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Konferencja naukowa „CSR a pokolenie Y”

Konferencja odbyła się w Szczecinie, 6 grudnia 2012 roku, w siedzibie Federa-
cji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jej organizatorem było Stowarzysze-
nie „Kreatywni dla Szczecina”. Konferencja stanowiła jeden z elementów Projektu 
„CSR4Students” realizowanego przez to stowarzyszenie i była głównie adresowana 
do studentów szczecińskich uczelni. Honorowy patronat nad konferencją objęli: 
PARP, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Global Compact Network 
Poland, Uniwersytet Szczeciński i Liga Odpowiedzialnego Biznesu.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu (CSR) w różnych przekrojach, zaprezentowanych przez dzie-
sięciu prelegentów, wśród których byli zarówno pracownicy naukowi szczecińskich 
uczelni wyższych, jak i przedstawiciele świata biznesu, administracji publicznej i or-
ganizacji pozarządowych. Prezentacje i dyskusja dotyczyły m.in. takich kwestii, jak: 
badanie wiedzy studentów szczecińskich uczelni na temat znajomości zasad CSR, 
odpowiedzialność w stosunku do środowiska naturalnego, przyczyny przyjmowania 
na siebie społecznej odpowiedzialności, CSR w reklamie, kapitał społeczny a CSR, 
promocja CSR, BIZ a CSR, społeczna odpowiedzialność konsumenta. 

Z uwagi na moje zainteresowania naukowe mieszczące się w obszarze zagad-
nień CSR podjęłam temat Odpowiedzialna konsumpcja a  odpowiedzialność wobec 
konsumenta, biorąc czynny udział w konferencji, jak również zgłaszając do publika-
cji swój artykuł pod tym samym tytułem. Publikacja została wydana tuż po konfe-
rencji, przez Stowarzyszenie „Kreatywni dla Szczecina”, w grudniu 2012 r. 
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Spotkanie Młodych z Mistrzami, czyli XIII Zachodniopomorski Festiwal Nauki 
w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

W dniu 26 września 2013 roku w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szcze-
cinie, już po raz XIII, odbył się coroczny konwent w ramach Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki, nad którym patronat przyjęli: Marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego – Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek oraz 
Prezydent Miasta Koszalin – Piotr Jedliński. Festiwal Nauki kierowany jest głównie do 
młodzieży szkolnej i akademickiej oraz szerokiego kręgu dorosłego społeczeństwa. To 
spotkanie młodych adeptów z bardziej doświadczonymi naukowcami. Celem festiwalu 
jest pobudzanie zainteresowań w zakresie różnych dziedzin naukowych, inspirowanie 
do realizowania swoich pasji oraz zaprezentowanie osiągnięć naukowych wybitnych 
badaczy z naszego regionu. 

Jak co roku Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem – do Wyższej Szkoły 
Humanistycznej TWP licznie przybyli przedstawiciele szczecińskich liceów ogólno-
kształcących, m.in VI LO, VIII LO, XVIII LO, Liceum Towarzystwa Salezjańskiego, 
Liceum Katolickiego, Zespołu Szkół nr 5 oraz I LO z Goleniowa. Najliczniejszą grupę 
stanowili uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu Szczecina i okolic. W przed-
sięwzięciu wzięli udział także przedstawiciele szczecińskich ośrodków akademickich 
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oraz studenci. Festiwal przebiegał w kilku formach organizacyjnych – wykładach, 
prelekcjach i warsztatach zorganizowanych i prowadzonych przez specjalistów wybra-
nych dziedzin, np. pedagogiki, socjologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Całe wydarzenie zostało zainaugurowane przez prof. zw. dra hab. Kazimierza 
Wentę, prorektora ds. nauki WSH TWP w Szczecinie, oraz mgr Izabelę Kumor, kie-
rownika Biura Prorektora ds. Nauki. Po inauguracji rozpoczęła się dyskusja panelowa 
na temat Nowa Praca, Nowa Kultura, Nowa Technologia, której przewodniczyli prof. 
Kazimierz Wenta oraz mgr Radosław Falkiewicz-Szult, doktorant Instytutu Pedago-
giki Uniwersytetu Szczecińskiego. Współorganizatorem dyskusji było szczecińskie 
Stowarzyszenie Nowa Aktywność-Nowa Kultura, którego celem jest intelektualna 
i praktyczna działalność na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy i przedsiębiorczo-
ści, a w szczególności na rzecz ograniczania skali bezrobocia i podnoszenia poziomu 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 

Kolejnym punktem spotkania był wykład i warsztaty dotyczące alternatywnych 
metod rozwijania koncentracji i uwagi. Prezentacja została przygotowana i poprowa-
dzona przez dr Danutę Kierszkę. O twórczym blogowaniu, czyli internetowym wkładzie 
nastolatków w tworzenie, rozwój i odbiór kultury opowiedziała uczestnikom dr Barbara 
Popiel. O tym, w jaki sposób zachowywać się przy stole, komu otworzyć drzwi i jakich 
reguł grzeczności przestrzegać, uczniowie mogli dowiedzieć się w akademii dobrych 
manier podczas warsztatów savoir-vivre prowadzonych przez dr Grażynę Leśniewską. 
Natomiast elementarne zasady pisarstwa uczniowie poznawali w trakcie warsztatów 
dziennikarskich pt. Jak pisać ciekawie, którym przewodniczył mgr Zbigniew Pankiewicz.

W tym roku podczas Festiwalu uczniowie mieli także możliwość konsultacji 
z profesjonalnym doradcą zawodowym, mgr Izabelą Fras, kierownikiem Biura Karier 
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP. Pozwoliło to na sprecyzowanie ich preferencji 
zawodowych oraz stworzenie profilu pracownika. Mgr Fras akcentowała także przy-
datność umiejętności niezbędnych w trakcie szukania zatrudnienia oraz prezentowała 
sposoby radzenia sobie z trudnościami na wciąż zmieniającym się rynku pracy. 

Uczestnictwo Młodych w poszczególnych modułach umożliwiło poszerzenie 
ich zainteresowań i pasji oraz zgłębianie wiedzy w zakresie rynku pracy, komunikacji 
interpersonalnej, bezpiecznego korzystania z Internetu czy pisarstwa. Walorem przed-
sięwzięcia były aranżowane sytuacje, w toku których uczestnicy mogli swobodnie 
wymieniać poglądy i doświadczenia z innymi uczestnikami Festiwalu – kolegami 
i koleżankami z różnych szkół, a także z wykładowcami uczelni wyższej. Ponadto 
w trakcie poszczególnych spotkań z prelegentami każdy temat został wnikliwie prze-
dyskutowany, a uczniowie mieli możliwość swobodnego wypowiadania się, zadawania 
pytań oraz wspólnej analizy prezentowanych tez. Poruszana problematyka została 
ukazana z perspektywy młodego, wchodzącego w życie człowieka, jak i osoby dorosłej 
ze znacznie większym życiowym bagażem doświadczeń. 

Tego typu wydarzenia pozwalają na wspólną wymianę poglądów, opinii i wiedzy 
pomiędzy „Młodymi” a „Mistrzami”. Zebrane doświadczenia z pewnością staną się 
cennym źródłem inspiracji dla obu stron. Festiwal Nauki upewnia także w tym, że warto 
inwestować w edukację młodych ludzi. Ich wielkie zdolności, potencjał i talent mogą 
okazać się wspólnym dobrem i społecznym kapitałem w przyszłości. Do zobaczenia za rok!
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