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Drodzy Czytelnicy,
biorąc do ręki nowy numer Kuriera 
Uczelnianego, zapewne zwrócili 
Państwo uwagę na jego nieco od-
mienny wygląd, większą objętość, 
nowy układ treści… 
Wcześniej nie było naszym zwy-
czajem zwracać się do Państwa za 
pośrednictwem artykułu wstępnego 
- Od Wydawcy, Od Redaktora… 
Zamiast niego, znając ograniczoną 
pojemność Kuriera Uczelnianego, 
woleliśmy zamieścić konkretną in-
formację czy zestaw zdjęć, ilustru-
jących życie Uczelni… 
Gdy ukazał się pierwszy numer 
pisma, Uczelnia, wówczas jeszcze 
Wyższa Pomorska Szkoła Turysty-
ki i Hotelarstwa, kształciła studen-
tów na jednym kierunku. Dzisiejsza 
Wyższa Szkoła Gospodarki jest 
uczelnią akademicką z rozbudo-
waną strukturą wydziałową, oferu-
jącą kształcenie na 7 kierunkach. 
Liczy, bagatela, blisko 6 tysięcy 
studentów, ponad 300 pracowni-
ków i szerokie grono absolwentów, 
utrzymujących bliższe lub dalsze 
kontakty z Uczelnią. 
To ogromny potencjał. Aby znalazł 
odzwierciedlenie na łamach Kurie-
ra, potrzeba obecności Państwa w 
każdym jego numerze. Zaprasza-
my do udziału w kreowaniu pisma. 
Do informowania o ważnych spra-
wach i wydarzeniach, do dzielenia 
się z innymi własnymi przemyśle-
niami i pytaniami. Zapraszamy 
do dyskusji na żywotne dla nas 
wszystkich tematy. 
Łamy Kuriera są otwarte zarówno 
dla pracowników, jak i dla studen-
tów, wspólnie tworzących dzień 
dzisiejszy i historię tej Uczelni. 
Bieżący, szesnasty już numer 
Kuriera Uczelnianego, jest zapo-
wiedzią zmian, jakie będą w nim 
zachodziły. Na sąsiedniej stronie 
znajdą Państwo artykuł prof. dr. 
Ryszarda Maciołka, inaugurujący 
polemikę na temat miejsca szkoły 
wyższej we współczesnym świecie. 
Zapraszamy do dyskusji. Kształt 
kolejnych numerów będzie zale-
żał przede wszystkim od Państwa 
– czytelników i współtwórców 
pisma.
  Redakcja

 Dyskusja na temat modelu, celów i 
zadań współczesnej szkoły wyższej ura-
sta do rangi jednej z bardziej fundamen-
talnych debat społecznych, i to nie tylko 
w Polsce. Liczba konferencji poświęco-
nych różnym aspektom szkoły wyższej, 
a także liczne publikacje książkowe i 
artykuły naukowe na ten temat świad-
czą o doniosłości społecznej i wadze 
gospodarczej tematu. Wszak to właśnie 
szkoła wyższa jest miejscem recepcji i 
tworzenia nowych idei, stanowi źródło 
stałego dopływu tzw. kapitału ludzkiego 
dla gospodarki, a co najważniejsze jest 
miejscem kształtowania przyszłych elit 
społeczno-politycznych. Rozwój szkol-
nictwa niepaństwowego, a dzięki temu 
m.in. znaczny wzrost liczby studentów 
w ostatnich latach w Polsce, dostoso-
wywanie szkolnictwa wyższego do wy-
mogów Deklaracji Bolońskiej to tylko 
niektóre fakty, świadczące o poważnych 

przemianach w systemie szkolnictwa wyższe-
go w naszym kraju. Czy są to jednak prze-
miany na miarę wyzwań czasu, czy są one 
wystarczające dla tworzenia nowoczesnego 
społeczeństwa, opartego na wiedzy i nowo-
czesnej gospodarce, o dużej wartości doda-
nej produktów i usług? Czy odpowiadają one 
wreszcie aspiracjom i oczekiwaniom młodych 
Polaków? To jedynie kilka pytań, które nasu-
wają się z dyskusji i lektury tekstów na temat 
oceny obecnego stanu szkolnictwa wyższego 
w Polsce.
Jakie powinny być kierunki ewentualnych 
zmian w zakresie organizacji działalności ba-
dawczej, patentowej, edukacyjnej, wychowaw-
czej, popularyzacyjnej itd. współczesnej szkoły 
wyższej, aby szkolnictwo wyższe rzeczywiście 
było motorem nowoczesnego społeczeństwa 
i nowoczesnej gospodarki? Zamiarem autora 
jest danie przyczynku do dyskusji w środowi-
sku akademickim Wyższej Szkoły Gospodarki 
na tematy ważne dla rozwoju Uczelni, jed-
nak o założeniach i implikacjach sięgających 
znacznie dalej.
 Dyskusji na temat obecnego posłan-
nictwa szkoły wyższej nie można jednak pro-
wadzić w oderwaniu od kontekstu historycz-
nego, w jakim doszło do ukształtowania się 
uniwersytetu w cywilizacji transatlantyckiej, w 
oderwaniu od aspektów aksjologicznych, które 
stanowią jego fundament, a także w oderwaniu 
od funkcji, jakie spełniała i spełnia wiedza na-
ukowa. Słusznie bowiem można powiedzieć, 
że jest ona uniwersalnym substytutem, skoro 
zastępuje lub zmniejsza zapotrzebowanie na 
tak różne czynniki, jak: praca, środki produk-
cji, surowce, ziemia itp. Uniwersytet tworzy 
wiedzę naukową, ale to także serce i mózg 
środowiska, w którym się znajduje, jego inte-
lekt, geniusz twórczy, szeroko promieniujące 
ognisko kultury1. 
 Zdaniem niektórych, na przestrzeni 
dziejów Europy ścierały się dwie podstawo-
we idee uniwersytetu2, jedna nawiązująca do 
starożytności, druga do uniwersytetu średnio-
wiecznego3. Uniwersytet klasyczny, którego 
koncepcja została ukształtowana przez W. 
von Humboldta, a na którego wpływ zasadni-

czy miały idee oświeceniowe, nawiązuje wy-
raźnie do Akademii Platońskiej. Tutaj bowiem 
uniwersytet jest postrzegany jako instytucja 
spełniająca wiele funkcji, łącząca kształcenie z 
poszukiwaniem prawdy naukowej czy w ogóle 
prawdy jako wartości egzystencjalnej. Szkoły 
wyższe o wyraźnym profilu zawodowym (eko-
nomiczne, medyczne, rolnicze, politechniki 
itd.), szkoły konfesyjne, w pewnym sensie 
także uniwersytety katolickie, stawiające na 
przygotowanie zawodowe słuchacza lub na 
odpowiednią formację intelektualną, moralną, 
czy duchową, nawiązują do idei uniwersytetu 
średniowiecznego.  Uniwersytet klasyczny 
opiera się na trzech zasadach: 1) jedności 
działalności badawczej i nauczania, 2) jed-
ności wszystkich dyscyplin naukowych, co w 
praktyce oznacza równouprawnienie wszyst-
kich dyscyplin na uniwersytecie oraz swobo-
dę badawczą w wyborze tematyki badawczej,  
3) jedności teorii i praktyki, co oznacza, że ba-
dania czyste i stosowane są traktowane kom-
plementarnie, a zatem potrzebna jest pewna 
równowaga między obydwoma typami badań. 
Wydaje się, że wszystkie te zasady, na których 
ufundowano klasyczny europejski uniwersytet, 
uległy i ulegają dzisiaj erozji. Zasadniczy po-
wód tego zjawiska leży w poszerzaniu władzy 
rynku na obszary i instytucje dotąd uznawane 
za strażnika wolnego rynku i wolnej przedsię-
biorczości. 
Jedność działalności naukowo-badawczej i 
edukacyjnej ulega rozbiciu zwłaszcza na niż-
szych stopniach edukacji uniwersyteckiej, ze 
względu na wysoki stopień specjalizacji na-
ukowych z jednej strony oraz nowych techno-
logii edukacyjnych wykorzystujących techniki 
teleinformatyczne z drugiej. Dla osiągnięcia 
wysokiej jakości kształcenia niezbędna jest 
także duża wiedza z zakresu dydaktyki ogól-
nej i dydaktyki szczegółowej, z zakresu tech-
nicznych środków wspomagających proces 
edukacyjny i zasad ich efektywnego wykorzy-
stania, a także niezbędne są dyspozycje, czyli 
takie zestawy cech charakteru i osobowości, 
które umożliwiają lub ułatwiają procesy komu-
nikacyjne. 
Jedność dyscyplin naukowych rozbita została 
ze względu na wyolbrzymianie funkcji tech-
nologicznej i ekonomicznej wiedzy naukowej. 
Nie bez winy są tutaj także politycy, którzy 
mają duży wpływ na kształtowanie polityki na-
ukowej, a ich oczekiwania pod adresem nauki 
wynikają często bardziej z retoryki wyborczej 
niż dalekosiężnych wizji rozwoju społeczeń-
stwa, gospodarki i państwa. A ponieważ nauki 
humanistyczne tylko w niewielkim zakresie 
i stopniu mogą sprostać tym oczekiwaniom, 
w kolejce po fundusze na badania stoją za-
zwyczaj na końcu. Zapomina się przy tym, że 
nauki te odgrywają ogromną rolę wychowaw-
czą i światopoglądową, a ponadto, że budo-
wa społeczeństwa obywatelskiego wymaga 
od jednostek cnót społecznych, jak również 
bez właściwych nakładów i badań w obszarze 
nauk o człowieku i jego relacjach społecznych, 
a także o jego wytworach kulturowych nie jest 
możliwa ani budowa społeczeństwa obywatel-
skiego, ani też stabilna demokracja.
Podobnie jest z jednością teorii i praktyki. 
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Płytki pragmatyzm w powiązaniu z przeświad-
czeniem o dużym stopniu ryzyka nakładów po-
noszonych na badania czyste, łamie zasadę 
komplementarności między badaniami czysty-
mi i stosowanymi. Tymczasem historia nauki 
oraz koncepcje rozwoju nauki, formułowane 
przez filozofów nauki, wyraźnie wykazują, że 
rewolucje naukowe odbywają się jedynie w 
obszarze badań podstawowych. Aczkolwiek 
wpływ badań stosowanych na przemiany cy-
wilizacyjne jest nie do przecenienia, to jednak 
postęp w tych badaniach możliwy jest tylko 
dzięki wynikom badań podstawowych. 
Czy zupełne zrezygnowanie z tych zasad i do-
stosowanie się do reguł wolnego rynku będzie 
rozwiązaniem wielu kwestii spornych w tej 
dziedzinie? Rynek w różnej formie dociera do 
uniwersytetu i zmienia obowiązujące i uświę-
cone tradycją dotychczasowe zasady i reguły 
prawne oraz postawy obyczajowe. Nasuwa 
się jednak pytanie, czy wszystkie aspekty 
szkoły wyższej mogą być poddane działaniu 
rynku. A jeżeli tak, to czy w ten sposób sam 
rynek nie podetnie przysłowiowej „gałęzi, na 
której siedzi”.
 W tym miejscu wypadałoby zapytać, 
czy uniwersytet rzeczywiście można uznać za 
gwaranta wolnego rynku i czy bez tej instytucji 
logika wolnego rynku zostałaby zaniechana. 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zauwa-
żyć, że w pewnym sensie każda instytucja, 
która broni obiektywnego charakteru wartości 
fundamentalnych takich, jak: prawda, dobro, 
piękno, a także takich, jak: sprawiedliwość, 
wolność, poszanowanie prawa itp., staje się 
swego rodzaju regulatorem zewnętrznym 
wolności gospodarczej. Trudno sobie bowiem 
wyobrazić, aby sprawiedliwość i instytucje, 
które stoją na jej straży, były zupełnie podda-
ne prawom rynkowym, podobnie zresztą jak i 

inne normy moralne. Prowadziłoby to bowiem 
do takich nadużyć, jak: powszechna korupcja, 
nadużycia władzy, państwo totalitarne, itp. 
Wydaje się, że szczególna rola w tym wzglę-
dzie przypada uniwersytetowi jako instytucji 
chroniącej uniwersalizm i obiektywny charak-
ter fundamentalnych wartości. Uniwersytet 
kształtuje ponadto to, co A. Bloom nazwałby 
umysłem otwartym. Tylko tak bowiem ukształ-
towany umysł zdolny jest transcendować za-
równo naturę, jak i kulturę, technikę i tradycję, 
dzięki czemu może kreować i oceniać świat 
artefaktów, norm i reguł prawnych, norm oby-
czajowych, doskonalić ustrój życia społeczne-
go itp4. 
 Z powyższych rozważań wyłania się 
następująca konkluzja: model uniwersytetu kla-
sycznego przeżywa obecnie poważny kryzys, 
zarówno w płaszczyźnie etosu ukształtowane-
go na bazie wyżej omówionych zasad,  jak i 
w płaszczyźnie współdziałania z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym, a ściślej mówiąc z 
gospodarką wolnorynkową. W tym zakresie o 
wiele lepiej radzą sobie uczelnie zaliczone do 
drugiej grupy. Tutaj nastawienie na wykształ-
cenie profesjonalisty czy eksperta i prowadze-
nie badań pozostających w bezpośrednich 
związkach z praktyką gospodarczą daje im o 
wiele większe szanse powodzenia na global-
nym rynku towarów i usług niż uniwersytetowi. 
Dla takich instytucji naukowo-edukacyjnych 
wolny rynek stanowi dużą szansę powodzenia 
i rozwoju. Kształcenie słuchaczy z nastawie-
niem, aby stali się oni wysokokwalifikowanymi 
specjalistami, poszukiwanymi na rynku pracy 
lub pracowników naukowych w dyscyplinach 
zwanych przez Arystotelesa pojetycznymi, 
stanowi niewątpliwą misję tzw. uczelni zawo-
dowych. Punkt widzenia instytucji edukacyj-
nej, która upatruje w powyższym swoje głów-

ne zadanie i widzi szanse na rynku 
edukacyjnym, niekoniecznie musi być 
zbieżny z bardziej podstawowymi po-
trzebami narodu i państwa. Potrzebne 
bowiem jest także formowanie intelek-
tualne i moralne przyszłych elit, które 
będą broniły rynku przed ewentualnymi 
nieuprawnionymi roszczeniami, mogą-
cymi podciąć jego korzenie. Potrzeba 
także badań, które primo facio, wydają 
się nie mieć żadnych potencjalnych 
zastosowań, ale które koniec końców 
mogą się okazać przewrotem koper-
nikańskim w jakiejś dziedzinie i mieć 
ogromne przełożenie na sukcesy nauk 
technicznych, a wreszcie całej gospo-
darki. Tak więc, skoro model szkoły 
wyższej tzw. zawodowej jest dziś mo-
delem najbardziej dostosowanym do 
trendów w gospodarce rynkowej, a z 
kolei uniwersytet klasyczny z racji ak-
sjologicznych i dalekosiężnych celów 
polityki naukowej i strategii państwa 
wydaje się pożądany dla egzystencji 

nowoczesnego państwa, to niewątpliwie w 
przyszłych rozwiązaniach instytucjonalno-
-prawnych oba modele muszą być brane 
pod uwagę. Czy jednak dwa rozwiązania w 
tym zakresie są tutaj możliwe? Czy powinien 
pozostać nadal swoisty dualizm szkolnictwa 
wyższego, z opcją na rzecz ograniczania licz-
by uniwersytetów, być może do dwóch, trzech 
w Polsce, czy też trzeba szukać jakiegoś jed-
nolitego rozwiązania? Wydaje się, że sytuacja 
dualizmu byłaby niepożądana zarówno ze 
względu na praktyczne, tj. technologiczne, 
jak i ekonomiczne funkcje wiedzy naukowej. 
Brak przełożenia w dostatecznie długim cza-
sie wyników badań podstawowych (czystych) 
prowadzonych w uniwersytecie na sukcesy 
gospodarcze, między innymi przez trudności 
komunikacji społecznej między różnymi pod 
względem intelektualnym i osobowościowym 
ludźmi wykształconymi w odmiennych typach 
szkół wyższych, spowodowałby w końcu, że 
sama idea badań czystych i stojących za nią 
instytucji byłaby zarzucona. Druga sprawa 
to funkcja światopoglądowa, wychowawcza 
i kulturalna wiedzy naukowej. Ukształtowane 
przez uniwersytet elity społeczne z tych sa-
mych powodów, co wyżej, nie znalazłyby wła-
ściwego zrozumienia u „technokratów”, którzy 
patrzyliby na rzeczywistość społeczną bardziej 
pod kątem jeszcze większej specjalizacji za-
wodowej, wynikającej z ewidentnych korzyści 
gospodarczych podziału pracy. Ostatecznie  
widzieliby ją jako podporządkowaną celom 
gospodarki. Upodmiotowienie społeczeństwa 
stałoby się zapewne w krótkim czasie fikcją. 
Harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy 
jest możliwy jedynie przy wzajemnym zrozu-
mieniu i ścisłej współpracy osób, które potrafią 
dostrzec część, ale nie tracą z pola widzenia 
całości. Potrafią wreszcie godzić cele społecz-
ne i gospodarcze. 
 Wydaje się zatem, że jedynie roz-
wiązanie polegające na godzeniu dwóch mo-
deli szkoły wyższej w jednej instytucji sprosta 
obecnym i przyszłym wyzwaniom, jakie stoją 
przed szkolnictwem wyższym. Czy rozwią-
zaniem jest rzeczywiście uniwersytet przed-
siębiorczy i niepaństwowy?5  Jak zrozumieć 
tę przedsiębiorczość? Na czym ona miałaby 
polegać? Wydaje się, że atrybut ten powinien 
mieć zastosowanie do głównych obszarów 
działalności, które stanowią domenę szkoły 
wyższej, tj. kształcenia i badań naukowych. 
(Cd. w następnym numerze)
 prof. dr Ryszard Maciołek
1 Porównaj wypowiedź Artura Hutnikiewicza, Uniwersytet Jana Ka-
zimierza we Lwowie, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich.Wrocław, http://www.lwow.home.pl/ujk.html, 
23.12.205.
2 Kobylarek A., Uniwersytet- zarys ewolucji idei podstawowej, Nauka i 
Szkolnictwo Wyższe Nr 1/19/2002. s.90-101.
3  Czym jest, i czym powinien być współczesny uniwersytet katolicki 
to temat kilku artykułów polemicznych w listopadowym numerze mie-
sięcznika ZNAK „Uniwersytety katolickie do lamusa”. Zob. ZNAK, 606 
(11) 2005.
4  Zob. Bloom A., Umysł zamknięty, Zysk I S-ka, Poznań 1987
5 Por. Pawłowski K., W stronę uniwersytetu przedsiębiorczego, Nauka i 
Szkolnictwo Wyższe, tamże, s.110-121 oraz Chłopecki J., tamże, s. 53
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rozmowa z prof. zw. dr. hab. nauk 
technicznych Lechem Zimow-
skim, dyrektorem Instytutu Archi-
tektury i Urbanistyki WSG 

- Został Pan niedawno honorowym członkiem 
Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsię-
biorstw oraz Wolnych Zawodów (EUME), do-
dajmy – pierwszym honorowym członkiem w 
dziejach tej organizacji…
- Od lat jestem jej wiceprezydentem i prezy-
dentem założycielem na Polskę.

- Nie jest to jedyna międzynarodowa organiza-
cja, w której pełni Pan zaszczytne funkcje.
- Już trzecią kadencję jestem prezesem Euro-
pejskiej Unii Inżynierów Architektów i Planistów 
z siedzibą w Brukseli i Monachium (EUEA). 
Działam też na forum UNESCO, gdzie od 1993 
roku przewodniczę w skali świata Working Gro-
up Urban Systems, grupie roboczej, zajmującej 
się systemami ekologiczno-urbanistycznymi. 
Jestem też członkiem kilku innych korporacji 
zagranicznych, wielokrotnym delegatem na 
światowe kongresy, członkiem polskich stowa-
rzyszeń – Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (złote 
medale), Komisji Urbanistyki PAN w Poznaniu, 
ale przede wszystkim jestem strategiem – pla-
nistą przestrzennym i urbanistą. I wykładowcą 
z pięćdziesięcioletnim stażem.

- Zawsze w tej samej dziedzinie?
- Tak, aczkolwiek trzeba tu uwzględnić współ-
działanie w strefach nadmorskich i to, że po 
tylu latach zmieniłem metodykę prowadzenia 
wykładów i ćwiczeń. Zmieniły się też moje po-
glądy na temat założeń i stylów w urbanistyce 
i architekturze. Tu, w Bydgoszczy prowadzę 
wykłady z urbanistyki, historii urbanistyki i 
osadnictwa miejskiego. Ponadto wykładam 
podstawy planowania przestrzennego, a 
przede wszystkim planowania i projektowania 
regionalnego i wielkoprzestrzennego, zwłasz-
cza w aspekcie rewitalizacji małych miast i 
osiedli. Moją niezmienną partnerską bazą 
w teorii i w zajęciach praktycznych jest prze-
strzeń - naturalna, otwarta, ponadto przestrzeń 
zurbanizowana i przestrzeń wodna. W tej dzie-
dzinie ogłosiłem przed laty (1979-1985) teorię 
urbanistyki ekologicznej, która dała początek 
mojej aktualizacji teorii biomów i hydrobiomów. 
Jestem też autorem teorii transurbacji (urbani-
zacji terytorialnej i pionowej) np. w modelach 
historycznych, współczesnych i przewidywal-
nych. Do tego dodam moje szczególne zami-
łowania w dziedzinie komunikacji – drogowej, 
zwłaszcza dawnej poczty, kolejowej, śródlądo-
wej i morskiej, fascynacji procesami łączności, 
nie tylko technicznej, ale też informatycznej, 
międzyludzkiej.
- Czy od zawsze chciał Pan być urbanistą?
- Od najmłodszych lat marzyłem o tym, żeby 

zostać marynarzem, a nie planistą. Chciałem 
mieć statki i uprawiać transport morski. Dlatego 
tuż po zakończeniu II wojny światowej, po zda-
niu matury (1945) powędrowałem z Poznania 
do Gdyni, do Wyższej Szkoły Handlu Morskie-
go, którą byłem zafascynowany. Uzyskałem 
dyplom z transportu morskiego, a wcześniej 
zostałem asystentem wolontariuszem ministra 
inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tego słyn-
nego Kwiatkowskiego, niepomiernego twórcy, 
który zbudował Gdynię i ponownie otworzył 
Polskę na morze. Ten okres zaliczam do naj-
ważniejszych w moim życiu.
Jeszcze jako student byłem prezesem koła 
naukowego, zajmującego się wydawaniem 

skryptów do nauki, bowiem nie było wówczas 
podręczników. Dniami i nocami przesiadywa-
łem u wykładowców, montując te skrypty. In-
żynier Kwiatkowski również dyktował mi swoje 
przemyślenia na temat gospodarki w świecie, 
procesów urbanizacyjnych, handlu morskiego, 
obecności Polski na morzu. Wiele się wtedy 
dowiedziałem. I to on powiedział mi, że nie 
będę pływał na własnym statku. Gdy zrobiłem 
magisterium z ekonomii transportu w Poznaniu 
(1951r.), rekomendował mnie prof. Stanisła-
wowi Filipkowskiemu, świetnemu urbaniście, 
budowniczemu przedwojennej Gdyni, który 
współkierował wydziałem architektury na Poli-
technice Warszawskiej. Po trzech latach kształ-
cenia na podyplomowym studium urbanistyki i 
planowania przestrzennego z marynisty prze-
mieniłem się w urbanistę i planistę przestrzen-
nego. Urbanistą stałem się też dzięki prof. 
Władysławowi Czarneckiemu, twórcy planów 
Wielkiego Poznania. Utworzyliśmy samodziel-
ne Wyższe Studium Urbanistyki i Planowania 
Regionalnego przy TWP (byliśmy dyrektorami i 
wykładowcami), które miało dużą popularność 
(1956-1963) – nawet z zagranicy przyjeżdżali 
do nas i wykładowcy, i słuchacze.  Kolejny, naj-
dłuższy etap to praca w Politechnice Poznań-

skiej (od 1964, gdzie nadal wykładam na Wy-
dziale Architektury). U prof. Wł. Czarneckiego 
i prof. Jerzego Topolskiego obroniłem doktorat 
(UAM 1968) na temat komunikacji jako proce-
su urbanizacji. Stopień doktora habilitowanego 
nauk technicznych w dziedzinie urbanistyki i ar-
chitektury otrzymałem na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Wrocławskiej (1973). Eugeniusz 
Kwiatkowski wówczas jeszcze żył. Przedtem 
konsultował i recenzował niektóre moje pra-
ce, teraz mi gratulował… Tytuł profesora nauk 
technicznych nadano mi w Warszawie, w Bel-
wederze w 1989 roku.
Warto dopowiedzieć, że na całokształt rozwoju 
i dokonań warsztatu naukowo-badawczego i 

dydaktycznego istotny wpływ ma partnerstwo 
autorytetów. Na mojej drodze taką rolę odegrali 
wymienieni już Eugeniusz Kwiatkowski i Wła-
dysław Czarnecki oraz Jerzy Topolski (histo-
ryk) i Piotr Zaremba (urbanista). Można mówić 
o symbiozie pracy, zaufania i przyjaźni.

- W tych dokonaniach realizuje Pan partner-
stwo pokoleniowe, chciałoby się spytać odtwa-
rzalne?
- Potwierdzenie tego jest realne na bazie kon-
tynuacji i faktów. W roli promotora występuję 
w 16 ukończonych przewodach doktorskich, w 
tym dwóch portugalskich i po jednym niemiec-
kim i indyjskim. Jako recenzent – zatwierdzone 
4 profesury tytularne, 5 nadzwyczajnych, 4 ha-
bilitacje i kilka doktoratów; w toku postępowania 
kolejne – przewody doktorskie i inne – promo-
torstwo, opiekuństwo. Ponadto konkretyzacja: 
ponad sto dyplomów magisterskich i inżynier-
skich na kierunku Architektura i Urbanistyka. 
Nie mogę też pominąć wieloletniego doświad-
czenia w roli organizatora, kierownika i wykła-
dowcy międzynarodowych studiów doktoranc-
kich i podyplomowych na kanwie architektury, 
urbanistyki i planowania przestrzennego, reali-
zowanych w Polsce, Anglii, USA, Niemczech, 

 Wszystko, co najlepsze,
     jest udziałem studentów
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Portugalii, Maroko. Od 1972 roku i nadal.
Z szerokiego grona partnerskiego w kraju i za 
granicą pragnę wymienić symbolicznie kilka 
nazwisk profesorów i korporacji. Oto nieza-
wodni stratedzy (sfera aktywności - obrazowo 
mówiąc - „ponad tęczę”): Lech Trzeciakowski, 
Wiktor Zin, Jerzy Buszkiewicz, Witold Lipiń-
ski, Stanisław Latour, Stanisław Juchnowicz, 
Tadeusz Bartkowski, Stanisława Zajchowska, 
Wiesław Maik, Andrzej Jeziorkowski, Józef 
Stasiński, Włodzimierz Włoszkiewicz, Jan Wę-
glarz, Bogdan Ney, Alicja Breymeyer, Wojciech 
Kalinowski i inni. 
Z zagranicy – profesorowie Friedrich Spen-
gelin, Günter Harder, Erich Kulke, Jürgen 
Weber, Jürgen Herzog, Walter Nägeli (Niem-
cy), Hermann Knoflacher (Austria), Wiktor 
Konrad Smigielski (Anglia), Candido Morga-
do, Josef Manuel da Silva,  Antonió Oliveira 
Cruz, Rui Brochado, Carlos Santos (Portuga-
lia), Adam Milczynski-Kaas, Roberto Prado 
(Hiszpania), Indra Pal (Indie), Peter Marcuse 
(USA). Z międzynarodowych korporacji –  
EUMU-Dipl. Ing. Hermann Sturm, Hatto Bren-
ner, EXPO - Hans H. Müller-Böschen, Dipl. Ing. 
Arch. Walter Merz, Dr. Werner HM Ritschewald 
(Niemcy), UNESCO – Dr. A. Celecia (Francja) i 
inni. Gremia i warsztaty oddziaływujące eduka-
cyjnie i organizacyjnie.

- Bardzo trudno jest zmieścić w jednym wywia-
dzie Pański dorobek, doświadczenia, osiągnię-
cia w kraju i praktycznie na całym świecie – w 
krajach europejskich, w Stanach Zjednoczo-
nych, na Kubie, w Indiach, Egipcie, Maroku…
- To proszę tylko napisać, że do moich sukce-
sów przyczynili się również sami studenci. W 
wielu miejscach prezentowałem prace moich 
wychowanków. Czasami prace studenckie ro-
biły większe wrażenie niż profesorskie. Wypra-
cowaliśmy w projektowaniu pewną manierę, 
tzw. picture city, polegającą nie tylko na kreśle-
niu, ale na malowaniu – nawet farbami olejnymi 
- przewodnich akcentów projektu. W ten spo-
sób powstawały malowidła typu przestrzenne-
go i perspektywicznego, bogate wizje urbani-
styczne miasta lub przestrzeni, które wszędzie 
spotykały się z uznaniem i wyróżnieniem. Tak 
było na międzynarodowych warsztatach w: Ha-
nowerze, Monachium, Regensburgu, Neumün-
ster (Niemcy), Villach i Bregenz (Austria), Ca-
sablance i Marrakech (Maroko), Ovar i Santo 
André (Portugalia) oraz w Rydzynie, Rawiczu, 
Murowanej Goślinie, Środzie Wlkp., a teraz w 
2005 roku z bydgoskimi (WSG/IAU), portugal-
skimi i niemieckimi studentami i architektami 
w JURACIE (Polska). Dlatego zawsze powta-

rzam, że wszystko, co najlepsze, jest również 
udziałem studentów.

- Od lat związany jest Pan z poznańskim śro-
dowiskiem naukowym. Co skłoniło Pana do 
utworzenia Instytutu Architektury i Urbanistyki 
w WSG? 
- Zaproszenie było dla mnie zadaniem za-
szczytnym i zgodziłem się „z marszu” na pro-
pozycję prorektora WSG prof. dr. Kazimierza 
Marciniaka, w pełni podtrzymaną przez kanc-
lerza doc. Krzysztofa Sikorę. Ale jednocześnie 
głęboko się nad tym zastanawiałem. Myślę, że 
to sprawa genów. Po ojcu odziedziczyłem pa-
sję tworzenia rzeczy konkretnych i wielki sza-
cunek do wiedzy oraz pracy. 
Przyznam, że trudno jest ukształtować od 
nowa kierunek tego typu. Jest to zawsze wielki 
zabieg organizacyjny, wymagający ogromnie 
dużo osobistego zaangażowania, zaufania, 
przyjaźni i kontaktów z czołówką polskich i 
zagranicznych architektów i urbanistów, kre-
atorów sztuki, obeznanych z dydaktyką. W 
niektórych miastach podobne próby skończyły 
się niepowodzeniem. W Bydgoszczy udało się, 
ponieważ temu miastu i regionowi potrzebny 
jest wydział architektury i urbanistyki. Udało się 
pozyskać doświadczoną kadrę wykładowców, 
dobraną nie z przypadku, ale z zasadnej pro-
mocji. Jeśli uda się wytworzyć i utrzymać dobre 
relacje ze studentami oraz atrakcyjność pro-
gramu, będziemy mogli wykazać pewną klasę 
w naszej działalności. Inaczej mówiąc, myślę 
nie o odbywaniu studiów, ale o wyżywaniu się 
studentów i wykładowców. To dlatego m.in. już 
po raz drugi i trzeci organizuję międzynarodo-
we Warszaty Regionalne w Juracie, podczas 
których przy współudziale polskich i zagranicz-
nych wykładowców i studentów można uczyć 
się inwentaryzacji i projektowania na konkret-
nych przykładach osiedli, zespołów i obiektów 
– w unikatowym mikroregionie. 

- Jaki charakter chciałby Pan nadać studiom w 
WSG?
- Program studiów jest wielowarstwowy, roz-
winięty, ale w ramach specjalizacji szczególny 
nacisk chcemy położyć na zagospodarowanie 
przestrzeni otwartych oraz małych miast i osie-
dli wiejskich, także na architekturę energoosz-
czędną, funkcje hotelowe, usługowe, turystycz-
ne, rekreacyjne i inne. Na zagospodarowanie 
pracodajne, które będzie współtworzyć miejsca 
pracy. W tej dziedzinie mamy dziś w Polsce wy-
jątkowy nieurodzaj. Będziemy również tworzyć 
specjalność tzw. space designer, inaczej plani-
sty przestrzeni, a także architektury wnętrz.

Usilnie stawiam na własne, instytutowe pomo-
ce i aktywności dydaktyczno-naukowe, takie 
jak podręczniki (ukazała się publikacja zbio-
rowa pt. „Architektura, Urbanizm, Studia”, red. 
L.Z., Wyd. WSG-PAN 2005), konferencje, wy-
stawy prac studentów i kadry (kilka realizacji), 
warsztaty tematyczne w terenie (kilka realiza-
cji), działalność studenckich kół naukowych i 
grup zainteresowań (w realizacji).
Stworzono dobre podstawy do rozwijania 
współpracy międzynarodowej np. z Instituto 
Piaget w Portugalii. Wykładowca z tej uczel-
ni, prof. dr arch. Rui Brochado, nota bene mój 
doktorant, jest obecnie również wykładowcą 
profesorem IAU WSG. Będziemy rozbudo-
wywać „mosty” pomiędzy naszymi uczelniami 
poprzez wspólne programy nauczania, kon-
ferencje, wymianę studentów i wykładowców. 
Niedawno był u nas inny mój doktorant, prof. 
dr arch. Carlos Santos, rektor International Uni-
versity Figueira da Foz. O współpracę zabie-
gają Niemcy z Katedry Architektury Krajobrazu 
i Planowania Regionalnego Fachhochschule 
Neubrandenburg. Takich kontaktów może być, 
moim zdaniem, coraz więcej. 

- WSG uczelnią międzynarodową?
- Od pewnego czasu myślę i pracuję, wspólnie 
z kolegami z kraju i zagranicy, nad projektem 
zupełniej nowej formacji, dla której WSG byłaby 
jedną z baz. University of Land Use, Tourism 
and Quality of Life czyli uniwersytet (może aka-
demia) „urządzania przestrzeni, turystyki i do-
brego życia” byłby międzynarodową, mobilną 
formacją kształcenia. Można ją widzieć funkcjo-
nującą np. w Bydgoszczy, Świnoujściu, Koni-
nie, Międzychodzie, podobnie jak w Berlinie czy 
Santo André nad Atlantykiem w Portugalii. Jej 
słuchaczami byliby ludzie różnych kwalifikacji 
i o różnych zainteresowaniach, którzy mogliby 
okresowo uczestniczyć w zajęciach sympozyj-
no-warsztatowych poświęconych urbanistyce, 
architekturze, szeroko rozumianej kulturze i 
sztuce, sprawom „uprawy” turystyki, sportu i 
zdrowia. Otrzymywaliby międzynarodowy cer-
tyfikat w randze np. licencjatu, aczkolwiek waż-
niejsze w tym przypadku byłoby zdobycie okre-
ślonej wiedzy i doświadczenia, które mogłyby 
być wykorzystane do urządzania przestrzeni o 
wielorakich funkcjach. Poprzez racjonalną go-
spodarkę przestrzenną, turystykę, rekreację, 
programy zdrowotności i witalności, poprzez 
lokalną samoorganizację można współtworzyć 
nowe zakresy i miejsca pracy. A o to nam teraz 
najbardziej chodzi, o to arcyaktualne LOGO 
– nauka, zdrowie, praca, dom.
 rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

Prof. dr hab. nauk technicznych Lech Zimowski – wybrane 
publikacje: 
 
Z dziejów polskiego budownictwa okrętowego i stoczni 
(Rec. min. inż. E. Kwiatkowski), PTPN Poznań 1963
Budowa i zagospodarowanie miast i osiedli. Zarys biblio-
grafii urbanistyki polskiej 1900-1939, z przedmową prof. 
W. Czarneckiego, Wyd. PP Poznań 1966
Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach 
polskich, z przedmową prof. Jerzego Topolskiego, WKŁ 
Warszawa, 1972
Selected Problems of Urban Ecology (T. Bartkowski, L. 
Zimowski) PAN Poznań 1979
Rydzyna wczoraj, dziś, jutro, UMG Rydzyna 1980
Trwałe i selektywne składniki struktur urbanistycznych i 
rolniczo-wiejskich, Pol. Pozn. Poznań 1982

Ecologically oriented education for Physical Planners and 
Architects (Ed. L. Zimowski, T. Bartkowski) PAN Poznań 
1984
Extention of the town and urbanistic transformation, WRSA 
USA 1986
Integrated Urban Ecological Factors – Models, California 
State University, Pamona USA, 1986
Lokacje, siedliska, domy-ogrody w modelach transurba-
nizacji, rewitalizacji, teorii biomów, Pol. Pozn. Poznań 1990
Planowanie przestrzenne miast i regionów (red. L. Zimow-
ski), OWN PAN Poznań 1999
Design Ideas and Applications (L. Zimowski and team), 
Instituto Piaget Editorial, Lisboa 2000
Dominanty w urządzeniu miast i otoczenia (L. Zimowski,  
R. Brochado), Wydz. Arch. PP, ZARYSY Poznań 2000

Modelowanie w teorii urbanizacji (Modelling in the Theory 
of Urbanization), PP, ZARYSY Poznań 2000
Przestrzenie wielorakiej koegzystencji (L. Zimowski, K. Bo-
rowski, R. Brochado), PAN, MAB, UNESCO Poznań 2002
Urban Regional Structures (red. L. Zimowski., R. Brocha-
do, H. Sturm) OWN PAN, Poznań 2003
Małe porty i przystanie w Zatoce Puckiej i na Półwyspie 
Helskim, Projekty, rozbudowa i budowa (1920-1939), PP 
ZN AiU 2003
Wielka Gdynia. Państwowy port i flota morska, PP ZN AiU 
2003
Zamiary i osiągnięcia planowania regionalnego w dolinie 
rzeki Tennessee w USA (W. Czarnecki, L. Zimowski) SP 
WA PP Poznań 2004
Architektura, Urbanizm, Studia (red. L. Zimowski.), Wyd. 
WSG-OWN PAN, Bydgoszcz - Poznań 2005
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W dniu 16 października br. minę-
ła 27. rocznica wyniesienia na tron 
papieski przybyłego „z dalekiego 
kraju” Polaka kardynała Karola Woj-
tyły. Ponownie ożyły wspomnienia 
owego dnia, kiedy to przebywając u 
przyjaciół w Gdańsku, oglądałem w 
wieczornym dzienniku telewizyjnym 
moment ogłoszenia przez jednego 
z kardynałów z balkonu bazyliki św. 
Piotra w Rzymie: „Habemus papa-
m!”(Mamy papieża !). Zapanowały 
wówczas najpierw niedowierzanie, a 
potem radość i entuzjazm, bowiem 
wszyscy zdawali sobie sprawę, że 
oto na naszych oczach dokonało się 
wspaniałe wydarzenie, którego do-
tąd w historii Polski nie było. 

Październik pamiętnego roku był dla mnie 
gorącym okresem przygotowań do udzia-
łu w I Polskiej Wyprawie Naukowej na An-

tarktydę do stacji im. Antoniego Bolesława 
Dobrowolskiego w Oazie Bungera, poło-
żonej na skraju Antarktydy Wschodniej. 
W składzie 14–osobowej wyprawy był 
również prof. zw. dr hab. Gabriel Wójcik, 
obecny Rektor WSG, który był zastępcą 
kierownika wyprawy d/s naukowych. W 
czasie 40–dniowej podróży statkiem na 
Antarktydę, którą rozpoczęliśmy 19 listo-
pada 1978 r., częstym jeszcze tematem 
rozmów w naszym gronie był wybór na-
szego Rodaka na papieża, i dyskutowali-
śmy, jakie będą tego konsekwencje.
Pewnego dnia podróży, prof. Wójcik po-
wiedział mi, że w celu uczczenia i upa-
miętnienia wyboru pierwszego Polaka na 
stolicę św. Piotra, zabrał z Torunia ryngraf 
z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochow-
skiej na tle orła, z zamiarem przytwierdze-
nia go do skały w Oazie Bungera. Ryn-
graf ten otrzymał od znajomego księdza 
z toruńskiego klasztoru O.O. Redempto-
rystów. Ponieważ ryngraf nie był dużych 
rozmiarów, prof. Wójcik poprosił mecha-
ników na statku, aby wykonali pod niego 
podkładkę z grubej, mosiężnej blachy i 
wygrawerowali podpis „ W ROKU PIERW-
SZYM PONTYFIKATU JANA PAWŁA II ”. 
Po pokonaniu wielu trudności dotarliśmy 
na miejsce 21 stycznia 1979 r. Oaza Bun-
gera to skalisto-pagórkowaty obszar o po-
wierzchni około 500 km², wolny od lodu, 
położony wśród lodowej pustyni. Takich 
obszarów jest niewiele na Antarktydzie. 
Przygotowany ryngraf postanowiliśmy 
wraz z prof. Wójcikiem umieścić na twar-
dej ścianie dolerytowego (skała wylewna) 
wzgórza w pobliżu baraków naszej stacji. 

Przez kilka dni drążyliśmy wybijakiem 5 
głębokich na kilka centymetrów otworów, 
w których umieściliśmy ołowiane dyble. 
Ryngraf został uroczyście przykręcony do 
ściany w obecności pozostałych uczestni-
ków wyprawy. 
Antarktyda to jedyny kontynent, do które-
go nie dotarł podczas swych pielgrzymek 
Ojciec Święty Jan Paweł II, lecz dzięki 
inicjatywie prof. Wójcika, Jego pontyfikat 
został także uwieczniony na VII kontynen-
cie. 
Parę lat temu zostałem poproszony przez 
przedstawiciela Komitetu Badań Polar-
nych o przygotowanie fotograficznej do-
kumentacji w celu poczynienia starań, 
aby powieszony przez nas ryngraf na An-
tarktydzie był objęty ochroną prawną. 

prof. zw. dr hab. Edward Wiśniewski

 Ojciec Św. Jan Paweł II
     na Antarktydzie
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Architektura, 
Urbanizm, 
Studia

Praca zbio-
rowa pod re-
dakcją prof. dr 
hab. Lecha Zi-
mowskiego, w 
której przed-
stawione zo-
stały wybrane 
zagadnienia i 
autorskie dokonania w edukacyjnej 
tematyce architektury, urbanistyki, 

planowania przestrzennego, sztuki. Pra-
ca powstała z myślą o przyszłych archi-
tektach, a także jako prezentacja dorobku 
wykładowców WSG poprzez wykładnie, 

aplikacje i projektowanie. Składa się z 
części I o nazwie Wykładnie oraz części 
II – Zastosowania.
Wydawnictwo WSG, Bydgoszcz 2005

Kajomars i inne 
opowiadania
Wiktor Żwikiewicz 
ur. w Bydgoszczy 
w 1950 r. Obok 
Stanisława Lema, 
Janusza A. Zajdla, 
Adama Snerg-Wi-
śniewskiego, Marka 
Oramusa jest jed-
nym z najpopular-
niejszych autorów 
science fiction w Polsce. Debiutował w 
1971 r. Autor powieści: Druga Jesień 

(1982), Imago (1985), Ballada o prze-
kleństwie (1986), Delirium w Tharsys 
(1987) oraz zbiorów opowiadań: Podpa-
lacze nieba (1976), Happening w oliw-
nym gaju (1977), Sindbad na RQM – 57 
(1978). Jego utwory były tłumaczone na: 
bułgarski, czeski, niemiecki, rosyjski, 
słowacki, węgierski. Publikuje w czasopi-
smach sf. Pisuje też opowiastki filozoficz-
ne. Napisał powieść Kosmodram Machu 
Picchu. Pracuje obecnie nad utworami 
Abort oraz Bydgoszcz My Love. Laureat 
wielu nagród literackich, w tym nagrody 
za całokształt twórczości otrzymanej w 
Paryżu w 1986 r. 
„Kajomars i inne opowiadania” zosta-
ły wydane przez Express Media przy 
współudziale WSG.

Wiktor Żwikiewicz, Kajomars i inne opo-
wiadania, wyd. Express Media, Byd-
goszcz 2005
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgosz-
czy gościła znanego polskiego biznesme-
na Romana Kluskę - twórcę i wieloletnie-
go prezesa firmy komputerowej Optimus, 
zajmującego według tygodnika „Wprost” 
w 2005 roku 70. pozycję na liście 100 naj-
bogatszych Polaków. Podczas spotkania 
ze studentami, którego organizatorem 
była Katedra Transportu, Spedycji i Logi-
styki, prezes Kluska mówił o czynnikach 
sukcesu w biznesie z punktu widzenia do-
świadczonego praktyka. 
Sam tytuł wystąpienia „Od zera do milio-
nera” nie jest bez znaczenia, ponieważ 
Roman Kluska zaczynał karierę w 1988 
roku praktycznie od zera. Z zaledwie kil-
kunastoma dolarami w kieszeni zaczął w 
garażu składać komputery, by po dwóch 
latach zarobić swój pierwszy milion. Pod 
przewodnictwem Romana Kluski Optimus 
S.A stał się nie tylko czołowym producen-
tem komputerów w Polsce, ale też liderem 
na rynku kas fiskalnych oraz współtwórcą 
największego polskiego portalu interneto-
wego Onet.pl.
Szkoda tylko, że prezes Kluska nie po-
dzielił się ze studentami szczegółami do-
tyczącymi początków powstawania swojej 

firmy i tego, co zrobić, aby zostać przysło-
wiowym milionerem. Przekazywane rady 
bardziej przydałyby się przedsiębiorcom 
ze stażem w biznesie, którzy chcieliby po-
prawić skuteczność zarządzania w swojej 
firmie, a nie studentom dopiero wchodzą-
cym w świat biznesu. Podzielił się za to 
informacjami dotyczącymi kulisów jego 
aresztowania w lipcu 2004 roku.
Przypomnę, że w latach 1998-2000 Opti-
mus w ramach kontraktu z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej eksportował kompu-
tery na Słowację, skąd były one importo-
wane przez szkoły w Polsce. Zgodnie z 
obowiązującymi wtedy przepisami podat-
kowymi import komputerów był zwolniony 
z podatku VAT, podczas gdy sprzedaż 
komputerów w kraju była obłożona 22- 
procentowym VAT-em. W 2002 roku urząd 
skarbowy zarzucił Optimusowi, że spółka 
chciała ominąć przepisy podatkowe, eks-
portując je za granicę i nie płacąc 22-pro-
centowej stawki VAT, a sam prezes Klu-
ska został zatrzymany i aresztowany pod 
zarzutem wyłudzenia przez jego spółkę 

około 32 mln zł podatku VAT. Wol-
ność odzyskał po wpłaceniu rekor-
dowej w Polsce kaucji 8 mln złotych. 
W listopadzie 2003 roku NSA uchylił 
wszystkie zaskarżone decyzje i za-
rządził od organów podatkowych 
zwrot kosztów. W uzasadnieniu 
sądu potwierdzono, że podejmowa-
nych wspólnie z MEN-em działań, 
polegających na eksporcie kom-
puterów z zastosowaniem zerowej 
stawki VAT, nie można kwalifikować 
jako obejścia prawa podatkowego. 
Na zakończenie spotkania ze stu-
dentami prezes Kluska podkreślił, że 
osiągnięcie sukcesu w biznesie daje 
satysfakcję, ale nie daje szczęścia. 
On sam nie powróci już do prowadzenia 
interesów w Polsce, dopóki prawo nie bę-
dzie bardziej przejrzyste i jednoznaczne. 
Jednocześnie pozostaje optymistą i za-
kłada, że presja społeczna w najbliższych 
latach będzie tak duża, że pozytywne 
zmiany są tylko kwestią czasu. 

Radosław Janicki 

Od zera do milionera
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CZYNNIKI OSIĄGNIĘCIA SUKCESU W BIZNESIE

• Każde spotkanie biznesowe powinno być tak wyreżyserowane, aby wszyscy jego 
uczestnicy mieli poczucie zwycięstwa, zrobienia dobrego interesu.

• Nie wolno nigdy urazić godności drugiego człowieka, zarówno partnera w intere-
sach, jak i pracownika.

• Firma jest największą wartością – każdy z pracowników powinien mieć tego poczu-
cie.

• Ryba psuje się od głowy – szef firmy jest dla pracowników przykładem właściwego 
postępowania.

• Nie wolno wymagać od pracowników więcej niż od siebie samego.

• Należy uczyć się przezwyciężania stresu, który jest głównym przeciwnikiem sukce-
su w biznesie, utrudniającym rozwiązywanie problemów i bieżące działania.

Obecny rynek pracy, reforma oświaty i po-
stępy zachodzące w świecie nauki wyma-
gają ciągłego zdobywania i pogłębiania 
wiedzy oraz ustawicznego podnoszenia 
kwalifikacji.
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgosz-
czy proponuje ciekawą i nowoczesną 
formę pozyskiwania wiedzy - studia pody-
plomowe. 
Specjalistyczna kadra oraz warsztatowo 
prowadzone zajęcia pomagają zarów-
no poszerzyć wiedzę na dany temat, jak 

też zdobyć praktyczne umiejętności oraz 
doświadczenie. Oferta kierowana jest 
również do nauczycieli szkół średnich i 
policealnych, którzy mogą zdobyć upraw-
nienia do nauczania przedmiotów zawo-
dowych.
Oferta programowa studiów podyplomo-
wych jest ciągle uaktualniana. Staramy 
się sprostać potrzebom i oczekiwaniom 
rynku pracy.

W swojej ofercie mamy obecnie następu-
jące kierunki studiów:
• Organizacja i zarządzanie gospodarką 
turystyczną
• Zarządzanie obiektami hotelarskimi
• Logistyka i Transport
• Systemy informatyczne w gospodarce 
turystycznej i hotelarstwie
• Systemy Zarządzania Jakością

• Edukacja informatyczna-nowocze-
sne technologie informatyczne
• Zarządzanie Oświatą
• Podstawy Przedsiębiorczości
• Handel Zagraniczny
• Podyplomowe Studium Wiedzy o 
Kulturze

Od semestru letniego 2005/2006 planuje-
my uruchomić studia podyplomowe z za-
kresu Public Relations, Zarządzania Za-
sobami Ludzkimi, Zamówień publicznych 
oraz Pracy Socjalnej.

Pełne informacje o studiach podyplomo-
wych można uzyskać na stronie www.
wsg.byd.pl, oraz w Studium Podyplomo-
wym WSG w Bydgoszczy, ul. Garbary 3, 
budynek G, pok.G-25, tel. 52/ 348 23 53, 
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Studia podyplomowe
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- z pierwszym kierownikiem  
Katedry Kulturoznawstwa na WSG, 
PROF. LIDIĄ WIŚNIEWSKĄ, 
rozmawia dr Marek Chamot

– Dlaczego kulturoznawstwo? Dlaczego 
na WSG?

– Dlaczego kulturoznawstwo? Z pewnością 
dlatego, że to kierunek atrakcyjny dla mło-
dych ludzi, którzy chcą na nim studiować. 
Szczególnie dla tych, którzy mają już wykry-
stalizowane zainteresowania: spełniali się 
jakoś – muzycznie, plastycznie, literacko, w 
dziennikarstwie, w nauce… I swoje zaintere-
sowania chcieliby przekuć w fachowe umiejęt-
ności. Bo niewątpliwie na takim kierunku jako 
punkt startu potrzebne są pasje – i studentów, 
i wykładowców zresztą. Więc powinnam od 
razu dopowiedzieć, że kulturoznawstwo także 
dlatego, że znalazła się grupa ludzi: artystów, 
naukowców, organizatorów kultury, których in-
teresował ten zakres dydaktyki, a także nauki 
– i których zarazem pociągnął ten gest inicja-
torski: założenia nowego kierunku. Kierunku 
potrzebnego: w momencie przygotowywania 
dokumentów do Ministerstwa podejmowano 
jednocześnie rozmowy z instytucjami, któ-
re byłyby zainteresowane przyjmowaniem 
studentów najpierw na praktyki, a potem do 
pracy. I takich instytucji było sporo. A dlacze-
go na WSG? Pewno dlatego, że to Uczelnia, 
która jest młoda i w związku z tym po prostu 
gesty inicjatorskie leżą w jej naturze (to szcze-
gólnie zakres działania Rektora ds. Rozwoju 
i jego współpracowników)! I bardzo dobrze, 
bo bez tego chyba trudno mówić o atrakcyj-
ności Uczelni, każdej uczelni. Ale, dodajmy, 
ma znaczenie także i to, że WSG jest nasta-
wiona bardzo pragmatycznie i w tym sensie 
kulturoznawstwo ma przygotowywać do funk-
cjonowania w konkrecie współczesnego życia 

i świata. Wydaje mi się, że bez przeszkód 
przyjąć można hasło kulturoznawstwa tutaj: 
„Z kulturą przez życie, z kulturą przez świat!”. 
Oczywiście, jak to hasło wcielimy – zależy od 
wszystkich wymienionych tu stron.

– W takim razie zacznijmy od studentów. Czy 
studenci kulturoznawstwa przyjmą to hasło za 
swoje?
– Powiedziałabym, że w licznych przypadkach 
oni je przyjęli, zanim jeszcze je wypowiedzia-
łam: przyjęli je przychodząc tutaj. Oczywiście 
ta setka studentów (to naprawdę niemało!), 
którą mogłam na inauguracji powitać jako 
pierwszą grupę studentów kulturoznawstwa, 
to grupa zróżnicowana: są tu ludzie mniej 
i bardziej świadomi tego, czym są studia. A 
studia są przede wszystkim ciężką pracą. To 
wcale nie znaczy, że pracą wyzbytą radości. 
Wręcz przeciwnie. A na tych studiach, powie-
działabym – że szczególnie „wręcz przeciw-
nie”! Wszakże studenci mają tu możliwość 
nieograniczania swojego bycia studentem do 
uczestniczenia jedynie w zajęciach dydak-
tycznych – zresztą, jak mi się wydaje, bardzo 
urozmaiconych. Mają przecież zarazem moż-
liwość korzystania z całej oferty naprawdę 
atrakcyjnych propozycji kulturalnych, jakie 
docierają do Uczelni oraz przedstawienia 
swojej oferty działań w tej dziedzinie. Z przy-
jemnością widziałam studentów pierwszego 
roku kulturoznawstwa uczestniczących już 
w październiku na przykład w roli aktywnych 
pomocników przy organizacji festiwalu repor-
tażu (Camera Obscura) czy jako uczestników 
dyskusji na temat mediów we współczesnym 
świecie. Mam nadzieję, że to dobry początek i 
będę mogła ich widzieć na wielu imprezach. Z 
drugiej zaś strony w tej chwili pojawia się cały 
szereg możliwości związanych z działalno-
ścią w Naukowym Kole Kulturoznawców albo 
w kołach o profilu artystycznym: plastycznym, 
muzycznym, dziennikarskim, teatralnym itd. 
To wszystko są możliwości do wykorzystania 
przez przyszłych pracowników instytucji kultu-
ralnych.

– A sama dydaktyka?
– Jak wspomniałam, obejmuje ona szeroką 
gamę zajęć: zarówno z zakresu teorii kultury 
(od teorii kultury poczynając), jak i jej działów 

(artystycznych i nie tylko), a na bardzo prag-
matycznych przedmiotach np. z organizacji i 
zarządzania czy prawa kończąc. Zakładamy 
także dwie specjalności: integracji europej-
skiej oraz animacji i organizacji kultury. Sądzę, 
że daje to możliwości bardzo wszechstronne-
go i konkretnego zarazem, fachowego przy-
gotowania absolwentów, w czym swój udział 
mają wykładowcy nie tylko z samej WSG, ale 
i z uniwersytetów: Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy czy Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Co, jak sądzę, stanowi dobry punkt wyj-
ścia nie tylko dla ustabilizowania profilu tych 
studiów, ale i jego dopracowywania. Bo, rzecz 
jasna, nie tylko sztuką jest coś stworzyć, sztu-
ką jest to także utrzymać i rozwinąć. Mam 
nadzieję, że kulturoznawstwo ma szansę na 
pomyślny rozwój.

Kierownik Katedry Kulturoznawstwa, prof. WSG 
Lidia Wiśniewska jest także profesorem nadzwy-
czajnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy i tamże – założycielem i kierownikiem 
Zakładu Literatury Powszechnej i Komparatysty-
ki, założycielem i kierownikiem Podyplomowych 
Studiów Wiedzy o Kulturze, a także założycielem 
(1996) i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego 
Polonistów oraz organizatorem dziesięciu konferen-
cji naukowych, w tym międzynarodowych, redakto-
rem ośmiu wydanych tomów pokonferencyjnych, 
dwu monografii i licznych artykułów; jest członkiem 
Komisji Komparatystycznej przy Międzynarodowym 
Komitecie Slawistów, członkiem Zarządu Głównego 
w Warszawie Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza, prezesem Oddziału Bydgoskiego te-
goż Towarzystwa oraz założycielem w jego ramach 
Komisji Komparatystycznej. 

Z kulturą
przez życie,
z kulturą
przez świat!
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„Wybrałam studia kulturoznawcze, 
ponieważ w przyszłości chciałabym za-

angażować się w pracę w sferze kultury. 
Na Kulturoznawstwie interesują mnie 
specjalności: „organizacja i animacja 

kultury” oraz „integracja europejska”. Je-
stem po pierwszych miesiącach wykła-
dów i konwersatoriów. Zauważyłam, że 

na WSG sporo się dzieje w sferze kultu-
ry, a Uczelnia stwarza wiele możliwości 
wszechstronnej aktywności studentów. 
Można też zaangażować się w działal-

ność Samorządu Studenckiego (już się 
tam udzielam), Gwardii Uczelnianej, 

licznych kół naukowych i zainteresowań. 
Na Kulturoznawstwie też już istnieje koło 

naukowe. Z wykładanych przedmiotów 

najbardziej interesują mnie Wiedza o 
literaturze i Wstęp do kulturoznawstwa. 
W przyszłości planuję zająć się zarzą-
dzaniem kulturą. Nie wykluczam także 
własnej działalności wydawniczej, ona 

bowiem mnie szczególnie pociąga”.
Katarzyna Ormanowska, 

studentka I roku Kulturoznawstwa

„Studia kulturoznawcze na WSG 
wybrałem z chęci rozwinięcia moich 

zainteresowań literaturą i szeroko pojętą 
kulturą. Chcę też poznawać nowych, 

ciekawych ludzi z inicjatywą, chcących, 
jak ja, coś więcej zrobić. Już spotka-

łem kilka takich osób, co mnie bardzo 
cieszy. Zauważyłem, że sporo nowych 
pomysłów na WSG, również w sferze 

kultury akademickiej, inicjuje młodzież 
studencka, nie tylko pracownicy Uczelni. 
Nie ma stagnacji, wręcz przeciwnie dużo 

się pozytywnego dzieje. Taka twórcza 
atmosfera bardzo mi odpowiada. Można 
zdobywać nowe umiejętności. Chcę na 

studiach poszerzać własne horyzonty 
intelektualne i zainteresowania literackie. 
Liczę też bardzo na możliwości rozwoju, 
jakie dadzą warsztaty artystyczne, prze-

widziane programem studiów w kolej-
nych semestrach. W przyszłości biorę 

pod uwagę także własną twórczość 
kulturalną.”  

Bartosz Slowi, 
student I roku Kulturoznawstwa

Wypowiedzi zebrał dr Marek Chamot
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 Powinnością biblioteki, pełniącej 
także rolę ośrodka informacji naukowej, 
jest wspieranie procesów naukowych, 
badawczych i dydaktycznych w macie-
rzystych uczelniach, przybliżanie nowych 
technologii informatycznych, a następnie 
udostępnianie produktów i usług nowej 
jakości szerokiej grupie użytkowników 
informacji. Działalność Biblioteki Głównej 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy oprócz gromadzenia, udostępniania 
i opracowywania zbiorów polega również 
na zarządzaniu informacją naukową. Sku-
teczność wymienionych działań zależy od 
współpracy z innymi jednostkami Uczel-
ni. Miło gościć w naszych skromnych 
progach kadrę naukową oraz wszystkich 
użytkowników zainteresowanych jednost-
ką. 

 Profil gromadzonych zbiorów 
ściśle odpowiada kierunkom kształcenia 
oraz modelowi prowadzonych prac na-
ukowo-badawczych. Jak każda biblioteka 
spełniamy jednocześnie swe ustawowe 
funkcje: usługowe, dydaktyczne i nauko-
we. Dążymy do zbudowania biblioteki 
wirtualnej, w której - przy wykorzystaniu 
katalogów, sieci komputerowych oraz 
systemów baz danych i innych nowocze-
snych sposobów wspomagania - będzie 
możliwy szybki, nieograniczony dostęp 
do zbiorów danych. 

 Stosunkowo niedawno utworzo-
no elektroniczną wyszukiwarkę zbiorów 
on-line, która dostępna jest z dowolnego 
zakątka świata. Zbiory Biblioteki WSG 
można przeglądać po wejściu na adres 
www.biblioteka.wsg.byd.pl/katalog. Kata-
log biblioteczny obejmuje całość zgroma-
dzonych zbiorów, tj. książki, mapy, kasety 

VHS i audio, płyty CD i DVD oraz znaczną 
część czasopism. Do dyspozycji klientów 
w czytelni znajduje się 46 stanowisk kom-
puterowych. Urządzenia komputerowe są 
niezbędne w dobie dynamicznego roz-
woju elektronicznych mediów informacyj-
nych, a szczególnie sieci Internet, która 
jest dla wielu osób istotnym narzędziem 
umożliwiającym pozyskiwanie wiedzy. 
Niektórzy traktują to medium jako źródło 
dalece niewiarygodne, inni natomiast 
Word Wide Web postrzegają jako źródło 
podstawowe. Sieć Internet to niezaprze-
czalnie duże zasoby informacji naukowej i 
paranaukowej, która w szybki i łatwy spo-
sób może być wykorzystana zarówno w 
pracy badawczej, jak i przy pisaniu prac 
semestralnych i dyplomowych. 

 Stały rozwój systemów informa-
cyjnych pozwala na rozszerzenie dzia-
łalności Biblioteki WSG. Działalność ta 
obejmuje nie tylko udostępnianie zbiorów 
i przekazywanie informacji ściśle nauko-
wej przeznaczonej dla wąskiego grona 
odbiorców, ale również przekazywanie 
wiadomości użytku codziennego. W kra-
jach zachodnich ten rodzaj aktywności 
bibliotek jest praktykowany od dłuższego 
czasu i nosi nazwę Everyday Life Infor-
mation System (ELIS). 

 Coraz więcej znamienitych oso-
bistości świata literackiego i naukowego 
decyduje się na opublikowanie swojej 
twórczości w formie elektronicznej. Ste-
phen King, publicysta, zdecydował się na 
zamieszczenie swojej powieści wyłącznie 
w Internecie. Popularność tej formy pu-
blikacji wśród autorów i wydawców sys-
tematycznie rośnie za sprawą rosnącej 
dostępności do nowoczesnych narzędzi 
i malejących kosztów edycji. Kolejnym 
krokiem będzie ukazanie się w tej for-
mie podręczników akademickich. W USA 
podejmowane są próby zeskanowania i 
udostępnienia w sieci setek tysięcy wolu-
minów. Firma Google chce bowiem sko-
piować do sieci zbiory kilku największych 
amerykańskich bibliotek. Z racji praco-
chłonności projektu jego efekty będą wi-
doczne jednak dopiero za kilka lat. 

 Również Biblioteka Główna 
WSG ma w swoich planach budowę za-
sobów publikacji w formie elektronicznej, 
co pozwoli na zwiększenie dostępności 
do wiedzy, wyrównanie szans studentów 
trybu zaocznego z tymi osobami, które 
studiują w trybie dziennym oraz umożliwi 
szybki i łatwy dostęp do zbiorów. 

 W najbliższych planach 
mamy również podpisanie umowy z 
Poznańską Fundacją Bibliotek Na-
ukowych, która jest koordynatorem 
projektu eiFL EBSCO. Finalizacja 
tych działań pozwoli na pozyskanie 
kilku tysięcy czasopism w formie elektro-
nicznej. Prezentowane tam publikacje są 
tworzone na podstawie najnowszych wy-
ników badań. 

 Póki co biblioteki, w tym również 
ich pracownicy, ciągle dążą do zmian i 
udoskonaleń dostosowując jednocześnie 
zasoby, którymi dysponują, do potrzeb 
klientów. Zatem muszą łączyć tradycję ze 
współczesnymi i przyszłymi możliwościa-
mi technologii elektronicznych. Jednostka, 
jaką jest biblioteka, musi być organizacją 
rozwijającą i uczącą się, co według Pe-
tera Senge oznacza „ciągłe rozszerzanie 
swoich możliwości i kreowanie własnej 
przyszłości”. Przed jej pracownikami sta-
je wymóg ciągłego uzupełniania wiedzy i 
doskonalenia narzędzi pracy. 

 Pamiętając, że klient przychodzi 
do biblioteki jak do instytucji społecznego 
zaufania, bibliotekarze zrobią wszystko, 
by tego zaufania nie zawieść. 

  Mariusz Barczak

BIBLIOTEKA
... czyli udane połączenie
tradycji z nowoczesnością
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Każdego roku w październiku, przez cały 
tydzień studenci Studiów Francuskich w 
WSG uczestniczą we Francji, wraz ze 
swoimi rówieśnikami z Foix, Tuluzy i Ma-
lezji w tzw. „Grze w Przedsiębiorstwo” . 
Jest to symulacja prowadzenia przedsię-
biorstwa turystycznego, wymagająca od 
uczestników szerokiej wiedzy z zakresu 
zarządzania, marketingu, ekonomii, księ-
gowości, a także umiejętności komuniko-
wania się w językach obcych.

Nie inaczej było w tym roku. Studenci Ma-
ster 2 już po raz drugi w trakcie trwania 
studiów w WSG mieli okazję uczestni-
czyć w zajęciach polegających na pro-
wadzeniu wirtualnego przedsiębiorstwa 
turystycznego. Tydzień minął niezwykle 
szybko przynosząc wiele wrażeń, nowych 
doświadczeń i znajomości. 
Dzień 1- Warszawa-Paryż
Wyruszyliśmy z Bydgoszczy wczesnym 
ranem, by o godzinie 15:50 wylecieć sa-
molotem linii „Wizzair” do Paryża. Przywi-
tała nas ładna pogoda, idealna do zwie-
dzania „Paris by night”.
Dzień 2- Paryż-Tuluza-Carcassonne-Ba-
stide-de-Sérou
Przed 8:00 lądujemy w Tuluzie, gdzie 
czeka już na nas autokar. Z lotniska kie-
rujemy się do centrum Tuluzy, a tam, pod 
hotelem „Ibis” witają już nas nasi nowi 
znajomi z malezyjskiej Taylor’s College, 
która podobnie jak WSG realizuje u sie-
bie studia francuskie Uniwersytetu „Le 
Mirail” w Tuluzie. Okazuje się, że z Kuala 
Lumpur przyleciało aż 50 studentów! Po 
2 godzinach docieramy do celu naszej 
wycieczki - Carcassonne, najlepiej za-
chowanego średniowiecznego miasta w 
Europie z urokliwym, choć bardzo drogim 
Cité, Zamkiem Książęcym i kościołem St. 
Nazaire. Pod wieczór przyjeżdżamy na 
nocleg do Bastide-de-Sérou, malutkiej 
miejscowości pod Foix. 
Dzień 3 i 4- Foix - Wydział Turystyczny 
Uniwersytetu « Le Mirail » w Tuluzie
Choć jesteśmy na Wydziale już po raz 

drugi, ponownie zauroczył nas swoim cu-
downym położeniem. Z okien sal wykła-
dowych widać Pireneje...
We Foix czeka na nas również grupka stu-
dentów francuskich, którzy wraz z nami 
mają tworzyć zespoły podczas „Gry w 
przedsiębiorstwo”. Nie zabrakło również 
głównych organizatorów „Gry”- Paula Pi-
chon, Laurenta Barthe, Michela Teychen-
né oraz Philippe’a Godarda. Większość z 
nich znamy już dość dobrze, gdyż wielo-
krotnie prowadzili w WSG wykłady. 
Zostajemy podzieleni na kilkanaście ze-
społów składających się z przedstawiciela 
z Francji, Polski i kilku (z racji liczebności) 
z Malezji. Otrzymujemy od organizatorów 
szczegółowe wytyczne. No to zaczynamy! 
Już na wstępie pojawia się problem: w ja-
kim języku będziemy się komunikować? 
Malezyjczycy mówią tylko po angielsku, 
Francuzi tylko po francusku (!), a my, cóż, 
musimy pełnić rolę tłumaczy…
Formułujemy misję i strategię naszej fir-
my, podejmujemy decyzje inwestycyjne, 
przygotowujemy plan działań marketin-
gowych, prowadzimy księgowość i... przy 
okazji dobrze się bawimy. 

Końcówka dnia we Foix przebiegła w nie-
co innej formie. Towarzyszący grupie MA-
STER 2, mgr Karol Słowiński wystąpił z 
wykładem na temat ekonomiki turystyki w 
Polsce. Malezyjczycy natomiast przygo-
towali prezentację swojej kultury, kuchni 
i strojów.
Dzień 5- Zajęcia terenowe w Gaillac
Po dwóch ciężkich dniach pracy (i bardzo 
wesołych wieczorach we francusko-male-
zyjsko-polskim gronie) nareszcie nadcho-
dzi troszeczkę „luźniejszy” dzień. Jedzie-
my do Gaillac, miejscowości, słynnej w 
całym regionie Midi-Pyrénées z produkcji 
doskonałego wina. Trochę zwiedzania i 
trochę degustacji wina pozwoliły dosko-
nale się odprężyć. 
Dzień 6- Foix- Wydział Turystyczny Uni-
wersytetu « Le Mirail » w Tuluzie
Do południa pracujemy pilniej niż zwykle, 
bowiem po obiedzie rozpocznie się pod-
sumowanie całego tygodnia, które otwie-
rać będą prezentacje dokonań wybra-
nych grup. Później już tylko pożegnanie, 
wspólne pamiątkowe zdjęcia...i powrót do 
Polski...

Jaki był więc ten tydzień? Na pewno bar-
dzo bogaty w nowe doświadczenia i wie-
dzę. Nasz system edukacji przyzwyczaja 
raczej do przyswajania wiedzy teoretycz-
nej, tym razem jednak zadaniem studen-
tów Master 2 było wykorzystanie swoich 
umiejętności w praktyce. Szczególnie in-
teresująca była konieczność wykazania 
się wiedzą z niemal wszystkich dziedzin 
dotychczas poznanych na studiach. Był to 
swego rodzaju test podsumowujący lata 
nauki..., w tym test kompetencji języko-
wych. Dodatkowym „utrudnieniem”, które 
zarazem uatrakcyjniało „Grę” był fakt, że 
uczestnicy pochodzili z trzech krajów, w 
których na różne sposoby podchodzi się 
do negocjacji, podejmowania decyzji, 
brania odpowiedzialności za grupę, za-
rządzania przedsiębiorstwem...
Na pewno warto by było pomyśleć o orga-
nizacji podobnej symulacji w WSG...

Anna Marchlik

Rajd Bydgoszcz-Paryż-Tuluza 
czyli opowieść o studentach MASTER 2,  
którzy wyjechali na zajęcia do FrancjiS
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PROF. DR HAB. DANUTA DZIAWGO, 
ekonomista, specjalista w dziedzinie fi-
nansów i rachunkowości, znawca Rynku 
Papierów Wartościowych jest pomysło-
dawczynią utworzenia w WSG nowej spe-
cjalności na kierunku Ekonomia – „Język 
angielski w negocjacjach”. Poprosiłam 
Panią Profesor o kilka słów na temat tego 
projektu.
- Skąd pomysł na taką specjalność na 
Ekonomii?
- W ekonomii zawsze bardzo ważna była 
matematyka. Teraz jednak zauważamy 
coraz większą potrzebę humanistyczne-
go podejścia do tej nauki. Po pierwsze, 
dlatego, że studenci przejawiają większe 
zainteresowanie naukami humanistycz-
nymi. Po drugie, zauważalnie spada po-
ziom wiedzy matematycznej u absolwen-
tów szkół średnich – uczący się coraz 
mniej wagi przywiązują do matematyki, a 
tym samym do statystyki czy ekonometrii. 
Dodatkowo wzrosło znaczenie języków 
obcych – zwłaszcza języka angielskiego, 
którego ogólna, podstawowa znajomość 
jest już obecnie na rynku pracy niewy-
starczająca. Stąd potrzeba tworzenia 
specjalności, która wychodzi naprzeciw 
potrzebom studentów i wymaganiom ryn-
ku. Negocjacje w języku angielskim łączą 
wiedzę merytoryczną z dziedziny ekono-
mii z umiejętnościami porozumiewania 

się w języku obcym, z użyciem specjali-
stycznego słownictwa. 
- Na kiedy planuje Pani start nowej spe-
cjalności?
- Mam nadzieję, że ruszy już w paździer-
niku 2006, czyli od nowego roku akade-
mickiego. Myślimy też o zorganizowaniu 
kursu bądź studiów podyplomowych o po-
dobnym profilu dla absolwentów WSG.
- Czy każdy student będzie mógł ubiegać 
się o miejsce na nowej specjalności? A 
może kryterium będzie znajomość języka 
angielskiego?
- Oczywiście każdy będzie mógł apliko-
wać na tę specjalność. Organizacja za-
jęć zależy jednak od wyniku rekrutacji. W 
przypadku dużej liczby osób istnieje moż-
liwość podziału na grupy o różnych pozio-
mach zaawansowania językowego. Poza 
tym przecież sama nauka negocjacji bę-
dzie miała formę warsztatową, co impliku-
je prowadzenie zajęć w małych grupach. 
Ćwiczenia i symulacje należy prowadzić 
w mniejszych grupach, aby były one efek-
tywne.
- W jakim języku prowadzone będą zaję-
cia?
- Zarówno w języku polskim, jak i angiel-
skim. Część wiedzy merytorycznej, np. z 
dziedziny psychologii czy socjologii, jak 
techniki prowadzenia negocjacji, przed 
przystąpieniem do ćwiczeń w języku ob-

cym, musi być podana w języku polskim.
- Kim będzie absolwent takiej specjalno-
ści?
- Specjalność ma na celu wykształcenie 
menedżerów średniego szczebla, wysoce 
konkurencyjnych na rynku pracy, na któ-
rym dominują przecież firmy z udziałem 
kapitału zagranicznego. Poszukują one 
pracowników z dużą wiedzą i dobrymi 
kompetencjami językowymi, zwłaszcza 
w sferze specjalistycznej, zawodowej. 
Chcemy, by nasi absolwenci spełniali te 
kryteria.
- Czy myśli Pani o poszerzeniu w przy-
szłości tej oferty o inne języki?
- Język angielski jest obecnie językiem 
międzynarodowego biznesu, stąd jest naj-
ważniejszym językiem negocjacji w szero-
ko pojętym biznesie, ale nie ukrywam, że 
myślę także o języku hiszpańskim, który 
jest językiem bardzo ekspansywnym. 

Rozmawiała Magdalena Kaleta-Kuzińska

  Język angielski
  w negocjacjach
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W Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym 
WSG w Ełku studiuje na kierunku Turysty-
ka i Rekreacja 70 młodych mieszkańców 
tego miasta i okolic. Przyjeżdżają również 
na wykłady do Bydgoszczy, ale Otrzęsi-
ny postanowili odbyć u siebie, na miej-
scu. I to do nich na tę pierwszą imprezę 
studencką przyjechaliśmy z Bydgoszczy 
jako reprezentacja studentów.
Gdybyśmy w Ełku byli za dnia, zapew-
ne widok na jezioro zaparłby nam dech 

w piersiach, jednak panujący o tej porze 
półmrok pozwolił nam co najwyżej wy-
ostrzyć zmysły i użyć swej wyobraźni do 
odczuwania tamtejszych krajobrazów. 
Impreza odbywała się w klubie Herezja. 
Najpierw, jak zwykle, odbyła się część 
oficjalna z powitaniami, potem rozpoczęli-
śmy zabawę. Szalone tańce na parkiecie 
przeplatane konkursami przeprowadzo-
nymi przez delegatów bydgoskich trwa-
ły do 3. nad ranem. Jeszcze wieczorem 

dołączyli do nas wykładowcy, którzy 
przyjechali do Ełku specjalnie na 
zajęcia. Swoją obecnością umiliła 
nam również zabawę Julia Burba, 
kierownik Regionalnego Ośrodka 
Edukacyjnego w Ełku. 
Dla nas była to kolejna udana im-
preza, dla gospodarzy - pierwsza. 
Teraz czekamy na ich przyjazd do 
Bydgoszczy. Może w czasie sesji 
zabierzemy ich do naszego ulu-
bionego klubu? Mamy nadzieję, że 
przyjmą zaproszenie.
 Paulina Flinik

Pierwsze Otrzęsiny w Ełku
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- Co czułeś odbierając w Filharmonii Po-
morskiej dyplom licencjata?
- Przede wszystkim satysfakcję. I radość, 
którą podzielali wszyscy obecni na Dyplo-
matorium. Atmosfera tego spotkania była 
niepowtarzalna.

- Studiowałeś na kierunku Turystyka i Re-
kreacja. Skąd taki wybór?
- Na początku chciałem studiować w Aka-
demii Wychowania Fizycznego, niestety 
uniemożliwiła mi to poważna kontuzja 
kolana. Zawsze interesowała mnie tury-
styka, uznałem więc, że studia o profilu 
turystycznym będą dobrym zamiennikiem 
dla AWF. Poważnie turystyką zacząłem 

zajmować się podczas praktyk w Biurze 
Podróży „Kolfer”. Tam miałem do czynie-
nia przede wszystkim z turystyką dzie-
cięco-młodzieżową, która stała się moim 
„konikiem”. Przede wszystkim dlatego, że 
obejmuje najbardziej wdzięczny segment 
rynku.

- Czego dotyczyła Twoja praca licencjac-
ka?
- Wybrałem specjalizację „Obsługa ru-
chu turystycznego”. Tematem pracy była 
oczywiście turystyka dziecięco-młodzie-
żowa. Podstawą do jej napisania było do-
świadczenie, zdobyte podczas praktyk na 
obozach i koloniach letnich, własne opi-
nie, przemyślenia, a także zbierane prze-
ze mnie informacje o biurach podróży w 
Bydgoszczy oraz w kraju.

- Jak oceniasz trzy lata spędzone na Gar-
barach?
- Bardzo pozytywnie, aczkolwiek mam 
pewien niedosyt. W programie studiów 
teoria znacznie przewyższała praktykę. 
Myślę, że przydałoby się nieco więcej tej 
drugiej.

- Jakie jest Twoje hobby?
- Uwielbiam piłkę nożną. Obecnie gram 
w uczelnianej drużynie piłki nożnej w Klu-
bie AZS. Podczas Dyplomatorium otrzy-
małem wyróżnienie za reprezentowanie 
barw Uczelni w rozgrywkach piłkarskich. 
Razem z kolegami zdobyliśmy m.in. IV 
miejsce na tegorocznych Mistrzostwach 
Polski Szkół Wyższych w Piłce Nożnej. A 

poza tym od wielu lat kibicuję lidze wło-
skiej.

- Twoja ulubiona drużyna to...
- AC Milan.

- Gdybyś miał nieograniczoną sumę pie-
niędzy, jakie marzenia byś zrealizował?
- Na pewno przeznaczyłbym tę sumę na 
podróże. Wybrałbym się na trekking po 
Nepalu, Tybecie. Myślę, że byłyby to bar-
dzo ekscytujące wyprawy ze szczyptą eg-
zotyki. Lepiej poznałbym ten uroczy zaką-
tek świata, kulturę i obyczaje tamtejszych 
mieszkańców. Wybrałbym się również na 
wycieczkę do Włoch. Głównym punktem 
wyprawy byłoby zwiedzanie Mediolanu, 
a przede wszystkim stadionu San Siro 
mojej ulubionej drużyny piłkarskiej. Mam 
nadzieję, że wówczas mógłbym obejrzeć 
mecz AC Milanu na żywo.

- Czy kontynuujesz studia na WSG?
- Tak, są to uzupełniające studia magi-
sterskie na tym samym kierunku w WSG. 
Chciałbym, aby moja przyszła praca ma-
gisterska poruszała tę samą tematykę co 
licencjat. Mógłbym w niej bardziej szcze-
gółowo rozpatrzyć pewne aspekty tury-
styki wśród dzieci i młodzieży.

- Co po studiach?
- Obecnie rozwijam własną działalność 
gospodarczą. Mam nadzieję, że za parę 
lat utworzę biuro podróży.

Rozmowę przeprowadziła 
Paulina Olkiewicz

Po trzech latach na Garbarach 
rozmowa z Mieszkiem Gruszczyńskim, tegorocznym absolwentem WSG 

Już po raz czwarty w historii Uczel-
ni absolwenci studiów licencjackich 
otrzymali dyplomy wieńczące trzylet-
nią naukę. Rozpoczynali ją w WPSTiH, 
skończyli w WSG. Jak ich poprzednicy 
cieszyli się tego dnia wyjątkowo i dum-
nie pozowali do pamiątkowych zdjęć. 
Gratulując im dyplomów i osiągniętych 
wyników doc. Małgorzata Szymańska-
-Sikora powiedziała: „Cieszymy się 
bardzo, że wielu z Was pozostanie w 
murach Uczelni na studiach magister-
skich. Tych, którzy nas opuszczają, 
chciałabym prosić, aby nie zapominali 

o swojej Alma Mater. Aby wracali do nas, 
nie tylko myślami i wspomnieniami, ale żeby 
przychodzili podzielić się z nami swoimi ra-
dościami, wątpliwościami, problemami. Pa-
miętajcie, że Uczelnia pozostaje dla Was 
otwarta, że zawsze będziecie mogli znaleźć 
u nas pomoc i wsparcie. Nie jesteście dla 
nas jedynie kolejnym rocznikiem, zamknię-
tym rozdziałem w annałach Uczelni. To Wy, 
przez trzy lata, współtworzyliście jej historię. 
Zapewniam, że bardzo leży nam na sercu 
Wasza przyszłość i Wasza pomyślność”.

DYPLOMATORIUM WSG
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Między złą a dobrą dumą

Max Kolonko uczestniczył w dwóch spotka-
niach ze studentami, podczas których zdra-
dził sekrety swojego sukcesu w biznesie oraz 
opowiadał o tym, jak osławiony przez książki 
i telewizję amerykański mit ma się do rzeczy-
wistości.
Jego samego interesował sukces, na co w 
Polsce, jak uważa, nie miał szans. Jednakże 
początki na obczyźnie również na należały do 
łatwych. Długo musiał przyzwyczajać się do 
sposobu życia w Ameryce, nie od razu nauczył 
się myśleć po amerykańsku. Tym „myśleniem 
po amerykańsku” nie było bynajmniej formuło-
wanie myśli w języku angielskim, lecz pewne 
mniej lub bardziej istotne nawyki, których Pola-
kom, w większości, brakuje.
Nasz gość zaczął od tego, że w Polsce moż-
liwości blokowane są już w zarodku, gdyż ist-
nieje negacja sukcesu. Zarzucił, że brak jest 
ludzkiej życzliwości i radości z sukcesu innych, 
natomiast występuje nieuzasadniona zawiść i 
zazdrość. Nie istnieje również zja-
wisko określane jako „small talk”. 
Polega ono na luźnej rozmowie 
poprzez uniwersalne sformułowa-
nia zaczepne (np. „co słychać?”), 
które, choć z początku wydają się 
„gadką o niczym”, w rzeczywistości 
tworzą pewną więź, jaka w przyszło-
ści przekształcić się może nawet w 
przyjaźń. Rozmowy takie można na-
wiązać w windzie, w sklepie, na uli-
cy, gdziekolwiek… Przy okazji Max 
Kolonko powiedział, że w Polsce 
bardzo brakuje mu zwyczaju opo-
wiadania anegdot.
 Za to aż w nadmiarze 
dostrzega polski etnocentryzm. Ta 
swoista duma, wręcz narodowy 
mesjanizm, powoduje problemy w 
komunikacji w pracy i życiu prywat-
nym z Amerykanami. Niestety gość konkretnie 
nie wyjaśnił, na czym polega różnica pomiędzy 
„złą dumą” Polaków, a „dobrą dumą” Ameryka-
nów (która przejawia się w wieszaniu licznych 
symboli narodowych na domach, samocho-
dach itd.).
 Z naszym etnocentryzmem zwią-
zany jest nadmierny dydaktyzm, który zraża 
nas, jako Polaków, względem cudzoziemców. 
Zbyt często ulegamy również pokusie, jak to 
ujął Max Kolonko, „stadności”, przez co za-
miast samodzielności, kształtowania własnej 
odpowiedzialności, skrywamy się za plecami 
naszych przyjaciół w interesach, co rzadko kie-
dy wychodzi na dobre. „W biznesie trzeba brać 
sprawy tylko w swoje ręce” – powtarzał bardzo 
często.
 Równie często, w swoim wykładzie, 
odwoływał się do anegdot i sytuacji, które kie-
dyś się wydarzyły. Na przykładzie ogólnopol-
skiej krytyki względem Edyty Górniak, po jej 
pamiętnym zaśpiewaniu hymnu narodowego 
podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku, gość 

mówił o braku dystansu, perspektywy do tego, 
co robimy my lub co robią inni.
 Po dość luźnym wykładzie, pełnym 
anegdot i żartów przyszła pora na pytania do 
Maxa Kolonko. Dotyczyły one głównie codzien-
ności w Ameryce, wojny w Iraku czy też, jak w 
pytaniu pana Rektora, rasizmu. Niestety gość 
nie zawsze odpowiadał na zadane pytania, 
czasami omijał temat mówiąc o czymś innym. 
Przykładowo, gdy student socjologii poprosił o 
ustosunkowanie się do tezy o braku wyższych 
wartości w Ameryce, Max Kolonko właściwie 
mówił na temat amerykańskiego „shoppingu”. 
Pewnym zgrzytem było nieustanne nawiązy-
wanie do rynku turystycznego, podczas gdy w 
Wyższej Szkole Gospodarki studiuje już wiele 
osób niezwiązanych z tą dziedziną, o czym być 
może nikt nie poinformował gościa. 
 Abstrahując od, być może nadmier-
nego, amerykanocentryzmu i pewnej fascyna-
cji konsumpcją, uważam, że mógł podobać się 
ten dość luźny wykład na poważny temat i na 
pewno przyniósł kilka kwestii godnych przemy-
ślenia.

Bartek Grubich

Mam kłopoty z określeniem, 
kim jest Max Kolonko

 Max Kolonko wyjechał do Stanów 
Zjednoczonych w 1988 roku tuż po ukończeniu 
studiów za 200 pożyczonych dolarów od obec-
nego szefa Lucas Banku. Pomimo, że wyjeż-
dżał z miesięczną wizą w paszporcie, spędził 
tam ponad 17 lat, a pierwszy raz odwiedził 
Polskę po 12 latach. Na pytanie, czy czuje się 
Polakiem czy Amerykaninem, dość przewrot-
nie odpowiedział, że czuje się Polakiem, ale 
Busha również uważa za swojego prezydenta. 
 Podczas spotkań ze studentami 
Kolonko mówił również o czynnikach, które 
określił jako polski syndrom. Jego zdaniem, 
podczas pobytu za granicą należy się ich wy-
strzegać, ponieważ są blokadą w osiągnięciu 
sukcesu. A należą do nich:
Etnocentryzm – czyli narodowa duma. Zda-
niem Kolonki o sukcesach Polaków i czasach 
narodowej świetności Amerykanie już nie pa-

miętają. Przeciętny mieszkaniec Sta-
nów Zjednoczonych utożsamia Polskę 
przede wszystkim z Janem Pawłem II, 
Lechem Wałęsą czy polską kiełbasą. Wi-
zerunek Polaka jako mesjasza odszedł 
w niepamięć. 
Stadność – czyli życie w grupie. Kolon-
ko uważa, że podczas pobytu za granicą 
należy unikać podejmowania grupowych 
decyzji, ponieważ najlepsze decyzje po-
dejmujemy samodzielnie. W przypadku 
sukcesu zawsze znajdą się jego ojcowie, 
a do porażki przyzna się niewielu. 
Dydaktyzm – czyli chęć uświadamiania na siłę 
naszych racji. 
Zdaniem naszego gościa przez czterdzieści lat 
komunistyczne władze wytworzyły w Polakach 
homosovieticusa czyli syndrom, który polega 
na tym, że Polacy nie potrafią się cieszyć z od-
noszonych sukcesów innych ludzi.
Mariusz Max Kolonko opowiadał również o 
micie Ameryki jako ostoi liberalizmu. Jego 
zdaniem liberalizm w Stanach Zjednoczonych 
istnieje, ale przede wszystkim w teorii. Prak-
tyka wskazuje, że oprócz enklaw liberalizmu 

w postaci Nowego Jorku czy Kalifor-
nii, które zawdzięczają swoją nową 
jakość w dużej mierze dużej liczbie 
emigrantów, środkowe stany Ameryki 
są w dalszym ciągu bardzo konser-
watywne. 
W swoich wypowiedziach nie szczę-
dził również krytyki pod adresem 
Polaków mieszkających w Stanach 
Zjednoczonych. Polonia stanowi aż 
8-milionową grupę, ale narodowe ce-
chy Polaków powodują, że nie potrafią 
się oni zjednoczyć i nie odgrywają w 
Stanach Zjednoczonych istotnej roli. 
 Nieco mniej chętnie nasz gość odpo-
wiadał na pytania, dotyczące kulisów 
nieprzedłużenia jego umowy o pracę 
z TVP. A nie jest tajemnicą, że TVP 
zamieniła Kolonkę na lepszy model 
w postaci Piotra Kraśki jako nowego 

korespondenta zza oceanu. Sam Max Kolonko 
jest optymistą i uważa, że jeszcze niejedno-
krotnie widzowie będą mieli okazję oglądania 
go na szklanym ekranie. Nie wiadomo tylko, 
czy miał na myśli wiadomości TVP, program 
Kuby Wojewódzkiego, czy może jeszcze inne 
show telewizyjne. 
Przyznać muszę, że mam kłopoty z określe-
niem, kim jest Max Kolonko. On chyba zresztą 
też. Sam mówił, że czuje się Polakiem, ale zda-
rzyło mu się powiedzieć „Wy Polacy”, tak jakby 
zapomniał, że to w Polsce właśnie skończył 
studia, a bydgoskie I Liceum Ogólnokształcące 
jest szkołą, w której zdobył świadectwo dojrza-
łości.
 Być może będzie jeszcze okazja, aby 
rozwiać te wątpliwości. Kolonko deklarował się, 
że nie zapomni o Wyższej Szkole Gospodarki 
w Bydgoszczy i odwiedzi ją po raz kolejny wio-
sną przyszłego roku, kiedy to będzie promował 
swoją książkę. Trzymamy za słowo. 
  Radosław Janicki

Mariusz Max 

KOLONKO
                          w WSG
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MPrzedstawiamy poniżej dwie relacje 
ze spotkania z Mariuszem Maxem 
Kolonko w WSG. Autorem pierwszej 
z nich jest Radosław Janicki, student 
I roku LiT WSG i IV roku Politologii 
na UKW, drugą napisał Bartek Gru-
bich, student II roku Socjologii WSG.
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Sekcja muzyczna WSG powstała w 
odpowiedzi na potrzeby studentów 
chcących działać i rozwijać się mu-
zycznie zgodnie ze swoimi upodoba-
niami. Skupia ona w tej chwili około 
40 młodych, uzdolnionych osób. W 
ramach sekcji istnieją już konkretne 
grupy, takie jak „MiMUZA”, „Dust 
Over” oraz kompletujący się zespół 
Hard Rockowy.

„MiMUZA” jest zespołem „dyżurnym” 
WSG, dlatego często pojawia się na róż-
nego typu imprezach uczelnianych. Na 
swoim koncie ma już trochę osiągnięć 
m.in.: I nagrodę na „Giełdzie Piosenki” 
w Toruniu (dodatkowo sesja nagraniowa 
w studio „Sferax”) oraz wyróżnienie na 
eliminacjach do festiwalu FAMA 2005, 
które również odbywały się w Toruniu. 
„MiMUZA” jako laureat „Giełdy Piosenki” 
reprezentował region na 41. SFP w Kra-

kowie. Podczas przesłuchań zespół zo-
stał zauważony przez TVP i zaproszony 
do nagrania wywiadu wraz z rejestracją 
muzyki w kultowej „Piwnicy Pod Barana-
mi”. W swoim repertuarze zespół posiada 
standardy szeroko pojętej muzyki rozryw-
kowej oraz kilka autorskich kompozycji. 
„MiMUZA” współpracuje z wokalistką 
Agnieszką Kućmierz (studentką kierunku 
„Turystyka i Rekreacja”).
„Dust Over” to zespół założony przez Mi-
chała Masłowskiego i Dominika Motołę, 
studentów ZTiH. Jak sami mówią, grają 
„mocną muzykę” z pogranicza rocka i 
metalu. Istnieją prawie rok i już mogą po-
chwalić się autorskim repertuarem. Zapo-
wiadają, że na początku 2006 roku będzie 
można ich usłyszeć w Bydgoszczy.
Michał Pawlak i Kuba Sozański to stu-
denci I roku Kulturoznawstwa, a zarazem 
zapaleni gitarzyści. Pasjonują się muzyką 

hard i punk rockową, a ich wzorce to „Gun-
s’n’ Roses” i „Led Zeppelin”. Do zespołu 
w najbliższym czasie dołączy perkusista, 
natomiast w dalszym ciągu poszukiwany 
jest basista i wokalista.
Największą część sekcji muzycznej sta-
nowią ludzie, którzy pragną śpiewać, 
głównie są to kobiety. 
W grudniu w kilkunastuosobowym gronie 
rozpoczęły się przygotowania do pierw-
szego projektu sekcji muzycznej. Będzie 
to Spotkanie Przy Choince. Efekty pracy 
młodych wokalistów będzie można usły-
szeć już w styczniu. 
Studenci pełni zapału i potrzeby kontaktu 
z muzyką mają możliwość korzystania z 
uczelnianej „Próbowni”(sali prób) w bu-
dynku H, wyposażonej między innymi w 
perkusję, klawisze, nagłośnienie, mikro-
fony. 
Wszystkich zainteresowanych dołącze-
niem do grona muzykujących prosimy o 
kontakt z opiekunem sekcji muzycznej 
Michałem Maciudzińskim (tel. 0694-299-
-232 lub muzyka@byd.pl).

Sekcja muzyczna WSG
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Zespół MiMUZA działający przy Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy wrócił 
z Finału 41. Studenckiego Festiwalu Pio-
senki w Krakowie. Udział w festiwalu był 
dla nich szansą, którą wykorzystali w 100 
procentach.
Najważniejszym sukcesem było zapro-
szenie przez TVP do nagrania fragmen-
tów utworów i wywiadu w słynnej „Piw-
nicy pod Baranami”. – Znaleźliśmy się w 
gronie pięciu wyróżnionych w ten sposób 
zespołów – mówi Michał Rybka, basista 
MiMUZY – Jest to nowe doświadczenie i 
cieszymy się, że mieliśmy szansę na taką 
promocję. Program nagrany przez tele-
wizję będzie można obejrzeć niedługo w 
TVP3 w całej Polsce. 
W części konkursowej występowało około 
50 zespołów i solistów. Był to niewątpliwie 
przegląd polskiej sceny muzycznej. Od lat 
na Festiwalu dominuje poezja śpiewana 
i piosenka aktorska, ale trzeba przyznać, 
że w tym roku słychać było również inne 
gatunki muzyczne (bluesa, rock, tzw. mu-

zykę alternatywną oraz jazz z elementami 
funky w wykonaniu zespołu MiMUZA). Ar-
tyści mieli okazję do nawiązania kontak-
tów i wymiany doświadczeń, myśląc już o 
wspólnych projektach na przyszłość. 
Na przesłuchaniach konkursowych 41. 
Studenckiego Festiwalu Piosenki w Kra-
kowie w dniu 20 października 2005 roku 
zespół MiMUZA wystąpił w następującym 
składzie:
Michał Maciudziński – instrumenty klawi-
szowe oraz śpiew,
Rafał Jastrzębski – saksofon, 
Michał Rybka – gitara basowa, 
Piotr Lewandowski – perkusja.
Zespół zaprezentował autorskie utwo-
ry (słowa i muzyka Michał Maciudziński, 
aranż zespołu): „Ja…” oraz „Dowiedzia-
łem się”.
Robert Kasprzycki (kompozytor, poeta, 
m.in. „Niebo do wynajęcia”) napisał o 
występie MiMUZY: „Mimuza, soulowo-
-funkujący kwartet z Bydgoszczy, zagrała 
dobry, bardzo „klubowy” set, zaś z cie-

kawym brzmieniem klawisza 
i saksofonu oraz motoryczną 
sekcją rytmiczną świetnie łą-
czyły się ich nieoczywiste, 
pokręcone melodie” (źródło: 
http://miasta.gazeta.pl/krakow/
1,35796,2978489.html)

MiMUZA nie spoczęła na lau-
rach. W Krakowie narodził się 
pomysł na duży projekt. Na 
bazie zespołu zostanie przygo-
towany spektakl muzyczny. - 
Chcemy odświeżyć twórczość 
polskiego artysty – mówi Mi-
chał Maciudziński, członek ze-

społu. – Nie zdradzimy na razie, czyja to 
będzie twórczość. Do współpracy zaprosi-
liśmy młodych wokalistów z Polski, którzy 
na swoim koncie mają już duże sukcesy. 
Aranże muzyczne zrobi zespół wsparty 
zaprzyjaźnionymi bydgoskimi muzyka-
mi. Niewątpliwie przed nami dużo pracy, 
nie tylko „muzycznej”. Musimy pozyskać 
sponsorów, bo bez pieniędzy niestety nic 
się nie da zrobić…
Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie 
jest ważnym punktem polskiej kultury, 
wpisanym w 1999 r. na listę priorytetów 
Ministerstwa Kultury. To czas spotkań nie 
tylko z muzyką, ale również z kulturą stu-
dencką. Kulturotwórcza rola tego, trwają-
cego przez cały rok, festiwalu do dziś nie 
straciła na znaczeniu. Przez 10 miesięcy 
w roku, w eliminacjach do konkursu, które 
odbywają się w całej Polsce (w 47 mia-
stach), bierze udział ponad 9000 solistów 
i zespołów studenckich. Co roku Festiwal 
gromadzi uznanych artystów, od lat z nim 
związanych, a Kraków staje się stolicą 
piosenki artystycznej. W tym roku festi-
walowi towarzyszyły znaczące wydarze-
nia kulturalne, m.in. IV. Międzynarodowy 
Kongres „Kultura –Gospodarka – Media”. 
Zespół MiMUZA miał możliwość szersze-
go spojrzenia na własną twórczość, na 
weryfikację swojej roli jako nośnika kul-
tury. Mógł skorzystać z porad Mistrzów, 
wysłuchać opowieści o ich drodze arty-
stycznej.
- W najbliższym czasie chcemy jeszcze 
skorzystać z naszych zaległych nagród w 
postaci nagrań studyjnych – mówi Rafał 
Jastrzębski, saksofonista. - Mamy na-
dzieję, że do końca miesiąca uda nam się 
dokonać nagrań trzech utworów. Chcieli-
byśmy te numery umieścić na naszej stro-
nie internetowej. 

Agnieszka Puza

MiMUZA w Krakowie



14 15

Niepełnosprawność kojarzymy na ogół z 
ewidentnymi przypadkami – osób poru-
szających się o kulach, na wózku, z białą 
laską lub z aparatem słuchowym w uchu. 
Tymczasem są wśród nas osoby bardzo 
słabo widzące, ale nie używające białej 
laski, są chorzy na astmę oskrzelową, epilepsję 
lub cukrzycę insulinozależną, osoby z poważny-
mi schorzeniami kręgosłupa itp., które pozornie 
nie odróżniają się od osób zdrowych. Pozornie, 
bowiem na co dzień muszą pokonywać o wie-
le więcej trudności, by móc w miarę normalnie 
funkcjonować. Takich osób jest sporo również w 
naszej Uczelni. 

W WSG działa Rzecznik Osób Niepełnospraw-
nych, od samego początku niezmiennie mgr inż. 
Małgorzata Andruszkiewicz, osoba o ogromnym 
doświadczeniu i charyzmie, do której studenci 
niepełnosprawni mają szczególne zaufanie.
- Moim zadaniem jest dbanie o to, by studenci 
niepełnosprawni mogli spokojnie uczyć się na 
miarę swoich możliwości – mówi. – Dbałość ta 
polega z jednej strony na konkretnej pomocy np. 
w zdobyciu sprzętu niezbędnego do nauki lub 
w ubieganiu się o stypendium, z drugiej zaś na 
psychicznym wsparciu, które może dać choćby 
rozmowa, „wygadanie się”, odreagowanie… 
Poza likwidacją barier architektonicznych w naj-
ważniejszych punktach kampusu czy wydziele-
niem specjalnych miejsc parkingowych WSG 
wprowadziła specjalne ułatwienia w nauce dla 
studentów niepełnosprawnych. Mają oni np. 
możliwość indywidualnej organizacji zajęć, 
wspomagania nauki za pomocą Internetu oraz 
wyboru formy zdawania egzaminów (w niektó-
rych przypadkach np. przedłużenia czasu ich 
trwania). Mogą korzystać z pomocy Biura Ka-
rier oraz Samorządu Studenckiego, gdzie mają 
swoich przedstawicieli. Są otaczani opieką w 
czasie wyjazdów studyjnych itp. Przede wszyst-
kim jednak mogą skorzystać z pomocy finan-
sowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów: 
czesnego, zakwaterowania, dojazdów, zakupu 
przedmiotów ułatwiających naukę. W uzyskaniu 
dofinansowania pomaga uczelniany Rzecznik 
Osób Niepełnosprawnych. 
- Moim marzeniem jest, żeby wszyscy pra-
cownicy i studenci byli wrażliwi na sytuację 
osób niepełnosprawnych – mówi Małgorzata 
Andruszkiewicz. – Żeby, zamiast mogącej wy-
rządzić krzywdę litości, umieli okazać przyjaźń, 
zaoferować dobre słowo, zrozumienie, które 
w wielu przypadkach wystarczy, żeby ich nie-
pełnosprawni koledzy nabrali wiatru w żagle. 
Powinniśmy pamiętać, że dla nich ukończenie 
studiów ma szczególne znaczenie. Dyplom 
wyższej uczelni jest szansą na znacznie więcej 
niż zakłady pracy chronionej. Jest furtką do nor-
malnego życia i kariery zawodowej. 
  Elżbieta Czerwińska

Aby nabrali
wiatru 
w żagle

Kto by pomyślał, że współczesna mło-
dzież, żyjąca komputerami, pędem za 
sukcesem, zmierzająca ku własnym ce-
lom, będzie chciała poświęcić swój czas 
i pieniądze akcjom, które śmiało można 
uznać za akcje serca. 
Zaangażowanie, z jakim studenci Wyż-
szej Szkoły Gospodarki zaczęli organi-
zację takich akcji, jak „Pomóżmy Mate-
uszowi”, zbiórka świąteczna podarków na 
wigilię dla dzieci z Domu Małego Dziecka, 
zasługuje na uznanie ogółu społeczności 
akademickiej i nie tylko.
Mateusz jest studentem III roku TiR. Latem 
2005 roku dowiedział się, że jest chory na 
białaczkę… Dla Mateusza i 
jego bliskich był to cios od 
życia. Nagle wszyscy sobie 
uświadomili, że jeszcze tyl-
ko kilka miesięcy Mateusz 
będzie mógł cieszyć się 
życiem. Wszystko stało się 
beznadziejne, straciło sens, 
ale… Przyjaciele Mateusza 
z zaangażowaniem rozpo-
częli zbiórkę pieniędzy na 
długą i żmudną rehabilitację 
pooperacyjną. Zaczęło się 
pod koniec października, do 
tej pory udało im się uzbie-
rać ¼ zamierzonej sumy 
(40 000 zł). Z ich ust płyną 
podziękowania dla studen-
tów, władz Uczelni, sponso-
rów za wszelką pomoc, za 
każdy grosz wpłacony na 
rzecz Mateusza. To jeszcze 
nie koniec. Od nowego roku 
Komitet Organizacyjny pla-
nuje więcej imprez, więcej 
zabawy połączonej z licy-
tacjami, kuponami, prezen-
tami. Życzymy im z całego 
serca powodzenia.
19 grudnia odbył się finał ak-
cji zbierania świątecznych 
podarków dla dzieci z Domu 

Małego Dziecka. Po południu studenci 
i Samorząd Studencki wkroczyli w prze-
braniach Świętych Mikołajów do budynku 
przy ulicy Stolarskiej 2. Wigilia rozpoczęła 
się Jasełkami o tyle nietypowymi, że stu-
denci zaprosili mieszkające tam „szkraby” 
do wspólnego grania. Później chór „Ha-
sło” wykonał dla dzieci tradycyjne kolędy, 
a na koniec wszedł Gwiazdor z kilkoma 
workami pełnymi prezentów. Widząc roz-
radowane twarzyczki dzieci w momencie, 
gdy otrzymywały być może wymarzone 
prezenty, niejednemu zakręciłaby się łez-
ka w oku. Szkoda, że zwykle instytucjom 
przypomina się o osieroconych dzieciach 
wówczas, gdy przychodzi okres świątecz-
ny. Wszystkie dzieci zasługują na miłość i 
ciepło rodzinne przez okrągły rok. 
To już druga akcja tego typu organizowa-
na przez Samorząd Studencki dla dzie-
ci. W zeszłym roku wspólnie z dyrekcją 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Sa-
morząd zorganizował Wigilię dla wycho-
wanków ośrodka. Efekt był podobny: roz-
promienione twarze, rączki zarzucane na 
szyję Mikołajowi i cudowne wspomnienia 
radosnych chwil.
To jeszcze nie koniec akcji, organizowa-
nych przez młodzież akademicką. My się 
dopiero rozkręcamy i zachęcamy wszyst-
kich do dalszej współpracy, a za dotych-
czasową pomoc – z głębi serca dzięku-
jemy.
   Paulina Flinik

Wrażliwa młodzież
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VI konferencja była kontynuacją spotkań 
naukowych organizowanych od początku 
istnienia Uczelni. Tematyka poprzednich 
obejmowała różne zagadnienia związa-
ne z rozwojem turystyki na przełomie XX 
i XXI wieku, takie jak: społeczno – eko-
nomiczne i przestrzenne uwarunkowanie 
rozwoju turystyki w różnych układach te-
rytorialnych, związki nauki i praktyki w za-
kresie planowania rozwoju turystyki, rola 
turystyki w gospodarce i życiu człowieka, 
nowe koncepcje i ujęcia w badaniach zja-
wisk i procesów turystycznych, badania 
stosowane w turystyce.

Celem VI konferencji naukowej było 
szerokie spojrzenie na problematykę 
rozwoju turystyki w XXI wieku i ukaza-
nie jej wielostronnego wpływu na życie 

człowieka, zarówno w wymiarze jednostkowym 
(turystyka jako pewna forma zaspokajania po-
trzeb człowieka, element współczesnego stylu 
życia, podstawa egzystencji), jak i globalnym 
(turystyka jako ważny czynnik rozwoju krajów 
i regionów oraz czynnik i rezultat przemian cy-
wilizacyjnych).
Tematyka konferencji wzbudziła duże zainte-
resowanie w środowisku naukowym, samo-
rządowym i gospodarczym. Świadczy o tym 
duża liczba uczestników konferencji (85 osób) 
reprezentujących różne uczelnie krajowe  
(m. in. AWF w Poznaniu, Akademia Święto-
krzyska w Kielcach, Uniwersytet Warszawski, 
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warsza-
wie, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania i Bankowości w Poznaniu), instytucje 
samorządowe szczebla powiatowego i gmin-
nego, a także liczba wygłoszonych referatów  
(27 wystąpień) dotyczących bardzo zróżnico-
wanej tematyki o charakterze teoretyczno–me-
todologicznym, poznawczym i aplikacyjnym.
Główne osie tematyczne, porządkujące obrady 
konferencji w czterech sesjach, stanowiły na-
stępujące zagadnienia:
1. infrastruktura turystyczna jako istotny ele-
ment struktury przestrzennej kraju i regionu
2. ruch turystyczny – nowe zjawiska i formy
3. polityka turystyczna w skali krajowej, regio-
nalnej i lokalnej jako narzędzie kształtowania 
produktu i wizerunku turystycznego.
4. dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – pro-
blemy ochrony, adaptacji i wykorzystania do 
celów turystycznych
W sesji I, pod przewodnictwem prof. zw. dr. 
hab. Zbyszko Chojnickiego (WSG w Bydgosz-
czy), przedstawiono 5 interesujących referatów 
dotyczących roli infrastruktury turystycznej w 
kształtowaniu struktury przestrzennej regionów. 
W perspektywie historycznej i planistycznej 
przedstawił ten problem prof. zw. dr hab. Lech 
Zimowski (WSG w Bydgoszczy) omawiając ge-
nezę i rozwój bazy turystyczno–rekreacyjnej na 
Półwyspie Helskim. Nowym elementem infra-

struktury turystycznej mogą stać 
się obiekty naukowo –techniczne. 
Doc. Krzysztof Sikora, kanclerz 
WSG w Bydgoszczy, omówił ich 
znaczenie jako atrakcji turystycz-
nych, dokonując jednocześnie kla-
syfikacji rodzajowej tych obiektów. 
Problem ewolucji infrastruktury 

instytucjonalnej turystyki po roku 1989 przed-
stawił prof. dr hab. Janusz Grell (WSG w Byd-
goszczy) formułując postulaty zmierzające do 
modyfikacji tego systemu. Doc. dr inż. Jacek 
Hałaczkiewicz (WSG w Bydgoszczy) zaprezen-
tował program rewitalizacji śródlądowych szla-
ków wodnych, a dr Jarosław Styperek (AWF w 
Poznaniu) omówił rolę infrastruktury turystycz-
nej w kształtowaniu systemów rekreacyjnych.
Licznie reprezentowana była II sesja, poświę-
cona problematyce ruchu turystycznego. W 
jej ramach, pod przewodnictwem prof. dr. hab. 
Andrzeja Suliborskiego (Uniwersytet Łódzki), 
wygłoszono 11 referatów opracowanych przez 
specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. 
W rezultacie prezentowane były różne ujęcia i 
aspekty tego zjawiska. Ważną rolę w intensy-
fikacji ruchu turystycznego pełnią rozwiązania 
instytucjonalno–organizacyjne. Referat prof. dr. 
hab. inż. Piotra Palicha i mgr Katarzyny Mysiak 
(WSG w Bydgoszczy) omawiał takie rozwią-
zania na przykładzie Bałtyckiej Karty Agrotu-
ryzmu. Kilka referatów dotyczyło funkcji po-
znawczej turystyki. Dr Alicja Woźniak (AWF w 
Poznaniu) dokonała porównania dwóch wersji 
turystyki: „łagodnej” i „twardej”, a dr Alicja Bez-
mienow (AWF w Poznaniu) scharakteryzowała 
poznawczo–kulturowy wymiar turystyki. Funkcji 
poznawczej turystyki poświęcone były także 
referaty: prof. dr hab. Bożeny Wójtowicz i dr. 
Cezarego Jastrzębskiego (Akademia Święto-
krzyska w Kielcach) nt. turystyki w Bałtowskim 
Parku Jurajskim, prof. dr. Zdzisława Preisnera 
(WSG w Bydgoszczy), poświęcony aspek-
tom poznawczym safari oraz mgr Anety Łojek 
i mgr. Krzysztofa Parzycha (PAP w Słupsku)  
nt. relacji między turystyką i ochroną środowiska 
na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Prof. dr Janusz Sewerniak (WSG w Bydgosz-
czy) przedstawił problem tworzenia produktu 
turystycznego na przykładzie szlaku wodnego 
Bugu. Dwa referaty: dr. Tomasza Studzieniec-
kiego (Akademia Morska w Gdyni) i mgr. Toma-
sza Mazurka (Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Białej Podlaskiej) poświęcone były 
problematyce turystyki transgranicznej. Ujęcie 
socjologiczne reprezentował referat mgr. Piotra 
Geise (WSG w Bydgoszczy) dotyczący wpły-
wu auto- i heterostereotypów na kształtowanie 
postaw wśród turystów i pracowników branży 
turystycznej. 
Kolejna III sesja, pod przewodnictwem prof. 
dr. Kazimierza Marciniaka (WSG w Bydgosz-
czy), poświęcona była problematyce polityki 
turystycznej. W ramach tej sesji wygłoszono 6 
referatów o różnorodnej tematyce. Metody edu-
kacji młodzieży w zakresie wiedzy o turystyce 
przedstawiła prof. zw. dr hab. Walentyna Deja 
(Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w 
Poznaniu). Ocena realizacji strategii rozwoju 
turystyki w gminach Puszczy Białowieskiej była 
przedmiotem rozważań prof. dr. Jana Owsiaka 

(WSG w Bydgoszczy). Nowe idee w polityce 
turystycznej i urbanistyce prezentował referat 
prof. dr inż. arch. Romany Przybyszewskiej-
–Gudelis nt. kształtowania przestrzeni tury-
stycznej miast poprzez kreatywną gospodarkę 
i zintegrowany program rozwoju. Mgr Joanna 
Widy (Uniwersytet Warszawski) scharaktery-
zowała przyjazdowy ruch turystyczny do Polski 
w latach 2001–2004 w aspekcie zmian polityki 
turystycznej. Nowe uwarunkowania w dziedzi-
nie polityki turystycznej przedstawiły referaty: 
mgr. Mieczysława J. Bonisławskiego (Lubuska 
Szkoła Pedegogiczno–Krajoznawcza w Zielo-
nej Górze), poświęcony założeniom polityki tu-
rystycznej gminy w zintegrowanej Europie oraz 
mgr. Grzegorza Szalpuka (Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Sulechowie), dotyczący 
rozwoju turystyki w strefie przygranicznej wo-
jewództwa lubuskiego w ramach akcesji Polski 
do UE. 
Sesja IV, pod przewodnictwem prof. dr. Ka-
zimierza Marciniaka, dotyczyła problematyki 
ochrony, adaptacji i wykorzystania dla celów 
turystycznych dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego. Zagadnienia te zyskują obecnie 
na znaczeniu wraz ze wzrostem funkcji po-
znawczych turystyki. Doc. Marek Grabiszewski 
(WSG w Bydgoszczy) prezentował nowe ujęcie 
problemu waloryzacji turystycznej zabytkowych 
układów urbanistycznych, a dr Grzegorz Jan-
kowski (Uniwersytet Śląski) charakteryzował 
osiedla robotnicze Nikiszowiec i Giszowiec w 
Katowicach jako przykład dziedzictwa kultury 
przemysłowej. Problematyce dziedzictwa kul-
turowego i przyrodniczego poświęcone były re-
feraty: prof. dr. Marka Napierały (WSG w Byd-
goszczy) i dr. Antoniego Zwolińskiego (WSG 
w Bydgoszczy). Dr Anna Dłużewska (Szkoła 
Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie) 
omówiła zagadnienie wpływu islamu na rozwój 
turystyki na Palawanie na Filipinach.
Obrady konferencji podsumował prof. zw. dr 
hab. Wiesław Maik stwierdzając, że tematyka 
referatów była bardzo zróżnicowana, świad-
czyła dobitnie o tym, że nauka o turystyce jest 
dziedziną multidyscyplinarną, do której każda 
dyscyplina naukowa wnosi własne podstawy 
teoretyczne, terminologię i ujęcia badawcze. W 
efekcie można było wyróżnić trzy ujęcia badaw-
cze w prezentowanych referatach:
- ujęcie opisowo–analityczne, którego 
celem jest obiektywny opis i interpretacja bada-
nego zjawiska,
- ujęcie opisowo–wartościujące, gdzie 
oceniano dane zjawisko z punktu widzenia za-
łożonych celów, systemów wartości lub norm 
postępowania
- ujęcie opisowo–postulujące, skon-
centrowane na pewnej wizji rozwoju turystyki 
kształtowanej według przyjętych założeń.

Szerokie spektrum ujęć i metod badawczych 
stało się podstawą ożywionej dyskusji, która 
wniosła wiele nowych wątków tematycznych 
do obrad konferencji i stała się obok części re-
feratowej istotnym wyznacznikiem wysokiego 
poziomu merytorycznego konferencji.

prof. zw. dr hab. Wiesław Maik
doc. Marek Grabiszewski
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Reprezentanci Wyższej Szkoły Gospo-
darki w siatkówce wygrali pierwszy tur-
niej rozgrywany w ramach Akademickich 
Mistrzostw woj. kujawsko–pomorskiego. 
Turniej ten śmiało nazwać można zawo-
dami niespodzianek, ponieważ faworytom 
- ekipom Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego oraz Akademii Techniczno–Rolni-
czej – przypadła walka o trzecie miejsce, 

podczas gdy w finale spotkały się skaza-
ne z góry na porażkę w swoich grupach 
drużyny WSG i Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika z Torunia. 
Wszystkie mecze stały na wysokim po-
ziomie, dostarczając zgromadzonym kibi-
com wielu emocji. Podobnie było w finale. 
Pierwszego seta wygrał po bardzo zacię-
tej walce UMK (30:28). Drugiego udało 

się wygrać naszym, bardzo umotywowa-
nym zawodnikom. Tie-break mimo wyniku 
1:4 również wygrali siatkarze WSG. Jest 
to pierwszy taki sukces naszych chłopa-
ków, którzy dotychczas pozostawali w 
cieniu sekcji żeńskiej z zawodniczkami 
Centrostalu Focus Park Bydgoszcz i Pa-
łacu II WSG. 
Kolejny turniej odbędzie się w styczniu 
2006 w Toruniu. Liczymy na powtórzenie 
sukcesu.

Miejsce Uczelnia  Punkty

I WSHiP Warszawa 615,4
II WSFiZ Białystok 610,5
III WSWFiT Supraśl 583
IV WSPiZ Warszawa 564
V WŚ Kielce  390,5
VI WSG Bydgoszcz 365
VII WSB Poznań 344,5
VIII WSAP Białystok 329,8
IX WSIiZ Rzeszów 324
X WSH-E Łódź 322,6

NA VI MIEJSCU WŚRÓD NIEPUBLICZNYCH
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Wyższa Szkoła Gospodarki zajęła szóste 
miejsce w tegorocznym rankingu osią-
gnięć sportowych wyższych szkół niepu-
blicznych. O randze sukcesu świadczy 
fakt, że klasyfikacją objęto ponad 120 pry-
watnych uczelni z całej Polski. Jak mówi 
Maciej Mackiewicz, kierownik Pracowni 
Wychowania Fizycznego i Sportu, am-
bicje naszych uczelnianych sportowców 

sięgają znacznie wyżej – w przyszłym 
roku chcieliby znaleźć się w pierwszej 
trójce.
Największą liczbę punktów do klasyfi-
kacji zdobyły reprezentacje narciarstwa 
alpejskiego mężczyzn i piłki nożnej (po 
66 punktów) oraz tenisa stołowego męż-
czyzn (63).

DRUGIE MIEJSCE  
W ŻEGLARSTWIE
Dwie ekipy naszej Uczelni brały udział w 
XXIII Mistrzostwach Polski Szkół Wyż-
szych w Żeglarstwie (klasa Omega) w 
Wilkasach. Po przeprowadzeniu regula-
minowej liczby startów nasi żeglarze za-
jęli ostatecznie drugie miejsce w pionie 
szkół niepublicznych. 

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

SIATKARZE WYCHODZĄ Z CIENIA

W siedzibie Uczelni odbyło się uroczyste 
zebranie Klubu Uczelnianego AZS WSG 
z udziałem władz Uczelni, Zarządu Klubu 
oraz studentów – sportowców. Podczas 
spotkania wybijający się zawodnicy otrzy-
mali ufundowane przez Uczelnię stypen-

dia sportowe. Wśród 42 uhonorowanych 
studentów znaleźli się: Ewa Kowalkow-
ska, Magdalena Godos, Karolina Ciasz-
kiewicz, Aleksandra Liniarska (siatkarki 
Centrostalu Focus Park Bydgoszcz), Ar-
tur Gliszczyński (koszykarz KS „Astoria”), 

Maciej Klotz (znany bydgoski judoka) 
oraz Agnieszka Madaj i Wojciech Gutorski 
(wioślarze RTW LOTTO-Bydgostia-WSG-
-GP Bydgoszcz). 

Szymon Nowicki

Klub Uczelniany AZS przy WSG pragnie podziękować firmie Elite Cafe za współ-
pracę, której owocem jest nowy komplet strojów dla reprezentantów sekcji siatkówki 
mężczyzn naszej Uczelni.
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Prace najwybitniejszych fotografi-
ków, takich jak: Krzysztof Gierał-
towski, Ryszard Horowitz, Tomasz 
Sikora, Chris Niedenthal, Marian 
Schmidt, Marek Straszewski, Sta-
nisław Woś… prezentowane były 
w uczelnianej Galerii nad Brdą. Po-

mimo różnej tematyki i odrębności stylów 
artystycznych wszystkie tworzą całość, 
której spoiwem był nastrój radości, opty-
mizmu i afirmacji życia. 
Nie przez przypadek nadano wystawie 
tytuł „Odkrywamy przyszłość”. I nie przez 
przypadek otworzyły ją Agata Młynarska, 
prezenterka TVP oraz doc. Małgorzata 
Szymańska-Sikora, dyrektor generalny 
WSG, którym towarzyszył doc. Wojciech 

Zegarski z Collegium Medicum w Byd-
goszczy. Polscy artyści fotograficy prze-
kazali swoje prace na aukcję, a dochód 
z niej przeznaczony zostanie na rzecz 
Stowarzyszenia Wspierającego Chorych 
na Chłoniaki „Sowie Oczy”, Amazonek 
– Federacji Polskich Klubów Kobiet po 
Mastektomii, Pol-ilko – Polskiego Towa-
rzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią.
Szlachetny cel zjednoczył ludzi z różnych 
środowisk - wystawa i aukcja zostały 
zrealizowane pod auspicjami Polskiej 
Unii Onkologii i Centrum Onkologii w 
Bydgoszczy, mecenat sprawowała firma 
Roche Polska, zaś aukcję przeprowadził 
wśród internautów portal Allegro.

ODKRYWAMY 
        PRZYSZŁOŚĆ
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IMPRESJE 
W ramach „Kujawsko-Pomorskich Dni 
Austrii Bydgoszcz – Toruń 2005” orga-
nizowanych przez Towarzystwo Polsko-
-Austriackie, Austriackie Forum Kultury 
z siedzibą w Warszawie oraz przez na-
szą Uczelnię w Galerii nad Brdą gościła 
wystawa „Impresje wiedeńskie”.
Zaprezentowano na niej zbiór fotogra-
fii z okresu listopad 2001 – lipiec 2004, 
przedstawiających znane zabytki Wied-
nia.
Osobliwością wystawy jest fakt, że za-
bytkowe budowle i pomniki uchwycone 
zostały w nieco innej niż zazwyczaj per-
spektywie - przez pryzmat szczegółów 
architektonicznych miasta, niedostrze-
ganych z reguły przez przemykających 
od zabytku do zabytku turystów. Wiedeń 
okazał się też wyjątkowo wdzięcznym 
tematem jako miasto łączące w sobie 
nowoczesność i tradycję. Jego miesz-
kańcy żyją nie obok, a pośród pięknych, 
historycznych miejsc, z których więk-
szość nie zatraciła swojej pierwotnej 
funkcji. 
Autorką wystawy jest Agnieszka Brze-
zińska, mieszkająca od 3 lat w centrum 
Wiednia w sercu dzielnicy Leopolstadt. 
Z wykształcenia jest lingwistką, ale wol-
ne chwile poświęca fotografii i innym 
projektom mającym na celu przybliżenie 
języka i kultury austriackiej Polakom. 
Wystawa w Galerii nad Brdą pokazuje, 
że udaje jej się to z powodzeniem.
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 BAŚNIOWY ŚWIAT
      JUSTYNY JUŁGI
Ze swoim pięknym, bajecznie kolorowym 
malarstwem gościła w Galerii nad Brdą 
Justyna Jułga, absolwentka Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, mieszkająca i two-
rząca w Bydgoszczy. 
Dominującym tematem jej prac jest przy-
roda, czasem bardzo naturalistyczna, 
częściej jednak ujęta abstrakcyjnie, odda-
jąca nostalgiczne, pełne zadumy nastroje. 
Każdy obraz jest indywidualnym spojrze-
niem artystki na otaczający świat. Do wy-
rażenia swych odczuć używa całej palety 
mocno nasyconych barw – czerwieni, żół-
ci, zieleni… Jak sama mówi, najczęściej 
stosuje duże formaty, pozwalające pełniej 
wyrazić to, co czuje. Najczęściej też sięga 
po farby olejne, czasem wprowadza tem-
perę, pastele, a także własną technikę, 

będącą kompilacją kilku z nich.
Justyna Jułga ma za sobą 17 wystaw in-
dywidualnych. Wielokrotnie brała udział 
w wystawach zbiorowych, konkursach 
plastycznych i plenerach. Pięciokrotnie 
uczestniczyła w międzynarodowych ple-
nerach interdyscyplinarnych „Inner spa-
ces” w miejscowości Skoki koło Poznania 
i w Poznaniu. Poza malarstwem zajmuje 
się instalacją i fotografią. 
W 1998 roku artystka otrzymała wyróż-
nienie za obrazy eksponowane na IV 
Biennale Plastyki Bydgoskiej, rok później 
przyznano jej nagrodę za zestaw 3 obra-
zów prezentowanych na ogólnopolskiej 
wystawie malarstwa pt. „Aqua fons vitae” 
(„Woda źródłem życia”). W 2000 roku 
zdobyła wyróżnienie za zestaw prac na V 
Biennale Plastyki Bydgoskiej.
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KALENDARIUM
1 października 2005 Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

17 października 2005  WSG i Europe Direct organizatorami Spotkania Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego (MPE) z udziałem reprezen-
tantów bydgoskich szkół ponadgimnazjalnych. W programie – prezentacja założeń statutowych Parlamentu i programu 
działań na najbliższe miesiące.

19 października 2005 Pierwsze urodziny Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Warszawie z udziałem przedstawicieli AIP WSG. 
Inauguracja II Konkursu na biznesplany dla studentów szkół wyższych.

25 października 2005 Biuro Karier WSG organizatorem Targów Pracy Tymczasowej.

29 października 2005 „W lustrze mediów” – dyskusja panelowa w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Reportażu CAMERA OBSCURA.

2 listopada 2005 Wizyta w WSG Paula Djakowskiego z Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu we Frankfurcie. Tematem rozmów była 
m.in. propozycja zorganizowania przez obydwie uczelnie wspólnej konferencji naukowej.

3 listopada 2005 Prof. dr inż. Janusz Łacny, kierownik Katedry Transportu, Spedycji i Logistyki naszej Uczelni wybrany ponownie na 
wiceprezydenta Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU (International Road Transport Union). 

4-5 listopada 2005 WSG obejmuje patronat nad IV Bydgoskim Festiwalem Bluesowym.

7 listopada 2005 Dr Jacob Gander, przewodniczący Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Mannheim z wizytą w WSG. Rozmowy poświę-
cone były możliwościom rozszerzenia oferty praktyk dla studentów naszej Uczelni oraz wyszukiwania miejsc pracy w 
Niemczech dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych w Polsce.

8 listopada 2005 Galeria nad Brdą – wernisaż wystawy fotograficznej „Odkrywamy przyszłość”. Więcej str. 18

15 listopada 2005 Galeria nad Brdą – otwarcie wystawy „Impresje wiedeńskie” w ramach Dni Austrii 2005. Więcej str. 18

17 listopada 2005 Spotkanie biznesmena Romana Kluski ze studentami WSG. Więcej str. 7

19 listopada 2005 IV Dyplomatorium WSG. Więcej str. 12

22 listopada 2005 Uroczyste zdjęcie wiechy z powstającego przy ul. Naruszewicza 11 budynku dydaktycznego, który już wiosną ma otwo-
rzyć swoje podwoje dla studentów i pracowników Uczelni.

24-25 listopada 2005 VI Konferencja Naukowa „Turystyka XXI w. – nowe idee, formy i tendencje”. Więcej str. 16

2 grudnia 2005 WSG gospodarzem II Seminarium Pracowników Biur Karier województwa kujawsko-pomorskiego pt. „Student na euro-
pejskim rynku pracy”.

2 grudnia 2005 Seminarium „Drogi wodne: potencjał rozwoju regionów” – forum dyskusyjne na temat rozwoju dróg śródlądowych i 
transportu multimodalnego w Polsce i w regionie Morza Bałtyckiego. 

5 grudnia 2005 I Konferencja Dydaktyczno-Naukowa, organizowana przez Instytut Architektury i Urbanistyki WSG. 

6 grudnia 2005 „Apetyt na życie” – spektakl w wykonaniu Studenckiej Grupy Teatralnej „Suplement”.

6 grudnia 2005 Galeria nad Brdą - otwarcie wystawy malarstwa Justyny Jułgi. Więcej str. 19

grudzień 2005 Kanclerz WSG doc. Krzysztof Sikora, uhonorowany statuetką Przyjaciel „Wiatraka”, przyznanej przez Centrum Kultury 
Katolickiej „Wiatrak”. 

8 grudnia 2005 Wykłady otwarte Mariusza Maxa Kolonko, dziennikarza, korespondenta TVP w USA. Więcej str. 13

8-11 grudnia 2005 Warsztaty architektoniczne studentów Architektury i Urbanistyki w Juracie. 

12 grudnia 2005 „Iron Age Crannogs of Scotland” – wykład Scotta Willsona z Perth w Szkocji w ramach współpracy WSG z tym mia-
stem.

12 grudnia 2005 Wykład otwarty Fabienne Bourgeois z Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie na temat „Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego 
specyfika w gospodarce turystycznej”.

12 grudnia 2005 Jarmark świąteczny w WSG. Dochód z imprezy zostaje przeznaczony na walkę z chorobą Mateusza, studenta naszej 
Uczelni. Więcej str. 15

13 grudnia 2005 Muzeum Fotografii WSG – otwarcie wystawy w ramach 14 Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Więziennej Byd-
goszcz 2005 „Szukając Jego śladów”. Więcej str. 16

14 grudnia 2005 Otwarte spotkanie poetycko-literackie „Poetyckie widzi-mi-się”, zorganizowane przez Studencką Grupę Teatralną „Su-
plement”.

15 grudnia 2005 „Twoja firma, Twój sukces” – spotkanie szkoleniowe, zorganizowane przez Studenckie Forum Business Centre Club i 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WSG.

19 grudnia 2005 Samorząd Studencki WSG z wizytą w Domu Małego Dziecka przy ul. Stolarskiej 2 (Kapuściska). Podczas spotkania 
uświetnionego występem chóru „Hasło” dzieci obdarowane zostały słodkimi upominkami i zabawkami. 

22 grudnia 2005 Akademickie Spotkanie Wigilijne Wyższej Szkoły Gospodarki. 
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