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W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

sytuacja w kraju i na świecie zaskoczyła wszystkich i to na skalę, której nikt nie przewidział.  

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i wejściu w życie rozporządzenia Mi-

nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, aby zapobiec skutkom opóźnień w realizacji 

programu, w dniu 17 marca Zarządzeniem Rektora WSH TWP w Szczecinie nr 4/2020 ofi-

cjalnie zawieszono realizację zajęć poprzez bezpośredni kontakt w murach Uczelni, na rzecz 

kształcenia na odległość. Zastąpiono więc, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczanie 

tradycyjne nauczaniem prowadzonym zdalnie. 

W poczuciu pełnej odpowiedzialności - dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Studentów 

oraz Pracowników - na mocy ww. Zarządzenia, Wykładowcy zostali zobowiązani do przy-

gotowywania zdalnej formy realizacji zajęć dydaktycznych umożliwiających osiągnięcie 

efektów uczenia się z zakresu poszczególnych przedmiotów, które nie mogły odbywać się 

w tradycyjnej formie. 

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie zawsze była pełnoprawnym człon-

kiem lokalnej społeczności, aktywnie uczestniczącym w rozpoznawaniu i pokonywaniu 

problemów środowiska lokalnego, więc mimo trudnej sytuacji nieustannie włącza się 

w różne działania o charakterze charytatywnym. Przykładowe podjęte podczas pandemii 

działania to uruchomienie dla Studentów możliwości kontaktu telefonicznego z wykwalifi-

kowanymi psychologami w tych trudnych chwilach, przekazywanie gorących posiłków dla 

strzegących naszej granicy w Kołbaskowie i Krajniku Dolnym funkcjonariuszy straży gra-

nicznej, żołnierzy, ratowników medycznych, czy przekazanie kompletu maseczek i środków 

odkażających do zaprzyjaźnionego z Uczelnią hospicjum. 

Nie należy również zapominać, że wielu Wykładowców WSH TWP to pracownicy 

służb mundurowych, którzy na „pierwszym froncie” byli zaangażowani w pomoc i działa-

nie. Na wielkie uznanie zasługują również Studenci. Wielu z nich stanęło do walki z wirusem 

- wspierało osoby potrzebujące, szyło maseczki, rozwoziło obiady, inicjowało akcje odkaża-

nia, opiekowało się osobami starszymi. Dziękujemy! 

Ten trudny czas to dla nas wszystkich wyjątkowa lekcja. Lekcja miłości, cierpliwości, 

odwagi, pokory… Lekcja pozwalająca zrozumieć co tak naprawdę jest w życiu ważne. 

  



 


