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Dr inż. arch. Robert Barełkowski

Dr inż. arch. Robert Barełkowski

Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak

Na miarę XXI wieku
W styczniu br. ogłoszony został w naszej Uczelni konkurs na projekt architektoniczny nowego gmachu WSG.
Kanclerz Krzysztof Sikora zaprosił do uczestnictwa w nim czołowych architektów – wykładowców naszej Uczelni na
kierunku Architektury i Urbanistyki: prof. dr. hab. nauk tech. Lecha Zimowskiego, prof. dr. inż. Rui Brochado, prof. dr.
hab. inż. arch. Janusza Rębielaka, dr. inż. arch. Roberta Barełkowskiego i dr. inż. arch. Krzysztofa Borowskiego.
Kilku autorów zaprezentowało więcej niż jedną koncepcję, dlatego plon konkursu okazał się wyjątkowo
bogaty i różnorodny. Każdy projekt, będący odbiciem stylu i osobowości autora, łączy w zamyśle estetykę i funkcjonalność. Każdy doskonale wkomponowuje się w to jedyne w swoim rodzaju miejsce nad brzegiem Brdy.

Dr inż. arch. Krzysztof Borowski

Dr inż. arch. Krzysztof Borowski

Jury konkursu miało wyjątkowo trudne zadanie – wszystkie projekty spotkały się z uznaniem. Szczególną
aprobatę uzyskał projekt prof. dr. hab. inż. arch. Janusza Rębielaka. Przedstawione obok prace mówią same za
siebie.
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Rekreacja i Rehabilitacja
W październiku br. w ramach kierunku Turystyka i Rekreacja
zostanie zainaugurowana w WSG nowa specjalność – Rekreacja
i Rehabilitacja, kształcąca specjalistów w zakresie rekreacji, sportu
niewyczynowego i rehabilitacji ruchowej. Rozmawiamy z prof. dr.
hab. med. Janem Talarem, Kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

- Wyodrębnienie specjalności podyktowane było z pewnością ważnymi względami…
- Wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na świecie i w naszym
kraju na pewien szczególny rodzaj usług
hotelarskich i rekreacyjnych. Kiedyś wiedliśmy spokojne życie, bez pośpiechu.
Wyjeżdżaliśmy na dwu- lub czterotygodniowy wypoczynek na wczasy nad morzem, w górach, czy w ciepłych krajach.
Dziś trudno jest wyobrazić sobie życie i
pracę bez napięć, emocji i pośpiechu. Nikogo też, ze względu na obowiązki, nie
stać na długi urlop. Teraz wyjeżdżamy na
tydzień i chcemy, aby w ciągu tych kilku
dni nasze ciało i dusza odpoczęły i wróciły do formy. Szukamy hoteli lub ośrodków, dysponujących salą gimnastyczną,
sauną, jaccuzi, oferujących zabiegi elektryczne, masaże… Szukamy też fachowej obsługi. Istnieje zapotrzebowanie na
specjalistów w tej dziedzinie, stąd nasza
propozycja studiów na specjalności „Rekreacja i rehabilitacja”.
- Jaką wiedzę posiądzie student na tej
specjalności?
- Studia to nie jakiś wielki pojemnik wiedzy,
ale ukierunkowanie studenta, a przyszłego absolwenta na to, co jest potrzebne w
życiu. To jest punkt wyjścia do dalszego
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rozwoju i permanentnego kształcenia się.
Będziemy uczyć studentów organizowania rekreacji ruchowej, imprez sportowych, prowadzenia usług z zakresu
turystyki aktywnej i kwalifikowanej, a także zarządzania obiektami i infrastrukturą
sportowo-rekreacyjną. Będziemy kształcić
ich w zakresie fizjoterapii tak, aby umieli
zaproponować pewne zabiegi osobom w
każdym wieku, w każdym zawodzie i w
każdej sytuacji. Jest to propozycja, która
naprawdę w naszym szkolnictwie nie ujrzała jeszcze światła.
- Czy nie wchodzimy w ten sposób w obszar medycyny?
- Mówiąc o rehabilitacji, o fizjoterapii,
mamy często na myśli przypadki ciężkich schorzeń, np. opieki nad chorymi w
śpiączce, którymi zajmuję się na co dzień
w klinice. Ale tacy chorzy nie przyjeżdżają na wypoczynek. Nasi absolwenci będą
mieli do czynienia z osobami sprawnymi,
które chcą w ciągu 5-7 dni naładować
swoje akumulatory. Mogą też mieć kontakt z osobami na wózkach inwalidzkich,
które również są osobami sprawnymi (niesprawny jest ten, kto nie potrafi żyć bez
pomocy osób trzecich). Będą więc uczyli
się pomagać chorym na wózkach. W ramach zajęć na pewno będziemy mówili
o schorzeniach, ale nie w ekstremalnej

postaci. Nas będą bardziej interesowały
kwestie zespołów przeciążeniowych, depresji, zmęczenia.
- Jak wiele miejsca będą zajmowały praktyki zawodowe?
- Nie da się oddzielić teorii od praktyki.
Praktyka musi pobudzać wyobraźnię.
Musi nauczyć pewnych zachowań w stosunku do każdego chorego. Będę optował
za organizowaniem praktyk w warunkach
stricte klinicznych. Jeśli studenci dadzą
sobie radę w szpitalu, to na pewno poradzą sobie wszędzie. Chciałbym też podkreślić, że - niezależnie od wiedzy teoretycznej i praktycznej - będziemy uczyli
młodych ludzi humanizmu, właściwego
podejścia do człowieka. To jest połowa
sukcesu w pracy.
Wprowadzamy do programu nauczania
nowy, ciekawy przedmiot - proksemikę,
która staje się obecnie modna na studiach dyplomatycznych i menedżerskich.
Będziemy tu mówić o tzw. mowie ciała i
przestrzeni. Jest to skomplikowana nauka,
ale torująca nam szanse na to, byśmy byli
uznawani. Nasze gesty, ruchy, spojrzenia
czasami więcej znaczą niż słowa. To bardzo ważne w kontaktach z osobami, które
oczekują naszej pomocy.
- Jakie są perspektywy zatrudnienia dla
naszych absolwentów?
- Fizjoterapia praktycznie w każdym wydaniu będzie miała coraz szersze zastosowanie. Nasi absolwenci będą mogli
znaleźć zatrudnienie w ośrodkach wczasowych, rekreacyjnych, hotelowych, odnowy biologicznej itp. Będą też z pewnością sami tworzyć takie ośrodki, bowiem
ludzie młodzi mają więcej inicjatywy, poszukują własnych dróg życiowych.
- Po trzech latach na studiach dziennych
lub zaocznych otrzymają dyplom licencjata. A co dalej?
- Jeśli mówimy „a”, to powinniśmy powiedzieć „b”. Mam na myśli studia magisterskie, które dadzą młodym ludziom
szersze, większe możliwości i poszerzą
horyzonty myślenia. Jak powiedziałem na
początku, ważne jest permanentne pogłębianie wiedzy. Tego wymaga od nas zmieniająca się wciąż rzeczywistość.
					
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

Zarządzanie Gastronomią
i Dietetyka
To nowa specjalność, która zostanie
wprowadzona na kierunku Turystyka i
Rekreacja w nowym roku akademickim
2005/2006. Wcześniej problematyka
żywieniowa ujęta była w programie specjalizacji „Organizacja żywienia”, którą
studenci TiR wybierali po drugim roku
studiów. Teraz przez trzy lata będą mogli
pogłębiać wiedzę w tej dziedzinie. Dlaczego?
- Wynika to z potrzeb rynku – odpowiada
prof. dr hab. inż. Piotr Palich, dyrektor Instytutu Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii WSG. – Od pewnego czasu obserwujemy prężny rozwój gastronomii w Polsce.
Nastąpił powrót do tradycyjnej kuchni narodowej i regionalnej, która sama w sobie
jest atrakcją turystyczną dla Polaków i obcokrajowców. Zmieniły się też preferencje
żywieniowe społeczeństwa, które chce
się dobrze i prawidłowo odżywiać. To
wszystko powoduje, że na rynku poszukiwani są specjaliści, których my możemy
ukształtować.
Celem trzyletnich studiów na specjalności
Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka jest
przekazanie studentom takiej wiedzy, aby
po studiach umieli organizować przedsiębiorstwo gastronomiczne i samodzielnie
nim zarządzać. Aby byli specjalistami w
swojej dziedzinie i osiągnęli konkurencyjną pozycję na rynku pracy.
Zdobędą oni wiedzę z zakresu rynku usług
gastronomicznych w Polsce i na świecie,
specyfiki usług żywieniowych oraz zasad
funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących takie usługi.
Poza wiedzą teoretyczną będą nabywali również umiejętności praktyczne,
obejmujące planowanie działalności gospodarczej, samodzielne zarządzanie

przedsiębiorstwem z wykorzystywaniem
nowych technologii.
Trzonem programu nauczania są przedmioty specjalnościowe, takie jak: towaroznawstwo, gospodarka magazynowa
i przechowalnictwo, jakość zdrowotna
żywności, żywienie człowieka z elementami dietetyki, ekonomika i zarządzanie
w gastronomii, projektowanie usług gastronomicznych, projektowanie obiektów
gastronomicznych, dietetyka, niekonwencjonalne technologie w produkcji żywności, enologia, kuchnie narodowe, katering
imprez turystycznych itp.
Na drugim biegunie znajdują się przedmioty, bez których niemożliwe byłoby wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy
– ekonomia, organizacja i zarządzanie,
socjologia, psychologia społeczna, podstawy marketingu, rynek pracy, stosunki
gospodarcze w Unii Europejskiej, negocjacje i protokół dyplomatyczny, podstawy
hotelarstwa, strategie rozwoju turystyki,
logistyka i transport w usługach itp.
Gdzie absolwenci specjalności Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka znajdą pracę? – Wszędzie tam, gdzie żywienie człowieka jest podstawowym celem działania
– mówi prof. Palich. – W przedsiębiorstwach gastronomicznych, hotelarskich i
turystycznych. Przede wszystkim jednak
chcielibyśmy, aby nasz absolwent gotów
był, po opuszczeniu murów Uczelni, do
samodzielnego utworzenia przedsiębiorstwa gastronomicznego i zarządzania
nim w sposób nowoczesny, adekwatny
do oczekiwań rynkowych. Chcielibyśmy,
aby mógł samorealizować się poprzez
kreatywne działanie.
Elżbieta Czerwińska

EKONOMIA
Nasza Uczelnia rozpoczęła
starania o wprowadzenie do programu
kształcenia nowego kierunku Ekonomia.
– Gospodarka oparta na wiedzy to jeden
z filarów cywilizacji jutra – mówi kanclerz
WSG Krzysztof Sikora. – Nasza rodzima
gospodarka przeżywa od 15 lat zmiany o
charakterze rewolucyjnym. Kształtują się
nowe style zarządzania, nowe podejście
do pracy, nowe umiejętności i zawody. Region kujawsko-pomorski jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów i
potrzebuje zdolnych menedżerów, którzy
będą w stanie wykorzystać zasoby regionu dla rozwoju działalności produkcyjnej i
usługowej. Paradoksalnie Bydgoszcz jest

jedynym miastem wojewódzkim, w którym
żadna z uczelni nie prowadzi kształcenia
na kierunku Ekonomia. Podjęliśmy się
tego zadania ze względu na biznesowy
charakter WSG i przyjęty cel kształtowania u studentów postaw przedsiębiorczości i kreatywności.
Trzyletnie studia na kierunku
Ekonomia miałyby charakter studiów zawodowych, kończących się uzyskaniem
dyplomu licencjata. Studenci zdobędą
wiedzę w zakresie teorii ekonomii oraz
stosowania narzędzi analitycznych do
rozwiązywania problemów mikro i makroekonomicznych, finansów publicznych,
zarządzania i organizacji, marketingu,

rachunkowości, bankowości, prawa i administracji, ekonomii międzynarodowej.
W programie znajdą się także przedmioty
z zakresu nauk społecznych (demografia,
socjologia, psychologia itp.) oraz informatyka ekonomiczna.
Równie długa jest lista miejsc,
w których absolwenci mogliby znaleźć
zatrudnienie – od organów administracji
państwowej i samorządowej przez banki
i instytucje finansowo-kredytowe, biura
rachunkowe, instytucje ubezpieczeniowe
po agencje reklamowe, wydawnictwa o
profilu ekonomicznym i placówki edukacyjne.
E.Sz.
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siona do ogólnej liczby studentów, zaledwie po kilku latach
istnienia, plasuje Uczelnię w
czołówce krajowej. A przecież
mamy podstawy, aby sądzić,
że studencki ruch naukowy
będzie się nadal dynamicznie
rozwijał. Wszak podejmujemy
kształcenie na nowych kierunkach studiów, a i na obecnie
funkcjonujących kierunkach są
jeszcze w tym zakresie spore rezerwy.
O pozycji naszej Uczelni na mapie studenckiego ruchu naukowego w Polsce decydować będzie jednak nie tylko liczba kół i ich
członków, ale przede wszystkim ambitne,
twórcze programy działania i ich realizacja.
Nie sposób w ramach krótkiego artykułu
zaprezentować, nawet w ogólności, te programy i dotychczasowe osiągnięcia, ale są
one już widoczne i znaczące, nawet w kołach niedawno powołanych. Niektóre z nich
miały okazję zaprezentować się w czasie
niedawnego Święta Uczelni (22.04.2005).
Bieżąca działalność kół jest ponadto relacjonowana na stronach internetowych i
na łamach „Kuriera Uczelnianego”. W programach każdego koła można wyodrębnić
działania na rzecz jego członków, całej społeczności Uczelni oraz skierowane do jej
otoczenia społecznego w mieście, regionie,
kraju, a nawet za granicą. Proporcje między
tymi działaniami zależą od specyfiki koła, a
także stopnia aktywności i pomysłowości
jego członków. Warto zauważyć m.in. już
odbyte i planowane badania terenowe w
czasie wyjazdów studyjnych oraz ekspedycji krajowych i zagranicznych, a także inne
przedsięwzięcia, które promują Uczelnię na
zewnątrz.
Mając na celu dalszy rozwój studenckiego ruchu naukowego w naszej
Uczelni przewiduje się:
- powołanie nowych kół z inicjatywy studentów i nauczycieli,

Studencki
ruch naukowy
w WSG
Jednym z bardzo ważnych zadań uczelni
wyższej jest stwarzanie warunków do rozwijania różnorodnych zainteresowań studentów, m.in. naukowych, zawodowych,
kulturalnych, sportowych i artystycznych.
Spełnianiu tego zadania służą studenckie
koła zainteresowań, wśród których znaczna
część ma ambicje naukowe i jest nazywana
kołami naukowymi. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy od początku swojej, już
6-letniej, historii podjęła działania zmierzające do powstania i rozwoju studenckiego
ruchu naukowego. Najstarsze - Koło Turystyczne „Oros” - zostało powołane w semestrze letnim roku akademickiego 2000/01,
tj. w drugim roku istnienia Uczelni.
Obecnie, wg stanu na dzień 1 maja 2005 r.
(tabela), istnieje w Uczelni 14 studenckich
kół zainteresowań (w tym 8 naukowych),
do których trzeba jeszcze dodać sekcje
sportowe funkcjonujące w ramach AZS-u.
Każde koło działa na podstawie regulaminu i harmonogramu pracy, wybiera spośród
swoich członków zarząd, a opiekę naukową
sprawuje jeden z nauczycieli akademickich.
Liczba członków w poszczególnych kołach
wynosi od 10-30 osób. Jeśli uwzględnić także członków sekcji sportowych to łącznie
stanowią oni około 10% wszystkich studentów Uczelni, z tym że reprezentują oni głównie studia dzienne. Nie dysponujemy informacjami na podobny temat z większości
uczelni polskich, ale na podstawie sondażowych danych można przyjąć, że zarówno
liczba kół jak i liczba ich członków, odnieLp
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zwiększenie liczby członków w kołach
już działających,
stałą wymianę doświadczeń między
kołami oraz podejmowanie wspólnych
przedsięwzięć,
zaangażowanie kół w realizację planu
badań naukowych Uczelni,
oddanie do dyspozycji kół pracowni zlokalizowanej w nowym budynku przy ul.
Naruszewicza,
organizację na Uczelni corocznych
Sympozjów Studenckich Kół Naukowych poświęconych prezentacji ich
osiągnięć,
nawiązanie szerszej współpracy ze
szkołami średnimi celem pozyskania
najlepszych kandydatów na studia,
publikowanie dorobku naukowego kół w
periodykach uczelnianych i pozauczelnianych,
stypendia naukowe dla najaktywniejszych członków kół,
przydział funduszy uczelnianych na realizację najwartościowszych projektów,
występowanie o sponsoring do różnych
instytucji, a także o fundusze ministerialne i europejskie,
zwiększenie udziału kół w przygotowaniu referatów na konferencje naukowe
– wewnątrzuczelniane i pozauczelniane,
rozwój kontaktów i współpracy ze studenckim ruchem naukowym na uczelniach polskich i zagranicznych.

Sądzimy, że inwestowanie w rozwój zainteresowań naukowych studentów jest ze
wszech miar pożyteczne. Działalność kół
naukowych została już doceniona w ostatnich rankingach wyższych uczelni m.in.
dlatego, że są one kuźnią narybku przyszłej
kadry naukowo-dydaktycznej, którą dla
swoich potrzeb powinna kształcić uczelnia,
szczególnie młoda.
Kazimierz Marciniak

Opiekun

Początek działalności

1.

Koło Turystyczne „OROS”

mgr Jarosław Jagodziński

marzec 2001

2.

Koło Informatyczne „SIGMA”

mgr inż. Rafał Bartoszak

grudzień 2001

3.

Koło Naukowe Ekonomiki Turystyki i Marketingu
„EQUILIBRIUM”

mgr Jan K. Słowiński

marzec 2003

4.

Koło Naukowe Finansów w Gospodarce Turystycznej „ABAKUS”

mgr Michał Lipiński

marzec 2003

5.

Koło Teatralne „SUPLEMENT”

mgr Bogna Wojciechowska-Blachowska marzec 2003
(do listopada 2004 - mgr Dorota Kaja)

6.

Koło Naukowe „ENGLISH SOCIETY”

mgr Maciej Olszewski

grudzień 2003

7.

Koło Fotograficzne „ZORKA 5”

lic. Monika Kowalczyk

grudzień 2003

8.

Amatorski Zespół Wokalno-Instrumentalny

mgr Michał Lipiński

grudzień 2003

9.

Zespół Muzyczny Jazz Kwartet

mgr Agnieszka Puza

marzec 2004

9.

Koło Naukowe Ekonometrii i Programowania

mgr Piotr Szymański

maj 2004

10.

Koło Młodych Dziennikarzy

mgr Elżbieta Szajkiewicz

październik 2004

11.

Koło Naukowe Socjologów „LOGOS”

doc. dr Marzena Sobczak

grudzień 2004

12.

Koło Miłośników Języka Francuskiego i Krajów
Frankofońskich

mgr Anna Marchlik

grudzień 2004

13.

Koło Naukowe Języka Niemieckiego

mgr Małgorzata Springer-Wołodko

grudzień 2004
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Na szóste urodziny

Sześć lat minęło od utworzenia Uczelni, a ściślej mówiąc od podpisania w dniu 26 kwietnia 1999
roku aktu notarialnego dot. założenia niepaństwowej uczelni zawodowej pod nazwą Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy. Dzisiejsza Wyższa Szkoła Gospodarki przyjęła
ten dzień za swoje doroczne święto.
Tym razem, podczas obchodów Święta WSG, nad wspomnieniami przeważyły plany związane z
przyszłością. Były podsumowania i nagrody dla osób zasłużonych dla Uczelni, prezentacje dorobku
kół naukowych i zainteresowań, wystawa fotograficzna „WSG w obrazach”, ale szczególną uwagę
zwrócono na zainaugurowane podczas obchodów Regionalne Forum Gospodarcze, którego misją
jest wymiana doświadczeń i opinii na ważkie tematy, związane z gospodarką krajową i światową. Podczas Forum kanclerz Krzysztof
Sikora omówił znaczenie kształcenia w przedsiębiorstwie, Piotr Terlecki, wiceprezes Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie przedstawił działalność stowarzyszeń gospodarczych na rzecz przedsiębiorców, a dr Mirosława Cywoniuk, prorektor ds.
studentów WSE w Białymstoku podniosła kwestię roli niepaństwowego szkolnictwa wyższego w kształceniu kadr dla gospodarki.
Gospodarka przewijała się również w rozmowach o nowych kierunkach i specjalnościach, jakie wprowadza lub zamierza wprowadzić nasza Uczelnia – Ekonomia, Rekreacja i Rehabilitacja, Zarządzanie Gastronomią i Dietetyka. Wszystkie powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, który domaga się specjalistów, dobrze przygotowanych do działania młodych ludzi. Będzie to
zapewne dominujący temat siódmego już roku w życiu Uczelni.
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JĘZYKI OBCE W WSG
Polski student musi być świadomy, że
jedną z przepustek do nowej Europy jest
znajomość CO NAJMNIEJ jednego języka obcego. Współcześni pracodawcy ery
globalizacji wymagają, by każdy pracownik mówił w obcym języku, komunikował
się bez problemów i potrafił wypowiedzieć
się nie tylko na tematy ogólne, ale też na
tematy związane z pracą zawodową.
Kandydaci na członków „braci studenckiej” WSG zadają sobie pytanie, czy nauczą się tutaj języków obcych i jak ta edukacja wygląda w WSG. Postanowiliśmy w
kolejnych numerach Kuriera Uczelnianego przybliżyć naszym przyszłym, a także
obecnym studentom specyfikę zajęć językowych, opowiedzieć o programie nauczania, pokazać, jakie dodatkowe formy
kształcenia językowego funkcjonują na
naszej Uczelni.
W WSG zajęcia językowe odbywają się w
formie lektoratów. Atutami tego nauczania
są: możliwość wyboru języków obcych
(angielski, niemiecki, rosyjski, francuski),
zróżnicowanie poziomu nauczania (4
stopnie zaawansowania), różne profile
kształcenia, wybór stopnia zaawansowania języka przez studenta, nacisk na
praktyczną naukę języka, nowoczesne
programy i metody nauczania, i oczywiście wyselekcjonowana, specjalistyczna
kadra lektorska. W zależności od kierunku i trybu (zaoczny, dzienny) studiów,
nasi studenci uczą się obowiązkowo jednego lub dwóch języków obcych. Ponadto
mogą wybierać z bogatej oferty języków
ponadprogramowych. Za dodatkową, nie
objętą czesnym, opłatą można uczyć się

angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, portugalskiego, włoskiego, hiszpańskiego, migowego w turystyce
oraz języka i kultury świata arabskiego.
Językiem obowiązkowym dla wszystkich
studentów jest angielski. Ze względu na
różnorodność programów nauczania w
poszczególnych szkołach średnich, nasi
studenci prezentują bardzo zróżnicowany
poziom znajomości tego języka. Nie muszą się jednak martwić, ponieważ w czasie rekrutacji na studia deklarują również
swój poziom językowy. Dzięki temu trafiają do grupy, której poziom jest dla nich
odpowiedni. Gdyby jednak w toku nauki
okazało się, że nie udało im się obiektywnie ocenić swoich umiejętności, mogą,
po uprzedniej konsultacji z wykładowcą,
zmienić poziom grupy. Osoby, które nigdy
nie uczyły się języka angielskiego, trafiają do grup początkujących. Inni mają do
wyboru nie tylko poziom zaawansowania (przed-średniozaawansowany, średniozaawansowany, zaawansowany), ale
również profil kształcenia (język angielski
ogólny, język angielski w turystyce i hotelarstwie, język angielski w technologii
informatycznej i język angielski w biznesie).
Kolejnym faktem, który na pewno zainteresuje zarówno przyszłych, jak i obecnych studentów WSG jest wiadomość, że
nasza Uczelnia w ramach współpracy z
British Council jest Zamkniętym Centrum
Egzaminacyjnym i organizuje egzaminy z
języka angielskiego uznawane w Polsce i
na całym świecie: Preliminary English Test
(PET) oraz Business English Certificate

(BEC Preliminary, Vantage, Higher). Business English Certificate jest egzaminem
uznawanym przez instytucje państwowe,
edukacyjne oraz firmy komercyjne. BEC
Vantage i BEC Higher są uznawane jako
udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także
od pracowników polskiej służby cywilnej.
Egzaminy te ważne są bezterminowo.
Studenci, zainteresowani przystąpieniem
do nich, mogą także korzystać z organizowanych w Uczelni dodatkowych przygotowawczych kursów językowych.
WSG zajmuje się również certyfikacją
języka branżowego (język angielski w turystyce i hotelarstwie). Student kierunku
hotelarsko–turystycznego musi pamiętać,
że sprawne posługiwanie się językiem
obcym w branży turystycznej jest wysoce
cenione przez pracodawców.
Nauka języków obcych jest ważna również ze względu na możliwość odbywania
praktyk za granicą i zdobywania w ten
sposób pierwszych doświadczeń zawodowych. Nawet rozmowy kwalifikujące
studentów na te praktyki prowadzone są
w językach obcych, co staje się dodatkową motywacją do nauki.
W następnych artykułach o językowej
edukacji w WSG postaram się dokładniej
opowiedzieć o certyfikatach i egzaminach
językowych na naszej uczelni oraz przekażę wszelkie nowości. Zapraszam również na naszą stronę internetową www.
wsg.byd.pl gdzie można znaleźć informacje dotyczące nauki języków i kursów dodatkowych w WSG.
Magdalena Kaleta-Kuzińska

PRACTITIONERS’ FORUM
Practitioners’ Forum – Forum nauczycieli
języka angielskiego jest imprezą, odbywającą się cyklicznie od roku 2000. Zostało zainicjowane i jest organizowane
przez doradców metodycznych Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Bydgoszczy - Alinę Maciąg i Justynę
Adamską pod auspicjami British Council.
W 2004 roku impreza otrzymała European Language Label - europejski znak innowacyjności w zakresie języków obcych,
przyznawany przez Komisję Europejską
dla nowatorskich inicjatyw, dotyczących
nauczania i uczenia się języków, charakteryzujących się wysoką jakością, wielostronnym charakterem, oryginalnością i
innowacyjnością.
Od dwóch lat Forum organizowane jest
również dla nauczycieli języka francuskiego. Jego główną ideą jest spotkanie
nauczycieli z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, uczących na wszystkich poziomach, którzy pragną przedsta8

wić swoje (niejednokrotnie nowatorskie)
metody pracy, podzielić się ciekawymi
pomysłami, uwagami i spostrzeżeniami, a
także problemami, jakie napotykają. Każdego roku w imprezie udział bierze coraz
większa liczba prezenterów i obserwatorów.
Tegoroczne Forum po raz pierwszy było
współorganizowane przez Studium Języków Obcych WSG. W imprezie udział
wzięło ok. 70 nauczycieli języka angielskiego i francuskiego, wśród nich lektorzy SJO WSG. Mamy nadzieję, że nowa
formuła tych spotkań zostanie dobrze
przyjęta zarówno przez organizatorów,
jak i uczestników, oraz że Forum na stałe
zostanie wpisane do kalendarza imprez
organizowanych prze NKJO i SJO WSG.
Może też w kolejnych latach uda się rozszerzyć je o kolejne grupy językowe – niemiecką i rosyjską.
Dominika Goltz

PUNKT KONSULTACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ

Europe Direct
Od września 2004 działa w WSG Biuro
Projektów Europejskich, którego podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie
środków na dofinansowanie projektów,
realizujących statutowe zadania Uczelni. Głównym źródłem dofinansowania są
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
w tym Europejski Fundusz Socjalny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Do chwili obecnej Biuro przygotowało i realizuje 3 projekty na łączną kwotę blisko
360 tys. złotych. Są to projekty szkoleniowe obejmujące bezpłatne kursy języków
obcych (180 osób), warsztaty i usługi
doradcze dla studentów WSG (600 studentów) w zakresie wiedzy o rynku pracy
oraz projekt dotyczący powołania i funkcjonowania przy Uczelni Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej „Europe Direct”. Ten ostatni projekt finansowany jest
bezpośrednio przez Komisję Europejską
w Brukseli, a WSG wygrała konkurs projektów na jego utworzenie i prowadzenie

jako jedyna instytucja w województwie
kujawsko-pomorskim. 28 kwietnia 2005
odbyło się uroczyste otwarcie Punktu
„Europe Direct”, którego zadaniem będzie
działalność informacyjna i konsultingowa
na terenie województwa, uwzględniająca
wszystkie grupy zainteresowanych odbiorców w tym samorządy, biznes, placówki edukacyjne itp.
W perspektywie dalszej działalności Biura najważniejszym zadaniem jest pozyskanie środków z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na projekt
inwestycyjny rozbudowy bazy dydaktycznej WSG, finansowany przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego. Kolejną
formą działalności są komercyjne usługi
konsultingowe dla przedsiębiorców, pragnących absorbować środki na realizację
projektów inwestycyjnych i szkoleniowych
finansowanych ze środków Funduszy
strukturalnych UE.
		

Otwarcie Punktu Europe Direct

Maciej Andrzejewski

Stara biblioteka chińska w Ningbo - Pałac Mandaryna.

Spotkanie Kanclerza i prof. Łacnego z władzami Instytutu
Technologicznego w Ningbo.

Mamy partnerów w Chinach
Z tygodniową wizytą w Chinach przebywali doc. Krzysztof Sikora, kanclerz oraz prof. dr Janusz Łacny, kierownik Katedry
Transportu, Spedycji i Logistyki WSG. Wzięli udział w międzynarodowym forum transportu autokarowego i autobusowego w
Szanghaju, poświęconym m.in. rozwojowi turystyki autokarowej
i zabezpieczaniu transportu autobusowego.
Odwiedzili także dwa chińskie uniwersytety – Zhejiang University oraz Ningbo University w położonym 150 km od Szanghaju
mieście Ningbo. – W ubiegłym roku przedstawiciele tego miasta gościli w Bydgoszczy i w naszej Uczelni – mówi kanclerz
Sikora, - dlatego, korzystając z okazji, złożyliśmy im rewizytę
w celu omówienia możliwości i warunków współpracy z tamtejszymi uczelniami. Jest duża szansa na to, że Chińczycy będą
kształcić się u nas, a nasi studenci wyjadą na studia do Chin.
Podobnie możliwa jest wymiana kadry wykładowców. W pięciomilionowym Ningbo studiuje obecnie 40 tys. młodych ludzi.
Tyle samo, co w naszej zaledwie 400-tysięcznej Bydgoszczy.
Istnieje więc ogromny rynek edukacyjny, na którym moglibyśmy
zaistnieć. Nasi chińscy partnerzy są zainteresowani turystyką, transportem, socjologią, geografią i architekturą. W swoich
uczelniach (jedna z nich liczy 12 tys. studentów, druga – 15 tys.)
kształcą na wydziałach filologicznych, dziennikarstwie, farmacji,
zarządzania itp. W bezpośrednich rozmowach spotkaliśmy się z
ogromną życzliwością i chęcią rozwijania wzajemnych kontaktów. Z naszej strony będziemy starali się nadać tej współpracy
konkretny wymiar.
Magdalena Jabłońska
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denci podkreślali, ze wyjazd na praktyki
zagraniczne był zarazem ich najpiękniejszymi wakacjami w życiu.

Szkolenie
zawodowe
w cieniu
palmy
W dzisiejszych czasach rynek pracy jest
niezwykle wymagający. Nie wystarczy już
mieć dobre oceny w indeksie, by dostać
wymarzoną pracę. Dla przyszłego pracodawcy liczą się konkretne umiejętności
praktyczne, które dają praktyki i staże
podejmowane już w trakcie studiów. Rozmawiamy z Ewą Szarek, Kierownikiem
Pracowni Praktyk Zawodowych.
- Wiemy już, że warto odbywać praktyki,
ale co szczególnego daje wyjazd za granicę?
- Praktyki międzynarodowe są głównym
źródłem doświadczenia zawodowego,
kontaktów z różnorodnością kultur, ludzi,
a także niezwykłym sposobem spędzenia
wakacji. Dają doświadczenie, które pomaga stać się liderem w przyszłej pracy.
Istotne jest także, że praktyki za granicą
są okazją poznania i doskonalenia żywego języka. Wielu studentów podkreśla, że
dopiero tam tak naprawdę przełamali barierę komunikowania się w obcym języku.
Ponieważ nasza Pracownia organizuje
praktyki w kilkunastu miejscach w Europie, możliwe jest doskonalenie praktycznie wszystkich najważniejszych języków
naszego kontynentu.
- Jakie były początki współpracy międzynarodowej Pracowni Praktyk?
- Jedną z form poznawania branży turystycznej są wyjazdy na targi krajowe i
zagraniczne. Od samego początku nasza
Pracownia organizowała takie wyjazdy do
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Berlina, Pragi, Londynu, Madrytu, Gdańska, Poznania itd. W 1999 roku podczas
targów nawiązaliśmy kontakt z jednym z
touroperatorów, specjalizujących się w
wyjazdach do krajów arabskich. I to dzięki niemu zaczęliśmy wysyłać naszych
studentów na praktyki do hoteli w Tunezji: Helya w Monastyrze oraz Talassa w
Mahdii.
Kolejne wyjazdy targowe pozwalały poszerzać naszą ofertę. Kilku kontrahentów,
w tym niezwykle ważnego partnera z Niemiec poznaliśmy także dzięki współpracy
z Urzędem Miasta w Bydgoszczy. Obecnie menedżerowie hoteli sami zgłaszają
się do nas z ofertami praktyk dla naszych
studentów.
- W jakie miejsca będą mogli wyjechać
studenci WSG na praktyki zagraniczne?
- W roku akademickim 2004/2005 nasi
studenci wyjadą do Hiszpanii na Costa
Brava, do Francji (Prowansja, Lazurowe
Wybrzeże, wybrzeże Atlantyku i Paryż),
do Niemiec do Bawarii, do flamandzkiej
części Belgii, do Włoch, Irlandii, na Litwę,
do Grecji: na Chalkidiki, Kretę, Kos oraz
na Cypr.
Jak widać, dominują kraje śródziemnomorskie, które w znaczny sposób rozwinęły się dzięki turystyce. To pozwala
naszym studentom na kontakty z urlopowiczami z niemal całego świata. Pozwala
także skorzystać ze słońca, ciepłego morza i doskonale rozwiniętej infrastruktury
turystycznej. Niejednokrotnie nasi stu-

- Jakie formalności należy wypełnić, by
pojechać na praktyki zagraniczne?
- W zależności od życzenia menedżera
hotelu są to bądź specjalne formularze
zgłoszeniowe, bądź CV, które należy złożyć w naszym biurze. Zwykle na początku
roku kalendarzowego nasi zagraniczni
partnerzy przyjeżdżają do nas osobiście
w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wśród zgłoszonych studentów.
Podpisywane są wówczas kontrakty, a
także omawiane są szczegóły organizacji
praktyk.
- Na jak długo zwykle studenci wyjeżdżają
na praktyki?
- Przeważnie na okres 3-4 miesięcy w
trakcie wakacji letnich. Do niektórych
jednak miejsc, jak np. na Cypr, wyjeżdżają nawet na 6 miesięcy. Mają więc, jak
wspomniałam, okazję, by przeżyć jedne
z najatrakcyjniejszych wakacji w życiu,
choć oczywiście pracy nie brakuje...Istnieje także możliwość krótszych, przeważnie
miesięcznych praktyk.
- Jak widać studenci „Turystyki i Rekreacji” mają szerokie możliwości wyjazdów
na praktyki zagraniczne. A co z pozostałymi kierunkami?
- Nie zapominamy o naszych studentach
z innych kierunków. Od trzech lat studenci „Informatyki i Ekonometrii” mają
możliwość wyjazdu do Niemiec na semestr studiów połączonych z praktykami
w renomowanej firmie informatyczno-turystycznej. Staramy się o praktyki dla
przyszłych architektów w Portugalii, przy
współpracy z zaprzyjaźnionym Instytutem
Piaget w Viseu. Niebawem też studenci
pozostałych kierunków będą mieli możliwość odbywania praktyk za granicą.
rozmawiała: Anna Marchlik

Studenci socjologii mają swoje koło naukowe! „Logos”, bo taką nazwę przyjęliśmy, ma do zrealizowania wiele planów.
Najważniejszym jest praca nad badaniem „Diagnoza społeczna 2005”, dzięki
którym poznamy słabe i mocne strony
Uczelni. Członkowie przeprowadzili już
pierwsze w swoim życiu ankiety, zostali
przeszkoleni w kodowaniu
pozyskanego materiału
badawczego. Realizacji badań towarzyszyły
zmienne nastroje (wiedzą to najlepiej sami
przeprowadzający),
jednak zdobyte dzięki
temu doświadczenie,
to bezcenny skarb.
„Logos” może się
pochwalić
własną
gablotą, w której
umieszczane są naj-

ważniejsze wiadomości dotyczące Uczelni, działalności Koła i Instytutu. Założona
została też kronika, która będzie ciekawą
formą dokumentacji działalności.
Członkami Koła są studenci socjologii zarówno z systemu studiów dziennych, jak
i zaocznych. Jeszcze stanowią zwartą
grupę, ale w przyszłości, w celu usprawnienia działań, przewidują podział na sekcje. Tymczasem na Święto Uczelni w dniu
22 kwietnia 2005 przygotowali projekcje
filmów dotyczące rzeczywistości społecznej, prezentację fotografii socjologicznej
oraz założyli laboratorium socjologiczne.
Już niedługo priorytetowym zadaniem będzie współpraca przy organizacji, wespół
z Instytutem Socjologii, konferencji naukowej w dniach 9-10 czerwca 2005. A bliżej
wakacji – zorganizowanie wspólnego biwaku, który będzie wspaniałą przygodą,
nie tylko ze względów socjologicznych...
		
Agnieszka Michalska

„Logos” ma ambitne plany
Akademia
Rezydentów
w Egipcie
Egipt to kraj pełen różnorodności i szokujących kontrastów. Jedynie tam
można poznać jedną z najstarszych kultur świata, zobaczyć tajemnicze piramidy
i odkryć podwodny świat Morza Czerwonego. Miałam przyjemność znaleźć się w
Egipcie podczas Szkolenia Animatorów,
organizowanego przez Centrum Szkoleń i
Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy oraz biuro podróży Alfa Star.
Było ono dla nas, uczestników prawdziwą
szkołą życia.
Po czterogodzinnej podróży samolotem wylądowaliśmy na ziemi faraonów w Sharm el Sheikh, na półwyspie
Synaj. Już na lotnisku zrozumieliśmy, że
tak naprawdę znajdujemy się w zupełnie
innym świecie. Rozpoczęła się dla nas
nie tylko przygoda, ale także ciężka praca. Dzień do dnia nie był podobny. Jedyne, co je łączyło, to bardzo mało czasu
wolnego.
Codziennie budziliśmy się podczas porannego aerobiku prowadzonego przez
Elżbietę Andrzejewską. Na początku
mieliśmy opory, aby wstać na 7.30, lecz
z czasem przywykliśmy. Artur Kasprowicz
zapoznał nas bliżej z pracą animatora

czasu wolnego, a następnie podczas różnorodnych zajęć zmienialiśmy teorię w praktykę.
Nasze pierwsze spotkanie z rolą animatora rozpoczęliśmy od wzajemnego poznania się.
Działo się to w nietypowy sposób,
gdyż każdy spośród uczestników
w czasie trzech minut musiał opisać swoją osobę. Było to ciężkie
zadanie dla wielu z nas, wydawało
się jakby te trzy minuty miały nigdy nie upłynąć. Kolejne zadania
stawały się coraz ciekawsze i bardziej wyszukane, a wykonywanie
ich było przyjemnością. Do tych
najbardziej zapamiętanych należały: budowanie wioski indiańskiej, zabawy na plaży z udziałem
dzieci. Najcięższym zadaniem był
finał wycieczki, kiedy to my - jako
przyszli animatorzy - musieliśmy
sami zorganizować całodniowy
program dla turystów.
Mimo, że znaleźliśmy się
w obcej dla nas kulturze, nie odczuliśmy problemów z aklimatyzacją. Szybko „zaraziliśmy się” panującą tam atmosferą. Wyjazd taki
jak ten nauczył nas nie tylko pracy
animatora, ale również zetknął
nas z najrozmaitszymi problemami, które spotykane są w pracy
w przemyśle turystycznym. A to z
pewnością zaowocuje w przyszłości w naszej pracy.
Aleksandra Niegódka
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To był prawdziwy bal!
Takich Połowinek w historii Uczelni jeszcze nie było. Stylowe wnętrza hotelu
„Pod Orłem”, eleganckie stroje, podniosła
atmosfera… Jak na prawdziwy bal przystało, wszystko zaczęło się od poloneza,
jednego z polskich tańców narodowych.
Zdaniem Elżbiety Kornaszewskiej, prowadzącej zajęcia z tańców w naszej Uczelni,
studenci II roku dzienni i zaoczni zdali ten
„egzamin” celująco. Potem były przemówienia i podziękowania, składane przez

studentów opiekunom i wykładowcom
oraz uroczysty toast, wzniesiony przez
dyrektor Małgorzatę Szymańską-Sikorę.
Na uczestników balu czekało wiele niespodzianek, między innymi występ grupy
tanecznej break dance WSG, nagrodzony gromkimi brawami. Był też tort (Kanclerzowi Krzysztofowi Sikorze przypadł
zaszczyt ukrojenia pierwszego kawałka),
ufundowany przez Samorząd Studencki
WSG, współorganizatora imprezy. Wszy-

Bezpłatne studia
Podsłuchane w Biurze Rekrutacji:
- Czy naprawdę w niepaństwowej uczelni można studiować
za darmo?
- Tak, w WSG jest to możliwe dzięki nowemu programowi
„Bezpłatne studia”, który wejdzie w życie w roku akademickim 2005/2006. Warunkiem podstawowym, jaki musi spełnić
kandydat na I rok studiów, są ponadprzeciętne osiągnięcia i
wyniki w nauce.
- Ponadprzeciętne, to znaczy jakie?
- Powinien być finalistą olimpiady lub konkursu z przedmiotu
na poziomie rozszerzonym, zgodnym z kierunkiem studiów.
Jeśli nie, powinien osiągnąć średnią z ocen na świadectwie
maturalnym powyżej 4,6 i uzyskać na maturze wynik min.
50% z dwóch przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym. Jeden z tych przedmiotów musi być przedmiotem
kierunkowym na wybranym kierunku studiów, np. geografia,
wiedza o społeczeństwie lub język obcy w przypadku Turystyki i Rekreacji, matematyka, informatyka lub język obcy w
przypadku Informatyki i Ekonometrii itp. Warunkiem jest też
pozytywny wynik rozmowy weryfikacyjnej.
- Czy program ten obejmuje wszystkie kierunki studiów?
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scy bawili się świetnie. Pyszne jedzenie,
dobra orkiestra, wspaniały wystrój sali
oraz niepowtarzalna atmosfera niezwykłego miejsca spowodowały, że będziemy
pamiętali ten bal do końca życia.
		

Przemysław Bednarek

- Tak, o zakwalifikowanie do systemu mogą ubiegać się wszyscy kandydaci na studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie w trybie dziennym i zaocznym.
- Jeśli zostanę zakwalifikowany do programu, mogę już czuć
się zwolnionym od opłaty czesnego?
- Tak, ale tylko przez pierwszy semestr studiów.
- A potem płacę za wszystkie semestry? To wcale nie są
bezpłatne studia.
- Mogą być w dalszym ciągu gratis pod warunkiem, że w kolejnych semestrach osiągniesz średnią ocen powyżej 4,7 oraz
wykażesz się aktywnością w wybranej organizacji studenckiej
o charakterze naukowym, kulturalnym lub sportowym.
- Jak realne jest osiągnięcie średniej 4,7?
- W każdym roczniku jest grupa studentów, którym się to udaje. Są i tacy, którzy uzyskują średnią 5,0. Zatem liczba 4,7 nie
jest pojęciem wirtualnym.
- Jeśli zakwalifikuję się do tego programu, nie będę mógł już
ubiegać się o stypendia studenckie?
- Z wyjątkiem stypendiów naukowych będziesz mógł korzystać ze wszystkich innych form pomocy, np. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych itp.
- I ostatnie pytanie: do kiedy mam czas na wszystkie formalności?
- Musisz podpisać umowę o naukę i złożyć wniosek o włączenie do programu „Bezpłatne studia” najpóźniej do 31 lipca br.

Listopad 2004
- zwykły bury świat. Godzina - późna. Im
byłam bliżej, tym większa niepewność i
tym więcej pytań: kto przyjdzie? czy złapiemy kontakt? czy po prostu będzie im
się chciało?
Otworzyłam drzwi. Czekali. Na mnie? Także. Mieli swoje oczekiwania. W stosunku
do mnie? Również. Ale głównie chodziło
im o siebie. O własne „dzianie”, robienie,
poszukiwanie, przeżywanie. Każdy miał
inne wyobrażenie Materii Teatru. Bardziej
ją czuli aniżeli rozumieli. Dla większości
była Ona nowym doświadczeniem, kolejną odsłoną dla nielicznych.
„Wybrali” mnie. Miałam „tylko” znaleźć
„wejście-wyjście”, miałam tylko znaleźć
drzwi „do – z”. I kolejne pytanie. Jaki kanał przekazu wybrać, aby nie spłycić, aby
być z Teatrem i Nimi?
Wychowanie przez Teatr i do Teatru. To
stało się naszym credo. EDUKACJA i
ANIMACJA TEATRALNA. Jedna bez drugiej traci wartość. Każda szuka w drugiej
oparcia i swojego uzasadnienia. Gdy nie
będą współgrać, jaki będzie sens Teatru?
Rozpoczynamy odliczanie.
Wspólnie, razem.

6 grudnia – „Mikołajki”.
Tym razem nie było cukierków. W prezencie chcieliśmy rozdać miłość, wiarę,
dumę, odpowiedzialność, szacunek, dobro, piękno, los, życie i… drugiego człowieka.
Pomagało nam 100 starych Mikołajów
(świętych), portrety których rozwiesiliśmy
poprzedniego wieczora na terenie całej
Uczelni. Mikołaje i my chcieliśmy ofiarować każdemu i wszystkim garść złotych
myśli i sentencji na dobre dziś i jutro.
Rano „szóstego” nie było już wszystkich
Mikołajów. Nawet SETNY zniknął. Ale
niektóre Mikołaje zostały na długo.
Kto chciał – został obdarowany.
Co zrobił z upominkiem
- czy zachował go dla siebie,
czy podzielił się z innymi
– czas pokaże, trzeba wierzyć!
Ach ten Tuwim i jego” Lokomotywa”!
Miał być występ, miały być dzieci z „ Granicznej” Ruszyliśmy pełną parą. Chcieliśmy, by nasz spektakl był zbiorem ruchomych obrazów przedstawiających świat z
wiersza Tuwima - pociąg, zwierzęta, ludzi,

SUPLEMENT
REAKTYWACJA

Obecnie jest nas siedmioro
- studenci Turystyki i Hotelarstwa oraz
Architektury. Małgorzata, Daniela, Danka,
Krzysztof – pamiętają stary „Suplement”.
Mają swoje wspomnienia. Porównują też.
Joanna, Patrycja, Paweł - nowi, ale swoje
małe przygody z teatrem przeżywali już
poza Uczelnią.
Mimo „różnic pokoleniowych” tworzą zespół, grupę otwartą na propozycje ,chętną
do wspólnego działania. Po prostu fajni,
młodzi ludzie!
Jesteśmy na półmetku. 21 spotkań dużych
i małych, kilka zrealizowanych projektów.
Było już nam humorystycznie i klimatycznie, patriotycznie i lirycznie, emocjonalnie
i intelektualnie.
Próbujemy robić swój teatr,
myśleć o nim i nim.

rzeczy…oraz wszelkie gwizdy i świsty,
uffy i puffy. Jak to zrobić? Patrząc na genialność „Lokomotywy”, dość karkołomne
zadanie!
Zabawa z tekstem i z sobą była jednak
przednia, a śmiechu było co niemiara. Do
spotkania z dziećmi nie doszło. Całość
inscenizacji „Lokomotywy” jako próbę generalną nagraliśmy na wideo.
Mamy kolejne wspólne wspomnienia
…nie tylko z dzieciństwa.
„Talk show - czyli czwarte narodziny Anieli K.”
to nasz pierwszy wspólny wypad do teatru
i studia Telewizji TV3. Pomysł telewizji w
telewizji- o key, gra aktorów - porządna…
Co było tu fałszywe, a co prawdziwe? Ale
po co to wszystko? Szukaliśmy teatru…

Fakt. Nikt z nas nie został obojętny. To już
coś. Ale czy takiej nieobojętności oczekiwaliśmy?
Teatrowi i życiu w stylu
”toków-szoków” mówimy „nie”
I
kolejne
wyzwanie
widowisko
„Kolędarium Polskie”.
Tym razem miało być mądrze, refleksyjnie
i patriotycznie. Miejsce - Kościół Garnizonowy w Bydgoszczy. Wykonawcy - zespoły folklorystyczne, chóry, soliści, teatr
Witryna i „Suplement”.
Atmosfera kościoła, zapach kadzidła,
udział wiernych, pieśni patriotyczne śpiewane pełnym głosem przez wszystkich,
teksty poetyckie tych, którzy walczyli o
Polskę, wszystko to złożyło się na magię „Kolędarium”. A małe biało-czerwone
wstążeczki przypięte do piersi każdego
widza, były jak bilet wstępu do historii, i
do jutra.
My - grupa recytatorów, w centralnym
miejscu na ambonie, w świetle reflektorów - mieliśmy przekazać wiarę w
Boga, Honor i Ojczyznę tekstami z 1864,
1905,1918, 1939,1944,1980 roku…
…i te wszystkie oczy
skierowane na nas,
oczy zdumione,
oczy wzruszone,
oczy pełne łez,
…warto było
„12 ławek”
- projekt bez cenzury w Teatrze Muzycznym
w Gdyni. Po raz pierwszy na polskiej scenie
teatralnej breakdance, hip-hop. Pierwszy
rymowany musical o wolności, Polsce, dumie, rodzinie. Medialnie nagłośniony jako
kultowy projekt. Musieliśmy to zobaczyć.
To jest z pewnością propozycja dla młodego
teatru i jego widza. Całość widowiska scenicznie perfekcyjna. Dużo emocji. Pojawiły
się jednak pewne wątpliwości. Czy spektakl
mówił naprawdę o nas? Więcej w tym było
hip-hopowej „drogiej” bajki niż swojskiego
rapu i lokalnego kolorytu blokowisk.
					
Może tak miało być?
Szarość i sztampę zostawmy ulicy.
Urodziny Uczelni, Juwenalia
- to przed nami.
Szukamy pomysłów. Czasu mało. Spróbujemy coś przygotować.
Właściwie jesteśmy trochę zakręceni - nie
mamy stałego miejsca spotkań, nie mamy
własnej gabloty informacyjnej, nie mamy
strony www,
ale mamy to coś,
co można już chyba nazwać
teatrem.
		

Bogna Blachowska
Grupa teatralna SUPLEMENT
Spotkania: środa godz. 18.oo
Kontakt: Bogna Blachowska,
opiekun grupy
kom. 604220828
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Klub Uczelniany AZS

Uczelnia znajdzie dla siebie miejsce
w czołówce klasyfikacji na najbardziej
usportowioną uczelnię AZS.

Klub Uczelniany AZS przy WSG powstał
cztery lata temu. Jego prezesem jest były
rekordzista świata w trójskoku – Michał
Joachimowski, do niedawna pełniący
funkcję Prezesa Organizacji Środowiskowej AZS w Toruniu. Obecnie Klub zrzesza około 180 członków. – Tworzyliśmy
go całkowicie od podstaw – wspomina
Maciej Mackiewicz, kierownik Pracowni
WFiS. - Brakowało niemal wszystkiego,
a jednak bardzo szybko zaczęliśmy się
rozwijać. Pierwszym krokiem było ufundowanie sportowych stypendiów dla najbardziej wyróżniających się sportowców,
drugim nawiązanie bliskiej współpracy z
bydgoskimi klubami sportowymi.
Jako pierwsza powstała męska drużyna
koszykówki, następnie kolej przyszła na
pływanie, piłkę nożną, siatkówkę itd. Do
dyspozycji żaków oddano ścianę do wspinaczki, sprzęt żeglarski, narciarski, a niedawno boisko do kajak–polo, dyscypliny,
która z pewnością znajdzie swoich zapaleńców. W najbliższym czasie Klub planu-

Dotychczasowe sukcesy sportowe KU
AZS WSG Bydgoszcz w roku akademickim
2004/05 to:

I miejsce w Akademickiej Lidze woj.
kujawsko-pomorskiego w koszykówce
mężczyzn,

II miejsce w Amatorskiej Lidze Futsalu
(II liga) i awans do I ligi

III miejsce w Akademickich Mistrzostwach woj. kujawsko-pomorskiego w
Futsalu

III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Siatkówki Mężczyzn - Horabik
Cup

IV miejsce w klasyfikacji drużynowej
uczelni niepublicznych w XXIII Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych w
narciarstwie alpejskim mężczyzn

IV miejsce w pierwszym turnieju Akademickich Mistrzostw woj. kujawsko-pomorskiego w siatkówce mężczyzn.

je utworzenie dwóch nowych sekcji sportowych i z marszu udział w Mistrzostwach
Polski. Te sekcje to brydż sportowy oraz
szachy. Już niedługo oddaną zostane do
użytku m.in. „ścieżka zdrowia”, tor łuczniczy, bieżnia do skoku w dal oraz „tyrolka” czyli zestaw zamontowanych między
drzewami lin dzięki, którym można wspinać się na świeżym powietrzu.
- Nie jest tajemnicą, że zamierzamy wystawić męską drużynę koszykarzy w rozgrywkach ligowych (trzeciej ligi) – mówi
Mackiewicz. - Być może uda nam się
zmontować całkiem niezłą ekipę, o czym
świadczyć może nasze 13-punktowe zwycięstwo nad występującą w tych rozgrywkach drużyną AZS UMK Toruń. Wprawdzie pozostała nam jeszcze jedna kolejka
spotkań do rozegrania, ale już zapewniliśmy sobie drugi raz z rzędu zwycięstwo w
Akademickich Mistrzostwach woj. kujawsko–pomorskiego.
Przed wuefistami i działaczami sportowymi WSG jeszcze wiele pracy, zanim

Szymon Nowicki

Pałac II WSG awansuje
do serii B I ligi

Drugoligowe siatkarki Pałacu II
Wyższa Szkoła Gospodarki Bydgoszcz
wygrały po raz trzeci w finale play off z
Chemikiem Police. W nowym sezonie
grać będą w serii B I ligi!
Podopieczne trenera Jacka Janowskiego, po dwóch wygranych w Bydgoszczy, były faworytkami sobotniego
meczu w Policach. Poprzednie spotkania
kończyły się wynikiem 3:0 dla bydgoszczanek i do awansu wystarczyło im już
tylko jedno zwycięstwo na wyjeździe.
Dziewczyny wykazały wielką determinację i wolę walki. W 1. secie przegrywały
12:16, by po chwili wyrównać na 17:17.
W końcówce partii jeszcze trzykrotnie dochodziło do remisu. Od stanu 20:20 siatkarki Pałacu II WSG nie pomyliły się już
ani razu. Skutecznie zagrywały i „łapały”
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na bloku rywalki. W kolejnym secie wygrywały 15:11,
20:16, 21:19, lecz siatkarki
z Polic łatwo się nie poddały. W rezultacie na tablicy
pojawił się remis 22:22, a
następnie 23:23. Ostatnie
dwa punkty należały, na
szczęście, do bydgoszczanek. Sporo emocji było również w ostatniej partii tego
meczu. Nasze zawodniczki
przegrywały już 18:24, gdy
udanym atakiem popisała
się Monika Naczk. Wówczas trener Janowski dokonał zmiany. W polu zagrywki Michalinę Liss zastąpiła Monika Weder
i to był strzał w dziesiątkę. Zawodniczka
popisała się bardzo trudnym do odbioru
serwisem. Efekt: Pałac II WSG wyrównał
na 24:24, a potem wygrał i seta, i mecz.
Po spotkaniu Jacek Janowski powiedział:
Omal nie dostałem zawału! Po ostatnim
gwizdku położyłem się na parkiet. Potem
uklęknąłem i chwyciłem się za głowę. Nie
mogłem uwierzyć, że spełniło się moje
marzenie. A dziewczyny tańczyły i rzucały
się sobie w ramiona.
W lidze na 20 meczów, aż 17
siatkarki rozstrzygnęły na swoją korzyść!
W żeńskiej siatkówce to jedyny klub w
Polsce, który oprócz drużyny w serii A,
może mieć teraz drugi zespół w serii B.
Szymon Nowicki

Brawo
Madzia!!!
Serdecznie gratulujemy Magdzie Godos, naszej studentce kierunku Turystyka i Rekreacja powołania do kadry
narodowej siatkówki. Magda jest rozgrywającą pierwszoligowego zespołu
- Centrostal Adriana GP Bydgoszcz.
Decyzja ta jest potwierdzeniem wspaniałej formy prezentowanej przez zawodniczkę w ciągu całego sezonu.

Cebit 2005

W dniach 10-16 marca 2005
roku odbyły się kolejne targi komputerowe
„CeBIT” w Hanowerze, największe tego
typu przedsięwzięcie na świecie. W halach wystawowych o łącznej powierzchni
306 000 m2 zaprezentowało się 6270 wystawców z 69 krajów, w tym ponad 20 z
Polski. Wśród zwiedzających nie zabrakło
oczywiście studentów WSG, w tym członków koła naukowego Sigma.
Mottem tegorocznej imprezy było
„poczucie ducha jutra”. Tematyka koncentrowała się przede wszystkim wokół trzech
haseł: procesy biznesowe i technologie w
biznesie – rozwiązania teleinformatyczne
wspomagające i optymalizujące biznes,
telekomunikacja – telefonia stacjonarna,
mobilna i sieci teleinformatyczne oraz
technologie cyfrowe, wśród których mogliśmy poznać nowości w świecie rozrywki
cyfrowej, komputerów, oprogramowania
i automatyki. Organizatorzy przygotowali
także park przyszłości oraz park sektora
publicznego, gdzie prezentowane były
usługi i rozwiązania dla sektora rządowego oraz urzędów publicznych. Mogliśmy
dowiedzieć się, jak w praktyce sprawdza
się UMTS, jak mogą wyglądać współczesne biuro i dom, poznać technologię
nowych kart chipowych, zarówno tych do
identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników, jak również jako wydajnych nośników danych, czy też wypróbować nowe
oprogramowanie różnych firm komputerowych. Sporo miejsca poświęcono bezprzewodowej łączności, bezpieczeństwu
komputerów oraz internetowi. Przedstawiciele Toshiby zaprezentowali prototyp
komputera przenośnego z odczepianym
wyświetlaczem LCD, który samodzielnie
może pełnić funkcję tabletu PC, a Samsung - telefon komórkowy z twardym dyskiem o pojemności 3 GB, pracujący pod
kontrolą systemu operacyjnego Windows

Mobile. Urządzenie to może służyć jako
przenośny odtwarzacz plików MP3, WMA,
AAC, AACplus oraz Ogg. Wbudowany w
telefon cyfrowy aparat fotograficzny wyposażony jest w matrycę o rozdzielczości
1,3 megapiksela, a zarejestrowane przy
jego pomocy filmy można zapisać w formatach MPEG4, H.263, H.264 oraz WMV.
Telefon taki komunikuje się z innymi urządzeniami za pośrednictwem interfejsów
Bluetooth, USB oraz IrDA.
Wystawcy zaprezentowali także
wiele ciekawych gadżetów ze świata cyfrowych urządzeń przenośnych, jak np.
odtwarzacz MP3, umożliwiający wykonywanie rozmów telefonicznych za pośrednictwem Internetu. Nero przygotowało
pierwszą wersję testową programu Nero
dla systemu Linux oraz Nero ShowTime Mobile - aplikacji multimedialnej dla
urządzeń przenośnych, a NVIDIA oficjalną premierę chipsetu nForce4, przeznaczonego do współpracy z procesorami
Intel. Układ nazwano nForce4 SLI. Pod
względem budowy chipset nForce4 SLI w
wersji Intel różni się obecnością mostka
północnego. W odmianie AMD takiego
elementu nie ma, ze względu na kontroler
pamięci wbudowany w sam procesor Athlon 64. Oferuje on dosyć ciekawe funkcje,
znane już w wersji dla AMD - Active Armor
(sprzętowy firewall umieszczony w mostku północnym), prosty w obsłudze kontroler dysków pracujących w trybie RAID
oraz nTune, narzędzie dla miłośników
podkręcania, które pozwala na zmianę
parametrów pracy pamięci RAM, zwiększenie częstotliwości taktowania szyny
systemowej oraz monitoring temperatury z poziomu systemu operacyjnego.
Jako uczestnicy targów mogliśmy wziąć udział w różnego rodzaju forach dyskusyjnych i wykładach, a nawet
obejrzeć występ Dj’a Bobo. Ponadto

prezentowane firmy przygotowały dla
zwiedzających szereg gadżetów pamiątkowych, a wszystkie te atrakcje stworzyły
niesamowitą platformę wymiany wiedzy.
Wróciliśmy do Bydgoszczy wyczerpani,
ale równie mocno usatysfakcjonowani.
		
Joanna Splitter
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
KALENDARIUM
16 lutego 2005

Wykład otwarty Mikołaja Głuchowa, mera miasta Krzemieńczuk na Ukrainie nt. „Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna na Ukrainie”.

17 lutego 2005

Jubileuszowa, 30. sesja Bydgoskiego Kolokwium Wiedzy o Ziemi - wykład prof. dr. hab. Janusza Kutta z
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej nt. „Dwa Bydgoskie Stycznie”.

24-25 lutego 2005

WSG wyróżniona statuetką „Expressu Bydgoskiego” dla najlepszego wystawcy Targów Edukacji i Pracy
w Bydgoszczy.

25 lutego 2005

WSG po raz pierwszy gospodarzem Practitioners’ Forum – Forum nauczycieli języka angielskiego i francuskiego z woj. kujawsko-pomorskiego. Współorganizatorem było Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.

26 lutego 2005

Drzwi Otwarte WSG dla kandydatów na studia. W programie m.in. spotkania z władzami Uczelni, wykładowcami i studentami, konkursy z nagrodami.

2 marca 2005

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG organizatorem cyklu wykładów pt. „Geografia Świata”
dla nauczycieli geografii i uczniów szkół średnich. Wykład inauguracyjny „Wulkany – zagrożenia i fascynacje” wygłosił prof. dr Zdzisław Preisner.

4 marca 2005

WSG gospodarzem spotkania w ramach projektu „Debaty Konstytucyjne – z Konstytucją Europejską pod
strzechy”, organizowanego wspólnie z Polską Fundacją im. Roberta Schumana. Wystąpienia m.in.: Różay Thun, prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Tadeusza Zwiefki, eurodeputowanego woj.
kujawsko-pomorskiego, Ewy Suwara, eksperta ds. Traktatu Konstytucyjnego z UMK w Toruniu i Krzysztofa Sikory, kanclerza WSG.

7 marca 2005

Wykład otwarty prof. Aldony Kameli-Sowińskiej nt. „Ciąg dalszy polskiej transformacji, 5 dylematów”.

7 marca 2005

Pracownia Wychowania Fizycznego i Sportu organizatorem Mistrzostw WSG w tenisie stołowym kobiet i
mężczyzn. Zwyciężyli: Natalia Delińska (II rok TiR) i Michał Klatecki (II rok IiE).

8 marca 2005

Galeria nad Brdą – wystawa malarstwa Waldemara Zyśka, zatytułowana „Portrety i pejzaże”.

11-15 marca 2005

Udział WSG (jako jedynej uczelni z Polski) w największych turystycznych targach świata ITB w Berlinie.
Nawiązanie współpracy z uczelniami z Danii, Szwajcarii, Niemiec oraz z firmami turystyczno-hotelarskimi
z Niemiec, Włoch i Cypru.

12 marca 2005

Inauguracja I Festiwalu Kultury Frankofońskiej w Bydgoszczy, którego jednym z organizatorów jest Koło
Miłośników Francji i Krajów Frankofońskich WSG. W programie m.in. konkursy tematyczne, spotkania i
wykłady z udziałem gości krajowych i zagranicznych, projekcje filmów.

16 marca 2005

Inauguracja II cyklu wykładów „Społeczeństwo wiedzy. Informatyka XXI wieku – nowoczesność i bezpieczeństwo”, prowadzonych przez nauczycieli akademickich WSG dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

17 marca 2005

Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi – wykład prof. dr. hab. Dariusza Łukasiewicza z Instytutu Filozofii i
Socjologii Akademii Bydgoskiej nt. „O niektórych filozoficznych argumentach w sporze o istnienie Boga”.

30 marca 2005

Z cyklu „Geografia Świata” - wykład prof. zw. dr. hab. Jana Szupryczyńskiego pt. „Spitzbergen – kraina
lodu i niedźwiedzi”.

2 kwietnia 2005

Drzwi Otwarte WSG dla kandydatów na studia w naszej Uczelni.

5-7 kwietnia 2005

WSG uczestnikiem V Wirtualnych Targów Edukacyjnych, zorganizowanych przez portale edu.pracuj i
edulandia.

9-17 kwietnia 2005

Studenci Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie po raz trzeci gośćmi naszej Uczelni. W programie - zwiedzanie
największych atrakcji turystycznych Polski, wykłady w kampusie w Bydgoszczy oraz w Ośrodku „Patria” w
Tleniu.

19 kwietnia 2005

Galeria nad Brdą – wernisaż wystawy prac Krystyny Panasik, rzeźbiarki i malarki.

21 kwietnia 2005

Wykład dr Małgorzaty Pawlisz, Prezes Akademii Dialogu, Sekretarza Generalnego Polskiej Rady Azji i
Pacyfiku pt. „Kulturowy wschód i zachód w zarządzaniu czasem wolnym – nowe wyzwania dla turystyki i
rekreacji”.

21 kwietnia 2005

Bydgoskie Kolokwium Wiedzy o Ziemi. Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Dziedziczki nt. „Przewlekła obturacyjna choroba płuc – problem palaczy tytoniu”

21 kwietnia 2005

Akademia Planowania Kariery – spotkania studentów z fachowcami z dziedziny doradztwa zawodowego,
zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorcami z regionu. Oficjalne otwarcie pierwszego w Bydgoszczy „Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości”. Organizatorem imprezy było Studium Przygotowania Zawodowego WSG.

22 kwietnia 2005

Szóste urodziny Uczelni. W programie m.in. Regionalne Forum Gospodarcze oraz przygotowane przez
studentów imprezy kulturalne.
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