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Dr Gostmann oprowadził nas po frankfurckiej Starówce

Frankfurtu. Rozmowy przebiegały w
bardzo przyjaznej atmosferze, a na
podkreślenie zasługuje szczególna
otwartość prof. G. Wagnera i dr. P.
Gostmanna. Postanowiono podjąć
wspólne badania nad tożsamością
narodową i postrzeganiem innych
narodów europejskich w środowiskach młodzieży studenckiej, polskiej i niemieckiej, jako przyszłych
elit. Badaniami będą objęci studenci
uczelni wyższych Kraju Związkowego Hesji i Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ewentualnie samych miast Frankfurtu n. Menem
i Bydgoszczy). Ustalono także podjęcie
wspólnych badań w oparciu o metodologię
opracowaną przez grupę badawczą prof.
G. Wagnera w jego Katedrze Socjologii na
temat motywacji w wyjazdach pielgrzymkowych w kontekście tożsamości kulturowo-narodowej (zostały przekazane już
pierwsze opracowania metodologiczne:
Gerhard Wagner und Peter Gostmann,
Europa als Mnemotop. Kulturtourismus
und die Konstruktion europaischer Identität, Institut für Grundlagen der Gesellschaftswissenschaften, Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main).
Przewidziano tworzenie sieci europejskiej
wokół badania rzeczonej problematyki w
oparciu o kontakty obu uczelni. Podczas
negocjacji wskazano także na potencjał
naukowy i silną kadrę WSG na kierunku
Turystyka i Rekreacja, która we współpracy z socjologami mogłaby współuczestniczyć w planowanych badaniach. Natomiast piszący te słowa pragną nawiązać w
swoich badaniach do koncepcji zawartych
w najnowszej książce prof. G. Wagnera pt.
„Projekt Europa. Zur Konstruktion europaischer Identität zwischen Nationalismus
und Weltgesellschaft. Berlin 2005”. By ułatwić dalsze kontakty, postanowiono podpisać porozumienie o współpracy w ramach
programu Socrates-Erasmus, obejmujące
Katedrę Kulturoznawstwa i Instytut Socjologii Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
WSG. Dzięki niej będzie możliwa wymiana
pracowników naukowych na krótkie pobyty, wykłady gościnne, wymiana studentów,
a także koordynowanie wspólnych badań.
Dr Gostmann wyraził już chęć przyjazdu
do Bydgoszczy i wygłoszenia wykładów
w ramach tego programu. Ważną część
wizyty we Frankfurcie n. Menem stanowiło
omówienie szczegółów organizacyjnych
odnośnie wspólnej konferencji naukowej.
Potwierdzono, że obie uczelnie są organizatorami międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji na temat: „Narody
sąsiadujące w Europie. Wzajemne po2

Negocjacje w siedzibie uniwersytetu w sprawie programu Socrates-Erasmus, od prawej: R. Killius,
P. Gostmann, L. Zieliński

Współpraca WSG z naukowcami
z Uniwersytetu J.W. Goethego
we Frankfurcie nad Menem

W dniach od 23 do 25 stycznia br. z wizytą we Frankfurcie nad Menem przebywała
delegacja WSG w osobach
doc.dr. Lecha Zielińskiego,
kierownika Centrum Współpracy z Zagranicą i dr. Marka Chamota, z-cy kierownika
Katedry Kulturoznawstwa.
Wcześniej nawiązana przez
dr. M.Chamota współpraca naukowa
z grupą socjologów prof. Gerharda
Wagnera zaowocowała wspólnymi
planami bydgoskiej i frankfurckiej
uczelni.
Uniwersytet Johanna Wolfganga
Goethego należy do grona 10 największych uczelni niemieckich, cieszących się międzynarodowym prestiżem. Powstał w 1914 roku jako
bardzo nowocześnie zorganizowana
uczelnia, w odpowiedzi na potrzeby
niezwykle intensywnie rozwijającego
się pod względem gospodarczym i
kulturalnym Frankfurtu n. Menem i
Hesji. Do jego utworzenia przyczyniły się
obok środowisk municypalnych i państwowych także przemysłowe i finansowe. U
zarania uniwersytetu obok rektora i dziekanów pięciu wydziałów istniała „Wielka
Rada” złożona z rodzin fundatorów uczelni. Szybki rozwój Uniwersytetu spowodował, że w jego murach studiowali bądź wykładali przedstawiciele niemieckich elit, jak
np. noblista w dziedzinie medycyny Paul
Ehrlich, Martin Buber, Franz Oppenheimer,
Marion Gräfin von Dönhoff, Ludwig Erhard, Theodor Adorno, Hans Bethe, Horst
Störmer, Günter Grass i wielu innych. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że frankfurcki
uniwersytet, będąc atrakcyjnym miejscem
do studiowania, stał się kuźnią intelektualnych elit Republiki Federalnej Niemiec.
Obecnie liczy 16 wydziałów i ponad 32 tys.
studentów.
Współpraca bydgoskiej i frankfurckiej
uczelni przebiegać będzie na poziomie
wydziałów – Społeczno-Ekonomicznego
z WSG i Nauk Społecznych Uniwersytetu
Goethego. W rozmowach ustalono obszary współpracy między Katedrą Kulturoznawstwa i Instytutu Socjologii WSG a Katedrą Socjologii prof. Gerharda Wagnera z

strzeganie a tożsamość narodowa w przeszłości i teraźniejszości”. Odbędzie się
ona w WSG w Bydgoszczy w dniach 6-7
października 2006 r. Goście i naukowcy,
reprezentujący m.in. takie nauki, jak: kulturoznawstwo, socjologia, historia, politologia, filozofia, filologie, prasoznawstwo z
uczelni polskich oraz krajów graniczących
z Polską od południa i wschodu będą zapraszani przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Natomiast naukowcy z Niemiec
- przez Uniwersytet Johanna Wolfganga
Goethego, przy czym strona niemiecka
wyraziła otwarcie na propozycje dotyczące środowiska naukowego Niemiec ze
strony współorganizatorów z WSG. Postanowiono, że wydane zostaną dwie wersje
językowe tomów pokonferencyjnych, przy
czym strona niemiecka postara się o środki finansowe na redakcję i wydanie wersji
niemieckojęzycznej, a strona polska na
redakcję i wydanie wersji polskojęzycznej.
Oba tomy będą sygnowane przez dwie
uczelnie. Językami konferencji będą język
polski i niemiecki (tłumaczenia symultaniczne) z dopuszczeniem w uzasadnionych przypadkach wygłoszenia referatu
w innym języku. Ponadto nasi partnerzy
z Uniwersytetu Goethego zobowiązali się
podjąć działania w celu uzyskania wsparcia ze strony wpływowego Niemieckiego
Instytutu Polskiego w Darmstadt, a strona
polska ze strony Nordost Institut w Lüneburgu. Złożony zostanie także wniosek o
dofinansowanie Konferencji przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Pobyt i rozmowy na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie
nad Menem autorzy oceniają bardzo pozytywnie. Poza częścią oficjalną odbywały
się też wspólne zwiedzanie Frankfurtu n.
Menem i spotkania na gruncie towarzyskim, a wszystko w znakomitej atmosferze
dobrze wróżącej nowym kontaktom WSG i
Uniwersytetu we Frankfurcie n. Menem.
Marek Chamot
Lech Zieliński

Z Paulem Djakowskim, niemieckim
socjologiem, zajmującym się polską
historią i mentalnością rozmawia Marek Chamot
-Od kiedy interesuje się Pan jako socjolog problematyką polskiej mentalności?
- W latach dziewięćdziesiątych studiowałem socjologię i politologię na Uniwersytecie w Würzburgu. Tam zetknąłem się z
prof. Gerhardem Wagnerem, kierującym
Katedrą Socjologii. Profesor realizował własny projekt badawczy, dotyczący spraw polskich, w ramach którego
napisałem pracę dyplomową pt. „Opór
polskiego narodu”. Opracowałem ją w
szerokim kontekście historyczno-socjologicznym, uwzględniając postawy Polaków od połowy XVIII do końca XX wieku.
Analizowałem m.in., w jaki sposób okres
zaborów wpłynął na mentalność i postawy Polaków oraz ich uporczywe dążenie
do oporu wobec narzuconej władzy politycznej.
- Jakiego typu źródła wykorzystywał Pan
w swoich badaniach?
- Analizie poddałem przede wszystkim
istniejącą literaturę przedmiotu oraz opracowania historiograficzne. Podstawową
pracą była książka Gerharda Wagnera
„Nationalism and Cultural Memory in Poland: The European Union Turns East”.
Bardzo pomocne okazały się opracowania Normana Daviesa, takie jak „Serce
Europy. Krótka historia Polski”, ale także
Pańska praca „Entuzjazm i zwątpienie”
dotycząca obrazu własnego Polaków na

przełomie XIX i XX wieku. Davies pokazał silne związki między przeszłością a
teraźniejszością w polskiej świadomości
i szczególnie w jego opracowaniach dostrzec można wyjaśnienie dzisiejszych
postaw Polaków oraz polskich elit politycznych.
- Zainteresowanie historią i kulturą polską nie jest jeszcze częste po stronie
niemieckiej. Skąd tego typu badania na
Uniwersytecie w Würzburgu?
- Z pewnością przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej wpłynęło na wzrost
zainteresowania w niemieckich środowiskach wschodnim sąsiadem. Do roku
1989 przeciętny Niemiec z Zachodu
postrzegał Polskę jako państwo „gdzieś
daleko na Wschodzie”. Wynikało to z
powojennych podziałów na kapitalistyczny Zachód i socjalistyczny Wschód. Od
początku lat 90. zainteresowanie Polską
stopniowo wzrastało. W Würzburgu prof.
Wagner dostrzegł naukową wagę tematyki polskiej. Rozpoczął realizację projektu badawczego, osadzonego w
kontekście potencjału tkwiącego
we współpracy polsko-niemieckiej. Tematyka polska pojawiła się
szeroko w dydaktyce na kierunku
socjologia, gdzie studenci mieli
możność poznania historii i mentalności narodu polskiego. Także
z inicjatywy prof. Wagnera i jego
współpracowników w roku przystąpienia Polski do UE odbył się
specjalny Dzień Polski na uniwersytecie w Würzburgu pod nazwą
„Party für Polen”. W jego organizację zaangażowały się także władze
Würzburga. Impreza odbyła się w
dniu 3 maja, w święto narodowe
Polski i cieszyła się wielkim zainteresowaniem.
- Od 2005 roku prof. Wagner wykłada na Uniwersytecie we Frank3
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furcie nad Menem, gdzie kontynuuje wraz ze współpracownikami
badania o tematyce polskiej?
- Tak, kończy projekt badawczy pt. „Tożsamość narodowa w Europie”. W jego
ramach przeprowadzono badania kwalitatywne wśród polskich parlamentarzystów. Posłużyły one poznaniu opinii
polskich parlamentarzystów w kilku zasadniczych obszarach tematycznych:
tożsamość narodowa w środowisku
polskich posłów, stosunek polskich parlamentarzystów do innych narodów europejskich, stosunek polskich posłów
do wspólnej kultury europejskiej, Unii
Europejskiej jako instytucji, jak również
ich postawa w stosunku do wybranych
narodów pozaeuropejskich. Są to pionierskie badania, a ich wyniki będą po
raz pierwszy zaprezentowane stronie
polskiej podczas wspólnie organizowanej konferencji naukowej w październiku
2006 r. w WSG w Bydgoszczy.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmowy o współpracy z Uniwersytetem we Frankfurcie n. Menem
w siedzibie Katedry Socjologii, od lewej: P. Djakowski , M. Chamot

W listopadzie 2005 r. na zaproszenie Centrum Współpracy z
Zagranicą oraz dr. Marka Chamota (Katedra Kulturoznawstwa) w
Wyższej Szkole Gospodarki gościł
Paul Djakowski, socjolog, pracujący nad naukowym projektem na
Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad
Menem oraz w Katedrze Socjologii na Bawarskim Uniwersytecie
Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Paul Djakowski urodził się
w 1976 roku w Bydgoszczy. W
1986 roku emigrował z najbliższą
rodziną do Niemiec. Na Bawarskim Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu studiował
socjologię, politologię oraz geografię społeczno-ekonomiczną.
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ZAINTERESOWANIE POLSKĄ
zaczęło się w Würzburgu...

rozmowa z prof. dr hab.
Gabrielem Wójcikiem,
rektorem WSG

- Jak Pan wspomina swój pierwszy dzień
na Garbarach?
- Bardzo miło, ale, gwoli ścisłości, nie
byłem jeszcze wówczas rektorem. Pamiętam, pewnej jesiennej niedzieli, w
pierwszym roku funkcjonowania Uczelni, przyjechałem na gościnny wykład dla
studentów zaocznych. Na schodach w
Pałacyku zobaczyłem mężczyznę z rzutnikiem w ręku. Powiedział mi dzień dobry
i pobiegł dalej. Potem okazało się, że to
był kanclerz Krzysztof Sikora.
- Od 2003 roku jest Pan rektorem Uczelni.
Jak z perspektywy czasu ocenia Pan jej
rozwój?
- Gdy przyszedłem do WSG, studia odbywały się na jednym wydziale. Dziś
mamy trzy wydziały, w międzyczasie
zmieniona została nazwa, wybraliśmy na
patronkę św. Jadwigę, królową Polski.
Rozwój Uczelni nastąpił bardzo szybko i
w dobrym kierunku. W sposób widoczny
świadczy o nim rozrastający się wciąż
kampus w pięknym otoczeniu nad Brdą.
Na sukces składa się praca wielu ludzi:
założycieli, którym stało wyobraźni i odwagi na tak wielki rozmach, ale też i pracowników, którzy budowali krok po kroku
tę Uczelnię.
Mamy bardzo silny zespół dydaktyczny
na przyzwoitym, akademickim poziomie,
aczkolwiek nie wiem, czy równie dobrze
jest z egzekwowaniem wiedzy u studentów. Nie mam podstaw mniemać, że jest
źle, ale sam wykładam i widzę, jak niektórzy studenci wyobrażają sobie zaliczenie – bez większego z ich strony wysiłku.
Myślę, że pewnym sprawom trzeba by
się przyjrzeć i ewentualnie spróbować je
zmienić.
- Jednym z priorytetów Uczelni jest rozwój
nauki…
- Na miarę naszych możliwości, a nawet
więcej, tworzymy tę naukę. Świadczy o
tym choćby liczba i jakość organizowanych w WSG (a wcześniej w WPSTiH)
konferencji naukowych. Od 5 lat działa Instytut Gospodarki Regionalnej i Lokalnej.
Osobiście w dziedzinie badań naukowych
szczególne nadzieje pokładam w młodej
kadrze dydaktycznej. Myślę, że powinniśmy stworzyć jej warunki otwarcia prze-

wodów doktorskich. Mamy w WSG wielu
znakomitych przedstawicieli nauki, którzy
mogliby poprowadzić ich jako promotorzy.
Młodzi doktorzy, związani z Uczelnią, powiększaliby jej dorobek naukowy. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest
to długi i trudny proces, ale warto się go
podjąć.
- Jest Pan rektorem WSG, przede wszystkim jednak wybitnym klimatologiem i dydaktykiem. Jak przebiegała Pana własna
droga naukowa?
- Studia rozpocząłem w Łodzi w 1950
roku. Wówczas były to studia dwustopniowe: po trzech latach (I stopień) studenci otrzymywali dyplom i skierowanie do
pracy (istniało duże zapotrzebowanie na
pracowników w gospodarce i w oświacie),
a wyróżniający się studenci i ci, których
okoliczności życiowe nie zmuszały do
podjęcia pracy zarobkowej, kontynuowali
kształcenie na dwuletniej specjalizacji.
- Jest to analogia do dzisiejszego podziału na studia licencjackie i uzupełniające
magisterskie?
- Można tak powiedzieć. Ja sobie wybrałem specjalność hydroklimatologię na
Uniwersytecie Wrocławskim, którą prowadził prof. Aleksander Kosiba, znany
sprzed wojny polarnik, organizator m.in.
pierwszej polskiej wyprawy na
Grenlandię. To znane nazwisko mnie pociągnęło. Po roku
specjalizacji profesor zaproponował mi asystenturę, u niego
zrobiłem też magisterium.
W 1962 roku opuściłem, wraz
z żoną, również klimatologiem,
zakład prof. Kosiby i pięć lat
pracowałem w Planetarium w
Chorzowie, gdzie przygotowywałem się do obrony pracy
doktorskiej. Moim promotorem
był oczywiście prof. Kosiba. W
1967 roku prof. Rajmund Galon
z Instytutu Geografii UMK w Toruniu zaproponował mi pracę w
Katedrze Meteorologii i Klimatologii. Nie bardzo się kwapiłem,
bo w Chorzowie miałem świetnie zorganizowaną placówkę
badawczo-naukową i liczyłem,
że wejdę z nią do tworzonego
wówczas w Katowicach uniwersytetu (dziś Uniwersytet Śląski), ale prof. Galon skusił mnie
4

- Wspomniał Pan o wyprawie na Islandię
w 1968 roku. Nie była to jedyna Pana podróż naukowa…
- Pierwszą propozycję wyjazdu do krajów
polarnych otrzymałem od prof. Kosiby.
Było to po przełomie politycznym 1956
roku, zatem w okolicznościach bardziej
sprzyjających współpracy międzynarodowej. Na lata 1957-1959 światowe organizacje planowały zorganizowanie III
Międzynarodowego Roku Polarnego.
Przypomnę, że pierwszy Międzynarodowy Rok Polarny przypadł na lata 1881-1883, drugi odbył się w latach 1932-1933
z udziałem Polski jako wolnego państwa.
Wówczas Polacy zorganizowali stację

Profesor zw. dr hab. Gabriel Wójcik, rektor WSG
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planowaną na 1968 rok wyprawą na Islandię. Była to piękna wyprawa i dla mnie
bardzo ważna, bo na przeprowadzonych
tam badaniach oparłem moją pracę habilitacyjną.
W Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu spędziłem 33 lata. Prowadziłem
wspomnianą wcześniej Katedrę Meteorologii i Klimatologii, którą założył w 1947
roku wybitny klimatolog polski, prof. Władysław Gorczyński. Po jego śmierci w
1953 roku Katedra zaczęła podupadać.
Gdy przyszedłem w 1967 roku, zastałem
tam tylko jedną asystentkę. Zacząłem
więc odbudowywać Katedrę, stopniowo
zatrudniając nowych asystentów. Przyjąłem również do pracy prof. Kazimierza
Marciniaka, dziś prorektora WSG ds.
kształcenia, który wywodzi się z Uniwersytetu Łódzkiego. Odchodząc w 2000
roku na emeryturę zostawiłem Katedrę w
bardzo dobrej kondycji. Wszyscy moi pracownicy przygotowują się obecnie do habilitacji, jeden będzie sięgał po profesurę.
W UMK byłem też przez jedną kadencję
prodziekanem oraz prorektorem z wyboru, a nie z nominacji.

badawczą na Wyspie Niedźwiedziej, której kierownikiem był inż. Czesław Centkiewicz, znany autor książek o tematyce
polarnej. Według założeń, lata polarne
miały się odbywać co 50 lat, ale w czasie II wojny światowej nauka zrobiła tak
wielki postęp, że skrócono ten okres do
25 lat. Zatem kolejna impreza przypadła
na lata 1957-1959. Programem objęto nie
tylko kraje polarne, ale i cały świat. Zmieniono też nazwę na Międzynarodowy
Rok Geofizyczny. Prof. Kosiba otrzymał
propozycję zorganizowania badań glacjologiczno-meteorologicznych na Spitsbergenie, tradycyjnie polskim terenie badań.
Oprócz mnie w ekipie dowodzonej przez
profesora Kosibę znaleźli się Stanisław
Baranowski i Stanisław Warzecha. Dla
mnie, młodego pracownika naukowego
wyjazd ten był szczytem marzeń… Na
Spitsbergenie byłem trzy razy z rzędu w
latach 1957, 58 i 59, za każdym razem
po około dwa miesiące. Mieszkaliśmy w
namiocie wysoko na lodowcu i prowadziliśmy swoje badania meteorologiczne i
glacjologiczne. To tam zakiełkowało moje
zamiłowanie do krajów polarnych. Ukoronowaniem wszystkich kolejnych podróży
była II Kontynentalna Antarktyczna Wyprawa Polskiej Akademii Nauk w 1978 r.
Ekipa składała się z 14 osób, wybranych
z różnych ośrodków, wśród których znalazło się dwóch toruńczyków, prof. dr hab.
Edward Wiśniewski z Instytutu Geografii PAN i ja. Kierownikiem wyprawy był
docent Wojciech Krzemiński z Instytutu
Geodezji i Kartografii w Warszawie, ja
zaś byłem jego zastępcą do spraw naukowych. To wtedy udało się zrealizować mój
pomysł uczczenia pontyfikatu Jana Pawła
II przez umieszczenie w Stacji Antoniego
Bolesława Dobrowolskiego w Oazie Bungera ryngrafu z wizerunkiem Matki Bożej
Częstochowskiej na tle polskiego orła i
stosownym napisem (pisaliśmy o tym w
16 numerze Kuriera – red.).
- Co, Pańskim zdaniem, najbardziej liczy
się w życiu?
- Przede wszystkim praca. Móc pracować,
zwłaszcza zgodnie z wykształceniem i zamiłowaniem, to największa sprawa życiowa. I boleję nad tym, że dziś tylu młodych
ludzi jest tej pracy pozbawionych.

Gabriel Wójcik przy obserwacjach aktynometrycznych w Obserwatorium Mirnyj (obecnie rosyjskie) na Antarktydzie. Luty 1979r.

Gabriel Wójcik przy obserwacjach meteorologicznych w Polskiej Stacji im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Oazie Bungera na Antarktydzie (współrzędne stacji: 64°10´S, 100°15´E), styczeń 1979r.

- A jakie wartości stara się Pan przekazywać tym młodym ludziom, Pana studentom?
- Wielokrotnie się nad tym zastanawiałem.
Powiem od siebie – należy żyć tak, aby
nie popełnić czynu, którego nie chciałoby
się samemu doznać od swoich bliźnich. I
tym się zawsze kierowałem. Bywały oczywiście uchybienia, jesteśmy tylko ludźmi,
ale generalnie starałem się. I chyba mi się
to udawało. Mam nadzieję, że moi studenci dobrze mnie zapamiętali.
					
rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz
Kolonia pingwinów na wyspie w pobliżu Obserwatorium Mirnyj. Luty 1979r.
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SPOŁECZNE
NAUKI

Co z tą

SOCJOLOGIĄ?

Od czasu, gdy francuski filozof August Comte (1798-1857) użył po raz
pierwszy, a było to z górą 150 lat
temu, słowa socjologia, słowo to tak
się rozpowszechniło, że stało się niemal
obowiązkowym terminem używanym nie
tylko przez naukowców, ale także przez
ludzi niezwiązanych z tą dziedziną wiedzy.
Większość ludzi uważa, że wie, o co
chodzi, gdy mówi się o rozpatrywaniu zagadnień społecznych „w aspekcie socjologicznym”. Problem tkwi w tym, czy tak
naprawdę przedstawiciele innych niż socjologia nauk wiedzą, co to znaczy rozpatrywać zjawiska z socjologicznego punktu
widzenia.
Nie mam tu zamiaru porządkować wiedzy socjologicznej ani też przywoływać
rozlicznych definicji, które w nadmiarze
namnożyły się w podręcznikach i książkach dostępnych na rynku księgarskim.
Odwołam się jedynie do komiksu o tematyce socjologicznej, w którym zawarta jest
jedna z najprostszych definicji socjologii:
„(…) socjologia polega na wyjaśnianiu pozornie oczywistych rzeczy – na przykład
jak funkcjonuje społeczeństwo – ludziom,
którzy uważają, że to proste i nie rozumieją, jak bardzo jest to w rzeczywistości
skomplikowane” .
Nie zamierzam tu być gołosłownym i dlatego przytoczę kilka wybranych wypowiedzi studentów, nie będących studentami
socjologii, na postawione im pytania.
Studentom piątego roku historii jednej z
państwowych uczelni akademickich w
północnej Polsce postawiłem pytanie: „Po
co mi ta socjologia?”. Jedna ze studentek
ma w tej kwestii bardzo proste i oczywiste przekonanie: „Człowiek ma wrodzoną
potrzebę bycia w społeczeństwie, no to
jesteśmy niejako skazani na socjologię.
(…) Socjologia pozwala nam też lepiej
poznawać samego siebie i swoje miejsce
w społeczeństwie” .
Inna studentka zwraca uwagę na czysto
instrumentalną potrzebę socjologii dla historyka. Pisze ona: „Jako historyk muszę
wiedzieć, jak na przestrzeni wieków rozwijały się społeczeństwa, jakie były relacje pomiędzy ich członkami, jak wyglądał
podział ról lub chociażby model rodziny w
społeczeństwach pierwotnych”.
Student Artur widzi dla socjologii zgoła

inne, bardziej wysublimowane zadanie.
Uważa on, iż „Socjologia ma weryfikować
przede wszystkim fakty. Potrzebna jest
nam do zaglądania pod powierzchnię zjawisk naocznie postrzegalnych, w poszukiwaniu głębszych warstw rzeczywistości
społecznej”.
Wypowiedzi studentów piątego roku historii można ogólnie zamknąć stwierdzeniem studentki: „Socjologia w pewien
sposób zmusiła mnie do zwrócenia uwagi
na problemy współczesnego społeczeństwa i na relacje zachodzące między jego
członkami”. Wypowiedź ta odzwierciedla
te przekonania, które w odpowiedzi studentów (43 osoby z piątego roku historii)
na pytanie „po co mi ta socjologia?”, charakteryzują ich stosunek do socjologii w
ogóle, a w szczególności zaś do własnego życia.
Bardziej interesujące wypowiedzi i przemyślenia uzyskałem zadając studentom
pierwszego roku filozofii w tej samej
uczelni pytanie: „Po co filozofowi ta socjologia?”. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą,
że studenci filozofii podeszli do problemu
bardziej rozumowo niż to uczynili ich koledzy z historii. Filozofowie uznali socjologię
za naukę, bez której poważne „filozofowanie” byłoby niemożliwe. Student Maksymilian pisze: „Socjologia jest potrzebna filozofom, którzy powinni wiedzieć, jakie są
zachowania ludzi, co jest istotne w funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie”.
Jeszcze wyraźniej swój stosunek do socjologii wyraża Karol: „Socjologia może
okazać się dla filozofa nawet zbawienna,
oszczędzając mu bezpłodnych rozważań,
które często są bardzo interesujące, choć
zupełnie nieprzydatne”.
Podobnie myśli Katarzyna, pisząc: „Filozof posiadając odpowiednią wiedzę, którą
daje mu socjologia, jest w stanie dostrzec
więcej, dzięki czemu łatwiej jest mu określić, co jest w społeczeństwie pożądane,
a co nie”. Magdalena zaś jest zdania, że
„Filozofowi jest potrzebna socjologia, ponieważ ukazuje z innego punktu widzenia
problematykę, którą podejmuje filozofia.
Można by powiedzieć, iż socjologia daje
aparat pojęciowy filozofii”. Kinga widzi w
socjologii deskę ratunku przed błąkaniem
się w przestworzach filozofa: „Filozof
zagłębiając się w różne dzieła, poglądy,
prądy myślowe może popaść w irracjona6

lizm, popaść w mistycyzm i uznać swoje
poglądy za jedynie słuszne. Deską ratunkową może być w tym momencie socjologia, która dzięki swojej racjonalnej i
uporządkowanej wiedzy może skutecznie
ochronić filozofa przed popadaniem w demagogię”. Bez socjologii, pisze Justyna,
„filozofia nie mogłaby w ogóle poznawać
społeczeństw dawnych epok”.
Mateusz dodaje, że „socjologia jest motorem napędowym filozofii, bardzo często
jej inspiracją”. Katarzyna zaś mówi, że
„dzięki socjologii filozof nie traci kontaktu
ze współczesną rzeczywistością”. Choć
jak sądzi Bartłomiej „socjologia będzie
potrzebna tylko tym filozofom, którzy są
zdroworozsądkowi”, to Angelika twierdzi,
że „filozof bez socjologicznego podejścia
nie potrafi zrozumieć, że w ekstremalnych
sytuacjach ludzie na ogół zachowają się
w podobny sposób”.
Po przeczytaniu całości materiałów, które otrzymałem od historyków, właściwie
zniechęciłem się do tego przedsięwzięcia.
Wtedy jednak w rozmowie ze studentami
pierwszego roku filozofii oni sami wyrazili
chęć wypowiedzenia się na temat ich stosunku do socjologii. Wymyśliłem im zatem
temat „Po co filozofowi socjologia?”. Odpowiedziało 57 osób. Odpowiedzi, a właściwie szersze wypowiedzi, skłoniły mnie
do podzielenia się tymi opiniami w gronie
socjologów. Okazuje się, że czasem warto
zapytać innych o to, czym my – socjologowie – się zajmujemy. Uzyskany materiał z
wypowiedzi studentów filozofii przeszedł
moje wszelkie wyobrażenia. Jak oni wysoko cenią socjologię – oj, żeby tylko nie
popaść w samouwielbienie! Chyba już
nikt obecnie nie nazywa socjologii „królową nauk”, dlatego też zakończę te optymistyczne wyznania ostrzeżeniem.
Peter L. Berger pisze: „Trzeba także przestrzec tych, których istoty ludzkie interesują jedynie o tyle, o ile mają je zmieniać,
nawracać czy udoskonalać, że znajdą socjologię daleko mniej użyteczną niż tego
oczekują” .
Mieczysław Gulda
1/ R. Osborne, B. Van Loon, Socjologia od podstaw,
Wyd. Emblemat, Warszawa 2000, s. 3.
2/ P. L. Berger, Zaproszenie do socjologii, PWN,
Warszawa 1988, s. 31.

na śródlądowych drogach wodnych?

Doc. dr inż. Jacek Hałaczkiewicz jest wykładowcą WSG, kierownikiem Zakładu
Hotelarstwa i Agroturystyki. Od lat związany z Akademią Morską w Gdyni (studia na Wydziale Administracyjnym, specjalność: intendentura okrętowa), gdzie
pracuje do dziś w Katedrze Organizacji
Usług Turystyczno-Hotelarskich. Jako
jeden z dziesięciu intendentów okrętowych posiada dyplom intendenta I klasy.
Na morzu spędził ponad 10 lat życia,
pracując na stanowiskach kierowniczych
w dziale hotelowym. W tym charakterze
brał między innymi udział w wyprawach
na Spitsbergen i Antarktydę oraz w rejsie
dookoła świata na żaglowcu Dar Młodzieży. Najchętniej wypoczywa na wodach…
śródlądowych, stąd jego zainteresowania
ich wykorzystaniem dla celów turystycznych.

Jesienią 2003 roku odbyło się w Sztokholmie seminarium organizacyjne nowego
międzynarodowego programu INTRASEA
(INland TRAnsports on SEA), mającego
na celu rozwój śródlądowych dróg wodnych w regionie Morza Bałtyckiego. Akces
do programu zgłosiły: Finlandia, Litwa,
Niemcy, Polska, Rosja i Szwecja.
Bezpośrednim motywem podjęcia prac
nad projektem była idea przewozu towarów drogą wodną z pominięciem transportu lądowego, którą zainteresowani byli
szwedzki przemysł drzewny i producenci
papieru w Niemczech, chcący obniżyć
koszty transportu.
Szwecja została krajem wiodącym w projekcie, a w Komitecie Sterującym Polskę
reprezentował dr inż. Igor Jagniszczak,
kpt żw, dyrektor UM w Gdyni, profesor
Akademii Morskiej w Gdyni. Mnie, jako
ekspertowi ze strony polskiej, powierzono prace jednej z pięciu grup roboczych
(Work Package), zajmującej się turystyką
na śródlądowych drogach wodnych, a w

szczególności możliwościami ich wykorzystania dla krajowej i międzynarodowej
turystyki i rekreacji oraz ich rozwoju.
W latach 1991-2001 przewozy żeglugi
śródlądowej wzrosły w Unii Europejskiej
o 18%, podczas gdy w Polsce, w latach
1980-2003, odnotowano 35-procentowy
spadek. Liczby te świadczą o tym, że zapomnieliśmy po prostu o naszych drogach
śródlądowych, zachłystując się transportem drogowym, nieporównanie bardziej
szkodliwym dla środowiska naturalnego
i niebezpiecznym dla użytkowników dróg
oraz mieszkańców. Temu zapomnieniu
sprzyjała z pewnością postawa Ministerstwa Ochrony Środowiska (jemu podlegają śródlądowe drogi wodne), sprzeciwiającego się wykorzystywaniu dróg wodnych
do transportu towarów. Silny opór stawiają
także bardzo liczni pracownicy transportu drogowego, którym rozwój transportu
wodnego odebrałby miejsca pracy.
Pesymizmem może napawać też zła kondycja śródlądowych dróg w Polsce, których głównymi problemami są: zaniedbanie samych dróg, brak lub zły stan portów
i przystani, brak zaplecza portów i przystani, brak działań rewitalizacyjnych oraz
brak spójnego systemu informacji. Czy
zatem nie ma już ratunku dla tych dróg?
Gdy przyjrzymy się bliżej naszym rzekom,
bo o nich głównie mowa, dostrzeżemy z
pewnością i pozytywne zjawiska. Przykładem może być Odra, będąca już międzynarodową drogą wodną (w jej utrzymaniu spory wkład mają Niemcy), na której
odbywa się żegluga pasażerska. Można
nią dopłynąć bez problemów zarówno do
Berlina, jak i do Bałtyku. Duże szanse stoją przed drogą wodną Odra-Wisła, na której leży Kanał Bydgoski. Już dziś mogłyby
tamtędy pływać mniejszej wielkości barki, kierując się następnie Wisłą w stronę
Gdańska. Nasza Uczelnia od kilku lat zabiega o przywrócenie do życia Bydgoskiego Węzła Wodnego, dzięki czemu w 2003
roku na Brdzie w Bydgoszczy pojawił się
tramwaj wodny. Od czasu, gdy Elbląg ponownie stał się portem morskim, całkiem
nieźle funkcjonuje Zalew Wiślany. Istnieją
zatem realne szanse na wykorzystanie
tych dróg, aczkolwiek potrzebny byłby silny lobbing na rzecz ich uruchomienia.
W moim przekonaniu szansą na odrodzenie żeglugi śródlądowej jest rozwój
turystyki wodnej. Podczas dwuletnich
poszukiwań w ramach naszej grupy roboczej udało nam się zebrać możliwie
pełną informację o istniejących śródlądowych drogach wodnych istotnych dla
branży turystycznej. Skupiliśmy się na
następujących drogach wodnych: Odra,
Odra-Warta-Noteć-Kanał Bydgoski-Brda-Wisła, Wisła (od Warszawy w kierunku
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Jakie szanse dla turystyki

Gdańska), Elbląski Węzeł Wodny i
osobno, ze względu na unikatowy
charakter, Kanał Elbląski (Ostródzki). Przeprowadziliśmy także inwentaryzację istniejących atrakcji
turystycznych, infrastruktury turystycznej i paraturystycznej. Efekty
tych prac przedstawiliśmy na seminarium, zorganizowanym w grudniu
2005 w WSG w Bydgoszczy.
Zebrane dane zamieszczone będą na
szwedzkim serwerze w Internecie. Obecnie są tam zlokalizowane informacje typowo techniczne, podające przykładowo
bardzo dokładne parametry poszczególnych dróg wodnych. Znacznie trudniejsza
będzie prezentacja bazy turystycznej ze
względu na niespójność danych w tym
zakresie.
Rozpatrując problem pod kątem wykorzystania dróg wodnych dla potrzeb turystyki, wypada wyjść z założenia, że człowiek
z natury chętnie wypoczywa nad wodą,
ale sama woda, dziś zwłaszcza, mu nie
wystarcza. Dawno minęły już czasy, gdy
kajakarze lub żeglarze wyruszali w rejs
z potężnymi zapasami żywności i pitnej
wody. Dzisiejszy turysta oczekuje udogodnień i atrakcji. Co prawda pod tym
względem odnotowujemy pewną poprawę, ale wciąż niedostateczną. Dla mnie
doskonałym przykładem jest wykorzystanie przez Szwedów kanału Trollhatte-Gota. Przedsiębiorstwa turystyczne tak
dalece rozbudowały bazę nad kanałem,
że dziś aż 95% klientów uprawia tam inne
niż wodna formy turystyki. A my mamy
wspaniały Kanał Elbląski (Ostródzki), jedyny tego rodzaju obiekt w świecie, dzieło
sztuki inżynierskiej, który, jak mówią turyści, trzeba zobaczyć raz i … więcej nie
wracać, bo nie ma tam co robić. To pustynia w centrum Europy. Podobnie jest
z większością polskich rzek, od których
odwróciło się życie miast.
Potrzebny jest zatem lobbing samych turystów, samorządów i administracji państwowej na rzecz wykorzystania dróg
wodnych dla celów rekreacyjnych. Wtedy
łatwiej będzie „udrożnić” nasze rzeki i kanały. Jeśli drogi wodne zaczną żyć własnym życiem, pojawią się pieniądze. Stąd
już tylko krok do pełnego wykorzystania
tych dróg.
Prace w ramach programu INTRASEA nie
dobiegły jeszcze końca. Kolejnym etapem
będzie opracowanie, na podstawie zebranych danych, konkretnych koncepcji strategicznych. Z pewnością znajdzie się tam
miejsce dla turystyki jako nieodłącznej
dziś części naszego życia. Współczesne
społeczeństwa nie mogłyby już bez niej
funkcjonować.
		
Jacek Hałaczkiewicz

WYŻSZE

ETOS UNIWERSYTETU
A PROCES EDUKACYJNY

SZKOLNICTWO

CHARAKTERYSTYKA ETOSU
UNIWERSYTETU
Początki uniwersytetu europejskiego sięgają XII wieku. Pierwsze
uczelnie powstały na kontynencie
w obszarze krajów romańskich
(Bolonia, Paryż, Neapol, Padwa,
Salamanka) oraz w Anglii (Oxford,
Cambridge). Później przyszedł
czas na kraje germańskie (Wiedeń, Heidelberg, Kolonia). Uniwersytet w Pradze i Akademia
Krakowska były pierwszymi na
obszarach krajów słowiańskich.
Uniwersytetów powstałych w średniowieczu za sprawą głównie
Kościoła, który widział w nich narzędzie chrystianizacji kultury narodów
chrześcijańskich, nie można jednak
zrozumieć bez odwołania się do greckich szkół filozoficznych: Akademii
Platońskiej, Likejonu (Arystotelesa) i
rzymskich szkół oratorskich kształcących prawników i przyszłych mężów
stanu. Kościół był bowiem świadomy,
że cywilizacja, a nie barbarzyństwo
jest stanem właściwym życia człowieka i jest środowiskiem, które odpowiada jego godności. Kościół miał równocześnie ambicje tworzyć nową kulturę
opartą na radach ewangelicznych i
miłości bliźniego. Tak więc na wartości, które ukształtowały współczesny
uniwersytet wpływ wywarł zarówno
ideał wiedzy i mądrości ucieleśniony

w starożytnych szkołach, jak i duch
personalizmu i dydaktyzmu zawarty w
projekcie uniwersytetu średniowiecznego. Na fundamencie tych instytucji,
wyznawanych wartości i misji ukształtował się etos uniwersytetu rozumiany
jako styl życia społeczności nauczających i nauczanych.
KSZTAŁTOWANIE SIĘ
UNIWERSYTETU
Zdaniem znanego socjologa R. K.
Mertona, w etosie związanym ze
współczesną nauką, który ukształtował się w uniwersytecie, zawarte są
cztery zespoły nakazów:
1) uniwersalizmu - oznaczającego, że
wartość twierdzeń naukowych nie zależy od tego, kto je głosi,
2) zorganizowanego sceptycyzmu,
wyrażającego się w tym, że żadne
twierdzenie nie jest przyjmowane bez
uzasadnienia,
3) wspólnotowości – odkrycia naukowe są dobrem powszechnym, a zatem
i prawa autorskie ograniczone są do
minimum,
4) bezinteresowności, która sprowadza się do tego, że do odkrycia naukowego nie można stosować kategorii
opłacalności, a skoro tak, to i prawa
majątkowe, podobnie jak autorskie,
mają ograniczony charakter.
Wydaje się, że współcześnie etos nauki formułowany przez Mertona uległ poważnej erozji. Do
naruszenia zasady uniwersalizmu dochodziło wielokrotnie,
zwłaszcza pod naciskiem państwa totalitarnego i tych instytucji, które działały w jego imieniu. Nie jest wykluczone, że i
dzisiaj polityczna poprawność,
zwłaszcza niewłaściwie rozumiana, może odgrywać pewną
rolę w naruszaniu tej zasady.
Do erozji zasady krytycyzmu
(sceptycyzmu) przyczyniło się
w znacznym stopniu samo środowisko uniwersytetu, zwłaszcza filozofowie nauki związani
z nurtem historycznym (Th.
S. Kuhn, S. E. Toulmin, P. K.
Feyerabend i inni). Ich zdaniem o racjonalności nauki nie
stanowi jej logiczna poprawność, a skoro tak, to o przyję8

ciu lub odrzuceniu danego twierdzenia
(teorii) nie decyduje dowód (uzasadnienie), lecz inne czynniki, niekiedy o
charakterze irracjonalnym np. moda
czy zachowanie o charakterze koniunkturalnym. Nie bez znaczenia w
tej kwestii jest także cały nurt postmodernizmu, który osłabił wiarę w obiektywny i absolutny charakter wartości,
w tym także i prawdy.
Zasada wspólnoty i bezinteresowności
w wyraźny sposób koliduje z trendem
zmierzającym do ochrony praw autorskich i praw majątkowych z nich wynikających. Zdaniem samego Mertona,
zasad powyższych nie da się pogodzić z traktowaniem technologii jako
własności prywatnej w gospodarce
kapitalistycznej. W tym miejscu rozchodzą się drogi prawa stanowionego
i etosu pracownika naukowego. Problem praw autorskich i wynikających
z nich często praw majątkowych jest
problemem dziś niezwykle złożonym
o ważnych konsekwencjach dla życia
uczelni. Wystarczy przywołać chociażby kwestie plagiatu i dyskusje na temat
tego, czym on jest, a czym nie jest. W
parze z nim idzie kwestia oryginalności
i tego, co się określa mianem „wkładu
w rozwój nauki”. Z pewnością w różnych dyscyplinach ta sprawa wygląda
nieco inaczej i ma różne znaczenie
praktyczne. W naukach technicznych,
gdzie wynalazki objęte są prawem patentowym i mają ogromne znaczenie
dla postępu technologicznego, zrozumiałe jest objęcie wielu badań i odkryć
nawet klauzulą tajemnicy państwowej.
Zupełnie inaczej wygląda to w naukach formalnych i humanistycznych.
Jak rozpoznać oryginalność i wkład
własny? Gdzie zaczyna się nowatorstwo własnego poglądu, a gdzie kończy się wkład naszych mistrzów i nauczycieli? W tych naukach trudne jest
nawet do udokumentowania to, co np.
w trakcie dyskusji naukowych zostało
przyjęte w dobrej wierze od innych, a
z czasem stało się składową naszych
własnych poglądów na takie czy inne
kwestie, stanowiące przedmiot naukowych dociekań. Na tym obszarze etos
zawodowy dość wyraźnie się zmienił.
Warto np. przypomnieć, że w uniwersytecie średniowiecznym każda
głoszona teza była konfrontowana z
wypowiedziami wielkich autorytetów
epistemicznych lub moralnych. Oryginalność poglądów była skrzętnie ukrywana, a znalezienie potwierdzenia w
poglądach uznanych autorów uważa-

ne było za dodatkowe potwierdzenie
ich słuszności lub prawdziwości. Jak
rozwiązać kwestie praw własnych i
kwestie utrzymania zasady wspólnotowego charakteru wiedzy naukowej
w szybko zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym? Czy
zupełne zrezygnowanie z tej zasady
i dostosowanie się do reguł prawnych
panujących na wolnym rynku będzie
rozwiązaniem wielu kwestii spornych
w tej dziedzinie?
Każda z tych zasad, na których ufundowano europejski uniwersytet, ulega
stopniowej erozji. Co należy w takiej
sytuacji czynić? Czy poddać się duchowi czasu i potraktować powyższe
zasady czysto instrumentalnie, tzn.
zachowywać je tylko tam i w tych obszarach, gdzie jest to zgodne z obecną
praksis, czy też starać się je przywrócić w formie i zakresie, który niegdyś
obowiązywał? Zrezygnowanie z nich
jako pewnych zasad regulatywnych
życia i zawodu nauczyciela akademickiego spowoduje zerwanie ciągłości tradycji uniwersyteckiej, z drugiej
strony próby ich utrzymania w formie
niezmienionej odizolują uczelnie od
prądów współczesności, uniemożliwią
realizację nowych zadań zgłaszanych
przez społeczeństwo wiedzy pod adresem tych instytucji, a to ostatecznie
zamknie uczelnie na misje bycia centrum innowacji i postępu.
EROZJA ETOSU W ZAKRESIE
PROCESU EDUKACYJNEGO
Na polu nauczania ewentualne zmiany i odejścia od tradycyjnego kształtu
etosu muszą uwzględnić rewolucje

technologiczne w zakresie źródeł,
form przekazu i komunikacji oraz używanych narzędzi wspomagania procesu edukacyjnego. Dla osiągnięcia
wysokiej jakości kształcenia niezbędna jest bowiem duża wiedza z zakresu
dydaktyki ogólnej i dydaktyki szczegółowej, z zakresu technicznych środków
wspomagających proces edukacyjny i
zasad ich efektywnego wykorzystania,
a także niezbędne są dyspozycje, czyli
takie zestawy cech charakteru i osobowości, które umożliwiają lub ułatwiają
procesy komunikacyjne. Niewłaściwa
dykcja, brak właściwej intonacji, nieatrakcyjność sformułowań to tylko niektóre z czynników osłabiających zdolność percepcji treści poznawczych.
One zaś tylko w niewielkim stopniu licują z pożądanymi cechami badacza.
Poważnego przemyślenia wymaga
więc rola nauczyciela akademickiego,
zarówno jako czynnego w płaszczyźnie dydaktycznej, jak i naukowo-badawczej. Podstawowe pytanie, jakie
się nasuwa, to: czy te dwie role, ze
względu na wysokie wymagania sfery dydaktycznej i naukowo-badawczej, można efektywnie realizować?
Czy wymagany zestaw predyspozycji
i umiejętności dydaktycznych da się
pogodzić z nabyciem takich samych w
zakresie procesu badawczego?
Następna sprawa, to: jak pogodzić
uniwersytecki charakter formacji intelektualnej studenta z jego przygotowaniem do wykonywania określonego
zawodu? Co zrobić, aby młody człowiek, powierzający swój los instytucji,
od której słusznie oczekuje, że przygo9

tuje go ona do aktywnego zawodowo
życia, miał równocześnie poczucie,
że jest dostatecznie przygotowany do
aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i politycznym narodu i państwa, że rozumie i potrafi właściwie
ocenić programy polityczne, społeczne i kulturalne, oraz że jest w stanie
prowadzić dialog z twórcami różnych
dziedzin kultury? Co zrobić, abyśmy
my, nauczyciele akademiccy, mieli
satysfakcję i przekonanie, że kształcimy nie tylko przyszłych producentów
– konsumentów, ale też odpowiedzialnych ludzi, których charakter i kondycja moralna nie wykluczy z podejmowania decyzji, dotyczących istotnych
aspektów życia społeczności lokalnej,
państwa i całej wspólnoty międzynarodowej? Jak, pozostając ograniczonym
programem nauczania wynikającym
z kierunku studiów czy specjalności
zawodowej, zapewnić studentowi należytą formację intelektualną i należytą wiedzę z tych dziedzin, które nie
znalazły swojego miejsca w programie
nauczania, chociażby z racji takich a
nie innych tzw. standardów nauczania, a które są niezbędnymi warunkami pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa demokratycznego? Poza
tym, czy rozwiązanie polegające na
uzupełnieniu o dodatkowe przedmioty bloku tzw. przedmiotów ogólnych
czy podstawowych, byłoby właściwym
rozwiązaniem? Pomijając już nawet
kwestię spójności samego programu,
czy recepcja przez studentów treści
nauczania byłaby z takiego przedmiotu odpowiednia? Są to niewątpliwie
poważne dylematy, które wymagają
społecznej debaty zarówno w wymiarze formalno-prawnym w skali całego
systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, jak i w wymiarze organizacyjnym
w ramach każdej instytucji edukacyjnej. Niewątpliwie proponowane przez
MEN nowe rozwiązania w sprawie
tzw. standardów kształcenia, w których odchodzi się od standardów rozumianych jako zbiór przedmiotów
nauczania do standardów jako zbioru
reguł kształcenia, pozostawienie większej swobody uczelniom w zakresie
doboru przedmiotów i treści nauczania, dopuszczenie realizacji zajęć nie
tylko w formie tradycyjnej face to face,
ale także w formie zdalnej i ogólnie od
formy wykładowej, podającej wiedzę
do formy aktywnej, poszukującej, są
rozwiązaniami idącymi we właściwym
kierunku.
Ryszard Maciołek
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Świat stoi u progu rewolucji, jakiej nie było od czasu,gdy 500 lat temu
z prasy drukarskiej Gutenberga zeszła pierwsza Biblia.
G. Wong: G. Dryden i J. Vos: Rewolucja w uczeniu

O e-learningu

w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
· E-nauczanie nie stanie się niebawem powszechnie obowiązującym sposobem zdobywania wiedzy.
· E-edukacja na ogół nie jest tańsza od tradycyjnej.
Jeśli e-nauczanie nie posiada wszystkich wymienionych przed chwilą cech,
to czym jest?
Coraz powszechniej uważa się, że
e-nauczanie to specyficzna forma i
organizacja kierowanego przez nauczyciela procesu dydaktycznego,
odbywającego się za pośrednictwem
mediów elektronicznych, zaś e-edukacja to podsystem systemu edukacyjnego obejmujący instytucje, prawo, metodykę nauczania, procesy
dydaktyczne oraz ich organizację, a
wreszcie relacje między uczestnikami
tych procesów. Lapidarnie więc rzecz
ujmując: e-edukacja i e-nauczanie
niosą ze sobą nie tyle zmianę w metodach i technikach nauczania, ile
zmianę organizacji procesów edukacyjnych oraz zmianę organizacji pracy nauczycieli i studentów.
W różnych typach instytucji e-nauczanie może być realizowane różnymi sposobami. Tworzą one różne
modele e-edukacyjne. Można
więc mówić o e-nauczaniu korporacyjnym, szkolnym i akademickim.
W modelu akademickim mamy
zwykle do czynienia z różnymi
typami e-nauczania:
1. E-nauczanie w czystej postaci, gdy w ramach programu studiów na danym
kierunku realizowane są e-kursy lub e-przedmioty.
2. Nauczanie komplementarne (ang. blended learning)
zorganizowane, polegające
na planowym uzupełnianiu
zajęć tradycyjnych formami
„e”.
3. Nauczanie komplementarne spontaniczne, gdy stosowanie w zajęciach tradycyjnych elementów on-line
10

zależy od indywidualnej decyzji
nauczyciela; najczęściej odbywające się w ramach wirtualnego kampusa (wspólnej dla szkoły
platformy zdalnego nauczania).
4. E-kursy zawodowe i doskonalące,
realizowane jako kształcenie ciągłe (ang. life long learning).
POMYSŁ NA E-LEARNING W WSG
Po wielu dyskusjach i analizie możliwości władze Uczelni uznały, że w
WSG najwłaściwszym będzie zastosowanie modelu nauczania komplementarnego zorganizowanego i
stopniowe wdrożenie go w dwóch
etapach.
Zaczniemy od wprowadzenia elementów e-nauczania do niektórych
zajęć (np. ćwiczeń, wykładów, projektów itp.). Następnie zaś, rozszerzając
zasięg wykorzystania technologii e-learning, będziemy obejmowali nią
całe przedmioty lub rodzaje zajęć
(np. wykład będzie odbywał się w sali
wykładowej, zaś ćwiczenia będą prowadzone zdalnie). W naszym przypadku nauczanie komplementarne
nie będzie więc spontanicznym działaniem entuzjastów, ale zorganizowa-

Prof. dr hab. inż. Jerzy Mische

SZKOLNICTWO WYŻSZE

·

CZYM JEST,
A CZYM NIE JEST
E-LEARNING?
Retoryka wymaga zaczynać wypowiedź od określenia przedmiotu rozważań. Przystępując więc
do opowieści o wprowadzaniu
e-learningu w WSG zacznijmy
od określenia, jak rozumiemy e-learning.
Termin „e-learning” najczęściej
tłumaczy się jako e-nauczanie, a
w nieco szerszym ujęciu również
jako e-edukację.
Na temat e-nauczania krąży wiele mitów i legend. Dlatego na początek spróbujemy ustalić, czym
e-nauczanie NIE JEST.
E-nauczanie to nie nowa technologia informatyczna.
Gdy w grę wchodzi wykorzystanie
w szkole i uczelni wyższej jakiegokolwiek elektronicznego środka przekazu, nie mamy jeszcze
do czynienia z e-nauczaniem.
Choć Internet jest dobrym miejscem zdobywania wiedzy, samo
przez się z niego korzystanie nie
jest e-nauczaniem.
E-nauczanie zapewnia co prawda
nieograniczony dostęp do wiedzy
za pośrednictwem Internetu przez
24 godziny 7 dni w tygodniu, ale
nie czyni tego w całkowicie dowolny sposób.
E-kurs nie jest zestawem materiałów szkoleniowych możliwych
do pobrania za pomocą Sieci lub
udostępnionych na CD-ROM.
Nie jest też prawdą, że e-nauczanie jest bardziej przyjazne studentowi przez to przede wszystkim, że kładzie większy nacisk na
samosprawdzanie postępów w
nauce niż na tradycyjne egzaminy i przez to zmniejsza jego psychiczne obciążenie i dostosowuje
automatycznie do stylu uczenia
się.
Nie jest prawdą, że e-edukacja
jest ex definitione masowa, a
przeto jej skuteczność dydaktyczna musi być dużo mniejsza
od efektywności edukacji tradycyjnej i że jest to cena za szeroki,
możliwy dzięki Internetowi, demokratyczny dostęp do wiedzy.
Żeby uczyć się lub nauczać on-line nie wystarczy biegłość w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi.
Nie każdy nauczyciel może zostać e-nauczycielem.

ną realizacją strategii rozwoju Szkoły.
Wprawdzie warunkiem koniecznym
jest ― zwłaszcza w pierwszym okresie ― zaangażowanie entuzjastów i
hobbystów, nie mniej jednak również
ich działanie zostanie ujęte w ścisłe
ramy organizacyjne.
Elementem powyższej strategii jest
utworzenie w Uczelni OŚRODKA
NOWYCH TECHNOLOGII EDUKACYJNYCH, którego zadaniem jest
ułatwienie nauczycielom realizacji
kształcenia komplementarnego i e-nauczania.
4 KONIECZNE WARUNKI
POWODZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Założyliśmy, że osiągnięcie tego celu
(wdrożenia nauczania komplementarnego w WSG) powiedzie się, gdy:
1. będzie uzasadnione ekonomicznie z punktu widzenia finansów
Uczelni,
2. będzie opłacalne dla pracowników,
3. przyniesie korzyści studentom,
4. nie spowoduje obniżenia obecnego poziomu kształcenia.
7 KORZYŚCI
WYNIKAJĄCYCH Z WDROŻENIA
Jeśli te warunki zostaną spełnione i
wdrożymy zakładany system kształcenia komplementarnego, wówczas
powinniśmy uzyskać następujące korzyści:
1. optymalizacja programów nauczania,
2. optymalizacja wykorzystania sal i
laboratoriów,
3. wzrost atrakcyjności studiowania,
w tym m.in. uelastycznienie procesów dydaktycznych,
4. poszerzenie zakresu umiejętności
praktycznych absolwentów (telepraca),
5. optymalizacja organizacji pracy
nauczycieli,
6. zmniejszenie kosztów obsługi administracyjnej studentów,
7. zwiększenie atrakcyjności oferty
Uczelni (promocja WSG).
10 TRUDNOŚCI DO POKONANIA
Jak wiadomo, nie ma róży bez kolców, musimy więc wspólnie pokonać
różnorakie trudności, z których za
najistotniejsze uznaliśmy:
1. analizę potrzeb organizacyjnych i
dydaktycznych oraz konsekwentne wykorzystanie jej wyników,
2. opracowanie nowych programów
nauczania uwzględniających kom-

plementarność procesów dydaktycznych,
3. wybór właściwych przedmiotów
pilotażowych,
4. implementację uczelnianej platformy zdalnego nauczania i rozpoczęcia jej powszechnego użytkowania,
5. przystosowanie infrastruktury informatycznej Uczelni do nowych
zadań (w szczególności integracja
platformy edukacyjnej z istniejącymi narzędziami zarządzania – np.
ISAPS i wirtualnym dziekanatem),
6. dokształcenie nauczycieli WSG w
zakresie metodyki projektowania i
prowadzenia zajęć przez Internet
oraz technologii e-learning,
7. promocję wśród studentów nowych form nauki i przygotowanie
ich do pracy zdalnej,
8. budowę zespołu ONTE służącego
wszystkim nauczycielom WSG,
9. stopniową budowę nowej oferty
dydaktycznej Uczelni,
10. opracowanie systemu oceny jakości i efektywności wprowadzonych
zmian w dydaktyce Uczelni (systemu wewnętrznej kontroli jakości
i efektywności nauczania).

oczekujemy, że:
· podział przedmiotu na część realizowaną zdalnie i część realizowaną tradycyjnie będzie naturalny
i racjonalnie uzasadniony, co wynikać będzie zarówno z charakterystyki nauczanych treści, jak i
organizacji kształcenia;
· nauczyciele będą mieli predyspozycje do pracy w Internecie;
· nauczyciele nie od razu będą mieli
wszystkie umiejętności wymagane od twórców i prowadzących zajęcia komplementarne, ale będą
gotowi do zmiany dotychczasowej
praktyki dydaktycznej;
· będą zaangażowani w rozbudowę wizerunku swojej Uczelni jako
szkoły stosującej w praktyce technologie e-learning.

Spośród
wymienionych
zadań
szczególne znaczenie ma wybór
pierwszych przedmiotów, które
staną się wizytówką nowej strategii Uczelni. Dlatego od nauczycieli
biorących udział w pierwszej i następnych fazach przedsięwzięcia

Jerzy M. Mischke,
dyrektor Ośrodka Nowych
Technologii Edukacyjnych WSG
Anna K. Stanisławska,
Ośrodek Nowych Technologii
Edukacyjnych WSG
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W osiąganiu wszystkich tych celów
i pokonaniu trudności pracownikom
WSG towarzyszył będzie Ośrodek
Nowych Technologii Edukacyjnych (w
pionie Prorektora ds. rozwoju) wspomagający ich doświadczeniem i zaangażowaniem zatrudnionych w nim
osób oraz koordynujący całe przedsięwzięcie.

TURYSTYKA

Gdy w 2003 roku British Airways, a
potem LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie lotnicze Krakowa z
Londynem, rozpoczął się prawdziwy najazd brytyjskich turystów na
to miasto. We Wrocławiu, gdzie od
roku lądują z Londynu samoloty Ryanair, już dziś obserwuje się zwiększenie liczby gości z Wielkiej Brytanii, a prawdopodobnie za kilka lat
miasto stanie się drugą po Krakowie
destynacją turystyczną dla zagranicznych turystów. Czy zwiększy się
zainteresowanie Bydgoszczą, Toruniem i
całym województwem kujawsko-pomorskim po wprowadzeniu jesienią ub. roku
stałych połączeń Ryanair na trasie Bydgoszcz-Londyn? Tak, odpowiada Jerzy
Szegidewicz, dyrektor Ośrodka Polskiej
Organizacji Turystycznej w Londynie, pod
warunkiem, że
dobrze wykorzystamy
tę
szansę.
Jerzy Szegidewicz zakładał Ośrodek
POT w Londynie w 1994 roku. Od tego
czasu interesuje się brytyjskim rynkiem
turystycznym i pilnie śledzi jego ewolucję.
Swoimi doświadczeniami dzielił się na
spotkaniach w naszej Uczelni z przedstawicielami władz miasta, branżą turystyczną, reprezentantami świata kultury, a także z mediami i studentami WSG.
W 2005 roku, po wejściu Polski do Unii
Europejskiej i liberalizacji ruchu lotniczego, nastąpił znaczący, sięgający 40%,
wzrost przyjazdów Brytyjczyków do Polski (łącznie z Wielkiej Brytanii przyjechało
do naszego kraju 345 tys. osób). Tak duży
skok na bardzo ustabilizowanym rynku
brytyjskim jest, zdaniem dyr. Szegidewicza, ewenementem. I, co znamienne,
wzrost odnotowała Polska, a nie Węgry
czy Czechy. Możemy się tym cieszyć,
zwłaszcza że turysta brytyjski jest dla
organizatorów turystyki bardzo cennym
klientem. Po pierwsze Wielka Brytania
zajmuje drugie miejsce w Europie (po

Niemczech) i trzecie na świecie (tam wyprzedzają ją jeszcze USA) pod względem
wydatków na wyjazdy zagraniczne. W
ujęciu jednostkowym turysta brytyjski wydaje nawet więcej (średnio 465 funtów w
czasie jednego wyjazdu) niż turysta niemiecki. Po drugie, jak wynika z obserwacji
rynku, to Brytyjczycy „wytyczają” modne
szlaki turystyczne. Jeśli pojawiają się w
jakimś miejscu, można przewidzieć, że
dwa-trzy lata później przybędą tam również inni Europejczycy.
Uruchomienie tanich połączeń Ryanair
na trasie Londyn-Bydgoszcz jest dużą
szansą nie tylko dla Bydgoszczy, ale i dla
Torunia. Wprawdzie dziś jeszcze nazwy
obydwu miast nic przeciętnemu Brytyjczykowi nie mówią, ale mogą zaistnieć
jako atrakcyjne miejsca docelowe.
Zwyczajowo Brytyjczycy dzielą swój urlop

brytyjskich touroperatorów (ci ostatni też
powinni przedtem poznać Kujawsko-Pomorskie). Mogłyby też, wzorem Krakowa
czy Wrocławia, zorganizować w Wielkiej
Brytanii mniejsze lub większe imprezy
promocyjne z muzyką, sztuką, specjałami
kuchni swojego regionu itp.
Przydałoby się też usprawnić to i owo na
miejscu: wprowadzić komunikację wahadłową z lotniska do miasta, rozbudować
sam dworzec lotniczy i usprawnić obsługę
pasażerów. Warto byłoby wzbogacić stronę miejską Bydgoszczy w Internecie o
atrakcyjną wersję anglojęzyczną, zaopatrzyć recepcje hotelowe w aktualne wydawnictwa, informujące o tym, co, gdzie
i kiedy będzie można przeżyć w danym
mieście.
Nieprzypadkowo gość WSG mówił łącznie o Bydgoszczy i Toruniu. Jego zdaniem

Jak zwabić brytyjskich turystów?
na dwie części. Tę dłuższą, dwutygodniową spędzają tam, gdzie czeka na nich
słońce, piękne plaże i ciepłe morza, drugą natomiast wykorzystują na 2-3 krótkie
wypady tzw. city breaks do różnych miast
europejskich. I te ostatnie są szansą dla
Bydgoszczy i Torunia na zwabienie brytyjskich turystów. – Przeciętny Brytyjczyk
mieszka w małym mieście, na co dzień
ciężko pracuje, więc z tym większą przyjemnością krótkie wypady urlopowe poświęca na rozrywkę – mówi dyr. Szegidewicz. – Przybywszy samolotem np. do
Krakowa, owszem, chętnie ogląda Wawel
czy spaceruje po Rynku Głównym, ale
przede wszystkim odwiedza miejscowe
restauracje i kluby, gdzie może dobrze
zjeść, wypić i zabawić się. Wszystko to
za niewielkie (w odniesieniu do brytyjskiej
rzeczywistości) pieniądze. Polskie piwo
ma równowartość połowy funta, obiad w
eleganckiej restauracji to tyle samo co
fast food w Londynie. Równie atrakcyjne
są ceny biletów lotniczych i hoteli. Do tego
dodajmy niepowtarzalną
atmosferę w odwiedzanych miejscach.
Bydgoszcz i Toruń spełniają te warunki, dysponują niemal gotowym już
produktem turystycznym
dla city breaks, muszą
go jedynie odpowiednio
wypromować. Powinny
zatem zaistnieć w brytyjskiej prasie (potrzebne byłyby study tour dla
tamtejszych dziennikarzy) oraz w katalogach
12

obydwa miasta mogą doskonale się uzupełniać, a połączone siły i środki pozwolą
na skuteczniejsze i tańsze działanie.
Podobnego zdania byli obecni na spotkaniach przedstawiciele branży turystycznej. Podkreślali, że zajmując się w
minionych latach przede wszystkim turystyką wyjazdową, zaniedbaliśmy turystykę przyjazdową, szczególnie dochodową
dla gospodarki i pobudzającą jej rozwój.
Mówili o plusach i minusach Informacji
Turystycznej w obu miastach. Wskazywali jednocześnie wiele innych atrakcji
turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego, które mogłyby przyciągnąć
zagranicznych turystów. Przedstawiciele
świata kultury podkreślali wysoki poziom
odbywających się w Bydgoszczy czy
Toruniu międzynarodowych imprez kulturalnych, które mogłyby być magnesem
dla zagranicy. - Czy nie lepiej najpierw
dać się poznać i zarobić na prostych city
break, a potem rozwijać bardziej ambitne
produkty turystyczne? – ripostował Jerzy
Szegidewicz. – Najważniejsze jest zrobić
dobry początek. Sprawić, by zagranicznym turystom Bydgoszcz i Toruń kojarzyły się z dobrym wypoczynkiem. Na resztę
przyjdzie jeszcze czas.
Tak jak przyjdzie jeszcze czas na kolejne tego typu spotkania w WSG, uczelni
ściśle związanej z ruchem turystycznym.
Podsumowując debatę dyrektor generalna doc. Małgorzata Szymańska-Sikora
podkreśliła konieczność ścisłej współpracy różnych środowisk, którym leży na sercu promocja Bydgoszczy, Torunia i całego
regionu kujawsko-pomorskiego.
Elżbieta Czerwińska

Praca zbiorowa pod
redakcją prof. dr hab.
Lecha Zimowskiego,
w której przedstawione zostały wybrane zagadnienia i
autorskie dokonania
w edukacyjnej tematyce architektury,
urbanistyki, planowania przestrzennego,
sztuki. Praca powstała z myślą o przyszłych
architektach, a także jako prezentacja dorobku wykładowców WSG poprzez wykładnie,
aplikacje i projektowanie. Składa się z części
I o nazwie Wykładnie oraz części II – Zastosowania.

europejskim”. Każdy seans filmowy
poprzedza prelekcja. 25 stycznia
2006 r. widzowie mogli obejrzeć film
pt. „W poniedziałek rano” Otara Iosselianiego, wybitnego gruzińskiego
reżysera, od ponad dwudziestu lat
tworzącego we Francji.
Młodszemu rodzeństwu studentów
WSG proponujemy udział w pracach Młodzieżowego Parlamentu
Europejskiego. Powstał on w 2002 r.
jako nieformalna grupa zrzeszająca
ludzi aktywnych społecznie i zainteresowanych problematyką integracji europejskiej. Patronem tej inicjatywy
został Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
Pierwotnym celem MPE było zachęcenie
społeczeństwa do wzięcia udziału w referendum akcesyjnym. Przy wsparciu WSG
ruszyła trzecia kadencja Parlamentu. W
tym roku jego działalności przyświeca
motto: „Być Europejczykiem… To nie puste słowa, ale konkretne prawa”. Spotkania Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego odbywają się dwa razy w
miesiącu. Obecnie trwają prace
parlamentarzystów nad przeprowadzeniem inicjatywy Spring
Day in Europe, Parady Schumana oraz nad koordynacją działań
rzeczników praw ucznia.
Wszystkich
zainteresowanych
uzyskaniem
informacji
oraz
uczestnictwem w przedsięwzięciach organizowanych przez Europe Direct zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej
– www.ed.byd.pl.
UNIA

dyżury prawnika, udzielającego odpowiedzi na pytania z zakresu prawa UE. W
roku 2006 spotkania te są kontynuowane.
Ponadto formuła dyżurów eksperckich została rozszerzona. Już w styczniu odbyło
się pierwsze spotkanie z psychologiem
– doradcą zawodowym dostarczającym
wiadomości o stażach, praktykach, wolontariacie europejskim oraz zasadach i
formach zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, a także dyżury specjalisty z
Biura Projektów Europejskich WSG, który
udzielał konsultacji z zakresu funduszy
europejskich. Największym zainteresowaniem pytających niezmiennie cieszą
się zagadnienia związane z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich,
podejmowaniem zatrudnienia w Wielkiej
Brytanii oraz stażami we Francji.
Wszystkich zainteresowanych poznawaniem Europy za pośrednictwem jej dorobku kulturalnego zapraszamy do sali
projekcyjnej w budynku H na organizowane raz w miesiącu „Wieczory z kinem

EUROPEJSKA

w WSG

Marta Ślężak
Karolina Marchlewska

Rola i miejsce geografii
osadnictwa i ludności
w systemie nauk
geograficznych
Tom pt. Rola i miejsce geografii osadnictwa i ludności w
systemie nauk geograficznych pod red.
S. Liszewskiego i W.
Maika jest pewnego
rodzaju kontynuacją
serii prac Komisji
Geografii Osadnictwa
i Ludności Polskiego
Towarzystwa Geograficznego. Powstał on
zbiorowym wysiłkiem grona badaczy, którzy
zechcieli ustosunkować się w formie pisemnej do zagadnień postawionych przez Re13

daktorów tego tomu. Warto nadmienić,
że zaproszenie do dyskusji wysłano
do 35 geografów, przedstawicieli różnych pokoleń i ośrodków geograficznych, do badaczy specjalizujących
się w dziedzinie studiów geograficzno-osadniczych i ludnościowych oraz
przedstawicieli innych dyscyplin geograficznych. Odpowiedzi nadesłało 19
osób. Praca z racji bogactwa zawartych w niej treści znakomicie spełnia
rolę lektury uzupełniającej dla studentów geografii.
Rola i miejsce geografii osadnictwa
i ludności w systemie nauk geograficznych, pod red. S. Liszewskiego i
W. Maika, Studia i Materiały Instytutu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej
WSG w Bydgoszczy, nr 1, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz
2005, ss. 158

WSG

Architektura,
Urbanizm, Studia

EUROPA

WYDAWNICTWA

W kwietniu 2005 r. w kampusie WSG
zadomowił się punkt informacyjny Komisji Europejskiej – Europe Direct, którego
działalność współfinansowana jest przez
Unię Europejską. Początkowo ośrodek
zlokalizowany był w budynku B i sąsiadował z Biblioteką. W związku z powiększeniem kampusu WSG o budynki przy ul.
Garbary 3, Europe Direct od nowego roku
akademickiego odwiedzać można na parterze budynku J.
Tych wszystkich, którzy jeszcze nas nie
znają, informujemy, że Europe Direct to
ogólnoeuropejska sieć 392 ośrodków
utworzonych w 24 krajach członkowskich
Unii Europejskiej (z wyłączeniem Wielkiej
Brytanii). Zastąpiły one dotychczasowe
sieci Info-Point Europe i Carrefour. Podstawowe zasady funkcjonowania punktów
informacyjnych określone zostały przez
Komisję Europejską i są takie same we
wszystkich krajach członkowskich. Opiekę nad działalnością ośrodków Europe
Direct w Polsce sprawuje Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej oraz Reprezentacji
Komisji Europejskiej w Polsce. Europe
Direct przy WSG jest jedyną tego typu
instytucją w województwie kujawsko-pomorskim. Uroczysta inauguracja jego
działalności miała miejsce 29 kwietnia
2005 r.
Punkty Europe Direct odwiedzać
można osobiście, jak również kontaktować się z nimi telefonicznie,
e-mailem lub za pośrednictwem
faksu. Mają one charakter ogólny i kierują swoją działalność do
wszystkich, którzy poszukują informacji o problematyce europejskiej.
W ośrodkach uzyskać można bezpłatne publikacje, broszury informacyjne i przewodniki, dotyczące
funkcjonowania instytucji UE, prawa
europejskiego, głównych obszarów
wspólnej polityki, możliwości finansowania działań firm i organizacji.
W 2005 r. dużą popularnością cieszyły się organizowane przez ED

KARIERA

Coraz więcej kursantów

Z roku na rok certyfikujemy coraz
większą liczbę osób, chcących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje. W zimowej edycji 2005 r. z naszej
oferty specjalistycznych kursów skorzystało 158 osób, w edycji wiosennej uczestniczyło już 357 osób. W sumie
w całym minionym roku odnotowaliśmy
wzrost słuchaczy o ponad 100%. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się także kursy językowe, finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny, w których wzięło
udział 80 osób.
Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej

Szkole Gospodarki istnieje od 2001 roku.
Jego oferta skierowana jest do wszystkich
osób, którym zależy na pogłębianiu swojej
wiedzy i podnoszeniu tak ważnych w dzisiejszych czasach kwalifikacji, pomocnych
w znalezieniu interesującej pracy.
Szkolenia cieszą się dużą popularnością
wśród studentów WSG oraz osób indywidualnych nie związanych bezpośrednio z
branżą turystyczną.
Kursy organizowane są przez cały rok w
dwóch edycjach, wiosennej i jesiennej. Zajęcia odbywają się w tygodniu (w zależności od wybranego kursu) oraz w weekendy.

CSiC zapewnia wykwalifikowaną kadrę,
efektywne metody pracy, które uwzględniają potrzeby i oczekiwania uczestników
szkoleń oraz dobrze wyposażone sale dydaktyczne.
Chcąc sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami stale rozwijający się rynek
pracy, w tym roku zdecydowanie poszerzyliśmy naszą ofertę o nowe szkolenia
tematyczne. Realizujemy kursy dzienne,
wieczorowe i weekendowe. W ofercie
znajdują się między innymi sprawdzone i
atrakcyjne szkolenia, cieszące się dużym
zainteresowaniem:

- kurs pilota wycieczek
- kurs barmański
- kurs kelnerski
- kurs wychowawców w placówkach
wypoczynku dzieci i młodzieży
- kurs kierowników w placówkach
wypoczynku dzieci i młodzieży
- kurs instruktora rekreacji
- kurs rysunku architektonicznego
- Akademia Rezydentów w Egipcie.
- Kursy językowe ( język angielski w
turystyce i hotelarstwie, dla kelnerów, kucharzy, barmanów, język
grecki, hiszpański, włoski, japoński,
arabski).

Szczegółowe informacje dotyczące kursów
uzyskać można w siedzibie CSiC przy ul.
Garbary 3 G, pok. 25, a także na stronie
www.certyfikaty.wsg.byd.pl i pod nr tel. 052
348 – 23 – 53
Serdecznie zapraszamy!
Lucyna Grzesiak

Nowy zawód:

rzeczoznawca zamówień publicznych
Studia podyplomowe to nie tylko podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uzupełnianie i aktualizacja wiedzy, nabytej podczas studiów licencjackich, inżynierskich
lub magisterskich. To także szansa na
przekwalifikowanie się, a nawet zmianę
zawodu.
Studium Podyplomowe WSG utrzymuje
stałe kontakty z praktyką gospodarczą,
realizuje badania potrzeb rynku pracy,
dzięki czemu stale poszerzana oferta
programowa pozwala zdobyć lub pogłębić wiedzę w najbardziej poszukiwanych
przez pracodawców obszarach. Przykładem jest propozycja studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych
organizowanych we współpracy z Polskim Związkiem Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.
Zamówienia publiczne, jako metoda wykorzystania środków finansowych w sposób najkorzystniejszy, wymagają wszechstronnej
wiedzy
interdyscyplinarnej.

Ponieważ realizacja wydatków według
procedur ustanowionych prawem wymaga respektowania bardzo skomplikowanych zasad - pod rygorem skutków naruszenia przepisów prawa - niezbędne staje
się przygotowanie grupy specjalistów o
wysokim poziomie kwalifikacji, aby pomóc
podmiotom gospodarczym.
Studia przeznaczone są
przede wszystkim dla pracowników
administracji
rządowej i samorządowej
oraz innych instytucji i podmiotów
gospodarczych,
które obowiązuje ustawa o
zamówieniach publicznych.
Mogą one zainteresować
również osoby pragnące
zdobyć nowy, ciekawy i
poszukiwany zawód – rzeczoznawca zamówień publicznych.
Program studium jest stwo14

rzony na miarę wyzwań okresu po akcesji
do UE i zapewnia praktyce gospodarczej
wysoko kwalifikowanych profesjonalistów
do dysponowania funduszami w zgodności z powszechnie obowiązującymi procedurami.
Marzena Bogdanowicz

CUDA NATURY
NA KONTYNETACH

wa Kujawskiego.
Finał turnieju odbył się w
największej auli
WSG w dniu
20.01.2006.
Nad prawidłowym przebiegiem
turnieju
czuwało jury w składzie: prof. zw. dr hab.
Wiesław Maik (przewodniczący), prof. dr
Zdzisław Preisner i mgr Tomasz Kądziorski (sekretarz). Turniej prowadził autor
pytań prof. dr Zdzisław Preisner, prof.
WSG.
Najlepszy wynik 25 punktów uzyskał
przygotowany przez nauczyciela geografii mgr. Zbigniewa Zygorę zespół z II
LO w Inowrocławiu w składzie: Weronika
Kozłowska, Tomasz Pikuła i Krzysztof
Sławek. Na drugim miejscu z 24 punktami

Turniej wiedzy geograficznej
dla uczniów szkół średnich

W styczniu 2006 r. z inicjatywy
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w
Bydgoszczy zorganizowano dla uczniów
szkół średnich województwa kujawsko–pomorskiego turniej wiedzy pt. „Cuda
natury na kontynentach”.
Do eliminacji przystąpiło 57 trzyosobowych zespołów z liceów ogólnokształcących, plastycznych, techników z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Radziejowa,
Inowrocławia, Nakła n/Notecią, Brodnicy,
Chełmna, Świecia, Chojnic i Aleksandro-
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prelegent poświęcił zagadnieniu „ja-cielesne”, czyli doświadczeniom (wrażeniom)
uzyskiwanym przez ciało człowieka. Składa się na nie przedstawieniowe ja-cielesne, przeżyciowe ja-cielesne, rozwojowe
ja-cielesne oraz normatywno-społeczne
ja-cielesne. Przy okazji profesor opowiedział kilka bardzo ciekawych anegdot ze
swoich naukowych doświadczeń (szczególnie z pracy z osobami niepełnosprawnymi), przedstawił także opisy badań innych znanych naukowców. Niektóre z tych
przykładów wywoływały uśmiechy
na sali, inne zaniepokojenie, a nawet przerażenie. Szczególnie ciekawe było zagadnienie fantomowych
kończyn (czyli kończyn utraconych,
które się jednak w dalszym ciągu
czuje).
Najbardziej emocjonalny
temat pozostał na koniec wykładu.
Prof. Kowalik przedstawił prognozy ewolucji psychologii cielesności.
Jego zdaniem już teraz widać zmiany: kult ciała, tego co materialne,
zaczął przeważać nad panowaniem
umysłu. Rośnie społeczeństwo, które nad wiedzę przedkłada wygląd
zewnętrzny, zarówno zdrowe ciało,
jak i dobre ubranie. Profesor prognozuje, że psychologia cielesności
zajmować się będzie, jeszcze bardziej niż dziś, problemami związanymi z modyfikacjami, ulepszaniem
ciała, a wręcz tworzeniem nowego,
sztucznego.
Profesor nie pominął również zagadnienia wirtualnej cielesności, czyli tworzenia swojego
fizycznego wyobrażenia w Interne-

STUDENCKIM

cielesności

prof. dr hab. Stanisław Kowalik

W styczniu 2006 roku, w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy rozpoczęto cykl wykładów popularno-naukowych
„Społeczeństwo – Gospodarka – Kultura”.
Na spotkaniu inauguracyjnym zaproszeni
goście oraz studenci mieli możliwość wysłuchać prelekcji prof. dr. hab. Stanisława
Kowalika pt. „Wokół psychologii cielesności”.
Prof. Stanisław Kowalik, którego
zainteresowania badawcze skupiają się
głównie na psychologii i socjologii, jest w
świecie nauki uznaną osobą. Wystarczy
wymienić liczby: 35 lat pracy, 3 autorskie
książki, 10 książek we współredakcji,
150 rozdziałów w monografiach i pracach
naukowych. Dodatkowo współpraca z
8 redakcjami prasowymi (prasa naukowa,
medyczna).
Profesor rozpoczął wykład od
przedstawienia głównych problemów łączących się z psychologią cielesności.
Wyjaśniło to w znaczny sposób, szczególnie laikom, tematykę spotkania. Podawał przykłady problemów z oddawaniem
swoich organów do przeszczepów, jak i
oporem przed ich przyjmowaniem, gdyż
w obydwu przypadkach, bez względu na
obiektywne zalety takich rozwiązań, naruszana jest nasza cielesność. Podobne
problemy „z wczuciem” się w swoje ciało,
mają osoby niepełnosprawne lub też dotknięte takimi chorobami jak anoreksja czy
bulimia.
Następnie profesor zaprezentował bardzo skrótową historię psychologii
cielesności zarówno w ujęciu filozoficznym, medycznym, jak i psychologicznym.
Szczególnie interesujący był opis, w jaki
sposób, dzięki doświadczeniom na sobie,
Henry Head udowodnił i przedstawił teorię
podwójnego unerwienia.
Dużo czasu w trakcie wykładu

uplasował się zespół z I LO w Brodnicy, zaś miejsce trzecie z 21 punktami zajęła drużyna z III LO w Bydgoszczy. Miejsce czwarte przypadło
drugiemu zespołowi z III LO w Bydgoszczy, a piąte VIII LO w Toruniu.
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali
dyplomy, nagrody rzeczowe i książkowe. Członkowie drużyny zwycięskiej otrzymali nagrody specjalne w
postaci dyktafonu cyfrowego oraz
indeksu na studia geograficzne w
WSG wraz z bezpłatnym pierwszym
semestrem nauki. Zdecydowanie
najlepszym uczestnikiem turnieju
był uczeń I LO w Brodnicy Paweł
Matulewski, który otrzymał od prowadzącego finał prof. dr. Zdzisława
Preisnera przez niego ufundowaną
nagrodę w postaci kilku autorskich
zeszytów geograficznych „Świat w
pigułce”.

KONKURS GEOGRAFICZNY

Wokół psychologii

cie. Pojawia się pytanie, czy pasuje
do tego wciąż słowo „cielesność”?
Forma wykładu (z niedomówieniami) zmusiła słuchaczy do własnych przemyśleń i refleksji. Mówiąc
językiem prostym, pozbawionym
niezrozumiałych, naukowych terminów, korzystając z mniej lub bardziej
luźnych anegdot, profesor Kowalik
w ciekawy sposób naszkicował obraz psychologii cielesności zarówno
współczesnej, jak i przeszłej i przyszłej. Osoby najbardziej zainteresowane mogły zadawać pytania i z tej
możliwości oczywiście skorzystały.
Natomiast studentka socjologii, jako
szczęśliwa zwyciężczyni loterii, mogła odejść z książką pana profesora.
Bartek Grubich

był doskonały czas na bliższe zapoznanie
się z międzynarodowymi składami zespołów.
Program warsztatów przewidywał również zwiedzanie Florencji. Pierwszego
dnia byliśmy w Palazzo Pitti. Obecnie w
pałacu i w pawilonach wielkiego Giardino di Boboli (ogrody Boboli) mieści się 8
muzeów, m.in. Galeria Palatina ze zbiorami Rafaela, Tycjana, Rubensa, Galleria
d’Arte Moderna - zbiory przedstawiające
sztukę od połowy XVIII w. do 1945 r.,
Museo degli Argenti – muzeum rzemiosła artystycznego, Galleria del Costume
(przedstawiająca wzorce mody do czasów
współczesnych) i Museo delle Porcellane
– muzeum porcelany. Kolejnego dnia zaprowadzono nas do Museo di San Marco,
w którym przedstawione jest malarstwo
religijne wczesnego renesansu. Dziełami
Fra Angelico ozdobionych jest ponad 40
cel zakonnych. Malowidła te przedstawiają narodziny, śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa. Z muzeum jest już kilka kroków do Galleria Dell’ Accademia, w której
największą ponadczasową atrakcją jest
przepiękny Dawid dłuta Michała Anioła.
Z niecierpliwością czekaliśmy na kolejny
dzień. W planie była wizyta w Museo Nazionale del Bargello, gdzie zgromadzone
są dzieła rzeźbiarskie i malarskie, a także
rękodzieła. Kolejnym krokiem tego dnia
była niesamowita Galleria degli Uffizi, w
której przechowywane są najwspanialsze
zbiory sztuki włoskiej, m. in. Wiosna i Narodziny Wenus Botticellego, a także dzieła takich artystów jak Leonardo da Vinci,
Michał Anioł, Carraviaggio, Rubens, Van
Dyck, Tintoretti, Rembrant, Goya i wielu
innych.
W naszym wolnym czasie mieliśmy niepowtarzalną okazję zwiedzać Florencję,
poczuć jej tempo życia, odkryć we Włochach niesamowite pokłady pozytywnej
energii i sympatii dla turystów. Jednakże
pamiętaliśmy, że naszym głównym celem

Krojenie tortu przyjaźni

WSPÓŁPRACA

Od kilku już lat studenci naszej
Uczelni biorą udział w międzynarodowych warsztatach, organizowanych przez Fundację Romualdo Del
Bianco we Florencji. W tym roku, po
raz pierwszy nam, studentom Turystyki i Rekreacji towarzyszyli koledzy z Architektury i Urbanistyki, a
opiekowała się nami Dominika Muszyńska, wykładowca TiR.
We Florencji spotkaliśmy się ze
studentami z Białorusi (Belarusan
State University), Litwy (Uniwersytet
Mykolasa Romerisa), Ukrainy (Państwowy Odeski Uniwersytet Ekonomiczny) oraz Czech (Vysoka Skola
Polytechnicka Jihlava).
Tematem tegorocznych warsztatów
była „Międzynarodowa turystyka
młodzieżowa w dobie globalnego terroryzmu: 500 dni po tragedii w Biesłanie”
(„International Youth Tourism in the Age of
Global Terrorism: 500 Days After Beslan
Tragedy”).
W pierwszej części warsztatów każda z
drużyn przedstawiła prezentację, jaką
przygotowywała przed przyjazdem do
Florencji. Prezentacje dotyczyły tematyki
terroryzmu, mówiły o tragicznych skutkach, jakie wywołują przejawy agresji na
bezbronne kraje, nie omijały także sprawy mordu dzieci Biesłanu. Obejmowały również sferę turystyki, w kontekście
wpływu ataków terrorystycznych na ruch
turystyczny na świecie i na turystykę w
miastach zamieszkania zaproszonych
studentów.
Pod koniec spotkania zostaliśmy podzieleni na 5 międzynarodowych zespołów, w
których mieliśmy pracować przez najbliższe dni, by spróbować stworzyć skuteczną strategię walki przeciwko terroryzmowi. Tego dnia czekało nas jeszcze Global
Village Party, impreza, na której mieliśmy
okazję zaprezentować swoje narodowe
stroje, kuchnię, trunki, ogólnie kulturę. I to
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Ogrody Boboli

ZAGRANICZNA

Po raz czwarty
we FLORENCJI

w tym zachwycającym mieście była próba
obmyślenia strategii walki z terrorem na
świecie. Walka ta przede wszystkim polegałaby na jednoczeniu wszystkich krajów,
wszystkich nacji, wszystkich religii, ludzi
różniących się od siebie pod wieloma
względami. Każda z międzynarodowych
drużyn obmyśliła swój własny sposób na
osiągnięcie tego celu.
W piątkowy wieczór mieliśmy możliwość
zaprezentowania naszej pięciodniowej
pracy. Drużyna pierwsza uświadomiła
słuchaczom, jakie cechy mają pośredni
wpływ na ludzi, którzy oddają się podłym
czynom wobec ludzkości. Wymieniano tu
m.in.: zło, ubóstwo, chciwość, brak zrozumienia i tolerancji, nacjonalizm, przeciwstawiając im cechy, którymi powinien
charakteryzować się świat, czyli dobro,
zrozumienie, tolerancja, uczciwość i wiele innych. Kolejna drużyna przedstawiła
nam sytuację, jak reaguje florencki sklepikarz w momencie, gdy zamaskowana
postać pozostawia w jego sklepie podejrzany pakunek. Ta drużyna skupiła się na
temacie uchronienia Florencji przed atakami terrorystycznymi. Inni koledzy wkładali w skrzynki na listy ulotki na temat tragedii w Biesłanie i następnego dnia badali
świadomość mieszkańców o tej tragedii.
Czwarta drużyna wysłała zbiorowy list
do Papieża Benedykta XVI z podpisami
wszystkich uczestników warsztatów. List
mówił o tym, że młodzież również ma
świadomość zagrożenia na świecie, i że
z całego serca wspiera apel pokoju Papieża, by zaprzestano masowej agresji
na świecie. Kolejna drużyna namalowała
olbrzymi plakat z napisem „Stop Terroryzmowi” i zbierała na nim podpisy mieszkańców Florencji. Prezentacja ostatniej
drużyny była niemalże teatrem, przedstawiającym zamaskowane postacie jako
ciemne strony charakteru. Bijące od nich
zło przestało istnieć w momencie, gdy
maski zostały zdjęte, gdy postacie przejrzały na oczy.
Zwycięska drużyna, do której należała
Dominika Hoffmann, w nagrodę otrzymała
vouchery na kilkudniowy pobyt w wybranym hotelu sieci Vivahotels we Florencji.
		
Paulina Flinik

Strategia rozwoju
turystyki dla Chełmna

Więzienie...
Sztuka...
Nadzieja...
Wolność...
Bili, kradli, nawet zabijali. Dziś za to odsiadują wyroki. Ale niektórzy próbują uciec z
tego złego świata. W więziennej celi piszą,
rzeźbią, malują, tworzą teatralne spektakle.
W Muzeum Fotografii przy WSG mieliśmy
okazję podziwiać prace, które powstały za
kratami. Wystawa „Harmonia sztuki - harmonia świata” to jedyna taka inicjatywa w

FRANCUSKIE
STUDIA

Europie. Jest ona efektem specjalnego
programu artystyczno-edukacyjnego wspierającego działalność resocjalizacyjną w
zakładach penitencjarnych województwa
kujawsko-pomorskiego, w ramach którego
zrealizowano dwa projekty:
- warsztaty artystyczno-edukacyjne „Wyspy
wyobraźni” w zakładach penitencjarnych województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 r.
- 14. Ogólnopolski Konkurs Twórczości Więziennej Bydgoszcz 2005 pod nazwą „Szukając Jego Śladów”, poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II, największego Polaka i
autorytetu naszych czasów.
Program powstał i jest realizowany w ramach
porozumienia o współpracy kulturalnej podpisanego w styczniu 2005 r. pomiędzy bydgoską delegaturą Polskiego Stowarzyszenia
Edukacji Plastycznej i Aresztem Śledczym
w Bydgoszczy, a realizują go znani artyści
i literaci regionu
kujawsko-pomorskiego.
Autorami projektu
są Henryk Narewski i Grzegorz Pleszyński.
Celem programu
jest
wspieranie
działalności
resocjalizacyjnej
prowadzonej
w
zakładach
penitencjarnych
na
terenie województwa
kujawsko-pomorskiego
poprzez wykorzystanie wychowaw17

czych, kształcących i terapeutycznych
walorów kultury i sztuki. Programem
objęto około pięciuset osadzonych w
trzydziestu czterech zakładach penitencjarnych w całym kraju, w tym
około czterystu w zakładach karnych i
aresztach śledczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Podczas wystawy została zaprezentowana dokumentacja filmowa oraz
fotograficzna z warsztatów.
Wystawa zainicjowała współpracę
między WSG a organizatorami projektu. W przyszłym roku akademickim
na kierunku socjologia uruchomiona
zostanie nowa specjalność „Resocjalizacja”, więc studenci tej specjalności
będą mogli w przyszłości włączyć się
jako wolontariusze do podobnych akcji.

K U LT U R A L N E

Studenci studiów MASTER już pod koniec stycznia 2006 r. rozpoczęli II semestr
nauki. Pierwszym wykładowcą z partnerskiego Uniwersytetu „Le Mirail” w Tuluzie,
który przyjechał poprowadzić zajęcia, był
Philippe Godard, specjalista z zakresu
rozwoju lokalnego. Dla niego była to już
siódma wizyta w naszej Uczelni.
Zajęcia prowadzone przez francuskiego
wykładowcę, po raz kolejny już, przybrały niezwykle interesującą formę, której
efektem końcowym ma być opracowanie
i przedstawienie władzom miasta, gminy
i powiatu Chełmno, „Strategii rozwoju tu-

MASTER 1, a na jej
bazie część strategiczną opracowywać będą
studenci MASTER 2.
W tym celu, obie grupy
musiały jeszcze
wyzwanie dla studentów MASTER będą
raz spotkać się z władzami miasta i przedrystyki”.
Pierwsze zajęcia odbyły się w Urzędzie siębiorcami, przeprowadzić ankiety,
Miasta Chełmna, 23 stycznia br. Studen- które pozwolą na określenie dotychci spotkali się z przedstawicielami władz czasowego wizerunku miasta oraz
miasta, gminy i powiatu, mającymi naj- pozycjonowania i segmentów dla
większy wpływ na rozwój turystyki. Obecni proponowanych produktów turyteż byli przedsiębiorcy (hotelarze, restau- stycznych miasta.
ratorzy...), którzy w istotny sposób kreują Zadanie to, choć na pewno niełatwe,
ofertę turystyczną Chełmna. Pierwszym pokazuje po raz kolejny, że studia
zadaniem studentów było, po wysłucha- MASTER realizowane w WSG, to
niu prezentacji, m.in. na temat oferowa- nie tylko teoria, ale przede wszystnych produktów turystycznych i ich pro- kim nauka stosowania jej w prakmocji, sytuacji społeczno-ekonomicznej tyce - podczas warsztatów symumiasta, polityki turystycznej, zadanie jak lacyjnych, a przede wszystkim podczas
największej liczby pytań pozwalających wykładów i ćwiczeń.
na oszacowanie wstępnej diagnostyki Prezentacja „Strategii” będzie miała
miejsce w Urzędzie Miasta Chełmna na
rozwoju turystyki.
Kolejne dni zajęć poświęcone zostały początku kwietnia. Jestem przekonana,
na analizę spotkania w Chełmnie i obja- że studenci MASTER wniosą wiele cieśnienia kolejnych kroków mających na kawych propozycji, które w przyszłości
celu przygotowanie „Strategii”. Za część pozwolą na przyciągnięcie do Chełmna
diagnostyczną odpowiadają studenci coraz większej liczby turystów.
Anna Marchlik

ŻYCIE

W ostatnim wydaniu „Kuriera” przedstawiłam relację z wyjazdu studentów
MASTER 2 do Tuluzy na
międzynarodowe warsztaty polegające na zarządzaniu wirtualnym przedsię- - kolejne
biorstwem turystycznym.
Tym razem studenci MASTER 1 oraz
MASTER 2 pracują wspólnie, w ramach
zajęć prowadzonych przez wykładowców
Uniwersytetu „Le Mirail ”w Tuluzie oraz
WSG: Philippe’a Godarda i Karola Słowińskiego, nad opracowaniem strategii
rozwoju turystyki Chełmna.

„Myślę, że to spotkanie nie było tylko „wypadkiem przy pracy” ludzi, którzy starają się
zrobić z nas trochę lepszych. To było spotkanie tych, którzy w znaczący sposób – przypomina mi się Wojna peloponeska Tukidydesa – zmieniają cel ludzkiej podróży. „
J.W. Zakład Karny w Koronowie
„Obecnie rzeźbię figurkę Matki Boskiej o wysokości ok. 30-40 cm. Jest ona prawie ukończona. Widział ją artysta-plastyk Grzegorz
Pleszyński, który był tutaj na warsztatach.
Pochwalił ją, a skoro mu się podobała, to
znaczy, że chyba umiem rzeźbić. Pochwała
mnie zawstydziła, ale też i dodała pewności
siebie”
D.D. Zakład Karny w Koronowie

KARIERA

LETNIE PRAKTYKI WYJAZDOWE

W kraju
Co roku nasi studenci mają możliwość odbyć praktyki w sezonie letnim w najatrakcyjniejszych miejscach i kurortach Polski.
W roku akademickim 2004/2005 skorzystało z nich 148 studentów. Najpopularniejszymi miejscami, do których wysyłała
ich Pracownia Praktyk Zawodowych, były
hotele, ośrodki wczasowe i pensjonaty w
Łebie, Mielnie, Unieściu, Dąbkach, Ustce,
Białowieży, Zwardoniu, Ustrzykach Górnych oraz w uczelnianym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym „Patria” w Tleniu.
Praktyki odbywane były także na terenie
Parków Narodowych, w nieskażonej ludzką ingerencją przyrodzie.

Za granicą
Jedną z misji naszej Pracowni jest umożliwianie studentom zdobywania cennych
kwalifikacji zawodowych za granicą. Takie kilkumiesięczne wyjazdy pozwalają

nie tylko wykorzystać
w praktyce nabytą
wiedzę
teoretyczną,
ale przede wszystkim
udoskonalić kompetencje językowe i spędzić
niezapomniane wakacje w najatrakcyjniejszych rejonach Europy.
W roku akademickim
2005/2006 ponad 150
studentów wyjechało
na praktyki za granicę.
W obecnym roku planujemy umożliwić taki
wyjazd jeszcze większej liczbie studentów.
Rozszerzona została
współpraca z campingami we Włoszech,
hotelami na Chalkidiki oraz we Francji i
Niemczech. Ponadto naszym studentom
proponujemy praktyki w Niemczech, Belgii, Anglii, na Kosie, na Cyprze, a także,
po raz pierwszy na wyspie Korfu i w Austrii.

Na targach
turystycznych
Od kilku już lat Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy uczestniczy w targach
turystycznych ITB w Berlinie. Stoisko
edukacyjne obsługiwane jest przez naszych pracowników i studentów. Studenci
wybierani są przez komisję, w skład której
wchodzą pracownicy Pracowni Praktyk
Zawodowych i Biura Współpracy z Zagranicą. Wymagana jest biegła znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego

Kalendarz
Instytutu Architektury i Urbanistyki WSG
Ukazał się kalendarz Instytutu Architektury i Urbanistyki WSG w Bydgoszczy, zawierający 12 prac najlepszych studentów II roku AiU oraz pracujących z nimi wykładowców wykonanych w technikach: ołówek, tusz, węgiel, pastel.
Prace wykładowców (mgr inż. arch. R. Lisiak, mgr sztuki M. Rosenthal-Sikora, dr
inż. arch. K. Borowski, mgr inż. arch. J. Wierzbowska) inspirowane są odmiennymi
kulturowo pejzażami. Rozpięte pomiędzy realizmem a abstrakcją pokazują indywidualność odbierania i czytania świata, przestrzeni - pejzażu. Nieco inne są prace
studentów. Powstałe w plenerze stały się indywidualną dokumentacją krajobrazu
Borów Tucholskich - Tlenia.
Rysunki, czasem szybkie, pobieżne, innym razem szczegółowe, studyjne ukazują źródło inspiracji, jakim jest pejzaż, od niezmierzonych przestrzeni po niewielki
fragment, detal.
Odnajdziemy tam gęste bory, bogaty starodrzew, kwieciste, świetliste łąki, rwące,
pulsujące strumienie i mieniące się tafle wody, które pochłonęły cienie. Kompozycje zamknięte i otwarte. Dynamiczne i statyczne. Przestrzenie mroczne i świetliste.
Kalendarze są dostępne w sprzedaży w punkcie ksero. Dochód z ich sprzedaży
zasili budżet Samorządu Studenckiego.
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oraz praktyka w obsłudze targów krajowych lub imprez uczelnianych. Obsługa
stoiska jest dla studentów szczególnym
wyróżnieniem, gdyż WSG była dotąd jedyną uczelnią z Polski obecną na Targach
i zawsze odwiedzało ją wielu gości z kraju
i zagranicy. Tam właśnie nawiązane zostały kontakty z Uczelniami z Heilbronn
i Stralsundzie oraz z menedżerami hoteli we Francji, Niemczech i innych, którzy
przyjmują naszych studentów na praktyki
wakacyjne. Mimo bogatej już oferty praktyk zagranicznych, chcemy w tym roku w
Berlinie znaleźć nowe kontakty, m.in. w
Wielkiej Brytanii.

Sieć hotelowa
„Vacanciel”
partnerem WSG
Pracownia Praktyk Zawodowych WSG zawarła umowę z francuską siecią hotelową
„Vacanciel” dotyczącą wakacyjnych praktyk i staży dla studentów naszej Uczelni.
Na mocy umowy, od maja do września
2006, kilkudziesięciu naszych studentów będzie mogło wyjechać do ponad 20
hoteli sieci „Vacanciel” znajdujących się
w najatrakcyjniejszych turystycznie rejonach Francji.
Współpraca z siecią zapoczątkowana została już cztery lata temu. Do tej pory jednak mogło z niej skorzystać rocznie zaledwie kilku studentów. Pochlebna opinia
o studentach WSG, którzy wyjeżdżali do
„Vacanciela” sprawiła, że dyrekcja generalna sieci postanowiła rozszerzyć zakres
współpracy z naszą Uczelnią.
Anna Marchlik, Krystian Lewandowski

K U LT U R A L N E
ŻYCIE

Swego czasu pewien nauczyciel w maleńkiej szkockiej mieścinie wyraził opinię
o jednym ze swoich uczniów: „robi szybkie postępy w czytaniu, sztukę pisania
opanował zaś w stopniu ledwie zadowalającym”. Nie wiedział, że mówi tak o
przyszłym szkockim bardzie, Robercie
Burnsie.
Burns urodził się w 1759 roku w Alloway
w hrabstwie Ayrshire w rodzinie Williama
Burness’a, ubogiego dzierżawcy ziemskiego i Agnes Broun. Był najstarszym
spośród siedmiorga rodzeństwa. Młodość
spędził pracując na farmie ojca. Pomimo
ubóstwa był niesłychanie oczytany, a to
dzięki ojcu, który sprowadził do domu
nauczyciela dla niego i jego młodszego
brata Gilberta. W wieku 15 lat spadły na
Roberta obowiązki gospodarza farmy, co
sprawiło, że zaczął pisać, jak sam potem
mówił, „dla chwili wytchnienia od trudów
życia na wsi”. W tym młodym wieku napisał swój pierwszy wiersz, „My Handsome
Neil”, będący odą do tego, co cenił sobie
w życiu najbardziej - whisky i kobiet. Miał
do tych ostatnich dużą słabość - zanotował kilka nieszczęśliwych wypadków w
miłości (co zaowocowało kilkoma dziećmi z nieprawego łoża, w tym bliźniętami
z Jean Armour kobietą, która później została jego żoną). Marzył mu się również
wyjazd do cieplejszych i bardziej słonecznych niż Szkocja Indii Zachodnich.
Jednak w kluczowym momencie ukazał
się drukiem jego pierwszy zbiór wierszy
„Poems - Chiefly in the Scottish Dialect Kilmarnock Edition” (wybór poezji poświęconych głównie nieszczęśliwej miłości),
zdobywając szeroki rozgłos i przychylne
przyjęcie czytelników. To, w połączeniu
ze szkocką dumą, skłoniło Burnsa do pozostania w kraju. Jeździł wzdłuż i wszerz
Szkocji, osiedlając się w końcu w Edynburgu, gdzie dołączył do śmietanki artystycznej miasta, stając się znanym wśród

Friends of Perth Vocal

Wieczór poezji szkockiej
palestry jako „Ploughman Poet”, czyli
mniej więcej „poeta - rolnik”. W przeciągu dosłownie kilku tygodni przekształcił
się z miejscowego poety w wieszcza narodowego. Został największym poetą w
Edynburgu, dzięki czemu uzyskał zgodę
na poślubienie Jean Armour. Sława nie
przyniosła mu jednak bogactwa, więc dla
uzupełnienia skromnych dochodów zaczął pracować jako poborca podatkowy.
Nie przestał jednak pisać, zamieszczając
swe wiersze między innymi w „Scot’s Musical Museum” Jamesa Johnstona i „Select Collection of Original Scottish Airs”
George Thomsona.
Do dzisiaj zachowało się ponad 400 pieśni Burnsa.
W ostatnim roku życia napisał swoje
największe dzieła - The Lea Rig, Tam
O’Shanter i A Red, Red Rose. Robert
Burns zmarł w wieku 37 lat na chorobę
serca wywołaną prawdopodobnie ciężką pracą w młodości. W dniu jego
śmierci żona Jean wydała na świat
ostatniego syna, Maxwella.

Bob Duguid wykonuje pieśń Ae Fond kiss

W rocznicę urodzin Burnsa, 25
stycznia, prawdziwy Szkot, zarówno
w domu jak i na emigracji, czci jego
pamięć uroczystą kolacją, na której wysławia się haggis, tradycyjną
szkocką potrawę (lepiej nie wiedzieć
z czego jest zrobiona, ale smakuje
dobrze), kobiety i whisky. Jest to jeden z trwałych elementów szkockiej
dumy narodowej.
Podobny szkocki wieczór postanowiła również zorganizować Katedra
Kulturoznawstwa WSG przy udziale
Grupy Teatralnej „Suplement”. Na
zaproszenie Jana Karola Słowińskiego, wykładowcy WSG i prezesa Towarzystwa Przyjaciół Miasta
Perth, Bydgoszcz odwiedzili przyjaciele Bydgoszczy z Perth, w tym
dwóch radnych tego miasta. Spo19

tkanie odbyło się 4 lutego 2006 r.
Wieczór rozpoczął występ chóru Towarzystwa Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w
Bydgoszczy pod nazwą Friends of Perth
Vocal Ensamble pod kierunkiem Mariusza Kończala, którego członkowie zaprezentowali kilka utworów m.in. „Amazing
Grace”. Wykonanie utworu naprawdę
wzruszyło naszych szkockich gości – któryś z nich powiedział, że było to jedno z
lepszych wykonań, jakie słyszał. Bardzo
miłym akcentem ze strony chórzystów
została zaskoczona Christine Robertson, sekretarz Stowarzyszenia Friends of
Bydgoszcz, którą podczas wykonywania
znanego utworu Beatlesów, „Yesterday”
obdarowano biało-czerwonymi różami.
Prezentację utworów poetyckich poprzedził fragment filmu „Katedra”, wprowadzającego w mroczną, ale jednocześnie
magiczną atmosferę. Członkowie Grupy
Teatralnej Suplement zaprezentowali
w języku polskim i angielskim wybrane
utwory Roberta Burnsa. Opiekun Studenckiego Koła Teatralnego Suplement,
Bogna Blachowska-Wojciechowska wraz
z młodymi aktorami zadbała o świetną
scenerię - wiersze recytowane były w
blasku świec z podkładem muzyki z filmu
„Brave heart”.
Ostatnim punktem programu była recytacja wierszy w wykonaniu naszych szkockich gości.
Zaprezentowali m.in. utwór pt. „Do Hagisa”, który jest przede wszystkim recytowany podczas „Hogmanay”, czyli Nowego
Roku. Wiersze mówione były w specyficznym szkockim dialekcie, dla przeciętnego
amatora języka angielskiego bardzo trudno zrozumiałym, dlatego też dla uczestników wieczoru przygotowane były teksty w
języku szkockim i angielskim.
Imprezę zwieńczyła wspólna fotografia,
a następnie kolacja w „Karczmie Młyńskiej”.
Joanna Petrycyn

PORADY

Skoncentrujmy się

Koncentracja - odwieczny problem
studiujących, uczących się, a nawet
nauczających. Jakże często słyszymy na zajęciach: „Nie mogę się dzisiaj skupić.” Co zrobić, kiedy chce
nam się spać, kawa nie pomaga,
a przed nami jeszcze kilka godzin
ćwiczeń czy wykładów? W poszukiwaniu metod innych niż leki czy napoje
energetyczne posurfowałam w Internecie, poczytałam różne publikacje oraz
zajrzałam do kilku książek, które otrzymałam jeszcze za czasów studenckich,
uczestnicząc w kursie szybkiego czytania
i efektywnej nauki.
Po tej lekturze doszłam do wniosku, że
przy odrobinie dobrej woli sami jesteśmy
sobie w stanie pomóc w poprawie koncentracji i podniesieniu sprawności działania
naszego mózgu, zwłaszcza że w czasie
długotrwałych wykładów – obojętnie czy
je prowadzimy, czy w nich uczestniczymy
– zawsze może dopaść nas znudzenie.
Poniżej zamieszczam kilka ćwiczeń, które w łatwy sposób pomogą nam odzyskać
siły do dalszego funkcjonowania w pracy
i szkole. Niektóre z nich wykonywałam na
zajęciach ze studentami i okazywały się
one zaskakująco proste.
Ćwiczenie 1
Na kartce papieru – białej, bez kratek i
linijek – rysujemy pośrodku dużą czarną
kropkę (wielkości, powiedzmy, monety
pięciozłotowej). Odsuwamy kartkę od
oczu i przez kilka minut wpatrujemy się
w czarna kropkę nie odwracając wzroku.
Wokół kropki zaczyna nam się pojawiać
jasna obwódka. To normalne. Powtarzamy ćwiczenie 2-3 razy. Pomaga nam ono
utrzymać wzrok w jednym miejscu, a tym
samym zmusić nasz mózg do koncentracji i skupienia.

wyciągniętymi ku górze (dłonie skierowane do wewnątrz). Należy zamknąć oczy,
napiąć ciało i przez 2-3 minuty utrzymać
równowagę. Mistrzowie potrafią to robić
na jednej nodze, ale proponuję zacząć od
dwóch.

psychiatrów.
Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt.
Koncentracja to nic innego jak panowanie nad sobą – a kto ma najlepszą władzę
nad swoim ciałem? Oczywiście sportowcy. Wniosek z tego – należy uprawiać
sporty. Nie sugeruję jednak, aby wszyscy
od razu wzięli się za narciarstwo wyczynowe...
Ćwiczenie 5
...proponuję tylko trochę ruchu. Na zajęciach z szybkiego czytania i efektywnej
nauki, w przerwach po wykonaniu bardzo trudnych, wymagających ogromnego skupienia zadań, kursanci skaczą na
skakance, uczą się żonglerki (wcale nie
jest taka trudna, a doskonale poprawia
koncentrację i koordynację), wykonują
proste ćwiczenia gimnastyczne, np. skłony i przysiady.
Jednym słowem - energiczny spacer do
pracy, pokonanie choćby kilku przystanków piechotą to również świetne ćwiczenie na poprawę koncentracji.

Ćwiczenie 3
Koncentrację utrzymujemy dzięki synchronizacji pracy półkul mózgowych.
Można to spowodować, biorąc długopis
/ ołówek zarówno w prawą, jak i w lewą
dłoń, i kreśląc obiema na raz wzory geometryczne na kartce. Nauczyciel może to
zrobić na tablicy, przed zajęciami. Takie
działanie świetnie pobudza pracę obu
półkul.
Ćwiczenie 4
Wpatrywanie się przez 5 minut w przedstawiony poniżej symbol (tzw. mandala)
poprawia koncentrację i samopoczucie.
Nad właściwościami mandali pracował
m.in. Z. Freud, a jej moc terapeutyczna
potwierdzana jest przez współczesnych

Jak widać z powyższego – bardzo łatwo
pomóc sobie samemu w odzyskaniu skupienia. Proponuję spróbować, zwłaszcza
w czasie sesji, która jest czasem wzmożonego wysiłku umysłowego zarówno dla
zdających egzaminy jak i dla sprawdzających je. Powodzenia!
Magdalena Kaleta-Kuzińska
W powyższym artykule wykorzystano:
Tony Buzan „ Podręcznik szybkiego czytania”; RAVI, 1999; Tony Buzan „Pamięć
na zawołanie”; RAVI, 1997; Materiały
treningowe ‘Akademii Nauki’ Warszawa
(www.akn.pl); „Dieta dla mózgu” Tygodnik WPROST, Nr 1205; www.polki.pl;
www.szybka.nauka.pl; www.psychlab.pl;

To nie jest
trudne!

Ćwiczenie 2
Jogini wierzą, że medytując w pozycji
drzewa, zyskujemy symetrię ciała i wewnętrzny spokój. Dlatego ćwiczenie polega na staniu prosto, z rękami mocno
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Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki założyli rękawice i rekreacyjnie uprawiają
szermierkę na pięści.
Już w latach 80. Jerzy Kulej, jeden z najlepszych pięściarzy w historii polskiego
boksu, dwukrotny mistrz olimpijski (Tokio,
Meksyk) nauczał studentów tajników boksu na renomowanym angielskim Oxfordzie. - W przyszłości mogą zasilić wojskowe jednostki, orientując się, na czym
polega sztuka samoobrony – tłumaczył
wówczas dziennikarzom Jerzy Kulej. Mają doskonałe przygotowanie motorycz-

ne. A z takich grup na Zachodzie wywodzą się późniejsi medaliści olimpijscy jak
na przykład amerykański marynarz Maynard. Dzisiaj nie wiem i nie mam pojęcia,
czy w ogóle w naszym kraju kiedyś taki
pomysł wejdzie w życie.
W czasie studiów boks uprawiał także
inny złoty medalista olimpijski z Seulu,
wagi ciężkiej Ray Mercer.
Marzenia mistrza olimpijskiego wagi lekkopółśredniej się spełniły. Od kilku miesięcy rekreacyjnym pięściarstwem zaczęli
zajmować się studenci naszej Uczelni.

Klub Kibica Astorii Bydgoszcz
Przy Wyższej Szkole Gospodarki został
utworzony Klub Kibica koszykarskiej drużyny męskiej Astoria Bydgoszcz. Jego
członkowie postawili sobie za cel przygotowanie do profesjonalnego dopingu na
meczach koszykarzy Astorii Bydgoszcz.
Pomysłodawcą założenia klubu byli Filip
Sikora, kierownik Działu Rozwoju WSG
oraz Szymon Nowicki i Maciej
Pawlak z Pracowni Wychowania Fizycznego i Sportu.
Przewodniczącym Klubu został podpisany poniżej Bartosz Majchrzak. student I roku
USM.

Mamy również banner w barwach Astorii,
który zawsze umieszczamy przy naszym
sektorze. Jesteśmy sympatyczną grupą,
zapraszamy do nas wszystkich chętnych.
Wystarczy zadzwonić pod numer 0-697-032-300.
Każdy kibic jest mile widziany.
Bartosz Majchrzak

Do Klubu Kibica wstąpiło 39
osób, aktywnie w meczach
uczestniczy około 25 osób.
Spotykamy się zawsze przed
meczem przed Halą Łuczniczka, a następnie udajemy
się na nasz wydzielony sektor. Klub Kibica został wyposażony w szaliki Astorii oraz
koszulki, w jakich grają koszykarze w Dominet Basket Liga.
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Na Garbarach żacy biją bardzo mocno,
na szczęście ... tylko w worki.

- Zauważyliśmy, że jest zainteresowanie boksem, a nasi studenci chętnie przychodzą na treningi. W licznej grupie nie brakuje również pań
– wyjaśnia Maciej Mackiewicz, kierownik Pracowni WF i Sportu WSG.
Podczas zajęć (w semestrze zimowym odbywały się one we wtorki i
piątki) uczestnicy uderzają za pomocą
piąstkówek w worki i gruszki bokserskie.
Ćwiczą także technikę bez rękawic i w rękawicach.
- Oczywiście, zgodnie z przepisami lekarskimi, zabraniamy ostrych pojedynków.
Studenci mają jedynie poznawać podstawowe arkana pięściarskiej sztuki – dodaje
Mackiewicz. - Być może właśnie w tej grupie, trenującej boks będą w przyszłości
dobrzy instruktorzy, czy nawet sędziowie.
Młodzież jest chętna, nie możemy jej zabraniać inicjatyw, a o to przecież chodzi.
W działalność sekcji sportowych na Garbarach bardzo zaangażowany jest Samorząd Studencki. To dzięki osobom z
Samorządu powstają nowe sportowe
sekcje.
- Sam w Astorii uprawiałem boks. To promocja zdrowego stylu życia. Poza tym,
władze Uczelni są otwarte na nasze propozycje – kończy Janusz Kryszkiewicz,
założyciel sekcji bokserskiej, student I
roku USM.
Sławomir Ciara
Express Bydgoski

Zimowe szaleństwo
Styczniowe obozy dla studentów organizowane przez Pracownię WF i Sportu oraz PW
„Kolfer” w ramach przedmiotu „Obozy i turystyka kwalifikowana” cieszą się coraz większą
popularnością. Pamiętam jeden z pierwszych
zimowych wyjazdów, wtedy jeszcze Wyższej
Pomorskiej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa do
Zieleńca, na który wyjechała grupa czterdziestu osób… Jeden turnus, jeden autokar i na
tym koniec. Teraz czterdzieści osób zakwaterowanych było w jednym z trzech pensjonatów podczas jednego z trzech turnusów…
Obozy zimowe WSG w tym roku odbywały się
w Małym Cichym, gdzie do dyspozycji żaków
oddano najlepszy wyciąg narciarski 2005 oraz
w jednej z najwyżej położonych wsi w Polsce
– Zębie, w której można było zakochać się
po uszy przede wszystkim dzięki pięknym
krajobrazom tatrzańskich szczytów. Studenci
poza nauką i doskonaleniem jazdy na nartach i snowboardzie mogli uczestniczyć w tradycyjnym wieczornym kuligu zakończonym
grzańcem i kiełbasą. Były również wyjazdy na
zakopiańskie Krupówki i ognisko.
Osobom, którym nie udało się wyjechać na
obóz w styczniowym terminie, przypominamy,
że Uczelnia przygotowała jeszcze jeden dodatkowy turnus, który odbędzie się w marcu.
Zapraszamy!
		
Maciej Pawlak

KALENDARIUM

Florencji. Wzięli udział w
warsztatach „Międzynarodowa turystyka młodzieżowa w dobie globalnego terroryzmu: 500 dni
po tragedii w Biesłanie”. (szerzej str. 16)

21 stycznia 2006
Dzień Otwarty w WSG

12 stycznia 2006
Społeczeństwo – Gospodarka
– Kultura
W WSG rozpoczął się cykl wykładów popularno-naukowych Konwersatorium „Społeczeństwo-Gospodarka-Kultura”. Wykład
inauguracyjny pt. „Wokół psychologii cielesności” wygłosił prof. dr hab. Stanisław
Kowalik. (szerzej str. 15)

13 stycznia 2006
Czy Brytyjczycy będą odwiedzać
Bydgoszcz i Toruń?
Na to pytanie odpowiadał Jerzy Szegidewicz, dyrektor Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Londynie podczas
spotkania z branżą turystyczną, przedstawicielami świata kultury i nauki woj. kujawsko-pomorskiego, mediami i studentami
WSG. (szerzej str. 12)

Inowrocławiu. (szerzej str. 15)

17 stycznia2006
„Struktura, proces, czas”
To tytuł wystawy fotografii prof. dr. Zdzisława Preisnera, zorganizowanej w Galerii
nad Brdą. Autor zdjęć jest geografem i podróżnikiem, wykładowcą WSG. Podczas
75 podróży odwiedził ponad 100 krajów na
wszystkich zamieszkałych kontynentach.
W podróżach spędził łącznie 50 miesięcy,
przemierzył 300 tys. km na lądzie i 750
tys. km na wodzie. Jego ulubionym kontynentem jest Australia, którą odwiedził już
czterokrotnie. – Podróżuję, żeby zrozumieć przyrodę w jej rozmaitych aspektach.
– mówi prof. Preisner.- Interesują mnie
również obce kultury, zwłaszcza pozostałości po starych cywilizacjach.
Prof. Zdzisław Preisner jest członkiem
elitarnego stowarzyszenia The Explorers
Club, grupującego 3 tys. członków – podróżników i badaczy (w tym 23 Polaków).
Wydał wiele opracowań naukowych, podręczników geografii, prowadzi telewizyjne
programy edukacyjne. Wywiad z nim zamieściliśmy w 15. numerze Kuriera Uczelnianego.

Tym razem wcześniej niż zwykle Uczelnia
otworzyła swoje podwoje dla kandydatów
na studia. Na poszczególnych stoiskach
przedstawiciele 7 kierunków nauczania
udzielali informacji na temat programu
studiów, praktyk, możliwości rozwijania
kariery, warunków studiowania itp. Odbyły
się również spotkania z władzami Uczelni
oraz wykład „Enigma – kto wymyślił, a kto
złamał”.

23 stycznia 2006
Studenci Master dla Chełmna
Polscy studenci Master 1 i Master 2 Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie uczestniczyli
w spotkaniu z władzami i branżą turystyczną Chełmna. Zdobyte podczas rozmów
informacje wykorzystają do opracowania
strategii rozwoju turystyki w tym mieście.
(szerzej str. 17)

20 stycznia 2006
Cuda natury na kontynentach
15-22 stycznia 2006
Studenci WSG z wizytą we Florencji
Studenci Turystyki i Rekreacji oraz Architektury i Urbanistyki po raz czwarty byli
gośćmi Fundacji Romualdo Del Bianco we

W Uczelni odbył się konkurs wiedzy geograficznej dla uczniów szkół średnich, w
którym wzięło udział 57 drużyn ze szkół
średnich z woj. kujawsko-pomorskiego.
Do finału weszły ekipy z Inowrocławia,
Bydgoszczy, Torunia i Brodnicy. Po zaciętych bojach zwyciężyli uczniowie II LO w
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25 stycznia 2006
Mamy partnerów we Frankfurcie
nad Menem
Z wizytą w Instytucie Nauk Społecznych
Uniwersytetu J. W. Goethego we Frank-

furcie nad Menem przebywali doc. dr Lech
Zieliński, kierownik Centrum Współpracy z
Zagranicą oraz dr Marek Chamot, zastępca dyrektora Katedry Kulturoznawstwa
WSG. Rozmowy dotyczyły współpracy
obu szkół w ramach programu Sokrates-Erasmus, wspólnych projektów badawczych oraz organizacji międzynarodowej
konferencji naukowej „Narody sąsiadujące
w Europie. Wzajemnie postrzeganie a tożsamość narodowa w historii i teraźniejszości”, która odbędzie się w październiku br.
(szerzej str. 2-3)

czołowego poety szkockiego, w wykonaniu
Grupy Teatralnej Suplement przysłuchiwali
się goście z zaprzyjaźnionego z Bydgoszczą miasta Perth. (szerzej str. 19)

Pracownia Praktyk Zawodowych WSG zawarła umowę z francuską siecią hotelową
„Vacanciel” dotyczącą praktyk i staży dla
studentów naszej Uczelni. (szerzej str. 18)

1 lutego 2006
WSG w Malborku
WSG planuje utworzenie Wydziału Zamiejscowego WSG w Malborku, prowadzącego studia licencjackie oraz inżynierskie
w dziedzinach: systemy informatyczne
w zarządzaniu, logistyka i zarządzanie
transportem, gospodarka turystyczna, zarządzanie badaniami i inżynieria produkcji.
W podpisanym z władzami Malborku porozumieniu Uczelnia deklaruje również prowadzenie badań naukowych, inicjowanie
wydarzeń kulturalnych, propagowanie idei
sportu akademickiego itp.

4 lutego 2006
Wieczór poezji szkockiej
Katedra Kulturoznawstwa WSG oraz Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth w Bydgoszczy zorganizowały Wieczór poezji szkockiej. Prezentacji poezji Roberta Burnsa,

Zadzieraj nosa!
Jogini gotowi mnie za tę propozycję
pewnie odsądzić od czci i wiary. Medytacja w pozycji drzewa ma podładować w
nas symetrię ciała i wewnętrzny spokój.
Co zatem wspólnego ma z taką medytacją zadzieranie nosa?

7 lutego 2006
Geografia Świata

31 stycznia 2006
Na praktyki do Francji

Medytując w pozycji drzewa...

Z inicjatywy Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej WSG w Uczelni organizowane są spotkania z cyklu pt. „Geografia
Świata” dla nauczycieli geografii i uczniów
zainteresowanych problematyką geograficzną. Dotychczas odbyły się cztery wykłady: prof. dr. Zdzisława Preisnera „Wietrzenie i erozja rzeźbiarzami krajobrazu”,
mgr. Macieja Jasińskiego „Bornholm – wyspa zwana Majorką Bałtyku”, prof. zw. dr.
hab. Jana Szupryczyńskiego „Niebiańskie
góry Azji Centralnej – masyw Tien-Szan”
oraz prof. zw. dr. hab. Edwarda Wiśniewskiego „Islandia – wyspa ognia i lodu”.

12-17 lutego 2006
Tydzień filmu radzieckiego i rosyjskiego
Katedra Kulturoznawstwa WSG sprawowała patronat naukowy nad Tygodniem z
kinematografią radziecką i współczesnym
kinem rosyjskim, który odbywał się w Bydgoszczy w ramach 21. AFF-Ery Filmowej.

16 lutego 2006
„Chrześcijanie Bliskiego Wschodu
wczoraj i dziś”
To tytuł wykładu, który w ramach Konwersatorium „Społeczeństwo – Gospodarka – Kultura” wygłosił Michael Abdalla,
chrześcijanin obrządku syryjsko-ortodoksyjnego, pracownik Zakładu Hebraistyki
i Arameistyki w Katedrze Orientalistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to dziś już uczelnia, która pozwala
rozwinąć horyzonty myślowe. A te niezbędne są polskiej gospodarce. Niezależnie od tego, jaka władza jest u steru.
Horyzonty rozwijać można tylko wtedy,
gdy czuje się pod nogami twardy grunt.
Mocną bazę. W tej bazie coraz więcej
jest znanych nazwisk, naukowych autorytetów, ludzi z dorobkiem. Coraz więcej
też ludzi, którzy mają różne poglądy i nie
mają skrupułów, by tę odmienność głośno akcentować. To lepsze niż gderanie
po gabinetach zakładów i instytutów.
Ten mocny grunt daje wspomniane poczucie wewnętrznego spokoju. Ktoś, kto
jeszcze niedawno zastanawiał się czy
dobrze zrobił, że wybrał kierunek studiów w tej właśnie uczelni, nie musi się
dziś obawiać, że WSG to kolos na glinianych nogach, że to uczelnia, której jutro
jest niepewne.
A taka wizja dla każdej nowej uczelni,
zwłaszcza prywatnej, jest najważniejsza! Dopiero gdy jest, można pracować
nad szczegółami. Można wsłuchiwać się
w życzenia, żądania i oczekiwania tych,
którzy na niej już studiują, albo dopiero
studia rozpoczynają. I próbować tym
życzeniom i oczekiwaniom sprostać.
Nie wszystko od razu musi się udać.
Dobrze, żebyśmy o tym na co dzień pamiętali. I żebyśmy czasem za szybko nie
podcinali skrzydeł tym, którzy przyszłość
WSG widzą dziś wyłącznie w różowych
kolorach. Nie, wcale nie namawiam
do tego, by ich zagłaskać. Przypominam jedynie, że w uczelnianym kampusie znacznie łatwiej jest rozsiąść się
w ławce i biadolić. Że nie ma tego, że
chciałoby się to, że można by jeszcze...
Trudniej jest stawić czoła tym, którzy są
przekonani, że zawsze wszystko musi
się nie udać. Trudniej jest dostrzec, że
WSG to już dziś szkoła w Bydgoszczy
znana, że jeśli nie zawsze jeszcze trafia
w przysłowiową „dziesiątkę”, to na pewno szuka różnych sposobów, by do celu
trafić, no i że daje szansę zdobycia wiedzy nowoczesnej i przydatnej. Trudniej
więc zwyczajnie zadrzeć nosa właśnie z
tego powodu, że się tu studiuje. A tego
zadzierania bardziej dziś trzeba WSG
niż głaskania.
Medytator

