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Od redakcji
Drodzy Studenci,
Koleżanki i Koledzy,
Skaldowie śpiewali „Wiosna – cieplejszy wieje wiatr, wiosna – znów nam ubyło lat”.
Śmiało możemy nucić już ten utwór wraz z nimi!
Studenci, czy podczas sesji egzaminacyjnej wszystko poszło dobrze? Jeżeli tak, to przed
nami wspaniałe miesiące z coraz mocniej grzejącym słońcem. To również czas nowych decyzji i wyzwań! Nie ma na co czekać! Realizujmy się i spełniajmy swoje marzenia.
Wraz z rozpoczynającą się wiosną oddajemy w Wasze ręce kolejny, piąty już numer
naszego czasopisma. Tym razem przeczytacie u nas o praktykach absolwenckich w Brukseli
i Studenckim Klubie Turystycznym US. Po raz kolejny nie zabrakło miejsca dla naszych utalentowanych studentów. W działach „Student z pasją” i „Strefa Muzyki” siłę kobiet udowadniają: Alicja Czarnowska i Beata Romanowska.Poza tym znajdziecie u nas wiele informacji
o ciekawych kołach naukowych oraz kolejne recenzje w ramach działu „Krytycznym okiem
studenta”. Piszemy również o podróżach i studenckim życiu.
Ponownie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z naszym czasopismem!
Udanej lektury! Udanej wiosny!
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Przemysław Pietrzak
Wydział Prawa i Administracji US

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

Jak MUN to tylko
w Nowym Jorku!
P

rofessional Certificate in World Politics
& International Negotiation było pięciodniowym programem obejmującym trzy dni
spotkań z ludźmi świata dyplomacji (urzędnikami ONZ, dyplomatami Unii Europejskiej przy ONZ, a także innymi ekspertami)
oraz symulację obrad ONZ (w tym przypadku Economic and Financial Council), który
miał miejsce w dniach 22–28 lipca 2018 roku
w Nowym Jorku.
Tematyka spotkań była różnorodna. Rozmawiano o organizacjach pozarządowych
i ich znaczeniu we współczesnym świecie,
pomocy udzielonej przez nie po tragicznych
wydarzeniach z 11 września 2001 roku,
potrzebie rozumienia różnic kulturowych
w dialogu międzynarodowym czy specyfice
pracy przedstawiciela organizacji międzynarodowej. Najczęściej padały pytania o to, jak
w momencie, gdy jako pracownicy możemy
zostać oddelegowani do pracy w odległych
zakątkach świata, połączyć życie prywatne
z zawodowym.

Portret pierwszego Sekretarza Generalnego ONZ,
fot. archiwum prywatne

Czym jest Model United Nations?
Sama symulacja obrad o dbyła się
w dniach 26–27 lipca. Przez dwa dni uczestnicy mieli możliwość dyskutowania w salach ONZ na temat dostępu do czystej wody.
Zgodnie z przyjętymi zasadami obowiązy-

4

wać musiały Rules of Procedure, czyli okre- MUN, a także – niepowtarzalna okazja do
ślone reguły procedowania.
zwiedzenia niedostępnych dla wycieczek
pomieszczeń ONZ. W trakcie pobytu udało
Mimo wspólnego celu doszły do głosu mi się także przejść większość Central Parinteresy narodowe, co przejawiło się w po- ku (jest naprawdę ogromny!), zobaczyć stowstaniu dwóch bloków – „afrykańskiego” jący w nim pomnik Władysława Jagiełły
oraz „chińskiego”. Mimo tego, że delegaci nie oraz udać się do Jersey City, aby odwiedzić
zawsze zgadzali się co do proponowanych przeniesiony Pomnik Katyński. W trakcie
rozwiązań, nie przeszkodziło to w wieczor- pobytu udało mi się przez chwilę przysłunych integracjach czy też wspólnym pozna- chiwać obradom Rady Bezpieczeństwa.
waniu miasta w wolnym czasie.
Dużą satysfakcję dawało mi już samo znalezienie się w miejscu, które w ciągu ostatnich
Ciekawe i ważne doświadczenie
kilku dziesięcioleci wielokrotnie znajdowało
Uczestnictwo w symulacji obrad było się w centrum zainteresowania świata np.
ciekawym doświadczeniem. Dla mnie było w czasie kryzysu kubańskiego.
to podwójne przeżycie: był to mój pierwszy

Wnętrze budynku Europa, jednego z trzech budynków Rady, fot. archiwum prywatne

Jak zaznaczono w trakcie spotkań, ONZ
jako organizacja międzynarodowa, neutralna cieszy się ogólnym zaufaniem i w związku z tym jej istnienie jest czynnikiem sprzyjającym zażegnywaniu konfliktów.

Więcej informacji:
www.fwwmun-nyc.org
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Przemysław Pietrzak
Wydział Prawa i Administracji US

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

Praktyki w Brukseli
P

raktykę absolwencką w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej
odbywałem w czerwcu i lipcu 2018 roku.
Warunkiem koniecznym jej realizacji było
wcześniejsze odbycie praktyki absolwenckiej
w Wydziale Koordynacji Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe lub europeistyka),
-- kopii certyfikatu lub zaświadczenia potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
-- kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej
lub oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Jak dostać się na praktyki w Brukseli?
Aby zakwalifikować się na praktyki, należało zostać wybranym przez komisję po do- Jakie zadania czekają na praktykantów?
starczeniu niezbędnych dokumentów, m.in.: Do moich zadań w czasie praktyk należało:
-- życiorysu,
-- przygotowywanie stanowisk związa-- oświadczenia o nieskazaniu prawomocnych z prowadzeniem negocjacji instrunym wyrokiem za umyślne przestępstwo
mentów, w zakresie których Ministerstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Sprawiedliwości pełni wiodącą rolę,
-- kopii dokumentów potwierdzających
-- aktywne reprezentowanie Ministerstwa
wykształcenie oraz dokumentów potwierSprawiedliwości w bieżących pracach,
dzających status studenta wskazanego
-- przygotowywanie analiz na potrzew ogłoszeniu kierunku (absolwenci szkoby prowadzenia bieżących negocjacji,
ły średniej będący jednocześnie studenw szczególności w zakresie prawa karnego
tami IV lub V roku jednolitych studiów
europejskiego, prawa restrukturyzacyjnemagisterskich na kierunku prawo lub
go i upadłościowego, prawa spółek, prawa
absolwenci studiów licencjackich będący
właściwego.
jednocześnie studentami I lub II roku uzupełniających studiów magisterskich na
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Osobiste wrażenia z pobytu
Praca w Stałym Przedstawicielstwie była
niezapomnianym przeżyciem. Miałem możliwość m.in. uczestniczenia w posiedzeniach
grup roboczych, poznania realiów procesu
negocjacyjnego w toku prac prawodawczych, a także – doświadczenia codzienności placówki zagranicznej czy też organizacji pracy w okresie zmiany prezydencji.
Zmiana prezydencji ma miejsce co pół roku,
w związku z tym uzyskanie skierowania
w tym okresie było wyjątkowym doświadczeniem.

Ponadto praca w środowisku międzynarodowym oraz mieszkanie przez dłuższy
czas za granicą było czymś, co z pewnością
wpływa pozytywnie na doświadczenie życiowe.
Polecam każdemu podejmowanie praktyk – czy to w Brukseli, czy to w innych
miejscach. Okres studiów jest najlepszy do
pozyskiwania nowych doświadczeń, a jak
wiemy – do odważnych świat należy!

Więcej informacji:
www.bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/oferty-pracy/praktyki-absolwenckie/

Gabriela Pawłowska
Wydział Filologiczny US

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ

Camp America: Dalszy ciąg
mojej przygody
P

rzepiękne melodie w języku hebrajskim
umilały nam czas podróży, której efektem końcowym miał być nasz trzymiesięczny pobyt na campie. Ciekawość? Przeraże-

nie? Ekscytacja? Tak, naprawdę trudno jest
określić, jakie emocje towarzyszyły nam
podczas półgodzinnej drogi. Zapraszam na
dalszy ciąg mojej opowieści!
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Zaczęłyśmy rozmowę z naszymi „przewodniczkami” i – aby przełamać pierwsze
lody – postanowiłyśmy poruszyć szereg tematów, które budziły nasze zainteresowanie. Jak się później okazało, pytania, które
zadawałyśmy, albo bardzo mijały się z prawdą, albo były banałem.
Zmiana klimatu i strefy czasowej
Zmiana klimatu, połączona z podróżą
i emocjami, zaczęły dawać się we znaki,
a tzw. jet lag, czyli zespół nagłej zmiany strefy czasowej, pokazał swoje oblicze… Zawsze
zastanawiałam się, jakie odczucia będą mi
towarzyszyły przy całkowitej zmianie czasu.
Powiem Wam szczerze, że z całej wycieczki,
to ja poradziłam sobie z tym najgorzej. Senność w dzień, brak snu w nocy i tak przez
trzy dni od momentu przyjazdu.
Mój czas kompletnie się rozregulował,
ale może dzięki temu tak dzielnie zniosłam
pierwsze dni w nowym miejscu. Wiecie, jak
to jest: człowiek senny, ospały, mniej kontaktuje, a przez to uczucia są stłumione, także
można powiedzieć, że jet lag był moją naturalną barierą ochronną.

Fot. archiwum prywatne

Przedsmak amerykańskiej kultury
Wracając do naszej podróży… Muszka
i Rivka postanowiły pokazać nam przedsmak amerykańskiej kultury. Zapewne wiedziały, że w miejscu, do którego zmierzamy,
raczej nie będziemy miały szans na obcowanie z nią, z całą pewnością nie za często, więc
miło z ich strony, że postanowiły dać nam
mały smak Ameryki.
Jakie fastfoody mamy w Polsce? McDonald’s, KFC, Burger King… Tak więc
w Stanach jest to samo, z tym że najpopularniejszym z nich jest knajpa Wendy’s! Uwielbiana przez miliony Amerykanów, stała się
głównym miejscem spędzania czasu w porze
lunchu. Aby być bardziej światowe, i my jadłyśmy w tamtym miejscu. Ogromne porcje,
ogromne napoje kontra małe polskie żołądki… To była trudna bitwa, ponieważ naprawdę trudno ugasić pragnienie napojem,
który jest pięć razy słodszy niż nasza coca-cola, a najmniejszy rozmiar przypomina
nasz największy. Energii nam nie brakowało, to muszę przyznać – cukier spełniał swoją
rolę w stu procentach.

Słynne auto jako mistrz pierwszego planu, w tle ja i Sophie pomagamy wnosić
krzesła, fot. archiwum prywatne

Ścianka wspinaczkowa po spotkaniu
z ogrodnikiem, fot. archiwum prywatne
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Pierwsze wrażenia z pobytu na campie
Ahoj przygodo! Dojechałyśmy na camp!
Całe, zdrowe i… kompletnie zaskoczone.
Nasz camp był malutki, a przynajmniej taki
się wydawał w porównaniu do campów,
które miałyśmy okazję widzieć w broszurach informacyjnych. Cała posiadłość obejmowała ok. piętnastu domków letniskowych, bez ogrzewania (pewnie myślicie,
po co o tym wspominam, ale uwierzcie, że
to będzie istotne), jezioro, pustą i zarośniętą ściankę wspinaczkową, trzy huśtawki
i opuszczoną halę, która służyła również za
teatr. Wow!

przeciskając się przez drzewa, które oplatały również wspomnianą wcześniej ściankę wspinaczkową. Gdzieś między jeziorem
a domkiem nr 12 zrozumiałyśmy, że dalsza
jazda jest bezsensu i postawiłyśmy na siły
swoich nóg. Pierwszego dnia pobytu miałyśmy wyznaczone następujące zadania:
1. poznać otoczenie,
2. poznać szefa,
3. pomóc w ewentualnym sprzątaniu.

Niestety, nasz szef trzymał nas w niepewności do późnych godzin wieczornych.
Okazało się, że nie mógł przyjechać i dzień
orientacyjny będzie przedłużony do jutra.
Z radością poszłyśmy spać, choć widok, któDacie wiarę, że przy tak małej po- ry zastałyśmy w domku, daleko odbiegał
wierzchni, zaproponowano nam przejażdżkę od standardów, jakie również widziałyśmy
samochodem wokół obiektu? Otóż to… Wte- w broszurach informacyjnych.
dy zrozumiałyśmy, jak leniwi potrafią być
Amerykanie, ale… skorzystałyśmy z okaZdecydowanie przestałam wierzyć
zji i – nie wiedząc czemu – pojechałyśmy w ulotki.
autem, które ledwo co dawało sobie radę,

Jezioro, które otaczało nasz camp, fot. archiwum prywatne
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Alicja Remiszewska
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

STUDENCKIE ŻYCIE

Wykorzystanie perspektyw
rozwoju szansą na rynku pracy

W

śród inicjatyw podejmowanych na
naszym uniwersytecie zapoznać możemy się z szerokim wachlarzem konferencji,
szkoleń, warsztatów, działaniami kół naukowych, organizacji studenckich oraz możliwościami rozwoju ścieżki zawodowej, jakie dają
nam chociażby staże organizowane przez
Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu
Szczecińskiego. A to tylko część atrakcji oferowanych przez uczelnię.

przydatne podczas ubiegania się o stypendium rektora. To również możliwość rozwoju, poznanie równie zakręconych ludzi jak
my oraz rozwój kompetencji miękkich. Może
i sama nazwa ,,koło naukowe” bądź ,,organizacja studencka” trochę odstrasza i brzmi
passe, jednak warto zaangażować się i robić coś więcej poza samym studiowaniem.
Członkowie tych organizacji zajmują się
m.in. organizacją konferencji, warsztatów,
publikacją artykułów oraz realizacją inteTo nie tylko punkty!
resujących projektów na rzecz społeczności
Działalność w kołach naukowych i orga- akademickiej i środowiska lokalnego.
nizacjach studenckich to nie tylko punkty

Fot. Alicja Remiszewska

10

Działalność w nich to świetna okazja do
rozwoju własnej sieci networkingu, która
może okazać się przydatna w dorosłym życiu. Należy pamiętać również, że poza ciężką
pracą jest to również świetna zabawa, nowe
znajomości oraz doświadczenie w realizacji
projektów.

konferencji i myślisz, że prelegentami są tylko doświadczeni specjaliści – to nie ma nic
bardziej mylnego! Ty też możesz mieć swoje
,,5 minut”, przezwyciężyć strach oraz wpłynąć na rozwój nauki w wybranym przez
Ciebie obszarze zainteresowań. Oczywiście
sam udział w konferencji i późniejsza publikacja wiążą się z ogromnym nakładem praKonferencja – tylko dla wybitnych?
cy, czasu i poświęceniem, ale zapewniam, że
Jeżeli kiedykolwiek byłeś uczestnikiem warto.

Fot. Alicja Remiszewska

Praca? Po co – przecież studiuję!
Studenckie życie to (poza nauką i zabawą) najlepszy czas na rozwój osobisty i zdobycie doświadczenia. Czasami szkołą życia
dla ludzi aktywnych jest działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, jednak warto pochylić się również nad
doświadczeniem związanym z kierunkiem
kształcenia bądź realizacją postanowień (nawet tych noworocznych).

Idealnym rozwiązaniem dla studentów
ostatnich lat studiów, czyli osób wchodzących na rynek pracy, są staże i praktyki
zawodowe oferowane przez Akademickie
Biuro Karier US (www.abk.univ.szczecin.
pl). Dzięki nim wykorzystasz wiedzę zgromadzoną w okresie studiów oraz nawiążesz
kontakty przydatne na rynku pracy. Era
parzenia kawy przez praktykantów już się
skończyła, dlatego nie jest to tylko kolejna
pozycja w CV!
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Dr Agnieszka Szlachta
Wydział Filologiczny US
Alicja Remiszewska
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

STUDENCKIE ŻYCIE

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie
– Strefa Kultury Studenckiej US

C

hcielibyście ciekawie spędzić czas, rozwijając swoje pasje, nawiązując nowe
kontakty i świetnie się przy tym bawiąc?
Nie musicie szukać daleko! Wystarczy zapoznać się z ofertą Strefy Kultury Studenckiej
Uniwersytetu Szczecińskiego, w której każdy znajdzie coś dla siebie. A co jeśli jednak
w szerokim wachlarzu możliwości nie odnajdziesz swojego miejsca? Możesz je tutaj
stworzyć!
Kevin nie siedzi sam w domu!
Strefa Kultury Studenckiej US współorganizuje wydarzenia kierowane do studentów. Masz pomysł na ciekawą inicjatywę?
Zgłoś się do Strefy Kultury Studenckiej US
i omów możliwości jej realizacji.
popcornem i grzanym winem – wyjaśnia
Alicja Remiszewska. – Atrakcją był również
Szukasz inspiracji? W grudniu wspólnie święty Mikołaj, z którym można było wyz Samorządem Wydziału Nauk Ekonomicz- konać pamiątkową fotografię. Gwoździem
nych i Zarządzania US zorganizowano „Mi- programu było rozwalanie piniaty – bałwakołajki z Kevinem” w Klubie Studenckim na! Następnie wzięliśmy udział w dyskotece
Pralnia. – To był wieczór kinowy ze znany- mikołajkowej.
mi wszystkim filmami z Kevinem, ciepłym
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Fot. Alicja Remiszewska

Czas postawić pierwsze taneczne kroki
W każdy poniedziałek o godz. 19.00
w sali teatralnej w budynku przy ul. Szwoleżerów 18a odbywają się warsztaty taneczne.

Uczestniczą w nich zarówno studenci, jak
i absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego.
W ramach zajęć prowadzona jest nauka tańca towarzyskiego.

Fot. Alicja Remiszewska

Na ukulele i gitarze grać każdy może…
A jeśli to raczej w tworzeniu muzyki
widzisz swoją pasję, skorzystaj z warsztatów… gry na ukulele. Zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek o godz. 20.00 w Klubie Studenckim Pralnia (al. Bohaterów War-

szawy 75). Osobą prowadzącą zajęcia jest
gitarzysta zespołu Chorzy – Bartłomiej Orłowski. Możesz przyjść z własnym ukulele
lub wypożyczyć instrument od organizatorów. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy:
sks@usz.edu.pl.
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Fot. Alicja Remiszewska

Jeśli jednak wolałbyś nauczyć się grać
na bardziej klasycznym instrumencie, to
Strefa Kultury Studenckiej zaprasza na
lekcje gry na gitarze. Zajęcia odbywają się
w każdy poniedziałek o godz. 18.30 również
w Klubie Studenckim „Pralnia”, prowadzi
je Kacper Beń. Organizatorzy wypożyczają
nieodpłatnie gitary na czas trwania warsztatów. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy:
sks@usz.edu.pl.

Koła naukowe i teatry studenckie
Strefa Kultury Studenckiej US wspiera również działalność kół naukowych
i teatrów w realizacji swoich projektów
i pozyskaniu środków. Za nami m.in. liczne
premiery spektakli Teatru Nie Ma (w ubiegłym miesiącu „Gra w dziobanego”, „Łowy”).
Wszystkie przedstawienia odbywają się
w sali teatralnej przy ul. Szwoleżerów 18a.
Wstęp jest bezpłatny.
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Jakim miastem akademickim jest Szczecin?
Obecnie w Strefie Kultury Studenckiej
US trwają przygotowania do konferencji na
temat: ,,Jakim miastem akademickim jest
Szczecin?”. Debata będzie miała na celu określenie możliwości rozwoju zarówno studentów, jak i absolwentów, jakie daje im miasto
KULTURA MUZYKA

(m.in. dom dla studenta, kredyty, praca po
studiach, projekty dokształcania i NGO, inne
dodatkowe aktywności).
Konferencja planowana jest na maj 2019
roku.

WARSZTATY WYSTAWY SPEKTAKLE EVENTY

Dołącz do
Strefy Kultury Studenckiej
Uniwersytetu Szczecińskiego

www.sks.usz.edu.pl
tel. 91 444 26 14
Grasz w zespole, śpiewasz, tańczysz
a może masz ciekawy pomysł na event?
Chcesz zrealizować swój projekt i pokazać go innym?
Jesteśmy dla Ciebie!
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Bartosz Nowak
Wydział Humanistyczny US

STUDENCKIE ŻYCIE

Zwiedzaj świat i odkrywaj siebie
ze Studenckim Klubem Turystycznym US!

S

tudencki Klub Turystyczny US działa
przy Strefie Kultury Studenckiej US. Powstał z inicjatywy studentów we wrześniu
2017 roku. Grupa zorganizowała już wyjazd
do Pragi czy Berlina. I Ty możesz do nich dołączyć! To naprawdę proste.
Główną ideą Studenckiego Klubu Turystycznego US jest poznawanie tradycji i kultur różnych zakątków Polski i świata. Dzięki
wyjazdom w różne miejsca studenci mają
okazję odkrywać nowe tereny oraz przeżywać niezapomniane przygody. Opiekunem
klubu jest mgr Paweł Cichecki.

styka na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki
Usług US oraz na Wydziale Nauk o Ziemi
US. – Chcemy rozbudzić w studentach chęć
poszukiwania, odkrywania – wyjaśnia Alicja Remiszewska.

Klub zorganizował w tym roku akademickim wyjazd do Pragi i do Berlina na
SKT US współpracuje z kołami naukowy- Jarmark Bożonarodzeniowy oraz konkurs
mi zrzeszającymi studentów kierunku tury- fotograficzny.

Fot. www.facebook.com: Studencki Klub Turystyczny US
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Zgodnie z założeniami twórców klub nie
ma być „sztywną” organizacją. Istnieje po to,
aby wspólnie podróżować, zdobywać nową
wiedzę i doświadczenia. – W planach na ten
rok mamy majówkę w Pradze, spływ kajakowy oraz wycieczkę z gitarą po Karkonoszach

na początku czerwca – dodaje mgr Paweł Cichecki.
Członkiem klubu może zostać osoba posiadająca status studenta lub absolwenta
Uniwersytetu Szczecińskiego.

Fot. Alicja Remiszewska

Studencie, chcesz do nich dołączyć? Nawiązanie kontaktu z SKT US jest naprawdę proste. Informacje o bieżących wydarzeniach są dostępne na facebookowej stronie Studenckiego Klubu Turystycznego US:
www.facebook.com: Studencki Klub Turystyczny US
Jeśli masz pomysł na wycieczkę, rajd pieszy czy rowerowy, a może górską wędrówkę
z gitarą – skontaktuj się z klubem przez powyższą stronę!
Daj się porwać niezapomnianym emocjom, nie czekaj i zgłoś się do klubu!
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Dr Katarzyna Kazojć – opiekun
Koła Naukowego Biznes Innowacje Networking
Alicja Remiszewska
Koła Naukowego Biznes Innowacje Networking
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

STUDENCKIE ŻYCIE

(U)czynili dobro śmiechem
– Suchar Event
T

egoroczna druga edycja Suchar Event
przyniosła jeszcze więcej dobrego niż
oczekiwano. Celem akcji organizowanej
przez członków Koła Naukowego Biznes
Innowacje Networking działającego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
US była zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
A to wszystko w dość nietypowy sposób, ponieważ zarówno studenci, jak i opiekun koła
postawili na… opowiadanie ,,inteligentnych”
dowcipów, zwanych sucharami.
Dlaczego suchary?
Założenie było takie, że wydarzenie ma
łamać schematy. Duża część akcji charytatywnych opiera się na poruszeniu odbiorców trudną sytuacją potrzebujących. Opowiada się ich smutną historię, przedstawia
trudną sytuację. To mobilizuje ludzi do wpłat
i wsparcia.

Podczas jednego ze spotkań koła naukowego, na którym ustalane były założenia
akcji, opiekun koła dr Katarzyna Kazojć zadała nam pytanie czy gdybyśmy byli ciężko
chorzy, znajdowali się w trudnej sytuacji, to
czy chcielibyśmy, aby ktoś rozpowszechniał
o tym informacje, udostępniał nasze zdjęcia.
Zdaliśmy sobie sprawę, że większość osób
potrzebujących godzi się na to z konieczności, bo przecież nie jest łatwo i przyjemnie
mówić o tym, co złego nas spotkało. Tak
zrodziło się założenie, że chcemy, aby motywacją do wpłat nie była reakcja na ból i cierpienie, ale żeby całkiem odwrotnie był nią
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właśnie śmiech – mówi Oliwia Musiałowska, prezes koła.

Zasady zabawy były proste, należało:
1. dokonać wpłaty (min. 20 zł) na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych,
2. nagrać filmik, opowiadając swojego suchara,
3. nominować trzy osoby, które miały wykonać to samo zadanie.

Łamanie schematów
Kolejnym elementem łamania schematów było zaplanowanie atrakcji, jakie miały doprowadzić do zebrania jak najwyższej
kwoty podczas samego wydarzenia. Studenci zauważyli, że często w mniejszych akcjach
charytatywnych organizowane są licytacje,
podczas których zlicytowane przedmioty,
vouchery przekazywane są za niższe kwoty
niż ich realna wartość. Postanowiono więc,
że podczas wydarzenia licytacji poddane
zostaną przedmioty o bardzo niskiej wartości, licząc na to, że większe znaczenie będzie
miała sama idea wsparcia celu.

Członkowie koła naukowego przygotowali film, w którym wyjaśnili zasady zabawy i nominowali trzy pierwsze osoby. Był to
Piotr Krzystek – prezydent Szczecina, Kinga
Krzywicka – Prezes Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz dr Katarzyna Kazojć – opiekun koła.

Oczekiwany efekt został osiągnięty. Publiczność świetnie bawiła się podczas licytacji 1 kg ziemniaków, który osiągnął wartość
50 zł, 1 sztuki cebuli, która została wylicytowana za kwotę 35 zł czy kartonu, w który wjechała Hanka z M jak Miłość, za który
wrzucono do puszki 55 zł.

Wszystkie osoby nominowane podjęły
wyzwanie, opublikowały film z sucharem
i nominowały kolejne osoby. Zabawny charakter akcji spotkał się z pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem zarówno
ze strony studentów, jak i pozostałych internautów.

#SucharChallenge
Wydarzenie Suchar Event było poprzedzone akcją #SucharChallenge. Została ona
wymyślona na wzór popularnej kilka lat
temu akcji Ice Bucket Challenge, mającej na
celu wpłaty na rzecz chorych na ALS, czyli
stwardnienie zanikowe boczne, w której
nakręcano i publikowano filmy pokazujące
wylewanie na siebie kubła zimniej wody.

W akcji #SucharChallenge wzięli udział
politycy, aktorzy, sportowcy oraz osoby ze
świata biznesu. Wśród opublikowanych
filmików można wysłuchać żartu m.in.
Bartosza Arłukowicza – posła na Sejm RP,
Arkadiusza Marchewki – posła na Sejm
PR, Przemysława Kazanieckiego – wokalisty zespołu Tragarze, Waldemara Kulpy
– dyrektora Domu Kultury 13 Muz, Sylwii
Królikowskiej – trenerki biznesu, Michała
Kanarkiewicza – szachisty i autora książek,
Dariusza Majchrzaka – aktora, Olka Różanka – wokalisty zespołu Chorzy, Piotra Liska
– mistrza Europy w skoku o tyczce, Marcina
Lewandowskiego – lekkoatlety, Marka Kolbowicza – mistrza świata w wioślarstwie,

Dzięki viralowej akcji #SucharChallenge
zawrzało sucharami w Internecie! Uczestnicy sami zaczęli rozpowszechniać informacje
o akcji wśród swoich znajomych, głownie na
portalu Facebook.
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Anny Werblińskiej – siatkarki, Moniki Py- Warto się śmiać!
rek – lekkoatletki i wielu innych osób, które
Główne wydarzenie akcji odbyło się
wyrecytowały, a nawet wyśpiewały sucha- w klubie Hormon 12 grudnia 2018 roku.
ry.
Poprowadziła je szczecińska konferansjerka oraz zwyciężczyni plebiscytu Menadżer
Roku 2018, pani Daria Nowak.

Film z sucharem Piotra Krzystka, prezydenta miasta Szczecina,
fot. Natalia Szcześniak

Rywalizacja o puchar za suchar
fot. Natalia Szcześniak

Przybyłych na Suchar Event gości częstowano sucharkami,
fot. Natalia Szcześniak

Podczas wydarzenia miały miejsce nie
tylko licytacje przedmiotów (m.in. perfumy
Tani Armani, mini klocki Ligol, samolot z papieru), ale również – konkurs, dzięki któremu wybrano Mistrza Sucharów, czyli osobę
z publiczności opowiadającą najśmieszniejsze suchary w opinii kapituły, nazwanej
Lożą Sucharożerców. Wśród nagród dla
najbardziej aktywnych i skorych do rozbawienia gości wydarzenia uczestników był
Puchar za Suchar, talon na balon, toster czy
książka z sucharami.

Rozbawiona publiczność Suchar Eventu,
fot. Natalia Szcześniak

Do puszki wrzucono miliony monet i banknotów,
fot. Natalia Szcześniak
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Przeprowadzona akcja przyczyniła się do Kolejne inicjatywy
zasilenia konta hospicjum kwotą blisko 5000
Co teraz planują studenci Koła Naukowezł, co pokazuje, że warto było się śmiać!
go Biznes, Innowacje, Networking? Planowanie mają dawno za sobą i już organizują
Zebrana kwota pozwoliła na zakup kolejne ciekawe inicjatywy!
przez hospicjum dwóch koncentratorów
tlenu. Takie urządzenie pozwala na dostarSą w trakcie organizacji siódmej edycji
czenie do organizmu niezbędnego tlenu, je- plebiscytu dla firm społecznie odpowieśli organizm – ze względu na chorobę – nie dzialnych z województwa zachodniopojest w stanie samodzielnie regulować jego morskiego pn. „Równa Firma”, w którym co
dopływu. W schorzeniach onkologicznych roku nagradzają od 15 do nawet 25 firm dbakoncentratory znacznie poprawiają jakość jących o swoich pracowników, środowisko,
życia pacjenta, pozwalają na wzmocnienie otoczenie lokalne. Równocześnie pracują
organizmu, który potrzebuje siły do walki.
nad plebiscytem Menedżer Roku, w którym
po raz drugi wybiorą i nagrodzą najbardziej
Student potrafi
aktywne i skuteczne w działaniu osoby
Akcje przeprowadzoną przez studen- o wysokim potencjale menedżerskim, które
tów Koła Naukowego Biznes Innowacje mają znaczący wpływ na rozwój biznesowy
Networking podsumować można dwoma przedsiębiorstw na terenie województwa
słowami: student potrafi. O akcji było głośno zachodniopomorskiego. Do obu plebiscytów
w mediach społecznościowych i mediach angażują przedstawicieli otoczenia biznesu
tradycyjnych (radio, prasa), co pozwoli- aktywnie działających w regionie.
ło osiągnąć jeszcze jeden istotny efekt, nie
mniej ważny niż zebrana kwota pieniędzy:
Studenci działający w kole mają możliwiele osób usłyszało o Zachodniopomor- wość poznania ciekawych i wartościowych
skim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, wie- ludzi, doświadczenia pracy zespołowej częle wspomniało o tej organizacji. Być może ta sto pod presją czasu, przekonania się, jak
studencka akcja zachęci kogoś do podjęcia wygląda współpraca w tego typu wydaaktywności i organizacji innego wydarze- rzeniach, jakie działania należy podjąć, aby
nia, które pozwoli na wsparcie hospicjum osiągnąć zakładane efekty i wskaźniki oraz –
lub po prostu zwiększy świadomość ludzi, przede wszystkim – nauczenia się odpowieże właśnie tam mogą szukać wsparcia, jeśli dzialności za organizację działań, których zazaistnieje taka potrzeba.
sięg wykracza znacznie poza mury uczelni.

Kapituła i zwycięzcy II edycji Suchar Eventu
fot. Natalia Szcześniak
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Dominika Bębnowska
Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
Wydział Biologii US

STUDENCKIE ŻYCIE

Epidemia świątecznego pomagania

S

tudenckie Koło Naukowe Mikrobiologów
działa przy Katedrze Immunologii i Katedrze Mikrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją działalność
rozpoczęło na przełomie lat 1988/89 i prężnie
rozwija się po dzień dzisiejszy. Opiekunami koła są prof. dr hab. Wiesław Deptuła,
dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof.
US oraz dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof.
US. Oprócz rozwijania pasji do mikrobiologii
i immunologii oraz poszerzania wiedzy, studenci należący do SKN Mikrobiologów są zaangażowani również w działalność społeczną
i charytatywną.

Uczmy się pomagać!
Wydarzenie to miało na celu pomoc
ośrodkowi Opiekuńczo-Psychiatrycznemu
w Nowym Czarnowie. Wydawałoby się,
że całe przedsięwzięcie rozpoczęło się dość
skromnie – plakaty rozwieszone na ścianach
Wydziału Biologii US.

Początkowo darów było niewiele, jednak
wiara w magię Świąt Bożego Narodzenia nie
pozwoliła nam zwątpić w sukces. Kolejne
dni niosły ze sobą wciąż powiększającą się
liczbę osób, które udało nam się zarazić chęcią dzielenia się pomocą. W ten sposób przez
cały okres trwania naszej akcji udało się zeKażdy z nas rozpoczął 2019 rok w peł- brać niewyobrażalną dla nas ilość darów.
nej mobilizacji do realizacji noworocznych
postanowień. Jednak nie możemy posłać
Nie pozostało nam już wtedy nic innego,
w zapomnienie sukcesów minionego 2018 jak zapakować podarunki i przywdziać stroroku, gdyż nasze serca wciąż pozostają roz- je Świętego Mikołaja. Jako przedstawiciele
grzane przez akcję charytatywną „Epidemia naszego Koła wydelegowani zostali Rafał
świątecznego pomagania”, którą zorganizo- Hrynkiewicz – Przewodniczący SNK Mikrowaliśmy my – Studenckie Koło Naukowe biologów oraz Dominika Bębnowska – ZaMikrobiologów.
stępca Przewodniczącego SKN Mikrobiologów, towarzyszyła im również opiekun koła,
dr. hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof.
US.
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Fot. materiały organizatorów

Świąteczna wizyta
Do ośrodka udaliśmy się w piątek,
21 grudnia 2018 roku. Zostaliśmy bardzo
ciepło przyjęci przez personel, który od
pierwszej chwili wysyłał nam spojrzenia
wypełnione zarówno szczęściem, jak i wielką wdzięcznością. Chcąc upamiętnić naszą
wizytę, dla każdego pacjenta przygotowaliśmy dodatkowo czekoladowego mikołaja
oraz ciepły kocyk.

kowań pracownicy placówki przygotowali
dla nas słodki poczęstunek, a także figurki
aniołów.
Trudno opisać co działo się wtedy w sercu każdego z nas. Szczerze i śmiało możemy
potwierdzić słowa, że uśmiech drugiego
człowieka jest najlepszym prezentem, jaki
możemy sprawić sobie sami. Największą
nauką płynącą z takich wydarzeń jest to, że
warto pomagać.

Upominki wręczyliśmy osobiście każdemu pacjentowi z osobna, wymieniając przy
Mamy nadzieję, że akcja „Epidemia świątym świąteczne życzenia i gorące uściski. tecznego pomagania” będzie inspiracją dla
Trudno było ukryć wzruszenie, gdyż łzy wszystkich, którzy w szarości dnia codziensame cisnęły się do oczu. W ramach podzię- nego chcą podzielić się promykiem słońca.
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Fot. materiały organizatorów
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Maria Gonczarenko
Koło naukowe „Słowianie – język, kultura, tradycja”
Wydział Filologiczny US

W ŚWIECIE NAUKI

Słowianie – język, kultura, tradycja

J

uwenalia każdy już zna, więc czas na nasz
odpowiednik – zapraszamy na Słowianalia! Organizatorem wydarzenia jest Instytut
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz działające przy nim nasze koło
naukowe „Słowianie – język, kultura, tradycja”, którego opiekunem jest dr Katarzyna
Kondzioła-Pich.

można zobaczyć, usłyszeć, a nawet – współtworzyć podczas naszego młodego festiwalu.

Słowianalia – złap bakcyla słowiańskości
Słowianalia z założenia mają przybliżyć
mieszkańcom Szczecina oraz wszystkim studentom i innym zainteresowanym osobom
kulturę i tradycję Słowian oraz ciekawostki
związane z językami słowiańskimi. Z całych
Z roku na rok staramy się urozmaicić sił staramy się pomóc naszym gościom złanasz cykl spotkań z kulturą Słowian, ale pać bakcyla słowiańskości.
mamy też stałe punkty programu, jakimi
są: koncert muzyki prawosławnej w cerPrzez te kilka lat troszeczkę się u nas
kwi p.w. św. Mikołaja, spektakl teatralny, zmieniło. Na początku organizowaliśmy
projekcja czeskiego filmu, ciekawe wykłady również zajęcia językowe z rosyjskiego,
i opowieści podróżnicze, a także nasz specjał ukraińskiego i czeskiego dla uczniów szkół
– Kocioł Słowiański.
podstawowych z okazji Słowiańskiego Dnia
Dziecka. Wiele wydarzeń zmieniło także
A to tylko kilka z wielu atrakcji, które swoje lokalizacje, zatem najlepiej śledzić aktualny program punkt po punkcie.
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Słowiańskie atrakcje teatralne i muzyczne
Co roku ważnym elementem Słowianaliów jest spektakl Teatru Nie Ma wystawiany na podstawie sztuk takich dramaturgów
jak Andriej Iwanow czy Iwan Wyrypajew.

pochodząca ze Lwowa Lesja Szulc, Irina Makeeva z Kemerowa, zespół jazzowy KoloYolo
Band z Kijowa, duet Con fuoco. W ramach
festiwalu miał także miejsce Ogólnopolski
Przegląd Piosenki Rosyjskiej oraz koncert
w wykonaniu przesympatycznych Rosjanek
Nie mogliśmy nie umieścić w programie z Teatru Muzycznego „Akademia” z Kemerowydarzenia koncertów. Wystąpili już u nas: wa.

Fot. Maria Gonczarenko
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Różnorodne spotkania ze światem Słowian
W pubie Český Film, zgodnie z klimatem miejsca, oglądamy kino naszych południowo-zachodnich sąsiadów, a później
– w ramach cyklu „Słowiański Włóczęga”
– zabieramy naszych gości w podróż po słowiańskim świecie. Byliśmy już w Czarnobylu, na Krymie, w Czechach, Kazachstanie,
Moskwie i niemalże w całej Rosji.

Nie brak u nas i warsztatów. Goście naszego festiwalu mieli okazję poznać kilka
przepisów kulinarnych kuchni wschodniej,
ulepić pielmieni, poćwiczyć ciało zgodnie
z białoruską tradycją gimnastyki słowiańskiej, uszyć swoją własną lalkę. W ramach
Słowianaliów organizowaliśmy również
warsztaty tańców słowiańskich prowadzonych przez jedną z najważniejszych postaci
na polskiej scenie folkowej, jaką jest Jacek
Hałas.

Fot. Maria Gonczarenko

Ciekawostki na wykładach popularnonaukowych
Dobrze jest odczuć niezwykłości w praktyce, doświadczyć wszystkiego na własnej
skórze, a nie tylko posłuchać. Ale skoro o słuchaniu mowa, to słów parę o naszych wykładach popularnonaukowych.

p.w. św. Mikołaja przybliżył niezwykłości
prawosławnej kultury sakralnej, natomiast
Marek Dworaczyk, archeolog z Polskiej Akademii Nauk mówił o codzienności dawnych
Słowian, mieszkańców wczesnośredniowiecznego Szczecina.

Mieliśmy przyjemność wysłuchać rówProwadzą je nie tylko studenci i wykła- nież Igora Górewicza, odtwórcy historycznedowcy, ale również nasi goście, np. ks. Paweł go i wojewody Drużyny Grodu Trzygłowa,
Stefanowski, proboszcz szczecińskiej parafii który zabrał słuchaczy do świata przed-
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chrześcijańskiej duchowości mieszkańców Wymieszanie kultur w Kotle Słowiańskim
Szczecina, którzy tysiąc lat temu czcili boga
Zwieńczeniem naszego festiwalu jest
Trzygłowa.
Kocioł Słowiański, czyli impreza taneczna
z muzyką rosyjską, ukraińską, czeską, bałPodczas wykładów popularnonauko- kańską i polską, której towarzyszy degustawych prowadzonych w ramach Słowiana- cja potraw kuchni słowiańskiej.
liów studenci chętnie opowiadają o literaturze i wprowadzają nas w świat „Wiedźmina”
Tak wyglądają w wielkim skrócie spotkaczy fantastyki naukowej w twórczości do- nia z kulturą Słowian. Tegoroczny program
brze znanego młodzieży Glukhovsky`ego, jest w budowie, ale gwarantujemy dobrą
natomiast wykładowcy z przyjemnością zabawę i zapraszamy serdecznie do współopowiadają o językach słowiańskich.
tworzenia z nami tego pięknego wydarzenia.
Wydarzenie wkrótce pojawi się na Facebooku, wyszukujcie:
Szczecińskie Słowianalia 2019!

Fot. Maria Gonczarenko
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Bartosz Nowak
Wydział Humanistyczny US

W ŚWIECIE NAUKI

Koło Naukowe Prawa
i Postępowania Cywilnego „Lege
Artis” – z myślą o studentach!

H

istoria tego koła na naszej uczelni sięga
aż 2006 roku! Jednak jego „reaktywacja”
nastąpiła w roku akademickim 2014/2015.
W swojej działalności skupiają się przede
wszystkim na prawie i postępowaniu cywilnym oraz prawie medycznym. 26 marca 2019
roku na Wydziale Prawa i Administracji US
odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lex Medica”.
Obecnym opiekunem koła „Lege Artis” jest dr Aleksandra Klich. Pani doktor to
uznana szczecińska prawniczka i członek
wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Prezesem koła jest
Konrad Piórkowski, student prawa w Uniwersytecie Szczeciński.
– Na naszych spotkaniach poruszane są
tematy, które w praktyce wzbudzają wiele kontrowersji, a organizowane przez nas
w bieżącym roku akademickim wydarzenia
będą służyły pogłębianiu wiedzy prawni-

czej, nie tylko poprzez merytoryczne spotkania, ale przede wszystkim praktyczne warsztaty – tłumaczy Konrad Piórkowski.
W planie działalności koła na rok akademicki 2018/2019 znalazły się takie pozycje
jak: spotkania rekrutacyjne, warsztaty z pisania umów, konkurs z postępowania medycznego „Akademia Medyczna” czy współpraca z IFMSA Poland (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Studentów Medycyny) z oddziałem w Szczecinie.
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26 marca 2019 roku na Uniwersytecie
Szczecińskim odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Lex Medica”. Organizatorem
wydarzenia było Koło Naukowe „Lege Artis”
przy wsparciu merytorycznym Katedry Postępowania Cywilnego WPiA US.

cja studentów prawa i medycyny z całego
naszego kraju czy poszerzenie wiedzy z zakresu prawa medycznego, samej medycyny
i postepowania cywilnego – dodaje Konrad
Piórkowski.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Szczecin.

W skład programu konferencji weszło pięć
paneli naukowych:
- Panel I – prawa pacjenta
- Panel II – RODO w ochronie zdrowia
- Panel III – Ochrona zdrowia psychicznego
- Panel IV – Problemy zdrowotne i społecz
ne osób starszych
- Panel V – Zawody medyczne
– Główne cele konferencji to: promowanie rozwoju naukowego studentów, integra-

„Lege Artis” serdecznie zaprasza do współpracy z kołem oraz śledzenia informacji
o kolejnych wydarzeniach!
Znajdź ich na Facebooku:
www.facebook.com/kolonaukowelegeartis
i pisz pod ich adres mailowy:
legeartis.wpiaus@gmail.com.
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Dr Ilona Kość – opiekun Koła Naukowego
Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”
Klaudia Piotrowska – Prezes Koła Naukowego
Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment” w latach 2015–2018
Wydział Humanistyczny US

W ŚWIECIE NAUKI

Koło Naukowe Studentów Pracy
Socjalnej „Empowerment” jako
przestrzeń doświadczania autonomii

W

czasach, gdy studenci niechętnie stają
się wolontariuszami i społecznikami,
gdy tak trudno zmotywować młodych ludzi do działania, można założyć, że aktywne
działanie w kole naukowym to doskonała
możliwość doświadczania autonomii, takiej,
jak ją definiuje Erick Erikson. Podkreśla on,
że wśród przejawów autonomii u dorosłych
dominuje: poczucie własnej odrębności, niezależności, poczucie wolnej i dobrej woli, poczucie samokontroli, posiadanie umiejętności
dokonywania wyborów1.
Doświadczanie autonomii można potraktować jako szkło powiększające dla tego pojęcia, właśnie doświadczanie a nie teoretyzowanie i nie poszukiwanie ultrauniwersalnej
definicji.
1
Erikson, Erik H., The Life Cycle. Epigenesis of
Identity, W: Developmental Psychology, red. H Fitzgerald.
New York 1970, W.W. Norton-London & Company.

Doświadczanie autonomii rozumianej
jako niezależność związaną z prawem do
samostanowienia i samodzielnego rozstrzygania spraw wewnętrznych a także – kreacji zewnętrznej określonej zbiorowości ze
wszystkimi tego konsekwencjami, przeanalizujemy na przykładzie działalności Koła
Naukowego Studentów Pracy Socjalnej
„Empowerment” w Instytucie Pedagogiki
Uniwersytetu Szczecińskiego.
Pomysł pełen entuzjazmu i doświadczenia
Powstało ono stosukowo niedawno, decyzją Reaktora Uniwersytetu Szczecińskiego
z dn. 29 stycznia 2015 roku. Prawdziwymi
pomysłodawczyniami były studentki drugiego roku pracy socjalnej, Klaudia Piotrowska i Magdalena Czajkowska.
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W deklarowanej przez nie inicjatywie
były wielkie pokłady entuzjazmu, ale co
ważne, towarzyszyło temu przygotowanie
merytorycznie. Nie była to tylko idea fix,
ale przemyślany pomysł poparty doświadczeniem działań społecznikowskich, które
zrodziło potrzebę stworzenia czegoś od podstaw, własnego, autonomicznego, za co same
wezmą odpowiedzialność. Tym samym pozwoli to osiągnąć wysoki poziom niezależności, rozumianej jako działanie od początku

do końca samodzielne, rozumiały bowiem,
że uczestnictwo w kole naukowym jest doskonałym poligonem testowania autonomii.
W czasie realizacji projektów o charakterze naukowym i praktycznym otrzymują
unikalną okazję sprawdzenia wiedzy i umiejętności w warunkach ograniczonego ryzyka.

Fot. archiwum prywatne

„Empowerment” – decyzja o wyborze nazwy koła
Źródłem, prawdziwą inspiracją poszukiwania sensu i znaczenia autonomii, w następstwie jej doświadczania, była decyzja
o wyborze nazwy Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej. Nieprzypadkowo lecz
świadomie i z rozmysłem wybrano nazwę
„Empowerment”.

umacnianie. Dlaczego? Bowiem jednym
z atrybutów osoby umocnionej jest/ma być
autonomia.

Upełnomocnić kogoś mogło by oznaczać
tyle, co powiedzieć o kimś, że odzyskał moc/
autonomię. Wtedy pełnomocnik pełni rolę
rzecznika cudzych racji, jakby odbierał komuś moc mówienia za siebie. Tymczasem
umocnić kogoś, by czuł się wzmocniony,
Termin ten, tłumaczony na język polski, oznacza danie mu prawa do bycia autononajczęściej określa upełnomocnienie. Jed- micznym, samodzielnym, odpowiedzialnym
nak w interpretacji członków Koła, znacz- i to jest sens pracy pracownika socjalnego.
nie lepiej oddaje istotę tego terminu słowo
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O człowieku autonomicznym mówimy
wtedy, gdy samodzielnie posiada on zdolność do kierowania swoim zachowaniem,
potrafi dokonywać wyborów uwzględniając własne i cudze potrzeby, gdy wpływa na
kształtowanie się relacji społecznych, które
mają charakter wzajemności. Autonomiczność wymaga przyjęcia pewnego systemu
norm wpływających na własne życie.
Dla studentów Koła taka interpretacja
była istotna, dlatego, że zgodnie z klasyczną
definicją ich przyszłej profesji to „interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na
celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjających temu
celowi”2.

„Empowerment” jako metoda w pracy socjalnej
Empowerment jako metoda w pracy
socjalnej upatruje swój główny cel właśnie
w społecznym umocnieniu i przywracaniu możliwie pełnej partycypacji jednostek,
grup i społeczności, które na skutek różnych
procesów historyczno-społeczno-biograficznych zostały zmarginalizowane, zaniedbane czy wykluczone. Poszukując odpowiedzi
na pytanie, jakie słowa w opinii studentów
aktywnie działających w kole naukowym,
oddają sens autonomii, wskazywali na: autentyczność, odpowiedzialność, sprawstwo,
refleksyjność, niezależność, gotowość do
zmiany, dystans oraz opór.

2 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508).

Fot. archiwum prywatne
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Wypowiedź Prezes Koła Naukowego
Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”
może stanowić dobrą ilustruje tych słów:
Przy organizowaniu każdej akcji musimy
być w pełni przygotowani, jest to cały proces zaczynający się od pomysłu, przechodzący przez nawiązanie współpracy, znalezienie środków finansowych, a skończywszy
na ewaluacji. Decydując się na realizację
danego pomysłu, musimy być w pełni pewni swojego wyboru, umiejętności oraz konsekwencji. Z perspektywy czasu widzę, że
działania podejmowane na samym początku
działalności Koła były bardzo zachowawcze
i na małą skalę. Po kilku latach działalności
były to już akcje obejmujące większą grupę
odbiorców, angażujące organizacje pozauczelniane. Pokazuje to, jak po wdrożeniu się
w specyfikę pracy w kole naukowym oraz
po poznaniu siebie nawzajem, zaczęliśmy
podejmować odważniejsze decyzje3.
3 Wypowiedz Klaudii Piotrowskiej, Prezes Koła
Naukowego Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment” w latach 2015–2018, studentki kierunku: praca
socjalna, studia II stopnia.

Fot. archiwum prywatne

Charakterystyczne były wypowiedzi
innych studentów aktywnie działających
w kole naukowym, podkreślające to, że autonomia daje nadzieję na działanie bez ograniczeń. Ale co ciekawe, przepisów uczelnianych, harmonogramów i sprawozdań
studenci nie postrzegali jako bariery autonomii, raczej jako jej sprzymierzeńca, pożądanego dla zachowania pewnego porządku.
Autonomia to nie samowola, ale skuteczne
i odpowiedzialne osiąganie wyznaczonego
celu4. To dojrzała wypowiedź, bowiem autonomiczny jest ten, który jest naprawdę
wolny o tyle, o ile zgadza się poddać zobiektywizowanemu prawu.
4 Magdalena Czajkowska, Wiceprezes Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment”
w latach 2015–2018, studentki kierunku: praca socjalna,
studia II stopnia, wypowiedz Klaudii Piotrowskiej,
Prezes Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej
„Empowerment” w latach 2015–2018, studentki kierunku: praca socjalna, studia II stopnia.
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Autonomia jako „potencjalna pułapka”
W opinii niektórych studentów angażujących się w pracę kół naukowych, autonomia stanowiła „potencjalną pułapkę”. Obawiali się, że nie poradzą sobie w działaniu,
w którym w tak wielu kwestiach zadecydować mają sami. Nie będzie zakazów, z którymi – chociaż do tej pory się nie zgadzali – to
paradoksalnie, dawały poczucie bezpieczeństwa.
Kolejne refleksje, wynikające z doświadczania autonomii przez studentów, były
następujące: autonomia to nie stan tylko proces, nie można doświadczać autonomii w samotności, smakuje tylko lepiej, gdy działa się
w zespole, bowiem zespół weryfikuje poczucie
autonomii5. Interesująca była również wypowiedziana obawa w związku z tym, że łatwo
5 Wypowiedz Klaudii Piotrowskiej, Prezes Koła
Naukowego Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment” w latach 2015–2018, studentki kierunku: praca
socjalna, studia II stopnia.

Fot. archiwum prywatne

wpaść w pułapki autonomii, gdy trzeba się
do czegoś zobowiązać, a potem dotrzymać
słowa. Tym bardziej, że nikt inny się do tego
nie zobowiązał6.
Ważne wydają się zdania podkreślające
fakt, że autonomia uczy również pokory; autonomię łatwo jest pomylić z innymi pojęciami, takimi jak: kreatywność; autonomia ma
wiele uroku i im bardziej się jej doświadcza,
tym bardziej zaczyna się podobać7.
I jeszcze jedna, nieco humorystyczno-refleksyjna wypowiedź: Najlepiej wychodzi
mi marzenie o autonomii, ale póki co, najlepiej czuje się gdy ktoś planuje moje życie
a ja… mogę ponarzekać8.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Patrycja Dobrowolska, Członek Koła Naukowego
Studentów Pracy Socjalnej „Empowerment” studentka
kierunku: praca socjalna, I rok studia I stopnia.
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Agnieszka Boszko
Wydział Filologiczny US

WYKŁADOWCA Z PASJĄ

Biologia – nauka i pasja. Rozmowa
z dr. hab. Robertem Czerniawskim, prof. US

B

iologia to dziedzina, która towarzyszy
nam już od szkoły podstawowej. Z biegiem lat przedmiot obejmuje coraz bardziej
zaawansowane treści i trzeba przyznać, że
nie w każdym uczniu udaje się zaszczepić miłość do przyrody, szczególnie dziś – w dobie
komputerów i Internetu. W Uniwersytecie
Szczecińskim znaleźliśmy osobę, która naukę
biologii zdecydowanie przekształciła w swoją życiową pasję. O tym, jak połączyć to zainteresowanie z pracą na uczelni opowiedział
nam dr hab. Robert Czerniawski z Wydziału
Biologii US. Zapraszam do lektury wywiadu
z naszym wykładowcą z pasją!
Agnieszka Boszko: Czy biologia to dla Pana
Profesora jedynie kierunek naukowy, czy
jest to Pana pasja? A może dziedzina, którą
określiłby Pan Profesor jako swoją pasję,
jest zupełnie inna?
Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Biologia, a szczególnie hydrobiologia, odkąd pamiętam, zawsze była moją pasją. Wychowałem się w Drawnie, miasteczku, przez które
przepływa Drawa i które zewsząd otoczone
jest jeziorami i licznymi strumieniami, strugami. Zainteresowania większości miesz-

kańców skupiały się również na wszystkim,
co związane jest z zasobami jezior i rzek. Dlatego 90% chłopców i mężczyzn uprawiało
wędkarstwo. Ponadto, Drawno to siedziba
Drawieńskiego Parku Narodowego, ściśle
związanego z rzeką Drawą. Pochwalę się
tutaj, że jako jeden z dwóch uczniów szkoły podstawowej w Drawnie, brałem udział,
jako wolontariusz, w obsłudze pierwszych
oficjalnych spotkań nad utworzeniem Drawieńskiego Parku Narodowego. Moją rolą
podczas spotkań, było głównie kierowanie

Fot. archiwum prywatne
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gości na właściwe miejsca i zabezpieczenie
prowiantu, ale za to miałem okazję przysłuchiwać się ważnym rozmowom toczonych
przez uznanych profesorów i naukowców.
Znalazłem się tam w nagrodę za moją wyróżniającą postawę w pracach Ligi Ochrony Przyrody. W związku z powyższym,
trudno w Drawnie było pasjonować się
czymś innym niż jeziorami i rzekami, czego absolutnie nie żałuję. Od siódmego roku
życia byłem członkiem Polskiego Związku
Wędkarskiego, angażując się w liczne akcje
proekologiczne. Swoją pasję zgłębiałem obok
uznanych praktyków rybaków, doświadczonych wędkarzy i poczciwych, prostych
ludzi, którym zwyczajnie, bez żadnych profitów zależało na ochronie przyrody. Do
dzisiaj pamiętam słowa skarbnika lokalnego
koła PZW (zawodowo fryzjera), który mnie,
9-10-latkowi, na fotelu fryzjerskim, przekazał prostą prawdę, że „w naszych jeziorach
nie żyją mniej ważne i ważniejsze ryby,
wszystkie z nich mają swoje zagwarantowane miejsce”. Dzisiaj wydaje się to normalne,
ale ówcześnie, wśród wędkarzy i rybaków
takie stwierdzenie nie było zbyt popularne.
Często wracam do tego prostego zdania podczas zajęć ze studentami ochrony i inżynie-

Fot. archiwum prywatne

rii środowiska przyrodniczego, oczywiście
nie w takiej prostej formie, i nie odnoszę
tego tylko do ryb. W zasadzie pasja, którą
dla mnie jest hydrobiologia, trwa do dzisiaj
i nie potrafię wymienić innej, której poświęcałbym tak wiele czasu i wkładał w nią tyle
serca. Oczywiście, dzisiaj jest to mój sposób
na życie realizowany podczas pracy w Uniwersytecie Szczecińskim, jednak również
poza nią gro czasu poświęcam hydrobiologii,
właśnie jako swojej pasji. Mam wiele innych
zainteresowań, ale biologia wód i ekologia
wód są zdecydowanie wiodące
Agnieszka Boszko: Wykształcenie Pana
Profesora obejmuje w szczególności kolejne stopnie studiów na kierunku rybactwo.
Skąd decyzja o takim profilu kształcenia?
Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Tak.
Wszystkie stopnie studiów i awanse zawodowe były następstwem decyzji o wyborze
kierunku rybactwo morskie. Chociaż pierwszym kierunkiem studiów, na które aplikowałem, była technologia żywności (pasjonuje mnie kuchnia, szczególnie włoska). Jednak
w porę wycofałem swój wniosek o przyjęcie
na ten kierunek. Rybactwo morskie było
kierunkiem studiów, który wybrałem świadomie, kierując się swoją wiodącą pasją. Co
ciekawe, program nauczania szkoły średniej,
jaką ukończyłem, nie zawierał w swoim zakresie biologii. Było to technikum samochodowe, które wybrałem, kierując się z kolei
swoim zainteresowaniem motoryzacją, co
w ówczesnym czasie było bardzo modną
pasją wśród nastoletnich chłopców. Jak odpowiedziałem w poprzednim pytaniu, hydrobiologia i związane z nią rybactwo, to
moja pasja od dzieciństwa. Ponadto, podczas
studiów miałem okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wybitnych hydrobiologów, ichtiologów m.in. profesora
Lecha Szlauera, profesor Barbarę Szlauer,
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profesora Włodzimierza Załachowskie- będą im potrzebne w warunkach naturalgo, profesora Jarosława Filipiaka, profeso- nych. Ryby te po odpowiednio długim czasie
ra Aleksandra Winnickiego czy profesora spędzonym w basenach wpuszczane są do
Idziego Drzycimskiego. Były to i osobistości,
i osobowości, wybitni naukowcy i dydaktycy, prawdziwi akademicy. Powiedziałbym
nawet, że zajęcia z Nimi nie były dla mnie aż
tak bardzo pasjonujące, jak rozmowy w ich
gabinetach na tematy hydrobiologiczne,
których do końca nie rozumiałem. Tak więc
kierowany zainteresowaniem zdecydowałem realizować swoje pasje podczas studiów
i dalej – pracy naukowej hydrobiologa.
Agnieszka Boszko: Jakie badania prowadzi
Pan Profesor obecnie?
Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Obecnie, wspólnie ze swoim zespołem realizuję
kilka tematów badawczych. Jednak moim
wiodącym tematem jest ocena wpływu zagrożeń antropogenicznych na ilość związków organicznych w rzekach. Aby ten
temat zrealizować, od wielu lat prowadzę
swoje prace głównie w rzekach naszego
województwa. Chociaż od dwóch lat takie
badania prowadzone są przez mnie także
w małych rzekach całej Polski, w celu określenia oddziaływania człowieka na wody
płynące w zróżnicowanych geologicznie
i krajobrazowo obszarach. Drugim obiektem
moich badań, prowadzonych w warunkach
laboratoryjnych są zagrożone wyginięciem
gatunki ryb, takie jak łosoś czy troć. Badania
mojego zespołu służą wykształceniu u młodych ryb takich zachowań, które pozwolą
im przeżyć w warunkach naturalnych. Działania takie nazywamy po prostu treningiem,
który tak jak w przypadku innych zwierząt,
polega na zmuszaniu ich do wykonywania
zadanych przez człowieka czynności. Oczywiście, nie jest to zabawa, lecz działania
zmierzające do poprawy czy wykształcenia
w basenach u tych ryb zachowań, które

Fot. archiwum prywatne

Agnieszka Boszko: Co jest najtrudniejsze
w tego rodzaju działalności? Jakie problemy związane z realizacją tego rodzaju naukowych wyzwań Pan Profesor napotyka?
Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Jeśli miałbym być szczery, to żadnych szczególnych trudności podczas swoich badań
naukowych nie napotykam. Wszelkie niepowodzenia, które się oczywiście zdarzają,
pozwalają na eliminację pewnych błędów,
co również wchodzi w skład całego procesu
badawczego. Patrząc na swoje prace z góry,
nie potrafię wymienić takich problemów,
które mogłyby mnie do tej pracy skutecznie
zniechęcić. Zresztą, jeśli pasja bierze górę
nad powinnością, to wszelkie niepowodzenia stają się dla mnie ważnym etapem nauki.
Jednak dotyczy to chyba każdego naukowca
pasjonata.
Agnieszka Boszko: W jaki sposób stara się
Pan Profesor zainteresować studentów tematyką biologii? Czy są na to jakieś ciekawe i innowacyjne metody, które Pan Profesor stosuje?
Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Myślę, że dla studentów przyrodników najważniejsze są zajęcia praktyczne, czy to
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laboratoryjne, czy terenowe. Patrzę na to
oczyma studenta rybactwa, kiedy z wielką
chęcią sporo czasu spędzałem na tego typu
zajęciach. Chyba najgorszą formą zajęć, dla
późniejszych praktyków, techników, są tylko wykłady czy zajęcia w pełni teoretyczne.
Stąd na moich zajęciach, szczególnie studenci ochrony i inżynierii środowiska przyrodniczego uczestniczą w zajęciach terenowych
w Drawieńskim Parku Narodowym czy
podczas wykładów na temat funkcjonowania jezior i rzek, pływając kajakiem czy
łodzią. Ponadto, nasi studenci mają okazję
realizować swoje własne pomysły w laboratoriach czy podczas wspólnych, kilkudnio-

okazję poznać pracę biologów „od kuchni”.
Oczywiście akcja jest głównie skierowana
dla dzieci i młodzieży szkolnej, ale często
zdarza się, że odwiedzają nas również osoby
spoza tej grupy wiekowej. Innym ważnym
przedsięwzięciem promującym nasz wydział
jest projekt pn. Mobilne Centrum Edukacji
Ekologicznej i Monitoringu Środowiska PotamON. Centrum ma za zadanie dotrzeć do
miejsc, gdzie edukacja ekologiczna jest logistycznie utrudniona. W dużych miastach
nietrudno spotkać się z kompetentnymi osobami. Natomiast w mniejszych miejscowościach jest to spory problem. Dlatego udało
nam się zakupić specjalistyczny samochód,
którym przewozimy sprzęt badawczy, prezentowany podczas spotkań z przeróżnymi
grupami ludzi, a mianowicie: dziećmi, młodzieżą, służbami ochrony przyrody, wędkarzami, pracownikami administracji publicznej i samorządowej itp. W zajęciach tych
biorą również udział nasi studenci. Warto
dodać, że w jednym roku funkcjonowania
Centrum udział w naszych zajęciach wzięło
ponad 6000 osób. Projekt został wybrany
w postępowaniu konkursowym WojewódzFot. archiwum prywatne
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i GoAgnieszka Boszko: Koordynuje Pan Profe- spodarki Wodnej w Szczecinie.
sor również działania popularnonaukowe
i promocyjne w ramach Wydziału Biologii Agnieszka Boszko: Czy podejmuje Pan ProUS. Czy mógłby Pan Profesor przybliżyć fesor działania związane z zaszczepianiem
nam najważniejsze podejmowane inicjaty- w innych ludziach biologicznych pasji rówwy?
nież poza uczelnią?
Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Tych Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Tak,
inicjatyw było i jest wiele. Najważniejszą szczególnie podczas zajęć z dziećmi i młoz nich jest udział Wydziału Biologii w ogól- dzieżą, którzy są najbardziej podatni na zanopolskiej akcji promującej nauki biologicz- szczepianie pasji. Nie wiem, w jakim stopniu
ne, zwanej Noc Biologów. Jest to bardzo roz- mi się to udaje, ale niezmiernie miło jest po
powszechniona akcja, w której biorą udział kilku latach usłyszeć od studenta pierwszewszystkie wydziały biologii w Polsce. Nasz go roku biologii lub ochrony i inżynierii śrowydział podczas tego dnia odwiedza średnio dowiska przyrodniczego: „zdecydowałem się
1000 osób. W Nocy Biologów biorą udział na ten kierunek, bo Pan lub Pana współpraróżne grupy wiekowe, społeczne, które mają cownicy zachęcili mnie podczas zajęć w na-
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szej szkole”. Staram się również zarazić tą
pasją inne osoby niż uczniów, jednak często
nie kończy się to powodzeniem. Starsi ludzie
mający swoje głęboko ugruntowane przekonania, zdecydowanie trudniej przyjmują
prawidła rządzące środowiskiem przyrodniczym niż dzieci i młodzież. I nie chciałbym
tutaj rozstrzygać, kto spośród nich wykazuje
się większą mądrością. Pytanie pozostawię
bez odpowiedzi.

rząt. Obecnie rozwój coraz bardziej precyzyjnych technik laboratoryjnych pozwala na
rozkwit biologii molekularnej, wykorzystywanej właściwie w każdym aspekcie nauk
biologicznych. Zastosowanie technik molekularnych pozwala na uzyskanie prawie
pewnych odpowiedzi na postawione pytania badawcze podczas prowadzenia wielu
doświadczeń i prac monitoringowych. Z mojego punktu widzenia, ważnym problemem,
nad którym pochyla się wielu biologów wód,
Agnieszka Boszko: Jakie aspekty związane jest oddziaływanie długotrwałych i nagłych
z naukami biologicznymi wydają się Panu zmian hydrologicznych na funkcjonowanie
Profesorowi najciekawsze lub najbardziej ekosystemów wodnych.
aktualne i istotne dla nas dzisiaj?
Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Nie Agnieszka Boszko: Jakie są Pana zawodowe
potrafię obiektywni odpowiedzieć, które plany i marzenia?
aspekty związane z naukami biologicznymi Dr hab. Robert Czerniawski, prof. US: Zasą najciekawsze, ponieważ wymienię tutaj mierzam realizować swoje prace nad wpłyaspekty najciekawsze dla mnie i te realizo- wem zmian wprowadzanych przez człowane przeze mnie. Jednak mogę wskazać wieka na funkcjonowanie ekosystemów
te najbardziej aktualne i najbardziej istotne wodnych, szczególnie wód płynących.
z punktu widzenia człowieka jako takiego. W tym obszarze jest jeszcze dużo do odkryZarówno w biologii, jak również w innych cia i udowodnienia. Moim marzeniem jest
dziedzinach naukowych wiodące tematy to odzyskanie pozycji Szczecina jako ważnete, opisujące najbardziej aktualne problemy, go i silnego ośrodka hydrobiologicznego na
z którymi boryka się człowiek. Do takich mapie Polski. Wydaje się, że ten pozytywnależą z całą pewnością obecnie zachodzące ny proces Szczecin aktualnie przechodzi.
zmiany klimatyczne. Na świecie prowadzi Chciałbym również, aby nasi studenci-absię wiele badań określających wpływ tempa solwenci byli potrzebni na rynku pracy,
zmian klimatycznych na funkcjonowanie aby byli cenionymi fachowcami i pamiętali
ekosystemów, na historię życia organizmów o nauczycielach, którym podobnie jak im saczy generalnie na ogólny stan szeroko rozu- mym, na ich sukcesie zależy.
mianego środowiska przyrodniczego. Innym
bardzo ważnym i aktualnym tematem są ga- Agnieszka Boszko: Dziękuje bardzo za roztunki inwazyjne, które zagrażają istnieniu mowę.
naszych rodzimych populacji roślin i zwie-
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Maciej Wlazło
Wydział Filologiczny US

STUDENT Z PASJĄ

Przygoda z fotomodelingiem
– wywiad z Alicją Czarnowską
A

licja Czarnowska to studentka II roku
dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest przykładem osoby, która udowadnia, że warto mieć hobby
w swoim życiu, pomimo czyhających zewsząd przeciwności. Realizuje swoją pasję,
stawiając małe kroczki, aby potem spełnić
swoje marzenia!
Maciej Wlazło: Jak zaczęła się Twoja przygoda z fotomodelingiem?
Alicja Czarnowska: Moją pierwszą sesję miałam chyba w 2010 roku. Mój wujek jest fotografem i kiedy robił mi portret,
stwierdził, że jestem bardzo fotogeniczna
i ciekawie wyglądam na zdjęciach. Moje
zainteresowanie rozwinęło się dopiero, gdy
przeprowadziłam się do Szczecina. Stworzyłam profil na portalu Maxmodels i tam nawiązałam pierwsze współprace.
M. W.: Dobrze wspominasz swoje pierwsze
sesje?
A. C.: Tak, z sentymentem wracam do
starych zdjęć. Dzięki nim miałam szansę na

Fot. Zuzanna Czekaj
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przekaz były piękne. Była to z pewnością
wielka przygoda i ciekawe doświadczenie.
M. W.: Elle, Glamour – to brzmi imponująco.
Jak to się zaczęło?
A. C.: To akurat dzięki szczęściu i zdjęciu
od Never Famous. Wzięłam udział w konkursie na sesję z Zuzą Kołodziejczyk (jedną
ze zwyciężczyń Top Model) promującą firmę
Schwarzkopf. Trzeba było wysłać zdjęcie i…
tadam! Udało mi się! Przeszłam metamorfozę, na trzy miesiące zostałam platynową
blondyną i miałam swoje publikacje w Elle
i Glamour pod szyldem tej marki.
Fot. Sesja Glamour

M. W.: To dowód na to, że warto spełniać
dalszy rozwój. Były lepsze i gorsze, ale praco- marzenia. Jakie rady masz dla początkująwało mi się swobodniej. To wszystko wiele cych fotomodelek?
mnie nauczyło.
A. C.: Nie stresować się, wybierać mądrze, pytać koleżanek po fachu, z kim warto
M. W.: Traktowałaś to cały czas jako hobby udać się na sesję. Trzeba uważać, Internet
czy był taki moment, kiedy hobby stało się jest niestety pełen tzw. fotoziutków, którzy
czymś więcej?
chcą tylko na ciebie popatrzeć. To ty ustaA. C.: Byłam na kilku castingach, ale lasz zasady na samym początku, jak daleko
trudno jest być w tym wypadku freelance- chcesz w tym pójść, czy chcesz pozować do
rem. Agencje modelingowe mają swoje ry- portretów fashion czy chcesz zająć się artygorystyczne zasady dotyczące ciała i urody. stycznym aktem. Dlatego warto zrobić rekoNiestety, nie trafiłam na agencję, która chcia- nesans i próbować, bo to prawdziwy fun!
łaby nawiązać ze mną współpracę, również
z tego względu, że wiele agencji poszukuje
modelek zdjęciowych oraz wybiegowych. Ja
na wybieg nie mam odpowiedniego wzrostu
ani proporcji ciała. Byłam też na castingu
w Top Model, ale po 14 godzinach precastingów wróciłam do Szczecina.
M. W.: Z jakiej sesji jesteś najbardziej dumna?
A. C.: Z wszystkich sesji, które trafiły na
stronę włoskiego Vogue. No i z sesji w Elle
i Glamour, w których byłam twarzą firmy
Schwarzkopf. Także sesje z Girls Watch Porn,
bo zarówno wizualnie, jak i ze względu na

Fot. Zuzanna Czekaj
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Alicja Remiszewska
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US

CIEKAWE WYDARZENIA

IV Przegląd Kół Naukowych
IV

Przegląd Kół Naukowych i OrganiDodatkową inicjatywą przy okazji IV
zacji Studenckich odbył się 16 stycz- Przeglądu Kół Naukowych US było kręcenie
nia 2019 roku na Wydziale Zarządzania filmiku promującego aktywność studenci Ekonomiki Usług US.
ką i możliwości rozwoju w Uniwersytecie
Szczecińskim (16–17 stycznia 2019 roku).
W tegorocznym przeglądzie wzięło
udział ponad 30 organizacji aktywnie działaEfekty pracy można zobaczyć tutaj:
jących w Uniwersytecie Szczecińskim. Tego www.youtube.com/watch?v=iDCByYEBsDE&t
dnia odbyło się również szkolenie dotyczące
finansowania działalności kół naukowych.

Fot. Strefa Kultury Studenckiej US; Koło Naukowe „PlantX”
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Mateusz Macierakowski
Wydział Filologiczny US

CIEKAWE WYDARZENIA

Realnie pomaturalnie
N

a jakie studia zdecydować się po zakończeniu szkoły średniej? Jaki ciekawy
staż wybrać? Do jakiego pracodawcy skierować swoje pierwsze kroki? Jak znaleźć
sposób na wybranie odpowiedniej drogi
życiowej? Między innymi z tymi pytaniami
uczniowie liceów i techników przyszło do
szczecińskiego Technoparku Pomerania. Odpowiedzi znaleźli podczas targów i konferencji pod hasłem „Realnie Pomaturalnie”, które
odbyły się 7 marca.
Spójrz na przyszłość realnie! – takim hasłem zachęcali do udziału organizatorzy
wydarzenia. Inicjatywa ta miała na celu
stworzenie młodym ludziom ze Szczecina
i regionu przestrzeni, w której poznają warunki i możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Podczas targów zaprezentowali
się przedstawiciele wielu szkół wyższych,
firm i instytucji, którzy starali się zainteresować swoimi ofertami kształcenia, stażu lub
pracy potencjalnych kandydatów.

Coachingowa prelekcja przyciągnęła uwagę
nie tylko uczniów, ale i nauczycieli.
Nie zabrakło również warsztatów poświęconych sztuce prezentacji, kreacji wizerunku czy tworzeniu profesjonalnego CV
(prowadzenie: Marta Cichecka – ekspert ds.
rekrutacji w LSJ HR Group). Można było
również wziąć udział w rozmowach kwalifikacyjnych zarówno w języku polskim, jak
i w językach obcych (angielski, niemiecki).

Motywacja i umiejętności
Niekończący się łańcuch perspektyw
rozwoju osobistego i zawodowego – taką Droga do sukcesu
narrację przyjął podczas wykładu motywaDo Technoparku Pomerania przybyło
cyjnego pt. „Znajdź siłę” Łukasz Jakóbiak – również wiele znanych osób, m.in. Sobota
youtuber znany ze swojego kanału „20m2”. – szczeciński raper, Aleksander Doba – po-

44

licki kajakarz i podróżnik czy Monika Pyrek
– lekkoatletka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata. Wzięli oni udział w panelu
dyskusyjnym, podczas którego opowiadali
o swoich drogach do sukcesu oraz perspektywach dla młodzieży w Polsce.

oraz firmy, instytucje i agencje zatrudnienia
(m.in. home.pl, DGS Poland Sp. z o. o., CSL
International Spedition Sp. z o. o., Fundacja
Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”,
Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie, LSJ HR Group, Idea HR Group).

Propozycje dla kandydatów
Spotkanie zostało zorganizowane przez
Równocześnie swoją ofertę prezento- Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej
wały szczecińskie uczelnie (Uniwersytet Sp. z o. o. Kolejne wydarzenia możecie śleSzczeciński, Zachodniopomorski Uniwer- dzić na stronie:
sytet Technologiczny, Akademia Morska,
Akademia Sztuki, Wyższa Szkoła Bankowa)
www.arms-szczecin.eu

Stoisko Uniwersytetu Szczecińskiego (Biuro Promocji i Informacji US, Wydział Filologiczny US). Naszą uczelnię
reprezentowali studenci: Zuzanna Pawłowska (WF), Mateusz Macierakowski (WF), Adrianna Śpiechowicz (WH),
fot. Agnieszka Szlachta
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Bartosz Nowak
Wydział Humanistyczny US

CIEKAWE WYDARZENIA - zapowiedź

Juwenalia – studenckie
święto już wkrótce!
U

waga, studenci! Na facebookowym profilu szczecińskich juwenaliów rozpoczęło się odliczanie! Studenckie święto zbliża się
wielkimi krokami. Przejmujemy miasto już
23 maja.
Jeśli jeszcze nie śledzicie informacji
o szczecińskich juwenaliach, koniecznie odwiedźcie oficjalny profil wydarzenia na Facebooku i dołączcie do wydarzenia:
www.facebook.com/juwenalia.szczecin
oficjalne wydarzenie:
Juwenalia Szczecin 2019

Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Szczecina. W tym roku odbędą się
Cykl imprez studenckich organizowany w dn. 23–26 maja.
jest w naszym mieście przez Porozumienie
Organizatorzy zdradzili już pierwsze
szczegóły programu wydarzenia. Jedną
z gwiazd tegorocznych juwenaliów będzie
Nocny Kochanek, możemy więc spodziewać
się mocnego rockowego brzmienia.
Już wkrótce zostaną odkryte kolejne
karty i poznamy wykonawców, którzy zagrają specjalnie dla nas. Będzie się działo!
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Przemysław Pietrzak
Wydział Prawa i Administracji US

CIEKAWE WYDARZENIA - zapowiedź

XIV Zjazd Kół Naukowych
przy Wydziałach Prawa
i Administracji
XIV

Zjazd Kół Naukowych przy
Wydziałach Prawa i Administracji „Informa(tyza)cja. Internet. Świat
wirtualny” odbędzie się w dniach 25–26
kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa
i Administracji US.
Zjazdy odbywają się corocznie od 2006
roku, kiedy to miał miejsce w Lublinie
pierwszy zjazd. Utworzono wówczas Ogólnopolską Radę Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji. Stopniowo
współpraca była zacieśniana. W 2018 roku
podczas zjazdu w Łodzi na miejsce wciąż
nieformalnej grupy powołano Stowarzyszenie Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych
przy Wydziałach Prawa i Administracji, co
stanowi potwierdzenie woli umocnienia
współpracy ośrodków z całego kraju. Tradycyjnie podczas zjazdu wybiera się przyszłorocznego organizatora. W tym roku po raz
pierwszy ten zaszczyt przypadł ośrodkowi
szczecińskiemu.

Cele stowarzyszenia
Celem stowarzyszenia jest propagowanie
wiedzy z zakresu nauk prawnych i administracyjnych oraz dziedzin pokrewnych,
a w szczególności:
-- stworzenie forum wymiany informacji
i doświadczeń,
-- promocja stowarzyszenia oraz jego
członków w środowiskach zawodowych,
prawniczych, gospodarczych, politycznych, nauki i administracji,
-- rozwijanie kontaktów i współpracy stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami z kraju i zagranicy oraz
środowiskiem prawniczym,
-- pomoc w organizacji pracy naukowej
i samokształceniowej swoich członków,
-- wspieranie inicjatyw naukowych, samokształceniowych i gospodarczych członków Stowarzyszenia,
-- promocja studenckiej działalności naukowej w zakresie nauk prawnych, w tym
wydawanie pism naukowych,
-- realizacja przedsięwzięć naukowych
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i oświatowo-wychowawczych, takich jak
Tradycyjnie Zjazd podzielony będzie na
konferencje, szkolenia, wykłady czy kur- trzy części: konferencyjną, prezentację kół
sy.
naukowych (nie tylko organizatorów) i część
przeznaczoną na omawianie spraw OgólnoPierwszy zjazd w Szczecinie
polskiej Rady.
Organizatorem tegorocznego zjazdu
wspólnie ze stowarzyszeniem są: Koło NaZapraszamy do czynnego uczestnictwa
ukowe Prawa i Postępowania Cywilnego w zjeździe. W tym celu należy wypełnić
„Lege Artis”, Koło Naukowe „Prolepsis”, Koło formularz zgłoszeniowy, który znajduNaukowe Prawa Rodzinnego i Spadkowego je się pod adresem: https://goo.gl/forms/
„Cor Civilia”, Koło Naukowe Nauk Penalnych Q5SZ0KrOAxeDg2Py2 do 15 marca 2019
„Ultima Ratio”, Koło Naukowe Prawa Finan- roku oraz wnieść opłatę konferencyjną.
sowego FiskUS, Szczeciński Klub Debat oraz Uczestnictwo bierne nie wymaga wcześniejAdministracyjne Koło Naukowe.
szego zgłoszenia i jest bezpłatne.

Więcej informacji:
www.facebook.com/events/1238177159653478/
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Agnieszka Boszko
Wydział Filologiczny US

STREFA ROZWOJU

Gdzie warto złożyć
dokumenty?
W

tym numerze gratka dla wielbicieli
branży chemicznej! Ale nie tylko…
Poznajcie Kamilę Brzyską, studentkę, która odbyła staż w Zakładach Chemicznych
w Policach. Pomimo że kierunek studiowany przez naszą koleżankę nie ma nic wspólnego z chemią, to znalazła tam dla siebie odpowiednie miejsce stażowe. Kamila studiuje
na Wydziale Humanistycznym US, a swój
staż chciała odbyć w miejscu, które pozwoli jej dokształcić się w kierunku reklamy,
marketingu oraz public relations. Czy Grupa
Azoty spełniła jej oczekiwania? Żeby się tego
dowiedzieć, zapraszam Was do przeczytania
poniższego wywiadu.

rzy chcą poszerzać swoją wiedzę z różnych
dziedzin.

Agnieszka Boszko: Kamilo, powiedz nam,
ile trwał Twój staż? Wiem, że Grupa Azoty
przyjęła Cię w ramach stażów z Unii Europejskiej, ale wiesz może czy zechcieliby
oni przyjąć również studentów na zwykłą
praktykę?
Kamila Brzyska: Staż trwał od czerwca
do września 2018 roku. Łącznie miałam do
zrealizowania 360 godzin. Grupa Azoty jest
otwarta na młodych ludzi uczących się, któ-

A. B.: Jak wspominasz ten czas? Czy zobaczyłaś jak wygląda praca związana z public
relations?
K. B.: Poznałam pracę PR-owca. Bardzo
mi się podobało. Miło wspominam ten czas.
Taka praca wymaga poświęcenia dużej
części swojego czasu. Część eventów bądź
spotkań jest organizowana popołudniami
i wieczorami. Na stażu w Grupie Azoty nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy.

A. B.: Na jakim stanowisku odbywałaś staż
i jakie miałaś zadania? Były inne stanowiska dla stażystów związane np. z chemią?
Czy może były to miejsca niedostępne dla
praktykantów?
K. B.: Odbywałam staż na stanowisku
specjalisty ds. public relations. Zajmowałam
się realizacją i opiniowaniem wniosków, wydawaniem materiałów promocyjnych, redagowaniem tekstów prasowych, pomagałam
w organizacji konferencji prasowych oraz
eventów.
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A.B.: Jeżeli miałabyś możliwość, chciałabyś
po ukończeniu studiów rozpocząć tam pracę?
K. B.: Owszem, jeżeli byłaby taka możliwość chciałabym tam pracować. Grupa Azoty daje ogromne możliwości rozwoju. Jest to
również firma, która oferuje stabilne zatrudnienie.
A.B.: Polecasz to miejsce stażowe dla innych
osób, które borykają się z trudnościami
w znalezieniu miejsca, gdzie poszerzą wiedzę praktyczną z zakresu PR?
K. B.: Podstawową wiedzę z zakresu public relations trzeba posiadać. W większości
praca PR-owca polega na pisaniu. Na pisaniu wniosków, przemówień oraz tekstów
prasowych. Ale jak najbardziej polecam to
miejsce dla osób, które chcą poszerzyć swoją
wiedzę z zakresu public relations pod okiem
doświadczonych specjalistów.
A.B.: Dziękuję za rozmowę
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Mateusz Macierakowski
Wydział Filologiczny US

STREFA ROZWOJU

Dziennikarstwo od kuchni
– rozmowa z Marcinem Kokolusem

„Ta

praca nigdy nie sprawiała mi nieprzyjemności, to po prostu trzeba
lubić. Bo jeśli się czegoś nie lubi, to się człowiek męczy”. Zapraszam do przeczytania
kolejnej rozmowy z cyklu „Dziennikarstwo
od kuchni”. Tym razem o etyce dziennikarskiej, pracy w najlepiej sprzedającym się
dzienniku w kraju czy godzeniu zawodu reportera z życiem prywatnym opowiedział
nam Marcin Kokolus.

ma w tym etyki. To jest przekłamanie i manipulacja, a obecnie często w mediach do
tego, niestety, dochodzi.

Mateusz Macierakowski: Zacznijmy od
pytania o etykę dziennikarską we współczesnych mediach. Jak to wygląda z twojej
perspektywy?
Marcin Kokolus: Zauważam, że etyka,
niestety, jest coraz mniejsza, ponieważ to, co
dzisiaj się dzieje w mediach, jest mało etyczne. Ale pojęcie etyka dla każdego oznacza
coś innego. Jest rzeczą subiektywną rozmawianie o etyce. Jeśli ja – pracując w „Fakcie”
– robiłem dużo historii z przymrużeniem
oka, ale były one prawdziwe, to było etyczne. Jeśli dziś manipuluje się materiałem i odwraca fakty, zarazem je przekłamując, to nie

M. M.: Czy praca w najlepiej sprzedającym
się dzienniku w kraju, jakim jest „Fakt”,
była dla ciebie do tej pory szczytem możliwości?
M. K.: Nie, to była ciekawa przygoda.
Wiedziałem, że wiecznie w „Fakcie” nie
będę pracował. Był to okres w życiu, który
mnie dużo nauczył. Ludzie, którzy pracowali
w „Fakcie”, są doradcami ministrów, dyrektorami departamentów, rzecznikami prasowymi, więc była to naprawdę dobra i przydatna szkoła dziennikarstwa, która mnie
dużo nauczyła, wbrew opiniom o tym tytule.

M. M.: Jakie trzeba, twoim zdaniem, trzeba
spełniać kryteria, aby zostać reporterem?
M. K.: Po pierwsze – ciekawość świata, po
drugie trzeba lubić pracę w terenie i po trzecie mieć w tym pasję. W zasadzie to są trzy
główne cechy, które powinien mieć reporter.
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M. M.: W wieku 18 lat zacząłeś pisać pierwsze artykuły. Czy bałeś się posądzenia o grafomanię, czy raczej byłeś pewny swoich
umiejętności literackich?
M. K.: Nie bałem się, z tego względu, że
zawsze dobrze pisałem. Ten styl mi najbardziej odpowiadał, był „lekki” i zawsze się
sprawdzał. Ale oczywiście zanim osiągnąłem
tę „perfekcję”, to gdzieś musiałem się tego nauczyć, m.in. czytając dużo gazet, podpatrując
jak redaktorzy przeredagowują mój artykuł
lub obserwując ich teksty. Wszystko to była
kwestia nauki i ćwiczenia. Jak ze wszystkim
w życiu: jeśli dużo ćwiczysz, to osiągniesz
cele. Jeśli nie, cele momentalnie gasną.
M. M.: Czym dla ciebie osobiście jest praca
dziennikarza?
M. K.: Dziennikarstwo jest moją pasją,
czysty fan i czerpie z tego satysfakcję. To nie
jest męka! Nie jest to praca typu: od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00. Tutaj
nie czekasz na piątek, żeby mieć weekend
wolny, a następne kilka miesięcy, żeby mieć
dwa tygodnie urlopu. Ta praca nigdy nie
sprawiała mi nieprzyjemności, to po prostu
trzeba lubić, bo jeśli się czegoś nie lubi, to się
człowiek w tym męczy. I sądzę, że wtedy powinien zmienić pracę albo znaleźć inne cele
w życiu.
M. M.: Można stwierdzić, że jest to dla ciebie
zawód z powołania?
M. K.: Hm, dobre pytanie. Tak, myślę, że
to powołanie. Po prostu zawsze miałem dobry kontakt z ludźmi. Moje początki wiążą
się z obozem z zespołem „Serduszka” – tam
zainteresowałem się dziennikarstwem.
Była tam prowadzona satyryczna audycja,
która nazywała się „Rozmowy rolowane”.
Ty możesz tego nie pamiętać, ale ja doskonale pamiętam jak Krzysztof Kowalewski
i Marta Lipińska w Radiu Zet przeprowadza-

li na tym obozie rozmowy z księdzem. I ja
również w trakcie jazdy przeprowadzałem
z nimi „Rozmowy rolowane”. Jednak to pewna dziewczyna, która nazywa się Monika
Jankowska (była wtedy na studiach dziennikarskich w Poznaniu i była już reporterką
Radia Zet), zaszczepiła we mnie – 11-letnim
chłopaku pasję i poznała mnie z dziennikarzami. Miałem nawet wywiad w jakiejś
gazetce parafialnej, gdzie powiedziałem, że
wolę być dziennikarzem niż prezesem PKP
(śmiech), bo nie chcę „użerać się” z ludźmi.
M. M.: Obecnie pracujesz w reporterskim
programie „Alarm”, który emitowany jest
w telewizyjnej „Jedynce”. Czy wyczuwasz
dużą różnicę pomiędzy pracą w „Fakcie”
a pracą w telewizji?
M. K.: Kompletne „zderzenie ze ścianą”,
ponieważ telewizja to jest praca wielu osób,
a ja byłem zawsze jakby indywidualistą.
W telewizji jestem zależny od operatora,
wydawcy i czasu kamery. Telewizja jest
bardziej „grą zespołową”. Pracując w „Fakcie”, byłem korespondentem, który pracuje
w terenie, a tutaj jestem uzależniony od wielu czynników. To jest trudniejsze niż prasa
z tego względu, że sam sobie wyznaczałem
czas i miejsce pracy, to ja decydowałem.
Ale z drugiej strony wszystko jest kwestią
przyzwyczajenia. Jeśli jest dobry zespół i się
z nimi zgrasz, to czemu nie?
M. M.: Czy praca reportera w „Fakcie” wiąże
się z wieloma wyrzeczeniami? Czy miałeś
czas na życie prywatne?
M. K.: Jako reporter nie miałem czasu na
życie prywatne, to wpłynęło na wiele moich
prywatnych sytuacji. Tam się naprawdę nie
ma czasu, jesteś na zawołanie, na telefon. Jeśli coś się dzieje, przykładowo – tir wjeżdża
w jarmark bożonarodzeniowy, to musisz
jechać! Nieważne czy masz spotkanie, rand-

53

kę czy może ślub. No, może z tym ślubem
przesadziłem. Ale to jest właśnie pasja, musisz czegoś sobie odmówić ze względu na tę
pracę, bo nie da się idealnie połączyć jednego
z drugim.
M. M.: Czy pracując tyle lat w branży dziennikarskiej, miewałeś momenty zwątpienia?
M. K.: Tak, tak. Oczywiście nieraz miałem takie sytuacje, że miałem już dość. Jak
nie było mnie tydzień czasu w domu albo
jak nie miałem czasu na poukładanie swojego życia prywatnego i ciągle byłem w pracy,
to zastanawiałem się co dalej. Ale gdy zobaczyłem swój gotowy do wydania materiał
i był on doceniany, to otwierając tę gazetę,
momentalnie zmieniła mi się perspektywa,
a zwątpienie odchodziło na dalszy plan.

M. M.: Chciałbyś podzielić się jakimiś radami dla młodszych studentów dziennikarstwa, może twoich przyszłych kolegów
z branży?
M.K.: Na pewno żeby się nie bać w trakcie studiów chodzić na staże i to nawet nieważne gdzie – może to być telewizja, radio
lub nawet pisanie dla jakiegoś portalu internetowego. I nieważny jest przekaz danego portalu. Po prostu trzeba uczyć się tego
zawodu, bo w ciągu całych studiów nie nauczysz się tyle, co przez trzy miesiące stażu
w redakcji. Na studiach możesz mieć wykładnię, a w redakcji masz prawdziwe życie
redakcyjne.

Mateusz Kowalewski
Wydział Prawa i Administracji US

STREFA KULTURY

Mowa nienawiści.
Brutalna leksyka
M

owa nienawiści to ostatnio często poruszany temat. Praktycznie z każdej
strony dostajemy jakieś informację, w których to w różny sposób jest zawarty przekaz
o zwalczaniu mowy nienawiści. Jako student, a przede wszystkim jako obywatel naszego kraju, pozwolę sobie podjąć ten temat.
Niektóre negatywne zjawiska są bliżej nas
niż mogłoby się nam wydawać i nie przystoi
być na to obojętnym.

Sama idea walki z mową nienawiści,
poprzez różnego rodzaju marsze czy też
koncerty, nie jest skuteczna. Są to z reguły
piękne symbole oraz hasła, ale niewiele się
za nimi kryje. Dodatkowo tłum – jak pisał
w książce „Psychologia tłumu” Gustaw Le
Bon – nigdy nie działa racjonalnie w emocjach, jest mocno impulsywny, ale również
krótki jest to impuls. Sama reakcja tłumu jest
gwałtowna, ale pamięć bardzo słaba. Stąd
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też moje sceptyczne nastawienie do różnego
rodzaju zrywów, które – gdy są przesiąknięte frazesami – nie posiadają konkretnej
wartości, mówiąc wprost – nie niosą za sobą
żadnych zmian, a są jedynie chwilowymi,
emocjonalnymi wydmuszkami.

Reakcja oczywista, tłum wściekłych komentujących pod wpływem impulsu działa
irracjonalnie w ocenach i zachowaniach.
A przecież jest tutaj zastosowany pewien
chwyt erystyczny, który to w swoim cichym
założeniu ma nam dawać do zrozumienia, że
ten przestępca działał w taki a nie inny spoTo co wpływa na nas pośrednio to przede sób, bo był homoseksualistą.
wszystkim media. One kreują w nas postawy, sposób myślenia, pokazują nam pewne
Przykład z życia wzięty, naturalnie może
obrazy, na ich podstawie kształtujemy osą- być w innej formie: „Narodowiec okradł stady i budujemy poglądy na konkretne spra- ruszkę”. W założeniu jest doprowadzenie do
wy. Druga sprawa to otoczenie, w jakim się tego, aby zatarła nam się granica racjonalznajdujemy. Jeżeli z natury jesteśmy kon- nego myślenia, żebyśmy myśleli, że to zamiformistami, to ulegamy grupie i nasz sposób łowanie do narodu doprowadziło do czynu
myślenia dopasowuje się do niej. Ostatnią nagannego, a nie zwykła chęć nieprawego
grupą, która ma na nas wpływ, jest dom. zysku lub inne bandyckie pobudki.
Dom, który niestety z czasem traci na znaczeniu na rzecz coraz to nowszych mediów. Dobre wychowanie
To jest jeden z motywów działania. KoRola mediów
lejnym jest coś co w Niemczech nazywa się
Media są postrzegane jako główny kindersztubą, a u nas po prostu dobrych wy„sprawca” mowy nienawiści, ale przecież chowaniem. Tego coraz częściej brak. Przytylko pośrednio, bo bezpośrednio każdy od- kładowo my jako studenci, stojąc w kolejce
powiada za swoje czyny sam, każdy posiada do dziekanatu, jesteśmy dla siebie niemili.
własny rozum. Jednak media sprawy nie Częste są sytuacje gdy ktoś chce wejść bez
ułatwiają, często wprowadzając różne so- kolejki – ponieważ się spieszy, inna ważna
cjotechniki, aby nas wybić z toru logicznego sprawa go nagli bądź chce tylko o coś zamyślenia oraz wytrenować – jak psy Pawło- pytać – a z naszej strony zamiast życzliwowa – na bodźce, które w ich mniemaniu są ści, pojawiają się negatywne komentarze.
słuszne. Media wprowadzają swoisty reżim, Przecież biegnąc na egzamin, gdy potrąciprzypominający Orwellowskiego „Wielkiego my kogoś barkiem przypadkowo i powieBrata”, nie bez powodu nazywają siebie sami: my zwyczajne „przepraszam”, sytuacja się
czwartą władzą.
zupełnie zmieni, negatywne emocje w stosunku do nas odejdą. Czy też przepuszczając
Przykładowo, p o dawane informa- w drzwiach kogoś idącego z naprzeciwka,
cje są często dobierane w taki sposób, aby wytwarza się zupełnie inna relacja – pozywzbudzić w nas niechęć do pewnych grup tywna. Brak jest tych zwykłych zwrotów
społecznych. W przypadku kiedy osoba i zachowań grzecznościowych między nami,
o orientacji homoseksualnej dopuszcza się które się gdzieś ulotniły.
przestępstwa, (niedawna sprawa ze Szczecina), w mediach podawana jest taka inforNa forum grupowym, gdy ktoś popełni
macja: „Homoseksualista zabił człowieka”. błąd ortograficzny, pisząc post, pojawiają
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się różnego rodzaju szyderstwa pod adresem pytającego, dzika przyjemność ze zrobienia komuś czegoś nieprzyjemnego. Chęć
dokuczenia komuś tylko z tego względu, że
nie zdał pierwszego terminu, jakby samo
niezdanie przez kogoś nie było wystarczająco przykre, dodatkowo jeszcze trzeba go
poniżyć. Nawet profesorów podczas rozmowy między sobą nie określa się Pani Profesor

X, tylko mówi z imienia lub z nazwiska, jak
o koleżance, tu się zacierają granice przyzwoitości.
To są zjawiska, na które przecież mamy
realnie wpływ, bo o ile nie możemy zmieniać zachowań całego świata, to to co się
dzieje wokół nas samych i przede wszystkim
siebie – już możemy.

Fot. www.pixabay.com

Nie dla nienawiści
Nawet jeśli mój ulubiony artysta pod
przykrywką walki z mową nienawiści
mówi, że polityk X jest winien śmierci polityka Y i z tego powodu robi w Internecie
zbiórkę na „wynajęcie płatnego mordercy’”,
aby zabić polityka X, to ja się na to nie zgadzam, pomimo mojej sympatii do niego. Bo
to jest właśnie w dalszym ciągu spirala nienawiści, na którą akurat mam bezpośredni
wpływ. Nie ma na to mojej zgody, aby ktokolwiek przy mnie, w mojej obecności czynił
drugiemu człowiekowi krzywdę.

cją, rasą, upodobaniami, ale to nie wyklucza
wzajemnego szacunku do siebie. Na tym
musi być oparte człowieczeństwo, bo bez
tego, jesteśmy zwykłymi barbarzyńcami,
którzy kierują się tylko instynktami.

Nienawiść – jak pisała Wisława Szymborska – ma się wciąż dobrze, nigdy nie śpi,
ale musimy ją już w zarodku napiętnować.
Naturalnie dyskusja jest ważna, wymiana
poglądów może dawać produktywne efekty,
ale wszystko to z dobrym smakiem, omijając
argumenty ad personam, pomijając wszystkie uszczypliwości, wysłuchując drugiej
Możemy się różnić pod każdym wzglę- strony, obiektywnie spoglądając na sprawę,
dem: cechami charakteru, wyglądu, orienta- a nawet jeśli są to dla nas głoszone herezje,
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to nie upoważnia nas to do poniżania kogoPrzepraszam za ten moralizatorski ton,
kolwiek.
ale jako student myślę, że mamy studenckie
powinności, a bycie lepszym człowiekiem
Być przyzwoitym
jest naszym obowiązkiem. Reprezentujemy
To są rzeczy, na które mamy wpływ, siebie, ale również i uniwersytet.
możemy być przyzwoitymi ludźmi, żyjącymi w jednym kraju, studiującymi na jednej
Uważam, że jeśli chcemy coś zmieniać, to
uczelni, szanującymi innych i podającymi nie ikoną na Facebook’u ani czarną apaszką,
rękę tym, którzy są w potrzebie, nie zważa- a jedynie działaniem i mówieniem zdecydojąc na odmienność.
wanego: nie, gdy nienawiść jest w pobliżu.

Bartosz Nowak
Wydział Humanistyczny US
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Pokolenie Tamagotchi nie poznaje
Lady Gagi, czyli muzyczne
podsumowanie 2018 roku

P

iosenkarka naśladująca gdakanie kury
wygrywa Eurowizję, Nosowska rapuje
i tańczy, a radia katują nas utworem „Weź
nie pytaj”, którego dosyć ma chyba sam Paweł Domagała... Tak, ten rok obfitował w naprawdę ciekawe i zaskakujące wydarzenia
muzyczne. I choć zabrakło utworu na miarę
„Despacito” (a to może i nawet lepiej), to i tak
za nami udane muzycznie dwanaście miesięcy 2018 roku. Bo przecież kto by się spodziewał, że Lady Gaga potrafi być tak naturalna
i autentyczna, a Justin Timberlake wyda najmniej udany krążek w swojej karierze.

Udany rok w polskiej muzyce
Trzeba przyznać, że od dawna nie mieliśmy tak udanego roku w polskiej muzyce jak
ten, który niedawno się zakończył. Mam na
to co najmniej kilka dowodów.
Powrócił przecież Dawid Podsiadło z rewelacyjną płytą oraz singlem „Początek” nagranym na potrzeby Męskiego Grania. Kasia
Nosowska po zawieszeniu działalności zespołu Hey wydała książkę i nową rewolucyjną płytę zatytułowaną „Basta”! I choć krążek
uważam za bardzo udany, to jednak tęskno
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mi do Kaśki, która tak pięknie potrafiła wy- piosenki zaserwowali nam: C-Bool, Gromee,
śpiewać smutek i dobierać do niego niezwy- Margaret, Reni Jusis czy Kortez.
kłe metafory.
Zaskoczyli Taco i Quebo, którzy stworzyPopisał się też Paweł Domagała w no- li projekt Taconafide i wydali drugi najlepiej
wym albumie, choć nie popisały się radia, sprzedający się krążek roku „Soma 0,5 mg”
które „obrzydziły” nam pierwszy singiel (miejsce pierwsze dla płyty „Małomiasteczz tego wydawnictwa. W dobrym stylu po- kowy” Dawida Podsiadły). Utwór „Tamagotwróciła Mela Koteluk, przyzwoicie Agniesz- chi” wykonany przez tych Panów został odka Chylińska i duet The Dumplings. Świetne tworzony na Youtube ponad 60 mln (!) razy.

Okładka płyty Kasi Nosowskiej
„Basta”, fot. www.empik.com

Przy okazji tego nagrania zaczęto używać terminu „pokolenie tamagotchi”, które
odnosi się do współczesnych dwudziestoparolatków pamiętających tę japońską zabawkę.

Okładka płyty Taconafide
„Soma 0,5 mg”, fot. www.empik.com

Przy tym polskim muzycznym podsumowaniu nie sposób nie wspomnieć o wielkiej polskiej artystce, która odeszła w lipcu
ubiegłego roku. Mowa o Korze Jackowskiej.
Wierzę w to, że ona wciąż obdarowuje innych swoją piękną muzyką. Tylko teraz
Co jeszcze ma charakteryzować to po- gdzie indziej...
kolenie? Najlepiej oddają to słowa: „Tylko
pić, jeść, spać”. Mówiąc pół żartem, pół serio Rok na światowym muzycznym podwórku
jest to jednak trochę krzywdzący dla nas
Na światowym muzycznym podwórku
refren, bo we wspomnianej grze popularnej również jest co wspominać. Amerykański
w latach 90. funkcji było o wiele więcej (np. rynek od jakiegoś czasu notuje coraz więkpraca czy gry i zabawy). Tak, to już bardziej szy wzrost zainteresowania tzw. brudnymi
oddaje charakter „pokolenia tamagotchi”, dźwiękami, czyli rapem, a gwiazdy takie jak
nas, studentów łączących pracę, studia i roz- Cardi B, Drake, Travis Scott czy 21 Savage
rywkę.
stają się międzynarodowymi gwiazdami. Aż
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pięć z dziesięciu najpopularniejszych kawał- Chisristana Greya wypadają znacznie lepiej
ków w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku niż same kinowe produkcje.
wyszło spod skrzydeł raperów bądź raperek.
Justin Timberlake chyba musiał sam soNa scenę wróciła Ariana Grande z prze- bie udowodnić, że nikt nie rodzi się idealny
słaniem „No tears left to cry” (tj. Nie mam i specjalnie postanowił nagrać kiepską płytę.
więcej łez do wypłakania), a Rita Ora i Liam Tak to sobie tłumaczę, a wynika to z szacunPayne jako kolejni artyści udowodnili, że ku do tego artysty. Przykro mi, jeden świetsoundtracki z filmów o przygodach pana ny kawałek na albumie to za mało...

Lady Gaga i Bradley Cooper w filmie „Narodziny Gwiazdy”,
fot. Youtube

Prawdziwą rewelacją 2018 roku okazała się rola Lady Gagi i sam film Bradleya
Coopera „Narodziny Gwiazdy”. Do tego, że
pani Germanotta to piosenkarka wybitna,
chyba nikogo przekonywać nie trzeba. Niedowiarków co do talentu aktorskiego Amerykanki było jednak co nie miara. Ba! Sam,
będąc jej fanem od wielu lat, nie do końca
wierzyłem, że całość będzie tak znakomita.
Lady Gaga bez dziwacznych strojów, tony
makijażu i bez kontrowersji wypisanej na
twarzy. I choć pojawiało się tego ostatnio
coraz mniej (szczególnie od czasów płyty
„Joanne”), to jednak można to było wciąż
rozpatrywać w kategoriach „niemożliwe”.
Niemożliwe, a jednak! Pochodzący z filmu
„Narodziny gwiazdy” numer „Shallow” to
bez wątpienia największy światowy utwór
ostatniego roku.

Netta z Izraela wygrywa Eurowizję 2018,
fot. Youtube (Eurovision Song Contest)

Roku, w którym pożegnaliśmy m.in.
Arethę Franklin i Aviciiego.
Patrząc z perspektywy tak zaskakującego 2018 roku, czy możemy oczekiwać, że
ten który trwa będzie podobny? Oczywiście!
Przecież może pojawić się jeszcze duet Maryli Rodowicz i Taco Hemingwaya w piosence
disco polo, a Polska może wygrać Eurowizję
(nie tylko tę dla dzieci).
Jedno jest pewne: w muzyce mogą zadziać się cuda.
Czekamy na więcej!
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„Dźwięk jest wyjątkowym
i uspokajającym nośnikiem emocji”
– Beata „Roma” Romanowska

U

talentowana studentka trzeciego roku
animacji kultury na naszym uniwersytecie, Beata Romanowska ma na swoim koncie już naprawdę wiele sukcesów. Zaliczyć
można do nich m.in. utwór nagrany z Bonsonem (szczecińskim raperem) czy udział
w programie The Voice of Poland. Wniosek
jest prosty: jesteśmy świadkami pięknie rozwijającej się kariery! Poznajcie bliżej dziewczynę, która rozkochała już w sobie Marię
Sadowską i Natalię Kukulską.
Beata Romanowska to rodowita policzanka studiująca animację kultury w Uniwersytecie Szczecińskim. Roma to pseudonim artystyczny.

Fot. archiwum prywatne

miejsce, gdy poszłam do szkoły podstawoŚpiew od najmłodszych lat
wej. Tam zaczęłam śpiewać w kole wokal-- Śpiewam praktycznie od dziecka. Odkąd
nym, potem był zespół wokalny w Polickim
tylko nauczyłam się mówić, dźwięk był dla
Miejskim Ośrodku Kultury – tłumaczy dalej
mnie wyjątkowym i uspokajającym noRoma.
śnikiem emocji – wyjaśnia Beata, zapytana o to, od kiedy związana jest z muzyką. Kolejne kroki w muzycznej karierze
– Moje pierwsze w życiu występy miały
Pierwszy zespół założyła w wieku 17
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lat i nosił on nazwę Swing Town. Wkrótce
potem zaczęło się koncertowanie i próby
pisania własnych tekstów. Kolejne zespoły,
do których należała, to „Gravity of feelings”
i „Technicolor”. Z tym ostatnim Beata zagrała
swój pierwszy duży koncert w Domu Kultury „13 muz” w 2013 roku.
-- Mieliśmy miesiąc na przygotowanie całego, blisko godzinnego materiału koncertowego, ale udało nam się napisać i skomponować ok. 10 utworów, właśnie w miesiąc.
Spotykaliśmy się praktycznie codziennie,
jeździłam z zeszytem z Polic do Szczecina
(ok. godziny w jedną stronę) do salki prób

i wymyślałam teksty. Po kilku latach nazwa
zespołu ewoluowała z Technicolor na Roma
and Technicolor, a następnie zrezygnowaliśmy z Technicolor i została tylko Roma. Także teraz tak się identyfikujemy – wspomina
dziewczyna.
Beata z dużym powodzeniem poradziła
sobie w VII edycji programu The Voice of
Poland, w którym zaszła aż do etapu nokautów. – Dostałam się do drużyny Marii Sadowskiej, a potem do Natalii Kukulskiej. To
była piękna i ważna przygoda – przyznaje
z dumą.

Fot. archiwum prywatne

Utalentowana piosenkarka występuje
obecnie aż w trzech (!) zespołach: Roma, Tragarze i Podkultura. Roma uczy się grać na gitarze, bliskie są jej również takie instrumenty jak: misy tybetańskie czy bębny.
Czas na studiowanie
Jak Beata wspomina początek swojej
przygody ze studiowaniem? – Znalazłam
kierunek, który mnie przyciągnął – była to
animacja kultury. Z kulturą, sztuką byłam
związana od zawsze, więc uznałam, że to
będzie idealny wybór. I tak też się stało, jestem bardzo zadowolona z tych studiów.
Dzięki nim miałam możliwość odbyć prak-

tyki w Filharmonii Szczecińskiej, a także –
miesięczny staż w warszawskim Instytucie
Adama Mickiewicza oraz pomagać przy dużej konferencji tj. Digital Cultures.
Jednymi z najważniejszych rzeczy na
drodze każdego muzyka powinny marzenia. To właśnie chęć ich spełnienia dodaje
im nieustającej motywacji. – Chciałabym
w przyszłości prowadzić warsztaty ze śpiewu intuicyjnego. Dla mnie dźwięk nie pełni tylko funkcji rozrywkowej, jest również
narzędziem pomagającym złapać kontakt
ze swoim ciałem, emocjami i intuicją. Oczywiście marzę również o tworzeniu muzyki
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i występowaniu na scenie. Chcę, aby moja
Nie każdy tak pięknie potrafi mówić
muzyka trafiała do ludzi, aby mogli się w niej o swojej pasji...
„odbijać”, dostrzegając w niej prawdy o nich
samych.

Fot. archiwum prywatne

Beaty Romanowskiej posłuchać możecie m.in. w serwisie Youtube oraz na naszym facebookowym fanpage’u.
Życzymy dalszych sukcesów, Roma!
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Doda, Dorota
G

dyby ktoś powiedział mi parę lat temu,
że Doda nagra ambitny i wzruszający
album we współpracy z orkiestrą, to chyba
prędzej uwierzył bym w to, że doczekamy
się jeszcze w Polsce białych świąt. Jednak ku
mojemu zaskoczeniu (i pewnie nie tylko mojemu) niemożliwe stało się możliwe! 25 stycz-

nia 2019 roku królowa skandalu wydała najbardziej zaskakującą płytę w swojej karierze.
Na krążku znaleźć możemy dwa premierowe utwory piosenkarki oraz wyjątkowe
interpretacje znanych kawałków, takich jak:
„Niech żyje bal” Maryli Rodowicz czy „Wrec-
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king ball” Miley Cyrus. W numerze „Nie
mam dokąd wracać” Doda śpiewa o tym, że
nie wie czy jest sobą.
Doroto, wydaje mi się, że właśnie teraz
pokazałaś prawdziwą twarz. Tylko czy nie
włożysz z powrotem swoich poprzednich
masek...

Doda, Dorota, Agora S.A., 2019

Okładka płyty, fot. www.empik.com

Jakub Szostak
Wydział Filologiczny US

KRYTYCZNYM OKIEM STUDENTA

Rome, Le Ceneri di Heliodoro
Gitara akustyczna, przyjemny męski
głos. Najnowszy album neofolkowego Rome
brzmi dość spokojnie, czasem wręcz idyllicznie, a „One lion’s roar” teoretycznie pasuje na
zimowy hit komercyjnego radia. Tym większe zaskoczenie przychodzi, gdy zaczniemy
odkrywać album, a pozornie radosne utwory okażą się jedynie częścią gorzkiej całości.
Stojący za Rome Jerome Reuter porusza
niezwykle ważne dla Europejczyków tematy
– tożsamość narodowa, stosunki ze Stanami
Zjednoczonymi, walka o suwerenność. Nawiązując do wydarzeń i motywów histo-

Okładka płyty, fot. www.open.spotify.com
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rycznych, pokazywane są niezwykle aktualne problemy. Problemy, na które artysta
nie przedstawia konkretnego rozwiązania,
zostawiając słuchacza z refleksjami na temat
kondycji współczesnego świata.

muzycznie. Wspomnianą gitarę urozmaicają
liczne orkiestracje, bębny, a wokaliście niemal nieustannie towarzyszy klimatyczny
męski chór. Sporo dzieje się w tle, dźwięki takie jak odgłosy śmigieł samolotów czy szczekanie psów pojawiają się na dalszym planie,
Prawdziwą naturę albumu ukazują podkreślając przekaz utworu.
skrajnie odmienne od reszty utwory: pełniący rolę intra „Sacra entrata” i outro „DesiAlbum zdecydowanie polecam do odnvolture” – utrzymane w duchu sztuki pro- krywania na własną rękę – głęboka treść
pagandowej z lat przedwojennych. Gorzka podana w świetnie brzmiącej i dopracowaopowieść o europejskich lękach i rodzących nej formie.
się z nich radykalizmach.
Rome, Le Ceneri di Heliodoro, Trisol Music
Album ma dużo do zaoferowania także Groups, 2019
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Narodziny gwiazdy
L

ady Gaga z główną rolą w filmie? Nie, to się
nie może udać – z takimi komentasrzami
można było się spotkać tuż po wypłynięciu
pierwszych informacji o obsadzie filmu „Narodziny Gwiazdy”. Niektórzy woleli poczekać z ocenami, jeszcze inni – liczyli na miłe
zaskoczenie. Ja należałem do tych, którzy od
początku wierzyli w idee obsadzenia w tym
filmie kontrowersyjnej, lecz bardzo utalentowanej piosenkarki, jaką jest właśnie Lady
Gaga. Jaki jest więc efekt końcowy?

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie
wydają się liczby. 11 nagród (w tym najważniejsze: Oscar, Złoty Glob, Grammy) oraz 50
innych nominacji czy ponad 400 mln dolarów przychodu z biletów na całym świecie.
Czapki z głów!
Produkcja to już czwarty remake filmu
z 1937 roku. Tym razem reżyserii podjął się
Bradley Cooper, który wcielił się również
w główną rolę męską, czyli Jacka – dogasającą gwiazdę muzyki country. Lady Gaga
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gra nieznaną, ale utalentowaną piosenkarkę
Ally, której kariera nabiera tempa po spotkaniu z Jackiem. Między tą dwójką rodzi się
niesamowite i gorące uczucie. Film porusza
również temat problemów psychicznych
i alkoholu. Wrażenie robi nie tylko główna
para bohaterów, ale też niesamowita oprawa dźwiękowa, dzięki której przy wielu scenach czujemy się jak na koncertowym widowisku. Autentyczność, genialne piosenki,
wzruszenia i pewien rodzaj niepowtarzalnej
magii bijącej z ekranu – to wszystko dostaniecie w prezencie od twórców filmu „Narodziny Gwiazdy”. Moim zdaniem to jeden
z najlepszych dramatów muzycznych XXI
wieku!
Fot. www.filmweb.pl
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