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Szanowny Panie Redaktorze!

Myślę, iż nie można rozpoczynać walki o jakąkolwiek sprawę biorąc sobie za podstawę kłamstwo. 
Tak się – niestety - stało w przypadku Pana prof. dra hab. Wojciecha Skóry,  który skierował do 
redakcji  „Głosu  Pomorza”  list  otwarty  w  kwestii  –  jego  zdaniem –  złych  kontaktów pomiędzy 
miastem a jego rodzimą Akademią Pomorską. W wieczór poprzedzający publikację tez Pana dra hab. 
Wojciecha  Skóry  w  Waszej  poczytnej  gazecie,  naukowiec  wysłał  e-mail  do  Prezydenta  Miasta, 
w  którym  informował  Macieja  Kobylińskiego,  jakoby  otrzymał  od  władz  uczelni  zgodę  na 
opublikowanie tego stanowiska. Tym samym oznaczałoby to, iż władze te,  z Jej Magnificencją Panią 
Rektor  na  czele,  popierają  je.  Nic  takiego się  nie  ma miejsca.  Pani  Rektor  Danuta  Gierczyńska 
kategorycznie temu zaprzecza, podobnie zresztą, jak Pani Kanclerz Elżbieta Mikołajczak, która na co 
dzień dba  o stan materialny Akademii Pomorskiej. Tezy Pana Wojciecha Skóry są więc jedynie jego 
własnymi poglądami. Uważam jednak za żenujące, iż posunął się do kłamstwa. Jak się dalej okaże - 
także i do manipulacji informacją. 

Zadziwiające jest to, że Pan Doktor, jako historyk, a więc „zawodowiec” w ustalaniu faktów, 
podał własne, niesprawdzone informacje i pobożne życzenia jako stan faktyczny. Historia powołania 
Uniwersytetu  Warmińsko – Mazurskiego,  który jest  dziełem kadry naukowej  dwóch tamtejszych 
uczelni oraz władz wojewódzkich Olsztyna, dostępna jest na stronie internetowej tej uczelni. Nie ma 
tam słowa o udziale  miasta  w jego powołaniu.  W Olsztynie  skrzyknęli  się  po prostu  naukowcy 
dwóch  tamtejszych  szkół  wyższych:  Akademii  Rolniczo  –  Technicznej  i  Wyższej  Szkoły 
Pedagogicznej, z pomocą Wojewody Olsztyńskiego powołali odpowiednią fundację  i doprowadzili 
do powstania Uniwersytetu. 

Miasto Słupsk nie jest dzisiaj organem założycielskim Akademii Pomorskiej. Nie ciąży więc 
na  nim  obowiązek  utrzymywania  uczelni,   choć  wart  podkreślenia  jest  fakt,  iż  pod  koniec  lat 
sześćdziesiątych minionego wieku to właśnie na skutek zabiegów władz miejskich z ówczesnym 
Przewodniczącym  Prezydium  Miejskiej  Rady  Narodowej  (odpowiednik  dzisiejszego  Prezydenta 
Miasta), dr. Janem Stępniem na czele, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodziło się na 
utworzenie  w  1969  roku  Wyższej  Szkoły  Nauczycielskiej  w  Słupsku,  przekształconej  w  4  lata 
później w WSP. Oczywiście – to dodaję na marginesie - głębokim podłożem tego stanu rzeczy były 
tzw.  wydarzenia  marcowe  z  1968  roku,  ale  wiele  miast  podobnych  naszemu  tej  szansy  nie 
wykorzystało!
 Prezydent  Maciej  Kobyliński  doskonale  zdaje  sobie  sprawę,  iż  KAŻDA szkoła  wyższa, 
niezależnie od opinii, jaką ma o niej dr hab. Wojciech Skóra, ma charakter miastotwórczy. Dlatego 
stara się im pomagać w każdy dostępny sposób, przy czym   w przypadku Akademii Pomorskiej takie 
możliwości prawne są niewielkie, ponieważ właścicielem uczelni jest Państwo. Demagogiczne słowa 
Pana Profesora o baletnicy i rąbku spódnicy świadczą o kompletnej ignorancji w tym względzie, 
gdyż  Rada  Miasta  i  Prezydent  dysponują  pieniędzmi  i  dobrami  publicznymi,  samorządowymi, 



będącymi własnością wszystkich mieszkańców Słupska. Nieco większe możliwości w tym względzie 
Prezydent  Miasta  Słupska  ma  jako  Starosta  Grodzki,  ale  i  tu  są  one  ograniczone.  Uczący  się 
słupszczanie są również studentami innych szkół wyższych     
w  Słupsku  lub  ich  filii  (dla  nich  one  powstały),  więc  ci  ludzie  mają  pełne  prawo  zadać  Panu 
Profesorowi pytanie: „Dlaczego nasze pieniądze czy miejskie mieszkania mają wspierać jedną tylko 
szkołę wyższą, a nas już nie?”

Z listu otwartego Pana Profesora wynika, iż Akademia Pomorska jest jedyną szansą na rozwój 
Słupska.  Uzasadnia to karkołomnymi tezami ekonomicznymi:  jego zdaniem Akademia Pomorska 
rocznie  przysparza  miastu  ok.  50  mln  złotych,  gdyż  prawie  w  całości  swój  budżet  realizuje  w 
mieście,  studenci  zaś  wydają  na  swoje  utrzymanie  duże  kwoty  pieniędzy...  Nie  trzeba  być 
ekonomistą,  by  złapać  się  za  głowę  widząc  taką  argumentację.  Energia  elektryczna,  energetyka 
cieplna, ochrona, firma sprzątająca itd. nie są własnością miasta, a to ich usługi pochłaniają ogromne 
kwoty z budżetu uczelni.  Poza tym państwo przerzuciło już na samorządy oświatę i wychowanie. 
Jest to w budżecie miasta najpoważniejsza pozycja po stronie wydatków (ponad 30 milionów zł poza 
subwencją), ponieważ pieniądze z budżetu państwa przekazywane są tylko na każdego ucznia, całą 
bazę  zaś  musi  utrzymać  samorząd.   Są  to  tzw.  koszty  stałe,  chociażby  utrzymania  budynków, 
niezależne od liczby uczniów, gdyż bez względu na to, ilu ich jest - szkoły trzeba ogrzać, oświetlić, 
sprzątać,  remontować,  dożywiać  dzieci   itd.  itp.  Idąc  tokiem rozumowania  Pana dra  Skóry – te 
30  milionów złotych  również  powinny generować  miastu  dochody na   poziomie  podobnym do 
wydawanego. To znaczy, że miasto wprost zarabia na tym, że wydaje na oświatę... Absurd!

Zmiany ustrojowe i administracyjne spowodowały, że zaistniał wyraźny podział na to, co jest 
samorządowe, a  co państwowe. I  tak. np.  dawną inwestycję centralną, czyli  Wojewódzki  Szpital 
Specjalistyczny w Budowie przejął samorząd wojewódzki państwo nie tyle nie chce, ile nie może 
dołożyć do niego ani złotówki. Tak mówi prawo. Podobnie jest w drugą stronę, czyli samorządy nie 
mogą finansować instytucji państwowych, tym niemniej np. miasto przekazało AP budynek wraz z 
terenem po byłej stołówce wojskowej przy ul. Kozietulskiego w zamian za budynek przy ul. Leśnej 
9,  który i  tak  był  administrowany przez  spółkę  miejską  PGM. Na pewno nie  była  to  korzystna 
zamiana  dla  miejskich  zasobów lokalowych,  jednak  Prezydent  Miasta  uznał  potrzebę  lokalizacji 
nowego Rektoratu Akademii za ważniejszą, niż rachunek ekonomiczny. Podobnie dzieje się obecnie 
z obiektami przy ul. Raszyńskiej, które uczelnia postanowiła zbyć. Jedynym oferentem było miasto, 
które z poszanowaniem prawa w ten właśnie sposób mogło pomóc  finansowo Akademii. Akademia 
Pomorska  od  wielu  lat  nie  występuje  do  miasta  z  wnioskiem  o  przydział  mieszkań  dla  kadry 
naukowej,  tymczasem dr  Skóra zarzuca samorządowi,  że  takich mieszkań nie  przydziela.  Ponad 
2 tysiące słupskich rodzin oczekuje od miasta na pomoc lokalową, ponieważ nie są w stanie same 
zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.  Dochodzą do tego zdarzenia  losowe,  jak pożary czy 
tąpnięcia kamienic. Wydłuża to i tak długi czas oczekiwania mniej zamożnych słupszczan na własne 
lokum komunalne. Jak w tej sytuacji  samorząd ma wybiegać przed szereg i ofiarowywać uczelni 
mieszkania, o które ona nie prosi?
Miasto  sponsoruje  szereg  pozycji  wydawanych  przez  pracowników  naukowych  Akademii 
Pomorskiej,  pomaga  wyprawom  naukowym  itp,  itd.  Mógłbym  jeszcze  wyliczać  więcej  takich 
przykładów, jednak nie w tym rzecz.  Problemem jest raczej spojrzenie Pana Profesora, który uważa, 
że miasto  nie wykorzystuje wszystkich możliwości pomocy uczelni w rozwoju i  że obowiązek 
działań na rzecz powołania Uniwersytetu Słupskiego spoczywa głównie na mieście, a kadra naukowa 
powinna  spokojnie  czekać,  aż  poda  się  jej  to  na  tacy.  Moim  zdaniem  to  jest  mentalność 
z minionej epoki, w której władza zdejmowała z obywateli i wszelkich instytucji odpowiedzialność 
za ich własne losy. Przypomnę jednak, że w zamian poddawała wszystkich totalnej kontroli. 

Wbrew wyobrażeniom Pana dr. Skóry – ludzie w Słupsku nie żyją wyłącznie wiadomościami 
ze świata nauki, jak również nie dla nich przyjeżdżają tu turyści. Miasto musi być atrakcyjne z wielu 
stron,  nie  tylko  z  tej,  która  interesuje  Pana dra Skórę.  Frekwencja  na  imprezach sportowych,  w 
teatrach  czy  filharmonii   świadczy  o  tym,  że  w  Słupsku  są  ludzie  interesujący  się  nie  tylko 
dokonaniami  naukowymi.  Nie  przypominam  sobie  przypadku,  w  którym  państwo  –  właściciel 
uczelni – dołożyłoby choć grosik do renowacji elewacji zabytkowych budynków. Obiekty sportowe 



i kulturalne nie mogą umierać z braku miejskich pieniędzy, m. in. i dlatego, by młodzi ludzie chcieli 
tu  studiować.  Trzeba  im  stwarzać  godne  warunki  do  wypoczynku  i  rozrywki,  a  nie  skazywać 
wyłącznie na tzw. rozrywki stałe, znane studentom  w akademikach od lat. Być może dla naukowców 
np. koszykówka jest czymś bez znaczenia, ale dla tysięcy mieszkańców naszego miasta jest to sprawa 
najważniejsza,  dla  której  utożsamiają  się  ze  Słupskiem.  Podobnie  jest  z  imprezami  masowymi, 
których wcześniej w mieście było niewiele. Nie wiem, jak Pan Wojciech Skóra, ale Pan Prezydent 
nie dzieli mieszkańców Słupska na lepszych i gorszych - na tych, którym coś się od miasta należy 
i na tych, którym nie należy się nic. 

I kolejna sprawa: trudno oprzeć się wrażeniu, że pracownicy naukowi Akademii Pomorskiej 
niezbyt  otwierają  się  na  miasto.  Co  takiego  zrobił  np.  Pan  Wojciech  Skóra  ku  pożytkowi  jego 
mieszkańców? 

Reasumując:  Pan  dr  hab.  prof.  AP  Wojciech  Skóra,  powodowany  zapewne  emocjami 
przedwyborczymi  Rektora Akademii  Pomorskiej wykazał się troską  o sprawy uczelni  w sposób 
nieprzemyślany i  niepoparty faktami.  Tym niemniej  prezydent Maciej Kobyliński jest  otwarty na 
wszelkie konkretne propozycje  i deklaruje swoje pełne poparcie oraz pomoc w działaniach na rzecz 
powołania  Uniwersytetu  Słupskiego,  czego  kolejnym  dowodem  będzie  rozmowa  na  ten  temat 
z  Wojewodą  Pomorskim  Romanem  Zaborowskim  i  posłami  na  Sejm  RP z  okręgu  gdyńsko  – 
słupskiego  podczas  spotkania  w  Ratuszu  w  dniu  21  stycznia  br.   Dodam  jeszcze,  iż  zostało 
zaplanowane na długo przed publicznym  wystąpieniem Pana dra Skóry. 

Z wyrazami szacunku -

Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta

       wz. Marek Sosnowski
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