmy najróżniejsze tematy. Od matematyki, przez fizykę, li-
teraturę, filozofię do polityki. Fascynował nas stosownymi przypowieścia-
mi na przeróżne okoliczności. Miał umiejętność znalezienia odpowiedniego 
fragmentu z „Pana Tadeusza” na każde, jak najbardziej bieżące, wydarzenie. 

Szef nie miał cech paternalistycznych – nigdy nie narzucał swojego zda-
nia, a rozmowa była dla niego sposobem wspólnego dochodzenia do prawdy. 
Nie miał w sobie nic z autokraty. Prawie nie „urzędował” w gabinecie dyrek-
torskim, zawsze siedział w sekretariacie wraz ze swoją zastępczynią dr Heleną 
Spirydonow i sekretarką Anią Sasim, a decyzje podejmował po wysłuchaniu 
obecnych w tym czasie osób, ale szybko i zdecydowanie. Często wchodzi-
liśmy tam pod byle pretekstem, aby posiedzieć w fotelu, napić się herbaty 
Yunnan i Go posłuchać. 

Ze wspomnienia prof. Aleksa Tralle: 

Wiosną 1994 roku Profesor na krótko trafił do szpitala. Odwiedziłem Go tam 
i zastałem mocno zaabsorbowanego wpatrywaniem się w kroplówkę. Na moje 
pytanie co w tym ciekawego odpowiedział: „próbuję policzyć w pamięci, jak 
wielka ma być kropla, aby pokonała siłę napięcia powierzchniowego i spadła”. 
W tamtym okresie ja na pewno nie potrafiłbym tego zrobić. Powiedziałem so-
bie wówczas, że powinienem zmienić swój stosunek do matematyki. Matema-
tycznie byłem w tamtym okresie na krzywej wznoszącej, ale właśnie wtedy po 
raz pierwszy obiecałem sobie, że będę się starał naśladować Jego – rozumienie 
zjawiska jest ważniejsze od napisania pracy za ileś tam punktów. 
Sięgając pamięcią wstecz często stwierdzam, że tamte lata były w moim życiu 
najlepsze. Wiele się później wydarzyło, życie gwałtownie przyspieszyło, prze-
szedłem wszystkie szczeble kariery akademickiej, byłem w dwudziestu krajach 
świata i co tam jeszcze…, ale najchętniej, gdybym mógł, wróciłbym pod skrzy-
dła Szefa.

Szczególnie wyczulony był na sprawy społeczne i bytowe pracowników. 
Czuliśmy wszyscy – jak nas nazywał: młodsi koledzy – Jego pomocną dłoń 
w każdej sytuacji. Starał się wysyłać na staże do innych, silniejszych ośrodków 
naukowych. Pomagał w uzyskaniu mieszkań od miasta, pisał niezliczone listy 
poparcia dla tych spośród nas, którzy ubiegali się o polskie obywatelstwo. 
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Bez przesady można stwierdzić, że promieniowały od Profesora aura przyjaź-
ni, ludzkie ciepło i łagodny humor.

Za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność organi-
zacyjną na rzecz szczecińskiej oświaty i środowiska akademickiego otrzymał 
m.in. Nagrodę Ministra, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

30 października 1998 roku Rektor US prof. Hubert Bronk udekorował 
Profesora medalem pamiątkowym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wręczył 
Mu uroczysty list. Oto fragmenty tego listu: 

Jest Pan dla nas przykładem nauczyciela akademickiego odznaczającego się 
prawością, sumiennością i wiernością własnym przekonaniom. Pańska po-
stawa przez lata dawała się streścić w sentencji sis qui es – pro publico bono. 
Był Pan Profesor przez lata symbolem jakże cennych zachowań w środowisku 
akademickim. Niezłomność deklarowanych poglądów doprowadzała Pana do 
przykrych doświadczeń z władzami, jednak zarazem stanowiła drogowskaz dla 
środowiska akademickiego, co do kierunku jaki należy obrać, aby być w zgo-
dzie ze swoim sumieniem. Postawa ta była szczególnie ważna dla pokoleń mło-
dzieży, które pod Pańskim kierownictwem stawiały swe pierwsze kroki w do-
rosłym życiu i u Pana mogły uczyć się szacunku dla samego siebie i wierności 
wyznawanym przekonaniom.

Profesor zmarł 27 lipca 2006 roku w Szczecinie. 
Miesiąc później, 30 sierpnia 2006 roku pod bramą Stoczni Szczeciń-

skiej, w rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Józefa Kopecia 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

8 grudnia 2011 roku nastąpiło uroczyste przekazanie przez kierownic-
two NSZZ „Solidarność” władzom Uniwersytetu Szczecińskiego portretu 
Profesora Józefa Kopecia, który to portret zawisł w sali Senatu uczelni obok 
portretów rektorów uniwersytetu.

Paweł Andrzejewski
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Bolesław Koselnik
(1896–1971)

Bolesław Koselnik urodził się w 1896 roku 
w Suchedniowie, woj. kieleckie. Po skończe-
niu Męskiej Szkoły Handlowej w Kielcach, 
w listopadzie 1918 roku wstąpił – jako ochot-
nik – do tworzącej się Polskiej Organizacji Woj-
skowej (POW). Po roku ukończył Szkołę Pod-
chorążych w Warszawie i wziął czynny udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej (1920 r.) oraz 
w III Powstaniu Śląskim (1921 r.). W 1922 roku 
przeszedł do rezerwy w stopniu podporucznika.

Zapisał się na Wydział Prawa i Nauk 
Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Po-
znańskiego, gdzie w 1925 roku uzyskał dyplom 
magistra. Pierwszą pracę zawodową podjął 
w Wielkopolskiej Izbie Skarbowej, gdzie – po 
złożeniu odpowiednich egzaminów – uzyskał 
status urzędnika państwowego I kategorii. 
W Poznaniu pozostał do 1929 roku. Podnosił 
swoje wykształcenie, uczestnicząc w semina-
riach doktoranckich u prof. E. Taylora (eko-
nomia) czy F. Znanieckiego (socjologia). Sam 
wykładał geografię na kursach dokształcających 
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w tzw. Pedagogium Akademickim. Interesował się także malarstwem i uczęsz-
czał do Akademii Sztuk Pięknych.

Szybko doszedł do przekonania, że rola urzędnika lądowego nie za-
spokaja Jego zainteresowań i aspiracji; ciągnęło Go nad morze – do Gdyni. 
Przeniósł się tam w lipcu 1929 roku. Przez rok zatrudniony był w Komisa-
riacie Rządu, jako referent turystyczny. Motocyklem penetrował miejscowo-
ści tzw. Szwajcarii Kaszubskiej, przygotowując pierwszy przewodnik tury-
styczny (broszura – folder). Od października 1929 roku przeszedł do pracy 
w Urzędzie Morskim w Gdyni, gdzie pracował aż do wybuchu wojny polsko- 
-niemieckiej (wrzesień 1939 r.). Zapoznawał się stopniowo ze wszystkimi dzie-
dzinami administracji i eksploatacji portu gdyńskiego. Od 1935 roku został 
mianowany radcą, kierując Oddziałem Ekonomicznym tegoż Urzędu. Odbył 
dłuższą praktykę w przedstawicielstwach portów i kolei polskich w Pradze, 
Bratysławie, Budapeszcie i Wiedniu, głównie pod kątem akwizycji ładun-
ków tranzytowych na porty polskiego obszaru celnego (Gdynia, Gdańsk). 
W 1935 roku, jako pierwszy wystąpił z inicjatywą uruchomienia kolejowej 
komunikacji promowej pomiędzy Gdynią a Płd. Skandynawią (Ystad).

Pracując w Urzędzie Morskim, powrócił do zainteresowań dydaktycz-
nych, ujawnionych już w Poznaniu. Przez trzy lata był wykładowcą geografii 
gospodarczej i nauki o handlu w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki 
Portowej w Gdyni. Stopniowo swoje zainteresowania zwracał w kierunku 
badań naukowych i pogłębiania wiedzy dotyczącej spraw morskich. Nawią-
zał współpracę z Instytutem Bałtyckim; pojawiły się pierwsze publikacje fa-
chowe, jak np. zaopatrywania statków czy handel konsygnacyjny w Polsce. 
Coraz częściej Jego artykuły pojawiały się w różnych czasopismach, takich 
jak: „Wiadomości Portu Gdyńskiego”, „Szkwał”, „Biuletyn Izby Przemysło-
wo-Handlowej” czy „Liga Morska i Kolonialna”.

W 1936 roku był inicjatorem powstania Kolegium Ekonomicznego przy 
Instytucie Bałtyckim. Organizowało ono odczyty i dyskusje o tematyce mor-
skiej, w których uczestniczyło wiele znanych osobistości Gdyni. To Kolegium 
w 1938 roku zaczęło wydawać kwartalnik poświęcony gospodarce morskiej 
„Uprawa Morza”, którego redaktorem naczelnym był właśnie mgr Bolesław 
Koselnik. Było to najpoważniejsze, jak na ówczesne czasy, czasopismo fachowe 
poświęcone sprawom morza. Do wybuchu wojny ukazało się sześć zeszytów.

Bolesław Koselnik był też jednym z autorów Monografii Wielkiego Pomo-
rza i Gdyni, wydanej z okazji 20-lecia powrotu ziemi Pomorskiej do Macierzy 
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(Toruń–Lwów 1939), gdzie pisał o warunkach uprzemysłowienia portu gdyń-
skiego.

Konsekwencją Jego działalności publikacyjnej było członkostwo 
w Związku Dziennikarzy i Publicystów Gospodarczych w Warszawie. Dzia-
łał również aktywnie w Związku Zachodnim w Gdyni.

Po wybuchu drugiej wojny światowej nie został zmobilizowany do 
wojska. Tak rozpoczął się następny etap w Jego życiorysie, jakże dramatycz-
ny i brzemienny w skutki. W pierwszych tygodniach okupacji niemieckiej 
przedostał się do Warszawy, podjął także próbę przedostania się dalej na 
Zachód. Z różnymi przygodami „po drodze”, koleją udało się Mu dotrzeć 
do Włoch, skąd od razu skierował się do Francji. Na początku 1940 roku 
zaciągnął się w szeregi tworzącej się pod dowództwem gen. W. Sikorskiego 
Armii Polskiej. Dzięki dobrej znajomości języka francuskiego, wkrótce dostał 
przydział jako oficer łącznikowy przy sztabie korpusu wojsk francuskich na 
froncie północnym. W połowie tego roku dostał się do niewoli niemieckiej. 
Przebywał w oficerskim obozie jenieckim wraz z Francuzami.

Okres obozowy to intensywna nauka trzech dalszych języków: angiel-
skiego, hiszpańskiego i arabskiego oraz prawa morskiego, administracji, jak 
również polityki kolonialnej Francji. Zainteresował się etymologią, a szcze-
gólnie powinowactwem języków obcych z językami słowiańskimi. Życie obo-
zowe nadszarpnęło jednak poważnie Jego zdrowie (zbliżał się do 50-tki).

Po kapitulacji Niemiec pozostał nadal na terenie Francji, by pod ko-
niec 1945 roku trafić do wojskowego szpitala brytyjskiego w Brukseli (ciężkie 
zapalenie płuc z powikłaniami). Po pobycie w szpitalu przechodził jeszcze 
dłuższy okres rekonwalescencji. Już dawno podjął decyzję powrotu do kra-
ju – czekał tylko na powrót sił. W maju 1947 roku opuścił Francję i przez 
Anglię, transportem wojskowym, powrócił do kraju 20 sierpnia 1947 roku 
– do Warszawy. W połowie września podjął pracę w Ministerstwie Żeglugi, 
w charakterze doradcy ekonomicznego w Departamencie Polityki Morskiej. 
Na tym stanowisku pracował do końca października 1948 roku.

W 1946 roku w Szczecinie organizowano pierwszą wyższą uczelnię na 
Pomorzu Zachodnim, poznański Oddział Akademii Handlowej. Podstawo-
we grono wykładowców, to profesorowie poznańscy. Czyniono jednak wysił-
ki, by na stale sprowadzić do Szczecina doświadczonych „ludzi morza”, roz-
proszonych „gdzieś tam”. Dotyczyło to obok praktyków, także naukowców. 
Wśród tych ostatnich pozyskano również Bolesława Koselnika, który losy 
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i resztę życia związał ze Szczecinem. Od listopada 1948 roku był profeso-
rem kontraktowym AH, pełniąc równocześnie przez rok funkcję naczelnika 
Wydziału w Szczecińskim Urzędzie Morskim. Po powstaniu samodzielnej 
uczelni –Wyższej Szkoły Ekonomicznej (1950 r.), Bolesław Koselnik objął 
stanowisko zastępcy profesora, a od sierpnia 1960 roku Minister powołał Go 
na stanowisko docenta etatowego, na którym pozostał aż do chwili przejścia 
na emeryturę (wrzesień 1966 r.). Potem związał się z uczelnią (Wydział In-
żynieryjno-Ekonomiczny Politechniki Szczecińskiej – powstałej w 1955 roku 
z połączenia WSE i Szkoły Inżynierskiej) – zleconymi zajęciami dydaktycz-
nymi. Przez wiele lat był kierownikiem Katedry Transportu Wodnego (mor-
skiego i śródlądowego).

Od razu włączył się również w nurt życia praktycznego, najaktywniej 
w prace Komisji Morskiej Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Oddział 
w Szczecinie; później w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym. Jest auto-
rem opracowania Ogólna koncepcja przestrzennego rozwoju portu szczecińskie-
go w stosunku do miasta portowego i zaplecza gospodarczego (1958) czy Porty 
morskie Wybrzeża Środkowego dla Instytutu Zachodniego w Poznaniu (1965). 
Wznowił działalność publikacyjną, w takich czasopismach, jak: miesięcznik 
„Szczecin” (później „Przegląd Zachodniopomorski”), „Technika i Gospodar-
ka Morska”, „Tygodnik Morski”; następnie w uczelnianych Zeszytach Na-
ukowych. Podjął polemikę na temat Koncepcji budowy portu pełnomorskiego 
na Wybrzeżu Śródlądowym (Koszalin–Jamno), którą to koncepcję lansowała 
w latach 60. Komisja Terenowa Planu Przestrzennego Rozwoju Portów Wy-
brzeża Zachodniego.

Bardzo znamienna i szeroko komentowana była polemika prasowa 
dwóch naukowców: B. Koselnika i B. Kasprowicza z Sopotu, na tle książki 
tego ostatniego Byłem juniorem (1965).

Szczytowym osiągnięciem pracy naukowo-edytorskiej Bolesława Ko-
selnika była monografia Międzynarodowe porozumienia w morskiej żegludze 
liniowej (Wydział Nauk Społecznych STN, 1968), w której kontynuowany 
był temat podjęty jeszcze przed wojną w Gdyni. Praca ta stała się również 
podstawą do otwarcia i obronienia doktoratu (18.10.1967 r.) na swoim Wy-
dziale. Był to jedyny przypadek uzyskania doktoratu w tak podeszłym wieku, 
świadczący o ciągłej woli doskonalenia się. Żadne inne względy Go do tego 
nie zmuszały, nawet wręcz przeciwnie – podupadające zdrowie stanowiło 
przeciwwskazanie.
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Przejdźmy do oceny ogólniejszej doktora Bolesława Koselnika – jako 
człowieka, obywatela i osoby prywatnej.

Przede wszystkim był gorącym patriotą. Był człowiekiem prawym i od-
ważnym; nie znosił fałszu, a zwłaszcza obłudy. Dawał temu nie raz wyraz 
w życiu uczelnianym. Z tego powodu miał też liczne kłopoty z tzw. czynnika-
mi oficjalnymi. Tylko Jego wątłe zdrowie chroniło Go przed poważniejszymi 
represjami. Chart ducha miał wzorcowy.

W życiu prywatno-rodzinnym miał wyjątkowego pecha. W sprawach 
dnia codziennego był człowiekiem zagubionym, nie bardzo też umiał sobie 
radzić ze zmienną koleją losu. Cień wojny był nie do wymazania, także pod 
względem zdrowotnym. Wymagał więc stałej obecności życzliwych Mu ludzi. 

W 75. roku życia Bolesław Koselnik odszedł od nas na zawsze, men-
talnie i intelektualnie wcale nie jako starzec. Jednak przeżycia wojenne i po-
wojenne zrobiły swoje. Jego współpracownicy z Katedry podjęli trudną, ale 
skuteczną batalię, by pochować Go w Alei Zasłużonych. Profesor Bolesław 
Koselnik odznaczony był: Krzyżem Walecznych, Niepodległości, Powstań-
ców Śląskich, Złotym Krzyżem Zasługi, Gryfem Pomorskim, czy ostatnim 
– Krzyżem Kawalerskim (1969 r.).

W poszukiwaniu swojej drogi ku morzu, Profesor Bolesław Koselnik 
wędrował od Poznania, przez Gdynię, Francję do Szczecina. 

Franciszek Gronowski
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Eugenia Kucharska
(1935–2003)

Wspomnienie o Pani Profesor

W piękny słoneczny majowy dzień magi-
stranci otoczyli swoją ukochaną Panią Profesor 
i z dumą oddawali Jej ostanie rozdziały swych 
prac magisterskich. A ile było przy tym śmie-
chu i pytań, jak to dalej będzie, czy poradzimy 
sobie na obronie. Profesor Eugenia Kucharska 
z wrodzonym sobie poczuciem humoru i cie-
płem przekomarzała się ze studentami, pakując 
ich prace do torby. Postanowiła, że jeszcze tego 
samego dnia, po południu poprawi oddane Jej 
prace, by studenci jak najszybciej mogli przystą-
pić do obron. Nie czuła się w tym dniu najle-
piej, toteż zdecydowała się pojechać z uczelni do 
domu i przeczytać prace w zaciszu domowym. 
W drodze do domu wspomniała miłe spotkanie 
ze swoją córką – Gosią, która dwa dni wcześniej, 
na dzień matki zrobiła Jej niespodziankę, przy-
jeżdżając z Warszawy do Szczecina z bukietem 
herbacianych róż, które Jej mama tak kochała. 
Jak bardzo była dumna ze swojej jedynej cór-
ki – doktora biologii – pracującej na wysokim 
stanowisku w firmie farmaceutycznej w War-
szawie. Jak dobrze byłoby mieć ją tutaj blisko, 
przy sobie, w pięknym mieszkaniu na Pogodnie. 
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Wiedziała jednak, że córka tam w Warszawie jest bardzo szczęśliwa. Nagle 
poczuła ukłucie w sercu. To nic, pewnie zmęczenie. Trzeba jak najszybciej 
dotrzeć do domu. A studenci – byli tak bliscy Jej sercu. Niejednokrotnie, jak 
do matki, przychodzili do niej po poradę, wypłakać się na ramieniu czy z wy-
piekami na twarzy i błyszczącymi oczami opowiadali o swych radościach. 
Pani Profesor była w stanie przytulić do serca wszystkich. Często ich broniła, 
przekonując innych prowadzących zajęcia, że to wybitne jednostki, rozko-
chane w literaturze rosyjskiej, stąd trudno im niekiedy wchodzić w tajniki 
składni czy słowotwórstwa. Wchodząc po schodach do swojego mieszkania 
czuła się coraz gorzej. Jeszcze jeden, dwa stopnie i zaraz trzeba będzie za-
dzwonić po pogotowie. Przyjechało momentalnie i Pani Profesor z torbą prac 
magisterskich została zabrana do szpitala, bo przecież zaraz wszystko przej-
dzie, a studenci muszą mieć poprawione prace. Przecież obiecała. W szpitalu 
poczuła się lepiej. Pożegnała przyjaciół, mówiąc, że już jest wszystko dobrze 
i teraz chce trochę odpocząć. Niespełna godzinę później z bólem serca ode-
braliśmy informację, że Pani Profesor zmarła we śnie, trzymając w ręku prace 
studentów. Ta niespodziewana informacja zbiła nas z nóg. Przerwałam wy-
kład. Magistranci z płaczem przybiegali do nas. To nie mogło być prawdą. 
A jednak. Życie zabiera nam bliskie osoby niespodziewanie, nie pytając się 
o naszą zgodę. A przecież tak bardzo kochała życie, ludzi, przecież dopiero co 
zakwitły bzy i powoli rozchylały swe kielichy hortensje w Jej pięknym ogro-
dzie… Dlaczego tak wcześnie…

Profesor Eugenia Kucharska, z domu Kołodka urodziła się 8 lutego 
1935 roku we wsi Polany w województwie lwowskim jako córka gajowego1. 
Była piątym z kolei dzieckiem w rodzinie i „oczkiem w głowie” rodziców oraz 
starszego rodzeństwa.  W 1940 roku, czyli w piątym roku życia przyszłej Pani 
Profesor, cudowny świat Jej dzieciństwa został przerwany zsyłką do Rosji, do 
Krasnojarskiego Kraju. Dla Profesor Kucharskiej był to okres dzieciństwa, 
pierwszych przyjaźni i lat szkolnych w czteroletniej wielonarodowościowej 
szkole z wykładowym językiem rosyjskim. Trudny czas pobytu na Syberii 
Profesor Kucharska opisała wiele lat później, w 1998 roku w książce Sybir 

1 Fragmenty biogramu prof. Eugenii Kucharskiej zostały opublikowane w rozdziale mono-
grafii: Slawistyka w Szczecinie, w: Uniwersytet Szczeciński 1985–2010. Na przełomie wieków 
i czasów, red. W. Tarczyński, W. Stępiński, Szczecin 2010, s. 457–488; na temat prof. E. Ku-
charskiej patrz szerzej: Świat Słowian w języku i kulturze V. Literaturoznwstwo (współredaktor 
Ż. Kozicka-Borysowska), Wydawnictwo PPH ZAPOL, Szczecin 2004, s. 7–19.
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w obrazkach, zawierającej migawki z życia syberyjskiego widzianego oczami 
dziecka. Autorka pisze o tym w sposób następujący:

Sybir w obrazkach i kilka wspomnień z zesłania do Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej, a także kartki z życia powojennego, zostały napisane 
z chęci ukazania przeżyć dziecka, któremu los nie szczędził doświadczeń. Zda-
jąc sobie sprawę z tego, iż przeżycia milionów Polaków opisano i naukowo 
opracowano, starałam się jedynie dorzucić garść autentycznych zdarzeń i sytu-
acji, w jakich znalazłam się i jakie przeżyli moi najbliźsi2.  

Do Polski powróciła w 1946 roku. Egzamin dojrzałości otrzymała 
13 maja 1952 roku w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Gliwicach, 
a w 1957 roku – tytuł magistra filologii rosyjskiej. Pierwszą pracę podjęła 
w Opolu, w Wyższej Szkole Pedagogicznej na stanowisku asystenta w Ka-
tedrze Historii Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej. Stopień naukowy dok-
tora nauk humanistycznych w zakresie literatury rosyjskiej nadała Jej Rada 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w 1965 roku na pod-
stawie rozprawy: Literatura polska w Rosji w latach 1830–1848. Kolokwium 
habilitacyjne Profesor Eugenii Kucharskiej odbyło się również na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego 4 czerwca 1975 roku. Podstawą 
kolokwium habilitacyjnego był dorobek naukowy w zakresie komparatystyki 
literackiej polsko-rosyjskiej i monografia: Sprawy polskie w kręgu slawistów 
rosyjskich w pierwszej połowie XIX wieku. 

Do Szczecina Eugenia Kucharska przyjechała w 1984 roku i od razu za-
angażowała się mocno w działalność naukową i organizacyjną naszej uczelni.

Profesor Kucharska zajmowała się badaniem wzajemnych oddziaływań 
polskich i rosyjskich w literaturze i kulturze obu narodów. Podstawową za-
letą Jej prac było solidne udokumentowanie ich materiałami źródłowymi. 
To właśnie Jej nauka zawdzięcza odkrycie i przedstawienie sylwetek wybit-
nych polskich slawistów takich, jak: Izmaił Sriezniewski czy Wiktor Grigoro-
wicz. Odkryte szkice etnograficzne, folklorystyczne i dialektologiczne I. Srie-
zniewskiego stanowią „jeden z najwcześniejszych dokumentów historycznych 
polskości Śląska”3. Wiktor Grigorowicz zaś był wybitnym profesorem Uni-

2 E. Kucharska, Sybir w obrazkach, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Łowicz 
1998, s. 3.
3 I. Kowalska-Paszt, Rosja–Polska. Z zagadnień komparatystyki literackiej, Szczecin 2003, 
s. 11. 
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wersytetu Kazańskiego, któremu Pani Profesor poświęciła dwie książki: Ba-
dania slawistyczne Wiktora Grigorowicza oraz Wiktor Grigorowicz o literaturze 
i językach słowiańskich  (współautorstwo z piszącą te słowa). Niemało miejsca 
w dorobku Profesor Eugenii Kucharskiej zajmują artykuły dotyczące dzie-
jów slawistyki polskiej i rosyjskiej, jak również poszukiwań polskości w li-
teraturze rosyjskiej i elementów kulturowo-literackich w literaturze polskiej. 
Są to prace takie, jak: Początki slawistyki polskiej (zarys problemu); Z badań 
nad związkami literackimi polsko-rosyjskimi w pierwszej połowie XIX wieku; 
Kontakty Michaiła Pogodina z Samuelem Lindem na tle zainteresowań kwestią 
polską  i wiele innych. 

Szczególne miejsce w badaniach Profesor Kucharskiej zajmuje proble-
matyka rosyjskiej powieści historycznej pierwszego trzydziestolecia XIX wie-
ku. Zagadnieniu temu Profesor poświęciła zarówno monografię Rosyjski mo-
del powieści historycznej w pierwszej połowie XIX wieku (zarys problemu) i wiele 
innych prac. Przedmiotem Jej studiów stały się powieści wybitnych pisarzy 
XIX wieku: Nikołaja Karamzina, Michaiła Lermontowa, Mikołaja Polewoja, 
Aleksandra Weltmana i wielu innych. Profesor Kucharska prowadziła rów-
nież badania komparatystyczne twórczości polskich i rosyjskich prozaików 
oraz poetów okresu romantyzmu: Mickiewicza, Słowackiego, Puszkina, 
Lermontowa, np.  Kawkaz w poezji Michaiła Lermontowa (na osnowanii sti-
chotworienija „Walierik”), Mickiewicz i Puszkin. 

Syberia niewątpliwie pozostawiła niezatarty ślad w biografii Profesor 
Eugenii Kucharskiej, który ukształtował również i Jej pracę naukową. Toteż 
literatura łagrowa, memuary zesłańców syberyjskich stanowią ważną dome-
nę Jej badań. Tematykę tę rozwinęła w licznych artykułach, m.in.: Ssyłka 
w Sibir w russkoj i pol’skoj literaturie; Russkaja i pol’skaja łagiernaja proza; 
Russkaja i pol’skaja lagiernaja memuarnaja proza. Profesor Kucharska przez 
dziesięć lat, wspólnie z piszącą te słowa, prowadziła Koło Naukowe Slawi-
stów, zajmujące się problematyką historyczno-językową zesłań syberyjskich. 
Rezultatem  pracy stało się opracowanie Słownika Leksyki Sybiraków. Koło 
współpracowało ściśle ze Związkiem Sybiraków (Profesor działała w zarzą-
dzie Głównym Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków). Nadto Profesor 
Eugenia Kucharska sprawowała opiekę nad pracami magisterskimi o tema-
tyce syberyjskiej, np.: Tajgo ...pamiętna tajgo Zofii Orłowskiej jako dokument 
przeżyć zesłańca; Polacy w łagrach radzieckich w latach 1940–1946. W ten 
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sposób oddawała dług tym, którzy, podobnie jak Ona, znaleźli  się na Syberii, 
a los kazał im niekiedy pozostać tam już na zawsze.

Profesor Eugenia Kucharska równie dynamicznie jak naukowo działała 
na niwie organizacyjnej i dydaktycznej. W Uniwersytecie Szczecińskim przez 
kilkanaście lat sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej 
oraz nieprzerwanie kierownika Zakładu Literatur Słowiańskich i Kompara-
tystyki. Ponadto w latach 1987–1989 była prorektorem ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą Uniwersytetu Szczecińskiego.

Profesor Eugenia Kucharska była osobą znaczącą dla Uniwersytetu 
Szczecińskiego: zarówno zaangażowaną w sprawy organizacyjne uczelni, jak 
i wybitną literaturoznawczynią – komparatystką; obdarzoną poczuciem hu-
moru i błyskotliwym, ciętym językiem. 

Ewa Komorowska
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Zofia Kulejewska
(1928–2011)

Zofia Marianna Kulejewska urodziła się 
25  stycznia 1928 roku w Krzepicach. Studia 
prawnicze odbyła na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Poznańskiego w latach 1947–1951. 
Po  ich zakończeniu rozpoczęła pracę naukową 
uzyskując na poznańskim wydziale prawa stop-
nie naukowe. W 1960 roku otrzymała stopień 
doktora, a w 1967 roku – doktora habilitowa-
nego w zakresie nauk prawnych. Aktywność 
naukową, organizacyjną i dydaktyczną Zofia 
Kulejewska prowadziła początkowo w Pozna-
niu, a następnie w Szczecinie.

W 1950 roku Zofia Kulejewska jeszcze 
w trakcie studiów rozpoczęła pracę nauczycie-
la akademickiego zostając zastępcą asystenta 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskie-
go. Na Uniwersytecie w Poznaniu pracowała 
do 1972 roku. Na poznańskim wydziale prawa 
zatrudniona była w Katedrze Historii Państwa 
i Prawa Polskiego, kolejno zajmując stanowiska 
asystenta, starszego asystenta, adiunkta i docen-
ta. Od 1972 roku Zofia Kulejewska już na stale 
związała się ze szczecińskim środowiskiem aka-
demickim. W tym też roku objęła stanowisko 
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docenta w Zawodowym Studium Administracji w Wyższej Szkole Nauczy-
cielskiej w Szczecinie, będącej filią Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po-
znaniu. 

1 października 1973 roku na mocy ministerialnego rozporządzenia 
w miejsce Wyższej Szkoły Nauczycielskiej powstała w Szczecinie Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna. W nowo powstałej uczelni Zofia Kulejewska współ-
organizowała Studium Administracji, którym kierowała do 1980 roku. Ak-
tywność naukowa Studium Administracji koncentrowała się m.in. na prawie 
administracyjnym, kompetencjach rad narodowych, metodach zarządzania 
gospodarką narodową, komunalną i mieszkaniową. W następnych czterech 
latach Zofia Kulejewska kierowała Zakładem Historii Nowożytnej w Insty-
tucie Historii i Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szcze-
cinie.

W 1985 roku na mocy ustawy powołano do życia w Szczecinie Uniwer-
sytet. W jego strukturze działał Instytut Prawa i Administracji przekształco-
ny w 1988 roku w Wydział Prawa i Administracji. 

Zofia Kulejewska w Instytucie Prawa i Administracji kierowała pracami 
Zakładu Nauk Prawno-Ustrojowych, jednym z pięciu zakładów tej jednost-
ki. W Uniwersytecie Szczecińskim zajmowała stanowisko profesora nadzwy-
czajnego. Profesor Zofia Kulejewska w latach 1988–1990 była prodziekanem 
Wydziału Prawa i Administracji US oraz wieloletnim kierownikiem Katedry 
Nauk Historyczno-Prawnych, a później, do końca swej pracy na Uniwersyte-
cie Szczecińskim – kierownikiem Katedry Historii Prawa. W roku 2005 Zo-
fia Kulejewska przeszła na emeryturę. W czasie ponad półwiecza aktywności 
akademickiej Pani Profesor wypromowała kilkudziesięciu magistrów prawa 
i administracji. Profesor Zofia Kulejewska była też recenzentem w przewodzie 
doktorskim prowadzonym w kierowanej przez nią Katedrze Historii Prawa 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadziła 
także wykłady z historii państwa i prawa polskiego oraz z historii doktryn 
polityczno-prawnych.

Zainteresowania naukowe Zofii Kulejewskiej koncentrowały się na hi-
storii prawa polskiego. Przedmiotem szczególnych badań Pani Profesor była 
historia prawa i ustroju miast wielkopolskich. Do ważniejszych osiągnięć w tej 
dziedzinie należy zaliczyć prace naukowe Zofii Kulejewskiej, takie jak: Nowe 
lokacje miejskie w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII w. Studium historyczno- 
-prawne (Poznań 1964), Struktura prawna aglomeracji osadniczej Poznania 
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od XV do końca XVIII w. (Poznań 1969), Studia nad problemem ordynacji 
właścicieli prywatnych miast w Wielkopolsce od XVI do końca XVIII w. (Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Roczniki Prawnicze” 1988 
[1990], nr 2), Ze studiów nad zagadnieniem lokacji miejskich w Wielkopolsce 
w XVI–XVIII w. („Przegląd Zachodni” 1953), Oznaczenie i klasyfikacja miast 
w dawnej Polsce („Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, t. VIII, z. 2). 
W kręgu zainteresowań badawczych Zofii Kulejewskiej znalazły się również 
zagadnienia szczegółowe, zaprezentowane m.in. w publikacjach: Geneza mia-
sta Świebodzina („Przegląd Zachodni” 1951) czy Dzieje miasta Czarnkowa do 
1939 r. („Rocznik Nadnotecki” 1966). Profesor Zofia Kulejewska aktywność 
naukową wykazywała w badaniach nad obcymi porządkami prawnymi, cze-
go wyniki ogłoszono w artykule Ze studiów nad zagadnieniem duchovnych 
postrannich práv w Pradze („Czasopismo Prawno-Historyczne” 1964, t. XVI, 
z. 2).

Zofia Kulejewska była członkiem Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Była także członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w bardzo ważnym dla Polski okresie Sierpnia 1980 roku. Za swoją publiczną 
działalność Zofia Kulejewska została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Gryfem Pomorskim. 
Wielokrotnie była honorowana nagrodami rektorskimi. Profesor Zofia Kule-
jewska była osobą pogodną i życzliwą, której prawość charakteru oraz talent 
naukowy i dydaktyczny pozwolił Jej być dobrym naukowcem i wspaniałym 
nauczycielem.

Zofia Kulejewska ostatnie lata swojego życia spokojnie spędziła w Ewan-
gelickim Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie. Tam też 20 lipca 2011 roku 
dr hab. Zofia Kulejewska, emerytowana profesor Uniwersytetu Szczecińskie-
go zmarła. Pogrzeb Pani Profesor odbył się 22 lipca 2011 roku w tamtejszym 
kościele katolickim p.w. Dobrego Pasterza. Panią Profesor pochowano na 
miejscowym cmentarzu.

Marek Tkaczuk
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Erazm Kuźma
(1926–2014)

Wybitny Literaturoznawca, Założyciel szcze-
cińskiej polonistyki akademickiej, wieloletni 
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej na WSP, 
a potem Uniwersytecie Szczecińskim. Ponadto 
Wychowawca wielu pokoleń polonistów, w tym 
wybitnych naukowców i nauczycieli. Myślę, że 
właśnie taką formułą, z użyciem w pełni upraw-
nionych wielkich liter, należy rozpocząć prezen-
tację syntetycznej sylwetki Uczonego. Prawdę 
oddają bowiem wyliczone tu nie tylko funkcje, 
lecz również wszystkie epitety, potwierdzone 
faktami z biografii i bibliografii. 

Dorobek książkowy Profesora choć nie-
wielki, bo obejmujący trzy pozycje autorskie, 
powinien się mieścić w zestawie lektur obo-
wiązkowych niejednego współczesnego litera-
turoznawcy i humanisty. Znaczącym debiutem 
naukowym była rozprawa doktorska Z proble-
mów świadomości literackiej i artystycznej ekspre-
sjonizmu w Polsce, wydana w prestiżowej serii 
„Ossolineum” Z Dziejów Form Artystycznych 
w Literaturze Polskiej (Wrocław 1976). Nato-
miast za dzieło życia można uznać rozprawę 
habilitacyjną, monografię Mit Orientu i kultury 



Erazm Kuźma (1926–2014)

207

Zachodu w literaturze XIX i XX wieku (Szczecin 1980). Jest to pionierska syn-
teza historycznoliteracka, zawierająca imponująco obszerny przegląd polskie-
go orientalizmu i okcydentalizmu, udokumentowanego w literaturze pięknej. 
Trzeba zaznaczyć, że podjęta w tej książce problematyka znacznie wyprze-
dzała zarówno proces integracji europejskiej, jak i modne oraz dynamicznie 
rozwijające się dziś badania spod znaku „krytyki postkolonialnej”. O zainte-
resowaniu tą pozycją na Zachodzie w latach 80., mimo jej niskiego nakładu 
i ograniczonego obiegu, niech świadczy fakt, że właśnie Mit Orientu stanowił 
najbardziej pożądaną „walutę” w prowadzonej przez dawną Bibliotekę WSP 
wymianie międzynarodowej i umożliwił pozyskanie z Londynu wielotomo-
wej edycji dzieł Czesława Miłosza – dość długo jednak przetrzymywanej 
przez cenzurę i służbą celną. 

Pośród licznych artykułów, referatów konferencyjnych i szkiców, które 
wyszły spod świetnego pióra Profesora, znajdziemy zarówno pełne polemicz-
nej pasji komentarze do ponowoczesnych teorii, jak i rozwinięcia wątków 
strukturalistycznych. Część spośród tych pierwszych zgromadził zbiór Mię-
dzy konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury (Szczecin 1994); 
z drugich natomiast warto wskazać prace porządkujące zjawisko egzotyzmu 
– Semiologia egzotyki (w zbiorze Miejsca wspólne, red. E. Balcerzan, S. Wy-
słouch, Warszawa 1985) oraz skróconą wersję tego artykułu w postaci hasła 
w Słowniku literatury polskiej XX wieku (Wrocław 1992).

Ponadto w horyzoncie rozległych zainteresowań literackich i filozoficz-
nych Uczonego – bo milczącym założeniem była dlań integralność tych dys-
cyplin humanistycznych – uwidoczniały się zarówno kosmos syntetyzujących 
uogólnień, jak i analityczne zbliżenie na detal. Od początku Jego działalności 
naukowej i krytycznoliterackiej ważnym obszarem stała się również literatura 
regionalna, do której powracał wielokrotnie, dostrzegając swoistą powinność 
badacza zdeterminowanego geografią literacką. Jako historyk literatury sys-
tematyzował dokonania przeszłości, a jako krytyk komentował nowe dzie-
ła autorów ze Szczecina i regionu. Przed prawie pół wiekiem opublikował 
książkę Pisarze Pomorza Zachodniego. Informator (Gdynia 1967), a po z górą 
trzydziestoleciu współredagował pracę zbiorową Literatura na Pomorzu Za-
chodnim do końca XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny (Szczecin 2003). 
Ponadto interesował się zagadnieniami polsko-niemieckich związków literac-
kich, współczesnej kultury popularnej i medioznawstwa, czego owocem jest 
artykuł przenikliwy, efektowny, a zarazem racjonalnie przywracający prymat 
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literatury nad techniką internetu – być może ostatni tekst Autora, zamiesz-
czony w zredagowanej przeze mnie pracy zbiorowej Od pióra do sieci. Zmien-
ne media literatury (Szczecin 2014). 

Wydawał się żywym zaprzeczeniem poglądu, że z wiekiem „bunt się 
ustatecznia”. U Niego bowiem właśnie wzmagał się radykalizm – choć był 
to nie tyle bunt, ile potrzeba permanentnej rewolucji, rozumianej jako ruch 
odnowicielski. Bacznie obserwujący najnowsze nurty humanistyki zachod-
nioeuropejskiej zapładniał umysły swych uczniów w trosce o to, by podążały 
z duchem czasu. To On dużo młodszych od siebie uczył właśnie młodości, 
której główny wyznacznik widział w dynamice permanentnego poszukiwa-
nia. Nazywany przez nas, pracowników Zakładu Teorii Literatury po prostu 
„Szefem” był niewątpliwie Mistrzem, ale nieautorytarnym, takim, który nie 
tylko dopuszczał najostrzejsze akty niezgody i ataki na własne (zazwyczaj pro-
wokacyjnie skrajne) tezy, ale wręcz najbardziej oczekiwał polemik ze swym 
aktualnym poglądem. Sam parokrotnie zmieniał opcję metodologiczną, po-
dążając najpierw za awangardą, potem za ponowoczesnością. Przerobił lek-
cje marksizmu, strukturalizmu, poststrukturalizmu i dekonstrukcjonizmu, 
wreszcie stał się gorliwym wyznawcą konstruktywizmu i jako największy 
w kraju ekspert tego nurtu, zainicjował szersze nim zainteresowanie w śro-
dowisku ogólnopolskim, m.in. współredagując pionierską antologię Kon-
struktywizm w badaniach literackich (Kraków 2006). Być może właśnie ta 
metodologia mogłaby stać się dla Badacza–Wędrowca portem docelowym. 
Myślę jednak, że ciąg dalszy przerwanego nagle życiorysu (przez śmiertelny 
wypadek na przejściu dla pieszych) byłby przekroczeniem również i tego ho-
ryzontu, otwierającym jakiś kolejny etap poszukiwań. 

Imponował rozległą erudycją, słynął z retorycznej swady i wirtuozerii 
wykładów, wystąpień konferencyjnych, prelekcji popularnych oraz pełnej pa-
sji dialektyki seminariów, na których wybuchały merytoryczne spory, przera-
dzające się niekiedy w wielkie merytoryczne debaty współczesnej humanisty-
ki. Właśnie te spory w dużym stopniu przyczyniły się do podniesienia rangi 
szczecińskiego literaturoznawstwa w skali ogólnopolskiej.

Pamiętamy wyprostowaną prężną sylwetkę w schludnym, ale swo-
bodnym stroju trampa, nieco odstającym od stereotypowego wizerunku 
instytucji, w której wdziewa się od święta togi, a na co dzień garnitury. Po-
jawiał się w kraciastej koszuli, swetrze i czapce z długim daszkiem. W tej 
turystycznej elegancji można było dopatrywać się duszy wolnego odkrywcy, 
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uzewnętrznianej niemal zawsze optymistycznym uśmiechem. Wszystko 
komponowało się jednak w autorytet i charyzmę, a zarazem nie wykluczało 
życzliwej otwartości. „Szef” był najważniejszą instancją odwoławczą, a za-
razem znakomitym partnerem dialogu. Bronił swoich pracowników, także 
tych niepokornych politycznie i zaangażowanych w opozycję lat 80. Iryto-
wały Go formalizm i pozamerytoryczne kryteria oceny pracowników. Był 
ostoją niezależnej myśli, podmiotowości kreatywnych jednostek, autonomii 
uczelni i humanistyki. Słowem – wcieleniem etosu naukowca – powiedział-
bym „nowoczesnego”, ale nie chcę Go łączyć z obowiązującym dziś modelem 
uczonego jako zbieracza punktów.

Niewątpliwie Jego największym dziełem pozostaje szczecińskie litera-
turoznawstwo, które współtworzył od podstaw. W orbicie Jego autorytetu 
znaleźli się badacze kilku generacji, którzy dziś stanowią filary szczecińskiej 
polonistyki, tworząc zresztą malowniczą kolumnadę o zróżnicowanych kie-
runkach zainteresowań i osobowościach: Mirosław Lalak, Jerzy Madejski, 
Andrzej Skrendo, Agata Zawiszewska (do tego świetnego grona później dołą-
czył niżej podpisany jako przybysz z UAM w Poznaniu). 

Od czasu, gdy przeszedł na emeryturę w pełni swej twórczej aktyw-
ności, siedzibę Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa ozdabia fotografia 
Postaci, która na długie lata ukształtowała rangę i modus vivendi ośrodka, 
wprowadzając go w obieg ogólnopolski i międzynarodowy. Przełomowymi 
wydarzeniami w tym procesie stały się najpierw konferencje organizowane 
wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim oraz UMK w Toruniu, a następnie 
konferencja Literatura wobec niewyrażalnego, którą wespół z Instytutem Ba-
dań Literackich PAN zorganizowaliśmy w roku 1996 w Międzyzdrojach – 
On jako przewodniczący, ja – debiutujący w zaszczytnej, lecz odpowiedzial-
nej roli sekretarza. 

Dziś Jego Osoba nadal patronuje naszym debatom, prowadzonym 
w stylu, którego nas nauczył. Pozostaje głównym punktem odniesienia, bo 
niemal w każdym naszym przedsięwzięciu czujemy Jego żywą obecność jako 
Ducha szczecińskiej humanistyki.

Piotr Michałowski



   

210

Mirosław Lalak
(1955–1999)

Mirosław Lalak był pracownikiem Zakładu 
Teorii Literatury w ówczesnym Instytucie Fi-
lologii Polskiej (dziś Instytut Polonistyki i Kul-
turoznawstwa) US. Studia doktoranckie odbył 
w IBL PAN i tam też uzyskał stopień doktora 
nauk humanistycznych. Pozostawił po sobie 
jedną książkę – Między biografią a historią. 
O prozie Stanisława Rembeka (Szczecin 1991). 
Druga książka, zbierająca teksty rozproszone, 
ukazała się już po Jego śmierci – Niepokoją-
ca reszta. Szkice krytyczne (wybrał, opracował 
i wstępem opatrzył Andrzej Skrendo, Szczecin 
2004). Trzecim najważniejszym dokonaniem 
Lalaka było powołanie i pełnienie funkcji re-
daktora naczelnego „Pograniczy” (1995–2012, 
po Jego śmierci szefostwo objęła Inga Iwasiów), 
szczecińskiego kwartalnika, a potem dwu-
miesięcznika kulturalnego. Pismo to pełniło 
ważną funkcję w krajobrazie miasta – stało się 
forum debiutów młodych autorów, ożywiało 
i animowało życie literackie, promowało kul-
turę regionu. Innych mniej spektakularnych 
działań Lalaka nie wymieniam, ale było ich 
sporo. Mirosław Lalak był bowiem po prostu 
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prawdziwym człowiekiem literatury – kimś aktywnym i wszędobylskim, 
zaangażowanym w wiele inicjatyw kulturalnych, oddanym swoim studen-
tom i lokalnym pisarzom. Jego rolę, znaczenie Jego działalności kulturalnej, 
trudno – jak to często w podobnych wypadkach bywa – zmierzyć ilościowo, 
w szczególności liczbą książek i publikacji. Lalak swoją pracę, która była zara-
zem Jego życiową pasją, traktował nie jako drogę do osobistej kariery, ale jako 
działanie na rzecz innych. Zwłaszcza młodszych (do których i ja należałem). 
Promował ich, ułatwiał start naukowy lub pisarski, doradzał i wspierał, pod-
suwał książki, dzielił się swoją wiedzą. Odszedł jako autor, jak się zdaje, nie 
do końca spełniony. Nagła śmierć przerwała pracę nad Jego najważniejszym 
dokonaniem – książką o polskiej prozie okresu pierwszej wojny światowej. 
Jej fragmenty można znaleźć w Niepokojącej reszcie. Nie ma wątpliwości, że 
byłaby to książka znakomita. 

Rozprawa Między biografią a historią. O prozie Stanisława Rembeka sta-
nowi dokonanie bardzo cenne. W momencie jej powstawania pisarz dożywał 
swoich dni, ale Mirek zdołał go jeszcze spotkać (Rembek zmarł w 1985 r.). 
Wówczas był pisarzem niemal zapomnianym, dziś należałoby go nazwać 
wciąż nierozpoznaną wielkością – autorem cenionym, ale nie we wszyst-
kich kręgach; czytanym, ale niezbyt popularnym; istotnym, lecz z powodów 
budzących spory i nie do końca jasnych. Wiele dla popularyzacji Rembe-
ka uczynił Andrzej Wajda swą telewizyjną adaptacją powieści Wyrok na 
Franciszka Kłosa – jest to, do dziś budząca emocje i kontrowersje, historia 
kolaboranta rozgrywająca się w scenerii okupacyjnej Polski. Na motywach 
opowiadań Przekazana sztafeta oraz Igła wojewody świetny, być może swój 
najlepszy film, Szwadron, zrealizował Juliusz Machulski (z wybitną rolą Ja-
nusza Gajosa, grającego zrusyfikowanego Polaka tłumiącego jako oficer 
armii carskiej powstanie styczniowe). Opublikowane przed wojną powieści 
Nagan oraz W polu opisywały wojnę polsko-bolszewicką i zostały zakazane 
w okresie PRL-u. Wspominam o tym wszystkim, aby podkreślić, czym był 
dokonany przez Lalaka w latach 80. XX wieku wybór bohatera pracy dok-
torskiej. Był mianowicie czymś niezmiernie symptomatycznym i odważnym, 
był sięgnięciem po książki z powodów politycznych zakazane i jednocześnie 
stanowił próbę rekonstrukcji prawdziwej historii dwudziestowiecznej Polski 
oraz prawdziwej historii nowoczesnej polskiej literatury. I był to zarazem 
wybór mający konsekwencje dla życia osobistego Lalaka, który w latach 80. 
w Warszawie zaangażował się w działalność opozycyjną (przebywał nawet 
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kilka miesięcy w areszcie). Książka Lalaka stanowi świetne wprowadzenie 
do twórczości Rembeka, udowadniając jej walory artystyczne, a nie tylko 
polityczne. Ten podwójny wybór  – pisania o Rembeku, ale o artyzmie, a nie 
wymiarze politycznym jego twórczości – dobrze pokazuje nie tylko odwagę, 
ale i intelektualną niezależność Lalaka. Jego książka o Rembeku zasługiwa-
łaby by dziś, jak sądzę, na wznowienie, bo wciąż jeszcze może odegrać ważną 
rolę we wciąż dynamicznej historii czytania dzieł tego pisarza. 

Niepokojąca reszta to książka niejednorodna – w części pierwszej zbiera 
artykuły naukowe Lalaka, które pokazują dobrze zalety umysłowości autora 
– wielką wiedzę historycznoliteracką oraz  zmysł do odkrywczej problematy-
zacji zagadnień teoretycznych. Na szczególną uwagę zasługuje swoista teoria 
debiutu opracowana przez Lalaka  w szkicach Szczecińskie debiuty literackie 
po roku 1956 oraz Poetycki debiut Joanny Kulmowej. Artykuły te, powiedzmy 
raz jeszcze, nie powstały przez przypadek. Lalak równie mocno jak we własne 
pisanie, zaangażowany był w pisanie innych, w szczególności – w promowanie 
nowych nazwisk. Jakby na marginesie tej swej działalności stworzył własną, 
oryginalną teorię debiutu (bo wbrew pozorom jest to zjawisko niezwykle 
ważne, można by powiedzieć – swego rodzaju osobna instytucja społeczna, 
zapewniająca trwałość i reprodukcję życia kulturalnego, czy może raczej – 
życia kultury). Druga część Niepokojącej reszty to wybór recenzji publikowa-
nych przez Lalaka na łamach prasy literackiej, co pokazuje Jego niezwykłą 
uczciwość intelektualną, rzetelność i wnikliwość. On, postrzegany przez ko-
legów i przyjaciół z literackiego środowiska jako swego rodzaju dobry duch, 
uczynny i pobłażliwy dla innych, w swych tekstach krytycznych jawi się jako 
wymagający czytelnik, surowy komentator, wyrafinowany odbiorca. Do tego 
– niepozbawiony poczucia humoru. Jednym z dowodów jest recenzja podpi-
sana przez niego pseudonimem Marek Skwierczyk, w której powołuje się – 
nie bez ironii, a nawet złośliwości – na Mirosława Lalaka… 

Po śmierci Lalaka ukazał się specjalny numer „Pograniczy” (1993, nr 3) 
zawierający blok poświęconych mu wspomnień. Zacytujmy na koniec frag-
menty trzech tekstów, albowiem dają one dobry opis osobowości Lalaka, Jego 
intelektualnej i życiowej postawy. Erazm Kuźma (zmarły w 2014 roku wybit-
ny uczony, kierownik zakładu, w którym pracował Lalak) pisał: 

Żył w biegu. Chłonął życie, jakby przeczuwał, że nie starczy mu czasu na 
spełnienie się. Być może ta świadomość (albo podświadomość) rozwinęła 
w nim piękną cechę przyjaźni. Najczęściej zabiegał o innych, pomagał, radził, 
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ułatwiał debiuty naukowe i literackie. [...] O późnej godzinie albo i nad ranem 
snuł dalekosiężne plany, ale najczęściej dotyczyły one nie jego, lecz przyjaciół, 
kolegów: dla nich projektował role i kariery. To był cały Mirek. 

Alina Brodzka (nieżyjący dziś profesor IBL PAN) dodawała: 

Miał w sobie nieostentacyjną dobroć, wyrozumiałość, więcej nawet: wielko-
duszność, naturalną delikatność i domyślność; obywał się bez pytań i komen-
tarzy, po prostu działał […] Był chłopięcy i dorosły zarazem; był rzetelny, bu-
dził zaufanie, umiał cieszyć się radościami innych, nie było w nim za grosz 
zawiści. 

Kolega z zakładu (dziś profesor) Dariusz Śnieżko kończył swe wspo-
mnienie następującym słowami: 

Mirek był zawołanym wędkarzem i lubił rozprawiać o swoich trofeach. Kil-
ka razy zachęcał mnie do wspólnych połowów – zabrakło czasu. Miał taki 
zwyczaj, że woził w bagażniku uzbrojoną wędkę i, wracając z pracy na Prawo-
brzeże, zatrzymywał się niekiedy nad Regalicą, by odetchnąć, zapolować na 
drapieżnika. To był jeden ze sposobów na rozpędzenie stresu. Niewykluczone 
że w czasie tych dni marcowych zrobił krótki postój w swej nieodgadnionej 
podróży. Bo przecież – myślę sobie – i nad rzeką Styks przesiadują wędkarze. 

Andrzej Skrendo
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Henryk Laskiewicz
(1929–2013)

Dr hab. Henryk Laskiewicz prof. US urodził 
się 7 stycznia 1929 roku w klinice położniczej 
w Gdańsku-Wrzeszczu. Nadano mu wówczas 
imiona Heinz i Erich, a nazwisko po matce Le-
okadii Laskewitz1. W 1935 roku został umiesz-
czony w sierocińcu w Gołuszycach, prowadzo-
nym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek 
z Krakowa, gdzie rozpoczął edukację w szkole 
powszechnej (rok szkolny 1935/36) oraz po-
sługę religijną jako ministrant. W roku 1937 
został przeniesiony do sierocińca przy szpitalu 
w Tczewie, w którym przebywał do 1938 roku. 
Po spędzonym w tym mieście roku szkolnym 
(1937/1938) znalazł się w lipcu 1938 roku w sie-
rocińcu przyklasztornym w Chełmnie nad Wi-
słą, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr 
Szarytek. Miejsce to stało się Jego domem na 
kolejne sześć lat. W okresie okupacji hitlerow-
skiej, po ukończeniu 14 roku życia, zmuszony 

1 Nazwisko w roku 1954 zostało zmienione na Laskie-
wicz. Matka Henryka Laskiewicza Leokadia Laskewitz, 
wg odnalezionych źródeł, była kucharką, religii katolic-
kiej i niezamężna. To prawdopodobnie skłoniło ją do po-
zostawienia dziecka w sierocińcu. Wszystko wskazuje też 
na to, że w niedalekim czasie po urodzeniu syna zmarła.
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został do ciężkiej pracy, najpierw w kuźni, następnie w pralni i kotłowni. 
W kwietniu 1944 roku za pośrednictwem Urzędu Pracy (Arbeitsamt) wysła-
no go, jako robotnika przymusowego, do podchełmińskiego niemieckiego 
gospodarstwa rolnego w Kiełpiu. Z powodu zbliżających się wojsk radziec-
kich w grudniu 1944 roku władze hitlerowskie podjęły decyzję o ewakuacji 
ludności niemieckiej. Wraz z uciekinierami Henryk Laskiewicz dotarł do wsi 
Pokrent w okolicach Schwerina, w której doczekał do przybycia I Armii Ame-
rykańsko-Kanadyjskiej.

Po zakończeniu wojny w maju 1945 roku znalazł się w obozie dla pol-
skich przesiedleńców (Displaced Persons – DP) o nazwie „Wisła” zlokalizo-
wanym w byłych koszarach policyjnych przy Fackenburger Allee w Lube-
ce (Adolf Hitler Kaserne). Tu też rozpoczął naukę 3 września 1945 roku 
w pierwszej klasie nowo utworzonego Gimnazjum nr 1, którą ukończył 
15 stycznia 1946 roku. Kolejne dwie klasy gimnazjum zostały zaliczone do 
grudnia 1944 roku (II klasa: 15.01–29.06.1946; III klasa: 07.–14.12.1946). 
W grudniu 1946 roku wraz z uczniami i nauczycielami Polskiego Liceum 
i Gimnazjum nr 1 powrócił do Polski na pokładzie parowca „Isaar”. Grupa 
repatriantów transportem morskim dotarła do Szczecina, skąd udała się ko-
leją do Wrocławia, by zatrzymać się ostatecznie w Lubomierzu, na Dolnym 
Śląsku, gdzie Henryk Laskiewicz uzyskał zarówno świadectwo dojrzałości, 
jak i kwalifikacje nauczycielskie w Liceum Pedagogicznym. W nagrodę za 
pomoc w pracach gospodarczych, jako magazynier i intendent szkoły, został 
skierowany do Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. I tak swoje 
dorosłe życie Henryk Laskiewicz związał z Warszawą i stołeczną AWF, w któ-
rej ukończył studia w 1952 roku. W nagrodę za dobre wyniki w nauce i pracę 
społeczną (był m.in. przewodniczącym Komitetu Uczelnianego Zrzeszenia 
Studentów Polskich) został przyjęty do pracy na uczelni, pełniąc funkcję asy-
stenta. W Warszawie założył też rodzinę.

Stopień naukowy doktora wychowania fizycznego nadała mu w 1965 
roku Rada Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie na podsta-
wie rozprawy Działalność robotniczych związków młodzieży polskiej w dziedzi-
nie wychowania fizycznego i sportu w latach 1900–1930, napisanej pod okiem 
swojego mistrza prof. Ryszarda Wroczyńskiego. Od tego momentu Henryk 
Laskiewicz stał się wykładowcą oraz badaczem tego obszaru wiedzy. Za roz-
prawę Robotnicza kultura fizyczna w Polsce w latach 1918–1939 uzyskał także 
w stołecznej AWF w 1972 roku stopień naukowy doktora habilitowanego.
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Działalność naukowo-dydaktyczna objęła trzy wyższe uczelnie. 
W AWF Warszawa od 1952 roku pracował jako asystent, starszy asystent 
i adiunkt. W latach 1972–1975 był docentem kontraktowym i dyrektorem 
Instytutu Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej w Katowickiej Wyż-
szej Szkole Wychowania Fizycznego. Po powrocie do stołecznej AWF praco-
wał jako docent etatowy i wicedyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych. 
Był także organizatorem i dyrektorem muzeum uczelni. Chociaż od listopada 
1981 roku Jego drugim domem stał się Szczecin, bo tutaj podjął pracę jako 
docent etatowy oraz kierownik Zakładu Historii i Organizacji Kultury Fi-
zycznej na Wydziale WF Wyższej Szkoły Pedagogicznej, utrzymywał stały 
kontakt z Warszawą i mieszkającą tam rodziną – żoną Teresą, synem Mi-
łoszem oraz uczelnią, w której pozostawił wielu współpracowników i znajo-
mych. W 1990 roku objął stanowisko wicedyrektora Instytutu Kultury Fi-
zycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (1990–1993, 1998–2001), a 31 stycznia 
1991 roku został mianowany przez Rektora US profesorem nadzwyczajnym.

Na wszystkich uczelniach prowadził zajęcia dydaktyczne, głównie w za-
kresie historii kultury fizycznej: wykłady, seminaria, egzaminy i seminaria ma-
gisterskie. Wypromował w Warszawie 27 magistrów, w WSWF w Katowicach 
– 23, natomiast w Szczecinie – 132 dyplomantów, a łącznie 182 magistrów 
wychowania fizycznego. Bazując na doświadczeniu zdobytym w pracy pod kie-
runkiem swojego mistrza i promotora prof. dr. hab. Ryszarda Wroczyńskiego 
oraz prawie 30-letniej działalności naukowo-dydaktycznej, rozwinął nowator-
skie metody aktywizujące studentów. Tradycyjne ćwiczenia zastąpił konwersa-
toriami prowadzonymi według opracowanego przewodnika metodycznego 
(Spis lektur do konwersatorium z historii kultury fizycznej), nieustannie uzu-
pełnianego o nowości wydawnicze. Każdy ze studentów miał możliwość pro-
wadzenia wybranego przez siebie tematu dyskusji. Jeden z tematów, związany 
z tradycjami ruchu olimpijskiego, prowadzony był w językach obcych (język 
angielski, niemiecki i rosyjski). Ponadto studenci I roku IKF US uczestniczyli 
w pracy badawczej – kwerendy prasowej w Książnicy Pomorskiej, polegają-
cej na wykonywaniu wypisów w postaci tzw. fiszek z lokalnych dzienników 
i gazet sportowych na temat kultury fizycznej. Przeprowadzali także badania 
terenowe z wykorzystaniem ankiety – „Karty indywidualne uczestnika ruchu 
sportowego na Pomorzu Zachodnim” – obejmującej zawodników, działaczy 
i szkoleniowców działających w tym regionie. Zebrany w ten sposób mate-
riał (ok. 5000 biogramów) został wykorzystany w pracach magisterskich. 
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Profesor Henryk Laskiewicz do każdego z piętnastu tematów konwersato-
rium z historii kultury fizycznej, obok wspomnianego skryptu, przygotował 
zestaw ilustracji, które studenci rozmieszczali w gablotach sali seminaryjnej. 
Z czasem zastąpił wspomnianą formę wizualizacji procesu dydaktycznego 
projekcją fragmentów filmów wideo, dotyczących omawianego tematu i wy-
korzystywanych zarówno podczas konwersatoriów, jak i wykładów.

W dwóch salach seminaryjnych przygotował stałą ekspozycję dotyczą-
cą pionierów kultury fizycznej, pierwszych organizacji i klubów sportowych 
oraz początków kształcenia kadr kultury fizycznej na Pomorzu Zachodnim. 
W głównym korytarzu IKF US na parterze (obecnie Wydział Kultury Fi-
zycznej i Promocji Zdrowia US) w kilku gablotach umieścił zdjęcia oraz ilu-
stracje obrazujące tradycje i rozwój szczecińskiego ośrodka kształcenia kadr 
kultury fizycznej (od Technikum Wychowania Fizycznego, przez Studium 
Nauczycielskie, Wydział WF WSP do IKF US) oraz kariery sportowe studen-
tów i absolwentów uczelni. Niektóre z wymienionych form organizacyjnych 
i metod pracy naukowo-dydaktycznej są obecnie kontynuowane przez Jego 
następców – dr. Marka Łyskawę i dr. Ryszarda Stefanika.

Drugim przedmiotem dydaktycznym prowadzonym przez Profesora 
Henryka Laskiewicza były zajęcia z metodologii nauk o kulturze fizycznej 
dla kandydatów do seminariów magisterskich na III roku studiów w IKF US. 
Były to również bardziej nowoczesne konwersatoria, do których przygotowy-
wał stosowny informator ze stale uzupełnianymi lekturami. Do niektórych 
zajęć specjalistycznych zapraszał innych pracowników naukowych Instytutu.

Profesor Laskiewicz zdołał przygotować łącznie ponad 100 kaset wideo 
z historii kultury fizycznej w Polsce, ponad 20 – z tradycji ruchu olimpijskie-
go, przeszło 50 – o sporcie na Pomorzu Zachodnim i ponad 40 – z dziejów 
kształcenia kadr kultury fizycznej, zwłaszcza dotyczących IKF US. Będąc 
już na emeryturze nadal prowadził kwerendę prasową uzupełniając zbiory 
Zakładu o wycinki z „Gazety Wyborczej”, „Głosu Szczecińskiego”, „Kuriera 
Szczecińskiego” i „Rzeczpospolitej”. Profesor zdołał zakupić z własnych środ-
ków obszerny księgozbiór, głównie z historii kultury fizycznej, która służy 
obecnie Jego następcom, studentom, innym pracownikom Wydziału Kultu-
ry Fizycznej i Promocji Zdrowia US, ale także osobom spoza Uniwersytetu 
Szczecińskiego. We wszystkich trzech uczelniach prowadził seminaria dokto-
ranckie, jednak promocje uzyskali jedynie trzej doktoranci ze Śląska, którzy 
przyjeżdżali na konsultacje do Szczecina: Gertruda Buczek (Kultura fizyczna 
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ludności polskiej na Śląsku Zaolziańskim w okresie międzywojennym, 1981 r.), 
Tadeusz Karuga (Rozwój sportu na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym, 
1985 r.) i Henryk Pietrzak (Wychowanie fizyczne i sport w szkołach polskich 
województwa śląskiego w latach 1922–1939, 1994 r.).

Pracę naukową rozpoczął w stołecznej AWF. W pierwszym okresie wła-
snych badań przeważały jednak prace popularne i informacyjne, opracowy-
wane często bez historycznego dystansu, pełne uproszczeń i gloryfikujących 
osiągnięcia władzy na polu kultury fizycznej. Należy przy tym nadmienić, 
że sam był aktywistą i członkiem PZPR. Po przybyciu z Uniwersytetu War-
szawskiego znanego pedagoga prof. dr. hab. Ryszarda Wroczyńskiego przy-
gotował pod jego kierunkiem pracę doktorską i habilitacyjną. Zajmował się 
kolejno problemami i tradycjami robotniczego ruchu sportowego w Polsce 
do 1939 roku, dorobkiem sportu warszawskiego, tradycjami kształcenia kadr 
kultury fizycznej w Polsce i na świecie, a po przybyciu do Szczecina – szeroko 
pojętymi dziejami kultury fizycznej Pomorza Zachodniego. Tutaj też powsta-
ły najważniejsze monografie badawcze. Do 1980 roku ukazało się 90 pub-
likacji badawczych, a w latach 1981–2010 dalsze 43 prace, w tym ogółem 
11 monografii książkowych:

Robotnicza kultura fizyczna w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1971, 
ss. 288.

Uczestnictwo w kulturze fizycznej ludności Pomorza Zachodniego. Studium hi-
storyczno-społeczne, Szczecin 1990, ss. 314.

Spis lektur do konwersatorium z historii kultury fizycznej dla studentów Instytu-
tu Kultury Fizycznej US, Szczecin 1991, ss. 69.

Powstanie i rozwój organizacyjny ruchu sportowego na Pomorzu Zachodnim 
(1945–1957), Szczecin 1993, ss. 185.

Niektóre problemy kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej w środowi-
sku naturalnym, Szczecin 1996, ss. 102.

Ponadlokalne organizacje kultury fizycznej na Pomorzu Zachodnim (1945–
1957), Szczecin 1996, ss. 240.

Kultura fizyczna na Wileńszczyźnie w latach 1900–1939. Zarys monograficzny 
dziejów, Szczecin 1998, ss. 222.

Instytut Kultury Fizycznej w Szczecinie (1950–2000), Szczecin 2001, ss. 261.
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego, red. J. Eider, H. Laskiewicz, Szczecin 

2003, ss. 137.
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Z historii powstania Uniwersytetu w Szczecinie (Zapomniane fakty i dokumen-
ty), Szczecin 2005, ss. 175 (nakład własny autora).

Księga życia, część I, Szczecin 2008, ss. 482 (nakład własny autora)2.

Dzięki wsparciu finansowemu i pomocy władz uczelni Profesor Hen-
ryk Laskiewicz uczestniczył w 25 krajowych i 14 międzynarodowych kon-
ferencjach i sympozjach naukowych, zawsze wygłaszając oryginalne referaty 
i doniesienia. W Szczecinie zasiadał w posiedzeniach Rady Instytutu Kultury 
Fizycznej, w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego, a także w niektórych ko-
misjach senackich. Uczestniczył we wszystkich uroczystościach i zgromadze-
niach uczelnianych. Nagrywał własną kamerą wideo relacje z uroczystych in-
auguracji i absolutoriów IKF i US, przechowując kasety w zbiorach Zakładu.

Profesor Henryk Laskiewicz za swoją ponad 50-letnią działalność na 
trzech kolejnych uczelniach: AWF w Warszawie, WSWF w Katowicach 

2 Do ważniejszych artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach można zaliczyć: Wy-
brane problemy metodologiczne i organizacyjne badań w dziedzinie historii kultury fizycznej, 
w: Studia nad dziejami kultury fizycznej XIX i XX wieku, Poznań 1973, s. 197–228; Hasła 
osobowe i organizacyjne do Małej encyklopedii sportu, Warszawa 1984, t. 1 (20 haseł); 1987, 
t. 2 (46 haseł); Kluby sportowe Pomorza Zachodniego (1945–1949), w: Dni pierwsze szczeciń-
skiego sportu, Szczecin 1985, s. 15–22; Adam Chętnik o kulturze fizycznej wsi polskiej, „Wycho-
wanie Fizyczne i Sport” 1979, nr 1, s. 31–56; nr 2, s. 77–91; Geneza i rozwój uniwersyteckiego 
kształcenia kadr kultury fizycznej w Polsce. Część I, „Wychowanie Fizyczne i Sport” 1987, nr 3, 
s. 3–17; Rozwój organizacyjny ruchu sportowego województwa śląskiego w latach 1922–1939, 
w: Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 1989, s. 117–191; 
Niektóre aspekty społeczno-organizacyjne i strukturalne międzynarodowego ruchu olimpijskiego 
i sportowego XX wieku, w: Logos i etos polskiego olimpizmu, Kraków 1994, s. 367–388; Plany 
studiów wychowania fizycznego w wybranych uczelniach europejskich w latach 1918–1939, „Wy-
chowanie Fizyczne i Sport” 1995, nr 4, s. 65–76; Ein Beitrag zur Geschichte der Körperkultur 
in Stettin bis 1945, w: Pommern. Geschichte, Kultur, Wissenschaft, Band 3, Greifswald 1996, 
s. 424–433; Martyrologia polskich uczestników kultury fizycznej w radzieckich obozach jeniec-
kich (1939–1940), w: Katyń, 55 rocznica zbrodni. Materiały z konferencji naukowej w Szczeci-
nie, red. Z. Chmielewski, Szczecin 1996, s. 175–207; Z dziejów polskiej oświaty w Niemczech 
w latach 1939–1947, „Przegląd Zachodniopomorski” 1998, z. 1, s. 135–161; z. 3, s. 183–204; 
Działalność ponadlokalnych agend kultury fizycznej na Pomorzu Zachodnim w okresie między-
wojennym, w: Państwo i społeczeństwo na Pomorzu Zachodnim do 1945 r., red. W. Stępiński, 
Szczecin 1997, s. 321–336; Kultura fizyczna w Gryfinie w latach 1945–1980, Zeszyty Na-
ukowe US, Prace IKF 1997, nr 12, s. 147–162 (wspólnie z Ryszardem Techmanem); Przed-
mioty humanistyczne i kierunkowe (teoretyczne) w programach uczelni wychowania fizycznego 
w świecie do 1939 r., w: Humanistyczny wymiar edukacji nauczycieli wychowania fizycznego, 
Gdańsk 1999, s. 59–74; Hasła osobowe i organizacyjne z kultury fizycznej w Encyklopedii 
Szczecina 1999, t. 1 (175 haseł); t. 2 (105 haseł); Olimpijczycy Pomorza Zachodniego (Studium 
porównawcze), Zeszyty Naukowe nr 424, Prace IKF 2006, nr 22, s. 145–170; Okręgowe struk-
tury organizacyjne piłki nożnej Pomorza Zachodniego w latach 1945–2006, w: Piłka nożna na 
Pomorzu Zachodnim w latach 1945–2006, red. J. Eider, Szczecin 2006, s. 29–50; Historia 
studiów wychowania fizycznego w Szczecinie, w: Magisterskie studia z wychowania fizycznego 
w Szczecinie (1975–2005), Szczecin 2006, s. 11–30.
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oraz na Wydziale WF WSP i w IKF US otrzymał wiele nagród i wyróżnień, 
w tym odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1973), Medal Komisji 
Edukacji Narodowej (1975) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1984) oraz Medal Uniwersytetu Szczecińskiego z okazji ukończenia 80 lat 
życia i działalności naukowej (2010). Był współzałożycielem i członkiem za-
rządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej w Warszawie 
i Szczecinie do 1989 roku.

Prof. H. Laskiewicz z życzeniami od dyrekcji i pracowników Instytutu Kultury Fizycznej US  
z okazji 80 urodzin w dniu 7 stycznia 2009 r.

Profesor Henryk Laskiewicz zmarł w piątek, 30 sierpnia 2013 roku 
w jednym ze szczecińskich szpitali z powodu ciężkiej choroby, pozostawiając 
w smutku nie tylko rodzinę, ale także całą społeczność Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, w tym szczególnie Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdro-
wia, z którym był związany do końca swojego życia. Żal, jaki dotknął oso-
by znające Profesora, łączył się z refleksją oraz wielkim szacunkiem dla Jego 
determinacji w obliczu przeciwności losu. Tak niezłomna postawa życiowa, 
nieustający trud w poszukiwaniu własnych korzeni i potencjalnych krewnych 
mogłyby stać się dla wielu drogowskazem. Pożegnanie Profesora odbyło się 
9 września w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie, a na-
stępnie prochy zmarłego przewieziono do Warszawy, gdzie odbyły się uro-
czystości pogrzebowe. W otoczeniu rodziny i najbliższych przyjaciół śp. Pro-
fesora pożegnał wybitny warszawski historyk kultury fizycznej prof. Kajetan 
Hądzelek. Odeszła osoba o wyjątkowej wrażliwości, uprzejmości, gotowa 
nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym, skromna, cierpliwa, o nieprzebra-
nych pokładach zwyczajnej ludzkiej dobroci.

Ryszard Stefanik
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Jacek Leoński
(1954–2013)

socjolog w terenie

Non Omnis Moriar 
Horacy

W majowy wieczór 2013 roku rozeszła się 
tragiczna wiadomość o nagłej śmierci Profeso-
ra Jacka Leońskiego. Konsternacja, niedowie-
rzanie, ból. Dla wielu z nas Jacek był przede 
wszystkim kolegą, człowiekiem, który nie two-
rzył barier w relacjach międzyludzkich. Nikt nie 
jest gotowy na śmierć, nie myślimy o niej, kie-
dy aktywnie pełnimy role zawodowe, rodzinne, 
przyjacielskie. Gdy dowiadujemy się o śmierci 
osoby w pełni sił życiowych, osoby pełnej po-
mysłów na dalsze życie – tym bardziej niedowie-
rzamy, pytamy się „jak to?”, „dlaczego?” Choć 
każdy dzień powinien powoli oswajać nas z my-
ślą o odejściu osoby nam bliskiej, znanej (czy to 
prywatnie, czy też zawodowo), pozostaje jednak 
pustka, której nie da się wypełnić. I nic nie już 
jest takie same jak przedtem. Św. Augustyn na-
zywał życie ludzkie „przeznaczeniem na śmierć” 
i choć śmierć jest włączona w strukturę życia 
ludzkiego, zawsze przychodzi nie w porę i ni-
gdy, tak naprawdę, nie jesteśmy na nią gotowi. 
Wspomnieniami staramy się rekompensować 
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to, co straciliśmy. Ks. Jan Twardowski napisał: „Nie bądź pewny, że masz 
czas, bo pewność niepewna”3.

Jacek Leoński urodził się 4 lutego 1954 roku w Gnieźnie. Zbigniew 
Leoński – ojciec Jacka, wybitny profesor prawa administracyjnego Uniwersy-
tetu Poznańskiego – już od szkoły średniej starał się o to, by wybór kierunku 
studiów był wyborem właściwym – zgodnym z pasjami i zainteresowaniami 
syna. Atmosfera domu rodzinnego, wiele rozmów ojca z synem, wpływy mat-
ki – nauczycielki, edukacja w słynnym poznańskim LO nr 1 im. Karola Mar-
cinkowskiego (w którym Jacek Leoński w 1972 roku uzyskał maturę i me-
dal Liceum) odegrała rolę w wyborze kierunku studiów. Wahając się między 
studiami związanymi z historią, ale też i leśnictwem na Akademii Rolniczej, 
z matematyką i filozofią – Jacek wybrał socjologię4. Studiując w trybie in-
dywidualnym, w 1975 roku ukończył studia z wyróżnieniem. Na początku 
swojej drogi naukowej spotkał profesora Zygmunta Dulczewskiego, promo-
tora pracy magisterskiej i doktorskiej, a jak się później okazało, również i swe-
go mentora. Trzy lata po ukończeniu studiów Jacek Leoński obronił pracę 
doktorską na temat Zagadnienia migracji w polskiej myśli socjologicznej, po 
jej opublikowaniu (1979) otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. W 1987 roku stanął do kolokwium habilitacyjnego, tym samym 
stając się najmłodszym wówczas docentem socjologii w Polsce. Książka habi-
litacyjna Drogi życiowe i świadomość społeczna robotników polskich przyniosła 
Mu nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Przez wiele lat pozostał w In-
stytucie Socjologii Uniwersytetu Poznańskiego. Swoją pracą i zaangażowa-
niem zjednywał sobie szacunek i uznanie wśród takich czołowych socjologów 
w Polsce, jak: Władysław Markiewicz, Janusz Ziółkowski, Krzysztof Kwa-
śniewicz, Andrzej Kwilecki, Zbigniew Tyszka, Stanisław Kozyr-Kowalski5.

Kolejne lata przynisły Profesorowi liczne tytuły i stanowiska: w latach 
1987–1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii UAM, 
w latach 1990–1993 prodziekana ds. naukowych Wydziału Nauk Społecz-
nych oraz dyrektora Instytutu Wschodniego UAM. Był także członkiem 
redakcji czasopisma naukowego „Człowiek i Społeczeństwo” (1989–1993). 

3 Z wiersza „Śpieszmy się” ks. Jana Twardowskiego.
4 „Kontekst. Magazyn studentów socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego”, 14.04.2005, rozmowa 
z prof. Jackiem Leońskim, którą przeprowadził Łukasz Jurkowlaniec.
5 W. Durka, Od Polonii do autobiografii – naukowe peregrynacje prof. Jacka Leońskiego. Szkic 
do portretu, w: Od Polonii po Ziemie Zachodnie. Pamięci Profesora Jacka Leońskiego, red. 
Z. Kurcz, Ż. Stasieniuk, Szczecin 2014, s. 19.
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W roku 1993 przyjechał do Szczecina, gdzie w Instytucie Socjologii US pro-
wadził Zakład Historii Myśli Społecznej i Socjologicznej (w 2008 r. prze-
mianowany na Zakład Historii Socjologii i Badań nad Wielokulturowością). 
Powołał do życia (grudzień 1993–sierpień 1996) Ośrodek Badań Biograficz-
nych. Od 1 września 1996 roku do końca września 2006 roku (czyli przez 
ponad 10 lat) pełnił funkcję dyrektora Instytutu Socjologii US. W między-
czasie (od 2002 roku aż do śmierci) zaangażował się w badania w powoła-
nym przez siebie Ośrodku Studiów i Badań Polonijnych. Był też członkiem 
redakcji roczników „Europa Regionum” (1996–1999) oraz redaktorem na-
czelnym „Studia Sociologica” (1997–2007), a od 2006 roku redaktorem na-
czelnym serii wydawniczej „Diaspora”, poświęconej badaniom nad Polonią. 
Swoją pracą i aktywnością na wielu płaszczyznach naukowych oraz organi-
zacją szczecińskiego środowiska naukowego przyczynił się do wyznaczenia 
Instytutu Socjologii US jako organizatora XV Ogólnopolskiego Zjazdu So-
cjologicznego. Powołany został na wiceprzewodniczącego Rady Programowej 
Zjazdu, w którym nie dane mu było wziąć udziału. 

Wielu z nas bezpośrednio poznało zainteresowania naukowo-badawcze 
oraz działalność organizatorską Profesora. Miał umiejętności motywowania 
pracowników do badań, pomagał osiągać cele naukowe oraz dydaktyczne. 
Swoją aktywną postawą badawczą młodym adeptom socjologii pokazywał 
sens i znaczenie nauki. Był zwolennikiem metodologii badań jakościowych. 
W pracach dotyczących metody portretowania doszukiwał się wpływów śro-
dowiska społecznego, doświadczeń jednostkowych, rodziny, wychowania na 
ważne wybory życiowe osoby portretowanej6. Kolejne dociekania naukowe 
Profesora związane były z metodą biograficzną, a także fascynacją socjologią 
interpretatywną7. 

6 Zob. J. Leoński, O portretowaniu naukowym w filozofii i naukach społecznych, Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Studia Sociologica” 1998, nr 9; J. Leoński, Uwagi do 
portretu naukowego socjologa, w: Studia do portretu naukowego socjologa. Księga Jubileuszowa 
ofiarowana Profesorowi Robertowi B. Woźniakowi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
7 W ramach tych zainteresowań badawczych odbyły się trzy konferencje naukowe, a ich 
efektem są następujące monografie: W kręgu socjologii interpretatywnej: zastosowanie metod 
jakościowych, red. J. Leoński, A. Kołodziej-Durnaś, Economicus, Szczecin 2005; W kręgu 
socjologii interpretatywnej: badania jakościowe nad tożsamością, red. J. Leoński, U. Kozłowska, 
Uniwersytet Szczeciński, ISiP, Economicus, Szczecin 2007; Kultury, subkultury i światy spo-
łeczne w badaniach jakościowych, red. J. Leoński, M. Fiternicka-Gorzko, Volumina.pl Daniel 
Krzanowski, Szczecin 2010.
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Polska emigracja stanowiła drugi nurt zainteresowań Profesora Jacka 
Leońskiego, pierwsze badania z tą tematyką związane rozpoczął w Sankt Pe-
tersburgu, zbierając pamiętniki oraz robiąc wywiady wśród działaczy środo-
wisk polonijnych. W efekcie nawiązała się współpraca ze środowiskiem polo-
nijnym w Rosji. W kolejnych latach dociekań naukowych Profesor poszerzył 
swój teren badań o Syberię i Moskwę – od 2002 roku odbywały się konferen-
cje międzynarodowe tej tematyce poświęcone8.

Oprócz umiłowania do socjologii Profesor miał wiele innych pasji. Mi-
strzostwo kulinarnych umiejętności i pomysłów niemalże na co dzień mogła 
podziwiać najbliższa mu osoba, żona Alicja. Alicja Hess-Leońska z uśmie-
chem w oczach, zachwalając wspomina Profesorski „galart” i „gzik” (poznań-
skie określenia: galart – mięso lub ryba w galarecie, gzik – twarożek z warzy-
wami)9. Był smakoszem czarnej herbaty, którą pijał w dużym kubku. 

Profesor kochał góry, jednak ze względów zdrowotnych (od wielu lat 
borykał się z problemami układu krążenia, w 2004 roku przeszedł zabieg 
koronarografii) nie mógł się po nich wspinać, jedynie niewysokie Bieszczady 
mogły stanowić cel Jego górskich wspinaczek. Zachwycił się bieszczadzkim 
artystą Zdzisławem Pękalskim. Był pasjonatem książek, nie tylko popular-
nonaukowych – powieść akcji była dla Profesora także wciągającą lekturą. Do 
ukochanych książek Profesora należały: Morze środziemne. Przestrzeń i historia. 
Ludzie i dziedzictwo; Gramatyka cywilizacji czy Historia i trwanie Fernanda 
Braudela. Ostatnio czytał i cenił Ludwika Stommę: Historie przecenione; Histo-
rie niedocenione; Polskie złudzenia narodowe. Lubił książki opisujące stare trady-
cje polskie, np. Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej czy Polskie piekiełko. 
Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939–1945, których autorem jest Sławomir 
Koper. Lubił publikacje, w których prezentowano Prowansję, Lazurowe Wy-
brzeże, i w których bohaterowie zajmowali się gotowaniem. Czytał krymi-
nały Marka Krajewskiego, cenił Znanieckiego, Baumana, Kapuścińskiego, 
Bourdie, Buhler, Kłoskowską, Bursztę, Elżbietę Hałas10.

Otwarty na ludzkie problemy, życzliwy, ceniący niezależność, ciepły 
i kochający koty (w młodości ugryziony przez psa zaprzyjaźnił się z kotami). 

8 „Polska tożsamość na emigracji”, „Europa polskich ojczyzn”, „Europejski wymiar duszpa-
sterstwa polonijnego”, „ Polonia w tworzeniu nowej Europy”, „ Ku Europie: zadania polskiej 
diaspory”, „Polska-Polonia. Wzajemne oczekiwania”.

9 Wywiad przeprowadzony z żoną prof. J. Leońskiego – dr Alicją Hess-Leońską 10.10.2014, 
Castellari, Jasne Błonia, Szczecin.
10 Z wypowiedzi żony Profesora – dr Alicji Hess-Leońskiej.
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Rozpieszczał swojego rasowego korata o wdzięcznym imieniu Amandine oraz 
dachowca Herkulesa. Dla nich przynosił wykwintne mięso i wędliny, one 
również musiały mieć jedzenie „ładnie” podawane. Takie niuanse były dla 
Profesora ważne, gesty dbałości wyrażały miłość i szacunek. Przywiązanie 
do tradycji przejawiało się na przykład przemową Profesora przed wigilijną 
wieczerzą. Mocne więzi z ojcem, który był dla Jacka Leońskiego autorytetem, 
babcine (od strony ojca) „rozpieszczanie” smakołykami kształtowały i umac-
niały tradycje domu rodzinnego Profesora, które potem kontynuował. Rodzi-
na i życie rodzinne stanowiły dla Profesora najwyższą wartość życiową. 

Cechą charakterystyczną Profesora Jacka Leońskiego był dystans do 
siebie i swoich poglądów, umiejętność łagodzenia napięć (wielu z nas nieraz 
słyszało Jego kojące słowa: „cicho, cicho, już się uspokój, co to jest wobec 
wieczności?”, a klepnięcie w ramię miało dodawać otuchy). Profesor odzna-
czał się socjologiczną erudycją. Jego język wykładowy wyróżniała prostota 
oraz „ciepły” przekaz pozbawiony zawiłości językowych. Dzięki takim umie-
jętnością przyrównywano Go do prof. L. Kołakowskiego11. Poprzez empi-
ryczną konfrontację pokazywał studentom różne oblicza życia społecznego. 
Zbyt ufny w stosunku do ludzi, którzy Go otaczali i którym On bezinte-
resownie pomagał. Czasami Profesor dawał zbyt dużą dozę samodzielności, 
co dla raczkujących młodych badaczy świata społecznego mogło być nieba-
gatelnym wyzwaniem, ale kiedy przychodził sukces – Profesor cieszył się ze 
studentami jak ojciec. Za niezbyt dobrze wykonaną pracę (np. podczas badań 
terenowych) nie karcił zbyt mocno, był zbyt łagodny. Introwertyk i samotnik. 
Kumulował w sobie problemy, które dotyczyły zarówno Instytutu, uczelni, 
jak i Jego osobiście. Zamykał się przed światem, gdy dopadały Go negatywne 
emocje, przekonany, że sam sobie z nimi poradzi. 

Tak naprawdę nie miał wokół siebie takich ludzi, którym on mógł uzewnętrz-
nić się. To taka sytuacja jakby papież przyszedł do proboszcza i powiedział: 
słuchaj, co ja mam zrobić? Wiedziałem, kiedy jest zmartwiony, kiedy ma pro-
blemy, kiedy potrzebuje dobrego słowa. Był człowiekiem humanistą, który też 
zapadał w troski, jego też trzeba było napędzać12. 

11 Za J.N. Grzegorek (były student socjologii, obecnie kierownik akademickiego Centrum 
Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego) – rozmowa przeprowadzona 6.11.2014 Szczecin, 
pl. Orła Białego, Caffe Venezia, Szczecin. 
12 J.N. Grzegorek. 
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Typ pracoholika, który za dużo od siebie wymagał. Znajdował czas 
na rozmowy ze studentami, które nie zawsze dotyczyły jedynie problemów 
naukowych. Wspierał nietuzinkowe pomysły badawcze swoich studentów13. 
Potrafił gromadzić wokół siebie ludzi ciekawych, odważnych badawczo i in-
telektualnie. 

Profesor Jacek Leoński bardzo wiele podróżował. Ze swoimi dziećmi: 
Mateuszem (najstarszy z rodzeństwa, z wykształcenia socjolog), Magdaleną 
(z wykształcenia pedagog) oraz Michaliną (ukończyła studia ekonomiczne) 
zwiedził Libię i Tunezję, z żoną Alicją zwiedził także Europę i dalsze zakątki 
świata. 

Profesora Jacka Leońskiego pamiętamy jako niepoprawnego optymistę, 
który (podobnie jak Jan Jakub Rousseau) wierzył, że człowiek jest z natury 
dobry, niszczą go jedynie niedobre systemy i ideologie. Jego nagłe odejście dla 
bardzo wielu osób było dramatem, wręcz rodziło pytanie o sens życia. Jeśli 
zgodzić się z tym, że: 

śmierć jest […] czynnym spełnieniem [się człowieka] od wewnątrz, aktywnym 
doprowadzeniem – siebie – do – spełnienia, wzrostem, który zachowuje życie 
człowieka, i wejściem w totalne posiadanie samego siebie, jest zrealizowaniem 
– samego – siebie i pełnią osobowej rzeczywistości, jaką człowiek się stał przez 
swoje własne wolne akty14, 

to Profesor będąc po drugiej stronie, zachował swój imperatyw duchowej nie-
zależności. 

Wioleta Bryniewicz

13 J.N. Grzeogorek opowiedział mi historię z początków pisania swojej pracy magisterskiej. 
Pierwotnie miał zamiar pisać na temat historii Drakuli. Profesor J. Leoński zaakceptował po-
mysł swojego seminarzysty i pół roku później umożliwił w ramach badań terenowych wyjazd 
do Rumunii. Nawet kiedy młody badacz – seminarzysta podczas obozu naukowego „zaraził” 
tematem swoich młodszych kolegów i wyszedł z propozycją zwiedzania Rumunii – a był 
2002 rok, czasy nieprzyjazne na turystyczną wędrówkę – Profesor „choć zalał się zimnym 
potem” (J.N. Grzegorek), zezwolił na realizację pomysłu. Zaufanie, jakim darzył studentów, 
zjednywało Mu sympatię. Wiara w możliwości, akceptacja pomysłów do działania rozbudza-
ły w młodzieży ciekawość badawczą. Pod czujnym, ale niewidzialnym okiem swojego Profe-
sora młodzi badacze konsekwentnie realizując zamierzenia badawcze, poznawali socjologię 
w empirii. 
14 K. Rahner, H. Vorglimmler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachcia-
rek, PAX, Warszawa 1987.
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Zakochany w Polonii

Profesor Leoński interesował się diasporą polską na świecie. Stworzył i kie-
rował przez lata Ośrodkiem Studiów i Badań Polonijnych US, powołanym 
do życia w roku 2002 przez rektora US prof. Zdzisława Chmielewskiego. 
Do jego zadań należało przede wszystkim, w zakresie nauki, prowadzenie 
badań naukowych w ramach programów badawczych: Europa polskich oj-
czyzn, Polonia nieznana, Polacy i Polonia na Wschodzie oraz nawiązywanie 
współpracy z naukowcami polonijnymi, propagowanie ich osiągnięć i wresz-
cie – prowadzenie z nimi wspólnych projektów badawczych. Ośrodek or-
ganizuje też, wspólnie z Polonią, konferencje mające na celu zapoznanie się 
z osiągnięciami nauki i edukacji w krajach unii Europejskiej. Dodatkowo 
w zakresie dydaktyki Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych stwarza Polo-
nii możliwość kształcenia się na Uniwersytecie Szczecińskim, a w sprawach 
regionalnych pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy jednost-
kami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego i licznymi or-
ganizacjami polonijnymi w Europie. W lutym 2004 roku podpisano umowę 
pomiędzy Ośrodkiem Studiów i Badań Polonijnych US a Europejską Unią 
Wspólnot Polonijnych. 

Realizację zadań powierzono wówczas Radzie Programowej Ośrodka 
Studiów i Badań Polonijnych US. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych 
objęła patronat nad działalnością naszego Ośrodka i zobowiązała się do 
wspierania wspólnie ustalonych celów i zadań. Zobowiązała się też do or-
ganizowania badań naukowych w miejscach działalności swoich organizacji 
członkowskich i rozpowszechniania osiągnięć pracowników i studentów US 
na swoim terenie. W powołanej w lutym 2004 roku Radzie Programowej 
znalazło się sześciu członków – m.in.: rektor US – jako przewodniczący, pre-
zydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – jako wiceprzewodniczący 
oraz sekretarz, pełnomocnik i dwóch członków stałych. Rada Programowa 
Ośrodka wytyczała główne kierunki jego działania i powierzała do realizacji 
zadania specjalne oraz oceniała realizację celów Ośrodka.

W październiku 2005 roku, rektor US – prof. Waldemar Tarczyński 
zdecydował, że Ośrodek będzie funkcjonował w strukturze Instytutu So-
cjologii Wydziału Humanistycznego. Rozszerzył też liczbę zadań stojących 
przed Ośrodkiem.
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W minionych latach Ośrodek zorganizował osiem międzynarodowych 
konferencji polonijnych w Szczecinie, w których uczestniczyło blisko 300 
naukowców i działaczy polonijnych. Duża w tym zasługa Profesora Jacka 
Leońskiego. I tak w roku 2002 (pod honorowym patronatem Ministra Spraw 
Zagranicznych RP) odbyła się konferencja „Polska – Polonia. Wzajemne 
oczekiwania”; w 2003 roku (pod honorowym patronatem prezydenta Euro-
pejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Heleny Miziniak – Londyn) konferencja 
„Ku Europie. Zadania polskiej diaspory”; w 2004 (pod honorowym patronatem 
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – Londyn) konferencja „Polonia w two-
rzeniu nowej Europy”; w 2005 roku – konferencja „Europa polskich ojczyzn” 
oraz (pod honorowym patronatem prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa) 
„Europejski wymiar duszpasterstwa polonijnego”; w 2006 roku – „Polska toż-
samość na emigracji”; w 2007 roku – „Diaspora kobiet polskich” i w roku 
2008 roku – „Wychowanie i edukacja w środowiskach diaspory polskiej”.

Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych US wydał ponadto pięć tomów 
Diaspory, w których znalazły się socjologiczne, kulturowe, językowe i histo-
ryczne szkice o polskiej diasporze. Pierwszy tom ukazał się w 2006 roku. 
Drugi tom, pod nazwą Polska tożsamość na emigracji ukazał się w roku 2007. 
Trzeci (2009 r.) – Diaspora kobiet polskich, czwarty (2011 r.) – Wychowanie 
i edukacja w środowiskach diaspory polskiej i piąty Migracje Polaków – prze-
szłość i teraźniejszość. Zagadnienia teoretyczne oraz diaspora polska w: Hiszpa-
nii, Chorwacji, Francji, na Węgrzech, w Palestynie i Nowej Zelandii. 

Leszek Wątróbski

Uczestnicy V Międzynarodowej Konferencji Polonijnej na US, 19–21 października 2006 r.  
Prof. Jacek Leoński czwarty z prawej (Fot. Leszek Wątróbski)
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Henryk Lesiński
(1923–1994)

Szczęśliwą okolicznością dla polskiego Szcze-
cina i szczecińskiego środowiska naukowego 
był fakt, że na początku listopada 1954 roku 
przybył tu, wówczas zaledwie 32-letni, Henryk 
Lesiński – przybył do miasta pozbawionego nie 
tylko środowiska historycznego, ale i humani-
stycznego w ogólnym tego słowa rozumieniu. 
Pierwsze kroki Henryk Lesiński skierował 
do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Szczecinie znajdującego się przy ul. Wojcie-
cha 13. Z rekomendacji Gerarda Labudy objął 
wówczas funkcję kierownika Pracowni Historii 
Pomorza Zachodniego IH PAN, jednocześnie 
rozpoczynając tu pracę jako archiwista. W maju 
1956 roku stał się dyrektorem WAP Szczecin, 
czyniąc z tej placówki centrum badań historycz-
nych nad Pomorzem Zachodnim oraz popula-
ryzacji wiedzy o krainie Gryfa. Po kilkunastu 
latach humanistyka szczecińska upomniała się 
o Jego kompetencje naukowo-organizacyjne. 
Stanął wówczas jako Rektor na czele krzepną-
cej stopniowo uczelni humanistycznej Szcze-
cina. W tym czasie Henryk Lesiński kształ-
tował główne kierunki rozwoju środowiska 
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humanistycznego, w tym historycznego, działając zarazem dla dobra szcze-
cińskiej nauki. Intensywnie pracował również w innych organizacjach spo-
łecznych i politycznych Polski Ludowej i III PR.

Henryk Lesiński urodził się 25 listopada 1923 roku w Gnieźnie. Całe 
Jego dzieciństwo i młodość w Niepodległej Rzeczpospolitej upłynęło w Wiel-
kopolsce, na ówczesnych Kresach Zachodnich. To tutaj nabył socjalizacji spo-
łecznej i politycznej, pozostającej pod wpływem permanentnej konfrontacji 
z potężnym sąsiadem niemieckim – niedawnym zaborcą. Wzrastał bez ojca, 
działacza polonijnego w Detroit w stanie Michigan w USA, który wrócił do 
kraju w 1921 roku, założył rodzinę, ale osierocił syna już w drugim roku jego 
życia. Dopiero we wrześniu 1945 roku Henryk Lesiński podjął naukę w Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, 
już jako 23-letni mężczyzna. Stało się tak dlatego, że przed wrześniem 1939 
roku skończył jedynie pierwszą klasę tego gimnazjum. W okresie okupacji 
hitlerowskiej podzielił los tysięcy rówieśników, stając się robotnikiem przy-
musowym w niemieckim gospodarstwie chłopskim, skąd w styczniu 1945 
roku został ewakuowany do Niemiec. W ostatnim okresie wojny pracował 
w Meklemburgii. Oswobodzony przez Armię Radziecką, wrócił do Gniezna 
9 maja 1945 roku. Jak wspomina Jego przyjaciel z ławy szkolnej, Bogdan Wa-
chowiak, wyróżniał się nie tylko wiekiem i doświadczeniem, ale i sposobem 
bycia, przez co od razu został wybrany wójtem klasowym. W powojennej 
Wielkopolsce w gimnazjach i liceach przerabiano program dwóch klas w cią-
gu roku, aby odrobić opóźnienia w nauce spowodowane okresem okupacji. 
Licealnym profesorem historii dla obu, tj. Henryka Lesińskiego i Bogdana 
Wachowiaka, był w Gnieźnie Jan Paweł Witkiewicz. Można przypuszczać, 
że poczucie „ukradzionej młodości” musiało stwarzać dodatkowe, potężne 
impulsy namiętnego chłonięcia wiedzy, intensywnego koleżeństwa, przeżyć 
intelektualnych i emocji, w salach często nieogrzewanych, w otoczeniu naj-
prostszych podręczników, z piórami i kałamarzami, w płaszczach, podczas 
trzaskającego mrozu, jakiego dziś już nie znamy.

Po wstąpieniu na Wydział Historyczny Uniwersytetu im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu w 1950 roku Henryk Lesiński uczęszczał na wkłady ca-
łej plejady znakomitych polskich historyków: Gerarda Labudy, Henryka 
Łowmiańskigo, Janusza Pajewskiego, Kazimierza Tymienieckiego, Adama 
Skałkowskiego, Włodzimierza Dworzaczka oraz Władysława Kowalenki. 
U tego ostatniego rozpoczął seminarium magisterskie, lecz pracę magisterską 
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obronił ostatecznie u Gerarda Labudy. To jednak prof. Władysław Kowa-
lenko nie tyko zaszczepił w Henryku Lesińskim zainteresowania historią 
Pomorza Zachodniego i Bałtyku, ale sam organizował wyjazdy turystyczno- 
-naukowe dla swoich studentów do pomorskich miast: Stargardu, Szczecina, 
Wolina, Kamienia Pomorskiego, Trzebiatowa, Kołobrzegu, Darłowa, Gdyni, 
Gdańska i na Hel. Henryk Lesiński i Jego pokolenie po raz pierwszy mogło 
dzięki temu zobaczyć na własne oczy krainę, o której dowiadywali się na 
wykładach uniwersyteckich. Narracja naukowa o Pomorzu i jego dziejach 
pozostawała w harmonijnej symbiozie z ideologicznym entourage’em mitologii 
piastowskiego powrotu. Jak można się domyślać, z pełnym przekonaniem 
o bezalternatywności wysiedlenia Niemców z terenów będących miejscami 
ekskursji. Odnosiło się to także do wspierania wielkiego dzieła odbudowy 
Ziem Odzyskanych. Jeśli do tego dodamy, że te studenckie ekskursje przypa-
dały na I połowę lat 50. XX wieku, a ówczesny stan zwiedzanych przez Niego 
miast, których starówki na ogół były zrujnowane, po części porośnięte roślin-
nością, co znamy z fotografii wykonanych osobiście przez Tadeusza Białec-
kiego w 1958 roku, to podróże te musiały umacniać w Henryku Lesińskim 
przekonanie o konieczności wielkiego dzieła odbudowy. Można przyjąć, że 
pozostał odporny na powaby współcześnie napierającego na uniwersytety 
materializmu historycznego w wersji stalinowskiej, choć jak można sadzić, 
akceptował pryncypia polityki PZPR (której był członkiem) wobec Niemiec. 
Polityki, która akcentowała historyczną legitymację powrotu Ziem Odzyska-
nych oraz dzieło odkrywania ich najstarszej słowiańskiej przeszłości czy też 
związków z monarchią Piastów.

Prawdziwym darem dla Henryka Lesińskiego i całego środowiska, była 
Jego przyjaźń z Gerardem Labudą. Wielki uczony poznański darzył Go przy-
jaźnią i sympatią, wspierał na wszystkich etapach kariery i realizacji celów 
zawodowych. Włączył także Henryka Lesińskiego do dużego zespołu badaw-
czego, obejmującego historyków z Poznania, Gdańska, Szczecina i Torunia, 
pracujących nad dziejami Wielkiego Pomorza. Odtąd stał się Henryk Le-
siński częścią środowiska polskiej myśli zachodniej i pozostał jej wierny do 
końca życia. Przynależność ta stała się przedmiotem hojnego i konsekwent-
nego beneficjatu ze strony Polski Ludowej, co wraz z przejściem do polskiego 
Szczecina otworzyło przed 35-letnim Henrykiem Lesińskim ogromne, wręcz 
oszałamiające możliwości awansu zawodowego i społecznego, jak też realiza-
cji ambicji naukowych i organizacyjnych. Talenty organizacyjne i naturalna, 
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niewymuszona umiejętność zjednywania sobie ludzi i gromadzenia ich wokół 
siebie pro publico bono z jednej, zaś ogrom zadań stojących przez skromną 
liczebnie elitą humanistyczną Szczecina w latach 50. XX wieku z drugiej stro-
ny, w naturalny sposób nakładały na barki Henryka Lesińskiego ważne obo-
wiązki także w obszarze organizacji nauki w Szczecinie. Szczecińskie Towa-
rzystwo Naukowe i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Szczecinie 
stały się strukturami, w których wspomniane talenty organizacyjne, a także 
osobiste ambicje Henryka Lesińskiego, znalazły swoje spełnienie.

Już w czasach studenckich przed Henrykiem Lesińskim otworzyły się, 
w latach 1951–1952, łamy prestiżowego „Przeglądu Zachodniego”, ukształ-
towały się również na trwałe Jego zainteresowania. Wówczas także Henryk 
Lesiński podjął się, jeszcze jako student, z powodu skrajnie złych warunków 
bytowych i konieczności utrzymania matki, nauczania analfabetów w pod-
poznańskim Szczepankowie oraz pracy na kursach dokształceniowych dla 
Milicji Obywatelskiej.

W Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Poznaniu, w którym 
podjął pracę 1 lipca 1952 roku, przechodził pierwsze szczeble archiwalnej 
kariery, kolejno pracując jako asystent, kustosz i kierownik działu. W 1955 
roku otrzymał od Gerarda Labudy, kierownika Zakładu Historii Pomorza 
IH PAN w Poznaniu, propozycję pracy w nowo organizowanej w Szczeci-
nie Pracowni Historii Pomorza Zachodniego IH PAN. Pracownia została 
utworzona we wrześniu 1955 roku, gdy Henryk Lesiński pracował jeszcze 
jako archiwista w Poznaniu. Decyzje o przeniesieniu się do Szczecina Henryk 
Lesiński podjął dopiero po konsultacji ze świeżo poślubioną koszalinianką 
– Krystyną, z którą rozłączyła Go dopiero Jego śmierć. Jednocześnie Ge-
rard Labuda podjął u władz wojewódzkich starania o przydzielenie Henry-
kowi Lesińskiemu w naszym mieście mieszkania. Ostatecznie Henryk Le-
siński został oddelegowany do pracy w WAP w Szczecnie (decyzją centrali) 
5 października po rozwiązaniu umowy z WAP Poznań. Przybył do Szczeci-
na 7 listopada 1955 roku. Półtora roku później (1.05.1956 r.) otrzymał no-
minację na dyrektora WAP Szczecin. Niestety, na mieszkanie przyszło mu 
jeszcze poczekać. Początkowo zamieszkiwał w skromnym, niewielkim po-
koju służbowym na parterze, w gmachu WAP Szczecin, dzieląc go zresztą 
z Bogusławem Drewniakiem. Kierownikiem Szczecińskiej Pracowni Historii 
Pomorza Zachodniego IH PAN pozostawał Henryk Lesiński do 31 stycz-
nia 1962 roku, zaś rok później został mianowany dyrektorem szczecińskiego 
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archiwum (1963 r.), którym zarządzał do 1969 roku. Czasy Henryka Le-
sińskiego w szczecińskim archiwum to okres dużych zmian organizacyjnych 
w działalności tej placówki. Trzeba pamiętać, że w 1960 roku utworzono Wo-
jewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie, któremu podporządkowano 
oddziały w Białogardzie, Słupsku i Szczecinku. W tej sytuacji przyszedł czas 
na zreorganizowanie nowej lokalnej sieci archiwów podległych Szczecinowi. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Henryka Lesińskiego udało się na cele 
archiwalne odbudować w latach 1962–1965 renesansowy zamek w Płotach, 
który stał się od października 1965 roku oddziałem archiwum szczecińskie-
go, gromadzącym archiwalia z północnej części województwa. Lata archiwal-
ne ostatecznie ukształtowały Henryka Lesińskiego jako badacza, a także szefa 
umiejętnie zarządzającego ludźmi i powierzoną Mu placówką.

1 lipca 1969 roku Henryk Lesiński został mianowany przez Ministra 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego na stanowisko zastępcy Rektora UAM 
ds. filii tej uczelni w Szczecinie. W 1968 roku władze powierzyły Mu kie-
rownictwo Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, nad którą opiekę naukową spra-
wowały władze UAM, znające dokonania naukowe i organizacyjne Henryka 
Lesińskiego. W ramach nowej uczelni w październiku 1970 roku powołano 
Zakład Historii, w którym pod Jego kierownictwem pracowały dr Eugenia 
Brzosko i dr Stanisława Kościelecka. W 1973 roku doc. dr Henryk Lesiński 
został Rektorem powołanej wówczas do życia Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 
Stanowisko to piastował do października 1981 roku. Warto dodać, że z dniem 
1 września 1980 roku powołano do życia Instytut Historii i Bibliotekoznaw-
stwa. Pod Jego kierownictwem stopniowo wykształcały się struktury organi-
zacyjne tego Instytutu. Wiele osób z Archiwum Państwowego w Szczecinie, 
w Szczecińskiej Pracowni Historii Pomorza Zachodniego IH PAN, zawdzię-
cza głównie Henrykowi Lesińskiemu swoje akademickie kariery, umacniają-
ce ich pozycje w środowisku i przestrzeni publicznej, umożliwiające połącze-
nie pracy naukowej z pasjami dydaktycznymi. Swoją potężną osobowością 
i urzekającym stylem aktywności, w której znajdziemy silne elementy chary-
zmy, równoważył naturalne różnice interesów, ambicje osobiste i może tak-
że konflikty osobowości. Wymagający, wyrozumiały, rzadko wybuchowy, 
niechowający uraz, był dla wszystkich bezinteresownie pomocny. Nadto, co 
ważne w warunkach socjalistycznej rzeczywistości i w świecie wyznaczającym 
przestrzeń socjalistycznej profesury i oczekiwanej przez władze PZPR admi-
racji systemu, zachowywał umiar i wstrzemięźliwość. Nie cofając się przed 
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uczestnictwem w PZPR i w świecie rytuałów tamtego czasu, potrafił zacho-
wać dystans w stosunku do oczekiwanego przez ekipę Edwarda Gierka chóru 
poparcia, także wielu akademików dla zmiany Konstytucji PRL z kwietnia 
1976 roku.

Z pozycji rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej kontynuował Henryk 
Lesiński dawniejsze, pielęgnowane przez STN marzenia o Uniwersytecie, 
wchodząc w maju 1982 roku w skład Komitetu ds. Powołania Uniwersy-
tetu Zachodniopomorskiego w Szczecinie i do kolejnej struktury: Zespołu 
Studiów ds. Analizy, Uaktualnienia i Konkretyzacji Założeń Programowych 
i Organizacyjnych Projektowanego Uniwersytetu w Szczecinie. Henryk 
Lesiński miał znaczny wpływ na formułowanie historycznej i polityczno- 
-geopolitycznej argumentacji, która oddziaływała na kierownictwo władz 
administracyjnych i partyjnych PRL w duchu korzystnym dla wielkiego pro-
jektu szczecińskiego. Po powołaniu US w październiku 1985 roku stanął na 
czele Wydziału Humanistycznego i to za Jego kadencji Wydział otrzymał 
pierwsze prawa do doktoryzowania z zakresu historii. Kolejnym wyrazem 
uznania środowiska dla Jego ogromnych zasług dla nauki i akademickości 
Szczecina było stanowisko senatora w Senacie US w latach 1985–1996 i jed-
noczesne pełnienie w latach 1990–1993 funkcji przewodniczącego senackiej 
komisji ds. wydawnictw.

Henryk Lesiński odcisnął piętno swojej silnej i integrującej środowi-
sko osobowości na wszystkich instytucjach humanistycznych działających 
w Szczecinie i promieniujących na całe Pomorze Zachodnie. Rozpoczął dzia-
łalność w Polskim Towarzystwie Historycznym, będąc wieloletnim prezesem 
szczecińskiego Oddziału PTH. W ramach Towarzystwa inicjował rozliczne 
odczyty w szkołach, organizował tzw. Środy Historyczne w Sali Anny Ja-
giellonki Zamku Książąt Pomorskich, pod jego egidą odbywały się Olimpia-
dy Historyczne, wreszcie organizował lub też współorganizował wiele konfe-
rencji. Był członkiem-założycielem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, 
w którym przez dziesięciolecia pełnił funkcję Głównego Redaktora Wydaw-
nictw. Spod Jego ręki, jako wspomnianego Redaktora, wyszło kilkadziesiąt 
monografii poświęconym niemal wszystkim dziedzinom życia Pomorza – 
z historią, archeologią, socjologią, ekonomią, dziejami kultury i oświaty na 
czele. Były one dla ich autorów równoznaczne z nobilitacją naukową. Peł-
nił wreszcie Henryk Lesiński, w latach 1989–1992, funkcję Prezesa STN. 
Nie ulega wątpliwości, że Henryk Lesiński doskonale rozumiał konieczność 
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włączenia Ziem Zachodnich w obieg gospodarczy, kulturalny i naukowy 
państwa polskiego, zwłaszcza po Październiku, w ramach polityki Włady-
sława Gomułki. Rozumiał ją jako środek zaradczy, zmierzający do nadro-
bienia straconego czasu po okresie szaleństw stalinowskiej kolektywizacji, 
niszczeniu średniej i drobnej wytwórczości, wreszcie katastrofalnych w skut-
kach rozbiórek w ramach akcji „Cały naród buduje swoją stolicę”. Najpraw-
dopodobniej te motywacje zaważyły na aktywnym włączeniu się Henryka 
Lesińskiego w prace w ramach powołanego w maju 1957 roku Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Zachodnich. Henryk Lesiński został wówczas przewodniczą-
cym WZ TRZZ. Funkcję tę pełnił w latach 1964–1971. Współpracował na 
tej niwie bezpośrednio lub pośrednio z najwybitniejszymi przedstawicielami 
świata gospodarki, kultury, nauki, sportu, krajoznawstwa – organizując lub 
współorganizując m.in. Dni Oświaty, Książki i Prasy w miastach powiato-
wych województwa szczecińskiego, akcje odczytowe na wsi, wydawanie licz-
nych folderów admirujących piękno Pomorza, konkursy wiedzy o Ziemiach 
Zachodnich i Północnych, promowanie filmów dokumentalnych o wielkości 
polskiego powrotu nad Odrę i Bałtyk. Aktywnie propagowano także wiedzę 
o sąsiedniej NRD, organizowano wystawy książek o tematyce regionalnej 
oraz wycieczki krajoznawcze dla nauczycieli współpracujących z TRZZ.

Twórczość naukową Henryk Lesiński prawie w całości poświęcił dzie-
jom Pomorza Zachodniego, przenosząc stopniowo swoje zainteresowania 
z okresu średniowiecza do epok nowożytnych. Zainteresowania Henryka Le-
sińskiego skupiły się wokół kilku obszarów badawczych. Pierwszym i najważ-
niejszym z nich były dzieje pomorskich miast. W najstarszych swoich pracach 
Henryk Lesiński analizował specyfikę pomorskich miast w średniowieczu, 
podkreślał wpływ położenia geograficznego na ich dalsze losy. Wskazywał, 
że ośrodki pomorskie, funkcjonujące w ramach systemu hanzeatyckiego 
miały lepsze możliwości rozwojowe dzięki bezpośredniemu uczestnictwu 
w handlu morskim, który prowadził do szybkiego wzrostu zamożności miesz-
czaństwa. Wzmocnienie gospodarcze pomorskich miast prowadziło do ich 
wyzwolenia spod kurateli książąt pomorskich. Tezy te potwierdziły badania 
nad kierunkami rozwoju Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu czy Szczeci-
na. W przypadku tego ostatniego miasta Autor szeroko zarysował przemiany 
gospodarcze, społeczne, ustrojowe i etniczne, jakie zaszły w mieście u ujścia 
Odry w średniowieczu (Rozwój Szczecina w okresie rozdrobnienia feudalne-
go 1237–1478, w: Dzieje Szczecina, t. 2, red. G. Labuda, Warszawa 1963, 
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wyd.  II, Warszawa  1985 – praca ta jest rozwinięciem doktoratu, obronio-
nego na Uniwersytecie Poznańskim w 1960 r.). Henryk Lesiński był tak-
że inicjatorem, redaktorem i współautorem kilku monografii poświęconych 
pomorskim miastom (należy także wspomnieć o syntezach Koszalina, Koło-
brzegu czy Goleniowa). Warto zwłaszcza przyjrzeć się Kołobrzegowi (Dzieje 
Kołobrzegu, red. H. Lesiński, Poznań 1965), w której to monografii Autor 
poświęcił wiele miejsca kołobrzeskiemu rzemiosłu, wydobyciu soli, zapleczu 
rolnemu oraz lokalnemu i regionalnemu rynkowi. Opisane zostały wreszcie 
stosunki społeczne w mieście, jego wygląd oraz udział Kołobrzegu w handlu 
morskim. Ponadto spod pióra Henryka Lesińskiego wyszły prace poświęcone 
Stargardowi Szczecińskiemu oraz Nowogardowi. Jako jednemu z najlepszych 
znawców przeszłości pomorskich miast, zaproponowano Mu opracowanie tej 
problematyki w ramach całego Pomorza do przygotowywanego pod redakcją 
prof. Gerarda Labudy drugiego tomu syntezy Historia Pomorza. Liczące bli-
sko 15 arkuszy wydawniczych opracowanie (wydane pośmiertnie w ramach 
drugiego tomu Historii Pomorza w 2003 r.) stanowi pierwsze w literaturze 
polskiej całościowe ujęcie losów miast pomorskich w latach 1648–1806.

Specyfiką ośrodków Pomorza leżących w pasie nadmorskim lub nad 
spławnymi rzekami był oczywiście handel morski, dlatego Henryk Lesiński 
od początku swej pracy naukowej stykał się z problematyką żeglugi i wymia-
ny drogą morską. Sprawy te, związane nierozerwalnie z dziejami wielu po-
morskich miast, stały się przedmiotem Jego zainteresowania, stanowiąc kolej-
ny obszar badawczy. Pierwsze artykuły dotyczące handlu morskiego napisał 
Henryk Lesiński jeszcze w trakcie studiów uniwersyteckich. Odnosiły się 
one do handlu morskiego na wybrzeżu słowiańskim w świetle taryf celnych 
oraz stosunków polsko-hanzeatyckich. Dalsze badania określały zaplecza po-
morskich portów, zwłaszcza rolę Wielkopolski, omawiały asortyment i zasięg 
wymiany, wskazywały na przywileje kupieckie, organizację handlu oraz rolę 
Brandenburgii w hamowaniu kontaktów polsko-pomorskich. Kolejne studia 
zarówno analityczne, jak i syntetyczne dotyczyły rozwoju portów w Szcze-
cinie, Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim i Wolinie. Rozważania dotyczące 
problemów handlu morskiego w czasach nowożytnych stały się przedmio-
tem pracy habilitacyjnej Henryka Lesińskiego, która skoncentrowała się na 
wymianie handlowej Kołobrzegu w XVII i XVIII wieku (Handel morski Ko-
łobrzegu w XVII i XVIII wieku, Szczecin 1982). Habilitacja została oparta 
na unikatowych źródłach archiwalnych. Jej wartość polegała na ukazaniu 
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w stosunkowo pełnym stopniu problematyki handlu morskiego jednego ze 
średnich portów Bałtyku. Kołobrzeg wraz z innymi tej wielkości ośrodka-
mi portowymi wywierał niemały wpływ na kształtowanie się stosunków 
gospodarczych w strefie bałtyckiej oraz na handel wschód–zachód Europy. 
W pracy omówiono zaplecze Kołobrzegu, jego potencjał produkcyjny, port 
i organizację handlu, flotę, wreszcie rozmiary, asortyment i zasięg wymiany. 
Po opublikowaniu wspomnianej monografii Henryk Lesiński poświęcił na-
stępnie wiele prac portowi szczecińskiemu, zwłaszcza w okresie szwedzkim 
(na podstawie szwedzkich źródeł) oraz rozwojowi żeglugi portów pomor-
skich, a także ich zapleczom.

Trzecim obszarem zainteresowań Henryka Lesińskiego była archiwi-
styka i źródłoznawstwo. Z tej ostatniej dziedziny opublikował relację posła 
księcia Bogusława XIV z podróży do Wielkopolski w 1633 roku, a także, 
wraz z Wiktorem Fenrychem, fragment księgi miejskiej Wolina z XIV wie-
ku oraz rejestr dóbr stołowych biskupa kamieńskiego z 1496 roku. Do naj-
ważniejszych prac z archiwistyki należy zaliczyć powstały pod Jego redakcją 
przewodnik po zasobie szczecińskiego archiwum, będący pierwszym tego 
typu opracowaniem w polskiej służbie archiwalnej (Wojewódzkie Archiwum 
Państwowe w Szczecinie. Przewodnik, Szczecin 1964). Archiwistyki dotyczyły 
także artykuły mówiące o problemach rozpoznawania archiwaliów i liczne 
sprawozdania z kwerend archiwalnych w archiwach: Drezna, Gryfii, Merse-
burga, Kopenhagi, Sztokholmu czy też Włoch (Mediolan, Florencja, Rzym).

Czwarta i ostatnia grupa zagadnień, którymi zajmował się Henryk Le-
siński obejmowała najnowsze problemy regionu, a zwłaszcza rozwój nauki 
i szkolnictwa wyższego. Temu ostatniemu problemowi zostały poświęcone 
trzy monografie powstałe pod Jego kierunkiem, a obrazujące losy nauki pol-
skiej na Pomorzu Zachodnim w pierwszym dwudziestoleciu po zakończeniu 
drugiej wojny światowej (Dwudziestolecie nauki polskiej na Pomorzu Szcze-
cińskim 1946–1966, Poznań–Szczecin 1968), następnie w trzydziestoleciu 
powojennym (Nauka polska na Pomorzu Zachodnim 1946–1976, Szczecin 
1979), wreszcie udziału nauki i szkolnictwa wyższego w rozwoju Pomorza 
Zachodniego w czterdziestoleciu (Udział nauki i szkolnictwa wyższego w roz-
woju Pomorza Zachodniego w latach 1945–1985, Poznań 1985). Wymienione 
monografie uzupełniają liczne artykuły, omawiające działalność wydawniczą 
i dzieje Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, wpływ wyższych szkół na 
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życie naukowe w Szczecinie oraz perspektywy badań historycznych i rozwój 
szczecińskiego środowiska historycznego.

Dorobek naukowy Henryka Lesińskiego obejmuje łącznie 120 publika-
cji, w tym 10 monografii oraz 60 rozpraw i artykułów naukowych. Zarów-
no Jego monografie autorskie, jak i części opracowań zbiorowych, wreszcie 
wszystkie inne studia, cechuje źródłowy charakter. Należy podkreślić, że 
Henryk Lesiński należał do nielicznego grona najlepszych polskich znawców 
przeszłości Pomorza. Jego prace, cechujące się dużą erudycją, wnikliwą i kry-
tyczną analizą źródeł, są bardzo często pionierskie w naszej historiografii.

Do ostatnich swoich dni pozostawał aktywnym uczestnikiem życia na-
ukowego i organizacyjnego, nadal kształtował aktywnie szczecińskie środo-
wisko humanistyczne. Śmierć przyszła nagle 7 sierpnia 1994 roku. 11 sierpnia 
środowisko akademickie pożegnało Zmarłego na Cmentarzu Centralnym. 
Spoczął On w kwaterze 18A, w miejscu ocienionym pięknymi drzewami, 
żegnany serdecznymi słowami JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, 
prof. dr. hab. Huberta Bronka (1993–1999). Był to bodaj jedyny przypadek, 
gdy władze uczelni – JM Rektor i Dziekani – wystąpili w togach, składając 
hołd współtwórcy Uniwersytetu. Wśród władz był również ówczesny dyrek-
tor Instytutu Historii US, prof. dr hab. Marek Baumgart. Zamykając na-
sze Wspomnienie o Henryku Lesińskim pragniemy nawiązać do nekrologu, 
który ukazał się w „Kurierze Szczecińskim” 10 sierpnia 1994 roku i został 
zredagowany przez przyjaciół z Archiwum Państwowego w Szczecinie i ze 
Szczecińskiego Oddziału PTH. W jego ostatnim akapicie jakże bliskie Mu 
środowisko stwierdzało:

Stał się też dla nas Pan Profesor symbolem nie tylko wnikliwego badacza na-
szego regionu, lecz także osoby integrującej środowisko, służącej mu we wszel-
kich okolicznościach radą, pomocą i życzliwością.

Radosław Gaziński, Włodzimierz Stępiński
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Zygmunt Leśkiewicz
(1943–1999)

Zmarły w listopadzie 1999 roku Profesor Uni-
wersytetu Szczecińskiego dr hab. Zygmunt Leś-
kiewicz był wybitnym reprezentantem i twórcą 
tego, co najogólniej można określić jako meto-
dologia nauk ekonomicznych. Problematyka ta 
stała się przedmiotem Jego szczególnego zainte-
resowania dopiero w ostatnich 11 latach życia, 
ale osiągnął w niej rezultaty najwyższej rangi, 
które powinny Mu zapewnić trwałe miejsce 
w historii rozwoju dyscyplin ekonomicznych.

Urodził się 2 lutego 1943 roku w Swoj-
czówce w powiecie włodzimierskim na Woły-
niu. Wskutek działań wojennych rodzice osie-
dlili się w Lublinie, a po zakończeniu wojny 
zamieszkali w Nowym Worowie w powiecie 
szczecineckim. Tam też w 1956 roku ukoń-
czył szkołę podstawową, a następnie rozpoczął 
naukę w Technikum Samochodowym w Szcze-
cinie. Po ukończeniu szkoły średniej podjął 
pracę w Szczecińskiej Fabryce Motocykli Junak 
– początkowo na stanowisku robotniczym, a na-
stępnie w charakterze młodszego konstruktora. 
W roku 1963 roku rozpoczął studia stacjonar-
ne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym 
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Transportu Politechniki Szczecińskiej. Tu już – w uczelni obchodzącej dziś 
60-lecie swego powstania jako Akademia Handlowa – Zygmunt Leśkiewicz 
spędzi resztę swego życia studenckiego i zawodowego, dochodząc do wybitnej 
pozycji w naukach ekonomicznych (a także doprowadzając swą jedyną córkę 
Izabelę – obecnie profesora w uczelni norweskiej – do doktoratu i progu dal-
szej kariery naukowej). Losy Zygmunta od chwili wejścia tu na studia pozo-
staną nierozłącznie i nieprzerwanie – jak rzadko u kogo – związane z naszym 
Wydziałem i naszym środowiskiem akademickim. 

Studia ukończył dokładnie w pięć lat i od razu został zaangażowany 
do pracy naukowo-dydaktycznej w Katedrze Finansów i Rachunkowości, 
w skład tworzącego się właśnie zespołu do spraw modernizacji rachunko-
wości oraz systemu informacji gospodarczej. Ze stażysty awansował szyb-
ko na asystenta i starszego asystenta, „błyskając” pierwszymi publikacjami 
oraz udanym udziałem w wielkim przedsięwzięciu badawczo-rozwojowym 
– opracowaniu koncepcji Krajowego Systemu Informatycznego Transportu 
i Łączności „TRAKT”, którego liczne elementy zostały potem zrealizowane. 
Doktoratu nie zrobił wprawdzie szybko, ale – jak na Niego przystało, w ter-
minie, wysokiej jakości i – co równie ważne – „w towarzystwie” bogatego już 
dorobku naukowego, publikowanego w prestiżowych wydawnictwach i cza-
sopismach, na konferencjach naukowych w kilku krajach, w pięciu językach. 
Jest to ponad 20 oryginalnych, opublikowanych prac twórczych oraz tyleż nie-
publikowanych prac badawczo-wdrożeniowych, analiz, ekspertyz. Wszystkie 
publikacje i działania dotyczyły dwóch obszarów zainteresowania Zygmunta 
– modernizacji systemów informacyjnych, głównie w odniesieniu do rachun-
kowości oraz transportu i jego otoczenia. Tego też dotyczy praca doktorska 
obroniona latem 1976 roku, następne 20 oryginalnych prac twórczych oraz 
dwa razy tyle pomniejszych artykułów, niepublikowanych studiów, eksper-
tyz, raportów, projektów, ocen i recenzji. Do tej działalności publikacyjnej 
należy dodać rozbudowaną dydaktykę – wykłady, laboratoria i ćwiczenia 
z kilku przedmiotów, udział w licznych konferencjach naukowych, wyjazdy 
za granicę. Zygmunt był wszędzie, angażował się we wszystko, odnosił same 
sukcesy, ale...

No właśnie. Od większości z nas różnił się tym, że nie zależało Mu 
na pieniądzach (choć z rodziną żyli skromnie), nie zależało Mu na władzy, 
honorach i znaczeniu (nie piastował żadnej funkcji, nie był niczym odzna-
czony). Lubił pracę zespołową, ale nie tworzył własnego zespołu ani niczym 
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nie kierował. Był inny niż my wszyscy, widać, że wciąż szukał swego miejsca 
w życiu, w nauce – i na początku lat 80. zaczął je znajdywać. W napisanym 
przez siebie życiorysie, dokładnie 10 lat przed śmiercią, i jedynym, jaki znala-
złem w pozostawionych aktach, napisał: 

Od początku lat osiemdziesiątych rozpocząłem badania nad problematyką 
ogólnoekonomiczną. Wyrazem tego jest kilka artykułów opublikowanych 
w wydawnictwach naukowych oraz opracowanie niepublikowane pt. „Para-
dygmat racjonalności w naukach ekonomicznych”, wykonane w ramach pro-
blemu „Współczesna filozofia nauki” (RPBP III 23 A), koordynowanego przez 
prof. dra hab. J. Kmitę z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Już te pierwsze prace wskazywały wyraźnie, w jakim kierunku pójdą 
dalsze badania Zygmunta, a dobitny wyraz znalazło to w treści Jego rozpra-
wy habilitacyjnej – Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, obronionej 
w końcu roku 1990 na naszym Wydziale. Już tym pierwszym zestawem prac 
w obranej dziedzinie, Zygmunt Leśkiewicz wszedł mocno do ogólnej teo-
rii ekonomii, i byłby zapewne dziś jednym z najwybitniejszych twórców na 
tym polu, gdyby nie ciężki zawał serca, któremu uległ w rok po habilitacji 
(28.11.1991). Właściwie cudem został odratowany – cudem również dla pol-
skiej i światowej ekonomii, której w ciągu następnych 8 lat zdołał dać jeszcze 
dzieła o nieprzemijającej wartości. W ostatnich latach życia (tragicznych, bo 
żył na granicy śmierci) nie przestawał jednak pisać. W latach 1991–2000 
ukazały się publikacje z metodologii nauk ekonomicznych i przyczynki do 
nich:

Leśkiewicz Z., Sienicka I., Niektóre uwarunkowania załamań gospodarczych 
Polski, „Ruch Prawniczy” 1982, nr. 4. 

Leśkiewicz Z., Teoretyczne podstawy racjonalności gospodarowania w transpo-
rcie, w: Problemy informatyki stosowanej w transporcie, Szczecin 1989.

Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Szczecin 1990.
Leśkiewicz Z., Implikacje metodologiczne generalizacji teleologicznych, „Prze-

gląd Zachodniopomorski” 1991, nr 4.
Leśkiewicz Z., Metodologiczny status racjonalności w poznaniu naukowym, 

„Studia Informatica” 1991, nr 4
Leśkiewicz Z., Pomiar informacji w sytuacji decyzyjnej, w: Problemy wspoma-

gania decyzji, Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 18, Szczecin 1991.
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Leśkiewicz Z., Analiza racjonalności hipotez indukcyjnych według kryterium 
użyteczności, „Studia Informatica” 1992, nr 5.

Leśkiewicz Z., Osobliwości metodologiczne nauk społecznych, „Przegląd Za-
chodniopomorski” 1992, nr 4.

Leśkiewicz Z., Analiza racjonalności hipotez indukcyjnych według kryterium 
użyteczności, „Studia Informatica” 1992, nr 5.

Leśkiewicz Z., W sprawie osobliwości metodologicznych nauk społecznych, 
„Przegląd Zachodniopomorski” 1992, nr 2.

Leśkiewicz I, Leśkiewicz Z., Metodologiczne przesłanki zmiany paradygmatu 
racjonalności w modelach ekonomicznych, „Zagadnienia Gospodarowa-
nia” 1993, nr 2.

Leśkiewicz Z., Próba przeformułowania paradygmatu racjonalności w teorii 
mikroekonomicznej, „Zagadnienia Gospodarowania” 1994, nr 5.

Leśkiewicz Z., Racjonalność w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.

Leśkiewicz Z., Próba przeformułowania obowiązującego paradygmatu teorii 
mikroekonomicznej, „Zagadnienia Gospodarowania” 1994, nr 3.

Leśkiewicz Z., Warunki logiczne wyjaśniania naukowego w systemie dedukcyj-
nym, Prace Naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 1994.

Leśkiewicz Z., Wierzbicki T., Prolegomena do metodologii badań systemów 
teleologicznych, „Studia Informatica” 1994, nr 6.

Leśkiewicz Z., Status metodologiczny instrumentalistycznej koncepcji teorii na-
ukowej, „Studia Informatica” 1995, nr 7.

Leśkiewicz Z., W sprawie niektórych tendencji metodologicznych we współcze-
snych badaniach ekonomicznych, „Folia Oeconomica Stetinensia” 1995, 
nr 1.

Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., Epistemologia ewolucjonistyczna prorynkowego 
zachowania przedsiębiorstwa, Prace Katedry Mikroekonomii 1995, nr 1.

Leśkiewicz Z., Rationality in Action and Habits. Study ofthe Problem, Zeszy-
ty Naukowe Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1996, 
nr 34.

Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., Metodologiczne usprawiedliwienie teorii samo-
rzutnego ładu rynkowego, w: Przedsiębiorstwo na rynku, Szczecin 1996. 

Materiały na konferencję z okazji 50 lat wyższego szkolnictwa ekonomiczne-
go w Szczecinie.
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Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności teorii ekonomicznej w świetle metody 
fenomenologicznej, „Folia Oeconomica Stetinensia” 1996, nr 2.

Leśkiewicz Z., Warunki epistemologiczne wyjaśniania naukowego, Prace Na-
ukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 1997.

Leśkiewicz Z., Warunki logiczne wyjaśniania naukowego w systemie dedukcyj-
nym, Zeszyty Naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 1997.

Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., Beyond the Logical Paradigm of Rationality in 
Economics, „Folia Oeconomica Stetinensia” 1997, nr 3.

Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., Beyond the Logical Paradigm Theory of Rational-
ity Choice, „Studia Informatica” 1997, nr 9.

Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., The Paradigm Language Game in Utility Theory, 
Prace Naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szcze-
cińskiego 1997, nr 8.

Leśkiewicz I., Sandvik K., Drivers of Customer Satisfaction and Loyalty: The 
Moderating Ejfect of Customer Experience, „Argumenta Oeconomica” 
1997, nr 4.

Leśkiewicz Z., Implikacje apriorycznego charakteru teorii ekonomii, „Folia 
Oeconomica Stetinensia” 1997, nr 3.

Leśkiewicz Z., Prawda jako czynnik regulatywny poznania naukowego, „Studia 
Informatica” 1997, nr 8.

Leśkiewicz Z., Struktura światów wirtualnych, czyli rzecz o teorii i rzeczywisto-
ści, „Studia Informatica” 1998, nr 9.

Leśkiewicz Z., A Treatise on J.M. Keynes’s Rationality in Economics. Part one: 
Keynes on the Naturę of Rational Belief, „Folia Oeconomica Stetinensia” 
1998, nr 4.

Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., Zarys metodologii ekonomii. Część I: Wstęp do 
filozofii nauki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 1998.

Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z., Racjonalność i cel w otoczeniu metodologicznym 
nauk empirycznych, „Folia Oeconomica Stetinensia” 2000, nr 6.

Wykaz ten uzyskałem – co muszę stwierdzić z głęboką wdzięcznością, 
ale i cieniem goryczy – od prof. Grażyny Musiał z Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach, która zafrapowana wielkością i wagą dorobku Zygmunta 
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Leśkiewicza, podjęła konkretne kroki ku rewokacji i upowszechnieniu Jego 
dokonań (prezentacja na forum ogólnopolskiej konferencji naukowej oraz 
starania o wydanie zbioru Jego dzieł). Gorycz zaś odczuwam zarówno w sto-
sunku do siebie – że niby najbliższy przyjaciel, ale zaniedbałem – jak i nasze-
go dumnego Wydziału, na którym Zygmunt wyrósł i który tak wzbogacił 
dorobkiem swej myśli i działań, a został właściwie pominięty. Siebie próbuję 
wytłumaczyć – wpierw przerost innych obowiązków, potem kilkuletnia pra-
ca za granicą, potem ciężki wypadek, który nie pozwolił mi nawet być na 
pogrzebie Zygmunta, a jeszcze potem – no cóż, emerytura i brak wpływu na 
cokolwiek.

Podobny rachunek mógłby zrobić prawie każdy z nas, i obawiam się, 
że jako szczecińskie środowisko naukowe nie wypadlibyśmy dobrze w tym 
rozliczeniu z Zygmuntem – zanik pamięci o Nim, likwidacja Jego Zakła-
du i przedmiotu (właśnie – metodologii nauk ekonomicznych!), pozbycie 
się wychowanej przez Niego, obiecującej kadry naukowej – łącznie z córką, 
współautorką ważnych prac z zakresu metodologii nauk ekonomicznych i po-
tencjalną kontynuatorką Jego dzieła, a obecnie profesorką, ale marketingu 
w norweskiej uczelni. Coś jak w tej złej przypowieści, gdzie „wśród serdecz-
nych przyjaciół, psy Zająca1 zjadły”. No, nie całkiem zjadły – ufam bowiem, 
że imponujący dorobek naukowy Zygmunta się ostanie i zabłyśnie – choć 
chyba nie dzięki naszemu, a katowickiemu środowisku oraz byłym współ-
pracownikom z jego Zakładu Metodologii Nauk Ekonomicznych, którzy 
w miarę swych możliwości (inne obecnie uczelnie, katedry, specjalności) dba-
ją o kontynuację i przekazywanie Jego idei2. Może też i to moje „rozrachun-
kowe” wspomnienie przywróci na Uczelni i Wydziale trochę zainteresowania 
problematyką i osiągnięciami Zygmunta. Powrót Dyrektora Leśkiewicza na 
łamy Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego – któremu 
przecież też przez dwa lata swego życia szefował – byłby zapewne mile wi-
dziany przez pamiętającą Go z najlepszej strony Załogę.

Pisząc o Zygmuncie – szczególnie w najcięższych, ale i najbardziej chwa-
lebnych latach Jego życia – nie sposób pominąć najbliższej Rodziny: żony, 

1 „Zając“ był faktycznym przydomkiem Zygmunta od czasu, gdy realnego małego zajączka 
odratował od śmierci i przygarnąwszy do domu, aż do starości chował jak dziecko.
2 Zob. np. J. Lepieszkiewicz: Paradygmat racjonalności w twórczości naukowej Zygmunta Leś-
kiewicza – część pierwsza oraz A. Wiktorowska-Jasik : ...część druga. Materiały sesji naukowej 
poświęconej dorobkowi Profesora Oskara Langego, Katowice 2005.
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Pani Barbary Leśkiewicz, długoletniej kierowniczki Hotelu Asystenckiego 
Uniwersytetu Szczecińskiego, która otaczała Go serdeczną opieką i dbała 
o wszystko, co Go dotyczyło i dotyczy Jego pamięci; córki, dr Izabeli Leś-
kiewicz-Sandvik, która w dalekiej Norwegii piastuje stanowisko profesorskie, 
współpracując też blisko z Polską (ale nie tu – gdzie jej nie chciano – lecz 
z Uniwersytetem Jagiellońskim – a przecież mogła i chciała choć w części być 
tu kontynuatorką dzieła Ojca); bratanka, Jacka Leśkiewicza, który studiując 
wówczas w Wyższej Szkole Morskiej wspomagał Zygmunta w gromadzeniu 
i obróbce materiałów naukowych, a teraz jako kapitan ż.w. przemierza oce-
any; wreszcie 4-letniego wnuka, Konrada Sandvika, który mówi już po pol-
sku, norwesku i angielsku, ale Dziadka zna tylko ze zdjęć i opowiadań.

Wspomnieniem tym jeszcze raz żegnam Zygmunta, i będąc wierzącym, 
wierzę, że Jego pamięć i dorobek naukowy nie będą zapomniane, że jeszcze 
rozkwitną. Bo przecież zanosiło się tak dobrze, więc może wróci... W tym 
sensie pozwalam sobie przypomnieć to, co grono Jego przyjaciół opublikowa-
ło w tragicznym listopadzie 1999 jako wspomnienie pośmiertne:

9 listopada odszedł od nas na zawsze profesor Uniwersytetu Szczecińskiego 
dr hab. Zygmunt Leśkiewicz. Piszemy to pod wrażeniem chwili – jeszcze nie 
w pełni świadomi tego, co straciliśmy my – studenci i koledzy Zygmunta, co 
straciła nauka polska i szczecińskie środowisko akademickie.
Choć nigdy nie zajmował wysokich stanowisk, nie robił pieniędzy ani kariery 
– był naprawdę KIMŚ i cieszył się najwyższym autorytetem w naszym sporym 
przecież środowisku naukowym. Był człowiekiem wielu dyscyplin – przez ra-
chunkowość i informatykę stosowaną – dziedziny, w których zdobywał kolejne 
stopnie naukowe – przebił się aż do „sedna sprawy” w teorii ekonomii – racjo-
nalności gospodarowania i metodologii nauk ekonomicznych, gdzie zabłysnął 
pracami o nieprzemijającym znaczeniu. Wspólnie po części z córką Izabelą 
opublikował szereg prac o trwałej wartości dla teorii ekonomicznej, prac, któ-
rych wielkość będzie jeszcze przez lata odkrywana.
Był przy tym człowiekiem niezwykłej prostoty i skromności, w pełni odda-
nym nauce i nauczaniu, nie żądnym sławy, pieniędzy i zaszczytów. Jego hart 
ducha i niezłomne oddanie nauce najlepiej poznaliśmy w ciągu ostatnich 9 lat, 
kiedy to ciężka choroba serca kilkakrotnie go doprowadzała na skraj śmierci. 
Ani razu się totalnie nie załamał, nigdy nie odszedł na dłużej od obowiązków 
dydaktycznych i pracy badawczej. Co więcej – był to okres największej jego 
aktywności naukowej, pracy organicznej, organizacyjnej i dydaktycznej na 
nowatorskim polu metodologii nauk ekonomicznych. Widzieliśmy, jak w tej 
pracy się spalał, stopniowo tracił siły – ale nigdy nie tracił ducha. Wolny od 
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przyziemnych zabiegów o majątek, sławę, władzę, wygody i w nieustannym 
zagrożeniu życia – ale żył z podniesionym czołem, taki „nieugięty Zygmunt”. 
Tym, co najbardziej w nim podziwialiśmy, była zachłanność, z jaką garnął się 
do wykładów, pracy badawczej, organizowania nauki (m.in. swojego Zakładu 
Metodologii Nauk Ekonomicznych) i kształcenia młodej kadry. W widoczny 
sposób wyczuwał, jak niewiele życia mu zostało, i mimo coraz wątlejszych sił 
starał się zrobić maksimum z tego, co traktował jako swoje powołanie.
Uporczywej walki o przeżycie i kontynuację swego dzieła, serce Zygmunta nie 
wytrzymało – mimo najwyższego poświęcenia Żony, Pani Barbary, oraz ofiar-
ności i wysokiego kunsztu zespołu medycznego. Odszedł cicho i skromnie, 
tak jak żył. Pozostanie dla nas pod wieloma względami wzorem. Cześć Jego 
pamięci, która zresztą sama się ostanie dzięki jego dziełom i w ich kontynuacji 
przez uczniów i córkę.

Grono Przyjaciół z Instytutu Informatyki w Zarządzaniu
(„Kurier Szczeciński” z listopada 1999)

To wszystko jest prawdą, a skromną część reszty starałem się tu przy-
pomnieć.

Tadeusz Wierzbicki
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Ryszard Leśniewicz
(1939–2012)

Ryszard Leśniewicz urodził się 9 lutego 1939 
roku w Sompolnie pow. Koło. W latach 1946–
1953 uczęszczał do szkoły podstawowej, a w la-
tach 1953–1957 do liceum w Sompolnie. W roku 
1957 został studentem na Wydziale Matema-
tyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Adama  
Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1962 ukoń-
czył studia i 1 października 1962 roku rozpo-
czął pracę jako asystent w I Katedrze Matema-
tyki UAM, kierowanej przez prof. Władysława  
Orlicza. Jego specjalnością stała się analiza 
funkcjonalna i analiza matematyczna, a głów-
nym kierunkiem badań – przestrzenie Har-
dy’ego-Orlicza. 

Pod kierunkiem prof. Orlicza przygotował 
i obronił pracę doktorską Przestrzenie Hardy’ego- 
-Orlicza. Został adiunktem w tej samej Kate-
drze Matematyki UAM. 

1 czerwca 1968 roku przeniósł się do In-
stytutu Matematycznego Polskiej Akademii 
Nauk w Poznaniu. W lutym 1970 roku zawarł 
związek małżeński z Marią Majewską. W lipcu 
1971 roku przyszła na świat córka Katarzyna, 
a w 1972 roku – Agnieszka. 
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Pracując w Instytucie Matematycznym PAN w Poznaniu, w 1973 roku 
obronił przed Radą Naukową Instytutu w Warszawie pracę habilitacyjną 
Funkcjonały liniowe nad przestrzenią Hardy’ego-Orlicza. Centralna Komisja 
Kwalifikacyjna zatwierdziła uchwałę Rady Naukowej IM PAN o nadaniu 
stopnia doktora habilitowanego pismem z 25 lutego 1974 roku. Kontynuował 
badania naukowe nad przestrzeniami Hardy’ego-Orlicza oraz przestrzeniami 
modularnymi. Do najważniejszych osiągnięć Ryszarda Leśniewicza zalicza 
się: opisanie funkcjonałów liniowych na przestrzeniach Hardy’ego-Orlicza 
i przestrzeniach elementów skończonych na odpowiadających przestrzeniach 
dualnych. Ponadto w pracy On two equalities for Orlicz spaces Ryszard Le-
śniewicz uzyskał reprezentacje przestrzeni Orlicza i przestrzeni elementów 
skończonych w postaci odpowiednio: przekrojów i sum klas innych przestrze-
ni elementów skończonych i przestrzeni Orlicza. Reprezentacje te odgrywają 
kluczową rolę w badaniu własności uogólnionych topologii mieszanych na 
przestrzeniach Orlicza. W artykułach On generalized modular spaces I, II Ry-
szard Leśniewicz wprowadził i intensywnie badał własności tzw. baz modu-
larnych na przestrzeniach modularnych. Wreszcie, wspólnie z W. Orliczem 
w pracy On generalized variations (II), opublikowanej w „Studia Mathema-
tica” w 1973 roku podał dwa precyzyjne i kompletne dowody twierdzenia 
Younga o istnieniu ogólnej całki Riemanna-Stieltjesa dla funkcji o skoń-
czonej, uogólnionej wariacji oraz jego uogólnienia na funkcje o wartościach 
w przestrzeni Banacha.

Profesor Ryszard Leśniewicz wypromował pięciu doktorów, z których 
trzech otrzymało później tytuł profesora nauk matematycznych. Pełnił rów-
nież funkcję przewodniczącego w przewodach doktorskich, recenzował prace 
doktorskie i habilitacyjne. Napisał i opublikował około 20 artykułów nauko-
wych w wiodących czasopismach matematycznych. 

W październiku 1983 roku został zatrudniony w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej w Szczecinie, wzmacniając tym samym Wydział jako doktor habi-
litowany. Od 1 października 1984 roku był dziekanem Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego, a z chwilą powołania Uniwersytetu Szczecińskiego 
pełni funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na stanowi-
sku tym pozostał do końca listopada 1990 roku. Ponownie został wybrany 
dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego na dwie kadencje w latach 
1996–2002. 
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Jako nauczyciel akademicki prowadził wykłady z analizy matematycznej 
i funkcjonalnej oraz funkcji analitycznych. Kierował też seminariami magi-
sterskimi, czego owocem są liczne prace magisterskie napisane pod Jego kie-
runkiem. Chętnie współpracował ze studentami, służąc im radą i wskazów-
kami. Cieszył się autorytetem wśród pracowników i studentów. W wolnych 
chwilach poświęcał swój czas ulubionemu zajęciu, czyli majsterkowaniu. 

Jako dziekan Wydziału umiał organizować pracę w dziekanacie, nie 
ograniczając jednak roli prodziekanów. Pozostawiał im swobodę działania, 
która wynikała z systematycznych prac Kolegium Dziekańskiego. Również 
posiedzenia Rad Wydziału były dobrze przygotowane i sprawnie przeprowa-
dzane. 

Profesor brał czynny udział w pracach Oddziału Szczecińskiego Polskie-
go Towarzystwa Matematycznego, pełniąc również funkcję prezesa oddziału. 
Czynnie uczestniczył w ogólnokrajowych Konferencjach z Historii Matema-
tyki, z których siedem zorganizował Szczeciński Oddział PTM. 

Za całokształt pracy naukowej i organizacyjnej w lipcu 2000 roku zo-
stał odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Profeso-
ra pamiętamy i będziemy pamiętać jako przykładnego naukowca i dobrego 
człowieka. 

Danuta Jach
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Zdzisław Łaski
(1931–1993)

Profesor Zdzisław Łaski urodził się 26 kwiet-
nia 1931 roku w Pabianicach w powiecie Łaskim, 
w rodzinie znanych działaczy robotniczych 
o tradycjach powstańczych, niepodległościo-
wych i socjalistycznych. Po ukończeniu nauki 
na poziomie podstawowym i średnim – w 1950 
roku ukończył Liceum Handlowe, otrzymując 
dyplom przodownika nauki i pracy społecznej 
– związał się na stałe ze środowiskiem nauko-
wym Szczecina. Tutaj odbył studia na Wydziale 
Ekonomiki Transportu Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Szczecinie uzyskując w 1955 roku ty-
tuł magistra ekonomii. W roku 1962 w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Poznaniu zdobył sto-
pień doktora nauk ekonomicznych na podsta-
wie rozprawy Wpływ bodźców zainteresowania 
materialnego na intensywność pracy w przemyśle 
metalowym. W roku 1969 uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego w zakresie ekonomiki prze-
mysłu, także w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Poznaniu na podstawie rozprawy Zatrudnie-
nie w gospodarce socjalistycznej w świetle teorii ra-
chunku ekonomicznego (ze szczególnym uwzględ-
nieniem przemysłu). Tytuł naukowy profesora 
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nadzwyczajnego nauk ekonomicznych otrzymał w 1976 roku, a w 1985 roku 
– profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

Profesor Zdzisław Łaski swoją pracę zawodową w szkolnictwie wyż-
szym rozpoczął bardzo wcześnie, bo już po pierwszym roku studiów w 1951 
roku, jako zastępca asystenta. W 1956 roku rozpoczął pracę w Katedrze Eko-
nomii Politycznej w Politechnice Szczecińskiej, gdzie w latach 1962–1969 
prowadził wykłady z ekonomii, kierując Międzywydziałowym Zakładem 
Ekonomii. W 1968 roku na podstawie dorobku naukowego i osiągnięć dy-
daktyczno-wychowawczych Profesor Zdzisław Łaski został powołany na sta-
nowisko docenta etatowego w Katedrze Ekonomii Politycznej, a więc jeszcze 
przed uzyskaniem habilitacji. W latach 1962–1969, na polecenie władz, orga-
nizował Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie, został jej pierwszym rektorem 
i jednocześnie objął kierownictwo i prowadził wykłady w Międzywydziało-
wym Studium Nauk Politycznych i Ekonomicznych. Równocześnie pełnił 
funkcję dyrektora, stopniowo likwidowanej, byłej pomaturalnej Państwowej 
Szkoły Morskiej. W 1972 roku zrzekł się kandydowania na stanowisko rek-
tora Wyższej Szkoły Morskiej i powrócił do pracy na Wydziale Inżynieryjno- 
-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, pozostając nadal – 
do 1974 roku – kierownikiem i wykładowcą Międzywydziałowego Studium 
Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Wyższej Szkole Morskiej. Ponownie 
podjął pracę (w niepełnym wymiarze godzin) w Wyższej Szkole Morskiej 
pod koniec lat 70., którą kontynuował przez całą dekadę lat 80. XX wieku. 
Od września 1974 roku poświęcił się pracy w Instytucie Ekonomiki Prze-
mysłu, obejmując jednocześnie kierownictwo Zakładu Ekonomiki Przed-
siębiorstwa. W ramach tej struktury rozwijał bogatą działalność naukowo- 
-dydaktyczną: w latach 1974–1984 kierował dwoma studiami podyplomowy-
mi: Studium ekonomiki przemysłu dla inżynierów i Studium metod zarzą-
dzania przedsiębiorstwami dla ekonomistów i inżynierów, był promotorem 
licznych prac doktorskich i magisterskich. Prowadził działalność naukową 
i kierował zespołami wykonującymi liczne prace badawcze dla przedsię-
biorstw i instytucji województwa szczecińskiego, gorzowskiego i koszaliń-
skiego. 1 września 1995 roku przeszedł wraz z Wydziałem i Instytutem do 
nowo powstałego Uniwersytetu Szczecińskiego, w którym pracował do 1990 
roku, gdy ciężka choroba wyłączyła Go, ze szkodą dla nauki polskiej i szcze-
cińskiej, z czynnego życia zawodowego.
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Twórczość i zainteresowania naukowe Profesora Zdzisława Łaskiego 
były wszechstronne, a w Jego bogatym i oryginalnym dorobku naukowym, 
obejmującym ponad 100 pozycji, są monografie, studia, rozprawy, artykuły 
w czasopismach naukowych i recenzje. Cechą Jego dorobku jest oryginalność 
myśli i sądów oraz zgodność z potrzebami praktyki gospodarczej, co sprawia, 
że dorobek ten ma zarówno znaczenie poznawcze i praktyczne, jak i teore-
tyczno-metodyczne.

Dorobek naukowo-badawczy Profesora Zdzisława Łaskiego obejmuje 
prace z zakresu: czynników określających wydajność pracy w przedsiębior-
stwach, ze szczególnym uwzględnieniem intensywności pracy; studiów nad 
teorią zatrudnienia w gospodarce i przedsiębiorstwach; problemów postępu 
ekonomicznego rozpatrywanych w aspekcie dynamicznym, czyli postępu 
technicznego, organizacyjnego i kadrowego; zagadnień systemu planowa-
nia i zarządzania, a w ich ramach rachunku ekonomicznego formułowanego 
w kontekście roli oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa; wpływu na 
wydajność, zatrudnienie i postęp ekonomiczny; badań nad historią, stanem, 
uwarunkowaniami i perspektywami rozwoju przemysłu regionu szczeciń-
skiego.

Pierwszy nurt zainteresowań naukowo-badawczych Profesora Zdzisła-
wa Łaskiego, dotyczący w szczególności zagadnień czynników wydajności 
pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w kontekście uwarunkowań ma-
kroekonomicznych, był obecny w całej Jego działalności naukowej. Katego-
ria wydajności pracy, a zwłaszcza jej determinant, stanowi w koncepcjach 
naukowych Profesora kluczowy problem, który systematycznie badał i rozwi-
jał. Szczególną uwagę w swoich badaniach skierował na jeden z dwóch bez-
pośrednich czynników wydajności pracy, a mianowicie na intensywność pra-
cy. Profesor Zdzisław Łaski był jednym z pierwszych ekonomistów w byłych 
krajach socjalistycznych i pierwszym w Polsce, który zajął się szeroko różny-
mi aspektami intensywności pracy w uspołecznionych przedsiębiorstwach, 
w tym wpływem bodźców zainteresowania materialnego na intensywność 
pracy. Efektem tych dociekań była identyfikacja czynników określających 
intensywność pracy oraz sformułowanie praw rządzących intensywnością 
pracy, w tym prawa dotyczącego optimum intensywności pracy. Wyrazem 
zainteresowań są liczne prace na ten temat, a do najważniejszych z nich moż-
na zaliczyć:
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Wpływ bodźców zainteresowania materialnego na intensywność pracy w przemy-
śle, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1962.

Niektóre wnioski dla normowania organizacji pracy wynikające z badań nad in-
tensywnością pracy w przemyśle, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 1963, 
nr 10.

Uwagi o bodźcowej elastyczności intensywności pracy, „Ekonomika i Organiza-
cja Pracy” 1966, nr 6.

Rytm pracy w przemyśle uspołeczniony, PWN, Warszawa–Poznań 1975 (współ-
autorstwo).

Drogi wzrostu wydajności pracy w przedsiębiorstwie, „Doskonalenie Kadr Kie-
rowniczych” 1985, nr 11–12.

Prawa rządzące intensywnością pracy – wnioski dla kierowania pracą w przed-
siębiorstwie, „Doskonalenie Kadr Kierowniczych” 1986, nr 1.

Metody operatywne badania intensywności pracy (bieżącej wydajności) w przed-
siębiorstwie, „Doskonalenie Kadr Kierowniczych” 1986, nr 2. 

Podsumowanie swoich badań nad wydajnością pracy, a zarazem opar-
tych na obserwacjach i pomiarach przeprowadzonych w przemyśle uspo-
łecznionym Pomorza Szczecińskiego, Profesor zawarł w pacy Rytm pracy 
w przemyśle uspołecznionym. Publikacja była pierwszym tak wyczerpującym 
w polskim piśmiennictwie studium zagadnień związanych z rytmem pracy. 
Problematyka wydajności pracy w dorobku naukowym Profesora Zdzisława 
Łaskiego znalazła swoje odzwierciedlenie w, oprócz wyżej wymienionych, 
jeszcze wielu innych opracowaniach opublikowanych na łamach „Ekonomiki 
i Organizacji Pracy”, „Doskonalenia Kadr Kierowniczych” i innych czaso-
pismach naukowych, a także w pracach niepublikowanych, wykonanych na 
rzecz przedsiębiorstw gospodarczych.

Drugi kierunek zainteresowań badawczych Profesora Zdzisława Ła-
skiego dotyczy problematyki zatrudnienia. Zajmował się przede wszystkim 
racjonalną gospodarką, czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie w połą-
czeniu z wydajnością pracy. Wiązało się to ściśle z problematyką rachunku 
ekonomicznego i możliwością jego zastosowania przy zatrudnianiu w przed-
siębiorstwie. Profesor był pierwszym ekonomistą w Polsce, który w swych 
pracach podjął się sformułowania istoty i zasad optymalnego zatrudnienia 
w gospodarce i w przedsiębiorstwie. W efekcie tych zainteresowań powstały 
m.in. takie prace:
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Rachunek opłacalności zatrudnienia a problemy pełnego zatrudnienia, „Prze-
gląd Zachodnio-Pomorski” 1965, nr 1–2.

Rachunek ekonomiczny a optymalizacja zatrudnienia, „Życie Gospodarcze” 
1965, nr 24.

Zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej w świetle rachunku ekonomicznego (ze 
szczególnym uwzględnieniem przemysłu), Prace Monograficzne Politech-
niki Szczecińskiej, Szczecin 1968.

Rachunek optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Or-
ganizacja Pracy” 1977, nr 6.

Problemy wyboru czynników produkcji w samodzielnym, samofinansującym się 
i samorządnym przedsiębiorstwie, „Doskonalenie Kadr Kierowniczych” 
1985, nr 10.

Z dorobku naukowego Profesora Zdzisława Łaskiego, dotyczącego 
zatrudnienia, wyłania się zasadnicza konkluzja o konieczności stosowania 
rachunku ekonomicznego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej i stwo-
rzenia warunków do jego prowadzania na wszystkich szczeblach struktury 
gospodarczej.

Trzeci kierunek badań Profesora Zdzisława Łaskiego, ściśle związany 
z dwoma poprzednimi i niejako z nich wynikający a jednocześnie je wspiera-
jący, dotyczy postępu ekonomicznego i jego dróg, czyli postępu technicznego, 
organizacyjnego i kadrowego. O ile problematyka postępu technicznego i or-
ganizacyjnego była znana, o tyle w wypadku postępu kadrowego wprowadził 
ją do literatury Profesor dokonując interpretacji pojęcia postępu kadrowego 
w wąskim i szerokim tego słowa rozumieniu oraz proponując ilościowy sys-
tem jego oceny. Problematykę postępu ekonomicznego rozpatrywał Profesor 
szerzej niż robiono to dotychczas w literaturze i w powiązaniu z problematyką 
planowania i zarządzania oraz rachunku ekonomicznego. Ten obszar zainte-
resowań zaowocował najliczniejszymi opracowaniami naukowymi. Do naj-
ważniejszych należy zaliczyć:

W sprawie postępu technicznego w przemyśle, „Przegląd Zachodnio-Pomorski” 
1963, nr 1.

Optymalne obciążenie pracą maszyn i urządzeń a ich zużycie, „Ekonomika 
i Organizacja Pracy” 1967, nr 5.

Istota, mierniki i drogi postępu ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysło-
wym, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1972, z. 1.
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Podstawy rachunku ekonomicznego weryfikacji postępu technicznego, Monogra-
fie Wyższej Szkoły Morskiej 1974.

Postęp kadrowy w przedsiębiorstwie przemysłowym, „Ekonomika i Organizacja 
Pracy” 1978, nr 1.

Postęp ekonomiczny w przedsiębiorstwach, „Ekonomika i Organizacja Pracy” 
1980, nr 5.

Postęp ekonomiczny i jego główne drogi w przedsiębiorstwie przemysłowym, Pra-
ce Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1982, nr 173.

Ukoronowaniem dorobku Profesora w ramach tego nurtu badawczego 
jest ostatnia z wymienionych publikacji, w której syntetyzuje swoje wcze-
śniejsze rozważania na temat postępu ekonomicznego i jego głównych dróg. 
Zasadniczą wartością tej pracy jest wskazanie na wielość dróg postępu eko-
nomicznego w przedsiębiorstwie. Praca ta stanowi głębokie i oryginalne stu-
dium istoty, dróg i mierników postępu ekonomicznego.

Czwarty kierunek zainteresowań naukowo-badawczych Profesora był 
związany z potrzebami gospodarczymi regionu szczecińskiego. Wyrosły 
z niego prace nad historią, stanem, uwarunkowaniami i perspektywami prze-
mysłu Pomorza Szczecińskiego, a do głównych należy zaliczyć:

Dwa dwudziestolecia przemysłu Polski i województwa szczecińskiego (1918–
1938 i 1944–1964), Instytut Zachodnio-Pomorski, Szczecin 1965.

Kierunki przemysłowego rozwoju Pomorza Zachodniego w Polsce Ludowej, 
„Przegląd Zachodnio-Pomorski” 1965, nr 6.

Pomorze Szczecińskie (1945–1965), Poznań 1967 (współautor).
Rozwój przemysłu województwa szczecińskiego w Polsce Ludowej (współautor), 

„Przegląd Zachodnio-Pomorski” 1978, nr 3.

Prace te stanowią ważny wkład badawczy dotyczący stanu i perspektyw 
rozwojowych Pomorza Szczecińskiego.

Syntetycznie oceniając dorobek naukowy Profesora podkreślić należy, 
że obejmuje on ogrom wiedzy i efektów wysiłku badawczego oraz charak-
teryzuje się rozległością zainteresowań. Wypada także dodać, że wszystkie 
prace stanowiące Jego dorobek naukowy przyczyniły się wydatnie do roz-
woju ekonomiki przedsiębiorstwa przemysłowego oraz ekonomiki przemy-
słu, jako dyscyplin nauczania i wzbogaciły ich treść. Jego dorobek przyczy-
nił się w znacznej mierze do poszerzenia wiedzy na temat rzeczywistości 
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społeczno-gospodarczej, przyczyniając się do jej oceny krytycznej i poprawy 
działalności w jej obszarze.

Profesor Zdzisław Łaski kilkanaście lat współpracował w wydawaniu 
„Przeglądu Zachodnio-Pomorskiego”, będąc członkiem i założycielem oraz 
przez wiele lat członkiem Zarządu. Jako współredaktor tego czasopisma dbał 
o poziom merytoryczny oraz o to, aby prezentowano w nim ocenę złożo-
nych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Był redaktorem 
naukowym kilkunastu książek, zeszytów naukowych i wielu skryptów.

Mówiąc o dorobku naukowym Profesora nie sposób nie wspomnieć 
o publikacjach o charakterze dydaktycznym. Profesor Zdzisław Łaski jest 
autorem wielu podręczników – skryptów i przewodników metodycznych, 
w których zaprezentowany jest oryginalny dorobek Autora. Szczególnie pod-
kreślić wypada wysoką ocenę podręcznika Ekonomika i organizacja przed-
siębiorstwa przemysłowego (red. Z. Łaski, Politechnika Szczecińska, Szczecin 
1983). W podręczniku zawarta jest synteza całokształtu dociekań Autora 
w dziedzinie ekonomiczno-organizacyjnej problematyki procesu produkcyj-
nego i przedsiębiorstwa. Autor tworzy system ekonomiki i organizacji przed-
siębiorstwa przemysłowego, opracowanie charakteryzuje się dużymi walora-
mi dydaktycznymi.

Profesor Zdzisław Łaski miał opinię świetnego dydaktyka i wykładow-
cy i charakteryzował się rzadko spotykanymi zdolnościami erudycyjnymi. 
Wykłady przez Niego prowadzone cieszyły się wyjątkową popularnością 
wśród studentów. Profesor powszechnie był podziwiany nie tylko za erudy-
cję, ale również za jasność i harmonię wypowiadanych myśli. Bardzo duża 
życzliwość, wyważone poglądy, wyjątkowa tolerancja, ciepłe i bezpośrednie 
kontakty ze studentami i pracownikami tworzyły wyjątkową atmosferę, któ-
ra otaczała Profesora. Studenci wielokrotnie przyznawali Profesorowi tytuł 
najlepszego wykładowcy.

Prowadzone przez Profesora wykłady i seminaria cechował wysoki po-
ziom merytoryczny oraz nowoczesne ujęcie treści. Wykorzystywał w nich 
bowiem z pożytkiem wyniki własnych badań i najnowsze osiągnięcia teorii 
ekonomii. Profesora cechowała umiejętność wzorowej organizacji procesu 
dydaktycznego, przestrzegania dyscypliny dydaktycznej, z jednoczesną stałą 
dążnością do modernizacji zajęć dydaktycznych.

Profesor Zdzisław Łaski wykształcił w swojej wieloletniej pracy w szkol-
nictwie wyższym liczne zastępy młodych ekonomistów. Na prowadzonym 
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przez Profesora seminarium powstało około trzystu pięćdziesięciu prac magi-
sterskich i dyplomowych. O wysokich umiejętnościach Profesora, jako pro-
motora, świadczą liczne nagrody otrzymane przez Jego absolwentów. Cenny 
jest również wkład Profesora w rozwój młodej kadry naukowej, wyrażający 
się m.in. w pełnieniu w kilku przypadkach funkcji promotora w przewodach 
doktorskich, opiekuna naukowego w przewodach habilitacyjnych oraz w re-
cenzowaniu prac doktorskich i habilitacyjnych.

Profesor Zdzisław Łaski nie zamykał swego życia w ramy działalności 
naukowej i związanej z nią pracy dydaktycznej. Znaczną część swego pracowi-
tego życia i niespożytej energii poświęcał zawsze sprawom publicznym i dzia-
łalności społecznej. Był powoływany do pracy w różnych instytucjach nauko-
wych lub zajmujących się nauką i szkolnictwem wyższym. Piastował wiele 
funkcji, wśród których wymienić można: przewodniczący Komisji Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Szczecinie 
(1959–1969), członek Rady Naukowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Szczecinie (1968–1978), członek Rady Naukowo-Technicznej 
przy Ministrze Żeglugi (1969–1973), członek Komisji Nauki oraz członek 
Podkomisji Nauk Ekonomicznych przy Komitecie Centralnym PZPR (1969–
1973), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (1981–1986). Profesor 
Zdzisław Łaski współpracował z różnymi organizacjami i towarzystwami 
naukowymi. Współpracował przez wiele lat ze Szczecińskim Towarzystwem 
Naukowym, pełniąc jednocześnie przez kilka lat funkcję przewodniczącego 
I Wydziału (Nauk Społecznych). Aktywnie współdziałał z Polskim Towarzy-
stwem Ekonomicznym i Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierow-
nictwa, będąc w tym ostatnim przez wiele lat członkiem Zarządu Oddzia-
łu i przewodniczącym jego Rady Programowej. Był aktywnym członkiem 
Gorzowskiego Towarzystwa Naukowego, a ponadto wiceprzewodniczącym 
Komisji Konsultacyjno-Informacyjnej do Spraw Samorządu Pracowniczego 
Przedsiębiorstw Państwowych przy Zespole Poselskim w Szczecinie (1983–
1984).

Profesor Zdzisław Łaski uczestniczył bardzo aktywnie w życiu społecz-
no-politycznym. Już jako student działał w organizacjach młodzieżowych, 
a następnie w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, gdzie był aktywnym 
działaczem i pełnił różne funkcje na uczelni i poza nią. Szczególną aktyw-
ność wykazywał Profesor Zdzisław Łaski w czasie kryzysów politycznych, 
jakie występowały systematycznie w PRL – w każdym kolejnym kryzysie 



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

258

występował bardzo aktywnie w grupie reformatorów, co doceniała społecz-
ność akademicka.

Za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej Pro-
fesor Zdzisław Łaski był wyróżniony wieloma odznaczeniami, w tym m.in.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem honorowym wraz 
z Odznaką Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Złotym 
i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Me-
dalem 40-lecia PRL. Profesor otrzymał również wiele nagród ministerialnych 
i rektorskich. Przyznane odznaczenia i nagrody były wyrazem uznania dla 
zasług Profesora Zdzisława Łaskiego.

Maria Białasiewicz
Tadeusz Buczkowski

Władysław Janasz
Stanisław Marek 

(„Przegląd Uniwersytecki” 2003 nr 7–9)

Wspomnienie

Co Go wyróżniało, co powodowało, że zawsze wzbudzał zainteresowanie? 
Jaki był, że garnęli się do Niego ludzie? Co sprawiało, że gdy mówił lub 
wykładał, to skupiał całą uwagę słuchaczy? Dlaczego starał się być blisko 
praktyki, czym się kierował, gdy trzeba Mu było zająć stanowisko w trudnej 
sytuacji?

Był ciekaw świata, wszystkiego co nowe. Kończąc szkołę średnią w Ła-
sku miał w zasięgu ręki Łódź, blisko Warszawę, niezbyt daleko Poznań, Wro-
cław, Katowice i Kraków, gdzie mógł studiować nauki ekonomiczne. Mimo 
to wybrał Szczecin, bo blisko morza, blisko okna na świat, a przede wszyst-
kim – tam była możliwość studiowania problemów transportu i gospodarki 
morskiej. Wspominał, że jako nowo upieczony student idąc w końcu września 
1950 roku główną ulicą Szczecina – Aleją Wojska Polskiego, zawaloną prawie 
do jezdni zwałami gruzu i otoczoną kikutami wypalonych domów, strwo-
żył się i na moment pomyślał – czy aby dokonał właściwego wyboru, czy te 
śródmiejskie dzielnice bezkresnych ruin podniosą się kiedykolwiek z upadku 
jak feniks z popiołów i pozwolą ludziom żyć i rozwijać się. Mimo ponurego, 
przygnębiającego otoczenia stwierdził jednak, że najważniejsze to studiować. 
Wiele lat później, kiedy Szczecin stał się ponad 400-tysięcznym miastem, 
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już jako profesor nauk ekonomicznych i rektor Wyższej Szkoły Morskiej, za-
mieszkał przy tej samej ulicy pod numerem 191.

Pięknie wykładał, należał do grona najbardziej lubianych nauczycieli 
akademickich. Miał dar jasnego wyrażania myśli, przyjemny tembr głosu, 
a przy tym był przystojnym mężczyzną. Z przyjemnością się Go słuchało i na 
Niego patrzyło. Istotę rzeczy trudnej, skomplikowanej, potrafił ująć w sposób 
zrozumiały, w kilku syntetycznych zdaniach. Nie zabiegał o słuchaczy ani 
ich nie kokietował tanimi dykteryjkami, ale zawsze ich miał wielu, bo był 
interesującym, solidnym i wymagającym nauczycielem akademickim. Wy-
kładając na Politechnice Szczecińskiej między innymi podstawy rachunku 
efektywności inwestycji Profesor kończył przedmiot egzaminem. Po sesji eg-
zaminacyjnej studenci któregoś roku uznali, że był to przedmiot pożyteczny, 
świetnie wykładany, ale trudny i obdarowali wówczas Profesora, w dowód 
wdzięczności, trylogią Aleksieja N. Tołstoja Droga przez mękę. Był przyjazny 
wobec studentów i doceniał ich subtelne poczucie humoru.

Miał wszechstronne zainteresowania. Lubił poezję, świetnie ją recyto-
wał i sam pisał wiersze. Spotkania towarzyskie z Jego udziałem były zawsze 
interesujące. Pięknie śpiewał. Znał wiele dowcipów i doskonale je opowiadał.

Zdobył uznanie i autorytet w społeczności akademickiej Szczecina. Mło-
dzież o różnych tradycjach, pochodząca ze wszystkich stron Polski – tworzyła 
specyficzną zbiorowość, w której otwartość, serdeczność, gotowość udziela-
nia bezinteresownej pomocy, optymizm, niebywała chęć zdobywania wiedzy 
i nadrabiania zaległości kulturowych oraz edukacyjnych były powszechne. 
Profesor znakomicie rozumiał tę młodzież i miał z nią bardzo dobre relacje, 
bo wyrósł z takiego samego środowiska.

Stopnie i tytuły naukowe uzyskał z dziedziny nauk ekonomicznych, ale 
w nie mniejszym stopniu interesowała Go filozofia i politologia. Jako badacz 
zawierzał bardziej wynikom analiz empirycznych i weryfikacji statystycznej 
niż ogólnie formułowanym twierdzeniom dotyczącym gospodarki. Za przed-
miot swoich badań wybierał zawsze problemy o doniosłym znaczeniu dla 
gospodarki, a więc intensywność i wydajność pracy, pełne i optymalne za-
trudnienie, racjonalne systemy motywowania pracowników. Konstatował, 
że w polskiej gospodarce intensywność pracy jest daleka od optymalnej, ale 
co gorsza, cechuje ją niemal konwulsyjna arytmia w takich wymiarach cza-
su pracy jak dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok, trzylecie czy pięciolecie. 
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Szukał przyczyn tego szkodliwego zjawiska i uważał, że bez naprawy tego 
stanu rzeczy rywalizacja z innymi krajami jest skazana na niepowodzenie.

W badaniach nad wydajnością kładł nacisk nie tyle na wyniki ilościowe, 
bo tu mieliśmy przodowników pracy, ale podkreślał konieczność uwzględnia-
nia aspektów jakościowych, a więc tego, co we współczesnej teorii innowacji 
określa się jako state of arts produktu, a więc zestawu najlepszych jego cech 
jakościowych.

Badając kwestie zatrudnienia, bardziej niż ktokolwiek inny, zdawał 
sobie sprawę, że pełne zatrudnienie nie oznacza, że jest ono optymalne ani 
z punktu widzenia kryteriów makro, ani mikro. W racjonalizacji zatrudnie-
nia widział możliwość uruchomienia ogromnych rezerw wzrostu gospodar-
czego. Wiele uwagi poświęcał więc badaniu, przynajmniej w skali mikro, 
sytemu motywacyjnego pracowników, którego konstrukcja oparta byłaby na 
żelaznej zasadzie uzależnienia poziomu i dynamiki wynagrodzenia do ilościo-
wego i jakościowego wyniku pracy, która, co dodawał, może być efektywna, 
jeżeli zostanie odpowiednio uzbrojona edukacyjnie, technicznie, organizacyj-
nie i etycznie oraz odpowiadać będzie zasadom humanizacji pracy.

Profesor wychowany był w tradycjach niepodległościowych, socjali-
stycznych. Ojciec za udział w powstaniu łódzkim i rewolucji 1905 roku ska-
zany został przez władze carskie na 16 lat katorgi, a Matka na pobyt na Sybe-
rii. Rodzinnie i z własnego przekonania uwrażliwiony był na położenie i los 
robotników. Zawsze był obecny w nurcie reformatorów. Był przekonany, że 
można poprawić gospodarkę centralnie planowaną. Ciężko przeżywał nieza-
dowolenia robotników Poznania, Gdańska, Szczecina, Radomia i Lublina. 
Jako profesor ukształtowany przez poznańską szkołę ekonomiczną i dorobek 
takich profesorów, jak Edward Taylor, Stanisław Smoliński, Wacław Wil-
czyński, Seweryn Kruszczyński, Zbigniew Zakrzewski, Antoni Skowroński 
i innych uważał, że odpowiednio wykorzystany mechanizm rynkowy może 
zapewnić Polsce szybki wzrost gospodarczy, co współcześnie potwierdzają 
osiągnięcia ekonomiczne Chin.

Gdy przychodziło Profesorowi rozstrzygać kwestie trudne, zajmował 
zawsze wyraziste stanowisko. Po odwilży 1956 roku był wśród tych, którzy 
uczynili wszystko, aby przywrócić Katedry profesorom usuniętym z uczel-
ni w okresie rozszalałej ideologizacji nauk społecznych i ekonomicznych. 
Popierał otwarcie zryw ludu Budapesztu w 1956 roku i ciężko przeżywał 
jego krwawą klęskę. Opowiadał się za przemianami ustrojowymi w Polsce. 
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Martwił się, że gospodarka morska, w trakcie tych przemian, zaczęła być 
marginalizowana i utraciła swój dynamizm rozwojowy.

Pamiętamy Go jako człowieka przyjaznego, ujmującego, wszechstron-
nie utalentowanego, zawsze stojącego po stronie słabszych, żywo interesu-
jącego się tym, co dzieje się w otaczającej Go rzeczywistości i niezłomnie 
przekonanego, że można ją mimo wszystko zmieniać na lepsze.

Tadeusz Obrębski

Niepoprawny romantyk

Kiedy człowiek spełni swoje życie i po przebyciu drogi znikąd–donikąd odej-
dzie na dobre, trwa jeszcze czas jakiś w pamięci tych, co zostali. Z czasem 
jednak pamięć słabnie i obraz człowieka i wydarzeń, wyraźny początkowo – 
zaciera się i blednie. Jednostkowy dorobek życiowy wchłania zbiorowość i sta-
je się nieodróżnialny. Jako przyczynek do historii, czasami przetrwa w formie 
zapisu albo w postaci pewnych dokonań. Pozostają przecież napisane książki, 
wychowankowie i uczniowie, powołane do życia instytucje.

Ślad w pamięci współczesnych jest tym trwalszy, im barwniejsza jest 
osobowość tego, kogo pamiętamy. Zdzisław Łaski należał do tych, o któ-
rych można bez przesady powiedzieć, że był postacią wielowymiarową, dla-
tego trudno zmieścić Jego charakterystykę w paru słowach i trudno ocenić, 
np. Jego wkład w przemiany społeczności, w której działał. Jest też tak, że 
ocenę taką utrudnia skłonność ludzi do uproszczeń... 

Na pytanie o to, kto (czy co) właściwie spowodował transformację 
ustrojową w Polsce, padają rozmaite stereotypowe odpowiedzi uznawane 
za prawdziwe: Ronald Reagan i Wolna Europa, Gorbaczow i „pierestrojka”, 
Jan  Paweł II i Kościół, Wałęsa i „Solidarność”, Jaruzelski i Okrągły Stół. 
Nikt raczej nie wspomina o tym, że było coś takiego (czego brakuje obec-
nie na Białorusi), jak długotrwały proces przemian w zbiorowej świadomości 
Polaków, dzięki któremu mogły skutkować pozytywnie wszystkie wymie-
nione powyżej czynniki. I tu chciałabym oddać choć trochę sprawiedliwości 
Zdzisławowi Łaskiemu, bo należał do grona tych, którzy się do przekształceń 
w świadomości przyczyniali. Dzisiaj wszyscy przyjmują chętnie spolaryzowa-
ny model podziału w społeczeństwie PRL na dobry Kościół i „Solidarność” 
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oraz złych komunistów. Nasilenie dążeń wolnościowych, krytycyzm miały 
jednak wsparcie nie tylko w Kościele i zinstytucjonalizowanej opozycji.

Ostateczne zmiany ustrojowe poprzedziły kryzysy polityczne, powta-
rzające się cyklicznie począwszy od października 1956 roku i tzw. odwilży, 
przez wydarzenia z marca 1968 roku aż po stan wojenny i wreszcie oddanie 
władzy w trybie ugody przy Okrągłym Stole. W pewnym okresie jakiekol-
wiek zmiany w kierunku demokracji miały szanse jedynie wtedy, kiedy miały 
charakter wewnętrznego nacisku na zmiany w partii i przybierały postać kry-
tyki centralizmu demokratycznego jako organizacyjnej podstawy jej struktur.

Oskarżenie o rewizjonizm czy dogmatyzm skierowane było przeciwko 
takiemu wewnętrznemu fermentowi w partii, a ofiarami stawali się jej człon-
kowie. Początkowo próbowano tylko ulepszyć system, a nie radykalnie go 
zmieniać. Złudzenia co do możliwości tej naprawy prysnęły nieco później – 
wtedy dopiero zaczęto mówić o niereformowalności socjalizmu.

Zdzisław Łaski, wywodzący się z rodziny działaczy PPS, mieścił się tak-
że w nurcie, który nie zmierzał do zmiany ustroju. Myśl o możliwości takiej 
zmiany wydawała się wtedy bardziej utopijna niż szanse jego naprawy. Łaski 
tymczasem był niepoprawnym romantykiem. Szczerze wierzył w możliwość 
realizacji haseł sprawiedliwości społecznej. Brak pełnej informacji i pewna 
naiwność, którą podzielał z pokoleniem swoich rówieśników, wyrażał się 
m.in. w szoku, jakiego doznał przy nocnej lekturze referatu Chruszczowa 
po śmierci Stalina. Z wielkim zaangażowaniem włączył się do działań, które 
miały wszystko zmienić na lepsze.

Z Warszawy, przy każdym kolejnym kryzysie, przyjeżdżała do Szczeci-
na grupka osób – działaczy studenckiego ruchu młodzieżowego, aby inspiro-
wać i wspierać ruch odnowy. Spiritus movens w tej paczce przyjaciół zawsze 
był Marek Drozdowski, lokalnym oparciem zaś – Zdzisław Łaski. Mówiło się 
wtedy o wnoszeniu z zewnątrz idei rewolucyjnych. Organizowali spotkania 
i wiece na uczelniach i w zakładach produkcyjnych, po których dochodzi-
ło czasem, jak np. w 1956 roku, do manifestacji ulicznych. Zdzich czuł się 
wtedy współtwórcą przemian historycznych. Kiedy okazywało się, że zmiany 
nie były na tyle radykalne, żeby naprawić strukturę społeczną, wierzył w po-
wodzenie kolejnych prób. Wierzył, potem miał nadzieję, potem złudzenia. 
Do utraty złudzeń potrzebował wielu lat. Zresztą nikt nie był wtedy mądrzej-
szy. Dopiero wtedy, gdy historia potoczyła się tak, jak się potoczyła, namnoży-
ło się mędrców, którzy podobno wszystko wiedzieli lepiej. W przekonaniu, że 
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ryba gnije od głowy, dążył do naprawy zasad, którymi się rządziła przodująca 
partia. Wdał się przed stanem wojennym w budowę oddolnych struktur par-
tyjnych na innej zasadzie niż centralizm demokratyczny. Uważał, jak zresztą 
wielu działaczy politycznych w tym czasie, że w gruncie rzeczy stosowana 
była raczej zasada centralizmu biurokratycznego. Włączył się bardzo aktyw-
nie w montowanie w Szczecinie tzw. struktur poziomych. Doszło najpierw 
do zawarcia porozumień między organizacjami podstawowymi uczelnianymi 
i powołania rotacyjnego wspólnego komitetu (złożonego z sekretarzy z po-
szczególnych uczelni), w którym przewodniczyli kolejno zmieniający się co 
miesiąc sekretarze. Nawiązano łączność z organizacjami podstawowymi wiel-
kich zakładów pracy. Wydawano małe biuletyny, uzgadniano wspólne zasady 
postępowania – z pomijaniem hierarchii partyjnej. Kiedy został ogłoszony 
stan wojenny, Komitet Wojewódzki powziął postanowienie o usunięciu Ła-
skiego z partii. Komitetowi międzyuczelnianemu przewodniczył wtedy se-
kretarz Pomorskiej Akademii Medycznej, który powiadomił o tym Łaskiego 
i zażądał od KW wycofania uchwały. W przeciwnym wypadku wszystkie 
komitety uczelniane miały się podać do dymisji. Do Komitetu Wojewódz-
kiego zjechał natychmiast przedstawiciel Komitetu Centralnego i sprawił, że 
decyzję o usunięciu Łaskiego z partii wycofano. Łaski pozostał w PZPR, ale 
odtąd Jego działalność polityczna właściwie się skończyła.

Łaski jako człowiek był postacią jednak barwną. Szarmancki, dowcipny, 
towarzyski, łatwo zyskiwał sympatię ludzi. Obdarzony niewątpliwym talen-
tem krasomówczym był świetnym wykładowcą. Każda Jego wypowiedź była 
uporządkowana, logiczna i zwięzła. Miał dar przekonywania i ogromną siłę 
perswazji. Zdarzało się, że Jego wystąpienie zmieniało kierunek debaty i dzię-
ki temu udawało Mu się skutecznie osiągać rozstrzygnięcia, o które zabiegał. 
Tak było np. w przypadku powołania Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. 
Ambitny, konsekwentny w realizacji życiowych planów. Miał swoje słabości, 
jak każda postać, o której się mówi, że jest „wielowymiarowa”. Przywiązy-
wał ogromną wagę do swoich szlacheckich korzeni i doprowadził do zmia-
ny nazwiska (nosił początkowo nazwisko Abramowski, po matce). Włożył 
ogromny trud w opracowanie rodowej kroniki. Nie przywiązywał zbytniej 
wagi do materialnej strony życia i miał szeroki gest. W młodości pozostawał 
pod wpływem powieści „Trzej muszkieterowie” i chętnie identyfikował się 
z postaciami z tej lektury. W przyjaźni rzeczywiście starał się stosować zasadę 
„jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Dla przyjaciół gotów był zrobić 
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wszystko. Wstawiał się za nimi, narażając się na nieprzyjemności i krytykę. 
Swoim uczniom pomagał czasami więcej niż powinien, nie zyskując zresztą 
wcale ich wdzięczności. W zespole współpracowników wprowadzał zasadę 
koleżeńskiej solidarności. Był bardzo tolerancyjny i znosił krytykę bez opo-
rów. Niemal do końca zachował młodzieńczy sposób bycia, pogodę ducha 
i zdolność czerpania przyjemności z tego, co przynosi codzienność. Starał się 
zawsze być człowiekiem honoru. I takim pozostał do końca.

6 maja 1993 roku odszedł przedwcześnie za rzekę w cień drzew, do tego 
lepszego ze światów.

Alicja Derbisz
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Tadeusz Madej
(1928–2012)

Profesor dr hab. Tadeusz Madej urodził się 
25 stycznia 1928 roku w Suchodołach. Studia 
magisterskie w Akademii Handlowej i Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Szczecinie ukończył 
w 1952 roku. Stopień doktora nauk ekonomicz-
nych uzyskał w 1961 roku w WSE w Pozna-
niu, a doktora habilitowanego – w 1967 roku 
w SGPiS w Warszawie. Tytuły profesora nad-
zwyczajnego i profesora zwyczajnego otrzymał 
w latach 1974, 1982. Na uczelni pracował w la-
tach 1950–1999, czyli do przejścia na emeryturę 
(w  Katedrze Ekonomii Politycznej do 1970 r., 
Instytucie Ekonomiki Przemysłu do 1985 r., 
kierując Zakładem Planowania i Polityki Eko-
nomicznej i Instytutem do 1981 r.). W latach 
1985–1999 był kierownikiem Katedry Polityki 
Społeczno-Gospodarczej i  Europejskich Stu-
diów Regionalnych. Na macierzystym wydziale 
pełnił między innymi funkcje członka Senatu, 
prodziekana (1968–1978) i dziekana (1978–
1981). 

Był promotorem 17 zakończonych prze-
wodów doktorskich oraz ponad 500 obronio-
nych prac magisterskich. Recenzował ponad 
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30 rozpraw habilitacyjnych i wniosków profesorskich, wiele pozycji wydaw-
niczych i projektów grantów KBN. 

W okresie pracy w Instytucie Ekonomiki Przemysłu i następnie w Ka-
tedrze rozwinięto współpracę naukową i dydaktyczną z uczelniami zagra-
nicznymi – Katedrami Politechniki i Uniwersytetu w Rydze, Wyższej Szkoły 
Inżynierskiej w Wismarze, Uniwersytetu w Rostocku. Prace badawcze do-
tyczyły głównie rozrachunku gospodarczego, rachunku efektywności in-
westycji, specjalizacji i  kooperacji w przemyśle, a po 1980 roku – polityki 
regionalnej i lokalnej, ekonomiki ochrony środowiska przyrodniczego, po-
lityki gospodarczej, szczególnie w Makroregionie Północnym, na Pomorzu 
Zachodnim i w Szczecinie.

Profesor Madej kierował oraz był autorem i współautorem ponad 
40 prac badawczych (w tym w ramach programów centralnych i resortowych 
oraz dotyczących gospodarki Pomorza Zachodniego). Jego dorobek nauko-
wy to ponad 200 publikacji (w tym 7  monografii indywidualnych i 120, 
w których był współautorem). Jest również autorem lub współautorem ponad 
30 pozycji dydaktycznych z kilku przedmiotów: makroekonomii, ekonomiki 
przemysłu, polityki gospodarczej, sozoekonomii, polityki regionalnej.

W działalności naukowej pozauczelnianej był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie pełnił funkcję  w  Zarządzie Oddziału 
i Radzie Naczelnej (1956–1975) Szczecińskiego Towarzystwa Naukowe-
go, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Komitetu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (1980–1983), Centralnej Komisji 
ds. Kadr Naukowych (1975–1983), w  Radzie Głównej Szkolnictwa Wyż-
szego (1978–1981), przewodniczącym Rad Naukowych przy Wojewodzie 
Szczecińskim (1973–1976), przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych 
(1975–1978), Koszalińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego (1984–1990).

Najważniejsze publikacje Profesora Tadeusza Madeja to: Efektywność 
specjalizacji i kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych (PWE, Warszawa 
1965); Ekonomiczne problemy specjalizacji i kooperacji w przemyśle krajów 
RWPG (PWN, Warszawa 1972); Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego (red. 
T. Madej, PWN, Warszawa–Poznań 1975). Publikacje, w których był współ-
autorem: Czynniki wzrostu produkcji przemysłowej europejskich krajów RWPG 
(PWE, Warszawa 1976); Zagadnienia optymalizacji regionalnego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 1991); Regionalna polityka społeczno-gospodarcza (Wydawnictwo 
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Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998); Przemysł, w: Dzie-
je Szczecina 1945–1990, t. IV (Wydawnictwo „13 Muz”, Szczecin 1998); 
W kwestii globalizacji ekologicznej, w: Ochrona środowiska a procesy integracji 
i globalizacji, red. A. Budnikowski, M. Cygler (SGH, Warszawa 2004).

Profesor Tadeusz Madej był człowiekiem spokojnym, skromnym, nielu-
biącym „błyszczeć” czy też „stawać w pierwszym szeregu”. Sumiennie wyko-
nywał swoje obowiązki, był życzliwy wobec studentów (moje studia trwały 
w czasie Jego kadencji jako prodziekana ds. studenckich). Po przejściu na 
emeryturę jeszcze długo pracował naukowo i uczestniczył aktywnie w po-
siedzeniach Rady Wydziału. Zostanie w mojej pamięci jako człowiek, który 
gasił spory i wprowadzał pokój wśród różnych „wydziałowych burz i trzęsień 
ziemi”. 

Agnieszka Szewczyk
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Przemysław Małek
(1919–1979)

Przemysław Małek urodził się 9 kwietnia 
1919 roku w Grójcu w rodzinie nauczycielskiej. 
Szkołę średnią ukończył w Łomży w 1937 roku, 
po czym w latach 1937–1939 studiował na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
Równocześnie w latach 1938–1939 pogłębiał 
swoją wiedzę na dwuletnich studiach z zakre-
su prawa francuskiego, otrzymując odpowiedni 
certyfikat. Francję traktował w sposób osobli-
wy, znajomość języka francuskiego stale pogłę-
biał m.in. na wakacyjnych studiach francuskich 
w Nancy w 1937 roku i w Tours w 1939 roku.

Po wybuchu drugiej wojny światowej zgło-
sił się do wojska jako ochotnik niewyszkolony. 
Bezpośredniego udziału w kampanii wrześnio-
wej nie brał, ponieważ odmówił przekroczenia 
granicy podczas wyprowadzania Jego oddzia-
łu na Litwę. Rozpoczął swoją pracę zawodową 
w charakterze robotnika (spawacza), a następnie 
pracownika biurowego w Odlewni Aluminium 
w Fabryce Ursus. Trudny okres okupacji (1940–
1943) wykorzystał do studiowania prawa na 
tajnych kompletach uniwersyteckich – 12 grud-
nia 1943 roku uzyskał dyplom magistra praw. 
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Po zakończeniu wojny dyplom ten został zweryfikowany dopiero 31 marca 
1949 roku.

8 maja 1945 roku przez Państwowy Urząd Repatriacyjny został odde-
legowany do Słupska na stanowisko zastępcy inspektora osadnictwa, gdzie 
pracował do 16 października, potem został przeniesiony do PUR w Gdań-
sku. Od 1 stycznia 1946 roku formalnie objął stanowisko asystenta w Kate-
drze Ekonomii Politycznej w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. 
Na  początku roku akademickiego 1947/1948 przeniesiono Go, na własną 
prośbę, do Katedry Ekonomiki Żeglugi Morskiej, w której pracował do 
30 września 1950 roku.

Jako asystent Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie był uczest-
nikiem seminarium doktorskiego w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po anulowaniu uprawnień do 
nadawania stopni doktorskich z zakresu ekonomii na tym Wydziale, Mi-
nisterstwo Oświaty przeniosło Go na studia doktorskie do Szkoły Głównej 
Planowania i Statystyki. W 1950 roku został skierowany do Moskwy przez 
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego na trzymiesięczny kurs szkoleniowy dla 
pracowników naukowych. Po powrocie 1 października 1950 roku został po-
wołany na stanowisko zastępcy profesora w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Szczecinie, z zadaniem zorganizowania Katedry Ekonomiki Transportu, 
jako wiodącej na nowo utworzonym Wydziale Transportu Śródlądowego. 
W Szkole Głównej Planowania i Statystyki po zdaniu egzaminów uzupełnia-
jących i przedstawieniu pracy doktorskiej Metody analizy i zmniejszania kosz-
tów własnych w przedsiębiorstwie transportu samochodowego 5 listopada 1951 
roku otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Z początkiem roku akademickiego 1952/1953 otrzymał nominację na 
dziekana Wydziału Transportu Śródlądowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Szczecinie. We wrześniu 1954 roku powtórnie powołano Go na stanowisko 
dziekana na okres następnej kadencji. W maju 1956 roku desygnowany został 
do pracy w Komisji Nadzoru i Kontroli nad wykonaniem postanowień Kon-
ferencji Genewskiej w Indochinach, gdzie przebywał do marca 1957 roku, po 
czym powrócił do pracy naukowo-dydaktycznej na Politechnice Szczeciń-
skiej. Powierzono Mu kierowanie Katedrą Ekonomiki Transportu. Centralna 
Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przedłożonej pracy naukowej Warunki 
i możliwości wprowadzania umów planowych w transporcie 15 listopada 1957 
roku przyznała Przemysławowi Małkowi tytuł naukowy docenta.
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Od 1 października 1957 roku, na podstawie zezwolenia Ministra Szkol-
nictwa Wyższego, rozpoczął pracę na drugim etacie w Instytucie Transportu 
Samochodowego, gdzie zaangażowany był do 1 maja 1959 roku. W tym cza-
sie Minister Szkolnictwa Wyższego powołał Przemysława Małka na stano-
wisko samodzielnego pracownika nauki. Ten awans sprawił, że objął stano-
wisko kierownika Zespołowej Katedry Organizacji i Planowania Transportu 
Samochodowego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu 
Drogowego Politechniki Szczecińskiej.

Obok pracy naukowo-dydaktycznej Przemysław Małek zaangażował 
się aktywnie w działalność administracji regionu. Na podstawie zezwolenia 
Ministra Szkolnictwa Wyższego 1 maja 1959 roku został powołany przez 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie (za zgodą Prze-
wodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów) na stanowisko 
przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, które 
zajmował do 30 września 1965 roku.

Działalność organizacyjna była stałym wyzwaniem. W okresie 
1.09.1969–31.08.1972 pełnił funkcję prorektora Politechniki Szczecińskiej 
ds. Współpracy z Gospodarką Narodową, by następnie kierować jako dziekan 
rozwojem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu (1.09.1973–
31.08.1975). Najbardziej jednak koncentrował wysiłek organizacyjny na 
Instytucie Ekonomiki Transportu, którego był dyrektorem przez wiele lat 
(1.09.1970–31.08.1977). Znaczący i stale zwiększający się dorobek naukowy 
sprawił, że 31 grudnia 1969 roku Rada Państwa nadała Przemysławowi Mał-
kowi w pełni zasłużony tytuł profesora nadzwyczajnego.

Jako wybitny znawca zagadnień ekonomicznych, prawnych i organiza-
cyjnych transportu swoją działalność naukową ściśle wiązał z praktyką go-
spodarczą, biorąc aktywny udział przez wiele lat w pracach Rady Techniczno
-Ekonomicznej Ministra Komunikacji, Rady Naukowo-Ekonomicznej przy 
Wojewodzie Szczecińskim, zaś w latach 1958–1967 – Rady Techniczno-Eko-
nomicznej Ministerstwa Żeglugi i Gospodarki Wodnej, a także Rady Tech-
niczno-Ekonomicznej przedsiębiorstwa Polska Żegluga Morska. Przez wiele 
lat także kierował pracami Komisji Programowej Ekonomiki Transportu, 
działającej w strukturze Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Tech-
niki. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego 
oraz Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Komitetu Transportu PAN.



Przemysław Małek (1919–1979)

271

Przemysław Małek jest autorem licznych prac naukowych, książek 
i artykułów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje pierwszy polski 
podręcznik akademicki Ekonomika transportu (PWE, Warszawa 1969 r.). 
Do ważniejszych publikacji należałoby zaliczyć m.in.:

Ekonomika transportu śródlądowego, PWN, Warszawa 1951.
Ekonomika transportu, cz. II, PWN, Warszawa 1954.
Ekonomika transportu, cz. III, PWN, Warszawa 1955.
Warunki i możliwości wprowadzania umów planowych w transporcie, Zeszyty 

Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1957.
W sprawie przedmiotu ekonomiki transportu, Zeszyty Naukowe Politechniki 

Szczecińskiej nr 40, 1962.
Możliwości wykorzystania metod cybernetycznych do analizy i planowania 

w transporcie, „Przegląd Komunikacyjny” 1967, nr 12.
Komunikacja autobusowa, WKiŁ, Warszawa 1968 (współautorzy: J. Kubalski, 

K. Mroczek).
Metodyka ustalania potrzeb przewozowych w zakresie przewozów ładunków 

Warszawa–Szczecin, OBET, Warszawa 1968.
Podstawowe problemy modelu gospodarczego i polityki gospodarczej woj. szcze-

cińskiego, STN, Szczecin 1968.
Ekonomika transportu samochodowego, WKiŁ, Warszawa 1969 (współautorzy 

W. Grzywacz, B. Żymeła).
Ekonomika transportu, wyd. II (zmienione), PWE, Warszawa 1971.
Elastyczność popytu na usługi transportowe jako narzędzie planowania i analizy 

działalności transportowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 
1972.

Ekonomika Dopravy. Mimoradna Informace Zahraniczni Dopravy, Praha 1973.
Rozwój ekonomiki i ekonomik branżowych transportu w okresie XXX-lecia PRL, 

„Problemy Ekonomiki Transportu” 1974, nr 3.
Problemy ekonomicznej efektywności procesów transportowych, „Zagadnienia 

Transportu PAN” 1975, nr 1–2.
Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów, WKiŁ, Warszawa 1977.

Cały dorobek naukowy Przemysława Małka jest niezmiernie bogaty za-
równo pod względem ilościowym, jak i prezentowanej w nim problematyki. 
Publikacje monograficzne mają charakter oryginalny i pionierski, a ujęcia – 
interdyscyplinarne i kompleksowe. W swoich rozważaniach był prekursorem 
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nowych, w warunkach polskich, poglądów teoretycznych. Z wieloletnim 
wyprzedzeniem publikował w swoich rozprawach wskazania dla praktyki 
transportowej. Dzięki swym osiągnięciom stał się współtwórcą szczecińskiej 
szkoły ekonomiki transportu, kreatorem teorii rozwoju transportu oraz pro-
pagatorem stosowania nowoczesnych metod i narzędzi do badania i rozwią-
zywania złożonych problemów transportowych.

Przemysław Małek należał do grona aktywnych twórców ekonomicznej 
myśli transportowej w Polsce. Był wybitnym organizatorem działalności na-
ukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie transportu. Zainteresowania 
badawcze Profesora głównie koncentrowały się wokół problematyki przewo-
zów, kosztów własnych transportu oraz możliwości wykorzystania metody 
cybernetycznej do planowania i analizy w transporcie. Z racji pełnionych 
funkcji gospodarczych zajmował się w sposób szczególny tematyką plano-
wania regionalnego. Trudno dokonać wartościowania bogatej twórczości na-
ukowo-badawczej Profesora. Można jednak (z perspektywy czasu) wskazać 
na najważniejsze opracowania o walorach metodologicznych oraz pragma-
tycznych, które zweryfikowała nauka i praktyka: Studium nad przedmiotem 
ekonomiki transportu, Pogłębienie rozrachunku gospodarczego w transporcie 
samochodowym, Rola i znaczenie Odry w gospodarce Niemiec, Obrachunek 
kosztów przewozu drobnicy kolejowej w transporcie samochodowym, Studium 
komunikacyjne Szczecina, Metodyka planowania perspektywicznego potrzeb 
przewozowych w układzie kierunkowym oraz Możliwości wykorzystania metod 
cybernetycznych do analizy i planowania w transporcie. W wymienionych pra-
cach Profesor zajmował się sformułowaniem własnego poglądu i stanowiska 
na temat zakresu prowadzenia badań naukowych w dziedzinie ekonomiki 
transportu, wskazywał na kierunki podwyższenia poziomu gospodarności 
przedsiębiorstw transportowych oraz możliwości pogłębienia analizy kosz-
towej oraz rozrachunku gospodarczego. Wskazywał na potrzebę wykorzy-
stywania naukowego podejścia do planowania przewozów (był wielkim pro-
pagatorem aplikacji metod cybernetycznych do transportu). W rozwijanych 
obecnie badaniach i dyskusjach autorzy prac naukowych często korzystają 
ze sformułowanych przez Profesora – po raz pierwszy w Polsce tak dobitnie 
i jasno – pojęć i definicji odnoszących się do transportochłonności.

Jako prekursor polskiej ekonomicznej myśli transportowej zorganizo-
wał pierwszą w naszym kraju Katedrę Ekonomiki Transportu. Był autorem 
koncepcji programowej dla tworzącej się dyscypliny „ekonomika transportu”. 
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Pierwsze podręczniki Jego autorstwa zapewniały rozwój tej dyscyplinie. Na-
leży w sposób szczególny odnotować fakt, że Profesor tworzył naukowe pod-
stawy dla ekonomiki transportu, wyznaczając jej przedmiot i zakres badań 
oraz wskazał na uwarunkowania w przejawianiu się praw ekonomicznych 
rządzących tą dziedziną gospodarowania. Według Profesora, efekt produkcji 
w transporcie sprowadza się do działalności, która nie ma uprzedmiotowionej 
postaci, a czynnościowy charakter produkcji powoduje, że konsumpcja usłu-
gi przewozowej nie może być oddzielona od jej wytwarzania, zatem nie ma 
produkcji bez konsumpcji i nie ma konsumpcji bez jednoczesnej produkcji. 
Te zależności stanowiące specyficzną cechę działalności transportowej impli-
kują określone skutki dla gospodarki narodowej i przewoźników.

Jako teoretykowi transportu znany Mu był (ówczesny) światowy doro-
bek publikacyjny z ekonomiki transportu. Profesor z twórczą krytyką nauko-
wą podchodził do wielu zagadnień, m.in. do praw transportowych autorstwa 
D. Lardnera i E. Saxa oraz innych badaczy. Opierając się na wynikach wła-
snych badań naukowych, Profesor sformułował tzw. prawo wtórności potrzeb 
przewozowych, z którego wynika, że transport świadczy usługi w wyniku 
zaistniałych pierwotnych potrzeb pozatransportowych. W związku z tym, 
aby je dobrze zaplanować i zorganizować ich realizację, wystarczy znać po-
trzeby pierwotne, które wywołują wtórne potrzeby przewozowe. To osiągnię-
cie odkrywcze pozwoliło na przyznanie Profesorowi stałego miejsca w gronie 
wybitnych badaczy i kreatorów ekonomiki transportu.

Cały dorobek Profesora zarówno w dziedzinie ekonomiki transportu, 
jak i w zakresie gospodarki regionalnej świadczy o Jego najwyższych kwa-
lifikacjach metodologicznych, szerokich zainteresowaniach merytorycznych, 
kulturze naukowej i rzetelności badawczej. Przejawiająca się aktywna posta-
wa w stosunku do opracowywanych zagadnień potwierdza Jego stały upór 
badawczy jako pracownika naukowego, zaangażowanego w sprawy rozwoju 
transportu i kraju. Ze względu na swoje osiągnięcia metodyczne, jak i oso-
bowość, był członkiem wielu komisji programowych, powoływanych przez 
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, w tym członkiem stałej Komisji Rady 
Głównej do spraw studiów inżynieryjno-ekonomicznych. Jako pracownik 
naukowy o uznanym autorytecie był zapraszany jako konsultant przez zagra-
niczne ośrodki akademickie kształcące ekonomistów transportu. Wiele ser-
ca i energii poświęcał na działalność dydaktyczną i wychowawczą, kształcąc 
liczne kadry ekonomistów transportu. Zainicjował uruchomienie dziennych 
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i zaocznych studiów doktoranckich w 1968 roku i kierował nimi do 1973 
roku. Pomimo sprawowania rozlicznych funkcji naukowych, zawsze znajdo-
wał czas, aby służyć pomocą studentom, młodym pracownikom naukowym 
i kadrze kierowniczej przedsiębiorstw transportowych. Był wysoce utalen-
towanym dydaktykiem, a umiejętność przekazywania głębokiej wiedzy wy-
warła decydujący wpływ na rozwój naukowy Jego uczniów. Swoim bogatym 
i wielostronnym twórczym wkładem Profesor w istotny sposób oddziaływał 
na wzrost rangi i prestiżu szczecińskiego ośrodka naukowego.

Profesor był promotorem ponad 200 prac magisterskich, 20 rozpraw 
doktorskich oraz opiekunem naukowym 5 prac habilitacyjnych. W uznaniu 
za pracę naukowo-dydaktyczną i społeczną został odznaczony m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Meda-
lem X- i XXX-lecia PRL, Złotym Gryfem Pomorskim oraz złotymi odznaka-
mi resortowymi i wielu towarzystw naukowych.

Miał tyle projektów i pomysłów do realizacji. Odszedł do wieczności 
14 sierpnia 1979 roku o wiele, wiele lat za wcześnie. Pozostała bogata twór-
czość badacza, Jego monografie, opracowania i artykuły naukowe, a przede 
wszystkim pamięć o Człowieku wyjątkowym, wielkiej mądrości i życzliwo-
ści. Pozostawił po sobie szerokie grono wychowanków, którzy mogą kontynu-
ować rozpoczętą pracę organiczną i wzorować się na swoim Mistrzu.

Adam Szewczuk
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Jerzy Ferdynand Materne
(1937–2006)

Jerzy Materne urodził się 10 czerwca 1937 roku 
w Lubiczu pod Toruniem1. Jego ojciec wdowiec, 
Ferdynand Materne, z pochodzenia Niemiec, 
ożenił  się powtórnie z Rozalią (Polką z domu 
Lewandowską), wdową z czworgiem dzieci. 
Jerzy, oprócz przyrodniego rodzeństwa, miał 
jeszcze dwie młodsze siostry, które urodziły się 
już w czasie hitlerowskiej okupacji. Z powodu 
niemieckiego pochodzenia ojca, w 1942 roku 
rodzinę Maternów wpisano do tzw. II grupy 
niemieckiej. W czasie drugiej wojny światowej 
Maternowie, mieszkając z dziećmi w Toruniu, 
udzielali schronienia przed Niemcami zaprzy-
jaźnionym Polakom, którzy pomogli im po woj-
nie, kiedy to władze Polski Ludowej oskarżyły 
rodzinę o współpracę z okupantem i aresztowali. 

1 Biogram został opracowany na podstawie artykułu: 
L. Dziaczkowska, Mistrz życia. Wspomnienie o Jerzym Ma-
terne (1937–2006), w:  Źródła wielkości mistrzów. Księga 
dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, red. 
M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Wydawnictwo KUL, Lu-
blin 2013, s. 455–470; Akta Osobowe Jerzego Materne 
zdeponowane w Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego.
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W 1946 roku Maternowie zostali zrehabilitowani i przywrócono im polskie 
prawa obywatelskie.

Jerzy Materene po ukończeniu szkoły podstawowej w 1952 roku podjął 
naukę w Państwowym Technikum Młynarskim. W trzeciej klasie technikum 
przeniósł się do toruńskiego Liceum Pedagogicznego, ponieważ wcześniejsza 
szkoła nie odpowiadała Jego zainteresowaniom. W 1958 roku rozpoczął stu-
dia pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Spotkał 
tam nauczycieli akademickich – mistrzów, którzy wywarli na niego wielki 
wpływ zarówno pod względem merytorycznym, jak i osobowościowym. Po-
głębiona wiedza naukowa, precyzja i logika myślenia oraz właściwe relacje ze 
studentami Tadeusza Czyżowskiego, wybitnego polskiego logika i etyka oraz 
Kazimierza Sośnickiego – pedagoga ogólnego odegrały ważną rolę w okresie 
studiów Jerzego Materne, który należał do grona wyróżniających się studen-
tów toruńskiej pedagogiki. 

W  1963 roku Jerzy Materne uzyskał dyplom magistra. Po ukończe-
niu studiów przez rok pracował w szkole podstawowej w Toruniu, w latach 
1964–1967 był nauczycielem i wychowawcą w Internacie Liceum Pedago-
gicznego w Inowrocławiu, a następnie przez rok był zatrudniony w Dziale 
Domów Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 1968 roku pra-
cował w jednym z domów dziecka w Szczecinie. Po zdobyciu doświadcze-
nia pedagogicznego w placówkach oświatowych, w 1969 roku Jerzy Materne 
wrócił do Torunia i został zatrudniony jako asystent w Katedrze Pedagogiki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Od 1971 roku rozpoczął współpracę z Instytutem Wsi i Rolnictwa PAN 
w Warszawie, która zaowocowała badaniami nad funkcją wychowawczą 
szkoły na wsi i w mieście. Jednocześnie podjął prace badawcze w zespole Ko-
mitetu Nauk Pedagogicznych PAN „Funkcjonowanie systemu wychowaw-
czego w środowisku”, pod kierownictwem Stanisława Kowalskiego. Wyniki 
swoich badań zawarł w rozprawie doktorskiej Funkcjonalność wychowawcza 
szkoły, którą obronił w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 1974 roku.

W latach 1976–1984 Jerzy Materne pracował w Instytucie Wsi i Rolnic-
twa Polskiej Akademii Nauk. W 1983 roku uzyskał tytuł doktora habilitowa-
nego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, a rok później Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 
przeniósł Go do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na stano-
wisko docenta, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Teorii Wychowania 
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i  prodziekana Wydziału Pedagogicznego. Od 1991 roku rozpoczął pracę 
w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. W krótkim czasie 
objął kierownictwo Zakładu Pedagogiki Ogólnej, które pełnił aż do swojej 
śmierci, do 21 czerwca 2006 roku.

Był człowiekiem rzeczowym i wymagającym wobec siebie i studentów, 
seminarzystów i doktorantów. Wykształcony przez wybitnych mistrzów, za-
korzenionych w tradycji akademickiej lat międzywojennych, znał i propago-
wał dorobek pedagogiczny Polski Niepodległej, który w okresie Polski Ludo-
wej był celowo pomijany i deprecjonowany. Dbał o rozwój metodologiczny 
i merytoryczny swoich doktorantów, jeździł z nimi na konferencje, włączał 
ich w dyskusje naukowe i zapoznawał ze znanymi w Polsce pedagogami i re-
prezentantami innych nauk, po to, by mogli lepiej rozumieć dorobek polskiej 
pedagogiki i odnaleźć własną drogę eksploracji badawczych. 

Profesor Jerzy Materne zgłębiał reguły badań hermeneutycznych i głosił 
konieczność przywrócenia im właściwego miejsca w pedagogice. Popularyzo-
wał tę metodę badań wśród swoich studentów i seminarzystów. Nieustannie 
pracował nad doskonaleniem swojego warsztatu badań. W ostatnich latach 
życia Jerzy Materne pracował nad ustrukturalizowaniem wiedzy pedago-
gicznej, nad systematyką pedagogiczną, swoistym leksykonem współczesnej 
nauki o wychowaniu w aspekcie porównawczym w Polsce i w Niemczech. 
Wyniki tych dociekań naukowych można odnaleźć w artykule Pedagogika 
ogólna a ogólna nauka o wychowaniu2. Przed śmiercią ukończył obszerne opra-
cowanie na temat Struktura pedagogiki na przełomie XX i XXI wieku. Polsko- 
-niemieckie studium porównawcze w aspekcie pedagogiki ogólnej (maszynopis).

Wydał ponad 60 publikacji, w których dokonał analizy szeroko poj-
mowanego wychowania w kontekście różnorodnych uwarunkowań. Podej-
mował refleksję nad wychowawczymi funkcjami szkoły, prawidłowościami 
wychowania jako zjawiska społecznego i jego względności. Do najbardziej 
znanych Jego publikacji można zaliczyć: Wychowanie wobec problemów współ-
czesności (WSP, Zielona Góra 1991); Aktuelle Probleme der Pedagogik in Polen 
(red. J. Materne, Pulheim 1997); Pedagogika socjalna. Systematyzacja zagad-
nień i pojęć (Wydawnictwo Mater, Szczecin 1999).

2 J. Materne, Pedagogika ogólna a ogólna nauka o wychowaniu, w: Rozwój pedagogiki ogólnej. 
Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, red. A. Bogaj, Wydawnictwo Akademii 
Świętokrzyskiej, Warszawa–Kielce, s. 124–135.
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Wypromował pięciu doktorów, recenzował rozprawy doktorskie, reda-
gował opinie naukowe i ekspertyzy, głosił wykłady na konferencjach w Polsce 
i w Niemczech. Interesował się aktywnością społeczną nauczycieli, przemia-
nami systemu kształcenia nauczycieli, pedagogika niemiecką. Pogłębiając 
wiedzę z zakresu pedagogiki niemieckiej, nawiązał współpracę z profesora-
mi: Clemensem Menze (Uniwersytet w Kolonii), Friedhelmem Zubke (Uni-
wersytet w Getyndze), Ernstem Uhe i  Norbertem Weberem (Uniwersytet 
Techniczny w Berlinie). Ważnym osiągnięciem Jerzego Materne, populary-
zującym dorobek niemieckiej pedagogiki ogólnej, było przetłumaczenie i wy-
danie – razem z synem – Wojciechem P. Materne, pierwszego tomu Pojęć 
pedagogicznych, pod redakcją Dietera Lenzena3. Choroba Profesora i wysokie 
wymagania stawiane sobie oraz Jego przedwczesna śmierć przerwały pracę 
nad kolejnymi tomami tłumaczeń.

Profesor Jerzy Materne był człowiekiem odważnym, zadziwiał odwagą 
życia i odwagą umierania, przeciwstawiał się wszystkiemu, co nie sprzyja-
ło budowaniu etosu środowiska naukowego. Nie akceptował konformizmu 
i poprawności politycznej, nie popierał wszechwładztwa instytucjonalnych 
zarządzeń. Zdecydowanie i radykalnie wyrażał swoje zdanie, czym narażał 
się na wykluczenie z różnych środowisk uczelnianych i naukowych. W swojej 
pracy naukowej i kontaktach z innymi ludźmi był człowiekiem autentycznym 
i szczerym, zadziwiał swoje środowisko prostotą oceny sytuacji, właściwym 
jej określeniem i specyficznym poczuciem humoru. Zależało Mu na jakości 
życia akademickiego, dążył do budowania wspólnoty akademickiej, był or-
ganizatorem otwartych zebrań naukowych. W ostatnich miesiącach swojego 
życia intensywnie pracował naukowo i dydaktycznie. Na początku czerw-
ca 2006 roku dokonywał jeszcze wpisów do studenckich indeksów. Zmarł 
21 czerwca 2006 roku.

Katarzyna Szumilas tak wspomina swojego Promotora i Kierownika: 

Mówiliśmy o Nim zawsze „Profesor”. Żadne inne określenie nie oddawało 
lepiej Jego osobowości. Niezwykle pracowity, zdyscyplinowany, punktualny 
i rzetelny. Na pierwszym miejscu stawiał zawsze naukę, której oddawał się 
z pasją i zamiłowaniem. Nie tolerował bylejakości i tandety w żadnej przestrze-
ni życia. Esteta o wysublimowanym poczuciu humoru, mistrz trafnej, ciętej 

3 Podstawowe pojęcia pedagogiczne. Agresja–Interdyscyplinarność, red.  D.  Lenzen, tłum. 
J.F. Materne, P.W. Materne, Wyd. Mater, Berlin–Szczecin 2004.
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riposty i puenty. Cytujemy Go zresztą po dziś dzień, pamiętamy i przestrzega-
my nawzajem, by „talerza z zupą nie mylić”. Poświęcał nam swój czas, ale w za-
mian żądał rzetelnej roboty naukowej, z wykonania której drobiazgowo rozli-
czał. Nic w Jego oczach nie usprawiedliwiało złego wykonania pracy. Złościł 
się wtedy i bezlitośnie wytykał popełnione błędy. Baliśmy się Go i podziwiali 
zarazem. Zresztą uczucie szacunku i estymy towarzyszyło nam często – gdy 
Profesor zaczynał przedstawiać swoje rozumienie jakiegoś problemu nauko-
wego, odnosiliśmy szczególne wrażenie obcowania z kimś ponadprzeciętnym. 
Należał do „tych niepokornych”, był człowiekiem o silnym charakterze, jasno 
sprecyzowanych poglądach i mocnym kręgosłupie moralnym. Obcy, a wręcz 
obmierzły był Mu wszelki blichtr i działanie na pokaz. Jerzemu Materne nie 
zależało na karierze czy zdobyciu władzy. Dążył natomiast do stworzenia me-
tapedagogiki. Porządkowanie, systematyzowanie terminów i pojęć, doprowa-
dzanie do syntez i uogólnień stało się w pewnym momencie istotą Jego pracy 
naukowej. Dla swoich podopiecznych był autorytetem moralnym – do dzisiej-
szego dnia, w obliczu trudnych decyzji i wyborów zastanawiamy się, jak Pro-
fesor Materne by w takiej sytuacji postąpił. Był wreszcie człowiekiem, którego 
się często wspomina i za którym się tęskni, i przy różnych okazjach powtarza 
w duchu: szkoda, że Ciebie tu nie ma, Profesorze.

Elżbieta Magiera
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Wacław Mejbaum
(1933–2002)

Non serviam

Profesor Wacław Mejbaum – pierwszy dy-
rektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, to w polskiej filozofii i humanistyce 
postać niezwykła. Na niezwykłość tę składają 
się wszechstronne zainteresowania, doskonałe 
interdyscyplinarne wykształcenie i przygotowa-
nie zawodowe, precyzyjna umysłowość erudyty, 
zdolności organizatorskie, ale także ekscen-
tryczny styl życia i niechęć do podporządko-
wania się konwenansom, co czyni zeń w jakimś 
sensie filozofa ze starożytnej legendy, fascynują-
cego zarówno dla początkujących sympatyków 
filozofii, jak i doświadczonych uczestników 
oficjalnego naukowego życia. Obok wielu wy-
bitnych zdolności Wacław Mejbaum obdarzony 
był także rzadkim darem budzenia prawdziwe-
go przywiązania i przyjaźni. Otaczało go grono 
licznych przyjaciół, uczestników formalnych 
i nieformalnych spotkań, które organizował 
spełniając się doskonale także w towarzyskim 
dyskursie.

Osobie i poglądom Profesora Mejbauma 
został poświęcony szesnasty numer „Nowej 
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Krytyki”1, w którym zamieszczono szkic biograficzny, stanowiący zasadniczo 
próbę biografii intelektualnej, autorstwa długoletniego przyjaciela i współ-
pracownika – Henryka Hadrysia2, bibliografię ważniejszych prac naukowych 
oraz wiele artykułów wybitnych przedstawicieli polskiej filozofii i nauk hu-
manistycznych, nawiązujących ideowo do twórczości Mejbauma. Informacje 
i opinie zawarte w „Nowej Krytyce” stanowią dla nas jedno z podstawowych 
źródeł, a także ważny punkt odniesienia. 

Życie i dzieło

Wacław Mejbaum urodził się we Lwowie, 3 września 1933 roku. Ojciec – Wa-
cław Mejbaum senior był uznanym historykiem, nauczycielem i działaczem 
oświatowym, czynnym członkiem Narodowej Demokracji; matka – Maria 
Waleria z domu Deryng, uczyła śpiewu i gry na fortepianie. Wacław był trze-
cim i najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Jego starszy brat zmarł w dzie-
ciństwie, najstarsza siostra, prof. Wanda Mejbaum-Katzenellenbogen została 
wybitną uczoną, specjalistką w dziedzinie analityki biochemicznej i bioche-
mii. Edukację rozpoczętą we Lwowie, Wacław kontynuował w Krakowie, 
Wrocławiu i Wałbrzychu, gdzie po wojnie osiadła rodzina Mejbaumów. Stu-
dia I stopnia, w dziedzinie fizyki, ukończył w roku 1953 na Uniwersytecie 
Wrocławskim, studia magisterskie – z zakresu filozofii – w roku 1955 na Uni-
wersytecie Warszawskim. Jak dokładnie przedstawia Henryk Hadryś, pracę 
zawodową rozpoczął w roku 1956 w Katedrze Podstaw Marksizmu-Lenini-
zmu na Politechnice Wrocławskiej, skąd wkrótce przeniósł się do Instytutu 
Filozofii, Socjologii i Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym praco-
wał do 1973 roku. W tym czasie doktoryzował się – w roku 1965, na podsta-
wie rozprawy Wielkość fizyczna i doświadczenie i habilitował – w roku 1972, 
na podstawie rozprawy Rekonstrukcja teorii odbicia w dziedzinie postrzegania 
zmysłowego. W latach 1974–1983 był docentem w Instytucie Filozofii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, kierował także utworzonym przez siebie Zakładem 
Metodologii Nauk w Instytucie Nauk Społecznych Politechniki Wrocław-
skiej. Od 1984 do 1985 roku pełnił funkcję dyrektora tegoż Instytutu, zaś 

1 Szczecin 2004.
2 Dr hab. Henryk Hadryś (1950–2003) kierował do roku 2003 Zakładem Filozofii Nauki 
w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.
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we wrześniu 1985 roku, z gronem współpracowników, przeniósł się do nowo 
utworzonego Uniwersytetu Szczecińskiego, organizując Katedrę Filozofii 
i kierując nią do 1992 roku. W roku 1998 powstał na Uniwersytecie Szczeciń-
skim Instytut Filozofii, którym kierował do śmierci. Decyzją Prezydenta RP, 
w roku 1989 Wacław Mejbaum uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwy-
czajnego nauk humanistycznych, w roku 1994 zaś tytuł profesora zwyczaj-
nego. Skuteczna organizacja działalności naukowej i instytucji naukowych 
stanowiła zatem istotną część pracy Profesora Mejbauma, do czego dołączyć 
należy także organizację głośnej Ogólnopolskiej Szkoły Metodologicznej 
w latach 1975–1981 oraz wiele interdyscyplinarnych sympozjów i spotkań 
w okresie późniejszym.

Profesor Wacław Mejbaum zmarł po ciężkiej chorobie w Szczecinie 
24 listopada 2002 roku.

Dorobek naukowy Wacława Mejbauma obejmuje autorstwo i współau-
torstwo  dwudziestu rozpraw, skryptów i monografii (z czego trzy nieopubli-
kowane), autorstwo ponad osiemdziesięciu artykułów naukowych oraz liczne 
eseje, teksty publicystyczne i polemiczne z zakresu filozofii, nauki i szeroko 
pojętej kultury i literatury. Szczególne miejsce zajmuje twórczość literacka, za-
owocowała ona jednym zaledwie tomikiem poezji, który jednak na określenie 
„kultowy” zasługuje w stopniu o wiele większym, niż to się zwykle przyjmuje. 
Henryk Hadryś w swej biografii intelektualnej Wacława Mejbauma dzieli 
jego twórczość na trzy etapy ze względu na dominację określonej problematy-
ki filozoficznej w każdym z wydzielonych okresów: „Etap pierwszy, trwający 
do końca lat siedemdziesiątych, zdominowany jest przez problematykę nie 
tylko teoriopoznawczą, ale przede wszystkim przez filozofię nauki, i to przez 
filozofię mocno zmatematyzowanych nauk przyrodniczych”3. Etap drugi, do 
początku lat 90. ubiegłego stulecia, to okres zainteresowania filozofią historii. 
I wreszcie etap trzeci i ostatni to okres powrotu do teorii poznania, w której 
pojawia się zainteresowanie problematyką wartości i języka. Choć podział 
taki ma swoje podstawy i uzasadnienie, ze swej strony zaproponujemy cha-
rakterystykę odmienną.  

W polskiej filozofii powojennej występują, konkurują ze sobą i spie-
rają się, a nawet walczą, ale także, do pewnego stopnia i w pewnych za-
kresach, nakładają się na siebie dwa ważne nurty i dyskursy filozoficzne: 

3 H. Hadryś, Wacław Mejbaum – zarys biografii, „Nowa Krytyka” 2004, nr 16, s. 13.
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pozytywistyczny scjentyzm oraz marksizm, a także ich rozmaite „derywaty”. 
W pewnych okresach dominuje spór, w innych zaznacza się przewaga jed-
nego z nurtów, co także wiąże się z ważnymi wydarzeniami polskiej historii 
politycznej. Ten właśnie „układ” określa pole twórczości Wacława Mejbau-
ma, a rzeczą charakterystyczną i niecodzienną jest fakt, że świadomie prze-
mierza on obydwa dyskursy jednocześnie, łączy ich elementy, wykorzystuje 
zalety i zwalcza słabości śledząc na bieżąco myśl swojego czasu. Na pytanie 
zatem: kim był Wacław Mejbaum jako filozof? zaryzykujemy odpowiedź na-
stępującą: był marksistą i scjentystą jednocześnie, był marksizującym scjen-
tystą i scjentystycznym marksistą. Obydwa nurty stanowią „atrybuty” Jego 
filozofii, choć oczywiście przedmiot zainteresowania i problematyka podlega 
zmianom i ewolucji4. Proponujemy więc spojrzenie na twórczość filozoficzną 
Wacława Mejbauma kolejno „z punktu widzenia scjentyzmu” i „z punktu wi-
dzenia marksizmu” pamiętając, że – i tu posłużymy się metaforą zaczerpnię-
tą od adwersarza Wacława Mejbauma Leszka Kołakowskiego – opisywał on 
świat patrząc nań „obojgiem oczu”. A może także czasami z ukrycia spoglądał 
i „trzecim okiem”…

W biografii każdego autora ważne miejsce zajmuje pierwsza książka. 
Pierwszą książką Wacława Mejbauma jest praca o charakterze popularyzator-
skim, w najlepszym rozumieniu tego określenia, Kłopoty z początkiem świata5. 
Praca stanowi krytyczną prezentację hipotez kosmologicznych wedle ówcze-
snego stanu wiedzy i zgodnie z obowiązującymi trendami myślowymi. Książ-
ka wyróżnia się precyzją, kompetencją i elegancją stylu i doczekała się dużego 
uznania i popularności. 

Problematyka nauki stanowi również zasadniczy temat twórczych do-
ciekań filozoficznych młodego autora, co wiąże się także ze specyfiką Jego 
wykształcenia. W napisanej wspólnie z S. Amsterdamskim i Z. Augustyn-
kiem rozprawie Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo6 i innych tekstach 
z tego okresu Wacław Mejbaum podejmuje próbę nowego określenia prawa 

4 Sam o sobie m. in. w szkicu krytycznym Literat cywilizowanego świata pisał: „W epistemo-
logii jestem realistą. (...) W filozofii nauki jestem zwolennikiem non-statement view, do któ-
rego wniosłem w Polsce pewien wkład. W aksjologii jestem zwolennikiem postemotywizmu 
oraz inspirowanej przez Marksa i Maslowa koncepcji »nadbudowy potrzeb kulturowych nad 
naturalnymi«. W filozofii społecznej wreszcie jestem »teoretycznym komunistą«, sens tego 
ostatniego terminu trzeba by eksplikować zbyt długo, abym się tu na to ważył”.
5 Wydanie I, Warszawa 1960, wyd. II, Warszawa 1962.
6 S. Amsterdamski, Z. Augustynek, W. Mejbaum, Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo, 
Warszawa 1964.
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nauki. Kolejno – i konsekwentnie – zajmuje się zagadnieniem rozwoju teo-
rii naukowych, poddając krytyce popularny w filozofii polskiej, szczególnie 
w latach 70. XX wieku, antykumulatywizm. Ważne miejsce w poszukiwa-
niach teoretycznych lat 70. i początku lat 80. zajmuje kwestia determinizmu 
i kauzalizmu7, co łączy się z intensywną aktywnością Profesora Mejbauma 
w dziedzinie metodologii nauk technicznych w czasie pracy na Politechnice 
Wrocławskiej. Wyrazem tej aktywności była nie tylko wspominana już Ogól-
nopolska Szkoła Metodologiczna, ale także wiele publikacji poświęconych 
problematyce metodologicznej8. Rozumienie metodologii nauk oraz filozofii 
nauki a także jej ocenę, szczególnie w wydaniu polskim, zawarł Wacław Mej-
baum w artykule recenzyjnym Ciasto z rodzynkami, zamieszczonym w „Stu-
diach Filozoficznych” w 1983 roku. Z uwagi na to, a także ze względu na 
dojrzałość niezwykłego stylu wypowiedzi Autora, o czym świadczy sam tytuł 
recenzji, tekst ten zasługuje na bliższą uwagę.

Ciasto z rodzynkami to recenzja zredagowanego przez Władysława Kra-
jewskiego tomu Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences, wyda-
nego w ważnej serii Boston Studies in the Philosophy of Sciences w 1981 roku. 
„Książka pomyślana jest jako przegląd naszego dorobku we wskazanej dzie-
dzinie dociekań filozoficznych” – pisze Mejbaum, dodając, że prestiżowa 
lokalizacja dzieła „zmusza recenzenta do zastosowania odpowiadających tej 
randze kryteriów oceny.”9 Choć zdarzają się chlubne wyjątki – tytułowe ro-
dzynki, polska filozofia nauk przyrodniczych poddana jest ocenie krytycznej, 
żeby nie powiedzieć, surowej. Autor wskazuje na pewne cechy charaktery-
styczne, a jednocześnie słabości polskiej myśli. Podkreśla jej autotematyzm, 
to znaczy ograniczenie się do analizy poglądów filozoficznych, z zupełną już 
marginalizacją poznania naukowego: „W ten sposób rzeczywistym przedmio-
tem badań autotematycznej filozofii nauki staje się praca wykonana niegdyś 
przez tych filozofów, których ciekawiły jeszcze sprawy tego świata, którzy 
traktowali filozofię jako wyraz chuci, nie zaś jako jej przedmiot jedynie”10. 

7 Por. W. Mejbaum, Determinizm i kauzalizm, Studia i Materiały Politechniki Wrocław-
skiej, Wrocław 1979.
8 Por. W. Mejbaum, Wybrane zagadnienia metodologii nauk technicznych i ich epistemologicz-
ne konsekwencje, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 2; tegoż (współautor A. Żukrowska), Wstęp do 
metodologii nauk empirycznych, Kraków 1985.
9 W. Mejbaum, Ciasto z rodzynkami, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 7, s. 169.
10 Tamże, s. 173.
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Autotematyzm ów – „uprawiany jawnie i bezwstydnie” stanowi w przekona-
niu Recenzenta wyraz ignorancji oraz braku poznawczych ambicji. 

Druga „osobliwość” i słabość polskiej filozofii nauki to jej „żenujący 
prowincjonalizm”. Określenie to Wacław Mejbaum rozumie w specyficzny 
sposób. Chodzi mianowicie o „wąski”, żeby nie powiedzieć „ciasny” charakter 
uprawianej teorii, a jednocześnie właściwą takiej ciasnocie bezkrytyczność. 
Polski prowincjonalizm w dziedzinie filozofii nauki ma, w przekonaniu Mej-
bauma, formę popperowską: 

Rozpoznaję w tym charakterystyczne cechy prowincjusza, który po przyby-
ciu do wielkiego miasta, zakochuje się beznadziejnie w najbardziej osławionej 
kurtyzanie, nie pozwalając sobie ani na chwilę namysłu, który pozwoliłby mu 
zorientować się lepiej w sytuacji rynkowej i dokonać wyboru stosownego do 
swojej kondycji. Ktoś mu kiedyś tego Poppera pokazał i wylansował, podejrze-
wam, że znaczną część winy ponosi tu Jerzy Giedymin. Jakkolwiek by było, 
miłość raz rozniecona, tli się ogniem niewygasłym11. 

Prowincjonalizm taki jest, jak wyżej, konsekwencją niedouczenia i nie-
wiedzy, o być może bardziej powszechnym charakterze. Być może także 
i poza naszym krajem „czytelnik Carnapa nigdy nie bywa czytelnikiem He-
gla”, stwierdza Mejbaum, co źle rokuje całej filozofii.

Trzecia ważna dolegliwość całej polskiej filozofii, a nawet kultury, to 
„brak poszanowania tradycji”. 

Dotknięta tą atrofią dyscyplina traci prawo do własnej autonomicznej historii, 
wyradza się w uporządkowany w czasie zewnętrznym ciąg doktoratów i habili-
tacji. W pewnym sensie wyzbywa się duszy, jej los uzależnia się całkowicie od 
zewnętrznej reanimacji. Jest to rodzaj „pół-życia”12. 

Przeszłość „fałszywą”, postuluje Wacław Mejbaum, należy przezwycię-
żyć, to co ważne, trzeba jednak kontynuować, anatema polityczna i ideolo-
giczna zaś nakładana bezrefleksyjnie na całe epoki skutkuje głównie dalszą 
prowincjonalizacją i marginalizacją filozofii i kultury. 

W Cieście z rodzynkami, obok wnikliwej charakterystyki filozofii pol-
skiej, danej, przypomnijmy, na początku lat 80. XX wieku, zawiera się także 
ważne rozróżnienie pomiędzy metodologią nauk a filozofią nauki. Ta pierwsza 

11 Tamże, s. 174.
12 Tamże, s. 175.
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to dyscyplina naukowa, względnie niezależna od założeń filozoficznych, po-
szukująca modeli badanych procesów. Modele takie mogą mieć wartość od 
tych założeń niezależną. Filozofia nauki z kolei stanowi „element składowy 
ogólniejszej koncepcji filozoficznej” a jej autonomia, przez filozofów nauki 
często ogłaszana, to po prostu „samoułuda”. Podkreślić przy tym należy, że 
już choćby z powyższych wypowiedzi wynika, iż wnikliwy teoretyk, metodo-
log, jak i filozof nauki, nie może, a przede wszystkim nie będzie chciał uciekać 
od decyzji filozoficznych i światopoglądowych. Nie sposób przecież oderwać 
rozważania nad nauką, jej prawami i rozwojem, od założeń epistemologicz-
nych, te z kolei stanowią część całościowej Weltanschauung. Tak oto filozof 
otwiera „drugie oko”, co w naszej prezentacji twórczości Wacława Mejbauma 
oznacza otwarcie nowej perspektywy: „z punktu widzenia marksizmu”.

Na niezwykle interesujące pytanie, jakie były drogi do marksizmu 
powojennych polskich filozofów i teoretyków społecznych można by przy-
puszczalnie uzyskać przynajmniej kilka odpowiedzi. Jak to zwykle bywa, 
niektóre wybory miały charakter wprost koniunkturalny. Jakaś część ludzi 
nauki prawdopodobnie przyjmowała istniejący dyskurs jako dany i „zadany”, 
uznając go za oczywistość w warunkach „zgody powszechnej”. Jest to pewnie 
postawa, która pojawia się o wiele częściej niż się przyjmuje. Nierzadko jed-
nak motywacje miały charakter społeczno-etyczny i polityczny i łączyły się 
z akceptacją i wspieraniem odbudowy i przemian społecznych w powojennej 
Polsce. Przypomnijmy, że poparcie dla tych przemian było powszechne, i to 
nie tylko wśród „marksistów”13. Można także założyć, że byli i tacy, których 
decyzje miały przede wszystkim charakter świadomych wyborów teoretycz-
nych, co oczywiście nie wyklucza społecznych i politycznych konsekwencji 
takich wyborów. W tym ostatnim przypadku kształtowały się stanowiska 
trwałe, niepodatne na społeczne i polityczne wpływy, na przemożny na-
cisk „rzeczywistości”. Wiele wskazuje na to, że taka właśnie była droga do 
marksizmu Wacława Mejbauma, co jednocześnie wyjaśniać może Jego poli-
tyczne decyzje14 oraz konsekwencję poglądów. 

13 W 1957 r., w warunkach kryzysu politycznego i ideowego pisał J. Chałasiński: „Ale inte-
lektualiści, którzy mimo wszystko poszli gościńcem i nie wahali się głosić, że ten błotnisty 
gościniec historii Polski Ludowej wiódł do socjalizmu, mieli rację”, J. Chałasiński, Drogi 
i bezdroża socjalizmu w nauce polskiej, „Kultura i Społeczeństwo” 1957, nr 1, s. 22.
14 Wacław Mejbaum został wykluczony z PZPR w 1968 r. w konsekwencji przeprowadzonej 
publicznie krytycznej interpretacji polityki ówczesnych władz. W 1984 r. wstąpił do PZPR 
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Marksizm, a konkretnie marksistowska epistemologia (teoria odbicia) 
pojawia się w twórczości Mejbauma bardzo wcześnie, w polemice z neopo-
zytywistyczną koncepcją poznania, w krytyce jej ograniczeń. Sprawom tym 
poświęcone są artykuły zamieszczane w „Studiach Filozoficznych” od końca 
lat 60. XX wieku oraz opracowania późniejsze15. Zainteresowania epistemolo-
giczne mają w twórczości Wacława Mejbauma charakter trwały i z tą właśnie 
problematyką wiązał on swe plany. W rozprawie Materializm subiektywny. 
Zarys epistemologii marksistowskiej z roku 2002, będącej rozszerzoną wersją 
pracy wydanej w roku 1990, pisał: 

Powinno być wyraźnie powiedziane, że zarysowaną w tym eseju rekonstrukcję 
epistemologii Marksa traktuję jako wstępne stadium pracy zmierzającej do 
wyłożenia własnej koncepcji filozoficznej. Zapowiadanie w tym miejscu planu 
całości byłoby przedsięwzięciem niewczesnym16. 

Realizację tych planów uniemożliwiła choroba i śmierć, można jednak, 
na podstawie całej twórczości, a przede wszystkim Materializmu subiektyw-
nego dokonać próby wskazania na charakterystyczne własności tego episte-
mologicznego projektu. O najważniejszej sprawie Wacław Mejbaum pisze już 
we wstępie szkicu: 

W danej interpretacji epistemologia marksowska rekonstruowana jest jako epi-
stemologia subiektywna. Rozumiem przez to, że całość rozważanej epistemolo-
gii rozważana jest w kartezjańskim schemacie przedmiotowo-podmiotowym, 
przy czym podmiot pojmowany jest na ogół jako konkretna osoba ludzka17. 

Autor dodaje, że decyzja ta oznacza niezgodę na rozwiązania ponadpod-
miotowe czy antypodmiotowe, tak w marksizmie, jak i w innych koncepcjach 
filozoficznych ostatniej epoki. Wyraża on przekonanie, że możliwości reali-
zacji takiego zamierzenia wynikają z założeń teorii Marksa i jego następców, 
zostały jednak, wskutek splotu niekorzystnych okoliczności, zahamowane.

ponownie, co, jak można przypuszczać, spowodowane było stabilnością poglądów filozoficz-
nych, ale także postawą krytyczną wobec działań i mniemań powszechnych.
15 Por. W. Mejbaum, Idealistyczne założenia neopozytywizmu, „Studia Filozoficzne” 1969, 
nr 4; tegoż, Rekonstrukcja teorii odbicia w dziedzinie postrzegania zmysłowego, „Studia Filozo-
ficzne” 1971, nr 3; Współczesna teoria poznania, Wrocław 1979.
16 W. Mejbaum, Materializm subiektywny. Zarys epistemologii marksistowskiej, Wrocław 2002, 
s. 11.
17 Tamże.
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Marksistowska epistemologia, zgodnie z interpretacją Mejbauma, wy-
maga przyjęcia pewnych założeń i szczegółowego opracowania kilku pod-
stawowych kwestii. Do założeń tych należą: materializm teoriopoznawczy 
i konkretyzm, szczegółowo opracować zaś trzeba teorię prawdy i teorię prak-
tyki. To, co najistotniejsze, a jednocześnie najbardziej dyskusyjne, w na-
szym przekonaniu zawiera się w rozważaniach poświęconych teorii odbicia. 
W największym skrócie, teoria odbicia zakładająca, że poznanie to relacja 
przedmiotowo-podmiotowa, w której „podobieństwo jest, w praktyce, roz-
strzygającym kryterium wierności odbicia zmysłowego”18, szczególnie wobec 
przyjętej przez Autora koncepcji podmiotowości, powoduje klasyczne trud-
ności ze stwierdzeniem owego podobieństwa. W pracach wcześniejszych Wa-
cław Mejbaum wprowadził instancję „kontrolera” w celu rozwiązania owego 
klasycznego problemu19, status tej instancji w ramach przyjętej relacji teorio-
poznawczej był jednak dość problematyczny. W Materializmie subiektywnym 
„kontroler” nie pojawia się już, mowa jest natomiast o „kontroli”, czy w ogóle 
„praktyce”. W związku z tym jednak powstaje pytanie, czy nie zostaje naru-
szona integralność samej teorii odbicia, czy, mówiąc inaczej, filozofię spo-
łecznej praktyki da się wyprowadzić albo nawet pogodzić z tak rozumianą 
koncepcją opartą na relacji: przedmiot–podmiot? 

Problematyka epistemologiczna, choć w naszym przekonaniu kluczo-
wa i powodująca najżywszy odzew, nie wyczerpuje owej perspektywy mark-
sistowskiej. Wacław Mejbaum podejmuje też inne tematy, wśród których 
wskazać można kwestię socjalizmu lokalnego20 czy próbę wprowadzenia do 
marksistowskiej teorii rozwoju społecznego pojęcia procesu niestacjonarne-
go21. Zagadnienia te stanowią wyraz zainteresowania Autora problematyką 
historii i przyszłości. Także twórczość Wacława Mejbauma z ostatniego okre-
su, w tym prace napisane z małżonką – Aleksandrą Żukrowską, których pro-
blematykę określić można jako przynależną do szeroko pojętej filozofii kul-
tury, w istotnej mierze związana jest z przyjętymi wcześniej rozwiązaniami. 
O ważnej pracy Zwierzęta zdenaturowane. Wstęp do antropologii filozoficznej 
z roku 2000 pisze w „Nowej Krytyce” Krystyna Zamiara: 

18 Tamże, s. 73.
19 Por. W. Mejbaum, Przedmiot – podmiot – kontroler, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 4.
20 Por. W. Mejbaum, Komunizm a lokalny socjalizm, „Studia Filozoficzne” 1985, nr 11–12.
21 Por. W. Mejbaum, Filozofia procesów niestacjonarnych, „Nowa Krytyka” 1991, nr 1.
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Przedmiotowe rozważania o człowieku i kulturze, chociaż nie w pełni usyste-
matyzowane, spaja… określony filozoficzny punkt widzenia. Nietrudno go zi-
dentyfikować zwłaszcza tym, którzy znają twórczość naukową wymienionego 
na pierwszym miejscu współautora analizowanej książki – Wacława Mejbau-
ma. Jest to punkt widzenia „materializmu subiektywnego” – autorskiego ujęcia 
różnorakich zagadnień filozoficznych, kształtującego się w wyniku krytycz-
nej analizy zwłaszcza dorobku klasyków marksizmu, zestawianego jednakże 
z dziełami wybitnych filozofów spoza tej tradycji22.

Problematyka filozofii kultury nie jest jednak w twórczości Wacława 
Mejbauma czymś zupełnie nowym. Prawdziwy czytelnik i znawca literatu-
ry – w dziedzinie tej upatrywał także wyraz poglądów i konfliktów filozo-
ficznych, czemu dawał wyraz w analizach i eseistyce literacko-filozoficznej. 
Wskazać tu można choćby szkic Porachunki z Camusem z roku 197023 czy 
sławny zbiór esejów Amor fati z roku 198324. W esejach, ale także wierszach, 
zamieszczonych w tomiku Świnia na sośnie25 własne poglądy filozoficzne wy-
rażał w literackiej, niezwykle osobistej (czasem kontrowersyjnej – dodajmy) 
formie. Słowa przytoczone poniżej mogą być tego doskonałym przykładem: 
„O, zetknięcia wy intymne / Z materialnym światem rzeczy / O poznanie 
obiektywne / Kogóż czar Twój nie urzecze?”26 I jeszcze: „Czy świat jest roz-
strojony, czy ja jestem dureń / O tym rozstrzygać nie chcę, albo też się boję 
/ Jakby co się zdarzyło no to stanę murem / To jest moją nadzieją i honorem 
moim”27.

Zakończenie i podsumowanie rozpoczniemy od myśli, która towarzy-
szy, być może, czytelnikom prac Wacława Mejbauma, badaczom i znawcom 
polskiej filozofii współczesnej. Chodzi tu mianowicie o poczucie niedosytu, 
wynikające z pewnego rozproszenia i niedookreślenia myśli, a może także 
z braku opus magnum, co charakteryzuje niekiedy twórczość polskich my-
ślicieli. Doświadczywszy owego uczucia badacz winien jednak postawić so-
bie pytanie o zasadność i racje swego pragnienia, zgodnie z freudowskim 

22 K. Zamiara, Czym jest lub może być koncepcja filozoficzna? Uwagi na marginesie „Zwierząt 
zdenaturowanych” Mejbauma i Żukrowskiej, „Nowa Krytyka” 2004, nr 16, s. 65.
23 „Odra” 1970, nr 9.
24 Wydawnictwo Literackie, Kraków 1983.
25 Wydanie I, nakładem Akademickiego Ośrodka Teatralnego „Kalambur”, Wrocław 1978; 
wydanie II, uzupełnione o nekrotyki, Warszawa 1992.
26 Erotyki XV–XVII, w: Świnia na sośnie, wyd. II cyt., s. 24.
27 Erotyk V, tamże, s. 14.
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postulatem, by winy poszukiwać w sobie, to znaczy we własnym metafizycz-
nym pragnieniu „ostatecznego uporządkowania świata”. O pragnieniu tym 
powiedziano już chyba wszystko w antymetafizycznie zorientowanej filozofii 
ostatniego półwiecza (i jeszcze wcześniej). Dla naszych rozważań oznacza to, 
że wielowymiarowy kształt filozofii Wacława Mejbauma, jej interdyscypli-
narność, a szczególnie „międzydyskursywność”, charakter otwarty i, rzec 
można, nerwowy, to prawidłowość i konieczność w sensie takim, jaki wyzna-
czają „warunki obiektywne”, to znaczy epoka, którą można bez wahań na-
zwać przejściową, przy czym na myśli mamy przejście od nowoczesności do 
ponowoczesności, a także „warunki subiektywne”, to znaczy dokonane przez 
filozofa wybory teoretyczne. Tej właśnie epoki był Wacław Mejbaum uczest-
nikiem i świadkiem, a Jego niezwykłe wybory świadectwu temu i uczestnic-
twu nadały postać oryginalną.

Ewa Kochan
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Juliusz Mikołajski
(1901–1987)

Profesor dr Juliusz Mikołajski urodził się 
6 marca 1901 roku w Wągrowcu. Był to czło-
wiek dzielny i prawdziwy patriota, miłość do 
Ojczyzny zaświadczający czynem. Gdy wy-
buchło Powstanie Wielkopolskie, Juliusz uciekł 
z maturalnej klasy i wstąpił w szeregi powstań-
ców. W wojnie 1939 roku jako oficer artylerii 
Armii Poznań walczył w bitwie pod Bzurą. 
Ranny, dostał się do niewoli i całą wojnę spędził 
w oflagu w Murnau.

Po powrocie do Polski – od października 
1946 roku – Profesor Mikołajski działał w Szcze-
cinie jako zastępca rektora Akademii Handlo-
wej w Poznaniu, organizując jej szczeciński od-
dział. Dzięki Jego staraniom wyremontowano 
i adaptowano budynek przy ul. Mickiewicza 66, 
w wyniku czego inauguracja drugiego w dziejach 
uczelni roku akademickiego 1947/1948 odbyła 
się we własnym budynku. Profesor zorganizo-
wał, istniejącą do dziś, przychodnię akademicką 
przy al. Wojska Polskiego. W 1955 roku Juliusz 
Mikołajski otrzymał jako pierwszy pracownik 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego tytuł 
docenta, zostając jednocześnie kierownikiem 
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Katedry Geografii Transportu, w 1966 roku uzyskał tytuł profesora nadzwy-
czajnego. W czasie swej pracy na uczelni Profesor pełnił funkcje dziekana, 
prodziekana, w latach 1955–1971 był natomiast prawie nieprzerwanie pro-
dziekanem – kierownikiem Studium dla Pracujących.

Pracę naukową rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów, publiku-
jąc pierwsze artykuły już w 1925 roku. Początkowo Profesor zajmował się 
geografią fizyczną, później, zwłaszcza w okresie szczecińskim, głównym 
kierunkiem Jego zainteresowania stała się geografia ekonomiczna. Za swój 
szczególny obowiązek naukowy uważał konieczność badań nad regionem 
północno-zachodnim Polski, zwłaszcza zaś województwem szczecińskim, na 
temat którego opublikował około 20 prac. Wynikiem długoletnich badań 
była dwutomowa Geografia województwa szczecińskiego, cz. I – Środowisko 
geograficzne (1966), cz. II – Zarys geograficzno-ekonomiczny (1971). Za roz-
wój i upowszechnienie wiedzy o województwie Profesor Mikołajski otrzymał 
w 1969 roku nagrodę Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Profesor Juliusz Mikołajski opublikował wiele artykułów w czasopi-
smach zagranicznych w języku rosyjskim, angielskim i niemieckim. Pracę 
Polish seaports, their hinterlands and forelands referował na XX Międzynaro-
dowym Kongresie Geograficznym w Londynie w 1964 roku.

Do wyróżniających się prac Profesora należy zaliczyć jeszcze: O powsta-
niu pradoliny warszawsko-berlińskiej w granicach Polski (1927), Zarys fizjogra-
fii Pomorza (1929), Transport wodny w Polsce i jego problematyka geograficzna 
(1959), Baza aprowizacyjna Szczecina jako zagadnienie geografii komunikacji 
(1957), Zur verkehrsgeographischen Typologie der Binnenwasserstrassen (Hagen 
1958), Podział geograficzny ziemi szczecińskiej (1961), O metodach i problemach 
geografii transportu (Leningrad 1961). Za osiągnięcia naukowe i dydaktycz-
ne Profesor otrzymał trzy razy nagrodę indywidualną II stopnia Ministra 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 1967, 1971 i 1973 roku.

Profesor Juliusz Mikołajski działał aktywnie w wielu towarzystwach 
nauko wych, był członkiem zwyczajnym Szczecińskiego Towarzystwa Na-
ukowego, Instytutu Zachodnio-Pomorskiego, Polskiego Towarzystwa Eko-
nomicznego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego Oddział 
Szczeciński zorganizował w 1947 roku i którego był wieloletnim przewod-
niczącym.

Profesor Mikołajski był odznaczony: Komandorskim Krzyżem Orde-
ru Odrodzenia Polski, Kawalerskim Krzyżem tego Orderu, Wielkopolskim 
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Krzyżem Powstańczym, Odznaką XXX-lecia PRL, Odznaką Gryfa Pomor-
skiego, Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego, 
Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Złotą Odznaką Po-
litechniki Szczecińskiej. Został członkiem honorowym PTG.

W 1971 roku Senat Politechniki Szczecińskiej nadał Profesorowi Medal 
25-lecia za zasługi na polu dydaktyki i nauki w zakresie geografii gospo-
darczej, w szczególności Pomorza Zachodniego. Profesor Mikołajski został 
w 1975 roku wpisany do Księgi Zasłużonych dla Województwa Szczeciń-
skiego.

Profesor Juliusz Mikołajski miał głęboką i wszechstronną wiedzę. Mimo 
wielkich zasług był człowiekiem skromnym, niewiele mówił o sobie. Pozornie 
szorstki, w głębi duszy był człowiekiem dobrego serca, życzliwym ludziom, 
zwłaszcza studentom, którym nigdy nie chciał zaszkodzić.

Profesor Mikołajski był z tej generacji profesorów, która niestety już 
odeszła, a o której liczne roczniki studentów opowiadały, niekiedy przesadzo-
ne lub wymyślone, zdarzenia, anegdoty – „różne różności”. Rosła legenda. 
Warto przypomnieć kilka z tych zdarzeń. Profesor, zwłaszcza na egzaminie, 
był groźny. Mógł – i robił to – nakrzyczeć na studenta, choć na ogół nie robił 
mu krzywdy. Często taki skrzyczany wychodził z sali w przekonaniu, że oblał 
i na korytarzu – po zajrzeniu do indeksu (Profesor wpisywał ocenę tak, że 
egzaminowany tego nie widział i oddawał indeks zamknięty), okazywało się, 
że jest to ocena dobra.

Groźny profesor powodował, że studenci miewali większą tremę niż 
zazwyczaj. Zdarzały się w związku z tym wesołe zdarzenia. Pierwsza część 
egzaminu polegała na pokazywaniu na mapie, a przy tej okazji Profesor zada-
wał pytania nie tylko z geografii. Znana jest słynna „laska” (która u Profesora 
oznaczała wskaźnik). Stojący przy mapie usłyszał: panie, ALASKA – poka-
zywał palcem („oburzające, jak można brudzić palcem mapę!”) półwysep, co 
Profesora doprowadzało do irytacji i coraz głośniej powtarzał swoją „a laskę”, 
nim biedak zorientował się, że chodzi o zwykły kijek do pokazywania na 
mapie. Kiedyś student pokazywał łowiska tuńczyków i Profesor zapytał, jak 
duża jest ta ryba. Student pokazał rękoma jakieś 30 centymetrów, ale pod 
groźnym wzrokiem Profesora rozszerzył ręce aż do całkowitego ich wyprosto-
wania, na co Profesor łaskawie stwierdził: „no, może być”.
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Pytania z tzw. wiedzy ogólnej przynosiły też zaskakujące odpowiedzi. 
Na pytanie: „kto to Ilja Erenburg” padła odpowiedź – „kochanka Hitlera!” 
„Co to jest Cu, cuprum” – „owoc palmy kokosowej!”

Na drodze przez egzaminacyjną mękę koszmarem były klimografy. Pa-
miętają je zapewne dobrze stare wiarusy z lat czterdziestych i roczniki po 
1956 roku. Dla innych wyjaśnię: były to wykresy, gdzie na osi odciętych 
oznaczono temperatury miesięczne, na osi rzędnych wysokości miesięcznych 
opadów. W to wszystko wrysowane były dwa owale oznaczające optimum 
klimatyczne dla pracy fizycznej i umysłowej białego człowieka. Za te klimo-
grafy Profesor został oskarżony o imperialistyczny determinizm geograficzny 
i podobno zaczął się już rozglądać za pracą poza uczelnią. Za pomocą kon-
kretnego wykresu na „ślepym” klimografie można było oznaczyć nie tylko 
klimat danego miejsca, ale i opowiedzieć o ludziach (rasie) tam mieszkają-
cych, uprawach, hodowli itp. A zidentyfikować klimograf było bardzo prosto: 
trzeba było znać tylko podstawowe typy klimatu i całą geografię świata! Nie-
wielu spełniało te wymogi, stąd wielokrotne powtarzanie egzaminu i strach 
przed klimografami.

Na egzamin wchodzi student ze znaczkiem AZS wpiętym w klapę ma-
rynarki. „Jaki sport pan uprawia?” „Jestem sprinterem”. „Tak? To ja wyrzu-
cam pański indeks [Katedra mieściła się na drugim piętrze], a jak pan wróci 
za dwie minuty – egzamin zdany”. Tę historyjkę, usłyszaną od studenta Aka-
demii Handlowej, opowiedziano Profesorowi. Odpowiedź była taka: „Nic 
podobnego, ale Barciński tak robił!28”

Zabawnych opowieści można by snuć jeszcze wiele. I także dlatego 
z szacunkiem wspominamy Profesora. 

Agnieszka Szewczyk

28 Prof. Florian Barciński, profesor Akademii Handlowej w Poznaniu, oddelegowany do 
Szczecina prowadził wykłady z geografii. 
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Włodzimierz Mozel
(1928–1983)

Zmarły 14 grudnia 1983 roku docent dr Wło-
dzimierz Mozel był nauczycielem akademickim 
zasłużonym dla rozwoju Wydziału Inżynie-
ryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki 
Szczecińskiej i całej uczelni. Odszedł od nas 
pełniąc funkcje wicedyrektora Instytutu Eko-
nomiki Przemysłu i kierownika Zakładu Eko-
nomiki Przemysłu.

Urodził się 14 maja 1928 roku w Łodzi. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 49 w tym 
mieście. Druga wojna światowa uniemożliwiła 
mu kontynuowanie nauki. W czasie okupacji, 
w latach 1942–1945, pracował jako robotnik 
w warsztacie samochodowo-motocyklowym 
Prussa w Łodzi. Od lutego 1945 roku konty-
nuował przerwaną naukę w II Państwowym 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym 
im. Gabriela Narutowicza w Łodzi. Świadec-
two dojrzałości uzyskał 18 maja 1948 roku. 
W tym samym roku rozpoczął studia na Aka-
demii Handlowej w Szczecinie. Studia ukoń-
czył w 1952 roku jako absolwent Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej w Szczecinie, która powstała 
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w 1950 roku po przekształceniu Akademii Handlowej w państwową wyższą 
szkołę zawodową o nowej nazwie. 

W latach 1952–1957 pracował w Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła 
w Szczecinie na stanowisku zastępcy dyrektora, a w latach 1957–1961 w Ko-
mitecie Miejskim PZPR w Szczecinie. Od 1959 roku rozpoczął pracę jako 
nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transpor-
tu Politechniki Szczecińskiej, w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przed-
siębiorstwa Przemysłowego (przekształconego w 1963 roku w Katedrę o tej 
samej nazwie).

Doktoryzował się na macierzystym wydziale Politechniki Szczecińskiej 
na podstawie dysertacji Ekonomiczne problemy rozmieszczenia zaplecza prze-
mysłowego szczecińskiej gospodarki morskiej, którą obronił 26 marca 1971 roku, 
uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych. Promotorem rozprawy był 
prof. dr Antoni Skowroński. Docentem został mianowany w 1973 roku.

Docent dr Włodzimierz Mozel był aktywnym uczestnikiem działalno-
ści instytutu, wydziału i uczelni. Wykazywał zawsze twórczą pasję naukowo-
dydaktyczną i organizatorską i pełne zaangażowanie w realizację podejmo-
wanych przedsięwzięć. Był autorem lub współautorem około 30 publikacji 
naukowych, w tym autorem jednej monografii; współautorem dwóch ksią-
żek, kilkunastu prac badawczych. Do ważniejszych publikacji naukowych 
można zaliczyć:

Pozyskiwanie zatrudnionych do współdziałania jako warunek skutecznego wyko-
rzystywania zasobów osobowych, w: Doskonalenie gospodarki czynnikiem 
osobowym w przedsiębiorstwie, TNOiK, Szczecin 1976.

Rozwój badań ekonomiki przemysłu jako jeden z warunków stymulowania wzro-
stu wydajności pracy, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Zeszyt 
Specjalny, Ekonomista nr 20, Szczecin 1976. 

Wstęp do prognozy uprzemysłowienia rejonu ujścia Odry, „Polska 2000” 1976, 
nr 1.

Podstawowe skutki aglomeracji przemysłu okrętowego w regionie szczecińskim, 
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 106, Prace Instytutu Eko-
nomiki Przemysłu nr 6 (współautor T. Madej), Szczecin 1978.

Specjalizacja i kooperacja jako czynnik wzrostu efektywności produkcji przemy-
słowej, Prace Instytutu Ekonomiki Przemysłu nr 10 (współautor T. Ma-
dej), Szczecin 1980.
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Ekonomiczna efektywność układu lokalizacji przemysłu okrętowego w rejonie 
ujścia Odry, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 219, Zeszyt 
Specjalny, Ekonomika nr 21 (współautor T. Madej), Szczecin 1982. 

Był promotorem trzech przewodów doktorskich. Wypromował wielu 
magistrów ekonomii i dyplomowanych ekonomistów.

W latach 1967–1975 kierował Punktem Konsultacyjnym Wydziału 
Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, a następnie Ośrodkiem Akade-
mickim w Gorzowie Wielkopolskim jako pełnomocnik Rektora Politechniki 
Szczecińskiej. Był inicjatorem przemiennych studiów inżynierskich organizo-
wanych przy współpracy z dyrekcją Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Go-
rzowie Wielkopolskim. 

Zasłużył się również w pracy społecznej i partyjnej m.in. jako prezes 
Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Szczeci-
nie, kierownik Wydziału Ekonomicznego KM PZPR, I Sekretarz Podstawo-
wej Organizacji Partyjnej PZPR PS, wiceprzewodniczący Rady Naukowej 
przy wojewodzie gorzowskim. 

Za zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej, organizatorskiej oraz 
społeczno-politycznej został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotą Odznaką TNOiK, odzna-
czeniami uczelnianymi i regionalnymi.

Odszedł w pełni sił twórczych jako zasłużony pracownik nauki, wzo-
rowy nauczyciel akademicki i wychowawca wielu roczników absolwentów. 
Szlachetny człowiek, przełożony, kolega i przyjaciel. Takim pozostanie trwale 
w naszej pamięci.

Grono współpracowników i przyjaciół
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Wiesława Orowicz
(1944–2013)

Dr hab. Wiesława Orowicz z domu Suchorab, 
urodziła się w rodzinie inteligenckiej 2 stycznia 
1944 roku w Lipniaku, w województwie lubel-
skim. Szkołę podstawową rozpoczęła w 1951 
roku. Był to okres powojenny i w tym czasie 
szkolnictwo dopiero się organizowało. Wieś 
Lipniak było małą miejscowością, nie było tam 
jeszcze szkoły, a najbliższa znajdowała się w od-
ległości 9 km, dlatego rodzice umieścili Wiesła-
wę u dalszej rodziny, aby we właściwym termi-
nie mogła rozpocząć naukę. Trzeba przyznać, 
że w związku z tym Wiesława miała smutne 
dzieciństwo, ponieważ przebywała z daleka od 
rodziców i rodzeństwa i bardzo za nimi tęsk-
niła. W kolejnych latach nauki zmieniała miej-
sca pobytu (i szkoły), zamieszkując najpierw 
u dziadków w Kodeńcu, następnie u wujostwa 
w Sosnowicy, wreszcie we Włodawie, tym ra-
zem z ojcem, który tam czasowo przebywał or-
ganizując we Włodawie Urząd Powiatowy. Był 
to stosunkowo najszczęśliwszy okres w Jej tuła-
czym dzieciństwie. W końcu siódmą i ostatnią 
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klasę SP ukończyła w 1958 roku w Parczewie, powiatowym mieście, w któ-
rym Jej rodzina zamieszkała wówczas na stałe.

Pomimo wielu uciążliwości życiowych i tęsknoty za bliskimi, Wiesława 
Orowicz uczyła się bardzo dobrze i wykazywała duże zdolności organiza-
cyjne. Szczególnie upodobała sobie działalność harcerską, do której to orga-
nizacji wstąpiła ucząc się we Włodawie. Była zaangażowaną harcerką i peł-
niła funkcję druhny zastępowej. Brała udział w licznych obozach i pracach 
społecznych harcerzy, podczas których otrzymywała różnorodne nagrody 
i wyróżnienia. Działalność ta była przez Nią kontynuowana podczas nauki 
w szkole średniej, którą rozpoczęła (1958 r.) w Liceum Ogólnokształcącym 
w Parczewie. Po dwóch latach nauki w Parczewie rodzice przenieśli Ją do 
Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim, w którym, ich zda-
niem, był wyższy poziom nauczania. Tam ujawniło się kolejne zainteresowa-
nie Wiesławy. W liceum w Tomaszowie Lubelskim funkcjonował folklory-
styczny zespół pieśni i tańca pod kierunkiem nauczycielki śpiewu. Wiesława 
Orowicz była utalentowana wokalnie, tak więc piosenka i taniec stały się Jej 
kolejnym hobby, które w ostatnich dwóch latach nauki w szkole średniej dało 
Jej wiele satysfakcji. Maturę zdała bardzo dobrze w 1962 roku, po czym pod-
jęła decyzję rozpoczęcia nauki w Policealnej Szkole Pielęgniarskiej w Nysie, 
ucząc się zawodu położnej. Po kilku miesiącach poczuła się rozczarowana 
tym zawodem i zrezygnowała z dalszej nauki. 

W 1963 roku podjęła decyzję złożenia dokumentów na studia rolnicze 
i po zdanym egzaminie wstępnym na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Szczecinie, przez kolejne 5 lat kontynuowała studia na tej uczelni, 
które ukończyła w 1968 roku jako mgr inż. rolnik. Już podczas nauki na pią-
tym roku studiów otrzymała propozycję od profesora zoologii – Linkego od-
bycia stażu asystenckiego w kierowanej przez niego Katedrze Zoologii WSR. 
Niestety, brak etatu uniemożliwił zatrudnienie Jej w tej Katedrze, natomiast 
(zamiennie) roczny staż asystencki odbyła pod kierunkiem dra hab. Leona 
Felińskiego w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Biochemii na organizowanym 
podówczas Oddziale Zootechnicznym WSR. W kolejnych latach w tej wła-
śnie Katedrze (utworzonego później Wydziału Zootechnicznego Akademii 
Rolniczej w Szczecinie) i pod kierunkiem merytorycznym prof. L. Felińskie-
go, Wiesława Orowicz przygotowała i obroniła swoją pracę doktorską.

Dr hab. Wiesława Orowicz prof. US rozpoczęła swoją pracę jako star-
szy wykładowca ze stopniem doktora nauk rolniczych. Przyjęto Ją na nowo 
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powołany Wydział Biologii i Nauk o Morzu do Zakładu Fizjologii Zwie-
rząt i Biochemii kierowanej wówczas przez prof. Alinę Joannę Hłyńczak. 
Prof.  Hłyńczak znała Wiesławę Orowicz prywatnie z okresu swojej pracy 
w Akademii Rolniczej, ceniła jako doświadczonego pracownika dydaktycz-
nego w zakresie fizjologii zwierząt, dlatego zaproponowała Jej przeniesienie 
do kierowanej przez siebie Katedry.

Wiesława Orowicz z wielkim zaangażowaniem zajęła się organizowa-
niem zajęć dydaktycznych z fizjologii zwierząt. Program zajęć dydaktycznych 
na kierunku biologii przewidywał ten przedmiot na III roku studiów, a w tym 
okresie przyjęto kandydatów dopiero na I rok. W ramach jednak współpracy 
międzywydziałowej, dla zapewnienia pensum dydaktycznego, Katedra otrzy-
mała zlecenie prowadzenia kilkutygodniowych zajęć z anatomii i fizjologii 
człowieka dla studentów kierunku pedagogika specjalna (studia dzienne i za-
oczne). Ćwiczenia miały charakter zajęć laboratoryjnych i były prowadzone 
na wzór zajęć dla studentów kierunków medycznych. Treści programowe 
przewidywały wykonywanie eksperymentów, m.in. na żabach, z których 
wypreparowane organy i preparaty służyły do pokazania studentom mecha-
nizmów funkcjonujących także w organizmie człowieka. Koniecznie więc 
należało pozyskać żaby, wykorzystywane też do zajęć z fizjologii człowieka 
w Instytucie Kultury Fizycznej, który funkcjonował na nowym Uniwersy-
tecie na prawach Wydziału. Z tegoż Instytutu przeniosła się na WBiNoM 
profesor A.J. Hłyńczak i jako dyrektor Instytutu Biologii tworzyła nową jed-
nostkę – Instytut Biologii z licznymi zakładami. W okresie organizowania 
Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi trzeba było pozyskać niezbędne środki 
na aparaturę, sprzęt i odczynniki. Prof. A.J. Hłyńczak zasugerowała i władze 
uczelni podjęły decyzję o konieczności przekazania części majątku z IKF-u, 
co jednak budziło duży sprzeciw. Stąd nawet przekazywanie przez nich żab 
na cele dydaktyczne Instytutu Biologii spotykało się z dużą niechęcią. Dla 
uniknięcia konfliktów trzeba było żaby „zdobywać” we własnym zakresie, to-
też dr Orowicz jechała na Głębokie, gdzie miała upatrzone miejsce bytowania 
żab, łapała je i przywoziła na zajęcia. Nie obowiązywała jeszcze wtedy Ustawa 
o ochronie zwierząt (z 21.08.1997), dlatego materiał dydaktyczny w tej posta-
ci stanowił najtaniej pozyskiwany „rekwizyt”. Ze względów humanitarnych 
żaby były bardzo oszczędzane, znieczulane, a uśmiercanie ich ograniczano 
do minimum. Wypreparowane organy, jak np. serce czy preparaty nerwo-
wo-mięśniowe były schładzane w płynie fizjologicznym i przechowywane 
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kilkadziesiąt godzin. Dr Wiesława Orowicz opowiadała o zaskoczeniu stu-
dentów pedagogiki specjalnej, kiedy po wyjęciu serca żaby z płynu fizjolo-
gicznego, gdzie było przechowywane drugi dzień, po podrażnieniu zaczęło 
się ono ponownie kurczyć. Takie eksperymenty działały na wyobraźnię stu-
dentów – chcieli koniecznie wiedzieć, jak to jest możliwe? Był to czynnik 
zachęcający do zgłębiania wiedzy fizjologicznej podanej w interesujący spo-
sób. Obecnie do tych celów służą filmy i prezentacje multimedialne, ale nie 
wzbudzają one już takich żywych reakcji studentów.

Sprzęt dydaktyczny, który przy dużym zaangażowaniu kierownika Ka-
tedry został przejęty z Zakładu Biomedycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
IKF użytkowany był zarówno do zajęć z fizjologii, jak i do innych przedmio-
tów. Dopiero w roku 1992, kiedy Zakład Fizjologii Zwierząt został połączony 
z Zakładem Fizjologii Człowieka IKF, prof. A.J. Hłyńczak przekazała temu 
Zakładowi dużą część sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć z fizjolo-
gii zwierząt dla studentów kierunków biologicznych, np.: mikroskopy szkol-
ne, kimografy, cewki indukcyjne, spirometry Barnesa, rtęciowe aparaty do 
mierzenia ciśnienia tętniczego, audiometr, stetoskopy i inne drobne przed-
mioty do preparowania. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Wiesławę 
Orowicz były przez Nią z pomocą pracowników technicznych starannie 
przygotowywane. Początkowe programy dydaktyczne zawierały 6-godzinne 
bloki ćwiczeń laboratoryjnych, które w pełni były wykorzystywane. Wiesła-
wa Orowicz potrafiła doskonale zorganizować czas pracy grupie studenckiej: 
najpierw była to tzw. wejściówka z teorii i metodyki rozpoczynanego ćwicze-
nia, potem było wydawanie sprzętu i żab do preparatyki, podział na dwu- 
lub trzyosobowe grupy robocze do jednego zestawu, wyznaczenie dyżurnych 
(2 osoby odpowiedzialne za to, aby stan sali i sprzętu po zakończeniu ćwiczeń 
był taki, jak przed ich rozpoczęciem, bowiem zajęcia rozpoczynała następna 
grupa). Przed rozpoczęciem części manualnej studenci byli odpytywani przez 
prowadzącego o cel i metody wykonywania konkretnego ćwiczenia i dopiero 
wtedy preparowali potrzebne narządy, wykonywali eksperymenty, dokony-
wali niezbędnych obliczeń, ewentualnie rysowali. Wszystko to musieli za-
pisać w zeszytach, ponieważ pod koniec ćwiczeń było zaliczenie połączone 
ze sprawdzaniem dokonanych zapisków i wyników, parafowane podpisem 
prowadzącego.

Po zakończeniu zajęć każdorazowo sprawdzane były przez dyżurnych 
tace z przyborami do preparowania i używany sprzęt (także ich czystość). 
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Takie postępowanie było konieczne z powodu „kolekcjonerskich” zapędów 
niektórych studentów. Mimo iż zajęcia z Wiesławą Orowicz były bardzo pra-
cochłonne, studenci cenili je za profesjonalizm, rzetelność, sprawiedliwą oce-
nę wiedzy i wielkie zaangażowanie osobiste.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny odznaczała się Doktor Orowicz 
wielką pracowitością, cierpliwością, dokładnością i ogromnym zaangażowa-
niem.

Sama pobierała krew od zwierząt w terenie, sama też pracowała w labo-
ratorium przy uzyskiwaniu surowicy, osocza, a następnie przy oznaczeniach 
biochemicznych. Wszystko to pochłaniało wiele godzin, często pracowała 
w laboratorium do późnych godzin nocnych, wykonując analizy do swojej 
pracy habilitacyjnej, którą podjęła po opublikowaniu większej liczby prac ba-
dawczych.

Badania eksperymentalne na zwierzętach mają to do siebie, że często 
nie są jednoznaczne, stąd wymagają cierpliwego powtarzania. Taka cierpli-
wość charakteryzowała Profesor Orowicz i tej cierpliwości uczyła ona coraz to 
nowe pokolenia studentów, a zwłaszcza studentki, które na kierunku biologii 
stanowiły większość. Magistrantki Profesor Wiesi Orowicz traktowały semi-
naria magisterskie i prowadzone przez Nią pracownie nie tylko jako szkołę 
pracy laboratoryjnej, ale też jako spotkania z Osobą wielce im życzliwą i słu-
żącą w razie potrzeby radą i pomocą. Profesor miała do nich iście matczyny 
stosunek, toteż przychodziły do Niej nie tylko w sprawach dydaktycznych, 
ale i z problemami osobistymi (rodzinnymi, zdrowotnymi itp.). Do końca 
swojej pracy na Wydziale Biologii Profesor Orowicz otrzymywała listy i karty 
z życzeniami z okazji Świąt i imienin od byłych magistrantów, nawet sprzed 
ponad 10 lat.

Profesor Orowicz odznaczała się szczególną dbałością i troską o książ-
ki i czasopisma. Często zdarzało się, że gdy nie znalazła na swoim miejscu 
na półce potrzebnej w danym momencie pozycji, poszukiwała jej do skutku 
u wszystkich osób w Katedrze, a czasem angażowała do tej roli pracownika 
Katedry, np. Bożenę Żukowską. Miało to dobre strony, ponieważ w ten spo-
sób przyzwyczajała wszystkich do niezwłocznego zwrotu pożyczonej książki 
a także i do tego, że u Niej zawsze można było znaleźć poszukiwaną po-
zycję, podczas gdy inni swoje często zawieruszali lub pożyczyli. Dotyczyło 
to zwłaszcza skryptów do ćwiczeń z fizjologii, tak często pożyczanych przez 
studentów w okresie, kiedy ksero było jeszcze nieosiągalne.
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Pozyskanie przez Katedrę Fizjologii dwóch grantów aparaturowych po-
zwoliło na zakupienie nowej aparatury i sprzętu (szczególnie spektrofotome-
tru UV-VIS i analizatora elektrolitów), a pozyskanie środków finansowych na 
badania własne i statutowe sprowokowały ambitną osobę, jaką była Wiesława 
Orowicz do przyspieszenia realizacji pracy habilitacyjnej Dynamika przemia-
ny lipidowej i mineralnej w ontogenezie bydła, której ukończenie i uzyskanie 
stopnia dra hab. w 2003 roku dało Jej awans na stanowisko profesora US. 

Oprócz opublikowania licznych prac naukowo-badawczych i popular-
no-naukowych (około 70) oraz trzech skryptów do ćwiczeń, Profesor Wie-
sława Orowicz uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach i sympozjach 
naukowych, głównie krajowych, ale dwukrotnie była też w Wilnie, gdzie pre-
zentowała wyniki kilku swoich prac. Była zaangażowana w prace Polskiego 
Towarzystwa Fizjologicznego (od 1970 r.) i Polskiego Towarzystwa Magne-
zologicznego, do którego należała od 1992 roku. Najbardziej jednak aktyw-
nie działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego US (od 1996) jako czło-
nek Zarządu Głównego, pełniąc jednocześnie funkcję tzw. męża zaufania na 
macierzystym Wydziale Nauk Przyrodniczych. Za działalność tę otrzymała 
Złotą Odznakę ZNP (1999). Działania w ZNP na rzecz koleżanek i kolegów, 
którzy zwracali się do Niej ze swymi problemami były, przy Jej życzliwym 
podejściu do ludzi i otwartości na ludzkie nieszczęścia, czymś całkiem oczy-
wistym, sama bowiem miała niełatwe życie i była zmuszona liczyć na pomoc 
innych, którą zresztą otrzymywała.

Jej osobiste trudności życiowe, z którymi zmagała się po śmierci męża 
wychowując samotnie dwóch synów (2 i 6 lat) sprawiły, że rozumiała i wi-
działa problemy innych osób, potrafiła im współczuć i spieszyć z pomocą. 
Zawsze była bardzo związana ze swoją rodziną, co było widać także dużo 
później, gdy oprócz synów miała także synowe i ukochane wnuki, o które 
się troszczyła i rozpieszczała, jak każda babcia. Często opiekowała się wnu-
kami, a gdy poszły do szkoły, pomagała w odrabianiu lekcji. Była mocno 
zapracowana, bowiem podejmowała także dodatkowe obowiązki typu studia 
podyplomowe, w ramach których zajęcia odbywały się w godzinach popołu-
dniowych i nawet w niedziele. Pomimo tak dużych obciążeń była pogodna, 
wręcz radosna, przez co łatwo zjednywała sobie przyjaciół, dla których zawsze 
znalazła czas i dobre słowo. W przyjaźniach była wierna i lojalna, toteż można 
było na Nią liczyć w różnych sytuacjach. Szczególną Jej cechą była wdzięcz-
ność, nikogo nie uraziła, a wręcz gasiła wszelkie spory międzyludzkie, jeśli 



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

304

powstawały w Jej obecności. Po prostu wszędzie widziała dobro. Znajomi 
zapraszali Ją na różne prywatne spotkania, imprezy czy rocznice, a grono Jej 
znajomych i przyjaciół zdawało się być nieograniczone. Na spotkania i uro-
czystości potrafiła gustownie się ubrać i nigdy nie przychodziła bez prezentu, 
choćby najskromniejszego. Lubiła mieć ładne i eleganckie ubrania i biżuterię, 
szczególnie srebrną z bursztynami, toteż otrzymywała je często w prezencie, 
ponieważ było wiadomo, że taki prezent zawsze będzie „trafiony”. 

Odeszła 14 kwietnia 2013 roku po ciężkiej chorobie, zostawiając po-
grążonych w smutku i żalu najbliższych oraz współpracowników i liczne gro-
no przyjaciół. Straciliśmy wspaniałą koleżankę, człowieka o wielkim sercu, 
życzliwego i zawsze uśmiechniętego, który czerpał radość z życia i tą radością 
dzielił się z ludźmi. Nie ma już wśród nas Pani Profesor Wiesławy Orowicz 
i trudno uwierzyć, że odeszła na zawsze. Nie chce się przyjąć do wiadomości, 
że musiała odejść tak wcześnie i tak nieoczekiwanie. 

Maria Brzezińska
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Janina Parafiniuk-Soińska
(1922–2012)

Janina Parafiniuk-Soińska studia magisterskie 
na kierunku pedagogika ukończyła na Uni-
wersytecie Warszawskim w 1958 roku, stopień 
doktora w dziedzinie pedagogiki uzyskała na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 1968 
roku, gdzie w 1976 roku otrzymała także sto-
pień doktora habilitowanego.

Profesor Janina Parafiniuk-Soińska zwią-
zana była z Uniwersytetem Szczecińskim od 
chwili jego powstania, tzn. od 1985 roku. 
Co  więcej, wzięła aktywny udział w długim 
i trudnym procesie jego powstawania jako 
przedstawicielka nauk humanistycznych.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1946 roku 
jako nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rusz-
kowie. Od 1949 roku pracowała w Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Szczecinie jako wizytator 
i kierownik oddziału szkolnictwa podstawowe-
go i jako szef sekcji Wojewódzkiego Ośrodka 
Doskonalenia Kadr Oświatowych. Współpra-
cowała ze środowiskiem, zwłaszcza w popula-
ryzacji wiedzy pedagogicznej (odczyty, referaty, 
prowadzenie dodatkowych zajęć dla nauczycie-
li). Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika 
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i recenzenta odczytów pedagogicznych przesyłanych do Okręgowego Ośrod-
ka Metodycznego. Była także konsultantem naukowym biuletynów „Na-
uczanie Początkowe” oraz członkiem zespołu specjalistycznego przy Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej.

Jej udział w kształceniu nauczycieli rozpoczęła praca na stanowisku 
zastępcy dyrektora I Studium Nauczycielskiego w Szczecinie (1961), a po-
tem wykładowcy i kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Początkowego 
w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Szczecinie (1968) oraz docenta i kierow-
nika Zakładu Dydaktyki Ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szcze-
cinie (1973). Pełniła również funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego 
w WSP w Szczecinie (1978–1985). Z chwilą powstania Uniwersytetu Szcze-
cińskiego powierzono Jej obowiązki dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psy-
chologii oraz kierownika Zakładu Dydaktyki Ogólnej. Stale uczestniczyła 
w ewolucyjnych przemianach swojej uczelni – od SN poprzez WSN i WSP, 
do Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez cały czas brała także aktywny udział 
w pracach wielu komisji senackich i wydziałowych. 

Jej dorobek naukowy jest bogaty. Obejmuje monografie, studia, roz-
prawy (6), artykuły i komunikaty naukowe (ponad 80), redakcję monografii 
(10), recenzje naukowe (26) oraz inne opracowania (raporty z badań, analizy 
i oceny programów nauczania, programy nauczania, informacje o reformie 
nauczania początkowego itp.).

Monografie, studia i rozprawy Jej autorstwa:

Przygotowanie dzieci do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, PWN, 
Poznań–Szczecin 1971.

Struktura i efekty samodzielnego studiowania, PWN, Warszawa–Poznań, 1976.
Studenci a kultura, PWN, Warszawa–Poznań 1986.
Samodzielne uczenie się w procesie dydaktycznym, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 1988.
Teoretyczne i empiryczne przesłanki doboru i układu treści kształcenia nauczy-

cieli, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994.
Zarys pedagogiki wczesnoszkolnej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1996.

Zainteresowania naukowe Profesor Janina Parafiniuk-Soińska ulokowa-
ła w dydaktyce ogólnej i pedagogice wczesnoszkolnej, w obrębie dwóch za-
gadnień: kształcenie nauczycieli w procesie studiów wyższych oraz cele, tre-
ści, proces, metody i organizacja kształcenia w klasach początkowych. Należy 
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podkreślić, że badania dotyczyły kategorii samodzielności, która stanowi bar-
dzo ważny, a zarazem oryginalny wymiar Jej twórczości naukowej. Opraco-
wała uniwersalny model samodzielnego studiowania-uczenia się. Niezwykle 
istotną dziedziną analiz i badań naukowych Profesor Parafiniuk-Soińskiej są 
także cele i treści kształcenia nauczycieli. W tym zakresie opracowała koncep-
cję, że teoretyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela stanowi intelektual-
ne podłoże działalności pedagogicznej, ale samo w sobie nie jest ani twórcze, 
ani skuteczne, staje się takim dopiero w zetknięciu z praktyką edukacyjną. 
Opracowaną koncepcję doboru i układu treści, nazwaną strukturalizmem 
funkcjonalnym, weryfikuje w badaniach i stwierdza, że jest to jedna z najlep-
szych koncepcji w tym zakresie, ponieważ integrując teorię wiedzy, teorie po-
znania i teorie zachowania, tworzy podstawę nie tylko doboru i układu treści, 
ale również organizowania procesu kształcenia. Ogólnie, prace Profesor Pa-
rafiniuk-Soińskiej dotyczące szkoły wyższej stanowią wykładnię określonej 
filozofii kształcenia, według której studiujący człowiek pracuje samodzielnie, 
w działaniu umiejętnie wykorzystuje wiedzę i doświadczenie, a jego działania 
są zarówno mądre, jak i prawe.

W drugim obszarze twórczości, tzn. pedagogiki wczesnoszkolnej, pod-
jęła badania dojrzałości szkolnej i uczyniła to w momencie (1964), kiedy nikt 
się tą problematyką w naszym kraju nie zajmował. Badała także funkcjo-
nowanie początkowego szczebla szkolnego w zbiorczych szkołach gminnych 
i szkołach miejskich i były to badania podłużne. Uzupełnieniem tych badań 
są analizy na temat stosunku i przygotowania nauczycieli klas początkowych 
do pełnienia podstawowych funkcji zawodowych, ukazujące jednostronne, 
przeważnie emocjonalne nastawienie tych nauczycieli do swoich obowiąz-
ków, a przez to wskazujące konieczność ich głębszego i ściśle ukierunkowa-
nego przygotowania rzeczowego.

Podkreślić należy (wzorem wielu recenzentów Jej prac), że problema-
tyka wszystkich opracowań Profesor Parafiniuk-Soińskiej zawsze była ujęta 
bardzo wnikliwie, wielostronnie, zwykle z pozycji wielu nauk, prezentowa-
na oryginalnie i twórczo wykorzystana w tworzeniu koncepcji i rozwiązań 
edukacyjnych. Prowadzone przez Panią Profesor badania kwalifikują się do 
orientacji indukcjonistycznej, hipostatycznej i esencjalistycznej, a tworzona 
wiedza ma charakter opisowo-wyjaśniający oraz projektująco-normatywny.

Inną formą aktywności jest kierowanie w latach 1987–1990 zespo-
łem badawczym (18 osób) realizującym tematy: Cele i treści kształcenia na 
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kierunkach pedagogicznych (Problem CPBP 08.04), Modernizacja kształcenia 
w szkole wyższej oraz w latach 1988–1989 zespołem badawczym (30 osób) 
realizującym temat Funkcjonowanie i kierunki rozwoju systemu nauczania po-
czątkowego (Problem CPBP 08.17).

Działalność naukowo-badawcza, jak też dydaktyczna i organizacyjna 
Pani Profesor została wielokrotnie doceniona i nagrodzona, zarówno wcze-
śniej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rektora WSP, jak i póź-
niej przez Ministra Edukacji Narodowej i Rektora Uniwersytetu Szczeciń-
skiego. W uznaniu wielu zasług otrzymała liczne odznaczenia: Gryf Pomorski 
(1958), Złoty Krzyż Zasługi (1969), Medal MEN (1974), Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1975), Złota Odznaka ZNP (1979).

Profesor Janina Parafiniuk-Soińska funkcjonowała w całym swoim pra-
cowitym życiu zawodowym jako uczona i mistrzyni budząca autorytet nie 
tylko w środowisku szczecińskiej humanistyki, ale także jako autorka wielu 
znanych w Polsce prac naukowych.

Znana była jako człowiek budzący podziw i szacunek. Była niezwykle 
pracowita i zaangażowana we wszystkie nieomal dziedziny życia, o horyzon-
tach wychodzących poza badania naukowe, otwarta na zmiany i przemiany, 
a jednocześnie broniąca własnego systemu wartości. Wobec pochwał i werba-
lizowanego wobec Niej najwyższego uznania, zawsze zachowywała dystans, 
a wobec ciosów i trudności, których życie Jej nie szczędziło – powściągliwość 
i godność. Zawsze wymagała od siebie samej, nawet gdy inni tego od Niej nie 
wymagali, wymagała także wiele od swoich uczniów i współpracowników. 

Przedstawienie wielokierunkowej, złożonej i twórczej aktywności zawo-
dowej Profesor Janiny Parafiniuk-Soińskiej jest niezwykle trudne. Powyższa 
próba nie jest ani kompletna, jeśli chodzi o fakty, ani tym bardziej pełna, jeśli 
uwzględnić ich znaczenie.

Pani Profesor wypromowała kilkaset osób z tytułem magistra pedago-
giki, trzech doktorów, recenzowała także prace doktorskie i przewody habi-
litacyjne.

Janina Świrko-Pilipczuk
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Czesław Pietrzyk
(1907–1970)

Studia wyższe ukończył w 1934 roku na Wy-
dziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej 
i następnie przez dwa lata pracował jako starszy 
asystent w Katedrze Technologii Materiałów 
Wybuchowych. Od 1936 roku do wybuchu 
wojny pracował w Pirotechnicznej Stacji Do-
świadczalnej Fabryki Amunicji w Skarżysku.

W okresie okupacji początkowo praco-
wał dorywczo w spółdzielczości, a w latach 
1941–1944 w Wytwórni Gazów Technicznych 
„Perun” w Warszawie. Po wyzwoleniu brał ak-
tywny udział w zabezpieczaniu i organizowaniu 
przemysłu chemicznego, działając w grupie ope-
racyjnej Ministerstwa na terenie województwa 
poznańskiego i na Pomorzu Zachodnim.

W 1947 roku podjął pracę w Akademii 
Handlowej w Szczecinie jako kierownik Ka-
tedry Towaroznawstwa. W latach 1950–1951 
pełnił funkcję dziekana Wydziału Transportu 
Śródlądowego, a następnie dwukrotnie w latach 
1951–1952 i 1953–1955 – funkcję rektora Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej. W związku z włącze-
niem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szcze-
cinie do Politechniki Szczecińskiej i likwidacją 
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Wydziału Towaroznawstwa Rolno-Spożywczego i Opakowań, został w 1955 
roku przeniesiony służbowo do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Często-
chowie, gdzie w latach 1955–1956 pełnił funkcję rektora uczelni, a w latach 
1956–1959 – dziekana Wydziału Technologii Żywienia. W 1959 roku po 
likwidacji kierunku żywienia zbiorowego w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Częstochowie powrócił do Szczecina i podjął pracę na uczelni – na Wy-
dziale Chemicznym był od 1959 roku kierownikiem Zakładu Materiałoznaw-
stwa Chemicznego w Katedrze Technologii Organicznej, od 1968 roku był 
kierownikiem Zakładu Powłok Ochronny w Katedrze Polimerów, a od 1969 
roku – kierownikiem tej katedry. Prowadził wykłady z materiałoznawstwa 
chemicznego. Od 1 lipca 1966 roku do 31 sierpnia 1969 roku pełnił funkcję 
prodziekana. W 1959 roku na Wydziale Towaroznawstwa Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Krakowie uzyskał stopień doktora nauk przyrodniczych. 
W 1962 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uzyskał sto-
pień docenta nauk technicznych i nominację na docenta etatowego.

Pracował nad kinetyką autooksydacji tłuszczów i kwasów tłuszczo-
wych, formułując ogólne równanie zależności prędkości utleniania od stę-
żenia przeciwutleniacza. Pracował również nad wpływem tworzyw opako-
wawczych na jakość produktów spożywczych oraz nad zastosowaniem żywic 
epoksydowych jako kleju do metali. Wyniki swych prac przedstawił w prze-
szło 20 pub likacjach.

Za całokształt działalności został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Był członkiem zwyczajnym Wydziału Nauk Ma-
tematycznych i Technicznych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. Po-
zostawił po sobie pamięć człowieka zawsze życzliwego dla kolegów, szczerze 
oddanego sprawom kształcenia i wychowania młodzieży.

Grono współpracowników i przyjaciół
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Zbigniew Piętniewicz
(1930–2005)

Dr Zbigniew Piętniewicz urodził się 19 lutego 
1930 roku w Brześciu nad Bugiem. Po drugiej 
wojnie osiedlił się w Szczecinie i podjął stu-
dia na Politechnice Szczecińskiej na Wydziale 
Transportu Kolejowego. W 1956 roku otrzymał 
dyplom magistra ekonomii. Studiował też na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, gdzie w 1959 roku otrzy-
mał dyplom magistra prawa. W 1983 roku dok-
toryzował się pod kierunkiem prof. Władysława 
Górskiego i otrzymał stopień doktora nauk eko-
nomicznych. Pracował zawodowo w różnych 
zakładach produkcyjnych i urzędach:

 – w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej 
w Szczecinie,

 – w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług 
Rybackich Transocean w Szczecinie,

 – w Ministerstwie Handlu Zagraniczne-
go i Gospodarki Morskiej,

 – jako konsultant morski w Casablance 
w Maroku.

Pracę naukową rozpoczął 1 wrze-
śnia 1962 roku jako pomocniczy pracownik 
nauko wy w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły 
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Ekonomicznej, a następnie Politechniki Szczecińskiej. Następnie wykładał 
w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie i ponownie na 
Politechnice Szczecińskiej w Katedrze Prawa na Wydziale Inżynieryjno-Eko-
nomicznym Transportu, od 1988 roku jako docent kontraktowy na Uniwer-
sytecie Szczecińskim, a od 1991 roku na stanowisku adiunkta.

Był bardzo lubianym wykładowcą, zaangażowanym do końca w proces 
dydaktyczny.

Zmarł 4 kwietnia 2005 roku.
Agnieszka Szewczyk
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Klemens Piotrowski
(1934–1987)

8 lutego 1987 roku zmarł nagle, w pełni sił 
twórczych Profesor dr hab. Klemens Piotrow-
ski – wybitny naukowiec i powszechnie lubiany 
człowiek.

Profesor Klemens Piotrowski urodził się 
27 maja 1934 roku w Szczecinie i z miastem 
tym związał całe swoje życie. Po ukończeniu Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 2 rozpoczął studia 
na Wydziale Ekonomiki Transportu Wodnego 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie, 
otrzymując w 1957 roku tytuł magistra ekono-
mii. Po studiach pracował w Przedsiębiorstwie 
Spedycyjnym C. Hartwig, skąd w 1959 roku 
powrócił na uczelnię, gdzie rozpoczął najpierw 
pracę w Bibliotece Ekonomicznej Politechniki 
Szczecińskiej, a od 1961 roku został asystentem 
w Katedrze Ekonomii Politycznej.

Pracę doktorską obronił na Wydziale Han-
dlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki w Warszawie w 1965 roku, a już 
sześć lat później otrzymał stopień naukowy 
doktora habilitowanego na Wydziale Inżynie-
ryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki 
Szczecińskiej. Po habilitacji powołany został na 
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stanowisko docenta w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Poli-
techniki Szczecińskiej, pełniąc do 1978 roku funkcję kierownika Zakładu 
Ekonomii Politycznej oraz zastępcy dyrektora ds. wychowania. 

1 kwietnia 1978 roku Klemensa Piotrowskiego powołano na stanowisko 
dyrektora Instytutu Zachodnio-Pomorskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Szczecinie. W kwietniu 1979 roku został prorektorem ds. Nauki i Wy-
chowania tej uczelni, a za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne Rada Państwa 
nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego. 

W 1981 roku Profesor Klemens Piotrowski powrócił do pracy w Poli-
technice Szczecińskiej na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicz-
nych i Społecznych, gdzie pozostał do 1 września 1985 roku. Z chwilą po-
wstania Uniwersytetu Szczecińskiego – pozostał w Politechnice, powołany na 
stanowisko dyrektora Międzynarodowego Instytutu Nauk Ekonomicznych 
i Społecznych Politechniki Szczecińskiej. 16 stycznia 1986 roku, w dowód 
uznania dla Jego dorobku naukowego i dydaktycznego, Rada Państwa nadała 
Mu tytuł profesora zwyczajnego.

Profesor Klemens Piotrowski był człowiekiem niezmiernie czynnym 
zawodowo. Pisał liczne rozprawy naukowe, był kierownikiem wielu prac 
naukowo-badawczych, prowadził seminaria naukowe dla pracowników, zaję-
cia dydaktyczne dla studentów, pełnił ważne funkcje na uczelni, brał aktyw-
ny udział w konferencjach zagranicznych i krajowych. 

Profesor Piotrowski był autorem ponad 200 publikacji, w tym sześciu 
książek. Jego artykułu publikowane były w renomowanych czasopismach 
ekonomicznych centralnych oraz czasopismach zagranicznych. Był kierowni-
kiem 10 prac naukowo-badawczych w ramach tematów centralnie koordyno-
wanych, prowadzonych na zlecenie Ośrodka Badań Ekonomiki Transportu 
w Warszawie, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych i Instytutu Planowania i Instytutu Funkcjonowania Gospodarki 
Narodowej SGPiS w Warszawie. 

Profesor Klemens Piotrowski był promotorem sześciu ukończonych 
przewodów doktorskich, recenzentem licznych prac doktorskich i habilita-
cyjnych. Obok pełnionych funkcji kierowniczych na uczelni, był członkiem 
zwyczajnym STN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Funkcjonowania 
Gospodarki Narodowej SGPiS w Warszawie, członkiem Rady Naukowej 
Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu, członkiem Komitetu Ba-
dań nad Krajami Światowego Systemu Socjalistycznego i Komitetu Nauk 
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Ekonomicznych PAN, zastępcą redaktora naczelnego „Przeglądu Zachodnio-
pomorskiego”, członkiem Rady Naukowej Instytutu Zachodnio-Pomorskie-
go. Działał aktywnie w TNOiK, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. Otrzymał 
wiele odznaczeń z Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski włącznie. 

Profesor Klemens Piotrowski był człowiekiem bezpośrednim, zawsze 
życzliwym dla innych, znajdującym czas dla osób zwracających się do Niego 
o pomoc w sprawach naukowych czy też osobistych. Swoim przyjaciołom 
i współpracownikom imponował ogromną wiedzą fachową, pracowitością 
oraz doskonałą organizacją pracy. Był człowiekiem cieszącym się powszech-
ną sympatią zarówno współpracowników, jak i studentów, miał liczne grono 
przyjaciół. Dlatego też w Jego ostatniej drodze do miejsca wiecznego spo-
czynku w Alei Zasłużonych towarzyszyła Mu nie tylko Jego rodzina, ale 
i tłum ludzi, którym Jego nagła śmierć sprawiła wiele bólu. 

To nieprawda, że po człowieku pozostaje niewiele. Po profesorze Kle-
mensie Piotrowskim pozostanie nie tylko Jego ogromny dorobek naukowy, 
ale i nasza serdeczna pamięć o Nim oraz głęboki żal, że nie ma Go już wśród 
nas. 

Danuta Kopycińska
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Stanisława Maria Rogalska
(1943–2015)

Profesor dr hab. Stanisława Maria Rogalska 
(z domu Mazurek) urodziła się 7 listopada 1943 
roku we wisi Jusaki-Zarzeka, we wschodniej 
części Polski, na Podlasiu Południowym, jako 
najstarsze z czworga dzieci Jadwigi i Feliksa 
Mazurek. Pierwsze lata swego dzieciństwa spę-
dziła w niewielkiej miejscowości Piszczac w wo-
jewództwie lubelskim, w powiecie bialskim, 
gdzie rozpoczęła również edukację w miejsco-
wej szkole podstawowej. Już od pierwszych lat 
nauki dała się poznać jako zdolna i pilna uczen-
nica o wielu talentach, w tym recytatorskim 
oraz plastycznym. Następnie podjęła naukę 
w Technikum Chemicznym nr 1 im. Karola 
Olszewskiego w Lublinie. Studiowała na Wyż-
szej Szkole Rolniczej w Poznaniu (później Aka-
demia Rolnicza), którą ukończyła w 1967 roku. 
Będąc studentką aktywnie uprawiała sport, a Jej 
ulubioną dyscypliną była piłka koszykowa. Była 
członkiem reprezentacji AZS Akademii Rolni-
czej w Poznaniu, wielokrotnie reprezentowała 
swoją uczelnię w rozgrywkach akademickich. 
Swoją drogę naukową i rozwój związała również 
z Akademią Rolniczą w Poznaniu. Jej mistrzami 
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byli prof. Stefan Barbacki, prof. Julian Jaranowski, prof. Maciej Zenkteler, 
prof. Czesław Tarkowski i prof. Norman Borlaug.

Okres studiów przyniósł także zmiany w życiu osobistym Pani Stani-
sławy, tutaj spotkała miłość swojego życia, późniejszego męża, prof. dr. hab. 
Macieja Rogalskiego, z którym stworzyła szczęśliwą rodzinę dla córki Moniki 
i ukochanego wnuka Macieja. 

W Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin rozpoczęła w 1969 roku studia 
doktoranckie, a następnie przeszła wszystkie szczeble kariery akademickiej, 
rozpoczynając od stanowiska asystenta, starszego asystenta, adiunkta, do-
centa, a kończąc na stanowisku profesora nadzwyczajnego AR. Studia dok-
toranckie przy Instytucie Biologii Stosowanej Profesor Stanisława Rogalska 
zakończyła w 1973 roku otrzymaniem stopnia doktora nauk przyrodniczych. 
Za pracę doktorską Pani Profesor otrzymała w 1974 roku Nagrodę Ministra 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia. 

W pracy doktorskiej oraz w następnych latach pracy głównym problem 
badawczym Profesor Rogalskiej były szeroko rozumiane krzyżowania mię-
dzygatunkowe roślin zbożowych. Do znaczących osiągnięć Profesor Rogal-
skiej należy opracowanie nowoczesnych metod analizy cytologiczno-gene-
tycznej mieszańców, zwłaszcza opracowanie metody prążkowego barwienia 
chromosomów do identyfikacji chromosomów w mieszańcach pszenno-żyt-
nich. W Polsce były to pionierskie prace cytologiczne. Pani Profesor przepro-
wadziła również w latach 1992–1994 pierwsze próby indukowania haploidów 
pszenżyta na drodze krzyżowania z kukurydzą i następnie hodowli zarodków 
na pożywkach. Profesor Rogalska przez większość swojego życia naukowego, 
ponad 27 lat, była związana z Katedrą Genetyki i Hodowli Roślin ówczesnej 
Akademii Rolniczej w Poznaniu. Olbrzymi dorobek naukowy Profesor Sta-
nisławy Rogalskiej był podstawą nadania Jej w 1981 roku stopnia doktora 
habilitowanego, a w 1993 roku – tytułu profesora. Za pracę habilitacyjną 
Pani Profesor otrzymała także Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. 

Profesor Stanisława Rogalska pogłębiała wiedzę na wielu stażach zagra-
nicznych. W 1976 roku odbyła półroczny staż w Meksyku w międzynarodo-
wym centrum hodowli pszenicy i kukurydzy CIMMYT oraz dwumiesięczny 
staż w Kanadzie na University of Manitoba. W latach 1982–1983 spędziła 
cztery miesiące w Szwecji w stacji hodowli roślin w Svalof AB, a w 1989 roku 
osiem miesięcy w USA w University of Florida w Gainesville. 
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W Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Profesor Stanisława Rogalska 
była promotorem pięciu doktoratów i wielu prac magisterskich. Na szczegól-
ne podkreślenie zasługuje bardzo duży wkład Profesor Rogalskiej w tworze-
niu podwalin pod powstające studia, najpierw specjalności biotechnologia, 
a później kierunku biotechnologia na ówczesnym Wydziale Rolniczym.

W Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin pełniła wiele lat funkcję kie-
rownika Zakładów: od 1981 roku Zakładu Krzyżowania Oddalonego Roślin 
Jednoliściennych, od 1991 roku Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Zbożo-
wych, a od 1994 roku Pracowni Cytogenetyki Roślin Zbożowych.

Rok 1996 był rokiem podjęcia kolejnych wyzwań, bowiem Profesor Sta-
nisława Rogalska przeprowadziła się z ukochanego Poznania do Szczecina 
i podjęła pracę na Uniwersytecie Szczecińskim w Zakładzie Cytogenetyki 
Katedry Genetyki, a następnie utworzyła Katedrę Biologii Komórki, której 
była kierownikiem. Na blisko 20 lat związała swoje losy ze społecznością aka-
demicką miasta Szczecin, z największą na Pomorzu Zachodnim uczelnią – 
Uniwersytetem Szczecińskim. 

Pani Profesor wniosła olbrzymi wkład w podnoszenie jakości nauczania 
i rozwój nauki na Wydziale Nauk Przyrodniczych (późniejszym Wydziale 
Biologii). Dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu, w 1998 roku Wydział otrzy-
mał prawa do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie 
biologia. Pani Profesor zorganizowała od podstaw i kierowała Katedrą Bio-
logii Komórki. Przewodniczyła Wydziałowej Komisji ds. Nauki. Kierowała 
i współorganizowała studia doktoranckie, dając możliwość rozwoju najzdol-
niejszym absolwentom i miłośnikom nauk biologicznych. 

Była również pomysłodawczynią i twórcą Centrum Biologii Moleku-
larnej i Biotechnologii (koszt powstania Centrum to ponad 12 mln zł, które 
pochodziły z funduszy Unii Europejskiej). Centrum wyposażone jest w uni-
katowy sprzęt, dzięki któremu Wydział Biologii jest w stanie przeprowadzać 
badania zgodne z najwyższymi światowymi standardami. Marzenia Profesor 
Rogalskiej stały się rzeczywistością i w tej chwili Wydział dysponuje niezbęd-
nym sprzętem, który umożliwia zespołom badawczym realizować innowacyj-
ne projekty. Pani Profesor, wykorzystując wieloletnią współpracę z firmami 
nasiennymi, hodowlanymi, rolniczymi oraz Uniwersytetami Przyrodniczymi 
planowała badania, które przede wszystkim miały aspekt praktyczny i któ-
rych wyniki mogły mieć istotne znaczenie dla hodowców. 
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W Katedrze Biologii Komórki wypromowała pięciu doktorów i rzeszę 
magistrów, z którymi utrzymywała ciepłe i życzliwe kontakty. Była bowiem 
dla młodych adeptów nauki niedoścignionym autorytetem i wzorem, a zara-
zem prawdziwym przyjacielem. Zawsze cierpliwa i wyrozumiała służyła swo-
ją wiedzą i doświadczeniem kolejnym pokoleniom studentów. Z członkami 
swojego zespołu badawczego brała udział w konferencjach naukowych o za-
sięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, m.in. 13th International 
Chromosome Conference (Ancona, Włochy 1998); 3. European Cytogenet-
ics Conference, (Paryż, Francja 2001); 4. European Cytogenetics Conference, 
(Bolonia, Włochy 2003); 8. Eucarpia Rye Meeting International Symposium 
On Rye Breeding & Genetics (Rostock, Niemcy 2006); XXVI Eucarpia Fod-
der Crops And Amenity Grasses Section (Perugia, Włochy 2006); XX In-
ternational Kongres Of Genetics (Berlin, Niemcy 2008); Workshop Euro-
pean Plant Science Organization „Plant Productivity for Food-from Models 
to Crops” (Gandawa, Belgia 2009); 8. European Cytogenetics Conference 
(Porto, Portugalia 2011); Sympozjum Naukowe „Hodowla, uprawa i wyko-
rzystanie pszenżyta” (Międzyzdroje 1996); Application of Novel Cytogenetic 
And Molecular Techniques in Genetics and Breeding of The Grasses (Poznań 
2003); Zmienność i Ewolucja. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Je-
rzego Szweykowskiego (Poznań 2004); Genetyka w Ulepszaniu Roślin Użyt-
kowych – Od Genetyki Klasycznej do Struktury i Funkcji Genu (Poznań 
2004); Warsztaty Naukowe Pagen (Poznań 2005); Sympozjum Naukowe 
„Hodowla, uprawa i wykorzystanie pszenżyta” (Świnoujście 2005); III Ogól-
nopolskie Sympozjum Człowiek i Środowisko Przyrodnicze Pomorza Za-
chodniego (Szczecin 2006); II National Conference Genetics and genomics 
in crop improvement – from a model plant to a new cultivar (Poznań 2008); 
Wyzwania Współczesnej Biologii. 25 lat Wydziału Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Konferencja Jubileuszowa (Szczecin 2010).

Okres szczeciński to nie tylko intensywna praca naukowa, udział w licz-
nych międzynarodowych konferencjach naukowych, organizacja Katedry 
Biologii Komórki, którą Pani Profesor stworzyła od podstaw, wyposażając za-
równo w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, jak i tworząc zespół naukowy. 
To również okres realizacji pasji związanych z hodowlą kwiatów. Niewielki 
przydomowy ogródek Pani Profesor wyróżniał się nie tylko kolorem, ale rów-
nież symfonią zapachów, zwiastujących nadejście kolejnych pór roku. Często 
wspomnieniami wracała Pani Profesor do czasów poznańskich oraz licznych 
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staży zagranicznych, z których oprócz wspomnień i doświadczeń naukowych, 
przywiozła miłość do sztuki prekolumbijskiej Ameryki Południowej. Była też 
miłośniczką porannej filiżanki cappuccino, które celebrowała w towarzystwie 
swojego zespołu omawiając zarówno plany zawodowe, nowatorskie pomysły, 
jak i codzienne życiowe troski, radości i marzenia. Można śmiało powiedzieć, 
że Katedra Biologii Komórki była Jej drugim domem, a zespół stanowił dużą 
i bardzo bliską rodzinę.

W czerwcu 2015 roku wraz z mężem zorganizowała spotkanie koleżeń-
skie Absolwentów Akademii Rolniczej w Poznaniu rocznik 1967. Już wtedy 
zmagała się z ciężką chorobą, ale chęć spotkania z bliskimi dodała Jej sił 
i przez trzy dni gościła koleżanki i kolegów z czasów studiów w Szczecinie. 
Starała się im pokazać wszystkie walory Grodu Gryfa, równocześnie przeno-
sząc się we wspomnieniach do czasów minionych, do czasów życia studenc-
kiego.

Osiągnięcia naukowe Pani Profesor były wielokrotnie nagradzane, do 
najważniejszych wyróżnień należą: Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki III stopnia (1974); Nagroda JM Rektora AR w Poznaniu za dzia-
łalność badawczą (1977); Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techni-
ki III stopnia (1982); Nagroda JM Rektora AR w Poznaniu, II st. zespołowa 
za osiągnięcia badawczo-dydaktyczne (1985); Nagroda JM Rektora AR w Po-
znaniu, II st. zespołowa za osiągnięcia naukowe (1986); Nagroda JM Rektora 
AR w Poznaniu, indywidualna za osiągnięcia naukowe (1988); Złoty Krzyż 
Zasługi (1995); Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa za pod-
ręcznik Podstawy Cytogenetyki Roślin (2000); Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski (2002); Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, 
II st. zespołowa za osiągnięcia naukowe (2002); Nagroda JM Rektora Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, III st. zespołowa za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne 
(2003); Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, III st. indywidu-
alna za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne (2005); Nagroda JM Rektora Uni-
wersytetu Szczecińskiego, II st. zespołowa za osiągnięcia naukowe (2006); 
Nagroda JM Rektora US II st. indywidualna za osiągnięcia organizacyjne 
(2014); Medal za zasługi dla Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie (2014).

Była również członkiem wielu krajowych i międzynarodowych orga-
nizacji naukowych, m.in: członkiem Rady Naukowej w Instytucie Gene-
tyki Roślin PAN w Poznaniu, EUCARPIA, EPSO, ECA, przewodniczącą 
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Wydziałowej Komisji ds. Nauki, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa 
Genetycznego oddział Szczecin, przewodniczącą sekcji Biologia w Szczeciń-
skim Towarzystwie Naukowym, Senatorem US, członkiem Senackiej Komi-
sji ds. Wydawnictw US.

Na Jej dorobek naukowy składa się ponad 150 prac oryginalnych, wiele 
książek i skryptów akademickich (m.in.: Biologia komórki w zarysie; Podstawy 
cytogenetyki roślin; Chromatyna. Molekularne podstawy epigenetyki).

Odejście Profesor Stanisławy Rogalskiej 17 kwietnia 2015 roku napeł-
niło żalem i bólem najbliższych współpracowników. Utraciliśmy wspaniałego 
Mistrza, a zarazem koleżankę i życzliwego Człowieka, a nauka polska i spo-
łeczność uczelni nie tylko Szczecina, ale również Poznania i Lublina, stra-
ciła znakomitego Nauczyciela Akademickiego, wybitnego Naukowca oraz 
wspaniałego Człowieka. Dzięki osobistemu zaangażowaniu, poświęceniu, 
olbrzymiej fachowości i niepospolitej życzliwości dla ludzi była w środowisku 
powszechnie szanowanym autorytetem. 

Do ostatnich chwil życia była osobą aktywną zawodowo, snuła plany, 
z najbliższymi pracownikami omawiała pomysły dotyczące rozwoju nauko-
wego Katedry Biologii Komórki. Była Jej twórcą i założycielem. Jednak jak 
powiedział Paulo Coelho: „są chwile, by działać, i takie, kiedy należy pogo-
dzić się z tym, co przynosi los”. Od krótkiego zaledwie czasu nie ma Naszej 
Kochanej Pani Profesor z nami, lecz nie umiera ten, kto trwa w sercach i pa-
mięci naszej.

Renata Słominska-Walkowiak

Profesor Stanisława Rogalska w gabinecie Katedry Biologii Komórki (Fot. M. Achrem)
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Irena Rutkowska
(1924–2012)

Irena Rutkowska urodziła się 26 stycznia 
1924 r. w Tuliszkowie. W latach 1946–1948 
studiowała w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie Oddział w Łodzi, a następnie, 
w latach 1948–1949, w Akademii Handlowej 
w Poznaniu Oddział Szczecin, gdzie w 1949 
roku obroniła pracę dyplomową na temat Za-
gadnienie ceny zmiennej i zróżnico wanej. W la-
tach 1950–1952 kontynuowała studia w Aka-
demii Handlowej w Poznaniu, które ukończyła 
w 1952 roku obroną pracy magisterskiej na te-
mat Ceny monopolowe.

W 1962 roku Irena Rutkowska uzyskała 
dyplom doktora nauk ekonomicznych na Wy-
dziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej 
Planowania i Statys tyki w Warszawie, obroną 
pracy doktorskiej na temat Marża pośrednic-
twa w obrocie towarami rolnymi we współczesnej 
gospodarce kapitalistycznej. Następnie, w 1969 
roku na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szko-
ły Głównej Planowania i Statys tyki w Warsza-
wie uzyskała stopień naukowy doktora habili-
towanego nauk ekonomicznych, po obronie 
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rozprawy habilitacyjnej na temat: Światowy rynek pszenicy. Problemy równo-
wagi w okresie powojennym.

Kolejnym awansem naukowym Ireny Rutkowskiej było nadanie przez 
Radę Państwa tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego z zakresu nauk 
ekonomicznych w 1977 roku. Ukoronowaniem naukowych dokonań stało 
się nadanie przez Radę Państwa w 1988 roku tytułu naukowego profesora 
zwyczajnego z zakresu nauk ekonomicznych. 

W swoim życiu zawodowym Irena Rutkowska pracowała kolejno jako: 
starszy asystent i adiunkt ekonomii w Wyższej Szkole Rolniczej w Szcze-
cinie (1954–1969), docent i profesor międzynarodowych stosunków eko-
nomicznych na Politechnice Szczecińskiej (1969–1983), profesor ekonomii 
i między narodowych stosunków ekonomicznych w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Szczecinie (1984–1985), profesor ekonomii i międzynarodowych 
stosunków ekono micznych na Uniwersytecie Szczecińskim (1985–2006), 
profesor międzynarodowych stosunków ekonomicznych w Akademii Rolni-
czej w Szczecinie (1991–1995 ) oraz profesor ekonomii i międzynarodowych 
stosunków ekonomicznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu (1997–
2010).

Obok kariery naukowej Irena Rutkowska osiągała jednocześnie zna-
czące sukcesy organizacyjne. Była kierownikiem Studium Doktoranckiego 
z Ekonomii Politycznej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transpor-
tu Politechniki Szczecińskiej (1970–1977), kierownikiem Zakładu Między-
narodowych Stosunków Ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekono-
micznym Transportu Poli tech niki Szczecińskiej (1973–1976), kierownikiem 
Zakładu Prawa Morskiego, Międzyna ro dowego i Stosunków Międzynaro-
dowych na Uniwersytecie Szczecińskim (1985–1988). W latach 1987–1988 
była zastępcą dyrektora Instytutu Prawa i Administracji ds. Studenckich 
na Uniwer sytecie Szczecińskim. Pełniła także funkcję kierownika Katedry 
Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
(1991–2006), kierownika Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosun-
ków Gospodarczych w Akademii Rolniczej w Szczecinie (1991–1993) oraz 
kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Aka-
demii Rolniczej w Szczecinie (1993–1995).

Profesor Irena Rutkowska prowadziła również aktywną działalność w ży-
ciu naukowym i społecznym. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Ekono-
micznego od 1950 roku oraz zastępcą przewodniczącego i przewodniczącą 



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

324

Sekcji Teorii Ekonomii i Statystyki Oddziału Wojewódzkiego Polskiego To-
warzystwa Ekonomicznego w Szczecinie (1965–1980), członkiem Szczeciń-
skiego Towarzystwa Naukowego od 1965 roku oraz sekretarzem Wydzia-
łu I Nauk Społecznych Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (1972–1980), 
członkiem i sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Socjalistycznego Marketingu 
w Szczecinie (1977–1980), członkiem kilku grup tematyczno-wdrożeniowych 
Komitetu Ekonomiki Rolnictwa Wydziału V PAN, członkiem Senatu Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie i Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz 
członkiem kilku senackich i wydziałowych komisji w tych uczelniach, a ponad-
to uczestnikiem kilku rad naukowych i komitetów redakcyjnych. 

Zainteresowania naukowe i praca dydaktyczna Profesor Ireny Rutkow-
skiej koncentrowały się wokół następujących dziedzin: funkcjonowanie we-
wnętrznego i międzynarodowego rynku rolnego, stan i tendencje rozwojowe 
światowego rolnictwa i wyżywienia, polityka handlu międzynarodowego, 
tendencje integracyjne we współczesnym świecie, zwłaszcza w Europie Za-
chodniej, wspólna polityka handlowa i rolna państw Europejskiej Wspól noty 
Gospodarczej i Unii Europejskiej. 

Opublikowany dorobek naukowy pani profesor Ireny Rutkowskiej 
obejmuje około 100 pozycji, w tym pięć monografii, a wśród nich: Marża 
pośrednictwa w obrocie towarami rolnymi a dochody farmerów amerykań skich 
(Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, Szczecin–Poznań 1965), Światowy rynek pszenicy – problemy równowa-
gi w okresie powojennym (Szczeciń skie Towarzystwo Naukowe – Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Szczecin–Poznań 1969), Koszty skupu podstawowych 
produktów rolnych (Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1970), Rynek 
zbożowy krajów RWPG (Szczecińskie Towarzystwo Naukowe – Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Szczecin–Poznań 1975). W publikacjach, jak rów-
nież w późniejszych badaniach poświęconych polityce rolnej, Profesor Irena 
Rutkowska wykazała, że stosowane powszechnie instru menty polityki rolnej 
pociągają za sobą nieuzasadnioną względami ekonomicz nymi ani społecz-
nymi redystrybucję dochodów w skali krajowej i międzynarodowej. Wśród 
wydanych książek i monografii na szczególną uwagę zasługuje opracowanie: 
Problemy współczesnej gospodarki światowej (współautor J. Rutkowski, KiW, 
wyd. I, Warszawa 1976, wyd. II – rozszerzone, Warszawa 1983).

Wymienione monografie stanowią bardzo cenne pozycje w polskiej li-
teraturze ekonomicznej. Odnosi się to także do innych publikacji (około 80), 
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w tym z lat 60. I 70. XX wieku, w których podstawowe hipotezy i tezy za-
chowują nadal swoją aktualność. Publikowane były na łamach najpoważniej-
szych periodyków ogólnopolskich, takich jak: „Ekonomista”, „Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny” czy „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, ale 
także w czasopismach lokalnych i materiałach konferencyjnych.

Szczególnie warto podkreślić, że wiele prac najpierw docent, a następ-
nie Profesor Ireny Rutkowskiej bazujących na badaniach empirycznych było 
finansowanych w ramach resortowych programów badań, np. Wymiana zbóż 
między Polską a krajami RWPG (Szczecin 1978 – praca przekazana zlece-
niodawcy: Instytutowi Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warsza-
wie); Stopień zaawansowania integracji krajów EWG w dziedzinie rolnictwa 
i rybołów stwa (Szczecin 1987 – praca przekazana zleceniodawcy: Instytutowi 
Gospo darki Światowej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warsza-
wie); Międzynarodowy rynek zbożowy – warunki i czynniki rozwoju w okresie 
powojen nym (Szczecin 1991 – praca przekazana zleceniodawcy: Intytutowi 
Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w War-
szawie). Profesor kierowała też naukowymi pracami badawczymi (z których 
tylko część została opublikowana) wykonanymi dla gospodarki narodowej 
w ramach Problemu Centralnego 11.08. Optymalizacja handlu zagranicz-
nego Polski, przekazanymi do wykorzystania zleceniodawcy – Instytu towi 
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie (7 tematów o łącznej 
objętości około 50 arkuszy wydawniczych). Wieloletnie zlecanie prac nauko-
wo-badawczych, finansowanych centralnie, najlepiej świadczy o ich wysokiej 
wartości merytorycznej oraz praktycznej przydatności pozyskiwanych wyni-
ków.

Koncentrując się na ocenie dorobku naukowego Profesor Ireny Rut-
kowskiej, na publikacjach dotyczących podstawowych kierunków badań, 
należy stwierdzić, że jest on szczególnie wartościowy, bogaty pod względem 
jakościowo-ilościowym, oryginalny i interesujący, a w wielu publikacjach – 
twórczy. Działalność naukowa Profesor Rutkowskiej obejmuje bardzo wiele 
problemów.

Oceniając wkład Profesor Ireny Rutkowskiej do nauk ekonomicznych, 
należy podkreślić, że miejsce pracy (od 1954 r. Wyższa Szkoła Rolnicza 
w Szczecinie) skłoniło ją do zajęcia się analizą rynku rolnego, co wymagało 
pogłę bienia studiów w tej dziedzinie, choć problematyka rynku i cen były 
także przed mio tem Jej wcześniejszych zainteresowań. Inspiracją do podjęcia 
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ściśle już sprecyzowanej problematyki badawczej stały się dyskusje ze studen-
tami na temat czynników i warunków kształtujących ceny rolne i dochody 
ludności rolniczej, w tym rentę gruntową. Zawierająca ewidentne sprzecz-
ności interpretacja marksowskiej teorii renty gruntowej w obowiązujących 
podręcznikach skłoniła Irenę Rutkowską do krytycz nej oceny tej teorii oraz 
do sformułowania i opublikowania wyników własnych dociekań teore tycz-
nych i empirycznych, podważających podręcznikowe tezy i ujawniających 
przyczy ny błędnej interpretacji. Teoretyczne aspekty tych dociekań kon-
centrowały się wokół źródeł renty absolutnej i różniczkowej, praktyczne 
natomiast dotyczyły zasad ustalania cen rolnych w warunkach gospodarki 
planowej.

Kontynuując zainteresowanie problematyką cen rolnych Irena Rutkow-
ska prowadziła teoretyczne i empiryczne badania nad marżą pośrednictwa 
w obrocie towarami rolnymi we współczesnej gospodarce kapitalistycznej. 
Wykazała w nich empirycznie udo wod nioną, wynikającą z rozwoju funk-
cji rynku rolnego, ale w dużym stopniu także z monopolizacji sfery rynku 
rolnego, silną tendencję wzrostową i sztywność marży pośred nictwa oraz jej 
dominujący wpływ na degradację cen rolnych i dochodów ludnoś ci rolniczej, 
zwłaszcza w okresach spadkowej tendencji cen detalicznych pro duk tów po-
chodzenia rolniczego. W kolejnej pracy poświęconej kosztom funkcjonowa-
nia rynku rolnego i marży pośrednictwa w obrocie towarami rolnymi w Pol-
sce, Irena Rutkowska wskazała pilną potrze bę prowadzenia takich badań ze 
względu na rozwój funkcji i kosztów tego rynku. Przedstawiła też metodycz-
ne problemy takich badań w kraju o gospodarce nierynkowej.

W rozprawie habilitacyjnej Irena Rutkowska przeprowadziła analizę 
krótko- i długookresowych warunków równowagi na światowym rynku 
pszenicy, dochodząc do wniosku, że polityka rolna realizowana w większości 
współczesnych państw kapitalistycznych, zamiast łagodzić dysproporcje mię-
dzy popytem i podażą, jest czynnikiem pogłębia jącym nierównowagę, próby 
zaś rozwiązania tego problemu dzięki międzynaro dowej współpracy gospo-
darczej w ramach międzynarodowych umów pszenicznych przyczyniają się 
do nieracjonalnego podziału pracy w rolnictwie światowym, do lokalizacji 
upraw w krajach o relatywnie mniej korzystnych przyrodniczych i ekono-
micznych warunkach produkcji, a tym samym do pogorszenia efektywności 
gospodarowania w skali globalnej. Postulowała więc potrzebę zmiany celów 
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i instru men tów tej polityki, jako warunku równoważenia rynków rolnych 
i racjonalizacji działal ności gospodarczej w wymiarze globalnym. 

Poświęcone analizie rynku zbożowego krajów RWPG, jak również mię-
dzynarodowego rynku zbożowego trzy obszerne monografie o charakterze 
empirycznym miały na celu wykrycie ogólnych tendencji i prawidłowości 
występujących na tych rynkach, w celu wykorzystania wynikających z anali-
zy wniosków do podejmowania decyzji z zakresu polityki produkcyjnej w rol-
nictwie oraz polityki handlu zagranicznego. Wyniki, prze pro wadzonych na 
podstawie danych statystycznych FAO i narodowych roczników statystycz-
nych, badań oraz postulaty wskazujące na potrzebę uwzględniania, z jednej 
strony wymogów bezpieczeństwa żywnościowego poszczególnych krajów, 
z drugiej zaś strony pogłębienia uzasadnionego czynnikami przyrodniczymi 
i ekonomicznymi podziału pracy w gospodarce zbożowej krajów RWPG, zo-
stały pozytywnie ocenione i przyjęte do wdrożenia.

Kontynuacją problematyki interesującej Profesor Irenę Rutkowską jest 
fundamentalna (napisana współautorsko wspólnie z mężem, prof. Józefem 
Rutkowskim) już wcześniej wspomniana praca Problemy współczesnej gospo-
darki światowej (KiW 1976), wznowiona z uzupełnieniami w 1983 roku. 
Kierunek myślenia w tej pracy miał charakter globalny, zwłaszcza proble-
my: nadmiaru ludności i jej wyżywienia, rozwoju przemysłowego w po-
wiązaniu z postępem nauki i techniki oraz wyczerpywaniem się zasobów 
przyrody, międzynarodowej współpracy gospodarczej, stosunków towaro-
wo-pieniężnych i finansowo-kredytowych, trudności płatniczych, kryzysów 
walutowych, inflacji światowej. Głównym przedmiotem Jej dociekań była 
ewolucja stanu wyży wienia ludności świata, a zwłaszcza współczesne przy-
czyny głodu i niedożywienia ludności wielu krajów – słabo i najsłabiej roz-
winiętych. Na podstawie przeprowadzonej analizy Profesor Irena Rutkowska 
doszła do wniosku, że przyczyny dramatycznej sytuacji żywnościowej leżą 
zarówno w niekorzystnym rozwoju procesów demograficznych (eksplozja 
demogra ficz na), jak i w niedostatecznej produkcji i dużych stratach żywnoś-
ci oraz nieracjonal nym jej podziale między poszczególnych konsumentów. 
Za  warunek sine qua non wyeliminowania głodu i niedożywienia uznała 
dlatego z jednej strony – prawidłową politykę populacyjną (w wielu krajach 
politykę antynatalistyczną), z drugiej zaś strony – finanso we i techniczne 
wspieranie przez międzynarodowe orga ni zacje gospodarcze i kraje wysoko 
rozwinięte produkcji żywności i ochrony jej przed stratami w cechujących 
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się niedoborem żywności z produkcji własnej krajach słabo rozwiniętych. 
Na podstawie wszechstronnej analizy pomocy żywnościowej dla krajów sła-
bo rozwiniętych Profesor Irena Rutkowska sformu ło wała tezę o ograniczonej 
skuteczności pomocy żywnościowej ze względu na dysproporcje między skalą 
i strukturą potrzeb żywnościowych beneficjentów a prefe ren cjami i możliwo-
ściami donatorów. Za jeden z ważnych warunków likwidacji „gło do wych” 
modeli konsumpcji w krajach ubogich uznała rezygnację z nieracjonalnych, 
niekorzystnych dla zdrowia, „kosztownych”, bo wysoce kaloriochłonnych, 
a więc absor bujących duże zasoby żyw ności, modeli konsumpcji w krajach 
zamożnych. Rezy gna cja, a co najmniej zmniej sze nie stopnia egoizmu po-
szczególnych narodów, mogłaby zmniejszyć ogromną obecnie skalę dyspro-
porcji w dobrobycie biednych i bogatych krajów świata i złagodzić napię cia 
w stosunkach międzynarodowych.

Kolejnym analizowanym przez Profesor Irenę Rutkowską problemem 
o zasięgu globalnym stała się współczesna rewo lucja naukowo-techniczna, 
determinanty jej upowszechnienia, skutki ekono miczne i społeczne oraz 
potencjalnie pozytywny, choć jednak budzący obawy, nega tyw ny wpływ 
na środowisko natural ne. W tej ostatniej kwestii sformułowała realistyczny 
– jak sądzę – pogląd, że wykorzy stanie stwarzanych przez rozwój rewolucji 
naukowo-technicznej możliwości ochrony środowiska naturalnego pozwalają 
nie tylko zahamować proces dalszej jego dewastacji, ale nawet doprowadzić 
do, częściowego przynajmniej, naprawienia zniszczeń. Dla realizacji tego celu 
konieczne jest jednak współdziałanie wszystkich krajów świata, polegające 
m.in. na udostępnianiu poszczególnym partne rom, zwłaszcza krajom słabo 
rozwiniętym, pomocy finansowej i technicznej. 

Jednym z ostatnich opracowanych przez Profesor Irenę Rutkowską 
problemów współczesnej gospodarki światowej była analiza makroregional-
nych ugrupowań integracyjnych. Za główną przy czynę ich powoływania 
do życia, obok incydentalnych motywów politycznych, uznała ekonomicz-
nie uzasadnione dążenie do pogłębienia międzyna ro dowego podziału pracy 
i rozwoju handlu światowego, którego głębokie załamanie w okresie kryzysu 
lat 1928–1932 okazało się być zjawiskiem niezwykle długotrwałym. Na pod-
stawie analizy danych statystycznych, obrazujących tendencje rozwojowe 
eksportu z trzech europejskich ugrupowań integracyjnych: EWG, EFTA 
i RWPG mogła stwierdzić pozytywny wpływ integracji na handel zagra-
niczny tych krajów, szcze gólnie wyraźny w krajach EWG, którym udało się 
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stworzyć z biegiem czasu kom plementarne struktury gospodarcze i przejść 
do wymiany wewnątrzgałęziowej oraz do kooperacji przemysłowej. Analiza 
zmian struktury asortymentowej handlu światowego w ujęciu wartościowym 
pozwoliła Profesor Irenie Rutkowskiej na zidentyfikowanie dwóch czynni-
ków o chara k terze instytucjonalnym, odgrywających w tych procesach do-
niosłą rolę. Jeden z nich to protekcjonizm rolny, wpływający w ostatecznym 
efekcie na obniżenie cen rolnych (subsydiowanych) w obrotach międzynaro-
dowych, drugi natomiast to działalność między rządowego kartelu OPEC, 
którego decyzje spowodowały drastyczny wzrost cen ropy naftowej na rynku 
światowym, a w konsekwencji różnorodne, niekorzystne dla importerów tego 
paliwa skutki ekonomiczne, w tym zahamowanie wzrostu produkcji żywno-
ści na terenach wymagających nawadniania i gwałtowny wzrost zadłużenia 
zagranicznego. 

W ostatnich latach, głównym przedmiotem zainteresowań badaw-
czych Profesor Ireny Rutkowskiej były zja wiska protekcjonizmu i liberalizmu 
w handlu światowym, zwłaszcza zaś rola między narodowych organizacji 
gospodarczych (MFW, Banku Światowego, GATT/WTO i OECD) oraz 
makroregionalnych ugrupowań integracyj nych (EWG/Wspólnoty Euro-
pejskiej, EFTA i CEFTA) w liberalizacji międzynarodowej wymiany gospo-
darczej. Konfrontacja rozwoju eksportu światowego z postępami w tworze-
niu i umacnianiu makroregionalnych ugrupowań integracyjnych pozwalała 
Jej na stwierdzenie pozytywnego wpływu procesów integra cyjnych na 
ograniczenie protekcjonizmu w handlu światowym. Analogiczne wnioski 
dotyczyły udziału Polski w trzech europejskich makroregionalnych ugru-
powaniach inte gracyjnych, mających formę stref wolnego handlu (strefa 
tworzona między Polską i Wspólnotami Europejskimi, EFTA i CEFTA). 
Jednak – jak wynikało z analizy dostęp nych materiałów źródłowych – peł-
ne członkostwo w Unii Europejskiej, o które Polska tak usilnie zabiegała, 
wymagało starannego i wszechstronnego przygotowania się do uczestnicze-
nia w nieporównanie wyższej niż strefa wolnego handlu formie ugrupowa nia 
integracyjnego – w unii gospodarczej i monetarnej, tworzonej przez obecne 
kraje Unii Europejskiej. Spełnienie przez Polskę przyjętych w Traktacie z Ma-
astricht kry te riów konwergencji jest nieodzownym warunkiem osiągnięcia 
w przyszłości oczekiwanych korzyści z włączenia się do tego ugrupowania 
integracyjnego. 
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Profesor Irena Rutkowska ma równie bogaty dorobek dydaktyczny 
oraz w kształceniu kadr. Wypromowała 11 prac doktorskich, poświęconych 
problemom kształto wania warunków równowagi na światowym rynku róż-
nych produktów i stworzyła dzięki temu w szczecińskim ośrodku nauk eko-
nomicznych własną szkołę międzynaro dowych stosunków gospodarczych, 
ukierunkowaną na rozwijanie badań nad problema tyką rolnictwa światowego 
i międzynarodowego rynku rolnego. Była promotorem około 200 prac magi-
sterskich i dyplomowych z zakresu ekonomii i międzynarodowych stosun ków 
ekonomicznych, z których część uzyskała najwyższe lokaty w konkursach 
na naj lepsze prace magisterskie. Recenzowała kilkanaście prac doktorskich 
i habilitacyjnych w różnych uczelniach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 
Łodzi i Szczecinie. Była opiekunem i konsultantem kół naukowych (Koła 
Naukowego Młodych Ekonomistów oraz Koła Naukowego Pra wa i Stosun-
ków Międzynarodowych), których wyniki badań empirycznych zdobywały 
wy so kie lokaty na regionalnych i krajowych konferencjach studenckich kół 
nauko wych. Przytoczone fakty świadczą o sukcesach Profesor Ireny Rut-
kowskiej w dziedzinie rozwoju kadry naukowej oraz Jej talencie organiza-
cyjnym.

Profesor Irena Rutkowska reprezentowała naukę polską za granicą. Bra-
ła udział w Kongresie Ekonomistów Języka Francuskiego w Paryżu na Sorbo-
nie (1967) w Światowym Kongresie Ekonomistów w Budapeszcie (1974) oraz 
aktywnie uczestniczyła w licznych konferencjach i kongre sach: na Węgrzech, 
w Czechosłowacji, Jugosławii, Bułgarii, Francji, Niemczech, we Włoszech 
i Algierii.

Za swoją bardzo aktywną działalność Profesor Irena Rutkowska zo-
stała odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977). 
Wśród Jej innych odznaczeń znalazły się także: Złota Odznaka Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego (1969), Od zna  ka Gryfa Pomorskiego (1972), 
Medal XX-lecia Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (1976), Medal Za-
służony dla Akademii Rolniczej w Szczecinie (1995).

Profesor Irena Rutkowska otrzymywała też nagrody a wśród nich: czte-
ry nagrody resortowe, dwie w Konkursach o Nagrody Naukowe PTE im. 
Oskara Langego, kilkanaście nagród rektorskich oraz kilka dyplomów uzna-
nia za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Profesor Irena Rutkowska wniosła trwały wkład w rozwój nauki pol-
skiej w dziedzinie ekonomii i jej zastosowań. Osiągnęła też wymierne sukcesy 
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w kształceniu kadr, dydaktyczne oraz w życiu społecznym. Jej ponad pięć-
dziesięciopięcioletnia, niezwykle owocna działalność naukowa na trwałe za-
pisała się w szczecińskim środowisku naukowym.

Profesor Irena Rutkowska była autorytetem, uczonym, nauczycielem 
akademickim, wychowawcą, pedagogiem, twórcą szkoły naukowej i promo-
torem, opiekunem, recenzentem i organizatorem życia naukowego. Przez lata 
była osobowością o dużej sile oddziaływania na otoczenie.

Poznałam Irenę Rutkowską jako docenta, kierownika Studium Dok-
toranckiego, którego zostałam uczestnikiem. Imponowała wiedzą i erudycją 
oraz dynamiką intelektualną – żywością umysłu. Budziła respekt, wydawała 
się surowa, przy bliższym poznaniu okazywało się jednak, że jest człowiekiem 
ciepłym, pogodnym, z poczuciem humoru, przy tym jednak wiele wymagają-
cym od siebie i otoczenia. Relacje z grupą doktorantów, do której należałam, 
dość prędko przybrały przyjacielski charakter i przez wiele następnych lat 
byłam zapraszana, wraz z grupką, już wtedy byłych doktorantów (o różnych 
życiorysach zawodowych), do domu profesorstwa przy ulicy Wyspiańskiego – 
wraz z upływem czasu bywaliśmy tam goszczeni także z naszymi rodzinami. 
Tam dokonywaliśmy „odkryć”, na przykład takich, że Pani Profesor uwiel-
bia koty, którym na wiele pozwala, a w ogródku, oprócz kwiatów ma także 
niewielką grządkę z marchewką, którą tak lubi Jej mąż. Profesor Irena Rut-
kowska przez całe lata pisała teksty ołówkiem i na podorędziu miała zawsze 
ich wiele, związanych gumką, a ponadto gumkę do dokonywania ewentual-
nych zmian w tekście. Ku, nie tylko mojemu, zdumieniu, pokazywane nam 
autorskie teksty „w ołówku” były jednak prawie bez poprawek. Pani Profesor 
tłumaczyła, że zawsze lubi dokładnie wcześniej opracowanie przemyśleć, no 
i najczęściej tekstu nie trzeba poprawiać. W późniejszych latach była w awan-
gardzie osób posługujących się komputerem i innymi wówczas nowinkami 
technicznymi, w pracy i w domu. Chętnie oglądała wiadomości telewizyjne 
w języku francuskim i angielskim, aby mieć informacje „z pierwszej ręki”.

Profesor Irena Rutkowska żyła bardzo aktywnie. Wśród Jej aktywno-
ści było także narciarstwo zjazdowe, z którego jednak musiała zrezygnować 
po poważnej kontuzji. Pozostały jednak podróże, o których ciekawie opo-
wiadała, ilustrując te opowieści zdjęciami. Poznawanie otoczenia wynikało 
z ciekawości świata i było częścią składową Jej zainteresowań dotyczących 
globalnych przemian. 
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Nie pretendując w tym miejscu do przedstawienia choćby zarysu boga-
tej osobowości i owocnej, długiej drogi życiowej Profesor Ireny Rutkowskiej, 
pragnę podkreślić, że była uczonym o szczególnych cechach umysłu i cha-
rakteru, takich jak: pasja, dociekliwość, niezależność, brak pokory, odwaga, 
nieobojętność, umiejętność dokonywania inteligentnych analiz i syntez, cza-
sem błyskotliwych prowokacji. To jednak jest zdaje się udziałem wielu ludzi 
wybitnych, o niespokojnym umyśle, niegodzących się na marazm, bierność 
czy niski poziom. Profesor Irena Rutkowska, podobnie jak Jej mąż Profesor 
Józef Rutkowski, dbała o wysokie standardy w nauce i w życiu naukowym, 
potrafiła bezkompromisowo formułować poglądy, nie dbając o łatwy poklask 
i tanią popularność. Potrafiła niejednokrotnie iść pod prąd stereotypowych 
opinii, przeciwstawiać się absurdom w gospodarce, ignorancji, przejściowym 
modom czy dogmatom. 

Profesor Irenę Rutkowską, pod której opieką mogłam obronić rozpra-
wę doktorską, zaliczam do grona moich Mistrzów naukowych. Ważna dla 
niej była bowiem racjonalna postawa wobec świata, oparta na obiektywnych 
prawdach naukowych.

Profesor Irena Rutkowska bardzo dobrze zasłużyła się ekonomii, 
naukom ekonomicznym, szczecińskiemu ośrodkowi naukowemu, Polskiemu 
Towarzystwu Ekonomicznemu, Szczecińskiemu Towarzystwu Naukowemu 
oraz uczelniom, z którymi była związana. W mojej pamięci pozostaje dodat-
kowo jako pełna uroku i życzliwości Pani, z którą zawsze miło było rozma-
wiać, nie tylko o sprawach zawodowych.

Jolanta Zieziula
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Józef Rutkowski
(1922–2002)

Jak opisać dorobek, dokonania i zasługi Pro-
fesora? Człowieka niezwykłego, wyjątkowego, 
wybitnego, z całym Jego bogactwem intelektu-
alnym, oryginalnością, siłą oddziaływania przez 
całe lata na otoczenie...

Profesor Józef Rutkowski urodził się 8 li-
stopada 1922 roku. Świadectwo dojrzałości uzy-
skał w Liceum w Turku w 1946 roku. Studiował 
w Akademii Handlowej w Poznaniu, Oddział 
w Szczecinie w latach 1946–1949, którą zakoń-
czył dyplomem nauk handlowych w zakresie 
handlu zagranicznego, a następnie w Akade-
mii Nauk Politycznych w Warszawie w latach 
1949–1951 na Wydziale Dyplomatyczno-Kon-
sularnym, którą ukończył uzyskaniem stopnia 
magistra nauk politycznych w zakresie ekono-
mii. Doktoryzował się w Wyższej Szkole Eko-
nomicznej w Poznaniu, uzyskując w 1960 roku 
stopień doktora nauk ekonomicznych z odzna-
czeniem summa cum laude. W roku następnym, 
na podstawie przewodu habilitacyjnego, uzyskał 
stopień docenta z zakresu finansów w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Od 1948 
roku Profesor Józef Rutkowski związał się na 
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stałe, z kilkuletnią przerwą, z uczelniami szczecińskimi. Pracował w kolej-
nych uczelniach:

 – Akademii Handlowej (1948–1949),
 – Wyższej Szkole Ekonomicznej (1950–1955),
 – Politechnice Szczecińskiej (1955–1979),
 – Uniwersytecie w Oranie (1979-1983),
 – Uniwersytecie Szczecińskim (1990-1993),
 – Akademii Rolniczej w Szczecinie i Zachodniopomorskiej Szkole 

Biznesu.
Profesor Józef Rutkowski był autorytetem, uczonym, nauczycielem aka-

demickim, wychowawcą, pedagogiem, mistrzem, twórcą szkoły naukowej, 
promotorem, opiekunem, recenzentem, organizatorem życia naukowego, 
ściśle współpracował z zagranicą, pełnił liczne funkcje publiczne. Wielkość 
i różnorodność dorobku Profesora jest niezwykła, na miarę Jego talentu i Jego 
pracowitości. Profesor Rutkowski był postacią niezwykłą, nietuzinkową, jed-
ną z najznamienitszych postaci powojennego Szczecina. Jako student I roku 
Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczeciń-
skiej poznałem Profesora ponad 36 lat temu, w pierwszym tygodniu paź-
dziernika 1966 roku, podczas wykładu z ekonomii politycznej kapitalizmu 
w Starej Auli przy ul. Mickiewicza. Był wtedy nowym dziekanem Wydzia-
łu, dodajmy dziekanem, który wywarł w tamtych trudnych czasach wiel-
ki wpływ na rozwój i kształt szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych. 
Dla nas, ówczesnych studentów, był Profesor Józef Rutkowski wielkim auto-
rytetem, imponował wiedzą, erudycją, odznaczał się też jakąś szczególną dy-
namiką intelektualną, żywością umysłu. Profesor budził respekt, na pierwszy 
rzut oka wydawał się surowy, przy bliższym poznaniu okazywało się jednak, 
że w rzeczywistości jest człowiekiem ciepłym, pogodnym, z poczuciem hu-
moru, przy tym jednak wiele wymagającym od siebie i otoczenia.

Zaprezentowano tu tylko zarysu bogatego biogramu, długiej drogi ży-
ciowej i nietuzinkowej kariery Profesora Józefa Rutkowskiego, pragnę zaak-
centować, że był On przez dziesięciolecia niekwestionowanym liderem wśród 
szczecińskich teoretyków ekonomii. Był uczonym o szczególnych cechach 
umysłu i charakteru: pasja, nadzwyczajna dociekliwość, niezależność, brak 
pokory, odwaga, nieobojętność, umiejętność dokonywania inteligentnych 
analiz i syntez, czasem błyskotliwych prowokacji. Profesor Rutkowski, które-
go wielu z nas dobrze znało, nie był człowiekiem niekontrowersyjnym, wręcz 
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przeciwnie: miał niejednego oponenta. To jednak jest zdaje się udziałem wie-
lu ludzi wybitnych, szukających prawdy, czasem błądzących, o niespokojnym 
umyśle, niegodzących się na marazm, bierność, niski poziom. Profesor Rut-
kowski był człowiekiem zasad, dbał o wysokie standardy w nauce i w życiu 
naukowym, potrafił bezkompromisowo formułować poglądy, nie dbając o ła-
twy poklask i tanią popularność. Potrafił niejednokrotnie iść pod prąd ste-
reotypowych opinii, przeciwstawiać się absurdom w gospodarce, ignorancji, 
przejściowym modom, dogmatom.

Nieprzypadkowo mówi się non omnis moriar. Jestem pewny, że Profesor 
Rutkowski – jeden z kilku pierwszych, jeśli nie pierwszy w ogóle, absolwent 
Akademii Handlowej w Szczecinie – będzie długo żyć w pamięci wielu 
szczecinian, wielu ekonomistów wykształconych w Akademii Handlowej, 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej, na Politechnice Szczecińskiej, na Uni-
wersytecie Szczecińskim, w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Jestem 
pewny, że kolejni autorzy, habilitanci, doktoranci czy magistranci piszą-
cy choćby o międzynarodowych stosunkach finansowych, w tym o rynku 
kredytowo-kapitałowym, o bankowości będą nawiązywać do oryginalnego 
dorobku Profesora, również do Jego dorobku z zakresu metodologii nauk 
ekonomicznych.

Podczas jednej z ostatnich rozmów z Profesorem Józefem Rutkowskim, 
moim Mistrzem, promotorem mojej pracy magisterskiej (do grona moich 
Mistrzów naukowych zaliczam również m.in. prof. Irenę Rutkowską, pod 
której opieką mogłem obronić rozprawę doktorską). Otóż wówczas Profesor 
zapytał mnie w swoim niepowtarzalnym stylu: „Panie Staszku, dokąd się 
Pan właściwie stale śpieszy? Ja już się nie spieszę, bo ja już wiem, że nie ma 
do czego...”. Profesor Rutkowski był postacią barwną, opowiadał anegdoty 
i o nim opowiadano anegdoty. Trudno się dziwić, ostatecznie przeżył sporo, 
urodził się tak dawno, cztery lata po pierwszej wojnie światowej, w czasach 
II Rzeczpospolitej. Przeżył drugą wojnę światową, przeżył czasy tzw. realnego 
socjalizmu, przeżył też ponad 10 lat w czasach III Rzeczpospolitej. Zawsze był 
ważnym i krytycznym świadkiem swoich czasów, dopóki mógł – starał się mieć 
wpływ na bieg zdarzeń.

W wykładzie wygłoszonym 11 października 1996 roku z okazji otrzy-
mania wysokiej godności doktora honoris causa US, Profesor Józef Rutkow-
ski powiedział m.in.: 
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Mam przekonanie, że na miarę mojego czasu i miejsca oraz możliwości wyko-
nałem swój obowiązek wobec ekonomii – dziedziny nauki, którą wybrałem pół 
wieku temu i której pozostałem wierny. To, że wykonałem tak niewiele nie budzi 
we mnie rozczarowania i niedosytu, ponieważ już dawno zauważyłem, że czego 
nie zrobię ja, na pewno zrobią inni, w tym moi liczni wychowan kowie.

Tamto znamienne, mądre przesłanie to jakby naukowy testament Profesora 
Rutkowskiego. Ekonomia nieprzypadkowo zaliczana jest do nauk wyjątkowych: 
niektórzy wręcz mówią, że jest ona najważniejsza, najciekawsza, najtrudniejsza. 
Profesor Rutkowski bardzo dobrze zasłużył się ekonomii, naukom ekonomicz-
nym, szczecińskiemu ośrodkowi naukowemu, Polskiemu Towarzystwu Eko-
nomicznemu, Szczecińskiemu Towarzystwu Naukowemu, kilku uczelniom.

Zasług Profesora Rutkowskiego nie sposób przecenić. Zawsze będzie 
wymieniany na poczesnym miejscu w panteonie legendarnych już szczeciń-
skich ekonomistów, uczonych tej miary, jak choćby profesorowie: Leon Ba-
biński, Alfred Wielopolski, Juliusz Mikołajski, Eufemiusz Terebucha, Prze-
mysław Małek, Jerzy Wolszczan, Zdzisław Łaski, Klemens Piotrowski i inni.

Stanisław Flejterski, Władysław Janasz

Profesor o sobie...

…Przeżyłem życie w sposób wydajny, energiczny i zaangażowany. Zbudowa-
łem własny dom, posadziłem niejedno drzewo, a wraz z żoną i synami sta-
nowimy rodzinę, którą niektórzy koledzy nazwali „firmą”, co miało wyrażać 
solidność pracy naszego zespołu.
W całym swym życiu nie miałem wyraźnie określonego celu długookresowe-
go, wytyczałem sobie jednak cele doraźne i z żelazną samodyscypliną je reali-
zowałem. Celów małych miałem bez liku i osiągałem je bądź to uporem, bądź 
dzięki sprzyjającym okolicznościom.
Tak było w 1936 r., gdy premier Składkowski ustanowił stypendia dla zdol-
nych uczniów gimnazjalnych, tak było z przyznaniem mi roweru w darze od 
tegoż premiera. Takie okoliczności sprzyjające pozwoliły mi w krótkim czasie 
dojść do matury w 1946 r. i przyjechać w porę do powstającego w Szczecinie 
Oddziału Akademii Handlowej w Poznaniu, którą ukończyłem w pierwszym 
terminie z maleńką 4-osobową grupą najbardziej ambitnych spośród około 
500 studentów III roku. Na egzaminie dyplomowym uzyskałem propozycję 
dalszych studiów w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, gdzie byłem 
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w grupie pierwszych magistrów. W 1951 r. jako 29-letniemu adiunktowi zosta-
ły mi powierzone wykłady z ekonomii politycznej w WSE w Szczecinie.
W 1960 r. jako pierwszy z absolwentów szczecińskich uzyskałem stopień dok-
tora nauk ekonomicznych, a w 1961 r. stopień doktora habilitowanego (docen-
ta). Podobnie było z uzyskaniem tytułu profesora nadzwyczajnego w połowie 
1968 r. i profesora zwyczajnego na początku 1974 r. Było jeszcze kilka innych 
osiągnięć, stanowisk i funkcji, które przypadły mi w udziale, choć o nie nie 
zabiegałem. Nie mierzyłem nigdy za wysoko, ale nie miałem też bolesnych 
upadków. A jeśli coś niekorzystnego mnie dotknęło, to kwitowałem to stwier-
dzeniem, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie było to wy-
łącznie wynikiem optymizmu życiowego, ale i chęci działania i pokonywania 
przeszkód. Rzadko byłem biernym obserwatorem wydarzeń, a przeważnie 
chciałem na nie wpływać słowem lub czynem.
Bez skrępowania włączałem się w dyskusje, wygłaszałem własne poglądy w sło-
wie i piśmie, mimo że z natury jestem flegmatykiem i typem refleksyjnym. 
Do działania pobudza mnie jednak każde wypaczenie, nieprawidłowości lub 
fałszywe stanowisko, a zwłaszcza czyjaś ignorancja, obłuda, dwulicowość lub 
społecznie szkodliwe czyjeś działania. Wyrażam wtedy swoje zdanie, nieza-
leżnie od tego o kogo chodzi, nie oszczędzając nawet największych prominen-
tów, nie bacząc na konsekwencje, daje mi to komfort psychiczny, który kiedyś 
nazwałem nawet dochodem psychicznym, rekompensującym nędzne dochody 
profesora, nie tylko w ostatnich latach.
Na koniec refleksja. Czy dokonałem w życiu dużo czy za mało? Jak na profe-
sora z peryferyjnego ośrodka naukowego wydaje mi się, że dosyć, choć zawsze 
można było dokonać więcej. Ale czy lepiej? Umiałem dzielić czas na pracę i na 
wypoczynek, choć kilka razy na wczasach dzień spędzałem na nartach lub na 
plaży, a wieczorem pilnie ślęczałem nad praca naukową. Nie stroniłem jednak 
od okazji uczestniczenia w zabawach, balach i spotkaniach towarzyskich. By-
łem w wielu środowiskach naukowych w kraju i za granicą, aby ludzi zobaczyć 
i siebie pokazać, a wnikało to z ciekawości świata, co pozostało mi do dziś. Po-
znawanie otoczenia było częścią składową moich zainteresowań dotyczących 
przemian w świecie w kierunku postępu i rozwoju. Z satysfakcją odnotowa-
łem, że świat nie idzie ku zagładzie, ale do lepszego jutra, a owoce pozytyw-
nych przemian stają się udziałem coraz większych społeczności. Postęp zaś nie 
będzie miał granic dzięki rozwojowi nauki i wykorzystaniu jej wyników we 
wszystkich dziedzinach życia. Wzrost zamożności i kultury ludzi będzie dzia-
łał w kierunku czynienia ich lepszymi, wyrozumiałymi w stosunku do innych, 
tolerancyjnymi dla odmiennego sposobu życia i wyznawanego światopoglądu. 
Przede wszystkim trzeba wychować ludzi wolnych od fanatyzmu religijnego 
i zacietrzewienia na tle poglądów politycznych. Jedno i drugie musi zastąpić 
racjonalna postawa, oparta na obiektywnych prawdach naukowych.
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Bolesław Wojciech Sadaj
(1908–1997)

Bolesław Wojciech Sadaj urodził się 21 kwiet-
nia 1908 roku w Prusach (powiat opatowski, wo-
jewództwo kieleckie)1. Pochodził z wielodziet-
nej rodziny chłopskiej. W latach 1922–1929 
uczył się w Państwowym Seminarium Nauczy-
cielskim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po  od-
byciu służby wojskowej i ukończeniu Szkoły 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Gródku Ja-
giellońskim, w 1929 roku podjął pierwszą pracę 
w zawodzie nauczyciela w Publicznej Szkole Po-
wszechnej w Laskowie w powiecie hrubieszow-
skim. Następnie pracował w Szkole Powszech-
nej w Dubience. W 1935 roku złożył egzamin 
nauczycielski przed Państwową Komisją Egza-
minacyjną w Warszawie. W 1936 roku ożenił 
się i przeniósł do pracy w Szkole Powszechnej 
w Taratynie (powiat Hrubieszów), w której spra-
wował funkcje kierownicze do wybuchu drugiej 

1 Biogram powstał na podstawie: D. Koźmian, Człowiek. 
Nauczyciel. Uczony. Bolesław Sadaj (1908–1997), Szczecin 
2003; J. Orzelska, Mistrz. Praca dydaktyczna, organiza-
cyjna i naukowa prof. dr hab. Bolesława Sadaja, Szczecin 
2006; tejże, Mistrz – rozważania retrospektywne, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 220, Prace In-
stytutu Pedagogiki 1997, nr 1, s. 5–17.
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wojny światowej. W 1937 roku rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim na Wydziale Nauk Humanistycznych. 

Po wybuchu wojny zaczął samodzielnie organizować ruch podziemny 
i w 1940 roku przystąpił do Związku Walki Zbrojnej. 18 maja 1940 roku zo-
stał aresztowany i uwięziony na Zamku w Lublinie, a następnie wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, z którego wrócił do kraju pod 
koniec maja 1945 roku i niezwłocznie podjął pracę w Szkole Powszechnej 
w Lublinie. Równolegle z pracą kontynuował studia w Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim. W 1946 roku uzyskawszy absolutorium, przeniósł się wraz 
z rodziną do Szczecina. Szczecińskie władze oświatowe zaangażowały Bole-
sława Sadaja do zorganizowania Liceum Pedagogicznego nr 1, którego był 
dyrektorem w latach 1946–1957. W 1947 roku otrzymał dyplom magistra 
filozofii KUL (ukończył studia uniwersyteckie w zakresie pedagogiki). Dzie-
sięć lat później został powołany na stanowisko Kuratora Okręgu Szkolnego 
Szczecińskiego, pełniąc tę funkcję do 1963 roku. Jednocześnie kontynuował 
rozwój naukowy i prowadził badania naukowe, w wyniku których Rada Wy-
działu Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu nadała mu tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie 
rozprawy doktorskiej Rola szkoły i nauczyciela w dokonywaniu się procesów in-
tegracji i stabilizacji społecznej wśród ludności wsi szczecińskiej w latach 1945–
1960, której promotorem był doc. dr hab. J. Kwiatek.

Sprawując funkcję kuratora oświaty Bolesław Sadaj troszczył się 
o kształcenie i dokształcanie nauczycieli, w związku z tym był inicjatorem 
powołania w Szczecinie Punktu Konsultacyjnego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Instytucja ta zapoczątkowała w Szczecinie kształ-
cenie pedagogów na poziomie wyższym. Ponadto był inicjatorem powołania 
do życia szczecińskiego Punktu Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Muzycz-
nej w Poznaniu. W 1963 roku zrezygnował ze stanowiska kuratora i pod-
jął pracę w Zakładzie Pedagogiki w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. 
Przygotował dysertację habilitacyjną Społeczne problemy zawodu nauczyciela, 
na podstawie której w 1968 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego 
nauk pedagogicznych w zakresie pedagogiki, nadany przez Radę Wydziału 
Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. W tym samym roku podjął pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej 
w Szczecinie, będącej filią Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie powierzono mu 
zorganizowanie Zakładu Pedagogiki. Z Jego inicjatywy utworzono Wydział 
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Nauczania Początkowego, przekształcony w 1973 roku w Wydział Pedago-
giczny, którego został dziekanem.

W 1982 roku uchwałą Rady Państwa Bolesław Sadaj otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pod Jego kierun-
kiem pięć osób otrzymało stopień doktora. Zrecenzował siedem prac dok-
torskich. Był członkiem Komitetu redakcyjnego czasopisma „Dom Dziecka” 
oraz redaktorem i członkiem Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych 
Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczeci-
nie. Od 1969 roku był członkiem Instytutu Zachodniego, a od 1966 roku 
– członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego. W 1975 roku został 
powołany w skład Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk. W latach 
1947–1948 był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej, a od 1956 roku – 
członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Bolesław Sadaj był autorem kilkudziesięciu rozpraw i artykułów, pub-
likowanych na łamach czasopism ogólnopolskich i lokalnych. Jego praca 
dydaktyczna, naukowa i organizacyjna została doceniona – otrzymał liczne 
odznaczenia, między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1959) oraz tytuł honorowy Zasłużonego Nauczyciela PRL (1979). 30 wrze-
śnia 1978 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1997 roku.

Ze względu na wszechstronną znajomość problematyki związanej 
z oświatą i zawodem nauczyciela oraz procesami społeczno-kulturowymi 
i integracyjnymi na Pomorzu Zachodnim, w dorobku naukowym Bolesława 
Sadaja można wyróżnić trzy obszary: prace z zakresu pedeutologii, pedago-
giki i socjologii zawodów oraz prace dotyczące instytucji oświatowo-wycho-
wawczych na Pomorzu Zachodnim i ich funkcji. Do najbardziej znanych 
publikacji Profesora należą: Udział szkoły i nauczyciela w procesach integra-
cyjnych ludności wiejskiej województwa szczecińskiego w latach 1945–1960 
(Poznań 1963); Społeczno-zawodowe problemy nauczycieli w Polsce Ludowej. 
Na przykładzie województwa szczecińskiego (Szczecin 1967); Społeczne proble-
my zawodu nauczyciela. Nauczyciel –zawód – środowisko (Warszawa 1967); 
Społeczne sytuacje rodzin pracowników fizycznych w PGR na Pomorzu Zachod-
nim (Szczecin 1976). 

W swoich pracach naukowych Profesor Sadaj zawarł wyniki wielo-
letnich badań dotyczących zawodu nauczyciela na Pomorzu Zachodnim, 
w których koncentrował się na jego problemach oraz potrzebie dokształca-
nia i doskonalenia zawodowego. W opublikowanych w latach 1965–1968 
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artykułach poddał analizie rodzinę nauczycielską, małżeństwo nauczyciel-
skie, niektóre konteksty moralnej pozycji nauczyciela, stosunek do awansu 
zawodowego, aspiracje społeczno-zawodowe oraz identyfikację społeczno-za-
wodową nauczy cieli. Równolegle z badaniami nad zawodem nauczyciela Bo-
lesław Sadaj rozwijał drugi nurt badań związany z pedagogiką i socjologią 
zawodów, zwłaszcza w latach 1964–1973 publikując artykuły i rozprawy, 
skoncentrował się na ukazaniu hierarchii zawodów oraz dokonał analizy za-
wodu rybaka, oficera marynarki handlowej, adwokata i innych. Badał wy-
bory kierunków studiów przez młodzież i społeczną sytuację pracowników 
fizycznych w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Trzeci kierunek ba-
dań profesora Bolesława Sadaja, dotyczący funkcji i instytucji oświatowych 
na Pomorzu Zachodnim, przejawiał się w odzwierciedleniu problemów zwią-
zanych z udziałem szkoły i nauczyciela w procesach integracyjnych na wsi 
szczecińskiej, rozwojem szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim, zagadnień 
związanych ze szkołą i nauczycielem, karierami szkolnymi dzieci pracowni-
ków fizycznych Państwowych Gospodarstw Rolnych. W tej problematyce 
mieszczą się również publikacje poświęcone działalności Punktu Konsulta-
cyjnego w Szczecinie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
rekrutacji i sprawności studentów w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie.

W 1978 roku przypadła rocznica 50-lecia pracy zawodowej Profesora 
Bolesława Sadaja, z okazji której zaproszeni goście oraz pracownicy Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie wydali publikację poświęconą Jubilatowi. 
Swoje artykuły zamieścili tam Stanisław Michalski (UAM), Tadeusz Krajew-
ski (UAM), Benon Miśkiewicz (UAM), Klemens Trzebiatowski (Uniwersytet 
Gdański), oraz pracownicy WSP w Szczecinie: Bolesław Hadaczek, Danuta 
Koźmian, Jan Szyszkowski, Zdzisław Zacha i Aleksander Bielawiec2. 

Pragnących uczcić pamięć Profesora Bolesława Sadaja, z ramienia dy-
rekcji i pracowników Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 
19  listopada 2000 roku Jego imieniem nazwano jedną z sal wykładowych 
w budynku mieszczącym się przy ul. Ogińskiego 16/17.

Życie i działalność Profesora Bolesława Sadaja była wpisana w losy kilku 
pokoleń Polaków, żyjących w różnych okresach historycznych: czas zaborów; 
lata Polski Niepodległej; czas drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 
oraz Polski Ludowej. Ten ostatni okres to czas organizacji i rozwoju polskiego 

2 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie 1980, nr 31.
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życia państwowego, społecznego, ekonomicznego i kulturowego na Pomorzu 
Zachodnim, zwłaszcza w Szczecinie, w którym Profesor aktywnie działał. 

Bolesław Sadaj jest osobą zasłużoną dla Szczecina jako nauczyciel, orga-
ni zator szkolnictwa, kurator oświaty, naukowiec i wychowawca trzech po-
koleń młodych Polaków. Jego droga zawodowa rozpoczęła się od stanowiska 
nauczyciela wiejskiej szkoły powszechnej, a skończyła na profesorze szkoły 
wyższej. Był to człowiek pracowity, zdeterminowany, cechujący się głęboką 
motywacją. Zachował się w pamięci swoich uczniów i współpracowników 
jako człowiek odpowiedzialny, traktujący swoją pracę jak posłannictwo, ma-
jący jasno sprecyzowane cele życiowe, nieuznający trudności, otwarty na lu-
dzi i ich inicjatywy, myślący perspektywicznie. Miał dar zjednywania sobie 
ludzi, konsolidowania zespołu nauczycielskiego, nieustającego motywowa-
nia do pracy, wczuwania się w sytuację innych ludzi. Zatroskany o rozwój 
organizacyjny i kadrowy oświaty na Pomorzu Zachodnim był doskonałym 
dydaktykiem i znakomitym organizatorem, opiekunem i wychowawcą, en-
tuzjastą permanentnego uczenia się. W podejmowanych działaniach cecho-
wał się wytrwałością, konsekwencją i samodyscypliną. Współpracowników 
otaczał szacunkiem i zrozumieniem, będąc dla nich autorytetem naukowym 
i zawodowym.

Elżbieta Magiera
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Stanisław Schwann
(1912–1982)

Docent dr Stanisław Schwann urodził się 
4 kwietnia 1912 roku. Jest jednym z pierwszych 
samodzielnych pracowników naukowo-dydak-
tycznych szczecińskiego ekonomicznego ośrod-
ka wyższego. Pracował w Akademii Handlo-
wej jako p.o. profesora handlu zagranicznego. 
Po utworzeniu w 1950 roku Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej był zastępcą profesora i kierow-
nikiem Katedry Finansów i Kredytu; w latach 
1952–1953 natomiast – dziekanem Wydziału 
Finansowego. Od 1953 roku do sierpnia 1955 
roku pełnił funkcję prorektorem tej uczelni. 
W 1959 roku dr Schwann otrzymał stopień 
nauko wy docenta. Po reorganizacji szkół wyż-
szych w Szczecinie, Stanisław Schwann peł-
nił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału 
Inżynie ryjno-Ekonomicznego Transportu oraz 
prorektora Politechniki Szczecińskiej, do 1967 
roku był także kierownikiem Zakładu Finan-
sów na tym Wydziale. W 1966 roku, za zgo-
dą Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki, doc. dr Stanisław Schwann podjął 
pracę w charakterze profesora kontraktowego 
w Uniwersytecie Karola Marksa w Lipsku. 
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Stanisław Schwann był człowiekiem o wszechstronnych zaintere-
sowaniach naukowych, czego dowiódł publikując cenne prace z zakresu 
marksizmu, finansów i historii medycyny. Zmarł w Lipsku 2 lipca 1982 roku.

Grono współpracowników i przyjaciół
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Edward Siekierzycki
(1935–2000)

Wspomnienie o Panu Profesorze

Był moim szefem od zawsze, czyli od począt-
ku mojej pracy na Uniwersytecie Szczecińskim. 
Skromny, niepozorny, jakby zajęty swoimi my-
ślami. Z ciepłym, dobrym uśmiechem na twa-
rzy codziennie Profesor Edward Siekierzycki 
energicznym krokiem przekraczał próg Insty-
tutu Filologii Słowiańskiej – mieszczący się po-
czątkowo w budynku przy ul. Tarczyńskiego, 
a później w budynku IV przy ul. Piastów. By-
łam Jego prawą ręką – organizacyjnie i nauko-
wo, a on moim Kierownikiem Zakładu Języ-
ków Słowiańskich i przewodnikiem po świecie 
nauki. Wspólnie pracowaliśmy nad projektami 
naukowymi, przygotowywaliśmy współautor-
skie książki i referaty. Przynajmniej kilka razy 
w roku uczestniczyliśmy razem w krajowych 
i międzynarodowych konferencjach nauko-
wych. Profesor Edward Siekierzycki imponował 
mi swoją rozległą wiedzą, szczególnie z zakresu 
diachronii językowej, derywacji czy leksykolo-
gii. W sposób bardzo wyważony i ze zbyt wielką 
skromnością, moim zdaniem, przedstawiał swo-
je odkrywcze teorie naukowe, metodologie ba-
dawcze czy nowe spojrzenia na językoznawstwo. 
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Wolał zawsze być w cieniu, z boku, miał mało wiary w siebie i swoje osiągnię-
cia naukowe. Często rozpoczynał tak swoje wystąpienie: „Na pewno nie ma 
to wielkiego znaczenia dla nauki, ale jeśli Państwo pozwolą to podzielę się 
z wami moimi przemyśleniami naukowymi”, po czym… wykładał odkryw-
czą teorię lingwistyczną, a my słuchaliśmy Jej zachwyceni. Niejednokrotnie 
wypominałam Profesorowi nadmierną skromność i z uporem rozpowszech-
niałam w kręgu lingwistycznym Jego najnowsze osiągnięcia, prace naukowe, 
znakomite artykuły.

Był duszą towarzystwa, skarbnicą dowcipów, miał wysublimowane po-
czucie humoru, cechowała Go błyskotliwość języka. Nawet najzwyklejsze 
opowiadanie w Jego ustach zyskiwało miano szlagieru. Kochał ludzi i ota-
czający go świat i my lgnęliśmy do niego całym sercem. Ciepły, dobry, pełen 
życzliwości dla otoczenia i dobrotliwości dla studentów Profesor Edward Sie-
kierzycki był wspaniałym kolegą w Instytucie Filologii Słowiańskiej i uko-
chanym nauczycielem studentów slawistyki.

Pamiętam pewien majowy dzień 1998 roku, gdy Profesor podczas na-
szej wspólnej podróży pociągiem na konferencję do Witebska powiedział mi 
i profesor Krystynie Iwan znamienne słowa: „W moim organizmie coś się 
złego dzieje. Mam niedobre wyniki. Ale raz się żyje. Cieszmy się życiem”. 

Nie uwierzyłam, bo nie chciałam w to wierzyć. 
W Witebsku na konferencji nikt nawet nie mógłby podejrzewać tak we-

sołego człowieka o zły stan zdrowia. Rok później na palcu Kościuszki po 
wspólnym spacerze, pełnym dysput naukowych, przy pożegnaniu, rzucił mi-
mochodem: „Ewuniu, chcę byś wiedziała, że nie ma dla mnie ratunku: zbyt 
duża ilość białych ciałek krwi”. 

Nie uwierzyłam, bo bałam się w to uwierzyć. 
A potem przyszedł styczeń 2000 roku i egzamin magisterski Jego ma-

gistrantów, na którym byłam recenzentką. Spojrzałam na Jego wychudzone 
ciało i twarz. 

I uwierzyłam, a ból serca nie pozwalał mi wykrztusić słowa. 
Jego drobne wówczas już ciało wręcz tonęło w fotelu. Nie mówiliśmy już nic 
o chorobie, on pełnym spokoju głosem przekazywał mi posłanie do dalszej 
pracy naukowej, a ja słuchałam ze łzami w oczach. Miesiąc później wstrzą-
snęła nami tragiczna wiadomość: Zmarł Profesor Edward Siekierzycki. 

Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. W przypadku Profesora 
Edwarda Siekierzyckiego – śmiem w to wątpić…!
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Profesor Edward Siekierzycki urodził się w 1935 roku na ówczesnych 
wschodnich terenach Polski w Sławkowie koło Nieświeża1. W 1952 roku 
ukończył filologię rosyjską na Uniwersytecie Wrocławskim. Stopień nauko-
wy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa rosyjskiego 
nadała mu Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w 1971 roku na podstawie rozprawy Ассимилятивная мягкость 
согласных в современном русском языке. Rozprawę doktorską przygo-
towywał pod kierunkiem prof. L. Ossowskiego. Monografia doktorska 
ukazała się drukiem niespełna trzy lata później, w 1974 roku. Jak pisze  
prof. M. Jurkowski: 

już w tej pierwszej monografii dał się jej Autor poznać jako skrupulatny badacz 
określonego problemu fonetyczno-fonologicznego. Analizy Jego są precyzyjne, 
a wspomniana monografia stała się istotnym wkładem Autora do fonetyki opi-
sowej współczesnego języka rosyjskiego2. 

Tak więc w pierwszym okresie badań naukowych (1964–1974) zaintere-
sowania Profesora skupiały się przede wszystkim wokół zagadnień z dziedzi-
ny fonetyki i fonologii języka rosyjskiego, czemu dał wyraz w opublikowanej 
monografii doktorskiej, jak również w artykułach wydanych w zeszytach 
naukowych WSP w Opolu i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 
Studia Rossica Poznaniensia3. Mimo że zasadniczym przedmiotem studiów 
Profesora w pierwszym okresie działalności naukowej była fonetyka z fono-
logią, uczestniczył również w pracy nad książką z zupełnie odmiennej tema-
tyki, a mianowicie dotyczącej literatury i folkloru rosyjskiego – monografia 
Literatura rosyjska. Wybór tekstów z folkloru rosyjskiego i literatury staroruskiej 
ukazała się w Poznaniu w 1968 roku (współautorzy: J. Litwinow, Z. Zbyrow-
ski). Sygnałem zmiany kierunku badań naukowych od fonetyki i fonologii 
do morfologii i semantyki stał się artykuł К вопросу о морфологическом  
 

1 Fragmenty tekstu opublikowane zostały w rozdziale monografii Slawistyka w Szczecinie, 
w: Uniwersytet Szczeciński 1985–2010. Na przełomie wieków i czasów, red. W. Tarczyński, 
W. Stępiński, Szczecin 2010, s. 457–488; Szerzej na temat prof. E. Siekierzyckiego Świat 
Słowian w języku i kulturze II, red. E. Komorowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 11–22.
2 M. Jurkowski, Ocena dorobku naukowego prof. dra hab. Edwarda Siekierzyckiego, Warszawa 
2000 rok, s. 1.
3 W artykule, m.in. wykorzystałam informacje z autoreferatu Prof. E. Siekierzyckiego przy-
gotowanego do wszczęcia przewodu profesorskiego, Szczecin 2000 r. (maszynopis). 
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использовании согласных по твёрдости и мягкости в современном рус-
ском языке. O poszerzaniu się zainteresowań naukowych Profesora w tym 
okresie mogą świadczyć też opublikowane recenzje prac dotyczących socjo-
lingwistyki i dydaktyki języków obcych. 

W drugim okresie działalności naukowej Profesor koncentrował się 
wokół zagadnień słowotwórstwa, semantyki i stylistyki, czego rezultatem są 
dwie monografie z tej tematyki. Pierwsza Словообразовательные синони-
мы в сфере русских имён прилагательных stanowiła podstawę wszczęcia 
przewodu habilitacyjnego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Kolo-
kwium habilitacyjne odbyło się 30 czerwca 1985 roku. Monografia jest opi-
sem synonimicznych związków derywacyjnych przymiotnika rosyjskiego. 
Problem ten potraktowany został wieloaspektowo, uwzględniono tu takie 
zjawiska, jak równoznaczność i bliskoznaczność, jednoznaczność i wielo-
znaczność wyrazów oraz wymienialność synonimów. Praca stanowiła ogniwo 
pośrednie między słowotwórstwem a leksykologią i semantyką, tj. nowym 
nurtem zainteresowań naukowych Autora. Tym ostatnim zagadnieniom, 
a więc leksykologii i semantyce, poświęcona jest zasadnicza większość prac 
Profesora Edwarda Siekierzyckiego. Na szczególną uwagę zasługuje druga 
z monografii, opublikowana w 1996 roku – Rzeczowniki paradygmatyczne 
w języku polskim i rosyjskim. W opracowaniu uwzględniono takie zagadnie-
nia, jak typy podstaw słowotwórczych rzeczowników paradygmatycznych, 
ich miejsce w tzw. gnieździe słowotwórczym, a także – co jest wyjątkowo 
ważne dla funkcjonowania języka – ich słowotwórczą aktywność. Wartość 
monografii podnosi sposób opisu materiału – konfrontatywny, polsko-rosyj-
ski. Jest to praca syntetyczna, wypełniająca lukę w tym zakresie.

Nurt zainteresowań po habilitacji dotyczy zagadnień leksykologii i sty-
listyki, a mianowicie zróżnicowania stylistycznego leksyki rosyjskiej drugiej 
połowy XX wieku. Problem ten został przedstawiony w kilku artykułach: 
np. Стратификация стилистически маркированной лексики в русском 
языке, Русская маркированная лексика в коммуникативном аспекте. 
W artykułach tych pisze Profesor: 

starałem się wykazać, iż nacechowanie stylistyczne wyrazu związane jest z jego 
przynależnością do określonego stylu funkcjonalnego. Cecha stylistyczna 
wyrazu najdobitniej ujawnia się w akcie komunikacyjnym, w trakcie mowy, 
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ponieważ na płaszczyźnie języka wyraz ma jedynie potencjalną zdolność funk-
cjonowania jako element określonego stylu4. 

Ostatnią monografią przygotowaną przez Profesora we współpracy 
z prof. W. Lejczykiem były Podstawy leksykologii konfrontatywnej języka pol-
skiego i rosyjskiego. Praca ukazała się drukiem dopiero po śmierci Profesora. 
Był założycielem czasopisma naukowego „Slavica Stetinensia” i Jemu właśnie 
czasopismo zawdzięcza swoja nazwę. 

Prowadzone z inicjatywy Profesora wieloletnie badania we współpracy 
ze slawistami z Instytutu Slawistyki w Rostocku obfitowały nie tylko w licz-
ne spotkania naukowe, wykłady, odczyty, ale ich efektem stała się również 
przygotowana pod redakcją Profesora (współredaktor prof. K. Iwan) praca 
zbiorowa Problemy normy w teorii i praktyce posługiwania się językiem rosyjskim 
(1999). Profesor aktywnie rozwijał kontakty naukowe Instytutu z kolejnymi 
ośrodkami slawistycznymi na terenie Niemiec, np. z Instytutem Slawistyki 
w Greifswaldzie, z którym zdążył jeszcze podpisać umowę o wspólnym pro-
wadzeniu tematów naukowych.

Na uznanie zasługuje aktywność społeczna Profesora Siekierzyckiego. 
Był jednym ze współorganizatorów Katedry i następnie Instytutu Filologii 
Słowiańskiej UAM. Po przejściu na WSP w Szczecinie włączył się w orga-
nizowanie slawistycznego ośrodka w Szczecinie. W latach 1986–1993 pełnił 
obowiązki prodziekana Wydziału Humanistycznego tej uczelni ds. studenc-
kich. W okresie od 1990–1996 był zastępcą dyrektora Instytutu Filologii 
Słowiańskiej. Od czasów powołania Zakładu Języków Słowiańskich aż do 
ostatnich chwil swego życia był jego kierownikiem. W roku akademickim 
1999/2000 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej. 

Profesor Edward Siekierzycki zmarł w okresie pełnego rozkwitu nauko-
wego, w trakcie przygotowywania kolejnej książki i artykułów. Straciliśmy 
w Nim nie tylko wspaniałego lingwistę, lecz przede wszystkim mądrego, 
życzliwego, skromnego, pełnego humoru człowieka – przyjaciela o wielkim 
sercu. Niech słowa Jego uniwersyteckiego kolegi A. Bartoszewicza, zawarte 
w opinii o dorobku naukowym Profesora napisanej jeszcze za życia Profesora, 
będą posumowaniem tych wspomnień: 

4 Tamże, s. 3.
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Jego dociekliwość i ambicja poznawcza w połączeniu z ogromną pracowitością 
i skrupulatnością zawsze mi imponowały. A przy tym był i chyba nadal cechuje 
Go skromność godna naśladowania w środowisku akademickim5. 

Ewa Komorowska

5 A. Bartoszewicz, Opinia o dorobku naukowym dra. hab. Edwarda Siekierzyckiego w związku 
z postępowaniem kwalifikacyjnym Rady Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu o nadanie Mu tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych, Olsztyn 
16.01.2000 r., s. 1.
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Antoni Skowroński
(1901–1988)

Profesor Antoni Skowroński urodził się 
18 grudnia 1901 roku w Kaliszu. W roku 1922 
ukończył w Łodzi Wyższą Szkołę Realną. 
Następnie po studiach na Wydziale Prawno- 
-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego 
uzyskał w 1926 roku tytuł magistra nauk eko-
nomiczno-politycznych. Dwa lata później na 
podstawie wyróżnionej medalem naukowym 
Uniwersytetu Poznańskiego rozprawy Włady-
sław Ochenkowski jako ekonomista otrzymał na 
tejże uczelni stopień doktora. W tym samym 
czasie z pożytkiem łączył pracę naukową z dzia-
łalnością praktyczną, pracując w przemyśle spo-
żywczym. 

W latach1930–1939 był dyrektorem Spół-
ki Akcyjnej Hartwig Kantorowicz w Poznaniu, 
przyczyniając się w dużej mierze do poważne-
go rozwoju przemysłu spożywczego. Okres 
okupacji spędził w Warszawie nadal pracu-
jąc w przemyśle. Po powstaniu warszawskim 
i pobycie w obozie pruszkowskim, na począt-
ku roku 1945 powrócił do Poznania w grupie 
Delegata Rządu i objął stanowisko dyrekto-
ra naczelnego Państwowego Zjednoczenia 
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Przemysłu Spożywczego na obszar województw poznańskiego i zielonogór-
skiego. Na stanowisku tym Profesor Skowroński przyczynił się chlubnie do 
odbudowy ze zniszczeń wojennych, a następnie rozwoju tej ważnej gałęzi 
przemysłu. W jakiś czas potem piastował funkcję prezesa Izby Przemysłowo- 
-Handlowej w Poznaniu, aż do jej likwidacji w 1951 roku.

Pomimo silnego zaangażowania w pracę na rzecz przemysłu Profesor 
Antoni Skowroński nie zaprzestał pracy naukowej i w roku 1946 podjął 
wykłady w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Następnie kie-
rował Zakładem, a później Katedrą Organizacji Przedsiębiorstw Akademii 
Handlowej w Poznaniu, a po przemianowaniu tej uczelni na Wyższą Szkołę 
Ekonomiczną, pozostał do roku 1951 kierownikiem nowo utworzonej Kate-
dry Organizacji i Techniki Handlu. W pracy tej położył duże zasługi opra-
cowując oryginalny i nowoczesny program wykładów i zajęć seminaryjnych 
z ekonomiki przedsiębiorstwa. W tym czasie wydał pierwszą w Polsce książkę 
poświęconą tej problematyce Istota i przedmiot nauki o przedsiębiorstwie.

Wypaczenia okresu stalinowskiego w Polsce nie ominęły nauki. Pro-
fesor podzielił los wielu polskich uczonych odsuniętych od czynnego życia 
naukowego i dydaktyki. W roku 1951 zmuszony był opuścić prowadzoną 
przez siebie Katedrę. Po sześcioletniej przerwie spowodowanej także względa-
mi zdrowotnymi (Profesor Skowroński uległ wypadkowi samochodowemu) 
wrócił do czynnej pracy i w latach 1957–1959 kierował pracownią naukową 
Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w Poznaniu.

W roku 1959 otrzymał tytuł docenta. W roku 1960 Profesor Antoni 
Skowroński rozpoczął pracę w Politechnice Szczecińskiej, początkowo jako 
kierownik Zakładu w Katedrze Ekonomii Politycznej, a następnie w 1963 
roku jako kierownik Katedry Ekonomiki Przemysłu i Przedsiębiorstwa 
Przemysłowego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu, 
przekształconej w 1970 roku na Instytut Ekonomiki Przemysłu. W tym też 
okresie, a konkretnie w roku 1966 Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora 
nadzwyczajnego. Po przejściu w stan spoczynku w 1972 roku przez pewien 
czas prowadził jeszcze w Politechnice Szczecińskiej wykłady, i do końca życia 
przewodniczył Radzie Naukowej IEP.

Równolegle z pracą naukową profesor Antoni Skowroński bardzo ak-
tywnie udzielał się na niwie społecznej. W latach 1946–1953, będąc sekre-
tarzem naukowym Oddziału Poznańskiego PTE, przyczynił się do jego 
rozwoju inicjując bogatą i niezwykle w tym czasie pożyteczną działalność 
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odczytową. Był też prezesem Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Nauko-
wego Organizacji i Kierownictwa (1957–1961). Uczestniczył w Radzie Na-
ukowej Międzynarodowych Targów Poznańskich. Był także aktywnym 
członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i uczestniczył w Radzie 
Naukowo-Ekonomicznej przy Prezydium WRN w Szczecinie.

Za swoje zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i społecznej Profe-
sor Antoni Skowroński wyróżniony został wieloma odznaczeniami, m.in.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, 
Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Koszalińskiego, Medalem 
Honorowym WKFJN w Szczecinie, Złotą Odznaką PTE, Złotą Odznaką 
TNOiK i Złotą Odznaką Politechniki Szczecińskiej.

„Okres szczeciński” działalności Profesora Antoniego Skowrońskiego 
przypada, jak już wspomniano, na lata 1960–1972. Z tego okresu znają i pa-
miętają Go dobrze Jego współpracownicy i wychowankowie.

Wykłady Profesora Antoniego Skowrońskiego z ekonomiki przedsię-
biorstwa przemysłowego oraz teorii organizacji i zarządzania1 cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, ponieważ prezentował On często odmienne i kon-
trowersyjne stanowisko w stosunku do innych współczesnych ujęć podręcz-
nikowych. Atrakcyjność i specyfika wykładów Profesora polegała na tym, że 
nigdy nie uprawiał apologetyki (propagandy sukcesu), zawsze przestawiał rze-
czywisty, prawdziwy, choć często gorzki obraz sytuacji gospodarczej przedsię-
biorstwa i sytemu zarządzania. Zawsze silnie akcentował – i to traktował jako 
„kamień węgielny” ekonomiki – potrzebę respektowania zasady gospodarno-
ści jako podstawy racjonalnego gospodarowania. Uważał, że podstawowym 
miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa winna być jego rentowność. 
Jak wiadomo, w świetle ówczesnej polityki gospodarczej były to poglądy nie 
zawsze popularne, a często wręcz niebezpieczne. Profesor nie ograniczał się 
jedynie do krytycznego przedstawienia istniejących nieprawidłowości, ale za-
wsze wskazywał, w jaki sposób można je likwidować. W swych poglądach 
był zawsze prawdomówny, odważny i obiektywny. Miał wyjątkową intuicję 
i zdolność przewidywania procesów i trendów rozwojowych przedsiębiorstwa 
i systemu zarządzania, zwłaszcza w takich kwestiach jak:

 – odrębność i samodzielność ekonomiczna przedsiębiorstwa,

1 Profesor wykładał nie tylko na WIET Politechniki w Szczecinie, ale także w jej Punktach 
Konsultacyjnych w Koszalinie i Gorzowie Wlkp.
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 – samorządność przedsiębiorstwa,
 – tworzenie zrzeszeń przedsiębiorstw,
 – doradztwo przemysłowe,
 – zmiany w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową.

Świadczy o tym Jego dorobek naukowy.
Profesor Skowroński swojej pracy dydaktycznej nie ograniczał wyłącz-

nie do wykładów. Był organizatorem i inspiratorem wielu seminariów i sym-
pozjów, poświęconych problemom teoretycznym i potrzebom praktyki gos-
podarczej. Zawsze zwracał uwagę na konieczność łączenia teorii z praktyką, 
traktując naukę jako podstawowy czynnik pomyślnego rozwoju gospodar-
czego kraju.

Profesor był także promotorem i recenzentem wielu rozpraw doktorskich 
i habilitacyjnych zarówno ze środowiska szczecińskiego, jak i innych znaczą-
cych środowisk naukowych w Polsce. Swoją pracowitością zawstydzał nas, 
wtedy młodych, którzy często „nie mieliśmy dość czasu” na pracę naukową. 
W stosunku do swych słuchaczy, a zwłaszcza seminarzystów, Profesor był za-
wsze bardzo wymagający. Po latach docenia się dobrodziejstwo tej cechy Pro-
fesora. Był srogi, ale jakże życzliwy. Żywo interesował się pozauczelnianym 
życiem swoich wychowanków. Bez reszty angażował się zawsze, gdy mógł 
komuś w czymś pomóc. Swą ogromną wiedzą budził nasz podziw i szacunek, 
życzliwością zjednywał sympatię, bezpośredniością i dowcipem w kontaktach 
nieoficjalnych sprawiał, że z żalem rozstawaliśmy się z Nim.

Twórczość naukowa Profesora Antoniego Skowrońskiego była wielo-
kierunkowa. Obejmowała prace z zakresu dziejów myśli ekonomicznej w Pol-
sce, teorii przedsiębiorstwa, teorii organizacji przedsiębiorstw, teorii kierow-
nictwa oraz monografie z dziedziny przemysłu spożywczego. Biorąc pod 
uwagę to, że problematyka organizacji przedsiębiorstw oraz kierowania nimi 
(w zakresie metod podejmowania decyzji) mieści się w szeroko pojmowanej 
teorii przedsiębiorstwa – można powiedzieć, że prace Profesora Skowrońskie-
go głównie dotyczyły nauki o przedsiębiorstwie2. Według Profesora do dzisiaj 
nie ma pewności, czy istnieje i czy może istnieć wyodrębniona dyscyplina 
wiedzy – nauka o przedsiębiorstwie. Uznanie określonej nauki przez opinię 

2 Nawet w pracach z zakresu historii myśli ekonomicznej ten kierunek zainteresowań Autora 
gra główną rolę. Por. np. A. Skowroński, Fryderyk Skarbek jako twórca podstaw polskiej ekono-
miki przedsiębiorstwa, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, tom XXV za rok 1972, Warsza-
wa–Poznań 1974.



Antoni Skowroński (1901–1988)

355

publiczną, co najczęściej znajduje wyraz w powstaniu określonego przed-
miotu wykładowego w szkołach, nie jest w tym przypadku argumentem na 
rzecz istnienia nauki o przedsiębiorstwie. Różnego rodzaju przedsiębiorstwa 
istnieją od dawna i są przedmiotem badań naukowych, a ich problemy oraz 
występujące w nich zjawiska i procesy są przedmiotem zainteresowań wielu 
uznanych (i wykładanych) dyscyplin wiedzy. Niezależnie od rodzaju (typu) 
przedsiębiorstwa (przemysłowego, transportowego, handlowego itp.) wszyst-
kie one mają wspólne cechy istotne i występują w nich identyczne co do treści 
problemy, zjawiska, procesy (obok specyficznych). Badając i prezentując te 
wspólne dla wszystkich przedsiębiorstw elementy możemy mówić o przed-
miocie odrębnej nauki o przedsiębiorstwie. W uświadomieniu polskiej opinii 
naukowej tego faktu istotną rolę spełniła książka Antoniego Skowrońskiego 
Istota i przedmiot nauki o przedsiębiorstwie. Prezentowane w niej poglądy do-
tyczące przedsiębiorstwa zaskakują nawet dzisiaj swoją trafnością, oryginal-
nością i wszechstronnością. Antoni Skowroński doskonale rozumiał fakt, że 
przedsiębiorstwo jest – po pierwsze – kategorią ekonomiczną, a po drugie 
– kategorią ściśle związaną z powstaniem i rozwojem produkcji towarowej3. 
Pisze On między innymi: 

system ekonomiczny pieniężno-wymienny zwiemy systemem przedsiębiorstw. 
(...) Z chwilą, kiedy ludzkość zorganizowała się politycznie i gospodarczo, roz-
poczyna się dopiero rozwój instytucji i urządzeń gospodarczych. Wtedy też 
zjawia się dopiero przedsiębiorstwo, jako jednostka gospodarcza, pracująca na 
cudze potrzeby i zorganizowana. (...) Nie jest rzeczą przypadku, że narodziny 
przedsiębiorstwa, mającego już pewne cechy przedsiębiorstwa współczesnego, 
przypadają na okres renesansu (XVI wiek)... Na miejsce skostniałej wymiany 
cechowej wchodzi w życie wymiana, podlegająca prawom dynamicznego ryn-
ku. Gospodarka zaczyna nabierać cech kapitalistycznych.

To zrozumienie ścisłej więzi przedsiębiorstwa z produkcją towarową 
pozwoliło Autorowi nie tylko prawidłowo przedstawić historyczny proces 
rozwoju kategorii przedsiębiorstwa, ale również zdefiniować istotę przedsię-
biorstwa. 

3 Por. Z. Łaski, Wkład Profesora Antoniego Skowrońskiego w rozwój Nauki o Przedsiębiorstwie, 
Prace Naukowe Instytutu Ekonomiki Przemysłu nr 185, Politechnika Szczecińska, Szczecin 
1981, s. 20.
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Przedsiębiorstwo jest zatem w świetle łączących się z nim pojęć samodziel-
ną jednostką gospodarczą, pracującą na cudze potrzeby, jest samodzielnym 
gospodarstwem zarobkowym. Żyje w pewnym sensie samodzielnym życiem, 
a różni się od innych jednostek gospodarczych, które nie są przedsiębiorstwa-
mi, także prowadzonym rachunkiem kapitałowym, będącym pieniężnym 
miernikiem porównywania nakładów i wyników każdego gospodarstwa. 
(…) przedsiębiorstwo ma niejako dwojaki charakter. Z jednej strony jest ono 
jednostką produkcyjną, która wytwarza dobra na cudze potrzeby. Z drugiej 
jednak jest ono jednostką finansową, w której występują wszystkie przejawy 
charakteru pieniężnego i kredytowego współczesnego gospodarstwa. Ta stro-
na finansowa przedsiębiorstwa odróżnia je właśnie od zakładu. (...) Przy tym 
zaś wszystkim jest przedsiębiorstwo w naszym wieku wielkich przemian so-
cjalnych jednostką społeczną, w której realizuje się program społeczny odpo-
wiadający ustrojowi państwa. (…) Przedsiębiorstwem nazywamy zespół pracy 
i środków materialnych związany z innymi takimi zespołami w zakresie po-
pytu i kosztów działający dla zaspokojenia cudzych potrzeb – w połączonych 
z dobrowolnym ryzykiem – celach zarobkowych i to przy pomocy jednego 
lub kilku zakładów. (…) ...zakład jest – jak powiedzieliśmy – niczym innym, 
jak po prostu jednostką wykonującą techniczne czynności produkcyjne. (…) 
W myśl tego, cośmy powiedzieli, przedsiębiorstwo będzie jednostką techniczno- 
-produkcyjną, związaną jednak ze światem zewnętrznym. Zakładem nazwiemy 
zatem zorganizowany zespół pracy, który ma za zadanie przyczynić się głównie 
swą działalnością techniczną przy pomocy środków zakładowych do osiągnięcia 
przez przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi, najwyższego dochodu.

To, co Antoni Skowroński napisał 57 lat temu na temat istoty przedsię-
biorstwa i zakładu, jest trwałym dorobkiem nauki o przedsiębiorstwie. Wła-
ściwe do dziś „nic dodać, nic ująć”.

Warto także podkreślić, że Antoni Skowroński pisał o przedsiębiorstwie 
kierującym się zasadami: gospodarczości, rentowności, przedsiębiorczości 
i rachunku ekonomicznego w okresie, kiedy w Polsce rozpoczynał się proces 
ograniczania samodzielności przedsiębiorstw i sprowadzania ich roli de facto 
do pozycji zakładów jednej ogólnonarodowej fabryki – w ramach wprowa-
dzania scentralizowanego, nakazowego systemu planowania i zarządzania. 
Antoni Skowroński bronił swojej koncepcji przedsiębiorstwa pisząc między 
innymi: 

przedsiębiorstwo państwowe tym bardziej musi dawać wyraz dążeniu do 
stwarzania jak najlepszej proporcji czynników produkcji i jak najlepszych 
metod produkcji dla utrzymania się w warunkach optymalnych, w których 
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sprawdzianem będzie nie co innego, jak stosunek kosztów do wyników a więc 
dochód z przedsiębiorstwa, będący także dźwignią wydajności pracy. (...) 
Staraliśmy się wykazać, że nauka o przedsiębiorstwie w każdym ustroju spo-
łecznym opiera się o obiektywną zasadę merytorycznej maksymalizacji. (...) 
Obiektywna zasada merytorycznej maksymalizacji polega na tym, że człowiek 
w charakterze kierownika przedsiębiorstwa – mając na uwadze wyniki dzia-
łalności przedsiębiorstwa – dąży przy ograniczonej ilości środków do mak-
symalnego dochodu. (…) Powracając od zasady rentowności, jaka związana 
jest z pojęciem przedsiębiorstwa, można zatem powiedzieć, że bez myślenia 
kategorią „koszty – wynik” nie można prowadzić przedsiębiorstwa niezależnie 
od tego, kto jest jego właścicielem. Bez tego myślenia nie będzie właściwego 
realizowania zasady gospodarczości. Przedsiębiorstwo jest właśnie tą jednostką 
gospodarczą, gdzie zasada gospodarczości musi być koniecznie realizowana.

Niestety, koncepcja socjalistycznego przedsiębiorstwa w Polsce nie roz-
wijała się przez wiele lat po myśli Antoniego Skowrońskiego – ze szkodą dla 
efektywnego gospodarowania.

W latach 1950–1956 nie miała również szans rozwoju nauka o przed-
siębiorstwie, a przynajmniej nie w zakresie widzianym i głoszonym przez An-
toniego Skowrońskiego.

Profesor Antoni Skowroński pisał na temat przedmiotu nauki o przed-
siębiorstwie: 

Nauka o przedsiębiorstwie jest nauką o dochodzie z przedsiębiorstwa rozu-
mianym jako okresowy wynik i rozpatrywanym z punktu widzenia celowości. 
Rozważania tej nauki dotyczą zasad ogólnych i szczegółowych, ułatwiających 
maksymalizację dochodu z przedsiębiorstwa. (...) Najlepsze ustosunkowanie 
czynników produkcji to główne zagadnienie obliczania kosztów celem ich 
minimalizacji drogą kalkulacji i kontroli. Zagadnienia koordynacyjne to za-
gadnienia organizacyjne, które są zagadnieniami specjalizacji pracy. Te dwie 
grupy zagadnień wyczerpują główną treść naszej nauki. (...) Naukę o przedsię-
biorstwie dzielimy na ogólną i szczegółową. Do ogólnej nauki o przedsiębior-
stwie... należą te wszystkie zagadnienia, które nie dotyczą przedsiębiorstwa 
pewnego tylko typu, reprezentującego jedną z gałęzi życia gospodarczego, ale 
które dotyczą przedsiębiorstw wszystkich gałęzi. (...) Będzie tu zatem należało 
całe obliczanie kosztów oraz zasady organizacji i kierownictwa. (...) Szczegó-
łowa nauka o przedsiębiorstwie wspiera się z kolei na ogólnej. Ta szczegóło-
wa nauka o przedsiębiorstwie zawiera w sobie także technikę przedsiębiorczą, 
a więc technikę finansową, rachunkową, podatkową i... dział działalności or-
ganizacyjnej.
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Przyjmując, że nauka o przedsiębiorstwie jako nauka o dochodzie 
z przedsiębiorstwa zalicza się do nauk ekonomicznych, Antoni Skowroń-
ski w opublikowanych później pracach używa zamiennie określeń: „nauka 
o przedsiębiorstwie” – „ekonomika przedsiębiorstwa”. Zajmuje się w nich 
głównie ekonomiką przedsiębiorstwa przemysłowego – zgodnie z przeświad-
czeniem, że „Przedsiębiorstwo przemysłowe jest ... przedsiębiorstwem, w któ-
rym występuje jak najszerzej wachlarz zjawisk przedsiębiorczych”.

W dalszej swojej twórczości naukowej Antoni Skowroński konsekwent-
nie rozwija poszczególne główne części nauki o przedsiębiorstwie (ekonomi-
ki przedsiębiorstwa). Wychodząc ze słusznego założenia, że tzw. naukowa 
organizacja (a więc zasady organizacji i kierownictwa) jest stosowaną teorią 
kosztów produkcji, która z kolei stanowi jądro ekonomiki przedsiębiorstwa 
– Autor wiele uwagi poświęcił właśnie problematyce zasad organizacji i kie-
rownictwa, w tym metodom podejmowania decyzji kierowniczych w przed-
siębiorstwie. W 1959 roku wydaje obszerną książkę traktującą o zadaniach, 
funkcjach i cechach kierownika naczelnego oraz zakresie i metodach kontroli 
kierowniczej w przedsiębiorstwie przemysłowym. Praca ta była wielokrotnie 
wznawiana. Rozwinięcie zawartych w niej koncepcji znaleźć można w dwóch 
innych książkach Autora.

Konsekwencją zainteresowań A. Skowrońskiego sprawami kierownic-
twa w przedsiębiorstwie jest praca o metodach podejmowania decyzji kierow-
niczych, która do dziś jest w pełni aktualna.

Jak już wspomniano, Profesor Antoni Skowroński wiele miejsca w swojej 
twórczości naukowej poświęcił teorii organizacji przedsiębiorstwa. Na szcze-
gólną uwagę zasługują dwie książki, które stanowią trwały dorobek Autora 
w tym przedmiocie. Są to Nowoczesne zasady organizacji przedsiębiorstw i Eko-
nomika przedsiębiorstwa – Zasady organizacji przedsiębiorstw. Profesor Skow-
roński przedstawił w nich krytycznie bogatą wiedzę z zakresu teorii organi-
zacji nagromadzoną w literaturze światowej, głównie z doświadczeń krajów 
kapitalistycznych, konfrontując ją z naszą rzeczywistością. Autor przekonał 
czytelników, że główne zasady organizacji mają charakter uniwersalny (nie 
zależą od sposobu produkcji). Do drugiej z wymienionych książek wstęp na-
pisał jeden z najwybitniejszych ekonomistów polskich – Edward Lipiński, 
który m.in. stwierdził, że Antoni Skowroński: 
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zapełnia tą pracą niewątpliwą lukę w naszym piśmiennictwie o przedsiębior-
stwie. W obecnej chwili – poszukiwania nowych rozwiązań organizacji gospo-
darki – należy powitać jej ukazanie się jako szczególnie cenne dla kierowników 
przedsiębiorstw oraz osób interesujących się nowoczesnymi zagadnieniami or-
ganizacyjnymi.

W niektórych rozważaniach Profesor Antoni Skowroński wychodził 
poza tematykę związaną z przedsiębiorstwem, zajmując się wpływem otocze-
nia zewnętrznego na przedsiębiorstwo. Do tego typu publikacji należy praca 
krytycznie oceniająca modele i rolę zjednoczeń w Polsce.

Ukoronowaniem wypracowanej przez Profesora Antoniego Skowroń-
skiego koncepcji nauki o przedsiębiorstwie było wielotomowe wydawnictwo 
(dwa tomy autorstwa A. Skowrońskiego i trzy tomy – red. A. Skowroński). 
W pracach tych Antoni Skowroński doprowadził do pełnego wykładu eko-
nomiki przedsiębiorstwa według programu, którego podstawy przedstawił 
w publikacji Istota i przedmiot nauki o przedsiębiorstwie. Można więc powie-
dzieć, że Profesor Antoni Skowroński doprowadził zamierzone dzieło do 
końca. Jego twórczość naukowa to oryginalny i trwały wkład do ekonomiki 
przedsiębiorstwa.

Tadeusz Buczkowski, Andrzej Danecki, Gerard Kowalewski
Wychowankowie
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Cezariusz Skuza
(1946–2015)

1 lutego 2015 roku, po długiej walce z cięż-
ką chorobą, odszedł Profesor dr hab. Cezariusz 
Skuza. Pracownik Katedry Badań nad Konflik-
tami i Pokojem, naukowiec szanowany przez 
studentów i środowisko akademickie.

Profesor Cezariusz Skuza urodził się 
w Stanisławowie Mazowieckim w 1946 roku. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej i Techni-
kum Samochodowego w Warszawie w 1966 
roku podjął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole 
Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego 
w Poznaniu, na kierunku dowódczo-technicz-
nym. W 1969 roku ukończył studia i został 
awansowany do stopnia podporucznika. Na-
stępnie w latach 1975–1979, w ramach stacjo-
narnych studiów magisterskich w Wojskowej 
Akademii Politycznej napisał pracę Współpraca 
polskich i radzieckich rejonów przygranicznych 
w latach 1956–1978. Pracę wyróżniono III na-
grodą Ministra Techniki i Szkolnictwa Wyższe-
go, w konkursie prac kwalifikacyjnych.

W 1981 roku rozpoczął stacjonarne stu-
dia doktoranckie w WAP, będąc uczestnikiem 
seminarium prof. Mariana Leczyka. W lutym 
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1985 roku obronił dysertację doktorską z historii Bezpieczeństwo państwa 
w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944–1955. Praca została wyróżniona 
II nagrodą przez Ministra Edukacji Narodowej.

W latach 1985–1996 jako adiunkt i wykładowca wojskowy prowadził 
zajęcia dydaktyczne i badania naukowe pełniąc służbę w Wyższej Oficer-
skiej Szkole Samochodowej w Pile, Akademii Sztabu Generalnego, Akademii 
Obrony Narodowej, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Arty-
lerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu.

W 1995 roku obył staż naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w październiku tego roku zdał 
kolokwium habilitacyjne przygotowując pracę Odzyskanie mienia polskiego po 
II wojnie światowej (recenzenci: prof. dr hab. Antoni Czubiński, prof. Czesław 
Madajczyk i prof. Zygmunt Mańkowski).

W 1996 roku Cezariusz Skuza został wyznaczony przez Ministra Obro-
ny Narodowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w następnym roku 
powierzono mu kierowanie Katedrą Nauk Humanistycznych w Wyższej 
Szkole Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu.

W 2002 roku, po 36 latach służby, opuścił szeregi wojska w stopniu 
pułkownika, przechodząc do rezerwy.

W listopadzie 2003 roku został zatrudniony na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskie-
go prowadził badania naukowe i pracę dydaktyczną, początkowo w Zakła-
dzie Badań nad Konfliktami i Pokojem Instytutu Politologii i Europeistyki, 
a następnie w samodzielnej Katedrze Badań nad Konfliktami i Pokojem. Był 
również pracownikiem naukowym m.in. Toruńskiej Szkoły Wyższej i Wyż-
szej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie.

Opublikował wiele rozpraw historycznych, w tym m.in. Odzyskanie 
mienia polskiego po II wojnie światowej (Piła 1992); Wojenne i powojenne losy 
polskich skarbów narodowych (Toruń 1994); Od pokoju Westfalskiego do Kon-
ferencji Poczdamskiej. Historia nowożytnych stosunków międzynarodowych 
w latach 1648–1945 (Warszawa 2011); Pojałtańskie bezpieczeństwo militarne 
państw Europy Wschodniej. Stacjonowanie i wycofanie wojsk rosyjskich (Szczecin 
2012). Ogółem w dorobku Profesora Cezariusza Skuzy znajduje się 16 ksią-
żek i blisko 400 artykułów. Jego dorobek naukowy to świadectwo, które na 
zawsze pozostanie w annałach nauki polskiej.
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Odszedł od nas pracownik naukowy, wychowawca młodzieży oraz nasz 
Kolega i Przyjaciel. Zawsze wobec wszystkich życzliwy i służący pomocą 
młodszym kolegom i studentom. Będzie nam brakowało Jego trafnych ocen 
i opinii, wypowiadanych w naukowych i prywatnych dyskusjach, często „po-
sypanych” odrobiną sarkazmu. Profesor pozostanie także w naszych sercach 
i umysłach jako prawy człowiek. Nie zapomnimy Jego obowiązkowości, rze-
telności naukowej i życzliwości.

Krótka notatka o naszym Koledze winna przypominać, że Profesor 
wśród nas pracował, przeszedł przez dany mu czas i, chociaż zniknął w ra-
mionach Boga, pozostaje w naszej pamięci.

Koledzy, Przyjaciele i Pracownicy 
Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem
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Jerzy Stelmach
(1954–2012)

Jerzy Stelmach urodził się 25 lutego 1954 roku 
w Świdnicy koło Wrocławia. Jego oboje rodzi-
ce byli nauczycielami. Miał troje rodzeństwa 
– brata oraz dwie siostry. Szkołę podstawową 
i średnią ukończył w Świdnicy, gdzie w 1973 
roku przystąpił do matury. Jego zainteresowa-
nia naukami ścisłymi zaczęły się właśnie w tym 
okresie – w roku 1973 został laureatem Olim-
piady Astronomicznej, a w latach 1972 i 1973 
był finalistą Olimpiady Fizycznej. Nikogo więc 
nie dziwiło, że zgłosił się na studia na kierun-
ku fizyka nienauczycielska na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Pod słowem „nienauczycielska” 
kryło się w zasadzie to, że pomimo dużego na-
boru w owym czasie (fizyka cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród młodzieży – na 
pierwszy rok przyjęto ok. 200 osób, co w latach 
późniejszych niestety nie zdarzało się), istniała 
grupa wybitnie zdolnej młodzieży, która już od 
drugiego roku mogła studiować według indywi-
dualnego programu i zwykle po studiach zasila-
ła szeregi znakomitej kadry naukowej Instytutu 
Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskie-
go (wówczas noszącego imię Bolesława Bieruta). 
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Innymi słowy, była to elitarna grupa studentów przygotowywanych do pra-
cy przez najwybitniejszych polskich fizyków pracujących w dziedzinie fizy-
ki teoretycznej – w szczególności w dziedzinie teorii pola i cząstek elemen-
tarnych. Ci wybitni profesorowie podążali za świetną przedwojenną polską 
szkołą matematyków, mającą swoje korzenie we Lwowie. Wśród nich warto 
wymienić prof. Jana Łopuszańskiego, który był o krok od wielkiego odkry-
cia współczesnej fizyki – supersymetrii, których podwaliny matematyczne 
podał mieszkający w XIX wieku w Szczecinie Hermann Günter Grassmann 
(tzw. algebry Grassmanna). 

Jerzy Stelmach ukończył specjalność fizyki teoretycznej w lutym 1978 
roku (studia trwały wówczas 4,5 roku), co też odzwierciedlał teoretyczny te-
mat Jego pracy magisterskiej, Anomalie macierzy γ5 w kwantowej teorii pola 
obronionej z wyróżnieniem. Zaraz potem został przyjęty na studia dokto-
ranckie w Instytucie Fizyki Teoretycznej, które kontynuował do 1982 roku. 
Przygotowaną pod kierunkiem prof. Włodzimierza Garczyńskiego rozprawę 
doktorską Teoria pola na sieci w ujęciu pseudokontynualnym obronił w kwiet-
niu 1983 roku. Rozprawa została nagrodzona nagrodą Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Po ukończeniu studiów doktoranckich Jerzy szukał 
zatrudnienia w Instytucie Fizyki Teoretycznej (IFT). Ze względu na wysoki 
poziom naukowy i międzynarodowe kontakty pracowników instytutu, wielu 
z nich otrzymywało krótko- lub długoterminowe stypendia oraz kontrakty 
zagraniczne i zwykle kilku na stałe zatrudnionych pracowników IFT pozo-
stawało za granicą. Konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych dawała 
możliwość zastąpienia ich czasowo przez osoby bez stałego etatu. Z takiej 
możliwości korzystał od 1982 roku Jerzy pracując najpierw jako starszy asy-
stent, a potem jako adiunkt. Wadą tego rozwiązania było, że corocznie nale-
żało liczyć te „wolne” etaty i nie było pewne, czy komuś będącemu za granicą 
sytuacja nie ułoży się tak, że nagle będzie musiał wracać. A do tego nawet na 
te „czasowe” etaty było zawsze wielu chętnych. Poza tym, jak twierdził Je-
rzy po odbytej rozmowie ze wspomnianym wcześniej prof. J. Łopuszańskim, 
tenże i wielu innych fizyków wrocławskich nie cenili wysoko kosmologii jako 
dyscypliny fizyki i nie widzieli jej rozwoju we Wrocławiu (sytuacja ta uległa 
zmianie dopiero po 30 latach). W związku z tym, jak tylko zrobiło się głośno 
na temat utworzenia nowego uniwersytetu w Szczecinie, Jerzy Stelmach jako 
jeden z pierwszych zgłosił się do pracy na Uniwersytecie Szczecińskim. Został 
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przyjęty od roku akademickiego 1986/1987 i rozpoczął pracę w Katedrze 
Fizyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. 

Po doktoracie zainteresowania naukowe Jerzego zaczęły ewoluować 
w kierunku zastosowań fizyki cząstek elementarnych w kosmologii. Jego 
promotor, prof. Włodzimierz Garczyński, jesienią 1983 roku skontaktował 
Go z wówczas młodym magistrantem Mariuszem Dąbrowskim. To zaowoco-
wało długoletnią współpracą obserwacyjną dotyczącą weryfikacji za pomocą 
teleskopów oraz satelitów możliwości przyspieszonej ekspansji Wszechświata 
spowodowanej występowaniem w nim materii o ujemnym ciśnieniu (reali-
zującej się przez tzw. stałą kosmologiczną Einsteina, struny kosmiczne oraz 
kosmiczne ściany domen) – zwanej dzisiaj ciemną energią. W czasach kiedy 
Polska wciąż znajdowała się „za żelazną kurtyną”, Jerzy Stelmach opubliko-
wał trzy ważne prace w prestiżowym amerykańskim czasopiśmie „The Astro-
nomical Journal”, uzyskując zwolnienie z, niebotycznej jak na tamte czasy, 
opłaty za druk. Badania te kontynuował w latach 90., a na początku XX wie-
ku zaproponował alternatywny model ciemnej energii związany z niejedno-
rodnym rozkładem materii we Wszechświecie, nad którym pracował wraz ze 
swoją doktorantką dr Izabelą Jakacką (obrona pracy odbyła się na Wydziale 
Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w czerwcu 2008 r.). W sumie w dorobku 
naukowym prof. Stelmacha znalazło się ok. 30 artykułów publikowanych 
w czasopismach z listy filadelfijskiej, wykłady na konferencjach i seminariach 
oraz staże zagraniczne (najdłuższy to 10-miesięczny staż w Queen Mary Col-
lege, University of London w latach 1989/1990 oraz 1–2-tygodniowe staże 
w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej – ZSRR w latach 
1979–1988). Innymi współpracownikami Jerzego Stelmacha byli prof. Janusz 
Garecki, dr Włodzimierz Godłowski, prof. Yakov Granovskii, dr Tadeusz 
Molenda, prof. Marek Szydłowski oraz dr Ryszard Byrka. Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, że w 1992 roku Jerzy Stelmach otrzymał prestiżowe 
wyróżnienie za pracę Can textures solve the horizon problem w konkursie Fun-
dacji Badań nad Grawitacją (Gravity Research Foundation) z USA. 

Ukoronowaniem pracy naukowej, od ukończenia doktoratu, było zdo-
bycie przez Jerzego Stelmacha stopnia doktora habilitowanego nauk fizycz-
nych nadanego przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwer-
sytetu Wrocławskiego po przedłożeniu rozprawy Analityczne i numeryczne 
badanie jednorodnych i izotropowych modeli kosmologicznych dla wszechświata 
wypełnionego wielokomponentową formą materii z różnymi równaniami stanu. 
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Kolokwium habilitacyjne odbyło się 29 listopada 1996 roku, a Centralna Ko-
misja zatwierdziła stopień 28 kwietnia 1997 roku.

Zarówno na Uniwersytecie Wrocławskim, jak i później na Uniwer-
sytecie Szczecińskim Jerzy Stelmach mocno angażował się w sprawy orga-
nizacyjne dotyczące uczelni. We Wrocławiu prawie corocznie organizował 
konferencje naukowe tzw. Szkoły Fizyki Teoretycznej, a w Szczecinie zasia-
dał w Radzie Wydziału Matematyczno-Fizycznego oraz wielu komisjach wy-
działowych i uniwersyteckich. To zaangażowanie zaowocowało powołaniem 
Jerzego Stelmacha na kierownika Katedry Fizyki, a następnie, po wielu Jego 
działaniach na rzecz rozwoju katedry, na dyrektora Instytutu Fizyki. Nale-
ży podkreślić, że w momencie obejmowania urzędu przez Jerzego Stelmacha 
katedra była niezwykle osłabiona jeśli chodzi o kadrę naukową oraz poziom 
kształcenia. Na stałe pracowało w niej od dwóch do czterech samodzielnych 
pracowników naukowych, a kształcenie odbywało się jedynie na poziomie 
licencjatu – studia magisterskie absolwenci mogli odbywać jedynie na kie-
runku fizyka techniczna na Politechnice Szczecińskiej. Zdecydowana posta-
wa i zaangażowanie Jerzego Stelmacha doprowadziły do znaczącego rozwoju 
Instytutu Fizyki. Jego praca była kontynuowana po powołaniu na stanowi-
sko dziekana Wydziału Matematyczno-Fizycznego na kolejne dwie kadencje 
2002–2005 oraz 2005–2008. Warto podkreślić, że dzięki właściwemu za-
rządzaniu wydziałem stał się on jednym z lepiej postrzeganych jednostek na 
Uniwersytecie Szczecińskim. Polityka zatrudniania samodzielnych pracow-
ników naukowych oraz rozwoju własnej kadry doprowadziła do tego, że na 
wydziale oba instytuty – Matematyki i Fizyki – miały pod koniec kadencji 
Jerzego Stelmacha po 12 samodzielnych pracowników naukowych, a Instytut 
Fizyki otrzymał jako pierwszy i jedyny w województwie zachodniopomor-
skim uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscy-
plinie fizyka. 

Niezależnie od pracy naukowej i organizacyjnej, na przełomie lat 1999 
i 2000 Jerzy Stelmach ujawnił swoje, jak wielokrotnie podkreślał, dziecinne 
marzenia związane z Jego fascynacją nauką jako swoistym „wonderlandem” 
z powieści Alicja w krainie czarów i zaangażował się w niezwykły sposób 
w działalność związaną z popularyzacją nauki. Mimo wykształcenia teo-
retycznego, te marzenia zaprowadziły go do jak najbardziej praktycznych 
zadań eksperymentalnych, doświadczeń pokazowych i czegoś, co nazywa 
się współcześnie interaktywną nauką, czyli kształceniem za pomocą metod 
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aktywizujących uczestnika procesu nauczania. Jak się okazało, ta idea po-
chłonęła go niemal całkowicie. Wraz z grupą fizyków szczecińskich Jerzy 
Stelmach stał się polskim prekursorem inicjatywy popularyzacji fizyki i nauk 
przyrodniczych za pomocą centrów nauki. Pierwsza tego typu idea – absolut-
nie prekursorska w Polsce – pojawiła się w lipcu 2000 roku. 7 września 2000 
roku odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej „Uniwersarium” (wielofunk-
cyjnego planetarium) na Uniwersytecie Szczecińskim pod przewodnictwem 
ówczesnego rektora prof. Zdzisława Chmielewskiego, której głównym ini-
cjatorem był Jerzy Stelmach. W jego zamyśle widoczna z daleka kopuła pla-
netarium, naprzeciwko rektoratu uniwersytetu przy obecnej al. Papieża Jana 
Pawła II, mogłaby się stać wizytówką miasta znajdując się przy tzw. Złotym 
Szlaku turystycznym. Niezrażony niepowodzeniem pierwszej inicjatywy na 
forum senatu uniwersytetu i władz miasta 18 października 2001 roku Jerzy 
Stelmach przedstawił ideę „Centrum Nauki i Techniki” pełniącego, jak pisze 
w swoich notatkach, rolę „permanentnego festiwalu nauki”. Idea „Uniwer-
sarium” została rozszerzona o ekspozycję z dziedziny nauki i techniki oraz 
ekspozycję interaktywnych doświadczeń z nauk ścisłych. Kolejna koncepcja 
opracowana przez Jerzego Stelmacha to „Centrum Nauki i Sztuki”, w ramach 
której pojawiły się dodatkowe interaktywne elementy związane ze sztuką – 
jak wynika z zachowanych dokumentów, ta koncepcja pojawiła się 9 stycznia 
2002 roku. 12 lutego 2002 roku Rektor prof. Zdzisław Chmielewski powołał 
Jerzego Stelmacha na pełnomocnika Rektora ds. Centrum Nauki i Sztuki 
przy Uniwersytecie Szczecińskim i 14 marca 2002 roku Gmina Miasto Szcze-
cin podpisała porozumienie z Uniwersytetem – deklarację współpracy w dzie-
dzinie edukacji, działań promocyjnych, gospodarki, kontaktów krajowych 
i międzynarodowych, kultury, ekologii i kultury fizycznej. Sygnatariusze de-
klarowali wolę podjęcia wspólnych działań wspierających wybudowanie Cen-
trum Nauki i Sztuki na terenie należącym do Uniwersytetu Szczecińskiego 
przy obecnej al. Papieża Jana Pawła II. Niestety szybko okazało się, że kon-
cepcja ta nie będzie realizowana. Jak wynika z archiwalnych dokumentów 
napisanych ręką samego Jerzego, możliwymi przyczynami były „stopniowe 
utrudnienia ze strony władz miasta, protest architekta miejskiego (kopuła) 
oraz brak zewnętrznych sponsorów”. 

Ta sekwencja nieudanych prób utworzenia dużego centrum nauki do-
prowadziła Jerzego Stelmacha do utworzenia skromniejszej interaktywnej wy-
stawy doświadczeń z fizyki „Eureka”, która znalazła się gościnnie w gmachu 
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Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego (otwarcie – 9.11.2002 r.). 
Wystawa stała się natychmiast wizytówką nauk ścisłych w mieście, woje-
wództwie, a potem w całym kraju i była pierwowzorem dla Centrum Nauki 
„Kopernik” w Warszawie oraz Centrum Nauki „Hewelianum” w Gdańsku, 
co później wielokrotnie podkreślali twórcy tych instytucji. W zamyśle sa-
mego Jerzego, „Eureka” miała stanowić zaplecze merytoryczne dla Centrum 
Nauki i Sztuki. Po konsultacjach z władzami uniwersytetu wystawa prze-
niosła się 8 czerwca 2004 roku do budynku Domu Marynarza przy ul. Mal-
czewskiego, a z czasem stopniowo powiększała się i rozwijała w wielu fi-
liach, np. 23 czerwca 2009 roku Jerzy Stelmach uruchomił „Astronomiczną 
Eurekę” w wieży Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego z mobilnym 
planetarium, modelem Słońca i planet. Z kolei 21 października 2010 roku 
uruchomił „Eurekę Ruchu” w Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Nie-
mierzyńskiej, a 24 stycznia 2011 roku nastąpiło otwarcie pierwszej w Polsce 
interaktywnej wystawy dotyczącej generacji energii z jądra atomowego „Ato-
mowa Eureka – E = mc²”. Jednym z najciekawszych eksponatów tej wystawy 
był interaktywny model jądra atomowego symulowany magnesami i krążka-
mi stalowymi, które zyskały sobie nazwę „krążków Stelmacha”. 

Równolegle Jerzy Stelmach przedstawił pomysł „10 najpiękniejszych 
doświadczeń wszechczasów – szczeciński park odkryć”. 3 września 2005 roku 
uruchomił wahadło Foucault, dowodzące ruchu obrotowego Ziemi w wieży 
Zamku Książąt Pomorskich. 27 października 2006 roku w holu Wydzia-
łu Matematyczno-Fizycznego pojawiła się replika doświadczenia Caven-
disha, które służyło do pomiaru stałej grawitacyjnej. 22 września 2008 roku 
w schronisku młodzieżowym CUMA przy ul. Monte Cassino pojawiła się 
akustyczna wersja doświadczenia Younga, ukazująca efekt nakładania się 
fal. Kolejne eksperymenty (Eratostenesa, Galileusza, Newtona, Rutherforda, 
Millikana, Davissona i Germera) pozostały do wykonania przez Jego następ-
ców. W pracach nad wykonaniem poszczególnych eksponatów wspomagali 
Jerzego Stelmacha dwaj pracownicy techniczni Wydziału Matematyczno-Fi-
zycznego – Wiesław Siewko i Zdzisław Żyngiel (zmarł przedwcześnie na no-
wotwór kilka miesięcy po śmierci Jerzego – w grudniu 2012 r.). W zespole 
„Eureki” od początku do końca wspomagali Jerzego najpierw studenci, a po-
tem absolwenci fizyki – Grzegorz Adamowicz, Łukasz Adamowicz, Gracjana 
Kalicka i Bartosz Klepacki. 



Jerzy Stelmach (1954–2012)

369

Lata 2002–2008 to dla Jerzego Stelmacha nie tylko praca dziekana 
Wydziału Matematyczno-Fizycznego, ale także nieustanne borykanie się 
z różnymi możliwymi koncepcjami realizacji Centrum Nauki, które miało 
być powiązane z wydziałem i dawać mu dochód oraz zatrudnienie. Te kon-
cepcje to „Interaktywny Park Nauki wraz z kinem IMAX” oraz „Bałtyckie 
Centrum Nauki i Techniki”, które miały być zlokalizowane na Łasztowni 
przy ul. Energetyków (2004 r.). To także powrót koncepcji Centrum Nauki 
i Sztuki przy al. Jana Pawła II, w której kopuła planetarium byłaby „scho-
wana” między budynkami i tym samym niewidoczna od strony „Złotego 
Szlaku” w odpowiedzi na negatywną wcześniejszą opinię konserwatora za-
bytków mówiącą o tym, że „ultranowoczesna architektura nie współgrałaby 
z otaczającą ją architekturą, dla której dominantą jest Urząd Miasta Szcze-
cin”. Ostatni bój Jerzego Stelmacha o Centrum Nauki w Szczecinie rozegrał 
się w latach 2010–2011, kiedy to powstała koncepcja „Muzeum Morskiego” 
(przy ul. Wendy – nabrzeże Starówka). 1 grudnia 2010 roku Jerzy Stelmach 
został powołany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 
do Rady Muzeum Narodowego w Szczecinie, a także na przewodniczącego 
Społecznej Rady Konsultacyjnej „Muzeum Morskiego” w celu wspierania tej 
inicjatywy. Niemal samodzielnie opracował koncepcję muzeum z częścią in-
teraktywną poświęconą falom („Muzeum Fal”). W tej koncepcji pojawiły się 
przedstawiane w sposób interaktywny fale wodne, sejsmiczne, akustyczne, 
elektromagnetyczne, fale w mechanice kwantowej, fale w kosmosie, a nawet 
fale grawitacyjne. Niestety i w tym przypadku nie doszło do realizacji przed-
sięwzięcia, o czym Jerzy dowiedział kilka miesięcy przed śmiercią. 

Jerzy Stelmach brał też udział w pracach nad utworzeniem Muzeum 
Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie przy ul. Niemie-
rzyńskiej. Opracował koncepcję merytoryczną planowanego tematycznego 
Centrum Nauki w Tychach, poświęconego Ziemi, a także przedstawił swoją 
własną koncepcję merytoryczną Centrum Nauki Hewelianum w Gdańsku. 

Lista działań Jerzego Stelmacha w popularyzacji nauki była imponu-
jąca. Wykłady, pokazy, happeningi – nie tylko w Szczecinie i okolicach, ale 
także w kilkunastu innych miastach Polski (m.in. Warszawa, Gorzów Wlkp., 
Poznań, Zielona Góra, Toruń, Bielsko-Biała, Kołobrzeg, Zakopane) oraz za 
granicą (Rostock, Prenzlau, Pasewalk, prom do Szwecji). ,,Noc Naukowców”, 
„Dni Morza”, „Zachodniopomorskie Festiwale Nauki”, „Pikniki Naukowe” 
w Warszawie to wydarzenia, które nie mogły się odbyć bez Jego udziału oraz 
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bez udziału eksponatów z interaktywnej wystawy „Eureka”. Wiedza i oso-
bowość medialna Jerzego Stelmacha pozwoliły mu także na niesłychanie 
aktywny kontakt z mediami. Jego udział w programach radiowych i telewi-
zyjnych (lokalnych i ogólnopolskich) popularyzujących fizykę, astronomię 
i kosmologię to co najmniej kilkanaście wystąpień rocznie. Wywiady dla 
prasy mogą być w latach 2000–2011 liczone w setkach. To wielkie zaanga-
żowanie Jerzego Stelmacha w sprawę popularyzacji nauki zostało zauważone 
i docenione na kilka miesięcy przed Jego śmiercią przez Polskie Towarzystwo 
Fizyczne (PTF), które przyznało mu Nagrodę im. Krzysztofa Ernsta za po-
pularyzację fizyki wręczoną na XLI Zjeździe Fizyków Polskich w Lublinie 
(5.09.2011). Należy podkreślić, że Jerzy Stelmach był aktywnym członkiem 
PTF, a w szczególności – członkiem Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTF 
(2004–2012), Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycz-
nej (2008–2012), którą organizował PTF oraz Przewodniczącym Między-
szkolnego Turnieju Fizycznego (1996–2001). 

Dwa ostatnie wykłady Jerzy Stelmach wygłosił w Szczecinie. Pierwszy 
o znamiennym tytule „Zmysłowa edukacja” – 9 listopada 2011 roku w Sali 
Admiralskiej Domu Marynarza w ramach wykładów otwartych Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego, dokładnie w IX. rocznicę utworzenia wystawy 
„Eureka”. Drugi – „Nauka a sztuka” odbył się na zakończenie II edycji kon-
kursu „Matematyka w obiektywie” 30 listopada 2011 roku w Sali Senatu 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Ta niezwykle charyzmatyczna aktywność po-
pularyzatorska została przerwana 6 grudnia 2011 roku, kiedy został przyjęty 
do szpitala klinicznego na Pomorzanach w Szczecinie i poddany kolejnej ope-
racji w związku z nowotworem przewodu pokarmowego (pierwsza operacja 
odbyła się w sierpniu 2006 r.) i z dwutygodniową przerwą w styczniu 2012 
roku pozostał tam aż do swojej śmierci 3 marca 2012 roku. 

Jerzy Stelmach zmarł przedwcześnie, nie realizując swojego głównego 
zamierzenia dotyczącego budowy centrum nauki w Szczecinie, a także wielu 
innych pomysłów, których zarysy można znaleźć w stosach pozostawionych 
notatek i opracowań. Uroczysta msza żałobna, na której środowisko uniwer-
syteckie oraz wszyscy bliscy pożegnali Jerzego odbyła się 7 marca 2012 roku 
w Kościele Seminaryjnym przy ul. Papieża Pawła VI w Szczecinie. Pogrzeb 
odbył się 9 marca 2012 roku na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Buj-
wida we Wrocławiu, czyli w miejscu, gdzie pracował przed przyjazdem do 
Szczecina. To miejsce niedaleko miasta Jego urodzenia i jednocześnie miasto 
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rodzinne Jego żony – także miejsce sąsiadujące z mogiłami wielu wrocław-
skich profesorów, artystów i działaczy społecznych. Na pogrzebie był ojciec 
Jerzego, który kilka lat wcześniej pochował swojego pierwszego syna – zmar-
łego także w stosunkowo młodym wieku. Na pogrzeb przysłano liczne kon-
dolencje, ale chyba najlepiej zaangażowanie Jerzego jako popularyzatora 
nauki i jako naukowca oddają dwie z nich. Pierwsza napisana przez Roberta 
Firmhofera – dyrektora Centrum Nauki Kopernik w Warszawie: 

Trudno pogodzić się z odejściem tak wspaniałego człowieka, pasjonata, pio-
niera wystaw interaktywnych w Polsce, który w niezwykły sposób potrafił 
przełożyć „fizykę uniwersytecką” na „język eksponatów”, przy tym tworząc 
niezwykły klimat wzajemnej życzliwości i przyjaźni. Będzie nam go bardzo 
brakować w naszej dalszej pracy! 

Druga została napisana przez prof. Marka Szydłowskiego – kosmologa 
z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i bliskiego 
współpracownika ks. prof. Michała Hellera: „Teraz to już pewnie wie, jak ten 
Wszechświat się kręci”.

Na podkreślenie zasługują niezwykłe cechy osobowości Jerzego Stelma-
cha – naukowca i wizjonera. Były to dalekowzroczność w przewidywaniu 
pewnych zadań badawczych i praktycznych, śmiałość i niestandardowość 
proponowanych idei i odrzucenie taniego koniunkturalizmu, odwaga w pre-
zentowaniu nowych pomysłów, a także konsekwencja w ich realizacji – przy-
najmniej „małymi krokami”. 

Jako człowiek był skromny, uczynny, zawsze pozytywnie nastawiony do 
życia, prostolinijny i nie „grający żadnej roli” – był po prostu sobą. Popiera-
jący każdą inicjatywę, która mogła doprowadzić do rozwoju nauki i mogła 
przyczynić dobru publicznemu. Głęboko wierzący katolik, z czym nigdy się 
nie krył, ale czemu dawał świadectwo swoim uczciwym, czystym i przyja-
znym dla innych postępowaniem. To wszystko pozostawiło go na zawsze 
w sercach i umysłach wielu osób. 

Niedługo po Jego śmierci, 29 października 2012 roku grupa przyjaciół 
Jerzego Stelmacha postanowiła utworzyć, aktem notarialnym, fundację Jego 
imienia, która zajęła się kontynuacją i dalszym rozwojem Jego idei populary-
zatorskich, edukacyjnych i naukowych. „Fundacja Eureka im. prof. Jerzego 
Stelmacha” formalnie została zarejestrowana 7 stycznia 2013 roku. Stawia so-
bie za główny cel wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promocję 
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nauki (w szczególności nauk przyrodniczych i technicznych) poprzez eduka-
cję interaktywną, wspomaganie nauczania nauk przyrodniczych i technicz-
nych, wspieranie uzdolnionej młodzieży, rozwijanie kontaktów i współpracy 
między uczelniami i organizacjami prowadzącymi edukację interaktywną 
oraz prowadzenie i wspieranie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i tradycji. Sprawuje opiekę nad utworzonymi przez Jerzego 
Stelmacha wystawami interaktywnymi doświadczeń z fizyki (Eureka, Eureka 
Astronomiczna, Eureka Ruchu). 

Opracował Mariusz P. Dąbrowski
Moderator Paweł Andrzejewski 
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Mieczysław Stelmach
(1947–2000)

archiwista, historyk kartografii,  
badacz dziejów Szczecina  
i Pomorza Zachodniego

Urodził się 25 marca 1947 roku w Giżycku, 
gdzie spędził dzieciństwo. Tam uczęszczał do 
szkoły podstawowej i pierwszych klas Liceum 
Pedagogicznego. Ojciec Stanisław był przed 
drugą wojną światową zawodowym wojsko-
wym, a w czasie jej trwania brał udział w ru-
chu oporu jako żołnierz Armii Krajowej. Mat-
ka Helena z domu Kolasińska zajmowała się 
wychowywaniem dzieci. W 1963 roku, po 
zmianie miejsca zamieszkania przez rodziców 
(przeprowadzili się do Sorkwit w powiecie mrą-
gowskim), Mieczysław Stelmach został przenie-
siony do Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, 
gdzie trzy lata później zdał maturę. W 1966 
roku rozpoczął także studia historyczne na Uni-
wersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i wkrótce wybrał specjalizację w zakresie archi-
wistyki. Pracę magisterską Zbiór kartograficzny 
Biblioteki Głównej UMK, pisaną na semina-
rium prof. Andrzeja Tomczaka, swego Mistrza, 
z którym naukowy los związał Go do śmierci, 
obronił w czerwcu 1971 roku. Otrzymała ona 
(1973) trzecią nagrodę w I konkursie prac ma-
gisterskich, zorganizowanym przez Naczelną 



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

374

Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie oraz Instytut Historii i Ar-
chiwistyki w Toruniu.

Po studiach, ukończonych z bardzo dobrym wynikiem, Mieczysław 
Stelmach został zatrudniony 1 sierpnia 1971 roku w Wojewódzkim Archi-
wum Państwowym w Szczecinie na stanowisku młodszego archiwisty, a po 
kilku miesiącach – archiwisty w Oddziale I (akt pruskich). Dzięki znako-
mitemu przygotowaniu teoretycznemu do zawodu, szybkiemu zdobywaniu 
doświadczenia praktycznego oraz wyróżniającym cechom, jak pracowitość, 
rzetelność i sumienność, awansował w październiku 1973 roku na stanowisko 
kierownika tej komórki organizacyjnej. Znalazł się również w grupie pra-
cowników naukowo-badawczych szczecińskiego Archiwum – najpierw jako 
asystent (styczeń 1973 r.), po trzech latach starszy asystent (kwiecień 1976 r.), 
później, po doktoracie – adiunkt (od stycznia 1981 r.).

W ramach systematycznie planowej pracy w Oddziale I opracował Mie-
czysław Stelmach kilkadziesiąt niemieckich zespołów archiwalnych z XIX 
i XX wieku, będących wytworem zwłaszcza urzędów administracyjnych 
i samorządowych, by wskazać jedynie na: akta miast (Magistrat) – Choci-
wel, Człopa, Łeba, Myślibórz, Pełczyce, Polanów, Recz, Sławno, Stargard 
Szczeciński, Świdwin; starostw powiatowych (Landratsamt), a także urzę-
dów celnych (Zollämter) czy budowlanych (Bauämter). Kilkuletnia praktyka 
oraz wiedza o ustroju, organizacji i funkcjonowaniu administracji pruskiej, 
pozwoliła Mu z doskonałym skutkiem zmierzyć się z opracowaniem najwięk-
szego zespołu archiwalnego AP Szczecin, mianowicie Rejencji Szczecińskiej 
(Regierung Stettin), której spuścizna liczyła ponad 33 tys. jednostek archi-
walnych. Nadana temu zespołowi struktura układu akt oraz przygotowany 
bardzo dobry wstęp do inwentarza książkowego, stanowią do dzisiaj wzór 
godny naśladowania.

Koniec lat 70. XX wieku przyniósł potrzebę zmian organizacyjnych 
i personalnych w szczecińskim Archiwum, których istota polegała m.in. na 
konieczności wzmocnienia Oddziału II, zajmującego się aktami z okresu Pol-
ski Ludowej. W związku z tym jego kierownictwo powierzono w listopadzie 
1979 roku Mieczysławowi Stelmachowi, osobie sprawdzonej i kompetentnej 
merytorycznie. Z początkiem następnej dekady przystąpił do porządkowania 
zasobu archiwalnego wytwarzanego od 1945 roku przez urzędy, instytucje 
i przedsiębiorstwa polskie, szybko narastającego wobec ciągłych reorganizacji 
jednostek państwowych. Przykładowo – Mieczysław Stelmach uporządkował 
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następujące zespoły archiwalne z lat 1945–1975: Państwowego Urzędu Repa-
triacyjnego (oddział wojewódzki w Szczecinie oraz oddziały powiatowe), Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Szczecinie, Państwowych Nieruchomości Ziem-
skich Zarządu Okręgowego w Szczecinie, Narodowego Banku Polskiego Od-
działu Wojewódzkiego w Szczecinie, Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych 
w Szczecinie, Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Państwowych 
Przemysłu Terenowego w Szczecinie, Zarządu Miejskiego i Miejskiej Rady 
Narodowej w Szczecinie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu 
Powiatowego w Szczecinie. Ze swoim personelem rozpoczął i uporządko-
wał znaczną część dużego zespołu archiwalnego – Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Szczecinie (1950–1990).

Z wiedzy i doświadczenia brała się zatem mocna pozycja merytoryczna 
Mieczysława Stelmacha w Archiwum Państwowym w Szczecinie. I z tego 
względu stanowił główną podporę pracy Komisji Metodycznej, która roz-
patrywała różnorakie problemy związane z opracowywaniem akt jednostek 
organizacyjnych na terenie Pomorza Zachodniego z okresu przed i po 1945 
roku. 

Warto odnotować, że Mieczysław Stelmach był przedstawicielem szcze-
cińskiego Archiwum na historycznym – I Zjeździe Archiwistów Polskich 
w Przemyślu w 1986 roku, gdzie wystąpił z referatem o aktach administracji 
powiatowej i wojewódzkiej z okresu 1950–1975.

Mieczysław Stelmach miał poważny udział w kształceniu studentów 
historii ze specjalnością archiwistyczną w ramach corocznych, miesięcznych 
praktyk, które odbywały się od końca lat 70. XX wieku w AP Szczecin i jego 
oddziałach w terenie. Doskonale sprawdził się w roli kierownika i opiekuna 
grup studenckich, o czym mogę zaświadczyć jako jeden z Jego pierwszych 
praktykantów, a następnie podwładny. 

Jako pracownik szczecińskiego Archiwum doświadczył także namiastki 
pracy dydaktycznej, gdy przygotowywał do zawodu osoby, którym szefowie 
różnych urzędów, przedsiębiorstw oraz instytucji powierzali prowadzenie ar-
chiwów zakładowych. Był więc (od marca 1985 r.) kierownikiem i wykła-
dowcą szczecińskiego Punktu Kształcenia Zawodowego (archiwistów), filii 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. 

Jako archiwista kompletny, zwłaszcza doskonały praktyk (teorią archi-
wistyki właściwie się nie zajmował, co nie umniejszało Jego wiedzy w tym 
zakresie), wyrobił sobie należne miejsce w polskiej służbie archiwalnej. 
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Wyrazem docenienia Jego osoby było uczestnictwo w centralnych zespołach 
naukowo-badawczych utworzonych przez Naczelną Dyrekcje Archiwów 
Państwowych. 

Znajomość polskich zasobów archiwalnych do szeroko rozumianych 
dziejów Pomorza Zachodniego, mógł Stelmach pogłębiać dzięki wielokrot-
nym wyjazdom do archiwów niemieckich, by dokonać rejestracji przechowy-
wanych tam materiałów aktowych (pomeraników), a zwłaszcza źródeł karto-
graficznych. Jako pierwszy polski archiwista otrzymał czteromiesięczny staż 
archiwalny (marzec–czerwiec 1988 r.) w Bundesarchiv oraz Landeshauptar-
chiv w Koblencji (RFN), zaznajamiając się ze stosowanymi tam metodami 
opracowywania akt pruskich, pieczęci, ikonografii, zbiorów audiowizual-
nych. Poznał ówczesne techniki komputerowe w pracy archiwalnej, funk-
cjonowanie komórek organizacyjnych Landeshauptarchiv, odbył ćwiczenia 
z analizy kancelaryjnej pism XVIII i XIX wieku. 

Z pracy w Archiwum Państwowym w Szczecinie Mieczysław Stelmach 
wyniósł doskonałą znajomość źródeł do różnych zagadnień, co motywowało 
Go do podjęcia działalności naukowej, przesądziło o kierunkach zaintereso-
wań, kształtowało w pewien sposób warsztat badawczy. Naznaczony piętnem 
„skrzywienia zawodowego”, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w każdym 
okresie kariery naukowej kładł nacisk na wszechstronne poznanie archiwa-
liów do uprawianej dyscypliny.

Wprawką naukową (1973) był artykuł do monografii Z dziejów Ziemi 
Wolińskiej o działalności organizacji młodzieżowych i społecznych w powie-
cie wolińskim w latach 1945–1948. W późniejszych latach historia regional-
na przewijała się w Jego publikacjach, jakkolwiek w całym dorobku nie był 
to najważniejszy nurt zainteresowań. Dosyć szeroki wachlarz problematyki 
badawczej widoczny był zwłaszcza w pracach z zakresu archiwistyki i archi-
woznawstwa (wraz z rozwojem form kancelaryjnych), ustroju administracyj-
nego oraz dziejów pomorskiej kartografii. 

Pierwszy z wymienionych nurtów (miały one różne natężenie w poszcze-
gólnych etapach działalności), wypływał z wiedzy teoretycznej zdobytej na 
studiach i zatrudnienia przez wiele lat w charakterze archiwisty. Mieczysław 
Stelmach podejmował się niekiedy charakterystyki źródeł różnych zagadnień, 
na przykład służby zdrowia, opieki społecznej, spraw socjalnych w pierw-
szych latach po drugiej wojnie światowej (1978) czy dziejów ludności pol-
skiej na Pomorzu Zachodnim (1979). Wszechstronna znajomość archiwaliów 
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umożliwiła Mieczysławowi Stelmachowi dokonanie oceny (1982) zasobów 
aktowych archiwów zakładowych administracji państwowej w województwie 
szczecińskim po 1945 roku oraz scharakteryzowanie stanu akt pruskiej admi-
nistracji ogólnej Prowincji Pomorskiej szczebla powiatowego (1987). 

Znaczącą część publikowanego dorobku Mieczysława Stelmacha stano-
wiły katalogi i informatory, pomoce archiwalne tzw. wyższego rzędu, niekie-
dy bardzo obszerne, których przygotowanie wymagało znacznego doświad-
czenia i niemałej wiedzy fachowej. Przedstawiają one dużą wartość naukową, 
tym bardziej, że tego rodzaju opracowania mają niekiedy żywot dłuższy niż 
studia monograficzne. Szczególną tego egzemplifikacją był przygotowany 
przez Stelmacha (po kilkuletnich pracach porządkowych), i wydany drukiem 
w dwóch tomach (1978), informator dotyczący budownictwa Szczecina i Świ-
noujścia (1834–1945), który przez kilka dekad służył użytkownikom korzy-
stającym z niemieckich akt nadzoru budowlanego. 

Zajmował się zagadnieniami ustrojowymi Pomorza Zachodniego przed 
1939 rokiem, co było naturalną konsekwencją porządkowania akt urzędów 
pruskich różnych szczebli, a czego wyrazem był np. artykuł dotyczący admi-
nistracji miasta Szczecina w okresie okupacji francuskiej (1980). Zwieńcze-
niem kilkuletnich badań, dobrze wpisującym się w sygnalizowany wyżej nurt 
ustrojowo-archiwalny, była dysertacja doktorska (opublikowana w Szczecinie 
w 1981 r.) – Kancelaria pruskich urzędów administracji państwowej na przykła-
dzie rejencji w latach 1808–1945, pisana na seminarium prof. dr. A. Tomcza-
ka, którą obronił na Uniwersytecie Toruńskim w czerwcu 1980 roku. Zyskała 
wiele pochlebnych recenzji, gdyż stanowiła pierwsze opracowanie kancela-
rii byłych, bardzo ważnych urzędów pruskich na terenie obecnego państwa 
polskiego. Autor ukazał tło historyczne, proces przemian w kształtowaniu 
i rozwoju kancelarii, organizację i dzieje urzędów rejencyjnych, charaktery-
stykę wytwarzanych akt, ich archiwizację oraz aktualny stan zachowania. 
Przychylne opinie podkreślały z jednej strony pionierskie podjęcie tematu, 
z drugiej – jego praktyczną użyteczność.

Po obronie doktoratu, a więc w latach 80. XX wieku, ciężar zaintere-
sowań badawczych Mieczysława Stelmacha przesunął się na historię karto-
grafii pomorskiej, która zresztą w całym okresie działalności naukowej była 
bodaj najważniejszym polem twórczości. Wybrał niełatwą drogę naukowego 
spełnienia, gdyż ta dziedzina wymagała stosowania metod międzydyscy-
plinarnych, wyjątkowej precyzji, wyobraźni przestrzennej i umiejętności 
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analizowania szczegółów. Zainteresowania dziejami kartografii brały swój 
początek z pracy magisterskiej, a zostały ugruntowane w szczecińskim Archi-
wum, kiedy to opiekował się i naukowo opracowywał znajdujący się tu zasób 
kartograficzny. Wyniki pracy badawczej znalazły swój wyraz w przyczyn-
kach, poważniejszych artykułach, katalogach, informatorach, stanowiących 
później podłoże i podbudowę opracowania syntetycznego w postaci cennej 
monografii. 

Próbą wejścia w tematykę był przyczynek (1976) odnoszący się do nie-
znanych planów Szczecina z 1873 i 1879 roku. W następnych latach (1978, 
1980) Mieczysław Stelmach scharakteryzował kartografię zachodniopomor-
ską z pierwszych lat po drugiej wojnie światowej (1945–1950) oraz jej zasób 
przedwojenny (1980), a także zobrazował w 1986 roku Pomorze Zachodnie 
w kartografii najwcześniejszej, do czasów Eilharda Lubinusa. Częste wyjazdy 
do Niemiec umożliwiły z kolei przedstawienie w publikacjach pomeraników 
kartograficznych, znajdujących się w Państwowej Bibliotece w Berlinie (1982) 
i w Uniwersytecie w Greifswaldzie (1984). W dorobku z lat osiemdziesiątych 
znalazły się również artykuły poświęcone planom miast Pomorza Zachod-
niego w atlasie Joh. Georga Maxa Fürstenhoffa (1982) oraz kartografowi Da-
vidowi Gilly i jego mapie (1983). Trwałość nurtu badawczego poświęconego 
dawnej kartografii pomorskiej potwierdzały cenne katalogi, szczególnie waż-
ne dla szerszego kręgu odbiorców, by wskazać na: Katalog planów miast i wsi 
Pomorza Zachodniego z XVII–XIX w. w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum 
Państwowego w Szczecinie (1980) i Katalog planów miasta Szczecina 1590–
1945 (1989). Ważne miejsce zajmowała praca Eilhard Lubinus i jego mapa 
księstwa pomorskiego (1989). W tym okresie wyszedł również drukiem artykuł 
w niemieckim czasopiśmie „Nord-OstArchiv” o planach twierdzy Szczecin 
(Die Pläne der festung Stettin. Versuch einer Bestandsaufnahme), którego zmo-
dyfikowana wersja znalazła się później także w polskim opracowaniu zbioro-
wym Kartografia forteczna (1991).

Mieczysław Stelmach w swoim dorobku miał także prace odnoszące 
się do popularyzacji szeroko rozumianych dziejów regionu (głównie jednak 
Szczecina) lub zasobu archiwalnego, jakkolwiek tego rodzaju publikacje nie 
cieszyły się Jego szczególnym zainteresowaniem. Należy jednak zwrócić uwa-
gę przede wszystkim na opracowywane przez kilkanaście lat roczne przeglądy 
najważniejszych wydarzeń w mieście dla „Kroniki Szczecina”, której przez 
jakiś czas był sekretarzem zespołu redakcyjnego. W tej grupie znalazł się 
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także udział w wydawnictwach albumowych: Skarby szczecińskiego Archiwum 
(1979) czy Pomorze Zachodnie w dokumentach 1945 roku (1986), a także ob-
szerny katalog dużej wystawy dzieł kartograficznych XVI–XIX wieku, zor-
ganizowanej w 1978 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Stanisława Staszica.

Podsumowując, publikacje Mieczysława Stelmacha zawierały duży ła-
dunek informacji, sumiennie i rzetelnie przedstawiając zawarte w nich pro-
blemy. Oparte były na bardzo dobrej, wyczerpującej w zasadzie, bazie źró-
dłowej oraz równie bogatej literaturze przedmiotu. Konstruował swoje prace 
w sposób logiczny, jednoznaczny i przejrzysty, posługując się jasnym, pro-
stym, zrozumiałym dla niefachowców językiem. 

Przez znajomych z Archiwum Państwowego w Szczecinie został zapa-
miętany zwłaszcza jako doskonały archiwista, osoba wielce zdyscyplinowa-
na i zorganizowana, z „niespokojnym” charakterem i zasadami. Tym, którzy 
znali Go bliżej, dał się poznać jako wrażliwy, uczynny i uczciwy człowiek, na 
którym można było polegać. Czasami może reagował nazbyt emocjonalnie, 
uzewnętrzniając przeżywanie wydarzeń, lecz innym nie czynił krzywdy. Miał 
poczucie własnej wartości, a mierząc otoczenie tą samą miarą co siebie, nie 
zawsze spotykał się z przychylnością. Dla zespołu najbliższych pracowników, 
od których bardzo wiele wymagał, ale też dużo dawał z siebie, i z którymi 
toczył nierzadko dyskusje i spory na tematy archiwalne, był szefem o wielkim 
autorytecie. Zbudował go w na podstawie dużej wiedzy i doświadczenia oraz 
pozytywnych cech charakteru, by wskazać na: uczciwość, poczucie sprawie-
dliwości, rzetelność, pracowitość i sumienność. Służył im radą i wsparciem 
w każdej sytuacji, a zawdzięczali Mu praktyczne wdrożenie do zawodu archi-
wisty, nadanie kierunku i wyznaczenie możliwości dalszego rozwoju. 

W życiu prywatnym interesował się polityką, sportem, a w szczególno-
ści motoryzacją. Bardzo aktywnie wspierał rozwój sportowy synów, którzy 
startowali w zawodach gokartów, zajmując czołowe miejsca nie tylko w swo-
im klubie, lecz i na zawodach rangi ogólnopolskiej. Zwłaszcza działalności 
wielce uzdolnionego Bartosza poświęcał wiele czasu, w dużym stopniu pry-
watnie finansując jego sportowe pasje.

Koniec lat osiemdziesiątych przyniósł kres pracy Mieczysława Stelma-
cha w Archiwum Państwowym w Szczecinie, gdzie spędził blisko dwie de-
kady.
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1 października 1989 roku Mieczysław Stelmach został zatrudniony 
w charakterze adiunkta, z początku w Zakładzie Historii Średniowiecznej, 
a następnie w Zakładzie Historii Nowożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Przejście na uczelnię było poważnym wyzwaniem, wiążącym się z przygoto-
wywaniem wykładów i ćwiczeń. Z braku większego doświadczenia początki 
zajęć dydaktycznych wiązały się z normalną w takich przypadkach tremą, 
gdyż – jak twierdził – „nie jestem przygotowany do ciągłych spotkań z mło-
dymi ludźmi”. Najpierw jako adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny 
prowadził wstęp do badań historycznych (wykłady), metodykę archiwalną 
(wykłady i ćwiczenia) oraz wykład monograficzny („Historia kartografii po-
morskiej”) i seminarium magisterskie. 

Przez pierwsze lata w nowym miejscu pracy koncentrował się na ukoń-
czeniu przygotowywanej od dłuższego czasu rozprawy Historia kartografii 
Pomorza Zachodniego do końca XVIII w., wydanej drukiem w 1991 roku. 
Stała się ona podstawą kolokwium habilitacyjnego (UMK Toruń) w maju 
następnego roku, podczas którego wykazał się wielką erudycją i znajomością 
swej specjalności. Ta pionierska monografia o dużej wartości poznawczej zo-
stała oparta na materiałach rękopiśmiennych i drukowanych, jakie pozostały 
po pożodze wojennej, rozproszonych w archiwach, muzeach, bibliotekach nie 
tylko polskich, ale niemieckich i duńskich, a także wykorzystaniu dostępnej 
literatury przedmiotu. Recenzenci podkreślali nie tylko ogromną rzetelność 
badawczą autora, lecz również przedstawienie badanych przez niego zjawisk 
na szerokim tle porównawczym, umiejętności zarówno analitycznego spoj-
rzenia, jak i syntetyzowania. Dzięki podjęciu tematyki przez Mieczysława 
Stelmacha kolejny obszar Polski otrzymał opracowanie dziejów swej dawnej 
kartografii, a On sam znalazł się w szeregach najlepszych polskich historyków 
tej dziedziny. Bezpośrednim efektem uzyskania stopnia doktora habilitowa-
nego oraz pozytywnych opinii o pracy naukowo-dydaktycznej było stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego, które piastował od kwietnia 1994 roku.

Na wysoką ocenę zasługiwały umiejętności organizacyjne Profesora, 
które w pełni mógł spożytkować podczas pełnienia wielu obowiązków służ-
bowych w Uniwersytecie Szczecińskim. Na początku marca 1991 roku po-
wierzono Mu stanowisko kierownika Studium Podyplomowego, dopiero co 
powołanego w ramach Instytutu Historii. Ważniejszą była jednak funkcja 
prodziekana ds. Studiów Dziennych na Wydziale Humanistycznym, któ-
rą objął 1 września 1993 roku na okres trzyletni. Ponieważ dał się poznać 
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z dobrej strony, przeto władze uczelni powołały Go na drugą kadencję, trwa-
jącą do końca sierpnia 1999 roku. W okresie tym okazywał – przy całej swej 
skrupulatności w interpretacji i respektowaniu przepisów uczelnianych – 
życzliwość i przychylność wobec młodzieży, rozstrzygając wiele problemów 
na korzyść studentów.

Miarą uznania merytorycznych kwalifikacji, zaufania i szacunku do 
Profesora, było powierzenie w roku 1996 przez Naczelną Dyrekcję Archi-
wów Państwowych funkcji stałego konsultanta w sprawach gromadzenia, 
opracowywania oraz oceny dokumentacji kartograficznej i geodezyjnej, która 
ówcześnie znajdowała się w kręgu szczególnego zainteresowania środowisk 
naukowych.

Był pomysłodawcą i organizatorem utworzenia w ramach studiów hi-
storycznych specjalności archiwistycznej, autorem jej programu, wykładowcą 
kilku przedmiotów. We wrześniu 1999 roku został pierwszym kierownikiem 
Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii US. Należy także wspomnieć, 
że dwadzieścia lat wcześniej (październik 1978 r.) założył, a następnie pro-
wadził i kierował do śmierci (jako specjalista ds. archiwalnych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy) Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
(wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej). 

Z początkiem września 1998 roku rektor Uniwersytetu Szczecińskie-
go powołał Mieczysława Stelmacha do pełnienia funkcji kierownika Punktu 
Konsultacyjnego US w Gorzowie Wielkopolskim. Otrzymał pełnomocnictwa 
dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do występowania 
we wszystkich niemal sprawach związanych z tokiem studiów, a podziękowa-
nia i pochwały świadczyły, że sprawdził się w tej roli. Nie tylko uporząd-
kował m.in. programy kształcenia, lecz – co równie ważne – doprowadził 
do powstania partnerskich i dobrych relacji między swoją jednostką a nowo 
powstałą gorzowską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, wchodząc zresztą 
w skład jej Konwentu.

W działalności dydaktycznej zbierał pozytywne recenzje przełożonych, 
którzy podkreślali bardzo dobre przygotowanie od strony merytorycznej do 
prowadzenia zajęć, wysoki poziom wykładów, między innymi z historii no-
wożytnej Polski, dziejów kartografii na Pomorzu Zachodnim, archiwoznaw-
stwa, rozwoju form kancelaryjnych oraz metodyki archiwalnej. Mieczysław 
Stelmach prowadził również seminarium magisterskie, przykładając w szcze-
gólny sposób wagę do poziomu merytorycznego pisanych prac. Z tego więc 
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powodu zajęcia seminaryjne nie były może oblegane, ale Jego zaangażowa-
nie przyciągało tych studentów, którzy chcieli podjąć trudne i ciekawe prace. 
Kilka pierwszych prac, opartych na źródłach archiwalnych, a dotyczących 
dziejów miast i miasteczek pomorskich (Pyrzyce, Nowe Warpno, Ińsko) stu-
denci ukończyli w roku akademickim 1992. Powstawały także prace poświę-
cone znanym rodom pomorskim, m.in. von Borckom, von Flemmingom czy 
von Dewitzom. W latach 1995–1997 merytoryczna opieka nad studentami 
zaowocowała przyznaniem kilku z nich nagród i wyróżnień wojewody szcze-
cińskiego za najlepsze prace magisterskie poświęcone regionowi (jedna otrzy-
mała I nagrodę). W latach 90. XX wieku prace magisterskie obroniło pod 
Jego kierunkiem łącznie dwudziestu kilku seminarzystów. Był także nauko-
wym opiekunem dwóch rozpraw doktorskich, lecz z powodu ciężkiej choroby 
wypromował tylko jedną doktorantkę (dr Ewa Gwiazdowska), drugą (mgr 
Agnieszka Chlebowska), w ostatnim stadium zaawansowania pracy, przeka-
zał do dalszego procedowania prof. Edwardowi Włodarczykowi. Mieczysław 
Stelmach opiekował się ponadto kołem naukowym Miłośników Architektury 
Militarnej, które skupiało ponad dwudziestu członków szczecińskich uczelni.

Podczas zatrudnienia w Uniwersytecie Szczecińskim kontynuował ba-
dania naukowe dotyczące historii kartografii, dziejów Szczecina oraz archi-
wistyki. Publikowane prace miały różny charakter, przybierając postać od 
rozdziałów w dużych syntezach historycznych (monografia miasta), przez 
artykuły czy przyczynki, po pomoce archiwalne i katalogi wystaw – niektóre 
ukazywały się w językach obcych.

W osobnym studium, o dużych wartościach poznawczych, zawarł roz-
wój umocnień obronnych Szczecina od XIII wieku do 1873 roku (1991), 
natomiast w innym artykule dał obraz powstania w latach 1843–1869 
tzw. Nowego Miasta w Szczecinie (1992). Dużym osiągnięciem w zakresie 
informatorów kartograficznych, o wręcz fundamentalnym znaczeniu, i to 
zarówno dla szerokich rzesz badaczy, jak i licznych praktyków, były opraco-
wane wspólnie z Marią Lewandowską Plany miast polskich w archiwach pań-
stwowych, wydane drukiem przez NDAP w 1996 roku. Ta ważna i cenna po-
moc zyskała pochlebne uwagi recenzentów, którzy podkreślali „niesamowitą 
wprost mnogość podanych w katalogu informacji, ich różnorodność i bardzo 
szeroki zasięg terytorialny, ale także tematyczny”. 

Wychodził poza działalność zawodową w Uniwersytecie Szczecińskim, 
starając się uczestniczyć w życiu naukowym specjalistów od historii kartografii 
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z całego kraju. Brał więc udział w ogólnopolskich konferencjach historyków 
tej dyscypliny, na których także referował swoje badania, m.in. dotyczące pla-
nów fortecznych Szczecina. Godną specjalnego zaakcentowania była Jego rola 
w zorganizowaniu w 1996 roku Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kar-
tografii, z udziałem badaczy z Niemiec, na temat Mapy południowego Bałtyku 
i pomorskiego wybrzeża, z której materiały (przez Niego redagowane), wydano 
rok później. Należy także dodać, że uczestniczył w gremiach naukowych tej 
specjalności – był członkiem Komisji Geografii Historycznej (Wydz. I Nauk 
Społecznych Komitetu Nauk Historycznych) PAN (1996–1998).

Lata 90. XX wieku przyniosły kilka artykułów Profesora, które odnosiły 
się do archiwistyki, w tym również metodyki archiwalnej, czego wcześniej nie 
czynił. Znalazła się w tym próba oceny dokumentacji geodezyjno-kartogra-
ficznej, znajdującej się w wojewódzkich ośrodkach dokumentacji (1994) oraz 
rozważania nad problemem zespołowości w dokumentacji kartograficznej 
(Komputeryzacja archiwów, t. 3, 1997). Ukazały się także kolejne prace z za-
kresu archiwoznawstwa, by wskazać na opublikowany w 1991 roku referat 
z I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Przemyślu dotyczący stanu 
zachowania akt urzędów administracji państwowej na przykładzie powiato-
wych i wojewódzkich rad narodowych (1950–1973/1975), zarys działalności 
archiwum szczecińskiego w latach 1918–1939 (1993), losy archiwaliów szcze-
cińskich w okresie drugiej wojny światowej (1995) czy ich stan do 1945 roku 
w aspekcie współczesnych potrzeb badawczych nad dziejami regionu (1997).

Nie zerwał całkowicie więzów z poprzednim miejscem zatrudnienia, 
uczestnicząc w pracach naukowo-badawczych i popularyzujących zasób 
szczecińskiego Archiwum, które było wydawcą kilku prac Profesora: tekę 
Mapy historyczne krain nadbałtyckich. Pomorze Zachodnie XVI–XVIII w. 
(1990) czy opracowanie z 1996 roku Przestrzenny rozwój Szczecina w dziełach 
kartograficznych XVII–XX w. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie, 
w polskiej i niemieckiej wersji językowej; angielska ukazała się rok później. 
Po kilku latach światło dzienne ujrzała praca Eilhardus Lubinus i jego wielka 
mapa Księstwa Pomorskiego (2000, wyd. II – 2001). Mapę tę upodobał sobie 
w sposób szczególny, akcentując jej wartość dla historyków nie tylko jako 
źródła kartograficznego, lecz także heraldycznego i genealogicznego.

W bibliografii Profesora Stelmacha po 1989 roku wyróżnić trzeba 
kilka pozycji drukowanych w niemieckich opracowaniach zwartych. Był 
współautorem Staat und Öffentlichkeit in Polen in ihrer Reaktion auf Locarno. 
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w publikacji Locarno Und Osteuropa: Fragen eines europäischen Sicherheitssy-
stem In der 20-en Jahren (Marburg 1994), która właściwie wychodziła poza 
ścisłą problematykę podstawowych nurtów zainteresowań. Był także autorem 
tekstów: Die handschriftlichen Pommernkarte im 18. Jahrhundert (Greifswald 
1996); Kindheit und Jugend in der Neuzeit 1500-1900 (Stuttgart 2000); Stet-
tin in der ersten Hälfte des 18 Jahrhunderts (Mainz 2001). Poza tymi osiągnię-
ciami wniósł na niwie naukowej istotny wkład w zbliżenie polsko-niemieckie, 
współpracując od 1993 roku z Uniwersytetami w Rostocku i Greifswaldzie 
oraz biorąc udział w redakcji i jako współautor Historischer und geographischer 
Atlas von Mecklenburg Und Pommern, Bd. 2 Mecklenburg und Pommern. Das 
Land im Rückblick, który ukazał się w Schwerinie w 1996 roku. 

Pracując w Uniwersytecie Szczecińskim rzadziej sięgał do tematyki z hi-
storii ustroju administracyjnego czy społecznego, niemniej należy zwrócić 
uwagę na artykuły: Działalność fundacji i zakładów opieki społecznej zajmu-
jących się dziećmi w XIX wieku (1997) oraz Landrat – reprezentantem sta-
nów czy króla na Pomorzu Tylnym (Hinterpommern) w XVIII wieku? (1998). 
Należy jednak zauważyć udział Profesora Stelmacha w przygotowaniu kil-
kutomowych Dziejów Szczecina, wysoko oceniony przez tuzy polskiej nauki 
historycznej. W tomie III tej monografii (wyd. 1994) zajął się dla okresu 
1918–1939 miejską administracją budowlaną i strukturami organizacyjny-
mi budownictwa mieszkaniowego, genezą „Wielkiego Szczecina”, rozwojem 
przestrzennym i wyposażeniem technicznym szczecińskiego portu oraz 
ustrojem i finansami miejskimi, sporządził doń również indeksy osobowy 
i nazw geograficznych. W tomie IV natomiast (wyd. 1998), który obejmował 
lata 1945–1990, dał w aneksie przegląd najważniejszych wydarzeń od czerw-
ca 1989 roku do grudnia 1996 roku.

W dorobku naukowym Mieczysława Stelmacha po 1989 roku można 
wymienić też prace o charakterze popularno-naukowym. Kontynuował bo-
wiem przegląd najważniejszych wydarzeń w mieście ujścia Odry, corocznie 
umieszczany w Kronice Szczecina, opublikował przyczynek o Jasnych Bło-
niach i Parku Kasprowicza (1998), a w dwóch tomach Encyklopedii Szczecina 
(1999, 2001) zamieścił ponad osiemdziesiąt haseł. Swoją wiedzę popularyzo-
wał także przez merytoryczny udział w organizacji kilku wystaw kartogra-
ficznych. Szczególnego znaczenia nabiera wystawa (której był komisarzem 
i autorem katalogu) zorganizowana w czerwcu 1998 roku na Zamku Książąt 
Pomorskich – Pomorze i Szczecin na mapach, planach i widokówkach z kolekcji 
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dr. Tomasza Niewodniczańskiego. Dużym osiągnięciem Profesora, którego 
kwalifikacje fachowe i zaangażowanie w badania historii kartografii zrobiły 
na T. Niewodniczańskim ogromne wrażenie, był fakt, że cała kolekcja pozo-
stała w Szczecinie, zasilając zbiory specjalne Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Generalnie rzecz ujmując, był Profesor Mieczysław Stelmach autorem 
niemal dziewięćdziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych różne-
go rodzaju, od monografii, rozdziałów w dużych syntezach, artykułów czy 
też przyczynków, po katalogi, informatory, wydawnictwa albumowe. Brał 
czynny udział w życiu naukowym miasta, a jako reprezentant Archiwum 
Państwowego w Szczecinie i Uniwersytetu Szczecińskiego na trwale zapisał 
się w nauce o historii kartografii pomorskiej oraz współczesnej archiwistyce 
polskiej. W opiniach różnych gremiów uniwersyteckich był dobrym pracow-
nikiem naukowo-dydaktycznym, wykazującym się talentem i rzetelnością 
badawczą, poważnym i wartościowym dorobkiem naukowym oraz solidno-
ścią przygotowanych wykładów.

Podczas kariery zawodowej należał od 1971 roku do organizacji wiążą-
cych się z wykonywaną pracą, by wskazać na szczecińskie oddziały Polskie-
go Towarzystwa Historycznego oraz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 
Przynależność do nich zaowocowała m.in. akcjami odczytowymi oraz wykła-
dami z cyklu Zamkowych Spotkań Historycznych.

Za pracę naukowo-badawczą był trzykrotnie wyróżniony przez rekto-
ra Uniwersytetu Szczecińskiego indywidualną nagrodą II stopnia. Znaczący 
wkład w działalność szczecińskich instytucji, archiwum państwowego oraz 
tutejszej uczelni humanistycznej, przyniósł Profesorowi kilka odznaczeń, by 
wymienić: Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi (1978, 1997), medal za Zasługi 
dla Archiwistyki (1979), Gryf Pomorski (1983), Medal Uniwersytetu Szcze-
cińskiego Pro Publico Bono (1999). 

Zmarł przedwcześnie 19 grudnia 2000 roku, mając zaledwie 53 lata, 
po trwającej blisko rok ciężkiej i nieuleczalnej chorobie. Los okazał się nie-
ubłagany i okrutny, zabierając Profesora w pełni sił twórczych, z wieloma 
niedokończonymi planami zawodowymi. Pozostawił w nieutulonym żalu 
żonę Danutę, synów Przemysława i Bartosza oraz grono przyjaciół, kolegów 
i znajomych. 
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Po śmierci ukazało się drukiem kilka prac Mieczysława Stelmacha1, 
które wcześniej przygotował. Z różnego rodzaju materiałów, stanowiących 
spuściznę uczonego, przekazanych przez żonę Danutę do Archiwum Pań-
stwowego w Szczecinie, został tu utworzony zbiór aktowy (1,1 mb. – 231 j.a.). 
Pamięci Profesora poświęcono tom XIV wydawnictwa Z dziejów Kartografii 
– Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, złożony z materiałów XXII Ogólno-
polskiej Konferencji Historyków Kartografii w Pobierowie 11–13 paździer-
nika 2007 roku (wyd. Szczecin 2008), w którym drogę życiową i osiągnięcia 
Zmarłego przedstawił prof. Radosław Gaziński.

Ryszard Techman

1 Profesorowi Mieczysławowi Stelmachowi po Jego śmierci poświęcono wiele publikacji; przy 
opracowaniu biogramu korzystałem z następujących źródeł i literatury: teczek akt osobowych 
Mieczysława Stelmacha – Archiwum Państwowe w Szczecinie, sygn. 260; Archiwum Zakła-
dowe Uniwersytetu Szczecińskiego, sygn. 367 i 3633; publikacji: K. Kozłowski, Profesor Mie-
czysław Stelmach (1947–2000) archiwista, historyk, kartograf, „Przegląd Zachodnio pomorski” 
2001, t. XVI, z. 1, s. 9–19; tenże, Eilhardus Lubinus i jego wielka mapa Księstwa Pomorskiego, 
Szczecin 2001, s. 3–13; tenże, Mieczysław Stelmach (25 III 1947–19 XII 2000), „Archeion”, 
2002, t. CIC, s. 408–410; tenże, Prof. dr hab. Mieczysław Stelmach (1947–2000), „Archiwista 
Polski” 2001, nr 1, s. 97–98; tenże, Miejsce Archiwum Państwowego w życiu i pracy prof. Mie-
czysława Stelmacha, „Szczeciński Informator Archiwalny” 2002, nr 14/15, s. 137–141; tenże, 
Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich, t. II (1906–2001), Warszawa 2002, s. 173–174; 
M. Frankel, Profesor Mieczysław Stelmach (1947–2000) (In memoriam), „Kronika Szczecina” 
2000, nr XIX, s. 137–139; A. Karpińska, Pożegnanie prof. Mieczysława Stelmacha, „Szczeciń-
ski Informator Archiwalny” 2002, nr 14/15, s. 145–148; E. Włodarczyk, Profesor Mieczysław 
Stelmach (1947–2000), „Szczeciński Informator Archiwalny” 2002, nr 14/15, s. 143–144; 
R. Gaziński, Mieczysław Stelmach (1947–2000), archiwista, historyk i historyk kartografii, 
w: Z dziejów kartografii, t. XIV Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, pod red. S. Alexan-
drowicza i R. Skryckiego, Szczecin 2008, s. 15–19 (s. 19–25 – zestawienie A. Chlebowskiej 
prac prof. dr. hab. Mieczysława Stelmacha). 
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Lesław Swatler
 (1921–1998)

Dorobek naukowy i wkład w organizację 
szczecińskiego życia akademickiego wyjątko-
wymi zgłoskami wpisują osobę Profesora Le-
sława Swatlera w jubileusz 60-lecia polskiego 
wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Po-
morzu Zachodnim. Miarą uznania, lecz również 
wdzięczności dla twórczych dokonań Profesora, 
jest godność doktora honoris causa Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, nadana Profesorowi w 1996 
roku. W recenzji przewodu doktorskiego prof. 
Wanda Romanowska ( Akademia Ekonomiczna 
we Wrocławiu) napisała: „Miał Profesor odwagę 
występować przeciwko wadliwej praktyce, jak 
i poglądom nieścisłym. Umiał to ryzyko podjąć 
i zabierał głos w tej mierze publicznie, zdoby-
wając autorytet wśród grona profesjonalistów 
i w nauce”.

Profesor Lesław Swatler urodził się 
24 grudnia 1921 roku w Podwołczyskach (woj. 
tarnopolskie, obecnie Ukraina). W latach 
1949–1954 studiował w Akademii Handlowej, 
a następnie w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Szczecinie. Stopień doktora ekonomii uzy-
skał w 1961 roku w Szkole Głównej Planowania 
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i Statystyki w Warszawie, a w roku 1965 ta sama uczelnia nadała mu stopień 
doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Niezmiernie trudno o syntezę dorobku naukowego Profesora, gdyż te-
rytorium Jego poszukiwań badawczych było rozległe, dociekania – zwłaszcza 
w warstwie teorii finansów – bardzo głębokie, a wiedza wręcz erudycyjna. 
Bezsporne jest to, że konsekwentne i spójne badania nad finansowymi aspek-
tami gospodarki majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie zaowocowały po-
wszechnie zaakceptowanym standardem opisu i analizy amortyzacji środków 
trwałych (polskie środowisko ekonomiczne zaczęło wręcz używać określenia 
„szczecińska szkoła finansów przedsiębiorstw”). Trudno pominąć również 
osiągnięcia badawcze Profesora Swatlera w zakresie makroekonomicznych 
uwarunkowań przemian polskiej gospodarki, w tym dotyczących polityki 
fiskalnej i polityki monetarnej okresu transformacji systemowej. Napisany 
przez Profesora podręcznik akademicki Finanse (PWE, Warszawa 1985) szyb-
ko wszedł do kanonu studiów nad systemem finansowym państwa. Zarówno 
dojrzali badacze-finansiści, jaki i adepci tej dyscypliny naukowej, szybko do-
strzegli wyjątkowość niezbyt obszernej pracy Zjawiska, kategorie, instrumenty 
a nauka finansów (Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 1985). Ton wypowie-
dzi czytelników tej pracy był zgodny; dotychczas nie było tak wartościowej 
próby usystematyzowania tak złożonej przecież problematyki finansów, zaś 
prof. W. Romanowska w przywoływanej już recenzji konkludowała: „Jest to 
wysokiej klasy przyczynek do teorii finansów”. Studenci wysoko cenili so-
bie wykłady Profesora, bardzo klarowne, zawsze aktualne i podawane piękną 
polszczyzną. 

Był wzorem nauczyciela akademickiego w starym stylu: elegancki, 
erudyta, bez cienia zarozumiałości, przyjacielski, tolerancyjny, łagodnie 
prostujący niewyważone sądy swoich licznych wychowanków i kolegów. 
Prof. L. Szyszko napisał: „Uczyłem się od Leszka postępowania ze studen-
tami, sposobu rozumowania, a przede wszystkim korzystałem obficie z Jego 
przemyśleń”1. Wkład Profesora w kształcenie kadr naukowych i dydaktycz-
nych jest imponujący. Pod Jego kierunkiem powstało osiem doktoratów i kil-
kaset prac magisterskich. Profesor recenzował lub opiniował 90 przewodów 

1 L. Szyszko, Pamięci Leszka. Wspomnienie o prof. zw. dr hab. Lesławie Swatlerze, w: Finanse 
i bankowość – dźwignie wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin–Między-
zdroje 1998, s. 9.
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związanych z awansami profesorskimi oraz w procedurach nadawania stop-
nia doktora i doktora habilitowanego. 

Profesor Lesław Swatler pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w insty-
tucjach centralnych, będąc członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do 
spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (przez dwie kadencje), 
Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, Zespołu Dydaktyczno-Naukowego 
Nauk Ekonomicznych, Rady Naukowej Instytutu Finansów w Warszawie 
czy Rady Naukowej przy Prezesie NBP. Pracę w tym ostatnim gremium ce-
nił szczególnie podkreślając, jak wielkie wyzwanie intelektualne stanowiła, 
zwłaszcza w okresie budowania podstaw polskiej polityki monetarnej okresu 
transformacji systemowej. Angażował się również w prace na rzecz regionu 
szczecińskiego, pełniąc funkcje w Szczecińskim Towarzystwie Naukowym 
i Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. Także w macierzystej uczelni peł-
nił wiele odpowiedzialnych funkcji, w tym Kierownika Katedry i Dziekana 
Wydziału.

W uznaniu zasług, Profesor Lesław Swatler odznaczony został Krzyżem 
Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi innymi odznaczeniami.

Na dorobek naukowy Profesora Swatlera, w znakomitej większości 
oryginalny i powszechnie uznany, składa się ponad 200 publikacji, w tym 
15 książek. Na szczególne wyróżnienie zasługują:

Finanse (PWE, Warszawa 1985).
Finanse przedsiębiorstw transportowych (współautor R. Falkiewicz; Wydaw-

nictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, kilka wydań).
Finanse w polityce gospodarczej i społecznej państwa (PWE, Warszawa 1979).
Bodźce finansowe w gospodarce środkami trwałymi (PWE, Warszawa 1973).

Katedra Finansów WNEiZ US
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Adam Szewczuk
(1945–2011)

BYŁ… takie krótkie słowo, czasownik po 
prostu, a jak trudno się je wypowiada… dla 
większości z nas, którzy mieli szczęście z Nim 
pracować – uczonym, nauczycielem akademic-
kim, promotorem prac magisterskich, opieku-
nem naukowym w przewodach doktorskich, 
kolegą, przełożonym, człowiekiem o bezgra-
nicznym autorytecie, znajdującym wyjście z sy-
tuacji pozornie nie do rozwiązania, osobą wraż-
liwą na krzywdę ludzką, zawsze zainteresowaną 
niesieniem bezinteresownej pomocy.

Dzisiaj – mimo upływu kilku lat – ciągle 
trudno pogodzić się z faktem, że 8 sierpnia 2011 
roku – przedwcześnie, z zaskoczenia, niejako 
w biegu – zmarł Profesor Adam Szewczuk – je-
den z czołowych reprezentantów szczecińskiego 
środowiska ekonomicznego, wybitnie zasłużony 
dla rozwoju badań i edukacji na Politechnice 
Szczecińskiej (1970–1985), na Uniwersytecie 
Szczecińskim (1985–2011), a w ostatnich kilku 
latach także w Wyższej Szkole Integracji Euro-
pejskiej. 

Profesor Adam Szewczuk urodził się 
2  września 1945 roku w Bondyrzu (pow. 
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Zamość). Studia magisterskie ukończył w 1970 roku na Wydziale Inżynie-
ryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. Na tym samym 
Wydziale w 1974 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 1986 
roku za całokształt dorobku naukowego oraz rozprawę habilitacyjną Racjona-
lizacja struktur decyzyjnych w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samo-
chodowego uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Tytuł 
profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – Aleksandra Kwaśniewskiego – otrzymał w 2001 roku. 

Z Uniwersytetem Szczecińskim związany był od momentu jego powsta-
nia, tj. 1985 roku, i pełnił w nim wiele funkcji, m.in. prodziekana (1987–
1990) i dziekana Wydziału (1993–1999). Był członkiem Senatu US oraz 
kierownikiem Katedry Zarządzania Finansami, następnie Katedry Finansów 
Publicznych. Pełnił funkcję kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydak-
tycznego w Świnoujściu. Przez wiele lat aktywnie współdziałał – najpierw 
jako członek, a następnie jako ekspert – z Państwową Komisją Akredytacyj-
ną. Był osobą znaną i szanowaną w wielu polskich środowiskach naukowych, 
m.in. w pierwszej kadencji był członkiem Komitetu Nauk o Finansach Pol-
skiej Akademii Nauk oraz ekspertem Narodowego Centrum Badań i Nauki. 
Wielokrotnie nagradzany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1988), Złotym 
Krzyżem Zasługi (1997), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), 
licznymi nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora Uniwersytetu 
Szczecińskiego nadawanymi za osiągnięcia w dziedzinie nauki. Mimo licz-
nych funkcji i tytułów był osobą ciepłą i serdeczną, stale żartującą, ciągle 
w podróży, w biegu. W pracy znajdował jednak czas na to co, najważniej-
sze… na rodzinę, przyjacół, podróże, bliskich współpracowników, dla któ-
rych zawsze miał miłe słowo i czas.

Profesor Adam Szewczuk mocno angażował się w pracę na rzecz eduka-
cji ekonomicznej i rozwoju naukowego. Zainteresowania naukowe Profesora 
miały charakter interdyscyplinarny i koncentrowały się przede wszystkim na: 
ekonomice transportu, rozwoju lokalnym i regionalnym, strategiach rozwoju, 
ekonomice sektora publicznego, finansach publicznych (w tym samorządo-
wych), gospodarce finansowej jednostek sektora finansów publicznych, za-
rządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansami. Profesor Szewczuk przyczy-
nił się w ogromnym stopniu do rozwoju nauk o finansach, w szczególności 
finansów samorządowych. Był autorem kilkuset publikacji naukowych oraz 
wielu prac niepublikowanych (ekspertyz, raportów) na rzecz praktyki oraz 
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władz lokalnych i regionalnych. Do głównych monografii należały m.in. Za-
rys ekonomiki sektora publicznego (2008), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria 
a praktyka (2005), Elementy finansów publicznych (2001). Był inicjatorem 
i głównym twórcą Międzynarodowego Forum Samorządowego. VII Forum 
– z Jego aktywnym udziałem – odbyło się pod koniec czerwca 2011 roku. 
Wcześniej był inicjatorem i współorganizatorem konferencji ekonomicznych, 
m.in. EKTRA czy Zachodniopomorskie Forum Finanse.

Dla studentów, młodych pracowników nauki i współpracowników był 
niedoścignionym wzorem. Był promotorem prawie dwudziestu zakończonych 
dysertacji doktorskich, setek prac magisterskich i licencjackich, recenzentem 
wielu rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz opiniodawcą w przewodach 
profesorskich. Odznaczał się niezwykłą, legendarną – może wręcz nadmier-
ną, kto to wie? – pracowitością, a także ponadprzeciętną życzliwością wobec 
młodych adeptów nauki. Pokój 504, w którym przez kilkanaście lat pracował 
Profesor, był swego rodzaju naukową „mekką”, do której przychodzili licz-
ni habilitanci i doktoranci, licząc słusznie na życzliwą pomoc oraz wsparcie 
metodologiczne i metodyczne. Wielu z nas zapewne pamięta słynne pytanie 
– No to kiedy? Kiedy Pani/Pan postawi tę ostatnią kropkę nad i? Profesor 
Szewczuk słynął z troski o następców, o młode pokolenie naukowców.

Warto zaakcentować, że Profesor Adam Szewczuk był przez dziesięcio-
lecia jednym z liderów wśród szczecińskich teoretyków ekonomii i finansów, 
primus inter pares. Był naukowcem o szczególnych cechach umysłu i charak-
teru: pasji, dociekliwości, niezależności, odwagi, nieobojętności, umiejętności 
dokonywania inteligentnych analiz i syntez. Profesor Szewczuk był człowie-
kiem zasad, dbał o wysokie standardy w nauce i w życiu naukowym, potrafił 
bezkompromisowo formułować poglądy, nie dbając o łatwy poklask i tanią 
popularność. Budził respekt, na pierwszy rzut oka wydawał się surowy, przy 
bliższym poznaniu okazywało się jednak, że jest człowiekiem życzliwym, 
pogodnym, otwartym na sugestie, bez dystansu, umiejącym rozmawiać 
o wszystkim i z każdym. 

Nie jest łatwo opisać dorobek, dokonania, zasługi Profesora – czło-
wieka niezwykłego, wyjątkowego, z całym Jego bogactwem intelektualnym 
i oryginalnością. Profesor był autorytetem, nauczycielem akademickim, pe-
dagogiem, mistrzem, promotorem, opiekunem, recenzentem, organizatorem 
życia naukowego, pełnił liczne funkcje publiczne, m.in. w radach nadzor-
czych. Wielkość i różnorodność dorobku Profesora jest niezwykła. Przede 
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wszystkim nie sposób przecenić zasług Profesora Adama Szewczuka dla roz-
woju macierzystego Wydziału oraz macierzystej Uczelni. Był znakomitym 
organizatorem i dobrym duchem – człowiekiem z pasją.

Odszedł tak nagle, nieoczekiwanie, w pełni sił i zapału do pracy. Nie-
zwykle trudno pogodzić się z Jego nieobecnością, jednak na zawsze pozosta-
nie w naszej pamięci, sercach i wspomnieniach…

Stanisław Flejterski, Magdalena Zioło
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Lech Szlauer
(1934–2014)

Urodził się 15 marca 1934 roku w Czeladzi. 
Państwowe Liceum Pedagogiczne ukończył 
w Chorzowie w 1950 roku – kiedy to rozpoczął 
studia, pierwszy stopień – na Uniwersytecie 
Łódzkim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, 
drugi stopień (od 1953 r.) – na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu i ukończył je 
w 1955 roku uzyskując stopień magistra zoo-
logii. Od października 1955 roku rozpoczął 
pracę jako asystent w Katedrze Limnologii na 
Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Olsztynie. Stopień doktora nauk przyrodni-
czych uzyskał w 1960 roku na mocy uchwały 
Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu M. Kopernika w Toruniu, na podsta-
wie pracy Wędrówki dobowe planktonu. Na sta-
nowisko adiunkta został powołany w 1962 roku. 
Stopień naukowy docenta, nadany uchwałą 
Rady Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Olsztynie uzyskał już trzy lata po 
doktoracie, w 1963 roku na podstawie oceny 
ogólnej dorobku naukowego i przedłożonej roz-
prawy habilitacyjnej Wpływ karmienia na za-
chowanie się Daphnia magna Straus i Daphnia 
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pulex de Geer (Cladocera). Jako już samodzielny pracownik objął stanowi-
sko kierownika Zakładu Hydrozoologii. W 1966 roku został przeniesiony 
z Zakładem z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie do Katedry Ichtiolo-
gii Wydziału Rybactwa Morskiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. 
W wieku 40 lat, w 1974 roku, uchwałą Rady Państwa, został Mu nadany 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych i jednocze-
śnie powołano Profesora Szlauera na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1978 roku Zakład Hydrozoologii, 
którego Profesor był kierownikiem, przeniesiono do Instytutu Oceanografii 
Rybackiej i Ochrony Morza. W 1980 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł 
naukowy profesora zwyczajnego. Od 1981 roku awansował na zastępcę dy-
rektora Instytutu Oceano grafii Rybackiej i Ochrony Morza. W 1988 roku 
Rektor powołał Go na kierownika Zakładu Hydrobiologii. W roku 1992 
Profesor Szlauer przeniósł się na Uniwersytet Szczeciński, na Wydział Nauk 
Przyrodniczych i objął kierownictwo Katedry Zoologii Bezkręgowców i Lim-
nologii, gdzie pracował do 2003 roku.

Profesor Lech Szlauer, jak określił Go prof. R.Z Klekowski w jednej 
z opinii, to urodzony eksperymentator, mający przy tym zdolność do wy-
najdowania metod nadzwyczaj prostych i jednocześnie bardzo skutecznych 
w swoich badaniach. Swoją karierę naukową rozpoczął od badań podsta-
wowych; dotyczyły one głównie zooplanktonu, jego wędrówek, zachowania 
się pod wpływem różnych bodźców. Potem Profesor skłonił się w kierunku 
praktycznego wykorzystania wyników badań przydatnych w rybactwie, co 
wiązało się z pracą na Wydziale Rybackim, a także z potrzebami gospodarki. 
Wykorzystywał organizmy i prawa rządzące w przyrodzie do rozwiązywania 
problemów ochrony wód. Tematyka Jego prac oscylowała wokół zagadnień 
biotechnologii służących ochronie środowiska. Najważniejsze rozwiązania, 
w większości opatentowane i sprawdzone, to: biologiczne oczyszczanie ścieków 
połączone z wykorzystywaniem ich do podchowu narybku; metoda stawków 
diagnostycznych do oceny możliwości biologicznego oczyszczania ścieków 
i ich rybackiego wykorzystania; sposoby i urządzenia do masowego odłowu 
zooplanktonu w celu odżyźniania zbiorników; wykorzystanie zooplanktonu 
wynoszonego z jezior przez odpływy do podchowu narybku; podchów na-
rybku szczupaka, troci, węgorza z wykorzystywaniem zooplanktonu rozwi-
jającego się w zbiornikach ściekowych; projekt poprawy stanu zalewów i je-
zior przez zarybianie ich szczupakiem; ochrona urządzeń hydrotechnicznych 
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przed inwazją małża Dreissena polymorpha; wykorzystanie sztucznego podło-
ża do oczyszczania cieków i wód stojących; metody pomiarów oddziaływa-
nia sztucznego podłoża na zbiorniki wodne; rzeczna oczyszczalnia linowa; 
biologiczna metoda oceny żyzności wody, wydajności rybackiej zbiorników 
wodnych i wykrywania trujących substancji przenikających z atmosfery do 
wody; metoda wykrywania trujących substancji przenikających z atmosfery 
do wody; metoda wykrywania ukrytych zatruć zbiorników wodnych. 

Dorobek naukowy Profesora obejmuje głównie rozprawy naukowe, pra-
ce popularno-naukowe, kilkanaście patentów, kilkanaście prac na zlecenie. 
Wszystkie te prace przeprowadzał przy jednoczesnej bardzo intensywnej dzia-
łalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej uczelni, w której praco-
wał, działając w przeróżnych komisjach senackich, wydziałowych, w Radach 
Naukowych. Był współorganizatorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Działał 
w Towarzystwach Naukowych: Polskim Towarzystwie Hydrobiologów, Pol-
skim Towarzystwie Zoologicznym, Polskim Towarzystwie Przyrodników 
oraz Szczecińskim Towarzystwie Naukowym. Nagrodzony kilkoma nagro-
dami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, przede wszystkim 
za działalność naukową i dydaktyczno-wychowawczą. Za nienaganną pracę 
pedagogiczną uchwałą Rady Państwa odznaczony został Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 

Hobby Profesora to nurkowanie; wiązał tę pasję z pracą naukową, a poza 
tym – jak sam powtarzał – było to „marzenie o czasie wolnym”. 

Profesor Szlauer był żonaty, przeżył z żoną Barbarą 52 lata. Ma cór-
kę Agnieszkę i dwoje wnuków: Maję i Jana. Z żoną, prof. dr hab. Barbarą 
Szlauer, prowadzili wspólne badania, pracując w Zakładzie Hydrobiologii 
na wydziale Rybactwa Morskiego AR w Szczecinie. Córka Agnieszka poszła 
w ślady rodziców – jest również hydrobiologiem i naukowcem.

Profesor Szlauer po ciężkiej chorobie zmarł 4 czerwca 2014 roku w Olsz-
tynie

Agnieszka Szlauer-Łukaszewska
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Eugeniusz Tegler
(1931–1998)

Profesor Eugeniusz Tegler należał do grona 
najwybitniejszych prawników – specjalistów 
prawa finansowego. Urodził się 22 listopada 
1931 roku w Gizewie na Mazurach w rodzinie 
robotniczo-rzemieślniczej. Tam w 1945 roku 
ukończył szkołę podstawową i przez następnych 
pięć lat pomagał matce w utrzymaniu i wycho-
waniu młodszego rodzeństwa. Pracę zawodową 
podjął w 1951 roku w Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej w Mrągowie, zajmując kolej-
ne stanowiska w administracji – od referenta 
do przewodniczącego Prezydium. Ze względów 
rodzinnych w 1959 roku z Mazur przeprowa-
dził się do Szczecina i rozpoczął pracę w Pre-
zydium Powiatowej Rady Narodowej. Do 1974 
roku pracował w administracji terenowej, w tym 
przez 10 lat był kierownikiem wydziału finan-
sowego. Pracując zawodowo ukończył w 1962 
roku Technikum Ekonomiczne, a następnie 
w 1971 roku – studia prawnicze na Wydziale 
Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu.

Ogromne doświadczenie zdobyte w wyni-
ku wieloletniej pracy w administracji terenowej 
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na różnych stanowiskach związanych z finansami zainspirowało Go do ba-
dań naukowych z zakresu finansów i prawa finansowego, w tym zwłaszcza 
finansów lokalnych. Uczestniczył w seminarium doktorskim prowadzonym 
przez wybitnego znawcę prawa finansowego prof. Wojciecha Łączkowskie-
go na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Przygotowaną tam rozprawę doktorską Gospodarka finansowa 
gromadzkich rad narodowych obronił przed Radą Wydziału Prawa i Admini-
stracji UAM 28 października 1974 roku.

W 1974 roku podjął bardzo ważną decyzję o przejściu do pracy na-
ukowo-dydaktycznej w Studium Administracyjnym w byłej Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Szczecinie. Intensywnie pracował naukowo i już po pięciu 
latach przygotował rozprawę habilitacyjną Elastyczność budżetów terenowych. 
Jego opiekunem naukowym był prof. Wojciech Łączkowski z Wydziału Pra-
wa i Administracji UAM. Kolokwium habilitacyjne odbył przed Radą Wy-
działu Prawa i Administracji UAM 21 kwietnia 1980 roku i został mianowa-
ny na stanowisko docenta. W następnym roku został kierownikiem Studium 
Administracyjnego i rozpoczął przygotowania organizacyjne do utworzenia 
w przyszłości uniwersyteckiego Wydziału Prawa w Szczecinie.

Z pierwszego okresu pracy naukowej Profesora Eugeniusza Teglera, 
obejmującego lata 1974–1980, pochodzą publikacje ściśle związane z pro-
blematyką terenowej gospodarki finansowej organów władzy i administracji 
państwa. Z licznych prac można wymienić monografie: Gospodarka finanso-
wa gminnych rad narodowych (Szczecin 1976), Elastyczność budżetów tereno-
wych (Szczecin 1978), Prawo o zobowiązaniach podatkowych (Szczecin 1980) 
oraz liczne artykuły publikowane w fachowych periodykach finansowych. 
Profesor Eugeniusz Tegler wielokrotnie zgłaszał postulaty wprowadzenia 
dużego zakresu samodzielności finansowej terenowych organów władzy, sta-
bilnego i pewnego systemu źródeł dochodów budżetów terenowych, jasnych 
i stałych zasad systemu podatkowego, precyzyjnego unormowania kompe-
tencji finansowych naczelników gmin oraz wyodrębnienia zadań gminy jako 
jednostki budżetowej o podstawowym znaczeniu w terenie. Prace Profesora 
charakteryzowały się kompleksowym ujmowaniem badanej problematyki 
i ścisłymi związkami teorii z praktyką.

Profesor Eugeniusz Tegler aktywnie brał udział w pracach na rzecz 
utworzenia Uniwersytetu Szczecińskiego, który ostatecznie powstał w 1985 
roku. Od początku jego istnienia objął stanowisko dyrektora Instytutu Prawa 
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i Administracji, a następnie został wybrany pierwszym dziekanem Wydziału 
Prawa i Administracji. Utworzył i przez wiele lat kierował Katedrą Prawa 
Finansowego, a Jego uczniowie – pracownicy tej katedry – zdobywali kolejne 
stopnie naukowe pod Jego kierownictwem i opieką naukową.

Lata 1981–1990 to okres bardzo wydajnej i intensywnej pracy naukowej 
Profesora Eugeniusza Teglera, której rezultaty widoczne są w kilkudziesięciu 
publikacjach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza w Niemczech. Profesor 
nie tylko biegle władał językiem niemieckim, ale – co szczególnie cenne – 
rozumiał tzw. ducha prawa niemieckiego. Z wyjątkowo licznych publikacji 
można wymienić monografie: Zobowiązania podatkowe i postępowanie podat-
kowe (Szczecin 1982), Wstęp do nauki o polityce finansowej (Szczecin 1984), 
System podatkowy Republiki Federalnej Niemiec (Szczecin 1988), Das polnische 
Steuersystem (Osnabrück 1990). Duży udział Profesora Eugeniusza Teglera 
w pracach zbiorowych – to efekt bardzo wysokiego uznania całego środo-
wiska prawników finansowców dla gruntownej wiedzy Profesora. Z wielu 
prac zbiorowych z tego okresu trudno nie wspomnieć o Systemie instytucji 
prawno-finansowych, dziele wydanym w pięciu tomach pod redakcją Profeso-
ra Mariana Weralskiego, zaliczanym do klasyki prawa finansowego pomimo 
upływu ponad 30 lat od wydania ostatniego tomu.

W latach 80. XX wieku Profesor Eugeniusz Tegler nawiązał kontakty 
naukowe ze wszystkimi ośrodkami akademickimi w Polsce, w których jest 
uprawiana nauka prawa finansowego. Jego publikacje naukowe wydawane 
były w Toruniu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku oraz za gra-
nicą, m.in. w Halle, Osnabrücku, Monachium. Na szczególną uwagę zasłu-
gują dwa nurty badań naukowych Profesora – pierwszy dotyczący procesu 
tworzenia prawa finansowego i związanych z tym skutków ekonomicznych 
przyjmowanych regulacji prawnych (np. Prawo finansowe jako normatywna 
informacja ekonomiczna na tle rozwiązań systemu ekonomicznego reformy gospo-
darczej albo Rola prawa finansowego w procesie budowy systemu motywacyjnego 
– obie publikacje znalazły się w pracach zbiorowych wydanych w 1985 r.). 
Drugi nurt badań z tego okresu dotyczył systemu budżetowego i podatko-
wego w RFN, a ich rezultaty opublikowano w pracach wydanych u schyłku 
lat 80. XX wieku wspólnie z prof. Eugeniuszem Ruśkowskim z Uniwersytetu 
w Białymstoku.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego Eugeniusz Tegler uzy-
skał w 1988 roku, a profesorem zwyczajnym został w 1996 roku. W latach 
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1989–1990 przebywał przez kilka miesięcy w celach naukowych w Republice 
Federalnej Niemiec. Wtedy to zapoczątkował, kontynuowane w latach na-
stępnych, wykłady w uczelniach niemieckich, m.in. w Monachium, Osna-
brücku, Frankfurcie nad Menem, Lipsku, Dreźnie, Bremie, Lubece i Berlinie.

Lata 90. XX wieku – to jeszcze bardziej intensywna praca naukowa, 
dydaktyczna i organizacyjna. Wysoki autorytet Profesora sprawiał, że zapra-
szany był do prac w różnych gronach ekspertów, np. w latach 1990–1993 był 
członkiem Zespołu Prawa Finansowego i Sterowania Gospodarką Narodową 
w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, ekspertem Sejmowej 
i Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego. Od 1994 roku współpraco-
wał z Biurem Studiów i Analiz Kancelarii Senatu RP. Profesor był człon-
kiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, a także Niemiecko-Polskiego 
Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Berlinie oraz Polsko-Niemieckiego 
Stowarzyszenia Badań Regionalnych z siedzibą w Szczecinie. Był również 
członkiem rady naukowo-programowej ówczesnego dwumiesięcznika „Fi-
nanse Komunalne”.

Profesor Eugeniusz Tegler brał udział w ponad 40 konferencjach i sym-
pozjach naukowych w kraju i za granicą. W 1992 roku współorganizował 
w Szczecinie ogólnopolską konferencję naukową na temat finansów komu-
nalnych. W 1996 roku obchodził podwójny jubileusz: 45-lecia pracy i 65. 
urodzin. Z tej okazji w Szczecinie, z pomocą Izby Skarbowej, zorganizowano 
ogólnopolską konferencję naukową na temat kontroli finansowej (czerwiec 
1997 r.), a grono wybitnych autorów przygotowało okolicznościową księgę ju-
bileuszową, którą w darze wręczono Profesorowi, a w której swoje prace dedy-
kowali Profesorowi najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa finansowego, 
m.in. pofesorowie: Natalia Gajl, Cezary Kosikowski, Elżbieta Chojna-Duch, 
Eugenia Fojcik-Mastalska, Ryszard Mastalski, Teresa Dębowska-Romanow-
ska, Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki, Bogumił Brzeziński, Hanna Li-
twińczuk, Krystyna Sawicka, Andrzej Borodo, Eugeniusz Ruśkowski, Horst 
Meyer, Florian Konig.

Pracy naukowej Profesor nie traktował jako wartości samej w sobie, 
lecz łączył ją z działaniami praktycznymi. Był inicjatorem i głównym orga-
nizatorem Podyplomowego Studium Skarbowości, prowadzonego w Izbie 
Skarbowej w Szczecinie dla kadry kierowniczej urzędów i izb skarbowych 
w regionie. Prowadził wykłady w Wyższej Szkole Administracji Publicznej 
w Szczecinie. Z godną podziwu konsekwencją łączył trzy funkcje: naukową, 
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dydaktyczną i organizacyjną, i w każdym obszarze działań notował ogrom-
ne sukcesy. Pozostał przy tym człowiekiem skromnym, szanującym cudze 
poglądy, a dowody uznania przyjmował z zażenowaniem, bardziej bowiem 
kochał spokojną pracę naukową niż zaszczyty związane z piastowaniem 
funkcji. Praca naukowa stała się powołaniem Profesora, a jej efekty uzyskane 
w ciągu 24 lat budzą szacunek. Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 
180 pub likacji, w tym około 40 monografii, studiów i rozpraw. Ponad 30 prac 
opub likował w Republice Federalnej Niemiec. Do ostatnich dni swojego ży-
cia intensywnie pracował, a Jego ostatnią pracą był złożony do druku – dzień 
przed tragiczną i krótkotrwałą chorobą – podręcznik z prawa finansowego. 
Zmarł nagle 30 stycznia 1998 roku.

Szacunek wzbudza wielowątkowość zainteresowań Profesora i w miarę 
upływu lat pracy naukowej – wstępowanie na nowe obszary finansów i pra-
wa finansowego. Finanse lokalne, polski i niemiecki system podatkowy, nie-
mieckie prawo celne, polskie prawo dewizowe, prawo budżetowe – to proble-
matyka badań naukowych Profesora.

Swoją aktywność umiejętnie dzielił pomiędzy Uniwersytet Szczeciński, 
Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie, administrację podat-
kową regionu. Był człowiekiem o ogromnej pasji społecznej, nauczycielem 
traktującym swoją pracę nie jak zawód, ale posłannictwo. Jego „siła spoko-
ju” kojąco działała na otoczenie. Pełniąc funkcję przełożonego (kierownika 
studium, dziekana, kierownika katedry) nie tworzył dystansu i nie wywierał 
presji. Był Przyjacielem, opiekunem naukowym, a w efekcie Mistrzem, lubia-
nym za nieustanny optymizm. Bardzo cenił sobie prywatność i skromność. 
Żył spokojnie i marzył, aby inni, a przynajmniej ludzie z Jego najbliższego 
otoczenia, również wiedli spokojne życie.

Zbigniew Ofiarski
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Eufemiusz Terebucha
(1909–1983)

Zmarły we wrześniu 1983 roku Profesor Eu-
femiusz Terebucha był człowiekiem, którego 
bez przesady można określić mianem człowieka 
renesansu. Najbardziej znane opracowania Pro-
fesora dotyczą rachunkowości i rachunku kosz-
tów, chociaż z wykształcenia oraz z zamiłowania 
był geografem. Profesor nigdy nie zrezygnował 
z tego obszaru. Był autorem wielu artykułów 
o tematyce przyrodniczej, zamieszczanych przez 
wiele lat na łamach „Głosu Szczecińskiego”. Pa-
sjonował się również podróżami i fotografią. 
Cechą szczególnie godną podziwu była umie-
jętność skupienia się jednocześnie na kilku dzie-
dzinach nauki i wniesienie znaczącego wkładu 
do każdej z nich. W związku z pracą w Katedrze 
Rachunkowości, szczególne znaczenie ma Jego 
dorobek w zakresie rachunkowości, rozumianej 
jako system informacji ekonomicznej. Profesor 
Eufemiusz Terebucha jako jeden z pierwszych 
naukowców po drugiej wojnie światowej pod-
kreślał znaczenie celów, które powinna realizo-
wać rachunkowość. Uzasadniał znaczenie kon-
sekwentnej i zrozumiałej teorii rachunkowości. 
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Profesora Eufemiusza Terebuchę należy uznać za twórcę nowoczesnej 
rachunkowości. Nie ograniczał się do rozwiązywania problemów, wynikają-
cych z praktyki, ale akcentował znaczenie rachunkowości jako wieloaspekto-
wej nauki. Dostrzegał konieczność tworzenia jednoznacznej teorii rachun-
kowości. Pasjonował się historią tej dyscypliny i wykorzystywał te elementy 
z jej dorobku, które nie straciły aktualności. Mimo pietyzmu dla historii ra-
chunkowości, odwoływał się do najnowocześniejszych wówczas opracowań, 
rozważając możliwość ich wykorzystania w warunkach gospodarki centralnie 
sterowanej.

Profesor Eufemiusz Terebucha urodził się 3 marca 1909 roku we wsi 
Wiśniów na Wołyniu, na terenie obecnej Ukrainy. Jako dziecko został wraz 
z rodzicami zesłany na Syberię. Po powrocie do Polski, w latach 1920–1924, 
był uczniem szkoły powszechnej w Lubomiu. W 1928 roku ukończył szkołę 
średnią w Chełmie Lubelskim. Wówczas, w wieku 19 lat rozpoczął pracę za-
wodową w spółdzielni rolniczo-handlowej „Rolnik” w Chełmie Lubelskim, 
gdzie pełnił funkcję księgowego, z czasem awansując na stanowisko kierow-
nika. Zdobyte w tym okresie doświadczenie zawodowe wpłynęło na później-
sze zainteresowanie Profesora rachunkowością. 

W latach 1929–1932 Eufemiusz Terebucha studiował rolnictwo na Wy-
dziale Rolniczym Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Dzięki sty-
pendium z Ministerstwa Rolnictwa odbył kilkumiesięczną praktykę w Danii. 
Owocem tego wyjazdu była pierwsza publikacja naukowa Profesora Dania, 
szkic geograficzno-gospodarczy, która ukazała się w 1933 roku. Po powrocie 
ze stypendium Eufemiusz Terebucha podjął pracę jako zastępca kierownika 
w Ekspozyturze Wileńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. 
Obowiązki zawodowe łączył z nauką w Wyższej Szkole Handlowej oraz na 
Wyższym Kursie Pedagogicznym w Poznaniu (1934–1937). Prowadził ba-
dania naukowe oraz redagował czasopismo „Przegląd Gospodarczy Ziem 
Północno-Wschodnich” w Białymstoku. W tym okresie naukowe zaintere-
sowania Profesora koncentrowały się na rolnictwie, przemyśle oraz geografii. 
W 1937 roku obronił pracę dyplomową poświęconą białostockiemu przemy-
słowi wełnianemu. Dwa lata później, 15 maja 1939 roku uzyskał stopień dok-
tora. Podstawą jego nadania była praca Bialystoker Textilindustrie napisana 
pod kierunkiem prof. B. Dietricha w Wyższej Szkole Handlu Światowego 
w Wiedniu. Przedwojenny dorobek naukowy obejmuje 36 pozycji z zakresu 
geografii gospodarczej oraz polityki ekonomicznej.
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Zajęcie Białegostoku przez wojska radzieckie nie przeszkodziło Profe-
sorowi w działalności naukowej. Prowadził zajęcia w filii Moskiewskiego In-
stytutu Pedagogicznego i w białostockim Technikum Handlowym. W latach 
1940–1941 opublikował w Moskwie dwa opracowania poświęcone przemy-
słowi białostockiemu. W czasie niemieckiej okupacji pracował jako księgowy 
w firmie „Textilindustrie” w Białymstoku, a w latach 1944–1945 w Banku 
Państwowym ZSRR w Lubowli na Wołyniu. Po zakończeniu działań wo-
jennych, Profesor wraz z rodziną przeniósł się do Sulechowa. W listopadzie 
1945 roku osiedlił się w Szczecinie, pozostając w tym mieście na zawsze. Pro-
fesor aktywnie angażował się w tworzenie średniego i wyższego szkolnictwa 
ekonomicznego w Szczecinie, to dzięki Jego staraniom powstała tu pierwsza 
polska średnia szkoła handlowa. W 1946 roku Profesor Eufemiusz Terebucha 
był jednym z inicjatorów oraz pierwszych organizatorów uczelni ekonomicz-
nej na Pomorzu Zachodnim. Rezultatem starań było oficjalne zatwierdzenie 
szczecińskiego oddziału Akademii Handlowej w Poznaniu przez Minister-
stwo Oświaty (14.10.1946). 

Od momentu powstania szczecińskiej uczelni ekonomicznej Profesor 
wykładał geografię gospodarczą morską. W 1948 roku wydano pierwsze 
podręczniki Profesora z zakresu rachunkowości. W 1952 roku Profesor objął 
stanowisko kierownika Katedry Rachunkowości. Dzięki aktywnej i pełnej 
poświęcenia działalności jako kierownika, szczeciński ośrodek rachunkowo-
ści rozpoczął nowy, niezwykle dynamiczny etap rozwoju. Pod Jego kierow-
nictwem Katedra Rachunkowości rozpoczęła badania naukowe już w latach 
50. ubiegłego stulecia.

W pierwszych latach funkcjonowania Akademii Handlowej w Szczeci-
nie istotnym utrudnieniem były warunki lokalowe. Na wykłady, które odby-
wały się w halach fabrycznych, studenci przynosili własne krzesła. Profesor 
natomiast przez pewien czas nie pobierał wynagrodzenia za swoją pracę. Jego 
zaangażowanie w życie akademickie nie ograniczało się do murów uczelni. 
Również we własnym domu potrafił znaleźć miejsce dla początkujących 
pracowników naukowych. Młodzi adepci nauki zamieszkiwali górną część 
domu, zawsze otwartego nie tylko dla nauczycieli akademickich, ale również 
dla studentów. 

Profesor umiejętnie łączył pracę naukową z pełnieniem ważnych funkcji 
na uczelni. Podczas wieloletniej pracy zajmował ważne stanowiska admini-
stracyjne. W latach 1952–1953 był prorektorem, a później rektorem Wyższej 
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Szkoły Ekonomicznej. W latach 1962–1964 był dziekanem Wydziału Inży-
nieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej. W latach 
1970–1975 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Rachunku Ekonomicznego, 
a w latach 1971–1979 – kierownika Studium Doktoranckiego Metod Ra-
chunku Ekonomicznego. W 1952 roku Profesor Eufemiusz Terebucha objął 
stanowisko kierownika Katedry Rachunkowości WSE w Szczecinie. W 1956 
roku uzyskał stopień docenta, a tytuł profesora nadzwyczajnego – w 1964 
roku. W latach 60. i 70. XX wieku Profesor wykładał również geografię 
w Wyższej Szkole Morskiej. 

Profesor Eufemiusz Terebucha dbał o współpracę z zagranicznymi 
uczelniami. Prowadził wykłady m.in. w Budapeszcie, Dreźnie, Moskwie, 
Pradze, Rostocku i Sofii, gdzie był często zapraszany. W niektórych podró-
żach zagranicznych Profesorowi towarzyszyła żona, a z czasem również córki. 
Wiele prac ukazało się w opracowaniach zagranicznych, co przyczyniło się 
do upowszechnienia polskiej nauki rachunkowości i podniesienia jej rangi na 
forum międzynarodowym. 

Społeczne zaangażowanie Profesora wyrażało się pracą w organizacjach, 
takich jak: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzysze-
nie Księgowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne czy Szczeciń-
skie Towarzystwo Naukowe.

Niespotykana aktywność naukowa Profesora, wyrażająca się imponu-
jącą liczbą opublikowanych pozycji, wyróżnia się zróżnicowaną tematyką 
badań. Dorobek Profesora obejmuje ponad 260 pozycji literatury i są to mo-
nografie, artykuły naukowe, podręczniki, skrypty. 

Profesor Eufemiusz Terebucha słynął z niezwykłej pracowitości. Nie 
ograniczał się do jednej dyscypliny naukowej, a niezbadane obszary nauki 
były dla Profesora szczególną inspiracją. Obserwacja dorobku naukowego 
umożliwia analizę zmian Jego zainteresowań, od geografii gospodarczej i po-
lityki ekonomicznej, poprzez teorię rachunkowości, organizację rachunko-
wości, analizę finansową, systemy informacji ekonomicznej do informatyki 
oraz cybernetyki ekonomicznej. Można dostrzec ewolucję od opracowań pu-
blicystycznych o charakterze popularno-naukowym do monografii nauko-
wych o istotnych walorach teoretycznych. Prace Profesora były adresowane 
do szerokiego kręgu odbiorców, również do służb finansowo-księgowych 
przedsiębiorstw oraz do osób studiujących teorię rachunkowości. Profesor 
uważał, że rachunkowość jest jedna, ale można ją dwuaspektowo postrzegać: 
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jako dyscyplinę naukową (przedmiot badań) oraz zbiór czynności i procedur 
(praktyka, funkcja gospodarcza). 

Dorobek naukowy Profesora z dziedziny rachunkowości można podzie-
lić tematycznie na kilka następujących obszarów: 1) rachunkowość przed-
siębiorstw transportowych oraz rachunek kosztów przedsiębiorstw trans-
portowych; 2) ogólną teorię rachunkowości; 3) organizację rachunkowości; 
4) wewnętrzną kontrolę finansowo-księgową; 5) systemy informacji ekono-
micznej; 6) cybernetykę i informatykę; 7) historię rachunkowości.

Położenie geograficzne Szczecina uzasadniało zainteresowanie ekono-
miką transportu. Można zauważyć, że Profesor był autorem wielu publikacji 
z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw transportowych, w szczególności 
rachunkowości kolei, czego przykładem są: Rachunkowość w transporcie ko-
lejowym (PWN, Poznań 1954); Rachunkowość w transporcie śródlądowym 
(PWN, Poznań 1952); Rachunkowość przedsiębiorstw transportu samochodowe-
go (współautor T. Waśniewski, Politechnika Szczecińska 1960); Rachunkowość 
kolei, Mała Encyklopedia Ekonomiczna (PWE, Warszawa 1964); Rachunko-
wość kolei, część I i II (Politechnika Szczecińska 1965); Rachunek kosztów ko-
lei (współautor R. Stawrowski); Rachunkowość przedsiębiorstw transportowych 
(Politechnika Szczecińska, Szczecin 1970); Rachunkowość przedsiębiorstw 
transportowych (PWE, Warszawa 1972). 

Wśród wielu publikacji Profesora, dotyczących ogólnej teorii rachun-
kowości, na szczególną uwagę zasługują: Ogólne zasady księgowości (Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Szczecinie, Szczecin 1948); Nowe poglądy na isto-
tę przedmiotu i metod rachunkowości (WSE, Szczecin 1957); Ogólna teoria 
rachunkowości w zarysie (Politechnika Szczecińska, Szczecin 1968). Profesor 
dostrzegał zapotrzebowanie na wiedzę z dziedziny rachunkowości nie tyl-
ko wśród ekonomistów. Opracowanie Rachunkowość nie jest trudna (PWE, 
Warszawa 1977) miało charakter samouczka, służącego przede wszystkim 
uczestnikom kursów księgowości, napisane prostym, przystępnym językiem 
i również obecnie może uchodzić za wzór pomocy dydaktycznej. Profesor nie 
ograniczał się do przedstawienia rozwiązań ewidencyjnych, ale traktował ra-
chunkowość jako spójny system informacyjny, wspomagający podejmowanie 
decyzji. Już w latach 70. ubiegłego stulecia postulował szerokie wykorzystanie 
technik informatycznych w rachunkowości. W swoich pracach podkreślał 
naukowy charakter rachunkowości. 
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Ważne miejsce wśród opracowań Profesora zajmowała organizacja ra-
chunkowości. Prace z tego zakresu miały charakter pionierski, np.: Orga-
nizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie przemysłowym (Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, Oddział w Szczecinie, współautor: T. Wierzbicki); Za-
gadnienia teoretyczne organizacji rachunkowości przedsiębiorstw (PWN, War-
szawa 1966).

Profesor interesował się również istotą kontroli w przedsiębiorstwie. 
Do Jego zasług można zaliczyć sformułowanie definicji kontroli finanso-
wo-księgowej oraz przedstawienie jej klasyfikacji i zakresu. Publikacje z tej 
dziedziny miały istotne znaczenie, co potwierdzają następujące prace: Zasady 
wewnętrznej kontroli finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach transportowych 
(WKiŁ, Warszawa 1965); Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, 
w: Poradnik księgowego (red. E. Terebucha, PWE Warszawa 1976); Metody 
wewnętrznej kontroli finansowo-księgowej (Stowarzyszenie Księgowych w Pol-
sce, Szczecin 1979). Jako pierwszy w Polsce, Profesor Eufemiusz Terebucha 
sformułował zasady systemu ekonomicznego, którego głównym elementem 
jest nowoczesna rachunkowość jako narzędzie zarządzania. Zasługą Profe-
sora jest teoretyczne uogólnienie problematyki informacji ekonomicznej. 
Publikacje poświęcone temu zagadnieniu wydano w formie monografii, ar-
tykułów i referatów. Na szczególne wyróżnienie zasługują: System informacji 
ekonomicznej w przedsiębiorstwie (PWE, Warszawa 1970) oraz Wstęp do ogól-
nej teorii informacji mikroekonomicznej (Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, 
Warszawa–Poznań 1973).

Publikacje Profesora cechowały się oryginalnością i dotyczyły tematów, 
które wymagały twórczego wkładu. Autor propagował stosowanie nowocze-
snych technik informatycznych. Interdyscyplinarne prace Profesora z zakresu 
cybernetyki i rachunkowości, jak na przykład Cybernetyczne aspekty rachun-
kowości przedsiębiorstw (PWN, Warszawa–Poznań 1976) były publikowane 
jako pierwsze w Europie. 

Opracowania dotyczące historii rachunkowości świadczą o szerokim 
postrzeganiu nauki rachunkowości. Zainteresowania Profesora dotyczy-
ły, przede wszystkim, polskiej rachunkowości w okresie międzywojennym, 
czego potwierdzeniem są artykuły poświęcone tej tematyce: Witold Skalski 
jako teoretyk rachunkowości („Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1965, nr 5; i „Rachunkowość” 1976, nr 5); Aleksander Moroziewicz – twórca 
polskiego bilansoznawstwa („Rachunkowość” 1978, nr 2). Liczba publikacji 
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oraz ich ogromna rozpiętość tematyczna stawia Profesora w czołówce pol-
skich teoretyków rachunkowości drugiej połowy XX wieku. Dorobkiem 
dydaktycznym Profesora jest wykształcenie ponad 500 absolwentów, którzy 
w większości znaleźli zatrudnienie jako dyrektorzy i główni księgowi. Profe-
sor wypromował kilkunastu doktorów, był też recenzentem kilkudziesięciu 
rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Pod kierunkiem Profesora prace dok-
torskie obronili między innymi: K. Sawicki, I. Dziedziczak, T. Waśniewski, 
T. Wierzbicki, M. Hass-Symotiuk, M. Jączek, J. Płóciennik-Napierałowa, 
W. Ostrowski, J. Skawiński, R. Stawrowski, K. Szuszkowska oraz W. Szusz-
kowski. Wielu wychowanków Profesora to pracownicy nauki, którzy kon-
tynuują Jego dzieło. Do tego grona należy zaliczyć także K. Czubakowską 
oraz A. Buczkowską, które pisały prace magisterskie pod Jego kierunkiem. 
Profesor potrafił integrować zespół, z którym współpracował. 

Profesor otrzymał liczne odznaczenia za ofiarną i pełną poświęcenia 
pracę zawodową, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 
X-lecia i XXX-lecia PRL, Złotą Odznakę Stowarzyszenia Księgowych w Pol-
sce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Or-
ganizacji i Kierownictwa. 

1 października 1979 roku Profesor Eufemiusz Terebucha roku przeszedł 
na emeryturę. Nie oznaczało to zakończenia pracy naukowej. Do ostatnich 
dni pracował nad kolejnymi publikacjami. Zmarł w 1983 roku w wieku 
74 lat. Został pochowany w kwaterze zasłużonych na Cmentarzu Centralnym 
w Szczecinie. W pamięci współpracowników i wychowanków pozostał jako 
człowiek niezwykle pracowity i bezgranicznie oddany swojej pasji. Po prze-
szło dwudziestu latach od Jego śmierci jest wspominany jako osoba bardzo 
życzliwa, szlachetna i wspierająca naukowe aspiracje młodej kadry naukowej. 

Teresa Kiziukiewicz, Stanisław Hońko
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Jerzy Walachowicz 
(1932–2014)

Jerzy Zdzisław Walachowicz urodził się 
23 sierpnia 1932 roku. Studia prawnicze ukoń-
czył w Poznaniu i w 1955 roku rozpoczął pracę 
akademicką na Wydziale Prawa i Administracji 
w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1961 
roku na podstawie rozprawy Monopole książęce 
w skarbowości wczesnofeudalnej Pomorza Za-
chodniego, napisanej pod naukowym kierownic-
twem prof. dr. hab. Michała Sczanieckiego, zaś 
w 1970 roku stopień doktora habilitowanego. 
Podstawą uzyskania samodzielności naukowej 
była praca Landwójtowstwo na Pomorzu Za-
chodnim, kształtowanie się zarządu terytorialne-
go w dobie pokasztelańskiej. Godność profesora 
Jerzy Walachowicz otrzymał w 1984 roku. 

Profesor Jerzy Walachowicz przez wiele 
lat był kierownikiem Katedry Historii Ustro-
ju Państw na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
W latach 1981–1984 był prodziekanem tego 
wydziału i zajmował się sprawami studentów 
studiów stacjonarnych.
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W 1986 roku Profesor Jerzy Walachowicz rozpoczął pracę w Uniwer-
sytecie Szczecińskim. Był bardzo mocno związany ze szczecińskim Wydzia-
łem Prawa i Administracji. Uważał, że Jego obowiązkiem, jako obywatela 
i naukowca, było wspieranie rozwoju akademickiego Szczecina, gdyż uwa-
żał to miasto za „najbardziej na zachód wysuniętą rubież nauki polskiej”. 
Ta ogromna troska o interesy polskiego Szczecina wynikała z patriotyzmu, 
a także zainteresowań naukowych – Profesor Jerzy Walachowicz był bowiem 
wybitnym badaczem dziejów ustroju państwa zachodniopomorskiego, któ-
rego Szczecin był stolicą. W okresie prac nad organizacją Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sposób stanowczy wyrażał 
pogląd, że Wydział Prawa i Administracji, jak i cały Uniwersytet Szczeciński, 
powinien w swojej działalności uwzględniać zachodniopomorskie dziedzic-
two i nadmorskie położenie. Na posiedzeniu Rady Instytutu w październiku 
1987 roku oświadczył, że: „ukierunkowanie na morze i wyjście na szeroki 
świat nie może spowodować utraty przez Uniwersytet Szczeciński jego za-
chodniopomorskiego charakteru”. Uznawał, że konieczny jest rozwój badań 
nad przeszłością i przyszłością Pomorza Zachodniego. 

Do momentu przejścia na emeryturę w 2005 roku Jerzy Walachowicz 
był profesorem w Katedrze Nauk Historyczno-Prawnych, a po przekształce-
niach – w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Szczecińskiego. 

Profesor Jerzy Walachowicz był uznanym znawcą historii państw wie-
ków średnich, Jego badania w sposób szczególny koncentrowały się na ustroju 
państwa zachodniopomorskiego w wiekach średnich, a także Nowej Marchii 
i państwa brandenburskiego w okresie rządów dynastii Askańskiej i Wit-
telsbachów. Do najważniejszych osiągnięć naukowych Profesora należy zali-
czyć wskazane wyżej rozprawy przedłożone w celu uzyskania stopni nauko-
wych, a także inne prace, np.: Brandenburskie wpływy ustrojowe na Pomorzu 
Zachodnim w średniowieczu jako forma ukrytej agresji niemieckiej, w: Węzłowe 
problemu dziejów Prus XVII–XX w. (Poznań 1971); Geneza i ustrój politycz-
ny Nowej Marchii do początków XIV w. (Wydział Historii i Nauk Społecz-
nych, Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 31, 1980); Starostwo w zarządzie 
terytorialnym Marchiae Transoderanae do początków XV w. („Czasopismo 
Prawno-Historyczne” 1982, t. 34); Biskupstwo zachodniopomorskie do 1188, 
w: Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pa-
mięci Wojciecha Marii Bartela (red. J. Malec, W. Uruszczak, Uniwersytet 
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Jagielloński, Kraków 1995); Stany a książę na Pomorzu Zachodnim w okresie 
Grafitów, w: Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Studia ofiarowa-
ne Prof. drowi hab. Stanisławowi Płazie (red. J. Malec, W. Uruszczak, Kra-
ków 1998); Ewolucja dochodów państwa i organizacja skarbowości na Pomorzu 
Zachodnim w epoce Grafitów, w: Podstawy materialne państwa, zagadnienia 
prawno-historyczne (red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006). 

Ważnym osiągnięciem Profesora było kierownictwo naukowe i prze-
wodniczenie Komitetowi Organizacyjnemu Zjazdu Polskich Historyków 
Państwa i Prawa, który odbył się w Szczecinie w 2004 roku i dotyczył pod-
staw materialnych państwa i ich doktrynalnego uzasadnienia. Profesor Jerzy 
Walachowicz był promotorem ponad 100 prac magisterskich i 5 doktoratów, 
sporządzał też recenzje w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i na ty-
tuł profesorski. Jerzy Walachowicz był członkiem licznych towarzystw na-
ukowych i stowarzyszeń, m.in. Komisji Historycznej PTPN, Towarzystwa 
Naukowego Instytutu Zachodniego, Stowarzyszenia Wychowanków i Przy-
jaciół Gimnazjum i Liceum im. Św. Marii Magdaleny. Profesor był zaangażo-
wanym członkiem NSZZ „Solidarność”, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz 
Synodu Archidiecezji Poznańskiej. 

Za swoją aktywność naukową, społeczną i obywatelską Jerzy Walacho-
wicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, a także odznaką Gryfa Pomorskiego. 

Profesor Jerzy Walachowicz był człowiekiem skromnym, spokojnym, 
głęboko wierzącym katolikiem, dobrym, godnym i sprawiedliwym człowie-
kiem, który jako Naukowiec i Nauczyciel, a dla niektórych Mistrz, na trwale 
pozostanie w pamięci szczecińskiego prawniczego środowiska akademickie-
go. Pewne jest, że Profesor Jerzy Walachowicz znacząco przyczynił się do nie 
tylko do rozwoju poznańskiego ośrodka naukowego, z którym był najściślej 
związany, lecz także szczecińskiego ośrodka prawniczego. Profesor Jerzy Wa-
lachowicz zmarł w Poznaniu 11 marca 2014 roku. 

Marek Tkaczuk
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Tadeusz Sylwester Waśniewski
(1928–2003)

Zmarły w lipcu 2003 roku Profesor Tadeusz 
Waśniewski był niewątpliwie jednym z naj-
bardziej reprezentatywnych przedstawicieli ta-
kich nauk ekonomicznych, jak rachunkowość 
i analiza finansowa, szczególnie zasłużonym dla 
szczecińskiego środowiska naukowego, które 
w znacznej mierze współtworzył i kształtował. 
Wynikiem Jego działań jest tzw. szczecińska 
szkoła analizy i wyceny przedsiębiorstw.

Urodził się 4 września 1928 roku w Płoc-
ku w rodzinie inteligenckiej o tradycjach po-
wstańczych i niepodległościowych. W grudniu 
1940 roku został wysiedlony z Płocka do Grójca 
koło Warszawy. Tu skończył dwuletnią Szkołę 
Handlową. W roku 1944 rozpoczął pracę jako 
robotnik w magazynie handlowym Spółdziel-
ni Rolniczo-Handlowej w Grójcu. Równolegle 
z pracą i nauką brał czynny udział – od lutego 
1943 roku – w walce podziemnej z okupantem 
w szeregach Armii Krajowej, pełniąc funkcję do-
wódcy drużyny w Ośrodku I ZWZ AK Obwód 
Grójec. Po odzyskaniu niepodległości podjął 
po raz drugi działalność konspiracyjną i bojo-
wą w Ruchu Oporu Armii Krajowej w Grójcu, 
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gdzie pod okupacyjnym pseudonimem „Bończa” był dowódcą „samodzielnej 
grupy” Grójec. Z powodu swojej działalności musiał się ukrywać. W tym 
celu wyjechał do Bydgoszczy, gdzie zatrudnił się w charakterze robotnika 
w Hurtowni Artykułów Spożywczych firmy Kentzer. Korzystając z amnestii, 
ujawnił się dopiero 20 marca 1947 roku w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Warszawie1.

Studia podjął w Akademii Handlowej w Szczecinie. Już od pierwsze-
go roku ujawniał swoje zainteresowania naukowe i zdolności dydaktyczne. 
Aktywnie działał w Kole Naukowym Rachunkowości, którego następnie 
został prezesem. Dzięki zorganizowanej przez Tadeusza Waśniewskiego ak-
cji szkoleniowej, w dwóch kolejnych latach 1947/1948 i 1948/1949 studenci 
pracujący zawodowo mogli zaliczyć kolejny rok studiów w terminie. Ogó-
łem przeprowadzono 13 repetytoriów dla 1406 studentów, głównie z takich 
przedmiotów jak księgowość i arytmetyka handlowa. 

Dużą popularność wśród swoich kolegów studentów zyskał też dzię-
ki wielu przeprowadzonym wykładom i ćwiczeniom oraz predyspozycjom 
dydaktycznym. O nieprzeciętnych zdolnościach Tadeusza Waśniewskiego 
niech świadczy fakt, że kontynuując studia na drugim roku pełnił równo-
cześnie od 1 września 1948 roku funkcję asystenta wolontariusza w Katedrze 
Rachunkowości, a następnie na roku trzecim – asystenta. Dzięki opanowaniu 
w stopniu przekraczającym założenia programowe nowego, trudnego w za-
stosowaniu – planu kont, został wyróżniony z asystentów Katedry, którzy byli 
już absolwentami – magistrami ekonomii, i powierzono Mu prowadzenie na 
swoim roku studiów ćwiczeń z rachunkowości. 

Dalszy etap kariery naukowej to stopień doktora nauk ekonomicznych 
uzyskany w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu w 1962 roku, 
w roku 1969 powołanie na stanowisko docenta, a w 1985 roku uzyskanie 
stopnia naukowego doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora nad-
zwyczajnego nauk ekonomicznych otrzymał w marcu 1987 roku. Wyniki 

1 Przy opracowaniu wspomnienia wykorzystano prace: W. Janasz, Pięćdziesięciolecie pracy 
naukowej Profesora Tadeusza Waśniewskiego, w: Strategie, modele i miary efektywności przedsię-
biorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 223, Prace Instytutu Ekonomiki 
i Organizacji Przedsiębiorstw nr 36, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 1998; T. Waśniewski, Syntetyczna i systematyczna prezentacja dorobku naukowego 
w zakresie analizy finansowej i rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szcze-
cińskiej, Szczecin 1985.
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pracy naukowej ważne, oryginalne i twórcze były podstawą powołania na 
stanowi sko profesora zwyczajnego w listopadzie 1991 roku.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrowały się na dwóch dzie-
dzinach – rachunkowości i analizie finansowej. I chociaż w wyniku rozwoju 
naukowego Jego uwaga zwrócona była w kierunku analizy finansowej, to 
cały czas był mocno związany i czuł duży sentyment do rachunkowości, od 
której zaczynał swoją karierę naukową.

W pierwszych latach pracy naukowo-dydaktycznej zainteresowania Pro-
fesora ukierunkowane były na problematykę rachunkowości przedsiębiorstw 
handlowych i przemysłowych. Następnie, w wyniku przyjęcia przez Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną w Szczecinie specjalizacji w dziedzinie ekonomiki trans-
portu, na zagadnieniach rachunkowości w transporcie samochodowym. Przed-
miotem badań była wówczas rachunkowość w transporcie samochodowym 
oraz rachunek kosztów w przedsiębiorstwie transportu samochodowego.

Wobec całkowitego braku w tym okresie w polskiej literaturze publikacji 
dotyczących rachunkowości w transporcie samochodowym, konieczne stało 
się opracowanie podstaw teoretycznych rachunkowości tego sektora, które 
odpowiadałyby jego specyfice. Realizacja tego problemu badawczego wyma-
gała gruntownej analizy ogólnej teorii rachunkowości i rozwiązań stosowa-
nych w rachunkowości przedsiębiorstw oraz przeprowadzenia badań empi-
rycznych w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. W pracach tych 
aktywnie uczestniczył wtedy mgr Tadeusz Waśniewski. Jego wkładem w roz-
wój rachunkowości było też opracowanie w ramach planu prac naukowo- 
-badawczych Katedry Rachunkowości teoretycznych podstaw funkcjono-
wania rachunku kosztów w transporcie samochodowym. Efektem tych prac 
była w 1956 roku pierwsza w Polsce publikacja ogólnopolskiego skryptu za-
wierającego specyficzne rozwiązania w zakresie rachunkowości w transporcie 
samochodowym oraz monografia Rachunkowość w transporcie samochodowym 
(Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1959, współautorstwo 
K. Sawicki), czy też kolejna pozycja Rachunkowość w przedsiębiorstwie trans-
portu samochodowego (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 
1966, współautorstwo K. Sawicki). Ta ostatnia publikacja zwarta miała jed-
nocześnie charakter podręcznika akademickiego i monografii, a jej szcze-
gólna wartość przejawiała się w tym, iż łączyła głęboką wiedzę teoretyczną 
z potrzebami praktyki. Przedstawiona w niej krytyczna ocena stosowanych, 
specyficznych dla przedsiębiorstw transportowych rozwiązań, takich jak: 
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ewidencja i rozliczanie kosztów czy kalkulacja kosztów stała się podstawą 
sformułowania nowych koncepcji opartych na przesłankach teoretycznych.

Kolejne prace Profesora zasługujące na szczególną uwagę to podręcznik 
Ogólne zasady rachunkowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warsza-
wa 1981), składający się z trzech części, tj. podstaw teoretycznych, ćwiczeń 
i rozwiązania ćwiczeń, czy też skrypt Rachunkowość przedsiębiorstw. Ogólne 
zasady księgowości (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1984, 
1985). Rozwiązania przyjęte w Ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 
roku zaowocowały książką Rachunkowość w przedsiębiorstwie. Podstawy ra-
chunkowości oraz zadania i rozwiązania (Fundacja Rozwoju Rachunkowo-
ści w Polsce, Warszawa 1997, współautorstwo W. Gos) oraz Rachunkowość 
w przedsiębiorstwie dla zaawansowanych. Zadania i rozwiązania. Fundacja 
Rozwoju Rachunkowości w Polsce (Warszawa 1997, współautorstwo W. Gos) 
Nowelizacja tej ustawy, obowiązująca wszystkie podmioty od 2002 roku sta-
ła się inspiracją dla napisania dwóch kolejnych pozycji wspólnie z Walde-
marem Gosem – Rachunkowość przedsiębiorstw – zadania i rozwiązania dla 
początkujących tom I oraz Rachunkowość przedsiębiorstw według polskiego pra-
wa bilansowego oraz standardów międzynarodowych – zadania i rozwiązania 
dla zaawansowanych tom II (Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 
Warszawa 2002). Należy zaznaczyć, że wszystkie publikacje Profesora Wa-
śniewskiego, począwszy od tych najwcześniejszych, a skończywszy na tych 
ostatnich, cieszą się dużą popularnością i są wysoko cenione i często cytowa-
ne, stąd też doczekały się licznych wydań. Wielu cenionych obecnie młodych 
profesorów oświadcza, że swoją wiedzę czerpali właśnie z podręczników Ta-
deusza Waśniewskiego, który umiał zawsze przedstawić nawet najtrudniejsze 
zagadnienia w sposób prosty i zrozumiały nie tylko dla odpowiednio przygo-
towanego, zawansowanego czytelnika, ale też dla początkujących. 

Zmianę zainteresowań Profesora widać było już w latach 60. XX wie-
ku. Jednym z nurtów badawczych w przedsiębiorstwach transportu samo-
chodowego była bowiem międzyzakładowa analiza kosztów przewozów 
samochodowych. Wyniki przeprowadzonych studiów literaturowych oraz 
badań empirycznych realizowanych w tym obszarze zaowocowały pracą 
doktorską Międzyzakładowa analiza kosztów przewozów ładunków w trans-
porcie samochodowym, a po doktoracie monografią Międzyzakładowa analiza 
kosztów ciężarowych przewozów samochodowych (Wydawnictwa Komunikacji 
i Łączności, Warszawa 1965). Jak sam Profesor stwierdził „książka ta stanowi 
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w polskiej literaturze ekonomicznej pierwsza próbę ustalania zasad metodolo-
gicznych międzyzakładowej analizy kosztów przewozów ładunków w trans-
porcie samochodowym”2. Cechowała ją, tak jak i poprzednie prace, dobra 
i głęboka podbudowa teoretyczna oraz eksponowanie przydatności praktycz-
nej zawartych w niej rozwiązań. Nic więc dziwnego, że spotkała się z pozy-
tywną oceną recenzentów i uznana została za oryginalny wkład w dziedzinę 
rozwoju międzyzakładowej analizy.

Od momentu powołania na stanowisko docenta, dominującymi oka-
zały się dwa obszary pracy naukowo-badawczej, tj. metodologiczne proble-
my analizy finansowej w przedsiębiorstwie oraz instrumenty ekonomiczno- 
-finansowe na rzecz ochrony środowiska w sektorze wytwarzania i przesyłu 
energii elektrycznej. Z wymienionych szczególnie ważne i cenne były kierun-
ki i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie, a w szczególności:

 – ocena funkcjonowania analizy ekonomicznej, w tym szczególnie ana-
lizy finansowej w praktyce działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
oraz ustalenie kierunków jej rozwoju,

 – problematyka porównywalności w analizach ekonomicznych,
 – ocena poprawności oraz doskonalenie metod obliczania odchyleń 

przy badaniu zależności zjawisk w analizie finansowej,
 – metody oceny zależności występujących między osiąganymi wynika-

mi finansowymi a efektywnością gospodarowania czynnikami pro-
dukcji,

 – metodologiczne podstawy analizy finansowej w przedsiębiorstwie 
w dostosowaniu do zmieniającego się systemu zarządzania. 

Wkład w teorię analiz ekonomicznych dotyczy m.in. takich zagadnień, 
jak: istota i przedmiot analizy ekonomicznej, miejsce analizy finansowej 
w systemie analiz ekonomicznych, powiązań występujących między dwoma 
częściami analizy ekonomicznej, takim jak analiza techniczno-ekonomicz-
na i analiza finansowa, czy też wzajemnej zależności analizy ekonomicznej 
z kontrolą wewnętrzną czy systemem przetwarzania danych. 

Postrzegając ważną rolę analiz ekonomicznych w zarządzaniu przedsię-
biorstwami Profesor Tadeusz Waśniewski badał i oceniał ich funkcjonowa-
nie w praktyce gospodarczej. Podstawą były zawsze bezpośrednie kontakty 
z przedsiębiorstwami oraz ocena odpowiednich materiałów empirycznych. 

2 Tamże, s. 7.
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Dostrzeżone nieprawidłowości w tym zakresie były następnie podstawą do 
sformułowania stosownych i konstruktywnych wniosków odnośnie do likwi-
dacji barier rozwoju analizy i szerszego jej wykorzystania w praktyce. Już 
w latach 70. XX wieku uważał, że głównym celem analizy jest zaspokoje-
nie własnych potrzeb opracowującej je jednostki. Zwracał też uwagę na ko-
nieczność dokonywania nie tylko analiz przeszłościowych, ale również analiz 
przyszłościowych, perspektywicznych. Słuszność prezentowanych poglądów 
potwierdzono dopiero w latach 90., gdy wprowadzono w Polsce zasady go-
spodarki rynkowej.

Ważnym osiągnięciem było również wypełnienie przez Profesora Ta-
deusza Waśniewskiego luki w piśmiennictwie ekonomicznym, a dotyczącej 
problemu porównywalności badanych wielkości, w tym zwłaszcza kosztów. 
W swoich pracach wskazywał m.in. na czynniki zakłócające możliwość po-
równań w przestrzeni oraz na metody pozwalające na ich łagodzenie czy też 
wręcz eliminację, takie jak metoda specjalizacji, redukcji, lokalizacji (izolacji), 
neutralizacji czy też metoda opisowa. Problemu porównywalności kosztów 
nie ograniczał Profesor wyłącznie do porównań kosztów przedsiębiorstw kra-
jowych. Widząc, po drugiej wojnie światowej, dążność do integracji gospo-
darczej państw europejskich rozwijał również międzypaństwowe porównania 
międzyzakładowe. Śledząc wyniki prac prowadzonych przez Europejską Ko-
misję Gospodarczą ONZ czy też porównania przeprowadzone przez E. Za-
hna starał się je wdrażać i popularyzować, upatrując w nich duży ładunek 
informacyjny dla poprawy efektywności gospodarowania przedsiębiorstw.

Do znaczących osiągnięć naukowo-badawczych Profesora Tadeusza 
Waśniewskiego należy zaliczyć ocenę poprawności oraz doskonalenie metod 
obliczania odchyleń przy badaniu zależności zjawisk w analizie finansowej. 
W trosce o zapewnienie właściwych podstaw metodycznych w determini-
stycznym podejściu do badania zależności przyczynowo-skutkowych przed-
stawił i zastosował wiele nowych, mało znanych i w praktyce niestosowanych 
metod obliczania odchyleń, które cechowały się większą poprawnością oraz 
przydatnością praktyczną w badaniu zależności zjawisk ekonomicznych. 

Stojąc na stanowisku jedności analizy finansowej i analizy techniczno
-ekonomicznej oraz uważając, że wyniki finansowe stanowią jedynie odzwier-
ciedlenie rezultatów osiągniętych na poszczególnych odcinkach działalności 
gospodarczej, zajął się następnie Profesor Tadeusz Waśniewski oceną zależ-
ności występujących pomiędzy wynikami ekonomicznymi a efektywnością 
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gospodarowania czynnikami produkcji. Kształtowanie bowiem wyników 
finansowych uzależnione jest od ich generatorów, a te tkwią w realnych pro-
cesach gospodarczych. Nie można dlatego przeprowadzić pełnowartościowej 
analizy finansowej nie rozpatrując zagadnień pozostających w sferze analizy 
techniczno-ekonomicznej. Tę prawdę akcentuje się obecnie w erze informacji, 
gdy mówi się o tzw. miękkich generatorach wartości przedsiębiorstwa. Wy-
miernym efektem tego okresu badawczego jest wspólautorstwo w monografii 
Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Modele, oceny, przykłady 
(wspłautorstwo W. Janasz, E. Urbańczyk, PWE, Warszawa 1988) oraz liczne 
artykuły publikowane w czasopismach ekonomicznych o zasięgu ogólnopol-
skim np. „Rachunkowość”, „Ekonomika i Organizacja Pracy” i referaty pre-
zentowane na konferencjach naukowych.

Najbardziej znaczącym osiągnięciem, dzięki któremu Profesor pozosta-
nie w naszej pamięci, jest wypracowanie metodologicznych podstaw analizy 
finansowej w przedsiębiorstwie. Bezpośredni wkład w rozwój teorii i prak-
tyki wyraża się w opracowaniu metodologii analizy finansowej w przedsię-
biorstwie w formie zwartego opracowania, o głębszej podbudowie teoretycz-
nej, niż w dotychczasowej polskiej literaturze ekonomicznej, i późniejszej jej 
modyfikacji do zmieniających się warunków prowadzenia działalności go-
spodarczej. To właśnie Profesor Tadeusz Waśniewski opublikował w 1978 
roku obszerną monografię Kierunki i metody analizy finansowej (Politechnika 
Szczecińska), którą później po niezbędnej modyfikacji i skróceniu wydano 
w PWE – Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie (Warszawa 1981, 
1989). Niezwykle owocne okazały się lata 90. XX wieku. Analizie finansowej 
już w warunkach gospodarki rynkowej Profesor, jako autor lub współautor, 
poświęcił wiele prac, w tym: Analiza finansowa w gospodarce rynkowej (US, 
Szczecin 1992, współautorstwo Z. Miklewicz); Analiza ekonomiczna przed-
siębiorstwa (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Lan-
gego, Wrocław 1993, współautorstwo L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, 
E. Kurtys, B. Wersty), która doczekała się 6 wydań, ostatnie w 2003 roku; 
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie (Fundacja Rozwoju Rachunkowości 
w Polsce, Warszawa 1993, 1997); Zasady analizy finansowej w praktyce. Przy-
kłady i zadania (Fundacja Rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994, 
1997, współautorstwo W. Skoczylas); Cash Flow w przedsiębiorstwie (Fundacja 
Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995, współautorstwo. W. Sko-
czylas); Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (2  tomy, red. 



Tadeusz Sylwester Waśniewski (1928–2003)

419

L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 
Warszawa 1996) uważana za encyklopedię analizy finansowej czy też wydana 
w 2002 roku wraz z nowelizacją ustawy o rachunkowości Teoria i praktyka 
analizy finansowej w przedsiębiorstwie (Fundacja Rozwoju Rachunkowości 
w Polsce, współautorstwo. W. Skoczylas) i później wznowiona w 2004 roku. 

Drugim obszarem badań były instrumenty ekonomiczno-finansowe na 
rzecz ochrony środowiska w sektorze wytwarzania i przesyłu energii elek-
trycznej, a w szczególności podstawowe przesłanki i kryteria wyboru w ra-
chunku ekonomicznym efektywności ochrony środowiska w energetyce za-
wodowej, metodyka wykorzystania dostępnych danych statystycznych dla 
wyznaczenia funkcji strat, ocena skuteczności oddziaływania stosowanych 
dotychczas instrumentów ekonomicznych i propozycja instrumentów ekono-
micznych racjonalizujących korzystanie ze środowiska i jego ochronę. 

Wszystkie opracowane przez Profesora monografie, podręczniki i skryp-
ty charakteryzują się wieloma walorami naukowymi i dydaktycznymi. Za-
wsze oparte są na głębokich podstawach teoretycznych i przeprowadzonych 
badaniach własnych. Cechuje je logiczna konstrukcja, jasność wywodów oraz 
umiejętnie dobrane przykłady. O jakości tych pozycji niech świadczy fakt, 
że wiele z nich nagrodzono nagrodą ministra i rektorów Politechniki Szcze-
cińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Ostatnia nagroda Ministra Edukacji 
i Sportu w 2003 roku uzyskana wspólnie z prof. Wandą Skoczylas za pra-
cę Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, została odebrana 
przez Profesora osobiście. Książka ta uzyskała również nominację do Nagro-
dy Beta 2004.

Dorobek naukowy Profesora Tadeusza Waśniewskiego to: 24 monogra-
fie książkowe i podręczniki, 64 skrypty, 170 artykułów naukowych oraz pra-
ce wykonane na rzecz praktyki, przede wszystkim w ramach realizacji tema-
tów centralnie sterowanych, a także badań statutowych i własnych. Łącznie 
ponad 258 pozycji. 

Podsumowując dorobek naukowo-badawczy i dydaktyczny Profesora 
Tadeusza Waśniewskiego w dziedzinie rachunkowości i analizy finansowej, 
można z całą pewnością stwierdzić, że jest on znaczący, ważny, oryginalny 
i twórczy, zgodny z potrzebami praktyki gospodarczej i, co należy uznać za 
szczególnie ważne, charakteryzujący się walorami teoretyczno-metodycz-
nymi. Ten właśnie dorobek pozwala mówić o Profesorze jako o najbardziej 



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

420

reprezentatywnym przedstawicielu takich nauk ekonomicznych, jak rachun-
kowość i analiza finansowa.

Równie znaczący jest dorobek Profesora w dziedzinie rozwoju kadr. Pro-
wadząc interesujące i oryginalne wykłady, przyciągał rzesze studentów, którzy 
właśnie pod Jego kierunkiem chcieli pisać swoje prace magisterskie. Na szcze-
cińskim seminarium powstało około 700 prac magisterskich i dyplomowych, 
później wielokrotnie nagrodzonych w różnych konkursach ogólnopolskich 
i wojewódzkich. Profesor podejmując się funkcji promotora prac doktorskich, 
opiekuna naukowego w przewodach habilitacyjnych oraz recenzenta prac 
doktorskich, habilitacyjnych i do tytułu naukowego, istotnie przyczynił się 
do rozwoju kadry naukowej nie tylko ośrodka szczecińskiego, ale też wielu 
ośrodków w Polsce. Rozpoczęte przez Niego kierunki prac naukowych i ba-
dawczych mogą być dalej kontynuowane i rozwijane. 

W trakcie pracy zawodowej Profesor Tadeusz Waśniewski brał czyn-
ny udział w pracach organizacyjnych. Pełnił funkcję zastępcy (1970–1976), 
a później dwukrotnie dyrektora Instytutu Ekonomiki Przemysłu. W ramach 
Instytutu utworzył w roku 1969 Zakład Analizy Ekonomicznej, którym 
kierował do momentu przejścia na emeryturę, tworząc liczącą się w Polsce 
„szczecińską szkołę analizy i wyceny przedsiębiorstw”. W latach 1973–1975 
był prodziekanem ds. dydaktyki Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu i następnie w latach 1975–1977 jego dziekanem. Od sierpnia 
1980 roku pełnił funkcję prorektora ds. wychowania w Politechnice Szcze-
cińskiej oraz przewodniczącego Kolegium Prorektorów wyższych Uczelni 
Szczecina (przez dwie kadencje). W tym okresie zorganizował od podstaw 
i kierował studiami podyplomowymi – Studium Ekonomiki Przemysłu dla 
Inżynierów, Studium Metod Zarządzania dla Ekonomistów i później Stu-
dium Podyplomowe Organizacji i Zarządzania dla kadry kierowniczej przed-
siębiorstw regionu szczecińskiego. 

Profesor Tadeusz Waśniewski wniósł też wkład w powstanie i rozwój 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Był w latach 1985–1987 pierwszym dziekanem 
Wydziału Ekonomicznego, a następnie w latach 1987–1989 prorektorem 
ds. studenckich.

Działalność organizacyjna Profesora miała też wymiar ogólnopolski. 
Był członkiem Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego dla kierunku ekono-
mika i organizacja produkcji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki, brał czynny udział w pracach Rady Centralnego Ośrodka 
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Metodycznego Studiów Ekonomicznych w Warszawie oraz był członkiem 
Zespołu ds. Nauk Ekonomicznych przy ministrze Nauki Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki. 

Znaczną część swego życia Profesor poświęcał sprawom publicznym 
i działalności społecznej. Podejmował pracę w różnych instytucjach nauko-
wych, towarzystwach społeczno-zawodowych i związkowych. Pełnił liczne 
funkcje w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w tym w latach 1968–1972 
przewodniczącego RZ ZNP w Politechnice Szczecińskiej. Był aktywnym 
działaczem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Szczecinie oraz 
członkiem rady Naukowej Zarządu Głównego SKwP. Przez wiele lat działał 
także w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz Towarzystwie Nauko-
wym Organizacji i Kierownictwa. 

Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej otrzy-
mał kilka nagród ministra (ostatnia nieodebrana w 2003 r.) i liczne nagrody 
rektorskie. Za wyjątkowo aktywną działalność Profesor Tadeusz Waśniew-
ski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1997), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem honoro-
wym Zasłużony Nauczyciel PRL.

Za działalność konspiracyjną został odznaczony przez Światowy Zwią-
zek Żołnierzy Armii Krajowej – Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Pamiąt-
kową „Akcji Burza” oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodległość. Otrzy-
mane liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia były wyrazem uznania dla 
niestrudzonej, pełnej oddania pracy naukowej, społecznej, organizacyjnej 
i osiąganych sukcesów.

Mimo przejścia na emeryturę – po ukończeniu siedemdziesięciu lat – do 
ostatniej chwili życia, Profesor Tadeusz Waśniewski był aktywnym i twór-
czym pracownikiem naukowo-dydaktycznym, w pełni zaangażowanym 
w życie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz całego Uniwer-
sytetu Szczecińskiego, a także nasze – swoich uczniów. 

Wielcy ludzie nigdy nie odchodzą, zostają ich osiągnięcia.

Wanda Skoczylas
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Stanisław Wawryniuk
(1944–2002)

Stanisław Wawryniuk – kierownik Zakładu 
Pedagogiki Społecznej w latach 1994–2002 
w Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie 
Szczecińskim. 

Tytuł magistra uzyskał w 1967 roku na 
Wydziale Filozoficzno-Historycznym UAM 
w Poznaniu, tytuł doktora w 1975 roku, dok-
tora habilitowanego w 1988 roku, w Instytucie 
Pedagogiki UAM w Poznaniu, a w 1994 roku 
tytuł Profesora Uniwersytetu Szczecińskiego.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych 
wspólnie z Janem Włodarkiem, Janem Kupczy-
kiem, Dzierżymirem Jankowskim, Władysła-
wem Dykcikiem, Andrzejem Pfeifferem, Wie-
sławem Ambrozikiem, Jerzym Modrzewskim, 
Marią Dąbrowską-Bąk, Tadeuszem Frąckowia-
kiem uczestniczył w seminariach doktorskich 
organizowanych przez prof. Stanisława Kowal-
skiego. Wszyscy uczestnicy owego seminarium 
brali również udział w organizowanych przez 
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN bada-
niach nad wychowawczym funkcjonowaniem 
środowisk lokalnych w Polsce, przygotowując 
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i publikując doniesienia badawcze m.in. w XXXII i XLVII tomie „Studiów 
Pedagogicznych” pod red. Stanisława Kowalskiego. Ponadto angażowali 
się również w prace powoływanych wówczas zespołów do rozwiązywania 
tzw. problemów rządowych i resortowych. 

Główne zainteresowania naukowe Profesora Wawryniuka koncentro-
wały się pierwotnie wokół zagadnień systemowej analizy instytucji eduka-
cyjnych w ich lokalnych kontaktach oraz analizy rozwoju edukacji zawodo-
wej w kontekście zmiany społecznej, a w późniejszym okresie – aranżowania 
zmian w doskonaleniu pracy socjalnej. Znajdowały one wyraz w licznych 
publikacjach zwartych, pracach zbiorowych, jak również artykułach nauko-
wych. 

Najważniejsze prace zwarte: Kształtowanie się systemu wychowawczego 
w wielkomiejskim osiedlu mieszkaniowym (Warszawa 1977); Wychowawcza 
orientacja pracowników placówek upowszechniania kultury (Poznań 1978); Ak-
tywność kulturalna młodzieży pracującej (Poznań 1982); Siły społeczne wycho-
wania w osiedlach mieszkaniowych (Poznań 1990).

Był także redaktorem i współredaktorem naukowych prac zbiorowych: 
Placówki kulturalne w osiedlu mieszkaniowym. Z badań nad życiem społeczno- 
-kulturalnym osiedla Piastowskiego w Poznaniu (Poznań 1978); Doskonalenie 
funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku („Studia Pedagogiczne” 
1984, t. XLVII, wspólnie z S. Kowalskim); Szkoła i jej środowisko lokalne (Po-
znań 1990, wspólnie z T. Frąckowiakiem, W. Dykcikiem, J. Kupczykiem); 
Nauczyciele szkół rolniczych okresu zmiany ustrojowej (Poznań 1993); Poradnik 
samokształcenia pedagogicznego (Poznań 1994); Pamięć i obecność społeczna 
(Poznań 1994, wspólnie z W. Ambrozikiem, T. Frąckowiakiem).

Za swoją działalność został odznaczony: Złotą Odznaką Centralnego 
Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego – za badania w zakresie 
działalności społeczno-wychowawczej w osiedlach mieszkaniowych; Złotym 
Krzyżem zasługi – za badania i promocję kadr w Instytucie Pedagogiki Uni-
wersytetu Szczecińskiego.

Profesor Stanisław Wawryniuk był promotorem wielu prac magister-
skich, inspiratorem kilku prac doktorskich, opiekunem grantów promotor-
skich. Był niezgłębioną „studnią” pomysłów i koncepcji badawczych, którymi 
nader chętnie dzielił się ze swoimi współpracownikami, niezmiennie służąc 
radą i będąc niewyczerpanym źródłem literatury naukowej. Profesora Waw-
rynuka cechowała niesamowita wręcz zdolność do zapamiętywania tytułów 
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publikacji autorów z bardzo różnych dziedzin nauki. Niestety, przedwcze-
sna śmierć Profesora sprawiła, że wypromował zaledwie jeden doktorat Style 
życia nauczycieli w sytuacji zmiany społecznej przygotowany przez Ewę Ryś, 
wówczas asystentkę w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej. Dwa kolejne przewody 
doktorskie – Beaty Bugajskiej na temat Tożsamość człowieka w starości oraz 
Huberta Kupca Kontrola społeczna nad młodzieżą w dużym mieście, wszczęte 
pod opieką Profesora, zostały pomyślnie zakończone, już pod kierunkiem 
innych promotorów, niestety po śmierci Profesora

Pełniąc rolę Kierownika Zakładu Pedagogiki Społecznej w Instytucie 
Pedagogiki dał się poznać jako wielki humanista; człowiek bardzo życzli-
wy, otwarty w kontaktach międzyludzkich, jednocześnie jako wymagający 
przełożony, mobilizujący do własnych poszukiwań naukowych. Profesor ak-
tywnie wspierał w tych poszukiwaniach i niezmiennie zachęcał do tworzenia 
własnej drogi rozwoju naukowego w dłuższej perspektywie czasowej. Natu-
ralny sposób bycia, łatwość nawiązywania kontaktów, jak również błyskotli-
wość umysłu sprawiały, że skupiał wokół siebie wiele osób ceniących wiedzę 
i znaczenie pracy w świecie nauki. 

Katarzyna Seredyńska
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Alfred Wielopolski
(1905–1996)

Alfred Wielopolski urodził się 19 październi-
ka 1905 roku w rodowej siedzibie margrabiów 
Wielopolskich w Chrobrzu niedaleko Pinczo-
wa. Wykształcenie śred nie otrzymał w Gimna-
zjum Filologicznym im. S. Kostki w Warszawie, 
w którym uzyskał maturę w 1923 roku. W la-
tach 1923–1927 studiował prawo na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Po otrzymaniu tytułu 
magistra praw podjął studia medyczne na Uni-
wersytecie Montpellier we Francji. Przerwał je, 
by odbyć służbę wojskową w Szkole Podcho-
rążych Rezerwy Artylerii Konnej we Włodzi-
mierzu Wołyńskim. Studia kontynuował na 
Wydziale Ekonomii i Nauk Politycznych we 
Fryburgu w Szwajcarii, uzyskując tam w 1931 
roku stopień doktora nauk ekonomicznych i po-
litycznych.

Po powrocie do kraju odbył praktykę 
administracyjną i dyplomatyczną w Kancela-
rii Cywilnej Prezydenta RP, a następnie objął 
funkcję wicestarosty wieluńskiego (1932–1934). 
W 1934 roku wrócił do pracy w Kancelarii Cy-
wilnej Prezydenta RP, będąc tam m.in. autorem 
prawie wszystkich przemówień, wygłaszanych 
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przez prezydenta Ignacego Mościckiego. W latach 1937–1939 pracował 
w biurze Senatu RP, awansując przed wybuchem wojny na stanowisko dy-
rektora biura.

Zmobilizowany do wojska w sierpniu 1939 roku walczył w kampanii 
wrześnio wej w szeregach V Dywizjonu Artylerii Konnej. Podczas wojny nie 
przerwał działalności obywatelskiej, udzielając m.in. schronienia w swoim 
majątku Klemensówka, w pobliżu Niska, ludziom nauki, ściganym przez 
hitlerowskiego oku panta. W Klemensówce, gdzie konspiracyjnie przebywali 
pracownicy podziemnego uniwersytetu, zdawali egzaminy doktorskie póź-
niejsi wybitni uczeni, w tym znakomity historyk prof. Gerard Labuda – eg-
zaminowany przez ojca polskiej archeologii – prof. Józefa Kostrzewskiego. 

Po wyzwoleniu w 1945 roku podjął pracę jako asystent-wolontariusz 
w Kate drze Ekonomii Rolnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczynając 
tam swoją długą karierę naukową. We wrześniu 1945 roku został sekreta-
rzem Instytutu Bałtyckiego z zadaniem utworzenia filii Instytutu w Szczeci-
nie. Jakkolwiek zadanie to, ze względów niezależnych od dyrekcji Instytutu, 
nie zostało uwieńczone powodzeniem, to jednak spowodowało, że profesor 
Alfred Wielkopolski osiedlił się na stałe w Szczecinie, wiążąc odtąd swoją 
działalność naukową z Akademią Han dlową. W latach 1946–1947 był kura-
torem biblioteki poznańskiej Akademii Han dlowej, której przez pierwsze trzy 
lata działalności podlegała filia Akademii Han dlowej w Szczecinie. Do pra-
cy naukowej i dydaktycznej w Akademii Handlowej w Szczecinie przeszedł 
w 1947 roku, wykładając w niej historię gospodarczą i skar bowość.

Dramatyczna, trwająca pięć lat (1951–1956) przerwa w działalności 
dydaktycznej Profesora, usuniętego w ramach tzw. stalinowskich czystek 
z uczelni przekształconej wówczas w Wyższą Szkolę Ekonomiczną, nie zała-
mała Alfreda Wielkopolskiego i nic przerwała Jego pracy badawczej. Profe-
sor spędził ten okres jako kustosz Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
w Szczecinie.

„Polski Październik” 1956 roku umożliwił Profesorowi powrót do pracy 
dydaktyczno-naukowej na uczelni, jaką była wówczas Politechnika Szczeciń-
ska, która wchłonęła Wyższą Szkolę Ekonomiczną, tworząc z niej Wydział 
Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Tam został w 1956 roku docentem, 
w 1959 roku – profesorem nadzwyczajnym, a w 1968 roku – profesorem zwy-
czajnym, pełniąc w latach 1956 –1976 funkcję kierownika Katedry Historii 
Gospodarczej.



Alfred Wielopolski (1905–1996)

427

Przez cały czas pobytu w Szczecinie Profesor aktywnie uczestniczył 
w życiu naukowym miasta. Był m.in. współorganizatorem Szczecińskiego 
Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniopomorskiego oraz szczeciń-
skiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, pełniąc w tych insty-
tucjach kierownicze i honorowe funkcje. 

W uznaniu zasług dla rozwoju nauki w polskim Szczecinie, Politechni-
ka Szczecińska w 1976 roku ofiarowała Profesorowi godność doktora honoris 
causa.

Przejście na emeryturę w 1976 roku nie było kresem Jego aktywno-
ści naukowej i dydaktycznej. Pisał artykuły, oceniał dorobek kandydatów do 
stopni i tytułów naukowych, wygłaszał odczyty, spotykał się ze studenta-
mi. Wiele czasu poświęcał działającemu na Wydziale Inżynieryjno-Ekono-
micznym Transportu Klubowi Do brej Dydaktyki, prezentując młodszym 
kolegom swój dorobek naukowy, a także literacki i poetycki, w tym własne 
tłumaczenia nieznanych w Polsce dzieł Szek spira. Dopóki starczało zdrowia, 
Profesor przemierzał corocznie rowerem w towarzystwie licznej rodziny roz-
ległe tereny Pomorza, zdobywając w ten sposób doświadczenie turystyczne, 
które dyskontował na emeryturze, stając się prelegentem w Klubie Dobrej 
Dydaktyki podczas autokarowych wycieczek po Ziemi Szczecińskiej. W pa-
mięci Jego wychowanków pozostały śródleśne ogniska, śpiewy, a zwłaszcza 
przygotowane na każdą okazję, fascynujące opowieści o odwiedzanych miej-
scach. Kiedy po stuleciach wichura przewróci sędziwy dąb posadzony przez 
Profesora i Jego uczniów u podstawy prastarego grodziska na skraju Puszczy 
Bukowej, z korzeni będzie można wydobyć zabezpieczony w butelce piękny 
wiersz o królu pomorskich lasów – dębie, autorstwa Profesora. 

Wielką radość sprawił Profesorowi Senat Uniwersytetu Szczecińskiego 
przyznając Mu 22 czerwca 1995 roku, na wniosek Rady Wydziału Transpor-
tu i Łączności, tytuł doktora honoris causa. Władze uczelni spłaciły w ten 
sposób dług wdzięczności, jaki Uniwersytet Szczeciński i cała szczecińska 
humanistyka były winne temu wybitnemu uczonemu.

Profesor czuł się szczecinianinem, co podkreślał przy każdej okazji. 
Ostatnim życzeniem Profesora był wieczny spoczynek na Cmentarzu Cen-
tralnym w Jego ukochanym Szczecinie, mimo że czekało na Niego miejsce 
w rodzinnym grobowcu margrabiów Wielopolskich w Chrobrzu. Profesor 
Alfred Wielopolski zmarł 24 maja 1996 roku. Jego pogrzeb 31 maja 1996 
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roku zgromadził wielu szczecinian, którzy oddali hołd temu znamieni temu 
człowiekowi.

Zainteresowania naukowe Alfreda Wielopolskiego obejmowały szeroki 
wachlarz zagadnień, poczynając od społeczno-ekonomicznych i politycznych 
problemów emigracji polskiej do Ameryki Południowej, czemu dał wyraz 
w swojej pra cy doktorskiej opublikowanej w 1931 roku w Szwajcarii (do dzi-
siaj cytowanej w naukowych publikacjach), kończąc zaś na zagadnieniach 
gospodarczych trans portu. Gros Jego publikacji naukowych dotyczyło jednak 
problematyki społeczno-gospodarczej i administracyjno-prawnej Pomorza 
Zachodniego w XIX i XX wieku.

Pierwsze publikacje Profesora, penetrujące i wytyczające kierunki poli-
tyki gospodarczej państwa pruskiego na terenie Pomorza, w tym m.in. mo-
nograficzne opracowania dziejów Bydgoszczy i Elbląga oraz artykuł Le rôle 
international du port de Szczecin, związane były z początkami Jego pracy 
w Instytucie Bałtyckim i szczecińskiej Akademii Handlowej.

Podczas pracy w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie 
Alfred Wielopolski przystąpił do naukowego opracowania dokumentacji ar-
chiwalnej. Świetna znajomość języków obcych, a także historii umożliwiły 
Mu naukowe rozpoznanie i opracowanie dokumentacji powstałej w kancela-
rii książąt szczecińskich i wołogoskich oraz akt francuskich z okresu pobytu 
wojsk napoleońskich na Po morzu Zachodnim. Był to jednocześnie bardzo 
twórczy okres Jego pracy nad dzie jami gospodarczymi Pomorza Zachodnie-
go, który zaowocował wieloma rozpra wami na temat stosunków społeczno- 
-gospodarczych prowincji zachodnio pomorskiej. Ich synteza została wyło-
żona w monografii Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800–1918 
(Szczecin 1959), a także w serii interesujących poloników wydobytych z zaso-
bu szczecińskiego archiwum.

Prawno-ustrojowe zainteresowania Profesora, poparte wieloletnią kwe-
rendą archiwalną, zostały uwieńczone monografią pomyślaną jako pomoc dla 
archiwi stów i innych badaczy interesujących się specyfiką ustroju prowincji 
zachodniopo morskiej pod rządami pruskimi – Ustrój Pomorza Zachodniego 
w XIX wieku (Poznań 1965).

W pamięci mieszkańców Szczecina Profesor zapisał się w owych latach 
jako niestrudzony propagator dziejów miasta i regionu, prezentowanych 
w popular nych artykułach na lamach lokalnej prasy.
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Problematyka badawcza podejmowana na Wydziale Inżynieryjno-Eko-
nomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej, dokąd Profesor powrócił 
w 1956 roku, sprawiła, że Profesor zainteresował się zagadnieniami historii 
transportu. Uwieńczeniem wieloletnich badań z tego zakresu, które znalazły 
odbicie w licznych mono grafiach, rozprawach i artykułach, stała się funda-
mentalna synteza Zarys gospo darczych dziejów transportu do roku 1939 (War-
szawa 1975). Nie sposób przece nić znaczenia tego opracowania dla polskiej, 
a także światowej historiografii.

Profesor pozostawił po sobie ogromną spuściznę rękopiśmienną, w tym 
prowadzone przez kilkadziesiąt lat wspomnienia, opowiadania, wiersze, tłu-
maczenia dzieł Szekspira. Należy mieć nadzieję, że staną się one, po opubliko-
waniu, uzupełnieniem naukowego dorobku tego wybitnego szczecinianina.

Wykaz ważniejszych publikacji

Problematyka pomorska
Bydgoszcz – nowe zadania i widoki rozwoju, Bydgoszcz 1945.
Elbląg – dzieje i przyszłość, Gdańsk 1946.
Le rôle international du port de Szczecin, „Revue Occidentale” 1948, nr 1.
Rozwój sil wytwórczych i stosunków społecznych w rolnictwie Pomorza Zachod-

niego w pierwszej połowie XIX w., „Kwartalnik Historyczny” 1954, nr 4.
Drogi rozwoju gospodarczego wsi i miast zachodniopomorskich w latach 1850–

1914, „Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. IV. 
z. 1, Poznań 1958. 

Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800–1918, Szczecin 1959. 
Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX w., Poznań 1965.
Les historiens de Szczecin et leurs activities scientifiques, „Acta Poloniae Histo-

rica” 1965, t. XII.
Przemiany gospodarczo-społeczne w Szczecinie w XIX i początku XX w., „Ars 

Historica”, Poznań 1976.

Problematyka niemcoznawcza
Dzieje gospodarcze Niemiec kapitalistycznych w oświetleniu konserwatywnego 

nacjonalisty, „Roczniki Historyczne”, t. XXVII. 
Nowe oświetlenie tzw. „Osthilfe”, „Przegląd Zachodni” 1961, nr 1. 
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Gospodarstwo i państwo niemieckie w latach 1870–1960, „Roczniki 
Histo rycz ne”, t. XXXII.

Prace z dziedziny archiwoznawstwa
Materiały źródłowe do dziejów Polskich w Wojewódzkim Archiwum Państwo-

wym w Szczecinie, „Archeion” 1957, t. 27. 
Archiwum Książąt Szczecińskich, „Archeion” 1958, t. 38. 
Materiały do ruchu chłopskiego na Pomorzu Zachodnim w dobie Wiosny Ludów, 

„Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza” 1958, t. IV, 
z. 58. 

Prace z dziejów gospodarczych transportu
Z badań nad rozwojem transportu w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki 

Szczecińskiej 1967, nr 96.
Rozwój handlu i żeglugi bałtyckiej w XIX i na początku XX w., „Zapiski Histo-

ryczne” 1970, t. XXXV, z. 2. 
Rozwój komunikacji miejskiej w Szczecinie w latach 1945–1970, Szczecin 1970. 
Eldes de l’ histoire de economie maritime en Pologne aux XIX-me et XX-eme 

siecles, „Acta Poloniae Historica” 1971, t. 23.
Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939, Warszawa 1975.

Józef Stanielewicz 
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Jerzy Wolszczan
(1919–1984)

Zmarły 10 grudnia 1984 roku Profesor 
dr  hab. nauk ekonomicznych Jerzy Wolszczan 
był nauczycielem i przyjacielem prawdziwym. 
Na pierwszy rzut oka, z lekko nastroszonymi 
wąsami i w okularach, wyglądał surowo, a na-
wet groźnie. Wystarczyło jednak uchwycić Jego 
spojrzenie, stanowcze, ale dobrotliwe, rado-
sne, nieco kpiące, by od razu zmienić zdanie. 
I rzeczywiście był Profesor w relacjach z pra-
cownikami oraz studentami perfekcyjnym, wy-
magającym i zarazem obiektywnym oraz spra-
wiedliwym przełożonym i nauczycielem, ale też 
niezwykle wyrozumiałym i uczynnym partne-
rem. Taki był z usposobienia i tak został wy-
chowany. Pochodził bowiem z inteligenckiej ro-
dziny kresowej, kultywującej tradycje przyjaźni 
oraz służby ludziom, a także walki o polskość 
i Polskę. Tradycjom tym Profesor pozostawał 
wierny przez całe swoje życie.

Urodził się 20 lutego 1919 roku w Warsza-
wie. Szkołę podstawową ukończył w słynnym 
Liceum Krzemienieckim, średnią zaś – w nie 
mniej sławnym Prywatnym Gimnazjum Mę-
skim im. Sułkowskich w Rydzynie. Po  zdaniu 
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tam, w roku 1937, matury został powołany do wojska, gdzie w latach 1937/1938 
ukończył Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimie-
rzu Wołyńskim. Odtąd, zrządzeniem losu, Wołyń nieraz jeszcze się o Niego 
upomni. Póki co jednak, w roku 1938 podjął Profesor studia na Wydziale 
Chemii Politechniki Gdańskiej. Niestety przerwała je wojna w 1939 roku, 
w której wziął udział na szlaku bojowym Radomsko, Mokra, Dęblin, To-
maszów Lubelski, Puszcza Lipska jako żołnierz Dywizjonu Artylerii Konnej 
(DAK) Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Po zdemobilizowaniu (3 październi-
ka) udał się w okolice Hrubieszowa do ojca, prowadzącego tam gospodarstwo 
rolne. Chcąc uniknąć wywózki do Niemiec, 15 września 1940 roku podjął 
pracę w Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. Przepracował w niej 
bez mała trzy lata, dowiedziawszy się jednak, że jest podejrzewany o sabotaż, 
1 czerwca 1943 roku uciekł z Hrubieszowa do Warszawy.

A w Warszawie działał już wówczas potężny ruch oporu, skupiający 
bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, gotujących się do walki z okupan-
tem i podejmujących akcje zbrojne. Wcześniej czy później musiał tam trafić 
i Profesor. Tak też się stało za sprawą przypadkiem spotkanego na ulicy kolegi 
z wojska, który zarekomendował Go odpowiednim ludziom z Armii Krajo-
wej. Przyjęto Go do grupy „Deska 30”, działającej w strukturach Kierow-
nictwa Dywersji Armii Krajowej („Kedywu”). Jako członek tej grupy uczest-
niczył odtąd w wielu akcjach przeciwko Niemcom, między innymi 1  lipca 
1943 roku w wysadzeniu mostu Kolejowego pod Łukowem; 12 sierpnia 1943 
roku – w odbiciu z niemieckiego konwoju na ulicy Senatorskiej w Warsza-
wie 106 mln zł oraz 5 grudnia 1943 roku – w nieudanym zamachu na ge-
nerała Kutsche rę przeprowadzonym na szosie pod Wawrem. Na początku 
lutego 1944 roku wraz z grupą „Deska” odkomenderowany został na Wołyń 
do 27 Dywizji AK, gdzie w stopniu porucznika o pseudonimach „Bartek” 
oraz „Jumbo” objął dowództwo 2 plutonu kompanii saperów i toczył walki 
z Niemcami oraz Ukraińcami w obronie ludności polskiej.

Wkrótce jednak trudy wojaczki dały o sobie znać w postaci zagrożenia 
gruźlicą. Z tego powodu 5 maja 1944 roku Profesora odesłano do cywila. 
Zamieszkał wówczas u swojego wuja w okolicach Nowego Sącza. Ukocha-
ne przez Niego góry i właściwy im klimat zrobiły swoje, przywracając Mu 
zdrowie. Tam też poznał swoją przyszłą żonę Zofię, z którą 1 sierpnia 1945 
roku zawarł związek małżeński. Poszukując w powojennej Polsce właściwego 
miejsca dla siebie i rodziny, jeszcze tego samego miesiąca znalazł się profesor 
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w Szczecinku, gdzie zaczynali gospodarować Polacy. Powierzono Mu tam 
zorganizowanie Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, w której jako 
wiceprezes pracował do 15 września 1946 roku. Tam też, czyli w Szczecinku, 
urodził się pierwszy z trzech Jego synów, Olek, który jest dzisiaj sławnym 
astronomem.

Dalsze losy Profesora związane są ze Szczecinem, gdzie przybył już we 
wrześniu 1946 roku, by zamieszkać w tym mieście, jak się później okazało, 
na stałe. Podjął tam studia I stopnia w świeżo uruchomionej filii Akade-
mii Handlowej w Poznaniu, które ukończył w 1949 roku uzyskując dyplom 
ekonomisty. Należy tym samym do grupy pierwszych w Szczecinie absol-
wentów miejscowej wyższej uczelni. Od ukończenia studiów Jego aktyw-
ność zorientowana była dwutorowo, to jest na praktykę gospodarczą oraz na 
pracę naukową i akademickie nauczanie. Najpierw więc, bo już 15 sierpnia 
1949 roku, znalazł zatrudnienie w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gos-
podarczego, gdzie objął stanowisko kierownika działu planów finansowych. 
Równocześnie zapisał się na studia II stopnia w Szkole Głównej Planowania 
i Statystyki w Warszawie, które ukończył 12 grudnia 1952 roku uzyskując 
dyplom magistra ekonomii. Od 1 września 1950 roku pracował też dodatko-
wo jako asystent w Katedrze Planowania Gospodarki Narodowej w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Szczecinie. Z czasem zapoczątkowana w ten sposób 
kariera naukowa coraz bardziej Go absorbowała, przez co ograniczać musiał 
swoje bezpośrednie zaangażowanie w praktyczną działalność gospodarczą. 
Zawsze jednak utrzymywał z gospodarką wielorakie kontakty, występując 
jako doradca, podejmując liczne prace zlecone czy wreszcie inicjując oraz or-
ganizując rozmaite obozy i praktyki studenckie, w których chętnie sam brał 
udział. Dzięki temu związani z Nim pracownicy oraz studenci mieli możli-
wość bezpośredniego rozpoznawania i doświadczania realiów gospodarczych, 
ale też uczenia się i praktykowania w zespole oraz harmonijnego, partner-
skiego współżycia oraz nawiązywania i utrzymywania przyjaźni. Jakże dzisiaj 
pracownikom i studentom naszych uczelni tego brakuje!

Po rezygnacji w części, a potem całkowicie, z pracy w WKGP karie-
ra Profesora na uczelni nabrała wyraźnie tempa i tak 1 września 1951 roku 
awansował na adiunkta we wspomnianej już Katedrze Planowania Gospo-
darki Narodowej, a 1 września 1953 roku otrzymał tytuł „pełniącego obo-
wiązki samodzielnego pracownika nauki” i objął kierownictwo tejże Kate-
dry. Już 1  września następnego roku nadano Mu tytuł zastępcy profesora 
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i powierzono funkcję prodziekana Wydziału Transportu Kolejowego Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej, a w kolejnym roku akademickim, to jest 1955/1956, 
mianowano Go na dziekana tegoż Wydziału.

Po wchłonięciu przez Politechnikę Szczecińską Wyższej Szkoły Ekono-
micznej i utworzeniu na tej bazie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Transportu przeszedł Profesor do Katedry Ekonomiki i Organizacji Przed-
siębiorstw Transportu Samochodowego, z którą związał się już na stałe, obej-
mując w roku 1965 jej kierownictwo, a następnie, to jest po likwidacji w 1970 
roku katedr, kierownictwo Zakładu Transportu Samochodowego w Insty-
tucie Ekonomiki Transportu. Był ponadto: w latach 1971–1973 dziekanem, 
a w latach 1956–1960 i 1965–1971 prodziekanem Wydziału Inżynieryjno- 
-Ekonomicznego Transportu, w latach zaś 1973–1975 zastępcą dyrektora In-
stytutu Ekonomiki Transportu. Zasłynął wówczas wśród studentów i pra-
cowników z niezwykłej wobec ich spraw wrażliwości, wyrozumiałości i życz-
liwości. Nie słyszało się o nikim, kogo by skrzywdził.

Od strony naukowej zajmował Go transport, a zwłaszcza zastosowanie 
w tej dziedzinie metod matematycznych. Nawiązywał do tego już w pracy 
doktorskiej, a potem habilitacyjnej. Na podstawie tej pierwszej, Transport 
przetworów zbożowych, stopień doktora nauk ekonomicznych nadała Mu 
13 maja 1961 roku Rada Wydziału Ogólno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Poznaniu. Z kolei stopień doktora habilitowanego nauk rol-
niczych w zakresie ekonomiki rolnictwa nadała Mu 28 kwietnia 1964 roku 
Rada Wydziału Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na 
podstawie rozprawy Elementy teorii transportu w zastosowaniu do gospodarstw 
rolnych. Z zakresu swojej specjalności opublikował profesor kilkadziesiąt in-
nych jeszcze prac i artykułów, m.in.: Matematyczne metody organizacji prze-
wozów (1968) i Zastosowanie teorii masowej obsługi w transporcie samocho-
dowym (1970). Ponadto był promotorem oraz recenzentem wielu dysertacji 
doktorskich i rozpraw habilitacyjnych, wygłaszał wykłady za granicą, w ów-
czesnym ZSRR i NRD, współpracował z wieloma jednostkami gospodarczy-
mi, prowadząc na ich zlecenie liczne badania naukowe, analizy i ekspertyzy 
z zakresu transportu. Jako wybitny i uznany ekspert wreszcie zapraszany był 
do różnych rad naukowych i zespołów doradczych przy urzędach państwo-
wych różnych szczebli. W uznaniu przedstawionych osiągnięć naukowych 
5 lipca 1971 roku Rada Państwa nadała Mu tytuł profesora nadzwyczajnego 
nauk ekonomicznych.
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Wśród wielu dokonań Profesora na uwagę zasługują jeszcze dydaktyka 
oraz wychowanie – był zamiłowanym pedagogiem, świetnym wykładow-
cą i przemiłym gawędziarzem. Jako długoletni opiekun Koła Naukowego 
Transportu oraz uczestnik licznych, organizowanych przez Koło obozów, po-
trafił rozbudzić w młodzieży pasję dociekań badawczych, zmotywować ich 
do zażartych dyskusji na różne tematy, zainteresować pieszą turystyką i pięk-
nem przyrody. Pełniąc przez ponad 12 lat funkcję prezesa Zarządu Środowi-
skowego AZS w Szczecinie wykazał się szczególną dbałością i zapobiegliwo-
ścią o należyte traktowanie oraz docenianie akademickiego sportu. Wiele też 
uczynił na rzecz poprawy materialnych warunków studiowania, istotnych dla 
jego efektów. Występował jako gorący orędownik budowy przy ulicy Mickie-
wicza nowego budynku Wydziału, a następnie został seniorem tej budowy.

Za dokonania wojenne, za zasługi w dziele kształcenia i wychowania 
młodzieży, za dorobek naukowy, za działalność społeczno-polityczną wresz-
cie został Profesor odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Party-
zanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Odznaką Grunwaldzką, Meda-
lem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Brązowym Medalem „Za zasługi 
dla obronności kraju”, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotym Gry-
fem Pomorskim, a także licznymi odznakami PTE, TNiK, AZS, ZSP.

Przytoczone fakty biograficzne oraz przywołane odznaczenia nie od-
dają jednak do końca tego, co było w osobowości Profesora najważniejsze – 
Jego ojcowskiego wręcz stosunku do studentów i swoich pracowników, Jego 
spontaniczności, młodzieńczej werwy i fantazji, Jego umiejętności skupiania 
wokół siebie nietuzinkowych ludzi, którzy gotowi byli iść za nim wszędzie. 
Ciągnęło Go zawsze w góry, do lasu, na łono przyrody. Był inicjatorem i pre-
kursorem wypraw, wędrówek i wypadów w mało zapoznane regiony i zakąt-
ki Polski. Towarzyszyły temu płonące wieczorami ogniska, wspólne gawę-
dy i śpiewanie, romantyczny nastrój. W pamięci uczestników tych eskapad 
pozostało wiele anegdotycznych zdarzeń. Wśród nich znana jest przygoda 
z gaździnami, związana z wyglądem i osobowością Profesora. Oto słysząc, że 
młodzież zwraca się do Niego per „panie dziekanie”, jak też obserwując Jego 
nobliwy wygląd oraz sposób bycia, uznały Go gospodynie za odpowiedniego 
rangą księdza i ruszyły do całowania ręki.

Jak niezwyczajny był to człowiek, świadczyć też mogą Jego relacje 
z młodszymi, podlegającymi Mu pracownikami, przy okazji wykonywania 
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intratnych dość badań i prac zleconych. Kierując takimi projektami postępo-
wał niezmiennie według trzech zasad: nie uwzględniał w rozliczeniach finan-
sowych osobistego wkładu pracy z tytułu sprawowania kierownictwa; roz-
dzielał robotę tak, by zapewnić każdemu, w tym i sobie, możliwość uzyskania 
zbliżonych dochodów; wyceniając ostatecznie wkład pracy poszczególnych 
osób nie doceniał finansowo wkładu własnego, przeceniał zaś wkład innych.

Ktoś zauważy pewnie, że coś takiego mogło zdarzyć się w minionych, 
innych zupełnie czasach. A może to nie czasy się zmieniły, tylko takich ludzi 
już nie ma. To dlatego tak trudno Profesora zapomnieć, tak Go nieraz braku-
je. W pamięci swoich uczniów i wychowanków pozostał na zawsze niespoty-
kanie ciepłym, opiekuńczym i bezinteresownym przełożonym, przyjacielem, 
starszym kolegą.

Józef Gontarz
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Zofia Wójcicka
(1931–2011)

szczeciński historyk literatury

Zofia Aleksandra Wójcicka1 – historyczka lite-
ratury, tłumaczka, publicystka, wykładowczyni 
akademicka, emerytowana profesor Uniwer-
sytetu Szczecińskiego – urodziła się 20 marca 
1931 roku w Tucznie koło Inowrocławia, w ro-
dzinie Floriana Kamińskiego, urzędnika i Józefy 
z domu Andersz. Po ukończeniu studiów polo-
nistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Koper-
nika oraz Uniwersytecie Wrocławskim, w 1955 
roku zamieszkała w Szczecinie, by z miastem 
tym powiązać całą naukową i zawodową drogę. 
Drogę, która z konieczności musiała mieć bar-
dziej skomplikowany przebieg niż w miastach 
o utrwalonej akademickiej tradycji. Szczecińskie 
losy Zofii Wójcickiej w pełni odzwierciedlają 
bowiem trakt, jaki przemierzyć musiała lokalna 

1 Poniższy artykuł stanowi nieco zmodyfikowaną wersję 
wspomnienia o prof. Zofii Wójcickiej, jakie ukazało się 
na łamach „Pamiętnika Literackiego”. Zob. P. Krupiński, 
Prof. Zofia Wójcicka [nekrolog], „Pamiętnik Literacki” 
2012, z. 1. 
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humanistyka, a wraz z nią wielu przyszłych akademików: „od Pedagogium 
do Uniwersytetu Szczecińskiego”2. 

Początki pracy dydaktycznej Zofii Wójcickiej sięgają przełomu lat 50. 
i 60. ubiegłego wieku, kiedy to nauczała ona języka polskiego w szczecińskich 
szkołach średnich (w Ośrodku Średnich Szkół Medycznych oraz Technikum 
Samochodowym). Od roku 1966 przez niemal dwie dekady, aż do momen-
tu ukonstytuowania się długo wyczekiwanego Uniwersytetu Szczecińskiego 
(pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 30.09.1985) badaczka 
wykładała historię literatury na szczecińskich uczelniach o profilu pedago-
gicznym: w Studium Nauczycielskim, Wyższej Szkole Nauczycielskiej (bę-
dącej filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) oraz Wyższej Szkole Peda-
gogicznej. W nowo powstałym uniwersyteckim Instytucie Filologii Polskiej 
Zofia Wójcicka objęła stanowisko kierownika Zakładu Historii Literatury 
(po przekształceniach – Zakładu Literatury Polskiej XIX Wieku), które pia-
stowała aż do przejścia na emeryturę w 2001 roku.

Filologiczne zainteresowania prof. Wójcickiej ogniskowały się wokół 
epoki romantyzmu, a w szczególności – piśmiennictwa Wielkiej Emigracji. 
Piśmiennictwa właśnie, bo choć w dorobku szczecińskiej literaturoznaw-
czyni znalazły się studia poświęcone najważniejszym arcydziełom polskiej 
literatury romantycznej (między innymi Marii Antoniego Malczewskiego, 
Konradowi Wallenrodowi Adama Mickiewicza, czy Nie-Boskiej komedii Zyg-
munta Krasińskiego3), to jednak zasadniczo Zofia Wójcicka za obiekt badań 
obrała sobie horyzont tekstów, by tak rzec, podwójnie niewidocznych: mam 
tu na myśli archiwalną proweniencję wielu wykorzystywanych przez nią 
źródeł, ale także konsekwentne obstawanie przy rzadziej uczęszczanej stro-
nie „tekstowego świata”, a mianowicie przy szeroko pojmowanej literaturze 
użytkowej i okolicznościowej połowy XIX stulecia (pod lupą badaczki zna-
lazły się m.in. listy otwarte, odezwy, adresy, druki ulotne, mowy polityczne 

2 Z. Mielcarek, B. Owczarek, Od Pedagogium do Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1985. 
Zob. też: P. Krupiński, Ćwierćwiecze szczecińskiej polonistyki uniwersyteckiej, w: Uniwersy-
tet Szczeciński na przełomie wieków i czasów. 1985–2010, red. W. Stępiński, W. Tarczyński, 
Szczecin 2010. 
3 Zob. Z. Wójcicka, Tradycja napoleońska w „Konradzie Wallenrodzie”, „Rocznik Towarzy-
stwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1978; Postacie „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta 
Krasińskiego, „Polonistyka” 1979, nr 5; Sataniczny impuls egzystencji w „Marii” Antoniego Mal-
czewskiego, w: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Materiały Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej, Białystok 23–26 października 1997 r., t. 1, red. H. Krukowska, J. Ławski, 
Białystok 1999. 
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i pogrzebowe). Ów socjologicznoliteracki rys interpretacyjnych poszukiwań 
Wójcickiej uznać można z pewnością za jeden z wpływów prof. Jarosława 
Maciejewskiego, patrona naukowego, promotora Jej pracy doktorskiej, któ-
rą szczecińska historyczka literatury obroniła w roku 1978 na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza. Monografia oparta na podstawie tej pracy – Paryski 
okres działalności i twórczości Michała Czajkowskiego4 – została w roku 1986 
opublikowana przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, co jest interesujące 
także dlatego, iż książka ta równocześnie stanowiła jedno z pierwszych ogniw 
serii „Rozpraw i Studiów”, której patronował zaledwie rok wcześniej powstały 
Uniwersytet Szczeciński (wkrótce serię tę przejąć miało Wydawnictwo Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego; do dziś ukazało się w niej ponad 800 
woluminów).

Gdyby spróbować w skrótowy, z konieczności, sposób omówić najistot-
niejsze tezy tej książki, należałoby zauważyć, że pewien klucz do zrozumie-
nia koncepcji monografii Zofii Wójcickiej zawiera się już w tytule, a więc 
w swoistym – patrząc z filologicznej perspektywy – odwróceniu znaczeń, 
w położeniu akcentu raczej na czyn niż na słowo, choć może ten rodzaj in-
wersji w odniesieniu do twórcy, który sam określał się jako pisarz polityczny, 
jest czymś nie tylko naturalnym, ale i koniecznym. Tymi właśnie względa-
mi szczecińska badaczka tłumaczyła konieczność zastosowania w książce 
metodologii socjogenetycznej, słusznie wychodząc z założenia, że decydują-
cy wpływ na teksty Michała Czajkowskiego, znanego również jako Sadyk 
Pasza, wywarły okoliczności biograficzne, zwłaszcza te, które bezpośrednio 
wiązały się z burzliwym życiem politycznym Wielkiej Emigracji. Ubocznym 
skutkiem tak zaplanowanego postępowania badawczego stać się jednak mu-
siała wyraźna dominacja kontekstów zewnętrznych wobec interpretowanych 
utworów – próbując genetycznie wyjaśnić dzieła Czajkowskiego, dokonując 
tego, co za Henrykiem Markiewiczem nazwać by można aktem eksplanacyj-
nej interpretacji, autorka monografii w pierwszej kolejności udzielała głosu 
Czajkowskiemu-aktorowi na politycznej scenie, a dopiero później pisarzowi, 
autorowi Wernyhory. Nie dziwi więc także, że dziełem, któremu Wójcicka 
przyglądała się z największą dozą filologicznej skrupulatności, jest Pamiętnik, 

4 Z. Wójcicka, Paryski okres działalności i twórczości Michała Czajkowskiego, Warszawa–Po-
znań 1986.



Uniwersytet Szczeciński. Prekursorzy, założyciele, ludzie nauki

440

intrygujący badaczkę przede wszystkim jako „subiektywny dokument emi-
gracyjnej rzeczywistości”5.

Dodać należy, że w obszernym aneksie do Paryskiego okresu działalności 
i twórczości Michała Czajkowskiego autorka zdecydowała się zamieścić prze-
tłumaczone przez siebie z języka rosyjskiego fragmenty wspomnianego Pa-
miętnika, odnoszące się do pobytu pisarza w Paryżu (od jego przyjazdu do 
Bourges w sierpniu 1832 roku do wyjazdu na Wschód, do Konstantynopola, 
w marcu 1841).

Ta edytorska inicjatywa jawi się jako wyjątkowo cenna – dzięki niej 
miłośnicy polskiego romantyzmu uzyskali wgląd w dzieło zupełnie zapo-
mniane, choć bardziej adekwatnie może byłoby powiedzieć, dzieło, którego 
nigdy nie dane było nam zapamiętać. Losy tego tekstu są bowiem nie mniej 
zawiłe niż biografia jego autora – polski rękopis Pamiętnika w tajemniczych 
okolicznościach zaginął na przełomie XIX i XX stulecia, wcześniej zaś, ale 
już po samobójczej śmierci autora, przetłumaczone fragmenty wspomnień 
opublikowały rosyjskojęzyczne periodyki „Kijewskaja Starina” oraz „Russkaja 
Starina”. To właśnie do tych źródeł sięgnęła, co nie było łatwe, szczecińska 
badaczka, by chociaż po części zrekonstruować – w trybie podwójnej trans-
lacji – te rzeczywiście wyjątkowe zapiski. Jest bowiem Pamiętnik dziełem 
znakomicie wprowadzającym nas w klimat epoki romantyzmu: z ułamków 
anegdot, którymi hojnie obdarza nas przyszły Sadyk Pasza, stopniowo wyła-
nia się swoisty portret podwójny – polskiej emigracji jako rozrywanej kłót-
niami zbiorowości (nie brakuje tu scen iście gombrowiczowskich!) oraz jej 
politycznych i duchowych przewodników (w tym Adamów: Czartoryskiego 
i Mickiewicza).

O ile książkę poświęconą Michałowi Czajkowskiemu uznać można za 
swego rodzaju naukowe preludium, w którym szczecińska literaturoznawczy-
ni dopiero szlifowała – pod okiem swego mistrza, prof. Jarosława Maciejew-
skiego – elementy własnego warsztatu badawczego, o tyle pełnię analitycz-
nych talentów objawiła Wójcicka w drugiej książce, rozprawie habilitacyjnej, 
zatytułowanej Literatura użytkowa obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskie-
go. 1831–1841. Za tę obszerną dysertację, opublikowaną w 1991 roku przez 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, autorka rok później 

5 Tamże, s. 7.
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otrzymała od działającego we Francji Towarzystwa Historyczno-Literackiego 
stypendium na miesięczną kwerendę w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Główną zaletą wspomnianej książki obok wielowymiarowej analizy 
piśmiennictwa użytkowego i okolicznościowego powstałego pod auspicjami 
Hotelu Lambert jest swoboda, z jaką badaczka wykraczała poza filologiczny 
horyzont – przede wszystkim kierując się ku historii idei, ku dziejom polskiej 
myśli politycznej. Rzec można, że na kartach rozprawy Wójcickiej historia 
literatury płynnie przechyla się w lekturę historii, lekturę właśnie, gdyż wie-
le z poczynionych przez autorkę spostrzeżeń ma charakter tekstologicznego 
śledztwa. Z analizy skreśleń, dopisków, dzięki porównywaniu manuskryp-
towych wariantów badaczce udało się wprowadzić czytelników za kulisy 
XIX-wiecznego życia politycznego, za kulisy dyplomacji, choć z dziejowej ko-
nieczności musiała to być niestety dyplomacja, jak stwierdził bliski Wójcickiej 
niemiecki badacz, Hans Henning Hahn, „bez listów uwierzytelniających”6. 

Nade wszystko jednak książka Zofii Wójcickiej zbliża się do formy, któ-
rą nazwać by należało próbą politycznej, intelektualnej biografii. W ścisłym 
centrum rozważań, nawet gdy analizowane są teksty innych autorów, zawsze 
pojawia się bowiem ta sama postać, książę Adam Jerzy Czartoryski. Zało-
żywszy, że to on był właśnie głównym projektodawcą wspólnej dla kręgu 
Hotelu Lambert ideologii, badaczka musiała zdecydować się na szczegółową 
rekonstrukcję systemu politycznych wartości reprezentowanych przez Czar-
toryskiego. Uczyniła to z detektywistyczną niemal sumiennością, wsłuchując 
się w głosy zarówno jego akolitów, jak i antagonistów (tych drugich nie bra-
kowało). Książę, jaki wyłania się zza kart jej rozprawy, to postać tragiczna, ale 
może właśnie dlatego tak fascynująca autorkę, która nie zawsze była odporna 
na wpływy tego charyzmatycznego męża stanu.

Istotnym uzupełnieniem dorobku naukowego Zofii Wójcickiej są ar-
tykuły i studia opublikowane w czasopismach naukowych oraz tomach po-
konferencyjnych. Tutaj pozwolę sobie wymienić tylko niektóre z nich: Źródła 
i obszary mityzacji w „Powstaniu narodu polskiego w roku 1830 i 1831” Maury-
cego Mochnackiego; Wszechświat w twórczości Adama Mickiewicza; Spotkania, 
rozstania i gry pamięci w liryce Adama Mickiewicza; Historyczny sens „Uspo-
kojenia” Juliusza Słowackiego; Dziedzictwo ukraińskie w twórczości Michała 

6 H.H. Hahn, Dyplomacja bez listów uwierzytelniających. Polityka zagraniczna Adama Jerzego 
Czartoryskiego 1830–1840, przeł. M. Borkowicz, Warszawa 1987. 
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Czajkowskiego. Na osobną uwagę zasługują studia opublikowane na łamach 
„Napisu”, periodyku poświęconego literaturze okolicznościowej i użytkowej, 
która nie przestawała być największą pasją badawczą szczecińskiej literatu-
roznawczyni. Wspomniane artykuły to: Rocznicowa pobudka Józefa Meyzne-
ra (seria 2, 1995), O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza 
(seria  5, 1999) oraz Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy 
Mochnacki (seria 7, 2001). 

Zofia Wójcicka na zawsze pozostanie w pamięci uczniów i współpra-
cowników jako oddana pedagożka, miłośniczka oraz niestrudzona popu-
laryzatorka literatury i kultury polskiego romantyzmu. Zaangażowanie to 
przejawiało się w wielu przestrzeniach Jej aktywności: zarówno na polu akade-
mickim – tu wspomnieć należy o zredagowanych przez szczecińską badaczkę 
naukowych antologiach poświęconych romantyzmowi7, które do dziś służą 
studentom szczecińskiej polonistyki – jak i poza uniwersyteckim kręgiem. 
Profesor krzewiła wiedzę o najbliższej Jej polonistycznemu sercu epoce jako 
wieloletnia sekretarz Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. 
Adama Mickiewicza, a także jako autorka artykułów, szkiców, recenzji, spra-
wozdań drukowanych na łamach prasy nienaukowej – w tym szczecińskich 
dzienników i tygodników czy Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalne-
go „Pogranicza”, którego była stałą współpracowniczką. Spośród wielu Jej 
publicystycznych inicjatyw wymienić warto przypomnienie szczecinianom 
o skomplikowanych losach, pochodzącego ze Lwowa, popiersia Kornela Ujej-
skiego, które do Szczecina trafiło jesienią 1956 roku8. 

Za swoje zasługi na niwie dydaktycznej i naukowej Zofia Wójcicka była 
wielokrotnie odznaczana – Gryfem Pomorskim, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. 

Profesor Zofia Wójcicka zmarła 28 czerwca 2011.
Piotr Krupiński

7 Zob. Materiały do ćwiczeń z historii literatury romantyzmu, wstęp, wybór i opracowanie 
Z. Wójcicka. Szczecin 1982; Wypisy z prac naukowych do ćwiczeń z historii literatury romanty-
zmu, wybór M. Wiater, Z. Wójcicka. Szczecin 1997.
8 Z. Wójcicka, Pomnik Kornela Ujejskiego, „Spojrzenia”. Dodatek społeczno-kulturalny do 
„Głosu Szczecińskiego” nr 46 (grudzień) 1981; Podróż Kornela Ujejskiego ze Lwowa do Szcze-
cina, „Pogranicza” 2003, nr 1.
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Maria Zakrzewska-Rosner
(1912–1970)

Urodzona 9 maja 1912 roku w Horodcu, szko-
łę średnią ukończyła we Lwowie w 1930 roku, 
a rok później podjęła studia w Wyższej Szko-
le Handlowej w Warszawie. Niestety choroba 
matki i konieczność roztoczenia nad nią opieki 
spowodowała przerwanie nauki. 

Okres okupacji spędziła w Krakowie pra-
cując w charakterze księgowej. Zaraz po wojnie 
w 1945 roku przyjechała do Szczecina i podjęła 
pracę początkowo w Biurze Projektów Przemy-
słu Włókien Sztucznych, a następnie w 1952 
roku w Szkole Inżynierskiej (przekształconej 
później w Politechnikę Szczecińską). W między-
czasie (1949) podjęła studia w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Szczecinie, uzyskując w 1953 
roku dyplom pierwszego stopnia. Magisterium 
z ekonomii uzyskała w 1957 roku na Wydzia-
le Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu 
Drogowego Politechniki Szczecińskiej. W tym 
samym czasie podjęła działalność dydaktycz-
ną w charakterze starszego asystenta w Ka-
tedrze Organizacji i Planowania Transportu 
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Samochodowego. Po kilku latach przeniosła się do Katedry Ekonomiki Prze-
mysłu i Przedsiębiorstwa Przemysłowego.

W 1962 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Wydziale 
Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. 
Na tym samym Wydziale uzyskała w 1970 roku stopień doktora habilitowa-
nego. 

Prowadzona przez Nią działalność dydaktyczna koncentrowała się na 
problematyce dotyczącej ekonomiki inwestycji, a także planowania i polityki 
gospodarczej.

Cieszyła się opinią dobrego dydaktyka. Jej wykłady gromadziły zawsze 
komplety studentów. Wypromowała kilkudziesięciu magistrów.

Andrzej Danecki
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Paweł Zalewski
(1939–2005)

Doczesne życie Profesora rozpoczęło się 5 paź-
dziernika 1939 roku w Dzidkowie (byłe woj. 
warszawskie). Później była Szkoła Podstawo-
wa oraz Liceum Ogólnokształcące w Gosty-
ninie, które ukończył w 1957 roku. Po szkole 
średniej rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie 
PKP, najpierw w Pyrzycach, później w Szczeci-
nie. W ciągu 18 lat pracy na kolei, przez 14 lat 
(1957–1970) zajmował stanowiska bezpośred-
nio eksploatacyjno-manewrowe. Był zwrotni-
czym, nastawniczym, operatorem wagonowym, 
odprawiaczem pociągów, kasjerem biletowym, 
kasjerem towarowym, starszym adiunktem 
w Oddziale Ruchowo-Handlowym, dyżurnym 
ruchu, instruktorem ruchu, zawiadowcą sta-
cji Szczecin Niebuszewo, I zastępcą naczelnika 
stacji Szczecin Port Centralny. Pracując na ko-
lei, studiował zaocznie na Wydziale Inżynie-
ryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki 
Szczecińskiej, który ukończył w 1969 roku uzy-
skując tytuł magistra ekonomii, broniąc pracę 
na temat Analiza techniczno-ekonomiczna wybo-
ru rodzaju trakcji dla linii Szczecin–Dąbie–Świ-
noujście. 
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W październiku 1970 roku został skierowany na 3-letnie zaoczne studia 
doktoranckie przy Instytucie Ekonomiki Transportu Politechniki Szczeciń-
skiej i jednocześnie przeniósł się do pracy w Ośrodku Badawczym Ekono-
miki Transportu w Warszawie (zakład w Szczecinie) na stanowisku adiunk-
ta (do 1975 r.). W lutym 1975 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną 
w Instytucie Ekonomiki Transportu PS, obejmując stanowisko kierownika 
Zakładu Transportu Kolejowego (do 1985 r.). W latach 1981–1984 pełnił 
funkcję zastępcy dyrektora WIET PS ds. naukowo-badawczych. Od chwili 
powstania Uniwersytetu Szczecińskiego w 1985 roku, w skład którego wszedł 
WIET PS, aż do śmierci – sprawował funkcję kierownika Katedry Transpor-
tu Kolejowego. Dodatkowo, od 1 listopada 1996 roku zatrudniony był na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej.

W marcu 1974 roku uzyskal tytuł doktora nauk ekonomicznych (praca 
doktorska Metody badania efektywności zwiększania szybkości dostawy ładun-
ków poszczególnymi gałęziami transportu – promotor prof. Przemysław Małek), 
a po pięciu latach tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w za-
kresie ekonomiki i organizacji transportu (monografia Zasady podziału zadań 
przewozowych w zakresie przewozu ładunków między różne gałęzie transportu). 
26 kwietnia 1990 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł 
profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych. Od 1 października 1993 
roku Paweł Zalewski zatrudniony był na stanowisku profesora zwyczajnego. 

Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora obejmowały przede 
wszystkim następujące obszary badawcze: funkcjonowanie i rozwój trans-
portu kolejowego jako gałęzi gospodarki narodowej, organizacja, gospodaro-
wanie i zarządzanie w transporcie kolejowym, konkurencja międzygałęziowa 
i wewnątrzgałęziowa w transporcie, kryteria i skutki restrukturyzacji kolei 
polskich i zagranicznych, polityka transportowa państwa, kształtowanie ra-
cjonalnego systemu transportowego kraju, rachunek ekonomiczny w trans-
porcie, technologia transportu kolejowego i kombinowanego. 

Profesor Paweł Zalewski był autorem i współautorem wielu publikacji 
dotyczących tych obszarów, najważniejsze z nich to Ekonomika transportu ko-
lejowego (1987), Transport kolejowy – organizacja, gospodarowanie, zarządza-
nie (1995) oraz Technologia transportu kolejowego (2004). Był także autorem 
wielu artykułów i referatów na konferencje naukowe, opinii i ekspertyz; pro-
motorem około 400 prac magisterskich, trzech rozpraw doktorskich, recen-
zentem kilkunastu prac habilitacyjnych i wniosków profesorskich. Wykładał 



Paweł Zalewski (1939–2005)

447

takie przedmioty, jak: ekonomika przedsiębiorstw transportu kolejowego, 
technologia transportu kolejowego, rachunek ekonomiczny w transporcie, 
prowadził także wykłady fakultatywne, seminaria licencjackie, magisterskie 
i doktorskie oraz wykłady promotora.

W 1992 roku Profesor odbył staż naukowy (5 miesięcy) na trzech uni-
wersytetach USA – Maryland, Brown, Creighton (3 miesiące) oraz na kole-
jach amerykańskich Union Pacific Railroad i Amtrak (2 miesiące). 

Profesor był wieloletnim członkiem Rady Techniczno-Ekonomicznej 
przy Dyrektorze Generalnym PKP (1988–1995), z członkostwa w której 
zrezygnował, nie zgadzając się z prowadzoną polityką transportową wobec 
przedsiębiorstwa PKP, a w szczególności, z niezgodną z zasadami ekonomii, 
jego restrukturyzacją.

Profesor Paweł Zalewski współpracował z innymi szkołami wyższymi, 
ośrodkami badawczymi i firmami consultingowymi, zajmującymi się pro-
blematyką funkcjonowania i rozwoju systemów transportowych i transportu 
kolejowego oraz podmiotami polityki transportowej i przedsiębiorstwami 
kolejowymi. W ramach współpracy z PKP wykonał kilka opinii o pracach 
naukowo-badawczych poświęconych restrukturyzacji tego przedsiębiorstwa 
i ekspertyz na temat ekonomicznej poprawności i celowości prowadzonych 
zmian organizacyjnych i własnościowych w tym przedsiębiorstwie. 

Ważniejsze odznaczenia i nagrody Profesora: Złoty Krzyż Zasługi 
(1990), Odznaka Gryfa Pomorskiego (1996), Złota Odznaka „Przodujący 
Kolejarz” (1985), Medal 50-lecia Pomorskiej DOKP w Szczecinie (1995), 
Srebrna (1991) i Złota (1994) Odznaka Honorowa SITK, Nagroda Ministra 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (indywidualna i zespołowa), nagro-
dy Rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Szczecińskiej.

Pana Profesora Pawła Zalewskiego znamy z umiłowania do prawdy 
i rzetelności naukowej, dużej dociekliwości badawczej, ze stałego dążenia 
do tego, aby młodzi adepci nauki właściwie formułowali hipotezy rozpraw 
doktorskich i habilitacyjnych i doskonalili metodologię pracy naukowej. Pro-
fesor dbał o rozwój młodej kadry naukowej, uczył poszukiwania harmonii 
i równowagi w rozwoju nauk ekonomicznych. Pozostawił w Katedrze dwóch 
młodych pracowników naukowych, będących w trakcie przygotowywania 
pracy doktorskiej i habilitacyjnej. Już nie podzieli się z nimi swoją wiedzą, do-
świadczeniem, twórczą radą i spostrzeżeniami. Jego brak jako przewodnika 
naukowego będzie szczególnie odczuwalny i trudny do zastąpienia. Ponadto 
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Profesor, jako szef Katedry, potrafił stworzyć w niej niepowtarzalną „rodzin-
ną” atmosferę, pełną życzliwości i zrozumienia. 

Pan Profesor zachwycał się też pięknem przyrody, kochał jeziora, rzeki, 
lasy i wszystko co daje spokój i ukojenie, co pozwala po trudach pracy dydak-
tycznej – nabrać nowych sił.

Zmarł 6 kwietnia 2005 roku w Szczecinie, pozostawiając małżonkę Łu-
cję, córkę Jolantę, syna Dariusza oraz czwórkę ukochanych wnucząt.

Józef Perenc, Piotr Siedlecki
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Piotr Zaremba
(1910–1993)

na drodze  
do Uniwersytetu Szczecińskiego

Profesor Piotr Zaremba jest autorem ponad 
390 publikacji, głównie z zakresu architektury, 
planowania przestrzennego i metod nauczania, 
które wydano w językach polskim, angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, 
bułgarskim, tureckim, perskim i chińskim. Jest 
do tej pory jedynym członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Nauk ze Szczecina, którego 
dorobek naukowy przywoływany jest przez pol-
skich i zagranicznych urbanistów i architektów, 
także w czasie współczesnych konferencji nauko-
wych1. Jego autorytet i mocną pozycję w prze-
strzeni społecznej kraju i regionu niewątpliwie 

1 W 2013 r. w czasie konferencji organizowanej przez 
ZUT przedstawiciel Ambasady Chin zaprezentował list 
członka Chińskiej Akademii Nauk i Chińskiej Akade-
mii Inżynierii prof. Wu Lianga, który stwierdził m.in.: 
„Działania prof. Zaremby w Chinach przyczyniły się do 
rozwoju planowania urbanistycznego w Chinach oraz 
przyniosły korzyści w tej dziedzinie dla wielu ekspertów, 
praktyków i gubernatorów. Poprzez długofalową aktyw-
ność Chińskie Towarzystwo Architektoniczne rozwinęło 
głęboką przyjaźń z prof. Zarembą, a ja jako przewodni-
czący tego Towarzystwa doświadczyłem z nim dobrych 
osobistych relacji. Do tej chwili jestem spadkobiercą jego 
stwierdzenia, że my, jako planiści powinniśmy zawsze pa-
trzeć w przyszłość” (pełen tekst w j. angielskim w zbiorach 
ZUT).
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budował fakt, iż w latach 1945–1950 był pierwszym w historii prezydentem 
polskiego Szczecina i odegrał istotną rolę w procesie polonizacji, zagospoda-
rowania i budowania tożsamości Szczecina w polskich warunkach społecz-
nych i gospodarczych. Losy Szczecina w latach 1945–1950 Profesor Zaremba 
przedstawił w dwóch solidnie udokumentowanych dziełach2 – Wspomnienia 
prezydenta Szczecina 1945–1950 i Walka o polski Szczecin. Może w tych książ-
kach nie wszystko napisał, być może mylił się w interpretacji zachodzących 
procesów. Pamiętajmy jednak, że powstawały one w konkretnym czasie, 
który miał wpływ nie tylko na sposób prezentowania zachodzących zjawisk, 
ale także na świadomość autora. W początkach III RP Profesor chciał na-
pisać suplement do wspomnianych prac, wiele spraw uzupełnić i wyjaśnić. 
Tak uzgodniliśmy wiosną 1993 roku. Miałem być wydawcą tej książki. Pracę 
rozpoczął, lecz nie mógł jej kontynuować z powodu pogarszającego się stanu 
zdrowia. Na odnotowanie zasługuje, że Profesor Zaremba w ostatnich latach 
życia, już po utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego, projektował nie tyl-
ko strefy ekonomiczne w Chinach czy Makao, ale także, prowadząc w la-
tach 1985–1989 zespół szczecińskich urbanistów we współpracy z zespołem 
ekonomistów prowadzonym przez prof. Waldemara Grzywacza, opracował 
projekt Strefy Ekonomicznej Dolnej Odry (obejmujący Szczecin, Świnoujście 
i Gryfino). 

Profesor zmarł 8 października 1993 roku. W czasie pogrzebu, żegnając 
Zmarłego, pierwszy metropolita szczecińsko-kamieński abp Marian Przy-
kucki powiedział m.in.: 

Przybył tu po wojnie z Poznania, był pierwszym prezydentem Szczecina. Kładł 
fundamenty pod polski Szczecin. Znana była Jego współpraca z Kościołem 
w świadomości, że Kościół ma wielką rolę do spełnienia na Ziemiach Odzy-
skanych. (…) Należy wspomnieć wielkie zasługi względem życia intelektual-
nego miasta3. 

Uważam, że z tą konstatacją należy się zgodzić i ją upowszechniać, zna-
jąc źródła, warunki, w jakich pracował i owoce, jakie ta aktywność (także 
społeczna) przyniosła.

2 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945–1950, Poznań 1980; tegoż, Walka 
o polski Szczecin, Ossolineum 1986.
3 Wystąpienie abp M. Przykuckiego w zbiorach kurii arcybiskupiej. 
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Warto odnotować, że w 1996 roku Oficyna Wydawnicza Archiwum 
Państwowego w Szczecinie wydała Jego oryginalny dziennik za 1945 rok 
(z rękopisu)4. Niestety pamiętnik pozostałych lat prezydentury 1946–1950 
nie jest do dzisiaj wydany (oryginał znajduje się w zbiorach rodziny). War-
to zaznaczyć, że pomocy finansowej w wydaniu oryginalnego pamiętnika 
pierwszego prezydenta Szczecina za 1945 rok udzieliły w 1993 roku ówczesne 
władze Szczecina z prezydentem Bartłomiejem Sochańskim na czele. W za-
sobie AP Szczecin i zbiorach rodziny znajduje się jeszcze bardzo wiele doku-
mentów osobistych Profesora Zaremby, które zasługują na uwagę. Poniżej 
przywołuję jeden z nich.

26 kwietnia 1982 roku, gdy w Polsce był stan wojenny, w Paryżu na ta-
rasie hotelu Trocadero Profesor Piotr Zaremba zapisał w swym notesie pewne 
dręczące go przemyślenia, zaznaczając, że w tym samym miejscu, 10 sierpnia 
1939 roku „siedział na tej ławce przerażony przyszłością”. Oto cytat z doku-
mentu:

Nie ma dla Polski ważniejszego wydarzenia od wczesnego średniowiecza po 
1945 rok – jak powrót Polski nad Odrę. Szczecin / Wrocław oto symbole 
XX wieku – a nie Gierek, Gomułka, Jaruzelski czy Wałęsa. Za lat 200 wszyst-
ko się to ludziom poplącze. Tak jak przeciętnemu Polakowi plącze się Zygmunt 
Stary z Korybutem lub Augustami. Ale jedno zostanie w tym dziwacznym, 
obcym często układzie warunków – Polska wcisnęła się w sprawy historii, 
wsadziła nogę w zamykające się drzwi, nie dała ich sobie zamknąć w 1945 
roku, choć zamknęły się one w parę lat później. I wleźliśmy na te „Ziemie” 
intuicją, a nie wyrachowaniem politycznym wiedzeni, zgodnie z narastającą 
oddolną podświadomością narodową, której wyrazu nadać nie umieliśmy. Był 
to istotnie „czyn Polaków” ważniejszy niż jakże słuszny i ważny zryw sierpnia 
1980. I ja tam byłem, swoje robiłem – tak jak teraz widzę, że nie ma dla mnie 
ważniejszej roli, niż wpajać i w Jurczyków (moja rozmowa z nim 31.8.1981) 
i w Jaruzelskich (moja rozmowa z nim 17.4.1982), że najważniejszą sprawą 
jest to, aby nasi następcy, te wnuki trzeciego szczecińskiego pokolenia mogły 
trwale żyć. Kto temu pomaga – nasz, obojętnie na fakty i zapędy. Kto przeciw 
temu – nasz wróg, choćby tak miły tradycyjnym spojrzeniem. Nie łatwo tak 
spojrzeć – ale trzeba5. 

4 P. Zaremba, Dziennik 1945, wstęp K. Kozłowski, Szczecin 1996.
5 Pełen tekst w „Kronice Szczecina” za 2013 rok, Szczecin 2014, nr XXXII, s. 317–318.
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Myślę, że cytowany tekst może stanowić credo ideowe pierwszego w hi-
storii prezydenta polskiego Szczecina (1945–1950). Gdy Zaremba pisał cyto-
wane słowa, nie było Uniwersytetu Szczecińskiego – powstanie on trzy lata 
później, lecz Komitet Organizacyjny, który skutecznie doprowadził do usta-
wy sejmowej o powołaniu US, a który uformował się w tymże 1982 roku. 
Komitet działał pod kierownictwem Profesora, który też był symbolem za-
równo ambicji pozyskanego w 1945 roku przez Polskę miasta, jak i wizy-
tówką „dorobku naukowego środowiska”. Z perspektywy 2015 roku można 
skonstatować, że prof. Zaremba miał prawo jak mało kto przewodniczyć gre-
mium, które zabiegało u faktycznych decydentów o konstruktywną decyzję 
o powołaniu uczelni. Już w maju 1945 r. w Jego pamiętniku czytamy: 

Szczególnie interesująca i znamienna była działalność grupy operacyjnej Uni-
wersytetu Poznańskiego. (…) Pełnomocnictwo do działania w Szczecinie 
podpisał prorektor Uniwersytetu [Poznańskiego] profesor Stefan Błachowski. 
Uprawnienia członków grupy były bardzo szerokie i bardzo niesprecyzowa-
ne. Mieli oni po prostu przygotować wszystko do uruchomienia uniwersyte-
tu w Szczecinie. Kierownik grupy, chemik dr Kazimierz Flatau, mój kolega 
z ławy szkolnej w gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, tak 
pisał w swym sprawozdaniu z dnia 19 maja: „W pierwszym rzędzie naszym 
obowiązkiem było utworzenie Oddziału Administracji Ogólnej Uniwersytetu 
Poznańskiego w Szczecinie, a następnie jako uprawniona placówka Uniwersy-
tetu Poznańskiego zaczęliśmy od zabezpieczania (…) bibliotek. Na następny 
plan poszły budynki na uczelnię oraz bloki mieszkalne dla profesorów, asy-
stentów, urzędników oraz niższych funkcjonariuszy uniwersytetu”. Na sie-
dzibę Uniwersytetu Szczecińskiego upatrzono na razie gmach przy ul. Mic-
kiewicza 66, później zamierzałem przekazać na jego potrzeby również dwa 
wielkie gmachy nad Odrą na Wałach Chrobrego, na razie zajęte przez milicję. 
Już bowiem w tym majowym okresie zdawaliśmy sobie doskonale sprawę, że 
utworzenie wiosną 1945 r. polskiego uniwersytetu w Szczecinie byłoby moc-
niejszym akcentem politycznym niż trudne, lecz normalne procesy odbudowy 
miasta, a nawet wyniki spontanicznego zasiedlenia. Byliśmy niestety odosob-
nieni w tym zamierzeniu i nie zyskaliśmy potrzebnego poparcia6.

To ostatnie zdanie wyjaśnia fiasko konstruktywnego myślenia inż. Za-
remby o potrzebie powołania w Szczecinie uczelni rangi akademickiej. 
Do sprawy tej prezydent Szczecina wracał wielokrotnie, choć bez powodzenia. 

6 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina…, s. 127–128.
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Mimo że nie miał, jako wówczas bezpartyjny fachowiec, wpływów w kierow-
nictwie państwa (czyli KC PPR), m.in. w listopadzie 1946 roku, gdy w Szcze-
cinie istniały już Wyższa Szkoła Inżynierska i Akademia Handlowa, napisał 
memoriał dotyczący szkolnictwa wyższego w Szczecinie: 

Stawiałem tezę, że to nie my powinniśmy inicjować tworzenie nowych uczelni, 
lecz jest do tego powołany centralny urząd, ministerstwo, które winno od nas 
domagać się pomocy w przeprowadzaniu swojej własnej polityki lokalizacyjnej 
nowych uczelni. Stwierdzałem ponownie, że polityczne znaczenie powołania 
każdej nowej uczelni wyższej właśnie tu, w Szczecinie jest znacznie większe 
niż stwarzanie nowych uczelni w już przegęszczonych ośrodkach naukowych 
Polski7. 

Po skonstatowaniu, iż na Ziemiach Odzyskanych uformowały się tylko 
Uniwersytet i Politechnika Wrocławska, dodał: 

czy na przykład fakt, że Szczecin został ostatecznie przejęty przez władze pol-
skie dopiero w lipcu 1945 r. musi przesądzać negatywnie o postulatach nauko-
wego rozwoju miasta? 

Zaremba pisze też, że nie mógł wówczas przeboleć, że nowy uniwersytet 
powstał w Toruniu, a nie w Szczecinie, że największa szansa na utworzenie 
uniwersytetu była w maju 1945 r., lecz polskie władze zostały wówczas na 
pewien okres z miasta usunięte, a:

później przyszły inne kłopoty połączone z potrzebą ustaleń i namysłów, roz-
ważań za i przeciw, pisanie memoriałów, rozlicznej korespondencji, uzasadnień 
i żmudnych przekonywań. Już w 1946 r. nie można było tej idei wprowadzić 
w życie, gdyż odległy i nierealny wydawał się ów szczeciński uniwersytet, bo-
wiem jasno widziało się wówczas wszelkie trudności z tym połączone, wyraź-
nie rysowała się też słabość kulturalna i naukowa szczecińskiego ośrodka. Raz 
niewykorzystana okazja powtórzyć się może nieprędko; może i ćwierć wieku 
nie wystarczy, aby ją ponownie móc podchwycić – jak to stwierdziliśmy roz-
ważając o tym w zamkniętym gronie entuzjastów8. 

Historia starań o Uniwersytet Szczeciński wskazuje, że między 1945 
a 1982 rokiem, gdy powstał Komitet Organizacyjny, środowisko naukowe 

7 Tamże, s. 459.
8 Tamże, s. 460.
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Szczecina, wspierane okresowo przez część elit politycznych, starało się wyko-
rzystać wszystkie przełomowe okresy dziejów miasta i regionu, aby zabiegać 
o uniwersytet. Imponująca była aktywność Szczecińskiego Towarzystwa Na-
ukowego, które w dobie Polski Ludowej, po 1956 roku odgrywało istotną rolę 
jako koordynator środowiska naukowego i jego reprezentant w stosunku do 
władz politycznych i administracyjnych. We wszystkich tych staraniach Piotr 
Zaremba był twórczo obecny. Istnieje na ten temat bogata literatura. Pragnę 
w tym kontekście zwrócić uwagę na opracowanie z 2005 roku Uniwersytet 
Szczeciński. Fakty i refleksje, w którym zawarte są wypowiedzi: ówczesnego 
rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemara Tarczyńskiego, red. 
Zbigniewa Puchalskiego, pełnomocnika wojewody szczecińskiego ds. nauki 
Zofii Mielcarek-Głowackiej z lat 1982–1985, pierwszego rektora US prof. Ka-
zimierza Jaskota, prof. Piotra Zaremby – wykład inauguracyjny wygłoszony 
30 września 1985 roku w Zamku Książąt Pomorskich, ówczesnego marszał-
ka województwa zachodniopomorskiego prof. Zygmunta Meyera, ówczesne-
go wicewojewody zachodniopomorskiego Jana Sylwestrzaka, Jana Stopyry 
przewodniczącego Rady Miasta Szczecin w 2005 roku (prezydenta Szczeci-
na w latach formowania się Uniwersytetu Szczecińskiego), dr. Mieczysława 
F. Rakowskiego wicepremiera rządu PRL w 1984 roku, posła-sprawozdawcy 
prof. Jaremy Maciszewskiego (referował sprawę powołania US na plenarnym 
posiedzeniu Sejmu 21 lipca 1984 r.). Wspomniana książka zawiera też in-
formacje źródłowe dotyczące genezy US. Inicjatorem i redaktorem tej pracy 
był red. Zbigniew Puchalski, który wspólnie z Zofią Mielcarek-Głowacką 
wykazywał największą aktywność w Komitecie ds. Powołania Uniwersytetu 
Zachodniopomorskiego w Szczecinie przy Wojewodzie Szczecińskim. Zbi-
gniew Puchalski (b. dyrektor naczelny, redaktor ORTV Szczecin) tak pisze 
o zasługach prof. Zaremby dla Uniwersytetu Szczecińskiego: 

Temat – uniwersytet – kolejny raz został wywołany w szczecińskim środo-
wisku w latach stanu wojennego. W latach trudnych, w których wiele środo-
wisk było obolałych i wzajemnie się negujących. Nawet najbardziej pożyteczne 
i sensowne inicjatywy bywały kwestionowane, jeżeli mieli je „oni” a nie my, 
albo „nie nasi”. Przeciwników powołania uniwersytetu w latach 80-tych XX 
wieku było naprawdę niemało, i to w wielu środowiskach, począwszy od mi-
nisterialnych, poprzez uniwersyteckich sąsiadów, skończywszy na lokalnych 
gremiach. Niemały wpływ na tworzenie atmosfery i podgrzewanie wątpliwo-
ści odgrywało także liczne grono sceptyków, którzy twierdzili, że „jak tyle razy 
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próbowano powołać uniwersytet i nic z tego nie wyszło, to i tym razem nic 
z tego nie będzie”. Nie brakowało wśród wątpiących pracowników miejsco-
wych wyższych uczelni9. 

Warto także zaznaczyć, że do konsekwentnych zwolenników utwo-
rzenia i rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego należał biskup szczecińsko- 
-kamieński w latach 1979–1992 prof. Kazimierz Majdański. W 1992 roku 
został on pierwszym doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Wracając do refleksji red. Puchalskiego na temat zasług Piotra Zaremby 
w dziele powołania Uniwersytetu Szczecińskiego warto wspomnieć, że po 
uroczystym Gaudeamus igitur, w wykładzie inauguracyjnym przewodniczący 
komitetu organizacyjnego nowej uczelni Profesor Piotr Zaremba stwierdził 
m.in., że:

Uniwersytet Szczeciński wypełnia lukę w strukturze naukowej Polski oraz 
utrwala jej geopolityczne i społeczne osiągnięcia. Nowy uniwersytet jest lo-
gicznym następstwem zwycięstwa z 1945 r., przyczyniając się do zwiększenia 
obronnego potencjału kraju. Mając na uwadze przyszłość Polski u ujścia Odry 
– pamiętajmy też o tym, że ten końcowy akt integracji społecznej, jakim jest 
powołanie Szczecińskiego Uniwersytetu, stał się faktem dokonanym dzięki 
wysiłkowi i ofierze tych, których już nie ma dziś wśród nas – bohaterów walk 
o wyzwolenie Polski, pionierów pierwszych szczecińskich dni, ludzi nauki i co-
dziennego twórczego wysiłku. Symbolem skuteczności ich trudu jest inaugu-
racja polskiego, szczecińskiego uniwersytetu w Zamku Książąt Pomorskich.

Z. Puchalski zwraca też uwagę, że do tej pory zasługi Piotra Zaremby 
dla miasta i uniwersytetu nie zostały należycie uhonorowane. 

Pragnę także zwrócić uwagę, że syntetyczną próbę oceny aktywności 
społecznej i naukowej Piotra Zaremby zamieściłem w obszernym artykule 
Piotr Zaremba – pierwszy prezydent polskiego Szczecina w książce Prezydenci 
polskiego Szczecina (Szczecin 2014). W tej pracy m.in. przypomniałem zawo-
dową drogę Profesora Zaremby i Jego dorobek naukowy.

Zgadzając się z konstatacją, że w dobie III RP zasługi dla Szczecina 
jego pierwszego prezydenta i wyróżniającego się naukowca, nie są sprawiedli-
wie docenione, pragnę zwrócić uwagę, że na ten temat występują wyraźnie 
sprzeczne opinie. Nadal Piotr Zaremba cieszy się imponującą popularnością 

9 Tekst red. Z. Puchalskiego w zbiorach autora.
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w szerokich kręgach społeczeństwa (o czym świadczą m.in. plebiscyty, w któ-
rych P. Zaremba zarówno w oczach czytelników „Gazety Wyborczej”, jak 
i „Głosu Szczecińskiego” zdecydowanie zajął pierwsze miejsce). Wydaje się, że 
występuje specyficzna prawidłowość. Gdy Piotr Zaremba zostaje w taki czy 
inny sposób uhonorowany, po pewnym czasie ukazuje się w takiej czy innej 
formie materiał krytyczny, dotyczący Jego aktywności politycznej i społecz-
nej. Tak było, gdy redakcja „Gazety na Pomorzu” (wydanie regionalne „Ga-
zety Wyborczej”) ogłosiła wyniki konkursu na „Szczecinianina XX wieku” 
w 2000 roku, prezydent Szczecina w latach 1994–1998 napisał krytyczny list 
podważający wyżej wspomniane wyróżnienie przyznane na wniosek kapituły 
plebiscytu. Kapituła ta, działająca pod przewodnictwem prof. Edwarda Wło-
darczyka10 natychmiast zareagowała na kontrowersyjny list mec. Sochańskie-
go i specyficzną aktywność „Gazety na Pomorzu”, pisząc m.in.: 

Z goryczą odnotowaliśmy, iż „Gazeta”, główny organizator plebiscytu niemal 
następnego dnia po ogłoszeniu wyniku plebiscytu użyczyła swoich łam dla 
osób niewybrednie atakujących laureata. Sygnał dał prezydent Szczecina, rad-
ny i adwokat Bartłomiej Sochański (O micie Zaremby) 27 stycznia 2000 r. Nie 
zgadzamy się generalnie rzecz biorąc z tezami pana Sochańskiego. Wyrażamy 
zdumienie, iż polityk miejski wystawia ocenę historykom polskim, w tym re-
gionalnym, nazywając ich brązownikami i stwierdzając dalej, że „III Rzeczy-
pospolitej brakuje jeszcze swoich dziejopisów”. To „swoich” daje duży mar-
gines interpretacji. Przypominamy oczywistość – historyk czy politolog nie 
powinien być swój czy cudzy, lecz obiektywny, dociekliwy, twórczy w poszu-
kiwaniu prawdy, no i znać warsztat badawczy. (…) Chcemy dodatkowo od-
nieść się do szokującego w tekście prawnika, a nie tylko polityka stwierdzenia 
„władze sfałszowały wybory w 1946 r. (…) w stalinowskim dziele utrwalania 
ludowego państwa i chcę wierzyć, że Piotr Zaremba w tym oszustwie nie brał 
większego udziału”. Takie bezpodstawne słowa w tekście mecenasa, a nie tylko 
polityka, należy traktować jako pomówienie, a z ludzkiego punktu widzenia 
uznać za zwyczajną niegodziwość. 

W tekście przesłanym osobiście do Bartłomieja Sochańskiego członko-
wie kolegium napisali: 

Nasze oburzenie wywołał akapit, w którym dość wyraźnie pomawia Pan inż. 
Piotra Zarembę, iż w latach 1946–1947 mógł popełnić zbrodnię fałszowania 

10 Kapituła działała w składzie: prof. Tadeusz Białecki, prof. Tadeusz Brzeziński, prof. Stani-
sław Latour, prof. Kazimierz Kozłowski i przewodniczący – prof. Edward Włodarczyk.
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wyników referendum. (…) Pan mecenas napisał, co słusznie uznaliśmy za 
niegodziwość, iż inż. Piotr Zaremba mógł brać większy lub mniejszy udział 
w fałszerstwie. Otóż nie mógł, gdyż bezpartyjny wówczas urzędnik miejski nie 
mógł być i nie był dopuszczony do najwyższych tajemnic kierownictwa PPR 
i aparatu przymusu, który przy fałszowaniu referendum [1946], a być może 
i wyborów [1947] korzystał z pomocy radzieckich specjalistów. Sprawy te do-
czekały się bogatego omówienia w literaturze. 

Członkowie kapituły w swym liście przypomnieli byłemu prezydentowi 
Szczecina, że mają w życzliwej pamięci także Jego humanistyczny mecenat, 
dzięki któremu w Jego kadencji powstało kilka książek i odbyło się wiele sesji 
naukowych i wystaw. 

W 2013 roku odbyła się sesja naukowa organizowana przez Wydział 
Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny. Kilkunastu naukowców dokonało oceny zarówno do-
robku naukowego, jak i postawy społecznej pierwszego prezydenta Szczecina. 
Prof. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn w swym referacie poświęconym roli 
prof. Zaremby w nauczaniu architektury w Szczecinie, konstatował: 

W dużym mieście portowym Szczecinie, położonym w północno-zachodnim 
krańcu Polski po drugiej wojnie światowej zaczęto organizować wyższą uczel-
nię techniczną wraz z kierunkiem architektura. Od początku istnienia w niej 
kierunku architektura, współpracował z nią mgr inż. Piotr Zaremba, jednocze-
śnie będąc prezydentem Szczecina. Wydział Architektury został po pewnym 
czasie zamknięty, a w 1989 r. reaktywowany, przy dużym współudziale prof. 
dr. inż. Piotra Zaremby. Rola, jaką odegrał profesor w powołaniu i ukształto-
waniu kierunku w pierwszych latach jego istnienia, jest nie do przecenienia. 

Ukaże się drukiem plon wspomnianych konferencji naukowych organi-
zowanych przez dwa uniwersytety szczecińskie, w których wiele będzie infor-
macji o charakterze merytorycznym, dotyczących politycznej i naukowej roli 
Profesora Zaremby w Szczecinie i na rzecz Szczecina. Trzeba jednak odnoto-
wać, że kilka dni po wspomnianych konferencjach, funkcjonujące w ramach 
budżetu województwa zachodniopomorskiego Centrum Dialogu Przełomy, 
zaprosiło prof. Krzysztofa Tarkę z Uniwersytetu Opolskiego, który w swym 
wystąpieniu omówił wcześniej publikowane dokumenty sugerujące współ-
pracę Profesora Zaremby z wywiadem PRL. 

Próbę oceny aktywności niektórych środowisk atakujących Piotra Za-
rembę za Jego aktywność w okresie Polski Ludowej, w sposób bardzo dojrzały 
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podjął utalentowany historyk z Instytutu Historii i Stosunków Międzynaro-
dowych US oraz IPN, dr Eryk Krasucki, który zebrał i skomentował infor-
macje na temat aktywności i drogi życiowej pierwszego prezydenta Szczecina. 
Krasucki zwrócił uwagę, że współcześnie dla tożsamości Szczecina istotne 
są dwa mity założycielskie. Pierwszym z nich jest mit pionierski, a drugi to 
mit zbuntowanego miasta. Pełen tekst E. Krasuckiego zamieszczony został 
w „Kronice Szczecina” za 2012 rok. 

Zgadzam się z konstatacją cytowanego badacza i jego refleksyjną uwagą, 
że błędna jest teza, że oba mity założycielskie nie mogą ze sobą współistnieć: 

Dla tożsamości Szczecina są one tak samo istotne i wartościowe. Nie można 
z opowieści o tym mieście wyrzucić ani Zaremby i Borkowicza, ani [Edmun-
da] Bałuki i [Mariana] Jurczyka, żeby odwołać się do najbardziej rozpozna-
walnych postaci w obu narracjach. Władza tutaj nie tylko służyła złu, ale też 
przyczyniała się do tego, co dobre; społeczeństwo z kolei nie zawsze trwało 
w postawie buntu i oporu, bo bierność i przystosowanie nie były mu obce. 
Zaapelować więc warto do strażników obu mitów, aby zaczęli poważnie roz-
mawiać, bo obraz przeszłości podlega negocjacji, jakkolwiek obrazoburczo by 
to nie brzmiało. Problem w tym, czy taka rozmowa jest w dzisiejszych warun-
kach możliwa. Sam Piotr Zaremba zasługuje z kolei na to, aby poświęcić mu 
niebanalną książkę. 

Podzielam sposób rozumowania dr. E. Krasuckiego i wyrażam prze-
świadczenie, że zaprezentowane przez Piotra Zarembę credo z 1982 roku 
o działaniu na rzecz Szczecina i wartości związanych z włączeniem do Polski 
ziem zachodnich i północnych z regionem zachodniopomorskim były praw-
dziwym priorytetem aktywności naukowej i społeczno-politycznej tego uczo-
nego. Konsekwentna i konstruktywna działalność na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego była, nie tylko w moim przekonaniu, potwierdzeniem tej tezy.

Kazimierz Kozłowski 
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Zygmunt Zieliński
(1929–2009)

Profesor Zygmunt Zieliński urodził się 
w Strzelnie (woj. wielkopolskie). W roku 1950 
rozpoczął studia w Wyższej Szkole Ekonomicz-
nej w Szczecinie, którą włączono w 1955 roku 
do Politechniki Szczecińskiej. Studia pierwsze-
go stopnia ukończył w 1954 roku, a magister-
skie w 1955 roku. 

W 1963 roku uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk ekonomicznych na Wydziale 
Morskim WSE w Sopocie, a w 1970 roku – sto-
pień doktora habilitowanego nauk ekonomicz-
nych na Wydziale Przemysłu WSE w Katowi-
cach. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego 
uzyskał w 1977 roku, a profesora zwyczajnego 
– w 1988 roku. 

Działalność naukowo-dydaktyczna Pro-
fesora obejmowała dwa okresy – szczeciński 
(1952–1980) oraz toruński (1981–2009). Pracę 
zawodową podjął od września 1952 roku w Ka-
tedrze Statystyki WSE, a następnie Politechniki 
Szczecińskiej. Jego zainteresowania naukowe 
skupiały się w początkowym okresie na pro-
blemach statystyki transportu, w szczególno-
ści przewozów kolejowych. Prowadził analizy 
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dotyczące wahań sezonowych w transporcie w Polsce. Wynikiem tych prac 
była rozprawa doktorska, a następnie monografia Statystyczne studium sezono-
wości towarowych przewozów kolejami w Polsce w latach 1947–1960, wydana 
w Politechnice Szczecińskiej. 

Od roku 1965 tematyka badań Profesora objęła metody analizy wahań 
sezonowych, czyli zagadnienia o charakterze teoretyczno-metodologicznym. 
W wyniku tych prac powstała monografia habilitacyjna Ekonometryczne me-
tody analizy wahań sezonowych. W latach 70. XX wieku przedmiotem Jego 
zainteresowania stała się teoria dynamicznych modeli ekonometrycznych, 
oparta na teorii procesów stochastycznych. Wyniki badań nad tymi zagad-
nieniami przedstawił w monografii Metody analizy dynamiki i rytmiczności 
zjawisk gospodarczych (PWN, 1979). 

W okresie pracy na Politechnice Szczecińskiej Profesor Zygmunt Zieliń-
ski stał się twórcą szczecińskiej szkoły ekonometrii, nowego nurtu w naukach 
ekonomicznych nie tylko w Szczecinie, ale i w Polsce. Warto wspomnieć,  
że pierwsze wykłady kursowe ekonometrii w Polsce prowadzone były przez 
profesora Zbigniewa Pawłowskiego w Szczecinie na początku lat 60., a jed-
nym z organizatorów i jednocześnie słuchaczy był Profesor Zygmunt Zie-
liński. W 1970 roku utworzył, a następnie kierował Zakładem Ekonometrii  
i Badań Operacyjnych. Jednocześnie w latach 1970–1976 był zastępcą dy-
rektora Instytutu Rachunku Ekonomicznego, a od 1976 do 1981 roku dy-
rektorem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych na Wydziale Inży-
nieryjno-Ekonomicznym Transportu. W latach 1972–1975 był prorektorem 
ds. dydak tycznych, a od 1976 do 1980 roku rektorem Politechniki Szcze-
cińskiej i przewodniczącym Środowiskowego Kolegium Szkół Wyższych 
w Szczecinie. 

Od 1981 roku rozpoczął się w pracy Profesora okres toruński. Dzięki 
swemu zaangażowaniu i doświadczeniu stał się faktycznym twórcą Wydzia-
łu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, gdzie pełnił rolę dziekana w latach 1981–1987, a także członka 
Senatu w latach 1981–1990. Utworzył Katedrę Ekonometrii i Statystyki i był 
jej kierownikiem w latach 1983–1999. W tym okresie stworzył, praktycznie 
z niczego, znaczący ośrodek naukowy, nazywany toruńską szkołą ekonome-
trii. Zorganizował i kierował Ogólnopolskim Seminarium Naukowym „Dy-
namiczne modele ekonometryczne”, które stało się forum prezentacji przez 
młodych naukowców z całej Polski, w cyklu dwuletnim, swego dorobku. 
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Umożliwił dzięki temu przygotowanie kilku prac doktorskich, rozpraw habi-
litacyjnych a także opublikowanie wielu artykułów naukowych.

Głównym tematem dociekań naukowych Profesora w drugiej połowie 
lat 70. XX wieku stała się teoria dynamicznych modeli ekonometrycznych 
i jej zastosowań, czego efektem była monografia Analiza spektralna w mo-
delowaniu ekonometrycznym (PWN, Warszawa 1986), napisana wspólnie 
z dr Lilianą Talagą. W latach 1986–1990 razem z zespołem realizował temat 
badawczy CPBP – „Modelowanie procesów ekonomicznych w świetle kon-
cepcji zgodnych modeli dynamicznych”, w wyniku czego powstała obszerna 
monografia, podsumowująca dorobek badawczy zespołu Liniowe modele eko-
nometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk 
ekonomicznych (UMK w Toruniu, 1991).

W okresie swojej działalności naukowo-dydaktycznej w Szczecinie, a na-
stępnie w Toruniu Profesor wykładał statystykę, ekonometrię, badania opera-
cyjne, prowadził także seminaria magisterskie i doktorskie. W okresie pracy 
w Toruniu pracował dodatkowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie 
na Uniwersytecie Szczecińskim w latach 1985–1988 prowadząc zajęcia ze sta-
tystyki dla pedagogów i prawników. Od 1988 roku pracował na stanowisku 
profesora w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

Łączny dorobek naukowy Profesora Zygmunta Zielińskiego obejmuje 
ponad 100 prac naukowych, w tym pięć monografii książkowych. 

Znaczący jest dorobek Profesora w kształceniu kadr naukowych i dy-
daktycznych. W okresie aktywności naukowej, która trwała praktycznie do 
końca życia, wypromował na obu macierzystych uczelniach 20 doktorów 
i ponad 200 magistrów. Spośród wychowanków Profesora, tytuły naukowe 
profesora i stopnie doktora habilitowanego uzyskało do dzisiaj 10 osób. Był 
ponadto wielokrotnym recenzentem rozpraw habilitacyjnych, prac doktor-
skich i wniosków o nadanie tytułu profesora.

Profesor Zygmunt Zieliński był członkiem Komitetu Statystyki i Eko-
nometrii PAN, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa 
Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Otrzymał wiele nagród Rektora 
Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a także osiem 
nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi (1971), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(1977), Medalem Edukacji Narodowej (1978), Gryfem Pomorskim (1975) 
i innymi odznaczeniami. 
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Kilka słów należałoby też poświęcić Profesorowi jako osobie, szefowi 
i współpracownikowi. Jego ogromny dorobek naukowy, dydaktyczny, or-
ganizacyjny a przede wszystkim w kształceniu kadr naukowych miał swoje 
źródło w dociekliwości naukowej, zaangażowaniu bez reszty w pracę i bezin-
teresowności. Profesor należał do pokolenia, które dojrzało po wojnie, miało 
zapał i chęci do stworzenia i zbudowania nowego życia dla siebie i innych. 
Charakteryzowała go błyskotliwość w myśleniu, upór w pracy, rzetelność 
naukowa i pasja odkrywania nowych i nieznanych prawd. Tym zarażał swo-
ich współpracowników i podwładnych. Jego seminarium magisterskie uzna-
wane było za trudne i wymagające, dlatego współpracę z nim podejmowali 
tylko ludzie o podobnym charakterze. Na pierwszym miejscu stawiał suk-
cesy naukowe, natomiast nigdy nie przywiązywał zbyt dużej wagi do dóbr 
materialnych i komercyjnego wykorzystywania osiągnięć naukowych. Jego 
niekwestionowana życzliwość łączyła się ze stawianiem wysokich wymagań 
nie tylko naukowych, ale również etycznych. Sam był dla współpracowników 
uosobieniem rzetelności, sprawiedliwości i autorytetu, płynącego z wiedzy, 
kultury osobistej, sposobu bycia i tak niedocenianej obecnie etyki zawodowej. 

Profesor był też przystojnym ciemnowłosym mężczyzną, obiektem 
westchnień wielu studentek i młodych asystentek. Sam kiedyś wspominał, 
że na seminarium magisterskie zapisała się do niego wyjątkowo atrakcyjna 
studentka – blondynka. Profesor obawiał się, że jej walory naukowe nie są 
najwyższego lotu, ale potem zmienił zdanie stwierdziwszy, że nie zawsze dow-
cipy o blondynkach są zgodne z prawdą. Napisała trudna pracę magisterską 
z wyróżnieniem, o czym z dumą nas poinformował. 

Na koniec kilka słów o Uniwersytecie Szczecińskim w oczach Profesora. 
Jako rektor Politechniki Szczecińskiej marzył i mówił o tym wielokrotnie 
współpracownikom, że chciałby w przyszłości zostać rektorem Uniwersytetu 
w Szczecinie. Niestety, niesprzyjające okoliczności sprawiły, że nie mogło do 
tego dojść. Profesor upatrzył sobie nawet budynek przy ul. Mickiewicza 69, 
należący obecnie do WNEiZ, jako przyszły rektorat uniwersytetu. Ograni-
czenia finansowe, a potem zawirowania polityczne uniemożliwiły realizację 
Jego marzeń w latach 70. XX wieku. Być może dlatego z takim zapałem two-
rzył po roku 1981 nowy ośrodek naukowy w Toruniu. 

Stefan Grzesiak 
Wychowanek prof. Zygmunta Zielińskiego
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Bronisław Żymeła
(1926–2012)

Bronisław Żymeła – rodowity Ślązak urodzo-
ny w Tarnowskich Górach. Po drugiej wojnie 
światowej przybył do Szczecina, gdzie rozpoczął 
studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekono-
micznej. Po ich ukończeniu podjął pracę na ma-
cierzystym Wydziale jako asystent w Katedrze 
Ekonomiki i Organizacji Transportu. 

Po Październiku 1956 roku należał do gru-
py inicjatorów odnowy w rządzącej partii i pań-
stwie. Do grona reformatorów ustrojowych 
należeli także ówcześni młodsi pracownicy 
naukowi byłej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 
która znalazła się w strukturach Politechniki 
Szczecińskiej: Wit Drapich, Stanisław Rychlik, 
Zdzisław Łaski, Włodzimierz Mozel, Stanisław 
Drozd. Odwilż polityczna po pamiętnym Paź-
dzierniku 1956 roku skłoniła ich do przyjęcia 
odpowiedzialnych funkcji partyjnych i pań-
stwowych na Pomorzu Zachodnim. Liderem 
szczecińskich przemian społeczno-gospodar-
czych został Wit Drapich, który był posłem na 
Sejm czterech kadencji, a także wiceministrem 
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w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Wojewodą Krakowskim 
i I Sekretarzem KW PZPR w Krakowie. 

Bronisław Żymeła po Październiku 1956 roku pełnił funkcję sekretarza 
Komitetu Miejskiego PZPR w Szczecinie.

Okres odwilży skończył się wkrótce po objęciu przez Władysława Go-
mułkę funkcji I Sekretarza KC PZPR. Konsekwencją nowego, twardego kur-
su w działaniach PZPR stały się nominacje na kierownicze stanowiska – do 
Szczecina trafił typowy „aparatczyk” partyjny Antoni Walaszek, który pełnił 
funkcję I Sekretarza KW PZPR w latach 1960–1971, czego skutkiem było 
odsunięcie od władzy partyjnej i państwowej młodych intelektualistów. Jed-
ni z nich wrócili do pracy na uczelniach wyższych Szczecina, inni trafili do 
powstałej w 1968 roku Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR 
w Warszawie w celu podjęcia studiów doktoranckich; wśród nich był także 
Bronisław Żymeła. WSNS jako państwowa uczelnia niepubliczna kształci-
ła przyszłe kadry partyjne i pracowników państwowych w duchu założeń 
marksizmu. 

Bronisław Żymeła po ukończeniu WSNS w Warszawie w latach 60. 
XX wieku wrócił do Szczecina i podjął pracę w Katedrze Ekonomiki i Orga-
nizacji Transportu Samochodowego Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 
Politechniki Szczecińskiej na stanowisku adiunkta. Katedrą początkowo kie-
rował prof. Marian Madejski, a następnie profesor Jerzy Wolszczan. 

Rozpoczęte studia doktoranckie na WSNS skończyła rozprawa doktor-
ska Ekonomiczne przesłanki koncentracji ciężarowego taboru samochodowego 
przeprowadzona na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Poli-
techniki Szczecińskiej w 1970 roku, co stało się podstawą nadania Bronisła-
wowi Żymele stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych. 

Znaczącym dorobkiem naukowym dr Bronisława Żymeły jest współ-
autorstwo podręcznika akademickiego Ekonomika transportu samochodowego 
(współautorzy: Przemysław Małek i Waldemar Grzywacz) oraz wiele publika-
cji z dziedziny ekonomiki transportu samochodowego. 

Bronisław Żymeła prowadził liczne prace naukowo-badawcze na rzecz 
praktyki gospodarczej, a zwłaszcza dla przedsiębiorstw transportu samocho-
dowego. Na uwagę zasługuje Jego współpraca z przedsiębiorstwami trans-
portu samochodowego resortu górnictwa, służąca zmianom ekonomicznym 
i organizacyjnym na miarę ówczesnych uwarunkowań społecznych i gospo-
darczych. Z Jego inicjatywy wielu pracowników przedsiębiorstw transportu 
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samochodowego w Polsce (PKS, Transbud, PTHW, Transgór, STW i in-
nych) podejmowało i kończyło zaoczne studia wyższe na Wydziale Inżynie-
ryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej. 

Aktywność naukowa i dydaktyczna stanowiły podstawę do mianowa-
nia go docentem w Politechnice Szczecińskiej. Wydaje się jednak, że praca 
naukowa nie była Jego podstawowym powołaniem. Raz połknięty w latach 
50. XX wieku bakcyl polityki pozostał w nim na zawsze. Stąd wynikały Jego 
zabiegi i starania o pełnienie funkcji I Sekretarza Komitetu Uczelnianego 
PZPR w Politechnice Szczecińskiej. Funkcję tę pełni z pasją i pełnym odda-
niem w latach 60. XX wieku. 

Przełom społeczno-gospodarczy w 1980 roku przyjął Bronisław Żymeła 
z pewną rezerwą. W latach 80. XX wieku opuścił akademickie środowisko 
ekonomiczne Szczecina i udał się na Śląsk, gdzie podjął pracę w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Katowicach, w Instytucie Ekonomiki Transportu. 
Po osiągnięciu wieku emerytalnego wrócił do Szczecina, a właściwie do ulu-
bionych jezior Drawskich i Wyspy Bielawy na jeziorze Drawsko koło Cza-
plinka. 

Docent Bronisław Żymeła był pracownikiem dydaktycznym bardzo 
lubianym przez studentów, z którymi umiał nawiązywać bardzo bliskie kon-
takty. Miał zawsze komplet studentów na seminariach dyplomowych i magi-
sterskich. Często prowadził praktyki dyplomowe dla studentów w przedsię-
biorstwach transportu samochodowego, pomagając w pracach badawczych 
i zdobywaniu materiałów empirycznych. Wielu Jego absolwentów pełni kie-
rownicze stanowiska w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. 

Jego perfekcyjna znajomość języka niemieckiego zadecydowała o tym, 
że kierował pierwszą studencką praktyką zagraniczną w NRD w 1954 roku. 
Nieliczna grupa uczestników owej praktyki miała opiekunów rekrutujących 
się nie tylko z pracowników Wyższej Szkoły Transportu w Dreźnie, ale także 
specyficznych opiekunów ideologicznych, którzy skrzętnie notowali wszyst-
kie wypowiedzi i gromadzili je w czarnej teczce. Opiekun potrafił tak za-
działać, że stały się one bezużyteczne dla mocodawców. W pamięci pozo-
stała także Jego wykładnia parzenie kawy w stylu niemieckim (tzw. duenner 
Buegel brettkaffee), polegająca na polewaniu wrzątkiem umocowanego no-
żem ziarenka kawy na prasowalnicy. 

Początek lat 70. minionego wieku to okres tzw. małej stabilizacji w Pol-
sce, czego jednym z przejawów była chęć posiadania własnego samochodu 
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osobowego. Możliwości nabycia samochodu osobowego były wówczas nie-
zwykle ograniczone, co oznaczało bądź uzyskanie tzw. talonu na zakup sa-
mochodu, bądź zapis w kolejce oczekujących kilka lat na kupno pojazdu, któ-
ry w pewnym okresie ustalano alfabetycznie. Pan Bronisław, mimo że miał 
nazwisko zaczynające się na Ż, potrafił załatwić zakup samochodu przed 
tymi, których nazwisko zaczynało się na A. 

Grupa profesorska nabywała wówczas Fiaty 125p lub Wartburgi, nato-
miast adiunkci – Syrenki lub Trabanty. Znany był wówczas w naszym środo-
wisku zakład zawarty między jednym z profesorów posiadającym Fiata 125p 
a Bronisławem Żymełą, właścicielem Trabanta 601, który polegał na tym, że 
dystans z Koszalina do Szczecina (w Koszalinie WIET prowadził studia za-
oczne) właściciel Trabanta pokona w krótszym czasie od kierującego Fiatem. 
Profesor w celu wyrównania szans dał Trabantowi 5-minutowe fory, ale był 
niezwykle zdziwiony, że nie zdołał przed Szczecinem wyprzedzić Trabanta, 
którego prowadził mistrz kierownicy Bronisław Żymeła. Nasz trabantowy 
bohater poczynił na trasie prosty zabieg, a mianowicie tuż za Koszalinem za-
trzymał się w przydrożnym lesie, skąd obserwował śmigającego chyżo Fiata. 
Takim spryciarzem życiowym był nasz docent. 

Żałujemy bardzo, że nie dane nam było uczestniczenie w Jego uroczy-
stościach pogrzebowych, które odbyły się w ścisłym gronie rodzinnym. 

Docent dr Bronisław Żymeła pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej 
pamięci. 

Sit Tibi terra levis! 
 Hubert Bronk 
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