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 To rzeczywiście szczęśliwa liczba, bowiem 
od ubiegłorocznego Święta Uczelni zdarzyło się w 
jej życiu wiele dobrego. 
 Uczelnia obrała za patronkę Świętą Kró-
lową Jadwigę, przyjęła godło i sztandar. Powstał 
Ośrodek Transferu Informacji Europe Direct, dziś 
jeden z najlepszych wśród 24 ośrodków działają-
cych w Polsce. Wmurowany został kamień węgiel-
ny pod nowy budynek K, który po 10 miesiącach 
otworzył swe podwoje. WSG jako jedyna uczelnia 
w Bydgoszczy była organizatorem Ogólnopolskich 
Dni Nauki. Władze Uczelni odebrały na Zamku 
Królewskim w Warszawie ogólnopolską nagrodę 
za modernizację kampusu. Uczelnia była współ-
organizatorem obchodów 15-lecia Polskiej Izby 
Turystyki. Rozpoczęło się kształcenie na nowych 
kierunkach studiów: ekonomia, kulturoznawstwo 
i geografia. Uruchomiony został Zamiejscowy
Ośrodek Edukacyjny w Ełku na kierunku „turysty-
ka i rekreacja”. Odbyły się konferencje naukowe 
w dziedzinie socjologii, informatyki, gospodarki 
turystycznej, e-learningu i architektury. Studenci 
zostali wyróżnieni stypendiami Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu, Marszałka Województwa, 
Prezydenta Bydgoszczy. Zapadła również jedna z 
ważniejszych decyzji - o tworzeniu Wydziału Za-
miejscowego w Malborku, gdzie Uczelnia chciała-
by rozpocząć już od października br. kształcenie 
na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”.
 Ta lista nie wyczerpuje wszystkich osią-
gnięć, za które podczas uroczystej gali z okazji 
Święta Uczelni władze dziękowały pracownikom i 
przyjaciołom, honorując ich Statuetkami Wyższej 
Szkoły Gospodarki. 
 Siódme Święto Uczelni zbiegło się z nowy-
mi wydarzeniami w jej historii: otwarciem nowocze-
snych pracowni informatycznych i poświęceniem 
Budynku K, sześciokondygnacyjnego gmachu, 
w którym już dziś odbywają się zajęcia i funkcjo-
nuje hotel profesorski, a niebawem znajdzie swą 
siedzibę Wydział Społeczno-Ekonomiczny. Świę-
tu Uczelni towarzyszyły także obchody 1. urodzin 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i 
inauguracja działalności Studenckiego Forum Bu-
siness Centre Club przy WSG. Kropką nad „i” był 
wyjątkowo udany debiut Chóru Akademickiego 
WSG. 
 A ponieważ historia toczy się dalej, a dy-
namika Uczelni ciągle wzrasta, podczas obcho-
dów mówiono także o kolejnych ważnych krokach 
Uczelni: o wprowadzeniu nowych specjalności na-
uczania, uruchomieniu studiów magisterskich na 
„informatyce i ekonometrii”, o kształceniu w języku 
angielskim i rozwijaniu współpracy międzynarodo-
wej, wzmocnieniu współdziałania z gospodarką i 
samorządem województwa kujawsko-pomorskie-
go i miasta Bydgoszczy, o rozbudowie kampusu 
(modernizacja budynku L, budowa parkingu, hali 
sportowej, biblioteki i w perspektywie trzech lat 
centrum kongresowo-biznesowego).
- Aby udało się wykonać te kroki, musimy być 
uczelnią jeszcze lepiej zorganizowaną, współpra-
cującą z otoczeniem. Mam nadzieję, że z Bożą po-
mocą  powiedzie się nam – podsumował kanclerz 

Szczęśliwa 
siódemka

Prof. dr hab. inż. Jerzy Mischke na Seminarium „Rola szkolnictwa w gospodarce wolnorynkowej”

Poświęcenia Budynku K dokonał ks. dr Bronisław Kaczmarek, Wikariusz Generalny Diecezji Bydgoskiej

Doc. Małgorzata Szymańska-Sikora, Dyrektor Generalna WSG otwiera posiedzenie Konwentu i Senatu 
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Chór „Hasło” jak zawsze obecny w ważnych momentach Uczelni

Dyrektor Loży Bydgoskiej Business Centre Club Andrzej Matusewicz wręcza M. Barczakowi 
nominację na koordynatora studenckiego forum BCC przy WSG

Uroczysty obiad pracowników i studentów WSG

Uroczyste dzielenie tortu urodzinowego

Dyrektor PS KOLFER Danuta Grabiszewska wyróżniona przez władze Statuetką WSG

Chór Akademicki WSG zadebiutował śpiewająco

Założony przez studentów TiR zespół DUST OVER zagrał prawdziwie mocną muzykę

Do Karoliny Olechowskiej, wokalistki sekcji muzycznej dołączył Wojtek Kępiński
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rozmowa z doc. dr Aleksandrą Mre-
łą, dziekanem Wydziału Technolo-
gicznego WSG

- Kieruje Pani wybitnie męskim wydziałem. 
Jak się pracuje z wykładowcami i studenta-
mi, wśród których dominują panowie?
- Nie stanowi to dla mnie większego proble-
mu. Mam umysł matematyczny, bardziej chy-
ba zbliżony w działaniu do umysłu męskiego. 
Nasze rozmowy są bardzo konkretne. Zresz-
tą miałam dużo czasu, żeby do tego się przy-
zwyczaić – już w szkole średniej przewagę w 
klasie stanowili chłopcy, gdy podjęłam pierw-
szą pracę w Instytucie Matematyki, również 
trafiłam do męskiego grona.

- Na Wydział Technologiczny składają się 
Instytut Architektury i Urbanistyki oraz In-
stytut Informatyki Stosowanej. Z tą ostatnią 
dziedziną jest Pani związana od początku jej 
istnienia na naszej Uczelni…
- W 2001 roku w WPSTiH została utworzona 
specjalizacja informatyczna, rok później po-
wstała specjalność „Systemy informatyczne 
w zarządzaniu”, a potem kierunek: „Informa-
tyka i Ekonometria”. Rzeczywiście związa-
na jestem ze studiami informatycznymi od 
samego początku jako wykładowca, potem 
również jako prodziekan specjalności, a te-
raz dziekan wydziału. A wykładam matema-
tykę finansową i ubezpieczeniową, rachunek
prawdopodobieństwa, analizę matematycz-
ną oraz algebrę liniową.

- Studenci kształcą się obecnie na dwóch 
specjalnościach: „Systemy informatyczne w 
zarządzaniu” oraz „Teleinformatyka”.
- Teleinformatykę wprowadziliśmy do pro-
gramu na życzenie studentów. Wielu z nich 

chciałoby skoncentrować się na infor-
matycznej części studiów, a nie na eko-
nometrycznej.

- Nie lubią przedmiotów ekonomicz-
nych?
- Większość studentów nie lubi, ale też 
nie za bardzo zdaje sobie sprawę z ich 
znaczenia. Dziś w kraju nie potrzeba 
jest tylu programistów (nie mamy prze-
cież Doliny Krzemowej), co informaty-
ków z dobrym przygotowaniem w innej 
dziedzinie np. w ekonomii, potrafiących
adaptować programy informatyczne do 
potrzeb danej firmy. Nasi absolwenci
doceniają to, bo wielu z nich właśnie 
dzięki znajomości ekonomii dostało pro-
pozycję ciekawej pracy. 

- Wróćmy do Teleinformatyki…
 Studia na tej specjalności mają cha-
rakter bardziej techniczny i wymagają 
pewnych specyficznych umiejętności,
np. programistycznych lub manualnych 

w celu tworzenia pewnych układów mikro-
procesorowych, systemów analogowych itp. 
Trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem 
tytułu inżyniera.

- Są atrakcyjniejsze od studiów na specjalno-
ści Systemy informatyczne w zarządzaniu?
- Absolutnie nie! Nie wyróżniamy żadnej z 
tych specjalności, co więcej trudno było-
by nam nawet je porównywać ze względu 
na występujące między nimi duże różnice. 
Systemy informatyczne w zarządzaniu to 
specjalność obejmująca m.in. ekonomiczne 
aspekty zarządzania, zarządzanie strate-
giczne, e-biznes, zabezpieczenia transakcji 
dokonywanych w sieci, technologie multime-
dialne, w tym grafikę komputerową… Absol-
wenci otrzymują tytuł licencjata, równoważny 
tytułowi inżyniera. Po jednej i po drugiej spe-
cjalności można kontynuować naukę na uzu-
pełniających studiach magisterskich. Zresztą 
wybór studentów potwierdza równoważność 
tych studiów – na obydwu specjalnościach 
mamy mniej więcej tyle samo osób.

- Domyślam się, że w porównaniu z pierw-
szymi latami jest ich znacznie więcej… 
- Może to zdziwić, ale mamy obecnie rela-
tywnie mniej studentów. Za to obserwujemy, 
że przychodzą do nas ludzie lepiej przygo-
towani, bardziej świadomi swojego wyboru. 
Z pewnością poziom studiów jest znacznie 
wyższy.

- Czy zgodzi się Pani ze zdaniem jednej z 
absolwentek kierunku: „Informatyka i Eko-
nometria”, że studia te są odpowiednie dla 
ambitnych, którzy nie potrzebują „bata” nad 
sobą, żeby się uczyć?
- Nie wydaje mi się, by były one trudniejsze 

od studiów humanistycznych, ale z pewno-
ścią wymagają innych predyspozycji, innego 
sposobu myślenia. I przede wszystkim za-
kładają systematyczność w nauce. Tu bez 
znajomości jednego działu danej nauki nie 
można przejść do następnego. Zaległości w 
nauce bardzo utrudniają pracę.

- Ostatnio wiele się mówi o e-learningu (a 
właściwie nauczaniu komplementarnym) na 
Wydziale Technologicznym…
- Bo też nam chyba jest obecnie najbardziej 
potrzebny. Mamy dość złożoną sytuację na 
studiach zaocznych, gdzie, aby zrealizować 
program (82% czasu studiów dziennych) 
musimy organizować dodatkowe zjazdy, 
wypełnione zajęciami od świtu do godzin 
nocnych. Jest to duże obciążenie dla stu-
dentów, z których większość pracuje zawo-
dowo i dojeżdża na zjazdy nawet z odległych 
miejscowości. Chcielibyśmy zaproponować 
studentom część zajęć w formie zdalnego 
nauczania jako uzupełnienie wykładów i ćwi-
czeń. Byłoby to, inaczej mówiąc, kształcenie 
wspomagane Internetem. 

- Od kilku lat studenci pytają o uzupełniające 
studia magisterskie w dziedzinie informatyki 
na naszej Uczelni. Czy jest szansa na ich 
wprowadzenie?
- Jest, i to bardzo duża. Spełniliśmy w tym 
celu niemal wszystkie warunki, włącznie z 
najtrudniejszym, dotyczącym obsady wykła-
dowców. Pozostaje zapięcie poszczególnych 
spraw „na ostatni guzik” i oczekiwanie na de-
cyzję MEN. Mam cichą nadzieję, że studia 
te ruszą już w nowym roku akademickim. 
Byłoby to spełnienie naszych marzeń i ocze-
kiwań naszych studentów. Wprawdzie część 
absolwentów kontynuuje naukę na innych 
uczelniach w kraju, ale wielu innych czeka na 
wprowadzenie „magisterki” u nas, na Garba-
rach. W Bydgoszczy nie ma jeszcze uczelni, 
która prowadziłaby takie studia.

- Czym jest dla Pani matematyka?
- Jest królową nauk i tak ją traktuję. Praw-
dziwą przyjemnością było i jest dla mnie 
rozwiązywanie zadań. Swego czasu zajmo-
wałam się matematyką abstrakcyjną – funk-
cjami, które nie zawsze opisują rzeczywi-
stość. Ostatnio coraz bardziej interesuje 
mnie matematyka stosowana – finansowa,
statystyka. Ale to nie oznacza, że całe moje 
życie jest wypełnione matematyką. W każdej 
wolnej chwili (a jest ich niestety coraz mniej) 
zajmuję się czytaniem beletrystyki. 

- Ostatnie pytanie dotyczy Pani planów na 
przyszłość.
- Najważniejszym celem jest obecnie napi-
sanie pracy habilitacyjnej, w której powra-
cam do matematyki czystej. Chciałabym 
powiązać w niej teorię grafów z … turysty-
ką, z badaniem atrakcyjności turystycznej 
danego miejsca. Znacznie bliższym planem 
jest wspomniane już wprowadzenie studiów 
magisterskich na naszym Wydziale. Byłoby 
to zwieńczenie ważnego etapu rozwoju stu-
diów informatycznych w WSG.

Rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

INFORMATYKA
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Nowa specjalność na kierunku „Turystyka i rekreacja”

ZARZĄDZANIE SPORTEM I REKREACJĄ
Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu i popularności sportu i rekreacji w Polsce, Wyższa Szkoła Gospodarki otwie-
ra nową specjalność na kierunku „Turystyka i rekreacja”.

Podczas 3 lat studiów licencjackich na specjalności „Zarządzanie sportem i rekreacją” studenci będą zdobywali umiejętności w 
zakresie zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, zapoznają się z zagadnieniami marketingu sportowego, organizacją 
imprez sportowych i rekreacyjnych, rekreacją osób niepełnosprawnych itp. Po studiach będą mogli pracować w stowarzysze-
niach sportowo-rekreacyjnych, biurach podróży, firmach związanych ze sportem i rekreacją. Dodatkowym atutem nowej specjal-
ności będzie uzyskanie przez absolwenta uprawnień instruktora rekreacji. 

Anna Nalazek, doktor nauk me-
dycznych, Kierownik Usprawnia-
nia Leczniczego w Wojewódzkim 
Szpitalu im. Dr. Jana Biziela w 
Bydgoszczy, prowadzi od tego 
roku zajęcia ze studentami spe-
cjalności Rekreacja i Rehabilitacja 
WSG. 

- Jest Pani rehabilitantem, a w WSG uczy 
Pani przedmiotu… 
- „Systematyka ćwiczeń leczniczych”, któ-
ry wykładany jest na pierwszym roku stu-
diów dziennych i zaocznych. Zajęcia od-
bywane są w formie wykładów i ćwiczeń. 
Te ostatnie mają miejsce w szpitalu.

- Proszę przybliżyć nam tematykę zajęć.
- Rehabilitacja to przedmiot skomplikowa-
ny i - jako proces – bardzo złożony. Nie-
wiele osób zdaje sobie sprawę, że rehabi-
litacja to nie tylko kinezyterapia (leczenie 
ruchem), ale także fizykoterapia (zabiegi 
fizykalne) oraz masaż. Tego wszystkiego 
muszą nauczyć się studenci Rehabilitacji. 
Zaczynamy od podstawowych zagadnień: 
na wykładach studenci zdobywają ogólne 
pojęcie na temat tego, jakie są metody 

prowadzenia ćwiczeń, otrzymują wiedzę 
teoretyczną. W szpitalu odbywają ćwi-
czenia praktyczne. Wraz z moim współ-
pracownikiem, Robertem Zacniewskim, 
zapoznajemy studentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi praktycznego 
wykonywania ćwiczeń leczniczych.

- Czy studenci pracują już z pacjen-
tami?
- Nie, dopóki nie opanują technik 
wykonywania ćwiczeń, nie mogą 
pracować z pacjentami. Ćwiczą na 
sobie nawzajem i wiele satysfakcji 
sprawia im każde nowe, dobrze 
wykonane ćwiczenie. Grupy są bar-
dzo chętne do współpracy i ambit-
ne, więc na pewno pod koniec roku 
akademickiego rozpoczną pracę z 
pacjentami. Chciałabym, aby słu-
chacze wykorzystali dotychczas 
zdobyte umiejętności, wykonując 
ćwiczenia w różnych jednostkach 
chorobowych (neurologicznych, 
ortopedycznych, reumatologicz-
nych i innych). Zajęcia praktyczne 
odbywają się w szpitalu w grupach 
około 20 osób, podobnie jak ma to 
miejsce ze studentami Akademii 
Medycznej.

 
- Jakiej rady udzieliłaby Pani wszyst-
kim osobom, które chcą w przyszło-
ści zająć się zawodowo rehabilita-
cją?
- Należy pamiętać, że ukończenie 
studiów i uzyskanie tytułu rehabili-
tanta, nie wystarczą. Jest to zawód, 
w którym liczy się przede wszystkim 
praktyka. Zdobyta w toku studiów 
wiedza to dopiero baza, którą trzeba 
rozwijać i powiększać. W rehabilita-
cji bardzo ważne jest, aby skutecz-
nie nieść pacjentom pomoc i dlate-
go należy systematycznie podnosić 
swoje umiejętności poprzez udział 
w różnych kursach doszkalających. 
Trzeba śledzić nowości pojawiające 
się w dziedzinie rehabilitacji i pozna-
wać nowe metody terapeutyczne, 
by dobrze służyć pacjentom. Jest to 
praca bardzo trudna i wymagająca, 
a jednocześnie dająca dużo satys-
fakcji.

- Widzę Pani wielką pasję i zapał do 
pracy. Co najbardziej lubi Pani w swoim 
zawodzie?
- Kontakt z pacjentem, to że moją wiedzą 
i praktyką mogę pomagać chorym. Ale 
również kontakt ze studentem i możli-
wość przygotowania godnych następców. 
Czyni mnie to spełnioną zawodowo.

Magdalena Kaleta-Kuzińska
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Od takiego stwierdzenia najczęściej 
rozpoczyna się zawiła droga do suk-
cesu - czyli otwarcia działalności ga-
stronomicznej. Choć dzień otwarcia 
jest „tylko” kamieniem milowym na 
trudnej drodze do osiągnięcia sukce-
su, warto dołożyć wszelkich starań, 

aby wypadł jak najlepiej. Jak zwykło się 
mawiać „pierwsze wrażenie wywiera się 
tylko raz”.
Zarządzanie gastronomią jest bardzo sze-
roką i zróżnicowaną dziedziną. Obecnie 
działalność gastronomiczna obejmuje 
szerokie spektrum różnorodnych czyn-
ności. Obejmuje ona przygotowywanie i 
oferowanie gotowych do konsumpcji po-
traw i napojów we własnych zakładach i 
na wynos, sprzedaż towarów handlowych, 
tworzenie warunków umożliwiających 
konsumpcję w miejscu sprzedaży oraz 
świadczenie różnorodnych usług.
Pierwszym krokiem, który powinniśmy 
zrobić, decydując się na rozpoczęcie 
działalności gastronomicznej jest ustale-

nie, jakiego typu działal-
ność chcemy prowadzić. 
Dzisiejsza gastronomia 
odchodzi coraz bardziej 
od ustalonych przez wie-
le lat sztywnych koncepcji 
marketingowych, podziału 

na restauracje, kawiarnie, bary, stołówki, 
itp. Nie ma żadnego powodu, aby nie po-
puścić wodzy fantazji i spróbować wpro-
wadzić swój własny pomysł, który odróżni 
nas od konkurencji. 
Kolejny krok to wybór miejsca na lokal. 
Wiejska gospoda, karczma, kawiarnia 
lub bar w rodzinnej miejscowości - może 
to właśnie pomysł na życie. Tak niewiele 
jest jeszcze miejsc, gdzie można usiąść 
i napić się kawy, przejrzeć lokalną prasę, 
pogadać z sąsiadami, zjeść smaczny po-
siłek… Niegdyś były gospody i karczmy. 
Zatrzymywali się w nich podróżni. Dziś 
też wielu turystów szuka sympatycznego i 
związanego z miejscową tradycją miejsca, 
gdzie mogą zrobić sobie przerwę w podró-
ży na posiłek, a przy okazji dowiedzieć się 
czegoś ciekawego o okolicy. 
Kiedy zdecydujemy, co i gdzie, trzeba 
jeszcze wiedzieć jak?
O tym właśnie, i nie tylko, można się do-
wiedzieć studiując na specjalności „Zarzą-

dzanie gastronomią i dietetyka” Studia tej 
specjalności pomogą wszystkim tym, dla 
których przygoda z gastronomią jest no-
wym doświadczeniem. Studenci zdobędą 
wiedzę na temat rynku usług gastrono-
micznych w Polsce i na świecie. Poznają 
specyfikę usług żywieniowych oraz zasad 
funkcjonowania przedsiębiorstw świad-
czących usługi żywieniowe. Zapoznają 
się z problematyką ekonomiczną, finanso-
wą i prawną zakładów gastronomicznych. 
Dowiedzą się, z czym wiąże się urucho-
mienie małej gastronomii, jakie są wymogi 
higieniczne oraz sanitarne. Zdobędą rów-
nież wiedzę na temat żywienia człowieka, 
podstaw technologii żywności, towaro-
znawstwa i przechowalnictwa oraz pozna-
ją główne zasady obsługi konsumenta.
Absolwent specjalności „Zarządzanie ga-
stronomią i dietetyka” doskonale wie, co 
to dieta. I to nie tylko odchudzająca, ale 
również związana z konkretną jednostką 
chorobową.
Nieracjonalne żywienie to błąd, które-
go możemy unikać i stać się przez to 
zdrowszym. Błędy dietetyczne mogą być 
zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Czę-
sto jemy zbyt duże i źle dobrane posiłki. 
Utrzymanie odpowiedniej wagi ciała jest 
bardzo ważnym elementem profilaktyki 
zdrowotnej, a nie tylko kwestią mody czy 
estetyki.
Absolwenci specjalności „Zarządzanie 
gastronomią i dietetyka” potrafią zaplano-
wać i wdrażać podstawy naukowe żywie-
nia indywidualnego, zbiorowego i leczni-
czego dla zróżnicowanych pod względem 
wieku, zawodu oraz warunków życia grup 
ludności. Wiedzą, jak ocenić stan i spo-
sób odżywiania oraz zapotrzebowania na 
składniki odżywcze. Znają ogólne podsta-
wy najczęściej występujących schorzeń, 
w których procesie leczenia odpowiednia 
dieta odgrywa rolę zasadniczą.
Każdy absolwent specjalności „Zarzą-
dzanie gastronomią i dietetyka” doskona-
le przygotuje menu zarówno we własnej 
(świetnie prosperującej) restauracji, jak i 
domu!

Magdalena Warmińska
Wacław Mozolewski

Mam pomysł!
Otworzę restaurację!
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Grupa studentów WSG miała okazję uczest-
niczyć w X edycji Targów EuroGastro – naj-
ważniejszej i największej w Polsce imprezie 
wystawienniczej dla sektora HoReCa. Targi 
odbywały się w dniach 23-25 marca w Pa-
łacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Impreza cieszy się ogromną popularnością 
wśród profesjonalistów zarówno z Polski, 
jak i zagranicy, którzy spotykają się pod-
czas EuroGastro, aby rozwinąć swój biz-
nes, zorientować się w najnowszych tren-
dach, a także poznać nowości produktowe 

i technologiczne. Na targi przyjeż-
dżają właściciele i menedżerowie 
punktów oraz sieci gastronomicz-
nych, sklepów, odpowiedzialni 
za zakupy dyrektorzy super- i hi-
permarketów, zarządcy punktów 
zbiorowego żywienia, hotelarze, 

szefowie kuchni, cukiernicy, barmani, ba-
riści (specjaliści w dziedzinie doboru, pa-
rzenia i podawania kawy) oraz dostawcy 
urządzeń, towarów i usług dla hotelarstwa, 
a także gastronomii.
Targom towarzyszą profesjonalne szkole-
nia, warsztaty i prezentacje, podczas któ-
rych przekazywana jest aktualna wiedza 
na temat sektora HoReCa (Hotel - Re-
staurant - Catering).
Studenci WSG na własne oczy, praktycz-
nie, przekonali się, czym jest gastronomia, 

w której chcą działać. Zobaczyli, że teraz 
kucharze, barmani są również menedże-
rami, że robią show, pokazując, na czym 
polega wykorzystywanie nowoczesnych 
technologii do przygotowywania zdro-
wych i smacznych potraw. Przekonali się, 
że również w gastronomii zapanował XXI 
wiek i że wszystko to, co zobaczyli, prze-
kłada się na nasze życie: na zdrowie, na 
higienę, na to, że jedzenie jest lekkostraw-
ne, a obróbka żywności jest dokonywana 
w sposób perfekcyjny. 
 Targi gastronomiczne to rewe-
lacyjne miejsce do zdobycia wielu infor-
macji, które potrzebne będą studentom 
podczas studiowania, pisania prac licen-
cjackich i magisterskich, a także podczas 
… kolokwiów.
  Magdalena Warmińska

EuroGastro
GASTRONOMIA XXI WIEKU
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To było ponad pięć lat temu, zaraz po rozpo-
częciu zajęć w ówczesnej WPSTiH. Dopiero 
co rozpoczęta praca na Uczelni była olbrzy-
mim wyzwaniem oraz nowym doświadcze-
niem. Powróciłem do Polski po 12 latach 
emigracji najpierw w Niemczech, potem w 
Kanadzie. Tyle różnorodnych doświadczeń z 
jednej strony, a z drugiej Polska - tak inna niż 
ta, z której wyjechałem w 1989 roku. Pierwszy 
rok zajęć, pierwsi studenci. Zawsze starałem 
się urozmaicać powadzone zajęcia elementa-
mi języka angielskiego w turystyce. Ale gdzieś 
w głębi serca tkwiło pragnienie prowadzenia 
zajęć wyłącznie w języku angielskim. Do jego 
spełnienia potrzebnych było jednak kilka bar-
dzo istotnych elementów: zgoda władz Uczel-
ni, chętni studenci oraz zasób pozycji literatu-
ry angielskojęzycznej w naszej Bibliotece. 
Władze Uczelni od samego początku popie-
rały inicjatywę prowadzenia zajęć w języku 
angielskim. Znaczenie tej sprawy jest nie do 
przecenienia. Udział Uczelni w międzyna-
rodowej wymianie studentów, pracowników 
naukowych i dydaktycznych w ramach takich 
programów, jak Erasmus czy Sokrates, pocią-
ga za sobą konieczność prowadzenia zajęć na 
naszej Uczelni w tym języku. Ponadto zajęcia 
takie mogą stanowić doskonałe przygotowa-
nie do odbywanych w siedzibie WSG studiów 
Master 1 i Master 2 Uniwersytetu w Tuluzie 
we Francji. Angielski jest tam obok francuskie-
go językiem do wyboru, w którym można zda-
wać egzaminy, łącznie z dyplomowym.
Kilkuletnie zabiegi zaczęły powoli przynosić 
konkretne efekty. Władze Uczelni wyraziły 
zgodę na systematyczne wzbogacanie Bi-

blioteki w drogie, muszę przyznać, pozycje 
książkowe, przywożone z Kanady, USA czy 
Anglii. Część książek udało się sprowadzić 
do Bydgoszczy przez importera książek. I oto 
po kilku latach mamy w WSG niezły zasób 
literatury z zakresu marketingu, ekonomiki 
turystyki i teorii turyzmu w języku angielskim. 
W tym miejscu ukłony dla kierownika naszej 
Biblioteki, dr Marii Dubielli-Pubanc.
W roku akademickim 2005/2006 została 
utworzona specjalizacja na trzecim roku TiR 
pod nazwą „Język angielski w turystyce”, w 
ramach której zajęcia prowadzone są w języ-
ku angielskim. Kolejnym krokiem było zgoda 
władz Uczelni na zajęcia dla jednej grupy z 
ekonomiki turystyki wyłącznie w języku an-
gielskim. Rozmowy z prorektorem prof. Ka-
zimierzem Marciniakiem, który od samego 
początku popierał pomysł, zakończyły się 
podjęciem decyzji. Jedyną niewiadomą była 
reakcja studentów na proponowaną ofertę. 
Pomoc koleżanek ze Studium Języków Ob-
cych, a szczególnie mgr Magdy Kalety-Kuziń-
skiej oraz bezpośrednie spotkania ze studen-
tami przyniosły sukces. Powstała grupa, która 
rozpoczęła zajęcia na początku marca br.
Przygotowanie zajęć i sam ich przebieg wy-
magają olbrzymiego nakładu pracy i energii. 
Wysiłek i zaangażowanie dotyczy również 
studentów, którzy dobrowolnie podjęli się tego 
zadania. Wszystkie materiały do zajęć, same 
zajęcia, nawet nasze rozmowy w czasie kon-
sultacji czy korespondencja mailowa odbywa-
ją się w języku angielskim.
Sam mogę tylko powiedzieć, że uczestniczę 
w czymś wspaniałym, co daje mi olbrzymią 

satysfakcję i radość. Moje kolejne wiel-
kie marzenie to znaczący rozwój stu-
diów Master, realizowanych w naszej 
Uczelni w oparciu o program Uniwersy-
tetu w Tuluzie. Jestem przekonany, że 
wszelkie działania Uczelni związane z 
wprowadzaniem języka angielskiego 
jako wykładowego zaowocują wspania-
łym rozwojem tych studiów. Zdobycie 
dyplomu francuskiego podczas studiów 
w Bydgoszczy w języku polskim oraz 
francuskim i angielskim to doskonała 
oferta, z której warto skorzystać.
  Jan Karol Słowiński

Zajęcia w języku angielskim z Ekonomiki Tu-
rystyki stanowią kolejny etap w rozszerzaniu 
naszej oferty kształcenia w językach obcych. 
Umożliwi to rozwinięcie wymiany studentów z 
uczelniami zagranicznymi, a więc umiędzyna-
rodowienie studiów, które było wysoko hono-
rowane w ostatnim rankingu uczelni polskich.
Z przyjemnością spotkałem się z grupą, odby-
wającą regularne zajęcia całkowicie w języku 
angielskim. Szczery entuzjazm, jaki zauważy-
łem u studentów i fachowość kol. J. K. Słowiń-
skiego, prowadzącego zajęcia, gwarantuje 
bardzo dobre wyniki tego przedsięwzięcia. 
Sądzę, że pociągnie to innych studentów do 
podjęcia wysiłku odbywania zajęć w języku 
obcym w przyszłym roku akademickim, Stwo-
rzymy takie możliwości na wszystkich kierun-
kach studiów w naszej Uczelni”.

prof. dr Kazimierz Marciniak
Prorektor ds. kształcenia 

Dominika Hoffmann: „Dwa w jednym” - tak mogę określić zajęcia z 
Ekonomiki turystyki i rekreacji, prowadzone w języku angielskim przez 
mgr. J.K. Słowińskiego. Mam na myśli przyswajanie wiedzy z zakresu 
ekonomiki, a także świetną możliwość doskonalenia umiejętności języ-
kowych. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, dają możliwość 
wypowiedzenia się, do czego zachęca nas również wykładowca. Ba-
łam się, że nie poradzę sobie językowo, ale szybko przekonałam się, że 
nie jest to takie trudne, ponieważ przed każdymi zajęciami otrzymujemy 
materiały, z których możemy się przygotować. Mimo że zajęcia wyma-
gają większego nakładu pracy, nie żałuję, że na nie uczęszczam, bo 
wiem, że to zaprocentuje w mojej przyszłości. 

Ewa Stimma: Zajęcia z Ekonomiki w języku angielskim okazały się 
strzałem w dziesiątkę! Panuje na nich miła atmosfera, dzięki temu my, 
studenci, znacznie chętniej i odważniej angażujemy się w opracowywa-
nie zadanych nam tematów.
Wszyscy jesteśmy zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć, a szcze-
gólnie z kanadyjskiego sposobu oceniania (w procentach). 
Zapewniamy, że osoby na poziomie średniozaawansowanym dosko-
nale poradziłyby sobie na tych zajęciach. Polecamy je także wszystkim 
niezdecydowanym studentom oraz tym, którzy lubią podejmować nowe 
wyzwania. Na pewno nie będziecie żałować!

MY DREAMS HAVE  COME TRUE . . .
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Co o zajęciach sądzą studenci?
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Wielu z nas ma kłopoty z odpowie-
dzią na pytanie: kim jestem? Jakie 
jest moje miejsce we współczesnym 
społeczeństwie polskim? Klucz do 
odpowiedzi na pytania stanowi SO-
CJALIZACJA, która jest procesem 
naturalnego wrastania w społe-
czeństwo i kulturę. Dlaczego ludzie, 
szczególnie zaś młodzież, mają pro-
blemy z odpowiedzią na te pytania? 
Wynika to ze specyfiki cyklu ludzkie-
go życia, który nie ma wcale charak-

teru liniowego - naszym osobniczym do-
świadczeniem są zarówno wzloty (okresy 
przyspieszonego rozwoju), jak i upadki 
(kryzysy rozwojowe). Równie istotne jest 
to, że życie każdego z nas ma miejsce 
w konkretnej przestrzeni społecznej, w 
realnym świecie. Cechą charakterystycz-
ną młodzieży jest bunt przeciw zastanym 
normom społecznym, czego przejawami 
są subkultury, sekty, czy patologie. 
Kłopot związany z poszukiwaniem przez 
jednostkę swojego miejsca w społeczeń-
stwie potęguje duże tempo dokonują-
cych się wokół zmian – dotyczy to całej 
cywilizacji oraz naszego społeczeństwa, 
które znajduje się w fazie wielkiej trans-
formacji. Z tych też powodów wielu lu-
dziom trzeba pomagać w odnalezieniu 
swojego miejsca w społeczeństwie, stąd 
bierze się duże znaczenie REsocjaliza-
cji, której podstawowym zadaniem jest 
przywracanie jednostek i całych grup do 
życia. Oczywiste, że to trudne zadanie 
powierzyć można tylko profesjonalistom. 
Do tego zaś warunkiem koniecznym jest 
ukończenie specjalistycznych studiów 
wyższych, które wkrótce poszerzą ofertę 
specjalności socjologicznych w Wyższej 
Szkole Gospodarki.
Ich zasadniczym celem jest wprowadze-
nie studentów w złożoną – teoretyczną i 
praktyczną problematykę procesu reso-

cjalizacji osób wykazujących syndrom 
nieprzystosowania społecznego. Podsta-
wą jest oczywiście adekwatna diagnoza 
stanu rzeczy, a następnie terapia; równie 
ważna jest profilaktyka. Student w ramach 
tej specjalności ma przyswoić sobie wie-
dzę dotyczącą przesłanek diagnostycz-
nych, prognostycznych, korekcyjnych, 
tworzenia i kierowania procesem resocja-
lizacji. Zapozna się też z koncepcją indy-
widualnych programów resocjalizujących 
(IPR), a także z resocjalizacją grupową 
oraz instytucjonalną. Ciekawe zagadnie-
nia dotyczą m.in. komunikacji pozawer-
balnej (język tatuaży), a także twórczości 
osób nieprzystosowanych społecznie, czy 
prawnych podstaw resocjalizacji.
W efekcie absolwent przyswoi określone 
metody i techniki oddziaływań profilak-
tycznych i resocjalizacyjnych, a także po-
zna i nauczy się opracowywać scenariu-
sze zajęć. Osiągnięciu tych celów służyć 
mają nie tylko zajęcia specjalistyczne, ale 
również seminaria dyplomowe, a także 
praktyki zawodowe. 
Potencjalnych miejsc pracy dla nich jest 
siłą rzeczy wiele. Zarówno w instytucjach 
państwowych, samorządowych, jak i w 
rozwijającym się dynamicznie sektorze 
organizacji pozarządowych. Są to różne 
placówki o charakterze resocjalizacyj-
nym, a także profilaktycznym – ośrodki 
opiekuńcze, wychowawcze, zakłady po-
prawcze i karne; ośrodki zajmujące się 
leczeniem uzależnień; może to być także 
praca kuratora zawodowego i społeczne-
go, czy pedagoga szkolnego.

Ryszard Borowicz

Prof. dr hab. Ryszard Borowicz, dyrektor Insty-
tutu Socjologii WSG, pracownik Instytutu So-
cjologii UMK, jest specjalistą w dziedzinie pe-
dagogiki społecznej, socjologii wsi i edukacji, 
socjologii wychowania i młodzieży.

RESOCJALIZACJA
NOWE POTRZEBY - NOWE SZANSE

wyjątkowe studia na bydgoskiej uczelni
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Z pozycji medytatora 

Informacja jak kotwica 
Wieść o tym, że w bydgoskiej WSG 
dzieją się rzeczy ważne i ciekawe, 
rozchodzi się dziś bardzo szybko. 
I, co ważniejsze jeszcze, ta infor-
macja szybko dociera do zainte-
resowanych. A ci ostatni szybko 
robią z tej informacji użytek. Na 
przykład nagradzają Uczelnię w 
plebiscycie biznesu. Za to, że daje 
mocne podwaliny przedsiębior-
czości, że tworzy przyjazny klimat 
wokół biznesu, że inspiruje do po-
szukiwań, że wreszcie - podejmuje 
wyzwania, których celem jest toro-
wanie drogi do nowej informacji. 
Tej najważniejszej dla naukowca. 
Odkrywczej. 
Dużo tej ostatniej jest na WSG? 
Wiem, że tak. Ale chyba mam nie-
dosyt tego, co na ten temat wiem. 
Może dlatego, że wiem, jak trudno 
jest wyrwać choć część z tych in-
formacji z zakładów, katedr i wy-
działów. Wiem, jak trudno namówić 
tych, którzy wpadli kiedyś na jakiś 
nowatorski pomysł, potem przez 
lata obserwowali, albo też już wdro-
żyli do gospodarki to „coś”, co opa-
tentowali - żeby się tym pochwalili. 
Wiem. Ale też nie wiem, dlaczego 
tak opornie to idzie. Te osiągnięcia 
to przecież nie powód do wstydu. 
Przeciwnie. To często efekt wie-
loletniego wysiłku, ślęczenia nad 
zapiskami i bardzo głębokiej ana-
lizy poczynionych obserwacji. Nic 
przecież nie przychodzi samo... 
No i właśnie. To argument, któ-
ry trudno podważyć. Ale ten sam 
argument zdaje się być niewiele 
wart, gdy zaczyna się rozmowa na 
temat promocji tego, co w dorob-
ku. Nic samo nie przychodzi... I nic 
samo się nie sprzedaje! 
Dziwnie jakoś nikomu do głowy 
ten slogan wtedy nie przychodzi. 
Przez całe lata wmawiano nam, że 
świat uczonego to świat zamknięty. 
W filmach - bywał nawet tajemni-
czy. Takie szkiełko i oko mędrca, 
najlepiej za dymną zasłoną. Może 
w takiej scenerii rodziły się dzieła 
epokowe? Może. Dziś jednak co-
raz więcej wokół nas nauki i wie-
dzy stosowanej. Praktycznej. A ta 
powinna być dostępna jak najszer-
szej widowni. W uczelni - głównie 
tej, która swoją przygodę z nauką 
rozpoczyna. Ta wiedza bowiem 
może być najlepszą kotwicą dla 
tych, którzy u progu kolejnego no-
wego roku akademickiego szukać 
będą uczelni z dorobkiem, cieka-
wymi ludźmi i wizją rozwoju. 

Medytator 
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Dziwnie jakoś nikomu do głowy 
ten slogan wtedy nie przychodzi. 
Przez całe lata wmawiano nam, że 
świat uczonego to świat zamknięty. 
W filmach - bywał nawet tajemni-
czy. Takie szkiełko i oko mędrca, 
najlepiej za dymną zasłoną. Może 
w takiej scenerii rodziły się dzieła 
epokowe? Może. Dziś jednak co-
raz więcej wokół nas nauki i wie-
dzy stosowanej. Praktycznej. A ta 
powinna być dostępna jak najszer-
szej widowni. W uczelni - głównie 
tej, która swoją przygodę z nauką 
rozpoczyna. Ta wiedza bowiem 
może być najlepszą kotwicą dla 
tych, którzy u progu kolejnego no-
wego roku akademickiego szukać 
będą uczelni z dorobkiem, cieka-
wymi ludźmi i wizją rozwoju. 
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Komentarz po ITB

Wyższa Szkoła Gospodarki już po raz 
piąty brała udział w Międzynarodowych 
Targach Turystycznych w Berlinie - ITB 
(Internationale Tourismus-Börse). W tym 
roku miałam okazję znaleźć się w gro-
nie pracowników, którzy reprezentowa-
li WSG na tej prestiżowej imprezie. W 
trakcie obecności na ITB nasunęły mi się 
pewne refleksje i spostrzeżenia, którymi
chciałabym się teraz podzielić. Wiążą się 
one ściśle z polem moich zainteresowań 
– czyli z językami obcymi.
ITB to wielkie targi, ogromne przedsię-
wzięcie na międzynarodową skalę. Jeśli 
zaś chodzi o języki – to istna Wieża Ba-
bel. Modne ostatnimi czasy słowo „MIX” 
świetnie nadaje się do określenia atmos-
fery panującej w licznych halach Targów. 
To „MIX” narodowości, ras, kultur, przeko-
nań, osobowości, stylów bycia, światopo-
glądów i oczywiście języków. Wszystkich 
obecnych na ITB przez te kilka dni łączy 
wspólna idea – dobrze i profesjonalnie za-
prezentować swój kraj, swój region, swo-
ją uczelnię. I łączy ich jeszcze coś – brak 
bariery komunikacyjnej, czyli innymi słowy 
– znajomość języków obcych, minimum 
dwóch. Bez względu na to, czy podejdzie-
my do stanowiska szkół wyższych z Nie-

miec, czy też do reprezentantów krajów 
Ameryki Łacińskiej czy Europy Wschod-
niej – wszędzie bez problemu dogadamy 
się na pewno po angielsku i niemiecku, 
ale także często po francusku, włosku, 
hiszpańsku i portugalsku. Także obsługa 
Targów komunikuje się z gośćmi w wielu 
językach, swobodnie przełączając się z 
jednego na drugi w przypadku kontaktu z 
większą grupą odwiedzających. Dla nas 
wynika z tego jedno – musimy uczyć się 
języków. Komunikacja to podstawa funk-
cjonowania w globalnym społeczeństwie, 
którego przecież jesteśmy członkami. 
Wszystkim, którzy na 
ITB nie byli, proponuję 
wykorzystać inne formy 
wyjazdów, które również 
oferuje WSG (praktyki 
zagraniczne, wymia-
na w ramach programu 
Sokrates). Tego typu 
wyjazdy kształcą i uświa-
damiają, że znając języki 
obce pokonujemy wie-
le barier – kulturowych, 
religijnych, socjologicz-
nych. Otwieramy się na 
innych, nawiązujemy 
ciekawe znajomości, a w 
przyszłości podpisujemy 
kontrakty, traktaty... Dla-

tego tak mocno zachęcam do na-
uki języków, do korzystania z zajęć 
prowadzonych na naszej Uczelni w 
języku angielskim, do przychodze-
nia na spotkania kół językowych. 
Nieważne, czy studiujemy Turysty-
kę, Socjologię, czy Informatykę... 
Pokonujmy dzielące nas bariery, 
otwierajmy się na globalną wioskę. 
Staniemy się wtedy poważnym i 
szanowanym członkiem Globalnej 
Społeczności.

Magdalena Kaleta-Kuzińska

ZBURZYĆ WIEŻĘ BABEL

Ubiegłoroczne nadzieje zostały spełnio-
ne: po raz drugi w murach WSG odbyło 
się Forum Nauczycieli Języków Obcych. 
Jego współorganizatorami były: Studium 
Języków Obcych WSG w osobach Do-
miniki Goltz i Jolanty Zygnerskiej-Hajduk 
oraz Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych, reprezentowane przez Alinę 
Maciąg i Justynę Adamską. W tym roku 
udział wzięli nauczyciele języków: an-

gielskiego, niemieckiego, francuskiego 
i hiszpańskiego. W 2004 roku impreza 
otrzymała European Language Label - 
europejski znak innowacyjności w zakre-
sie języków obcych, przyznawany przez 
Komisję Europejską dla nowatorskich ini-
cjatyw, dotyczących nauczania i uczenia 
się języków. Inicjatywy charakteryzują się 
wysoką jakością, wielostronnym charak-
terem, oryginalnością i innowacyjnością. 

Tegoroczne Forum Nauczycieli Języków 
Obcych odbyło się pod auspicjami pro-
gramów: INSETT, Cofran i Delfort.
Główną ideą Forum jest spotkanie na-
uczycieli języków obcych, uczących na 
wszystkich szczeblach nauczania, którzy 
pragną przedstawić swoje niejednokrot-
nie nowatorskie metody pracy, podzielić 
się ciekawymi pomysłami, uwagami i spo-
strzeżeniami, a także problemami, jakie 
napotykają w pracy dydaktycznej. Efek-
tem tych spotkań jest dorocznie publiko-
wana broszura, w której zamieszczone 
są artykuły napisane przez uczestników 
Forum. Nauczyciele, będący prezente-
rami podczas Forum, otrzymują również 
odznaczenia dla nauczycieli praktykują-
cych. 
Każdego roku w imprezie udział bierze 
coraz większa liczba prezenterów i obser-
watorów, jednak tegoroczna frekwencja 
(100 uczestników) przerosła najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. Lektorzy 
SJO również wystąpili z prezentacjami 
na temat: specjalistycznych programów 
nauczania dla LiT – Olgierd Rogoziński, 
programów nauczania dla AiU - Marek 
Zająkała oraz prac projektowych –Jolanta 
Zygnerska-Hajduk.
Obecnością podczas trwania Forum 
zaszczycili nas goście: Renata Ja-
kubowska, dyrektor NKJO i Jan Szo-
piński, wicemarszałek województwa 
kujawsko−pomorskiego.

Dominika Goltz

PRACTITIONERS’ FORUM
FORUM NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
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W ramach działalności Stu-
denckiego Koła Naukowego 
Kulturoznawstwa WSG jesienią 
2005 roku powstał projekt przy-
wracania pamięci o wybitnych 
postaciach polskiej kultury i 
miejscach z nimi związanych, 

a znajdujących się na terenie Byd-
goszczy i regionu. Jeden z projek-
tów dotyczy środowiska wybitnych 
polskich twórców kultury spotykają-
cych się w dwudziestoleciu między-
wojennym w majątku Słaboszewko, 
nieopodal Barcina w województwie 
kujawsko-pomorskim. Pomysłodaw-
cą był Patryk Chyliński, student kul-
turoznawstwa WSG, pochodzący z 
tej miejscowości. W Słaboszewku 
zachował się okazały zabytkowy 
dwór, pozostałość po majątku ziem-
skim, który należał do bardzo za-
służonej dla polskiej kultury rodzi-
ny Zdziechowskich (obecnie dwór 
należy do gminy Dąbrowa i mieści 
ośrodek kultury). Ostatni właściciel 
majątku, Kazimierz Zdziechowski 
(zamordowany w obozie koncentra-
cyjnym Auschwitz) był powieściopi-
sarzem i mecenasem kultury. Przed 
wojną Zdziechowscy gościli wy-
bitnych twórców takich jak: Witold 
Gombrowicz, Bolesław Miciński, 
Antoni Uniechowski, prof. Marian 
Zdziechowski, Magdalena Dziedu-
szycka, Stanisław Żejmo-Żejmis, 
Jakub Wojciechowski, Witold Mał-
cużyński. Podkreślić należy, że 

Zdziechowscy nie szczędzili środ-
ków finansowych na stworzenie w 
słaboszewskim dworze prężnego 
ośrodka polskiej kultury, promie-
niującego na cały region. Nawiązy-
wali w ten sposób do najlepszych 
tradycji polskiego ziemiaństwa i 
inteligencji. W omawianym projek-
cie szczególną uwagę poświęcono 
postaci Witolda Małcużyńskiego, 
wybitnego polskiego pianisty, fina-
listy (III miejsce) Konkursu Chopi-
nowskiego w 1937 roku. Po woj-
nie Witold Małcużyński mieszkał i 
koncertował na Zachodzie. Zmarł 
na początku lat siedemdziesiątych. 
Od początku był blisko związany z 
rodziną Zdziechowskich i ich dwo-
rem w Słaboszewku. Wraz ze swoją 
francuską żoną Colette Gaveau był 
wielokrotnym i szczególnie oczeki-
wanym gościem Zdziechowskich. 
Miał tam dobre warunki do doskona-
lenia swej muzycznej profesji. Tam 
przygotowywał się do koncertów i 
konkursów pianistycznych. Piani-
no w Słaboszewku rozbrzmiewało 
muzyką Chopina graną przez Mał-
cużyńskiego. Rodzina Zdziechow-
skich, tak serdecznie przyjmująca 
artystę i życzliwie śledząca wszyst-
kie jego koncerty, na bieżąco była 
informowana o jego sukcesach. 
Dlatego po swoim wielkim sukcesie 
chopinowskim w 1937 roku Małcu-
żyński pierwszy koncert dał właśnie 
w Słaboszewku. 

Niestety fakty te, tak ważne dla hi-
storii kultury naszego regionu i kraju, 
są prawie całkowicie zapomniane. 
Projekt Koła Naukowego Kulturo-
znawstwa WSG ma na celu przede 
wszystkim upowszechnianie wiedzy 
o wyżej opisanych wydarzeniach, a 
w dalszej perspektywie wspieranie 
starań na rzecz przywracania mate-
rialnej świetności oraz konserwacji 
zabytkowej substancji dworu i jego 
otoczenia. Rozważane są także 
plany organizowania tam letnich 
koncertów chopinowskich w na-
wiązaniu do tradycji, tak wspaniale 
rozpoczętej swego czasu przez Wi-
tolda Małcużyńskiego. Należy także 
dążyć do umieszczenia stosownej 
tablicy pamiątkowej na dworze w 
Słaboszewku, upamiętniającej opi-
sane fakty i osoby z nimi związane. 
Trzeba podkreślić z całą stanow-
czością, że drugiego takiego miej-
sca spotkań tylu wybitnych twórców 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA...

SŁABOSZEWKO
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W listopadzie ubiegłego roku pod 
kierunkiem dr. Marka Chamota po-
wstało Koło Naukowe Kulturoznaw-
stwa, Sekcja Studenckich Badań 
Nad Kulturą. W ramach przyjęte-
go projektu pt. „Śladami życia wy-
bitnych twórców polskiej kultury w 
regionie kujawsko-pomorskim” za-
proponowałem, aby zająć się wy-
bitnymi gośćmi Słaboszewka, mojej 
rodzinnej miejscowości. Pomysł ten 
spotkał się z aprobatą dr Chamota i 
władz Uczelni. 
Nie była to pierwsza próba rozsła-
wienia Słaboszewka. Przed laty 
podjął się tego Stanisław Kaszyń-
ski, który napisał nawet książkę na 
ten temat pt. „Nieznanym śladem 
Gombrowicza” opowiadającą o pa-
miętnym lecie 1937r. w posiadłości 
Zdziechowskich. Pan Kaszyński, z 
którym nawiązałem kontakt, zreali-
zował również reportaż i wydał kil-
ka artykułów na omawiany temat. 
Jednak nie przyniosły one pożą-
danego skutku. Tym razem jednak 
mamy zamiar dopiąć celu. Dlatego 
wspólnie z dr. Chamotem, mały-
mi kroczkami zaczęliśmy realizo-
wać nasze założenia, które miały 
na celu promocję Słaboszewka, 
ufundowanie pamiątkowej tablicy, 
a w późniejszym czasie renowację 
dworu i otaczającego go parku oraz 
przywrócenie funkcji ośrodka kultu-
ralnego. 

Pierwszym krokiem było zaaran-
żowanie przeze mnie 18 lutego 
bieżącego roku spotkania jednych 
z ostatnich żyjących świadków wy-
darzeń z lat trzydziestych ubiegłe-
go stulecia - Janiny Kulpińskiej (z 
domu Pasternackiej), córki zarząd-

cy majątku Zdziechowskich z Te-
klą Glinkowską (z domu Chlebek), 
pracownicą właścicieli. Spotkanie 
odbyło się w znajdującym się w 
Pałacu mieszkaniu Marii Szmań-
dy, która jest krewną pani Glinkow-
skiej. Panie, które są znajomymi z 
dzieciństwa, zobaczyły się po raz 
pierwszy od blisko siedemdziesię-
ciu lat. Świadkami tego wzruszają-
cego momentu byli dr Marek Cha-
mot wraz z małżonką, wspomniana 
już pani Szmańda i ja. Trudno opi-
sać słowami to, co się tam wyda-
rzyło…

W Pałacu mieści się również Gmin-
ne Centrum Informacji w Słabo-
szewku. Tam odbyliśmy spotkanie 
z Marcinem Barczykowskim, sekre-
tarzem gminy Dąbrowa, któremu 
zaprezentowaliśmy nasze plany 
dotyczące obiektu. Bardzo szybko 
przekonaliśmy się, że nasze opinie 
są zbieżne, co dobrze rokuje na 
przyszłość. Wyraziliśmy nieformal-
nie chęć współpracy, która w przy-
szłości może przynieść owoce. 
Spotkanie było pierwszym krokiem 
z listy planowanych przedsięwzięć. 
Jeżeli będziemy dobrej myśli i z za-
pałem włączymy się w inicjatywę, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
Słaboszewko zostało wpisane na li-
stę zabytków kulturalnych regionu. 
Wiedza o nim przypomni nam o hi-
storii najbliższych terenów, a nawet 
całej Polski, bo przecież jego go-
ście i sam właściciel byli powszech-
nie znanymi twórcami kultury.

Patryk Chyliński
(student Kulturoznawstwa na WSG

i mieszkaniec Słaboszewka)

KOŁO NAUKOWE KULTUROZNAWSTWA

Śladami wybitnych twórców
w tym okresie w naszym regionie 
nie ma. Katedra Kulturoznawstwa 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy zamierza współpracować 
przy ww. projekcie z władzami gmi-
ny Dąbrowa, wydziałem kultury UM 
w Bydgoszczy oraz młodym pianistą 
bydgoskim Rafałem Blechaczem, 
laureatem zeszłorocznego konkur-
su chopinowskiego.
Należy liczyć, że miejsca takie jak 
opisywany dwór w Słaboszewku, o 
swoistym genius loci, zostaną na-
leżycie docenione, wykorzystane 
właściwie dla celów związanych z 
rozwojem (nie tylko kulturalnym…) 
społeczności lokalnych, ale i do pro-
mocji całego regionu. Niezmiernie 
istotne jest zaangażowanie człon-
ków tychże społeczności, szczegól-
nie młodych ludzi oraz instytucji pu-
blicznych, czego przykładem staje 
się gmina Dąbrowa i samo Słabo-
szewko…

ZANN

GOŚCIERADZ
Równie ciekawym miejscem w re-
gionie bydgoskim jest dom Wy-
czółkowskiego w Gościeradzu. 
Stworzenie w tej miejscowości 
odpowiednich warunków dla orga-
nizowania cyklicznych plenerów 
malarskich dla młodych współcze-
snych twórców leży także w polu 
zainteresowania Koła Naukowe-
go Kulturoznawców. Katedra Kul-
turoznawstwa, wspólnie z Mło-
dzieżowym Domem Kultury nr 3 i 
Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury 
włączyła się także w realizację pro-
jektu inicjatywy młodzieżowej dla 
przywrócenia pamięci o bydgoskim 
budowniczym z przełomu XIX i XX 
w., Józefie Święcickim. Celem tego 
projektu jest upamiętnienie osoby 
oraz działalności architektonicznej 
i budowlanej tego wybitnego byd-
goskiego budowniczego poprzez 
prace dokumentacyjne, propago-
wanie w mediach oraz konkursy 
popularyzujące postać Święcickie-
go wśród młodzieży studenckiej, li-
cealnej i gimnazjalnej. Animatorem 
projektu jest Ewa Arkuszewska z 
MDK nr 3, która podała pomysł, aby 
stworzyć grupę wolontariuszy mło-
dzieżowych, będących także wyko-
nawcami projektu. Utworzona już 
została pierwsza grupa składająca 
się ze studentów kulturoznawstwa, 
architektury i urbanistyki WSG w 
Bydgoszczy. Przedsięwzięcie spo-
tkało się z dużym zainteresowa-
niem w bydgoskich środowiskach 
i zasługuje na osobne, bardziej 
szczegółowe omówienie przy innej 
już okazji. 

W listopadzie ubiegłego roku pod 
kierunkiem dr. Marka Chamota po-
wstało Koło Naukowe Kulturoznaw-
stwa, Sekcja Studenckich Badań 
Nad Kulturą. W ramach przyjęte-
go projektu pt. „Śladami życia wy-
bitnych twórców polskiej kultury w 
regionie kujawsko-pomorskim” za-
proponowałem, aby zająć się wy-
bitnymi gośćmi Słaboszewka, mojej 
rodzinnej miejscowości. Pomysł ten 
spotkał się z aprobatą dr Chamota i 
władz Uczelni. 
Nie była to pierwsza próba rozsła-
wienia Słaboszewka. Przed laty 
podjął się tego Stanisław Kaszyń-
ski, który napisał nawet książkę na 
ten temat pt. „Nieznanym śladem 
Gombrowicza” opowiadającą o pa-
miętnym lecie 1937r. w posiadłości 
Zdziechowskich. Pan Kaszyński, z 
którym nawiązałem kontakt, zreali-
zował również reportaż i wydał kil-
ka artykułów na omawiany temat. 
Jednak nie przyniosły one pożą-
danego skutku. Tym razem jednak 
mamy zamiar dopiąć celu. Dlatego 
wspólnie z dr. Chamotem, mały-
mi kroczkami zaczęliśmy realizo-
wać nasze założenia, które miały 
na celu promocję Słaboszewka, 
ufundowanie pamiątkowej tablicy, 
a w późniejszym czasie renowację 
dworu i otaczającego go parku oraz 
przywrócenie funkcji ośrodka kultu-
ralnego. 

Pierwszym krokiem było zaaran-
żowanie przeze mnie 18 lutego 
bieżącego roku spotkania jednych 
z ostatnich żyjących świadków wy-
darzeń z lat trzydziestych ubiegłe-
go stulecia - Janiny Kulpińskiej (z 
domu Pasternackiej), córki zarząd-

KOŁO NAUKOWE KULTUROZNAWSTWAKOŁO NAUKOWE KULTUROZNAWSTWA

Od lewej: T. Glinkowska, J. Kulpińska, P. Chyliński, A. Chamot.

Zdziechowskich. Pan Kaszyński, z 
którym nawiązałem kontakt, zreali-
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Bydgoszcz usytuowana jest u ujścia 
rzeki Brdy do Wisły nad Kanałem 
Bydgoskim, dzięki czemu ma cha-
rakterystyczne, indywidualne obli-

cze oraz niepowtarzalny kształt. 
Od XII wieku w Bydgoszczy dominowały 
funkcje związane z gospodarczym wyko-
rzystaniem Wisły i Brdy, a od XVIII wieku 
także Kanału Bydgoskiego, zwłaszcza 
handel i żegluga, a także przemysł. Obec-
ność w mieście rzek i kanałów przyczyni-
ła się do rozwoju i popularyzacji form wy-
poczynku na wodzie i w jej sąsiedztwie 
oraz sportów wodnych w Bydgoszczy. 
Brda, Wisła i Kanał Bydgoski były nie tyl-
ko czynnikiem gospodarczego rozwoju 
miasta, ale także osią, wzdłuż której roz-
budowywała się Bydgoszcz i kręgosłu-
pem całego układu przestrzennego mia-
sta. Wzdłuż Brdy i Kanału lokalizowano 
szereg różnorodnych inwestycji, przede 
wszystkim hydrotechnicznych, a także z 
zakresu sportu, turystyki i rekreacji, prze-
mysłu, gospodarki komunalnej oraz usług 
lokalnych i ponadlokalnych. Do XIX wieku 

miasto pozostawało w ścisłych relacjach 
ekonomicznych, funkcjonalnych i prze-
strzennych z rzeką. Z czasem historycz-
nie ukształtowane więzi między miastem 
a rzeką osłabły. Rozwój przestrzenny i 
związana z nim rozbudowa miasta, roz-
wój nowych środków transportu i komu-
nikacji lądowej, zwłaszcza kolei, a także 
przemiany infrastruktury miejskiej przy-
czyniły się do degradacji rzek i terenów 
nadbrzeżnych.

Bydgoski Węzeł Wodny to hydrotech-
niczny układ, który tworzą rzeki Wisła, 
Brda oraz Kanał Bydgoski i Stary Kanał 
Bydgoski, a także urządzenia wodne sto-
sowane w hydrotechnice, umożliwiające 

korzystanie z wód powierzchniowych 
m.in. dla celów bytowych, przetwór-
czych, transportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych. Określenie to obejmuje 
również tereny nadbrzeżne powiązane z 
powyższym systemem. 
Jest to określenie umowne nie mające w 
tym znaczeniu podstaw naukowych, wy-
korzystywane przede wszystkim w celu 
promocji miasta i jego specyficznego 
położenia wokół połączeń wodnych, kon-
centrujących się w Bydgoszczy, a także 
w celu kreowania i promocji nawodnego 
wizerunku miasta. Opisywany powyżej 
układ, będący wynikiem wielowiekowego 
rozwoju wywołanego siłami natury, prze-
kształcany następnie intensywną, gospo-
darczą działalnością człowieka, jest rzad-
kością w skali europejskiej. 

BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY 
NA TLE SIECI HYDROGRAFICZ-
NEJ I DRÓG WODNYCH POLSKI 
I EUROPY. 
Bydgoski Węzeł Wodny jest korzystnie 
położony w stosunku do sieci rzecznej 
Polski, leży bowiem na przecięciu hydro-
graficznych osi kraju:

- oś północ-południe – rzeka Wisła;
- oś wschód-zachód – droga wodna 

Wisła-Odra 
Obszar Bydgoskiego Węzła Wodnego 
przecinają: 

- droga wodna - rzeka Wisła;
- droga wodna - rzeka Brda skanalizo-

wana;

Bydgoski
Węzeł
Wodny
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- Kanał Bydgoski, stanowiący wraz z 
Notecią i Wartą drogę wodną Wisła-
-Odra

Istniejący układ wodny umożliwia tury-
styczne „wędrówki wodne” tzw. pętlami 
szlaków i dróg wodnych:

- wielkopolską (Kanał Bydgoski, droga 
wodna Warta–Kanał Bydgoski, War-
ta, Noteć, Kanał Bydgoski);

- toruńską (Wisła, Nogat, Kanał Elblą-
ski, Drwęca, Wisła);

- kujawską (Kanał Bydgoski, War-
ta–Kanał Bydgoski, Kanał Bachorze, 
Zgłowiączka, Wisła, Brda skanalizo-
wana, Kanał Bydgoski).

Bydgoski Węzeł Wodny spina zachodnio-
europejski i wschodnioeuropejski system 
dróg wodnych. Jest także częścią ważne-
go międzynarodowego korytarza wodne-
go E-70, prowadzącego z Antwerpii przez 
Holandię, Niemcy, Polskę, Królewiec (en-
klawę Rosji – Kaliningrad) na Litwę. 

CHARAKTERYSTYKA BYDGO-
SKIEGO WĘZŁA WODNEGO 
Bydgoski Węzeł Wodny to obszar zróż-
nicowany pod względem wykorzystania 
wód powierzchniowych, powiązań funk-
cjonalno-przestrzennych z tkanką miej-
ską (relacje rzeka-miasto), zakresu i ro-
dzaju hydrotechnicznej zabudowy oraz 
jej kulturotwórczego znaczenia dla Byd-
goszczy, form zagospodarowania i funk-
cji terenów nadbrzeżnych. 
Zasoby wód powierzchniowych Bydgo-
skiego Węzła Wodnego są wykorzysty-
wane przede wszystkim w zakresie: 

- śródlądowych dróg wodnych (żeglu-
ga towarowa i pasażerska),

- wytwarzania energii elektrycznej,
- zaopatrzenia ludności i przemysłu w 

wodę,
- utrzymania stanu ekosystemów wod-

nych i od wody zależnych,
- zaspokojenia potrzeb związanych z 

turystyką, sportem i rekreacją,
- ochrony przeciwpowodziowej.

Infrastruktura techniczna Bydgoskiego 
Węzła Wodnego to przede wszystkim 
urządzenia wodne, a wśród nich nastę-
pujące budowle hydrotechniczne: kanały, 
śluzy żeglugowe, jazy, budowle regula-
cyjne, zbiorniki wodne, nabrzeża i bulwa-
ry, przystanie, pochylnie (slipy), nabrzeża 
przeładunkowe, elektrownie wodne, uję-
cia wody, wyloty ścieków oraz urządzenia 
ochrony przeciwpowodziowej.

TURYSTYCZNE, REKREACYJNE 
I SPORTOWE WYKORZYSTANIE 
ZASOBÓW WODNYCH BYDGO-
SKIEGO WĘZŁA WODNEGO
Z uwagi na wymienione poniżej walory 
Bydgoszcz posiada potencjał, umożliwia-
jący rozwój turystyki, rekreacji i sportu:

- możliwość kształtowania połączeń 
wodnych z regionalną, krajową i 
europejską siecią śródlądowych 
dróg wodnych oraz systemami 
rzecznymi,

- krajobraz miasta związany z 
systemem teras dolinnych i pra-
dolinnych,

- dziedzictwo kulturowe, w tym za-
bytki architektury i budownictwa 
(m.in. kompleks zabudowań Wy-
spy Młyńskiej: Czerwony i Biały 
Spichrz, Młyn Rothera, spichrze 
nad Brdą, kościół farny, zabytki 
techniki (m.in. Śluza Miejska, 
Śluza Okole, Czyżkówko, Stary 
Kanał Bydgoski, Jaz Farny, Mosty 
Kolejowe),

- współczesna architektura obiek-
tów zlokalizowanych nad Brdą 
(m.in. Bank BRE, Hala Widowi-
skowo-Sportowa „Łuczniczka”, 
Opera Nova),

- obiekty i urządzenia hydrotech-
niczne (wodne) m.in. śluzy, jazy, 
pochylnie, 

- obiekty sportowe nie będące 
urządzeniami wodnymi, takie 
jak: tor regatowy na zbiorniku 

wodnym Brdyujście, tor kajakarstwa 
górskiego na Brdzie Młyńskiej,

- przystanie wodne: żeglarskie, ka-
jakowe, wioślarskie, motorowodne 
klubów turystycznych i sportowych,

- kluby i związki sportowe oraz tury-
styczne,

- regionalne, krajowe i międzynarodo-
we imprezy turystyczne i sportowe 
(m.in. spływy kajakowe na Brdzie, 
„Kajakowy Tramwaj Wodny na 
Brdzie”, wyścigi smoczych łodzi, Wio-
ślarskie Mistrzostwa Miasta, Wielka 
Wioślarska o Puchar Brdy.

Istniejące zasoby i walory Bydgoskiego 
Węzła Wodnego są obecnie wykorzysty-
wane w zakresie:

- turystyki i rekreacji: wycieczki stat-
kami żeglugi śródlądowej, bulwary, 
ścieżki oraz szlaki rowerowe i piesze, 
turystyka kwalifikowana, indywidu-
alna i zorganizowana, kajakarstwo, 
tramwaj wodny

- sportu: m.in. regaty kajakowe, wio-
ślarskie i żeglarskie, treningi człon-
ków klubów.

Brak jest komplementarnego produktu 
turystycznego, obejmującego obsługę 
wodnego ruchu turystycznego. Żadne 
z bydgoskich biur podróży nie posiada 
w swojej ofercie propozycji związanych 
z turystyką wodną w Bydgoszczy. Brak 
odpowiedniej infrastruktury oraz ofert tu-
rystycznych powodują, że pobyt turystów 
wodniaków w mieście jest krótkotrwały.

Źródło: Bydgoski Węzeł Wodny, opraco-
wanie studyjne wykonane na zlecenie 
Urzędu Miejskiego w  Bydgoszczy przez 
Instytut Gospodarki Regionalnej i Lokal-
nej Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy. 

Dominika Muszyńska
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Przedmoście Bydgoskie to polska 
pozycja obronna z okresu kampanii 
1939 roku, zlokalizowana w niewiel-
kiej odległości na północ i zachód 
od Bydgoszczy. Zadanie przygoto-
wania, a następnie obrony Przed-
mościa otrzymała stacjonująca w 
Bydgoszczy 15 Dywizja Piechoty 

Wielkopolskiej gen. Zdzisława Przyjałkow-
skiego, wchodząca w skład Armii ,,Pomo-
rze” gen. Władysława Bortnowskiego. Do 
wybuchu wojny wzniesiono rozbudowaną 
linię umocnień polowych, rozciągającą się 
łukiem od Górnego Kanału Noteckiego do 
Brdy i dalej do Wisły. Najsilniej ufortyfi-
kowano odcinek pomiędzy Kruszynem a 
Osowcem, gdzie wybudowano 17 żelbe-
towych schronów bojowych. 

Umocnienia obsadziła 15 DP. Już w trak-
cie działań wojennych dołączyły do niej 
oddziały z 9 i 27 DP. 3 września 1939 
roku na Przedmoście uderzyły znaczne 
siły niemieckie: od zachodu 50 DP, od 
północy elementy 3 DP. 50 DP rozwinęła 
do ataku wszystkie swoje pułki piechoty, 
które atakowały stanowiska w Kruszynie, 
Osowcu, Szczutkach i Tryszczynie, jak 
również usiłowały uchwycić przyczółek 
mostowy pod Łącznicą. Pomimo trwają-
cych cały dzień walk Niemcy nigdzie nie 
przełamali obrony, sami natomiast ponie-
śli duże straty na skutek ognia naszej ar-
tylerii i broni maszynowej. W tym samym 
czasie północną część Przedmościa pró-
bowały przełamać oddziały 3 DP, kon-
centrując swoje ataki na umocnieniach 
w rejonie Włók. Pomimo bardzo ciężkich 
strat żołnierze 27 DP zaciekle bronili swo-
ich pozycji, odpierając trzy kolejne natar-
cia nieprzyjaciela, miejscami walcząc na 
bagnety z wdzierającymi się Niemcami. 
Wieczorem 3 września 1939 roku polskie 
dowództwo wydało przedwczesny roz-
kaz opuszczenia Przedmościa i odwrotu 
wszystkich sił w kierunku Bydgoszczy. 
Zgodnie z rozkazem, nocą z 3 na 4 wrze-
śnia zwycięskie oddziały opuściły bez 
walki swoje pozycje, odchodząc za linię 
Kanału Bydgoskiego i Brdy.

Po 65 latach od tragicznych wydarzeń 
września 1939 roku, zrodził się zamysł 
ocalenia i częściowej choćby rekonstruk-
cji zdawałoby się zapomnianych, niszcze-
jących wciąż fortyfikacji na Przedmościu. 
Od kwietnia 2004 roku na linii umocnień 
trwają prowadzone pod moim kierunkiem 
badania archeologiczno-architektonicz-
ne. Całość realizowana jest społecznie, 
wyłącznie na koszt wolontariuszy i osób 
zaangażowanych w projekt. Efektem 
dotychczasowych prac są dziesiątki pla-
nów hipsometrycznych ciągów umocnień 

ziemnych, plany i przekroje schronów 
żelbetowych, stanowisk artylerii, broni 
maszynowej, jak również kompleksowa 
dokumentacja fotograficzna. 

Najważniejszym aspektem prac na Przed-
mościu są badania archeologiczne, skon-
centrowane przy żelbetowym schronie 
obserwacyjnym w Kruszynie. Do chwili 
obecnej eksplorowano tu 8 wykopów: 5 
przy schronie żelbetowym, 2 na linii oko-
pów oraz 1 na stanowisku strzeleckim. 

Wykopy archeologiczne eksplorowane 
przy schronie pozwoliły na całościowe 
rozpoznanie konstrukcji obiektu, sposo-

bu i techniki budowy, przekształceń w 
trakcie użytkowania. Pozwoliły również 
ustalić pierwotny i wtórny poziom terenu. 
W trakcie prac w wykopach II, III, IV zado-
kumentowano relikty desek oraz negaty-
wy pali, tworzących pierwotnie szalunek 
rowu dobiegowego do schronu. Poniżej 
opisanych konstrukcji, w spągu w wy-

kopach I i II odsłonięto z kolei dobrze 
zachowane deski szalunkowe płyty 

fundamentowej oraz pozosta-
łości szalunku zabezpiecza-

jącego ściany wykopu fun-
damentowego. Podczas 

badań pozyskano 32 
artefakty w postaci 

łusek karabino-
wych, gwoździ, 
klamr, drutu kol-
czastego, ołówka 
kopiowego oraz 
fragmentów cera-
miki i szkła. 

Wykopy VI i VIII 
eksplorowano na 

linii rowów strzeleckich. Jak wykaza-
ły prace, ściany okopów były szalowane 
deskami jedynie w pobliżu schronu żel-
betowego. Na całej pozostałej długości 
rowy nie były odziewane: ich głębokość 
wynosiła około 1,0 m, szerokość w czę-
ści górnej 0,9 m, w części dolnej 0,5 m. 
Od przedpola obrońców chroniły ziemne 
przedpiersia o wysokości około 0,3 m. Nie 
zadokumentowano stopnia strzeleckiego. 

Wykop VII założono na zasypisku stano-
wiska strzeleckiego, co pozwoliło określić 
jego pierwotny narys i profil. Było to sta-
nowisko dla klęczącego, o owalnym na-
rysie i stosunkowo niewielkiej głębokości 
- około 0,45 m.

Przedmoście Bydgoskie
Wczoraj - Dziś - Jutro
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W 2006 roku badania będą kontynuowa-
ne na zasypiskach schronów drewnia-
no-ziemnych, stanowisku działa 75 mm 
oraz rowie przeciwpancernym. 
Całość prac realizowana jest zgodnie 
z metodologią badań archeologiczno-
-architektonicznych. Dla każdego wyko-
pu wykonano kompletną dokumentację 
opisową, rysunkową i fotograficzną. Po-
zyskany materiał zabytkowy, po zabez-
pieczeniu i sklasyfikowaniu, zostanie 
przekazany do przewidzianych prawem 
instytucji muzealnych. Zastosowana pro-
cedura oraz sporządzona dokumentacja 
pozwoli na wykorzystanie wyników badań 
w późniejszych studiach i opracowaniach 
naukowych.

W oparciu o wyniki prac wykopalisko-
wych, wiosną 2005 roku przystąpiono 
do budowy w miejscu badań skansenu 
historyczno-wojskowego, eksponującego 
fragment polskiej linii obronnej z września 
1939 roku. Docelowo skansen będzie 
obejmował żelbetowy schron obserwa-
cyjny, rekonstruowany schron drewnia-
no-ziemny oraz kilkadziesiąt metrów oko-
pów ze stanowiskami strzeleckimi.
Do chwili obecnej wykonano znaczną 
część zaplanowanych prac. Schron żel-
betowy został oczyszczony, odtworzono 
wewnętrzny, drewniany szalunek na stro-
pie i ścianach bocznych, a poziom terenu 
przywrócono do stanu z 1939 roku. Trwa-
ją prace nad rekonstrukcją wyposażenia, 
w postaci piecyka szamotowego oraz 
drewnianego stolika i taboretów. Rowy 
strzeleckie zrekonstruowano na długości 
około 90 m. Ze względu na spodziewa-
ny ruch turystyczny i trwałość ekspozycji, 
zdecydowano się szalować deskami ca-
łość okopów, zachowując wszędzie ich 
pierwotny narys. Odtworzono również 
wieńczące okopy stanowiska strzeleckie. 

Najbardziej ambitną częścią projektu jest 
rekonstrukcja schronu drewniano-ziem-
nego, odtwarzanego na podstawie sto-
sunkowo obszernej bazy źródłowej, obej-
mującej wyniki badań archeologicznych, 
dokumentację techniczną z tzw. Instrukcji 
Saperskiej, archiwalne fotografie oraz re-
lacje świadków i weteranów. 

Rekonstruowany 
schron, sklasyfiko-
wany jako typ ,,D” 
w Instrukcji Saper-
skiej, to niewielki 
obiekt przezna-
czony na 1 c.k.m. 
w strzelnicy trady-
torowej, z dwoma 
miejscami dla ob-
sługi. Całość ma 
stosunkowo prostą 
konstrukcję, gdzie 
szkielet stanowią 
posadowione na 
legarach drewnia-
ne ramy, oszalo-
wane deskami lub 
półokrąglakami. 

Strop składa się z dwóch, naprzemiennie 
układanych warstw drewnianych belek, 
obsypanych nasypem kamienno-ziem-
nym. Po wykonaniu wszystkich prac 
schron przybierze formę niewielkiego pa-
górka, z wyraźnie rysującą się strzelnicą i 
obudowanym wejściem. 

Równolegle z budową skansenu trwa-
ły prace nad wytyczeniem i oznakowa-
niem trasy turystycznej po umocnieniach 
Przedmościa Bydgoskiego. Szlak, długo-
ści około 10 km, prowadzi przez najsilniej 
ufortyfikowany fragment pozycji obronnej, 
rozciągający się pomiędzy Zielonczynem 
a Osowcem. Znajduje się tutaj 17 żel-
betowych schronów bojowych, o zróż-
nicowanej konstrukcji, przeznaczeniu i 
stanie zachowania. Szlak ma charakter 
edukacyjny - na trasie rozmieszczono 
pięć dużych tablic informacyjnych, zawie-
rających obszerną notę historyczną, jak 
również możliwie pełny zbiór planów i fo-
tografii obrazujących przebieg działań bo-
jowych na danym obszarze. W przyszłym 
roku trasa zostanie wydłużona do Włók 
nad Wisłą, prowadząc wszędzie ciągiem 
wrześniowych umocnień polowych. 

15 października 2005 miało miejsce uro-
czyste otwarcie Skansenu historyczno-
-wojskowego ,,Przedmoście Bydgoskie” 
w Kruszynie oraz trasy turystycznej 
,,Umocnienia Przedmościa Bydgoskie-
go”. Uroczystość poprzedziła msza św. w 
intencji żołnierzy września, koncelebro-
wana przez biskupa bydgoskiego Jana 
Tyrawę. Symbolicznego otwarcia doko-
nała nieliczna już grupa żołnierzy wrze-
śnia, przecinając trzymaną przez harce-
rzy biało-czerwoną wstęgę.

Projekt wspierany jest przez instytucje 
publiczne, w tym Wyższą Szkołę Go-
spodarki. Bydgoska Uczelnia realizująca 
wiele działań z zakresu ochrony dziedzic-
twa kulturowego jest szczególnie zainte-
resowana tworzeniem i promocją trasy 
turystycznej jako lokalnego produktu tu-
rystyczno-rekreacyjnego.

Zapraszam do odwiedzenia skansenu 
w Kruszynie oraz trasy turystycznej po 
umocnieniach Przedmościa Bydgoskie-
go. Zapraszam równocześnie wolontariu-
szy, miłośników historii, fortyfikacji tudzież 
tradycji Wojska Polskiego, do wzięcia 
udziału w badaniach archeologicznych i 
pracach rekonstrukcyjnych. Nie pozwól-
my, aby zaginęła pamięć o bohaterskich 
żołnierzach września 1939 roku i ślady 
wznoszonych przez nich fortyfikacji.

Robert Grochowski
archeolog architektury

Kierownik prac  
archeologiczno-rekonstrukcyjnych

Wykop archeologiczny
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Od czasu powstania naszej Uczelni 
mija siedem lat, czyli okres, jakiemu 
przypisuje się w życiu rolę etapu prze-
mian jakościowych i charakterologicz-
nych.
Dlatego jest okazja, aby zastanowić 

się, czy rozwijająca się placówka naukowa 
– młoda, ale zasłużona, działająca na polu 
kultury i szeroko pojmowanej edukacji, na-
wiązująca kontakty ze światem, wyróżniana 
rozmaitymi odznaczeniami krajowymi i lokal-
nymi – może dodatkowo wykorzystać swój 
potencjał badawczy do rozwoju naszego 
miasta: 660-letniej Bydgoszczy, z wykorzy-
staniem zakończonego niedawno opraco-
wania dla Bydgoskiego Węzła Wodnego. 
W latach 1994-98 prowadzone były w ze-
spole pod moim kierunkiem prace nad kon-
cepcją rozwoju turystyki przyjazdowej do 
Bydgoszczy (przyjęte Uchwałą Rady Miasta 
w 1997 r.), pogłębione w „Studium warun-
ków dostępności i percepcji Bydgoszczy dla 
turystyki przyjazdowej”.
Wiele postulatów rozwojowych z tych pla-
nów zostało w Bydgoszczy zrealizowanych, 
jednak zmieniające się stale uwarunkowania 
oraz posiadany dziś  potencjał  specjalistów 
teoretyków i praktyków związanych z wiedzą 
turystyczną z Wyższą Szkołą Gospodarki, 
łącznie ze studentami prowadzącymi bada-
nia w swych pracach dyplomowych, sprzyja-
ją ponowieniu analiz i wdrożeniu wniosków 
rozwoju produktu turystycznego.
Na łamach Kuriera pragnę przedstawić 
potrzebę podjęcia projektu badawczego 
i strategii kreatywnego rozwoju turystyki 
przyjazdowej do Bydgoszczy. Wymaga to 
zaangażowania ludzkiej myśli, kompetencji 
profesjonalistów i, oczywiście, funduszy, ale 
przede wszystkim uznania celowości tych 
poczynań, wiary w powodzenie podjętych 
działań, ich korzyści dla gospodarki, promo-
cji miasta, jego renomy.
Bodźcem do ponownego zajęcia się  proble-
matyką Bydgoszczy jako miasta turystycz-
nego, było moje uczestnictwo w Kongresie 
Urbanistów w Bilbao w listopadzie 2005 roku 
na temat „Kreatywnej gospodarki w rozwoju 

miast”. Prezentowano tam nowo-
czesne idee miast zmieniających 
swój wizerunek z przemysłowego 
na kulturalny, dzięki swojej atrak-
cyjności generujących także ruch 
turystyczny. Współczesne miasta 
turystyczne to nie tylko tradycyjne 
historyczne ośrodki, ale dyna-
miczne centra oferujące rozryw-
kę, kulturalne imprezy, aktywne 

spędzanie czasu w harmonijnej przestrzeni.
Przykładem klasycznym kreatywnego mia-
sta jest 400-tysięczne hiszpańskie Bilbao, w 
którym dzięki inwestycji Muzeum Guggen-
heima (patrz fot.) mówi się o tzw. „efekcie 
Bilbao” – błyskawicznym rozwoju turystyki, 
infrastruktury i zysków z nią związanych.

Spójrzmy na rozrastający się kam-
pus naszej Uczelni z lotu ptaka, w per-
spektywie urbanistycznej, na jego 
magiczne usytuowanie: w centrum Byd-
goszczy nad Brdą, między Starówką z Wy-
spą Młyńską, sąsiadującym z nią mostem 
i arterią Marszałka Focha, z trójczłonową 
formą walców Opery Nova, a historyczną 
zabudową z literacko rozsławionym mostem 
Patronki Uczelni – Królowej Jadwigi. Taka lo-
kalizacja zobowiązuje, zwłaszcza że kształci 
się tu adeptów zarządzania turystyką, inży-
nierów architektów i wielu innych specjali-
stów rozwoju miejskiego.
Bydgoszcz to dziwne miasto, niełatwe do 
harmonijnej percepcji całości układu prze-
strzennego, szczególnie przez gościa z 
zewnątrz, ale i przez mieszkańca także. To 
miasto niewątpliwie piękne w swych frag-
mentach, o czym świadczą tak wydawane 
albumy fotograficzne, jak i podświetlone 
wieczorami obiekty zabytkowe, krajobraz 
Brdy z kanałami oraz Wisły, widoki na mia-
sto ze skarp nad nimi górujących, kontakt z 
okoliczną leśną zielenią.
Jednocześnie jest to jednak miasto mało 
zwarte w swej strukturze, przez kilkadziesiąt 
lat zaniedbywane, nie mające szczęścia do 
takich decyzji rozwoju struktury krajobrazu 
miejskiego, które pozwoliłyby na uwypukle-
nie jego walorów prowadzących do uzyska-
nia miana miasta przestrzennie atrakcyjne-
go. Z wielkim trudem kreuje się, na przykład, 
centrum handlowo–usługowe Bydgoszczy. 
Decydują o tym obiektywne przesłanki roz-
członkowania układu śródmiejskiego, ale 
równocześnie w minionych dziesięcioleciach 
popełniono wiele błędów, wydano sporo nie-
trafionych lokalizacji, brutalnie potraktowano 

większość pięknych ongiś placów 
– zabudowując je karłowatymi for-
mami kiosków i straganów. 
Obecnie, mimo wejścia na dobrą dro-
gę kształtowania przestrzeni urbani-
stycznej Bydgoszczy, nadal nie bra-
kuje kontrowersyjnych rozwiązań. 
Układ przestrzenny komunikacji w 
czasach nieokiełznanej motoryzacji i 
braku efektywnych systemów trans-
portu publicznego sprawia w dużych 
miastach kłopoty pod względem 
przepustowości. Bydgoszcz nie jest 
tu wyjątkiem, i żadne obwodnicowe 

układy nie rozwiążą w pełni problemu zatło-
czenia centrum samochodami. Tymczasem, 
zamiast łagodzić te problemy, „nawleka” się 
na oś drogową wschód – zachód (Fordoń-
ska – Jagiellońska – Focha) kolejne wielkie 
zespoły usługowo–handlowe, które generują 
we wszystkie dni tygodnia dodatkowy ruch 
zmotoryzowanych, utrudniając życie miesz-
kańcom i wywołując wśród przejeżdżają-
cych przez miasto turystów jedno życzenie: 
szybkiego opuszczenia zatłoczonego miasta 
(zamiast chęci zatrzymania się, zwiedzania, 
korzystania z usług). 
Z pewnością, ożywiające centrum miasta 
obiekty usług handlowych, szczególnie bar-
dziej ekskluzywnych, świadczących o wiel-
komiejskości, a także kulturalnych, gastro-
nomicznych i rozrywkowych, są ze wszech 
miar wskazane dla kreowania nowoczesnej 
Bydgoszczy; zastrzeżenia budzą raczej po-
wstające poza śródmieściem przy tej new-
ralgicznej osi megacentra, a argument, że 
inwestorzy nie godzą się na lokalizacje bar-
dziej peryferyjne, nie jest przekonywający. 
Zasady ekorozwoju w planowaniu prze-
strzennym każą kształtować miasta, opty-
malizując układ komunikacyjny, a rozwią-
zania dotyczące transportu publicznego 
stanowią w ośrodkach przypisujących sobie 
miano „miasta kreatywnego” pierwszoplano-
we cele poprawy życia miejskiego.
Z kolei bardzo pozytywnie ocenić można 
szanse rozwoju turystyki z punktu widzenia 
stanu posiadania przez Bydgoszcz obiektów 
usługowych, w tym turystycznych – z trze-
ma wysokiej klasy hotelami, kilkoma bardzo 
dobrymi restauracjami, bogatą infrastrukturą 
kulturalną i sportową, Leśnym Parkiem w 
Myślęcinku, odbywającymi się ważnymi im-
prezami o międzynarodowej i krajowej ran-
dze. Imprezy muzyki poważnej o ugruntowa-
nej już pozycji ponadkrajowej w gmachach 
o akustyce przyciągającej melomanów, wi-
dowiska sportowe posiadające bardzo do-
brą opinię w mediach – to niezaprzeczalne 
walory, których nie wolno zmarnować! Także 
życie młodzieżowe, klubowe, wzbogaco-
ne muzyką jazzową, rozrywkową stanowić 
może istotny czynnik interesującego spę-
dzania czasu w mieście. Nie zapomnijmy też 
o kompleksie Leśnego Parku w Myślęcinku, 
który wabi wieloma atrakcjami.
Przez miasto przejeżdżają tysiące samo-
chodów krajowych i zagranicznych w ruchu 
tranzytowym, trzeba więc stworzyć zachętę i 
zaproszenie dla zatrzymania się w Bydgosz-
czy choćby części z nich.
Jednak najsilniejszym obecnie atutem, prze-
mawiającym za rozwojem turystyki przy-
jazdowej do miasta, jest rozbudowujące 
się lotnisko pasażerskie, które polepszając 
dostępność transportową Bydgoszczy spra-
wia, że wzrosły szanse na przygotowanie 
konkretnych produktów turystycznych, czyli 
ofert skierowanych do marketingowo okre-
ślonych grup turystów, segmentów i nisz 
rynkowych.
W styczniu 2006 roku odbyło się w naszej 
Uczelni spotkanie z Jerzym Szegidewiczem, 
dyrektorem Polskiego Ośrodka Informacji 
Turystycznej w Londynie, który scharakte-
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ryzował potrzeby rynku brytyjskiego i wyka-
zał, jak bardzo realne jest wypromowanie 
turystycznych ofert, rozwijanych w oparciu o 
lotnisko w Bydgoszczy - w powiązaniu z To-
runiem. Potwierdził on tezy od kilku lat wdra-
żane przeze mnie na wykładach i w prowa-
dzonych pracach dyplomowych. Dotyczą 
one potrzeby organizowania pakietów, bądź 
otwartych ofert, produktów typu „city break” - 
czyli 3-4 dniowych pobytów weekendowych 
Anglików, a w przyszłości innych nacji, z 
przylotem i noclegiem w Bydgoszczy, zwie-
dzaniem Torunia, wieczorami rozrywkowymi 
w klubach, restauracjach, pubach, albo też 
w filharmonii czy operze, a w sprzyjającej 
porze roku – ze spływem kajakowym Brdą 
lub zwiedzaniem Biskupina.
W tym celu potrzebne jest:
- prowadzenie badań rynkowych, w tym 
ankiet określających zainteresowanie po-
tencjalnych turystów atrakcjami, obiektami 
obsługi itd.,
- działanie zainteresowanego gospodarczo 
„zespołu ds. rozwoju turystyki” (typu Lokalna 
Organizacja Turystyki): z planistami, specja-
listami zarządzania i marketingu, praktykami 
– touroperatorami, zgodnie z zaleceniami 
Światowej Organizacji Turystyki, koordynu-
jącego wdrożenie strategicznego programu 
rozwojowego;
- stworzenie produktów turystycznych  przy-
gotowanych dla ściśle określonych segmen-
tów rynku, ze starannym doborem narzędzi 
promocyjnych i dystrybucyjnych;
- monitorowanie stanu ruchu, ocen pobytów, 
weryfikowanie programu i kreowanie pożą-
danych przemian.
Turystyka jest wysoce opłacalną dziedziną 
gospodarki; dzięki niej napływają pieniądze 
zarobione w miejscach proweniencji tury-
stów. Generując efekt mnożnikowy, sprzyja 
ona aktywności lokalnej i zatrudnieniu w 
wielu branżach. Dlatego też uzasadnienie 
potrzeb rozwoju turystycznej Bydgoszczy 
jest oczywiste, a niniejszy artykuł ma na celu 
stymulację podjęcia wielokierunkowych ba-
dań z tą problematyką związanych, opraco-
wania programów i ich aplikacji.

Prosimy wszystkich zainteresowanych 
udziałem w pracach nad rozwojem turystyki 
w Bydgoszczy o zgłoszenie się do autorki 
tego artykułu. Wiodącą jednostką badaw-
czą mógłby być Zakład Podstaw Turystyki i 
Polityki Turystycznej Instytutu Turystyki i Ho-
telarstwa WSG, lecz konieczny jest udział 
profesjonalistów: socjologów, architektów i 
urbanistów, ekonomistów, kulturoznawców, 
w tym także studentów, którzy w swych pra-
cach dyplomowych podjęli problematykę 
rozwoju turystyki w Bydgoszczy.
W następnym Kurierze przedstawię szerzej 
koncepcję badań i opracowania strategii 
rozwojowej. Mam nadzieję, że jeśli uda się 
zdobyć fundusze (może z wkładem UE?) i 
poparcie władz miejskich, nie podzieli ona 
losu prac prowadzonych na ten sam temat 
w latach ubiegłych. 

Romana Przybyszewska Gudelis
  gudelis@byd.pl

Z Alicją Dużyk, redaktorem naczelnym 
„Bydgoskiego Informatora Kulturalne-
go”, rozmawia Agnieszka Stabińska
- Mija właśnie rok, odkąd stoi Pani na cze-
le „BIK-u”. Jak ocenia Pani owe dwanaście 
miesięcy i jakie zmiany zaszły w miesięcz-
niku?
- „Bydgoski Informator Kulturalny” istnieje 
od ponad 30 lat. Przetrwał wszelkie trans-
formacje, gdyż zawsze uznawany był (i jest) 
za pismo potrzebne na bydgoskim rynku. 
Przez długi czas redaktorem naczelnym 
był znany poeta Andrzej Baszkowski. Wy-
dawcą miesięcznika jest Miejski Ośrodek 
Kultury, na którego czele stoi dyr. Marek 
Stankiewicz. Od maja 2005 r. wykonawcą, 
wyłonionym drogą konkurso-
wą został Zakład Poligraficzny 
„FORM-DRUK”, który zajmuje 
się składem, redakcją, marke-
tingiem i promocją pisma. 
Poruszamy w „BIK-u” tema-
ty dotyczące tzw. „wysokiej 
kultury” oraz omawiamy wy-
darzenia nowatorskie, orygi-
nalne, ciekawe i niedochodo-
we. Staramy się dotrzeć do 
przeciętnych obywateli z pew-
ną alternatywną propozycją 
– promując wartości ducho-
we i zapraszając na imprezy, 
w których udział może być ciekawszy niż 
podróżowanie pilotem poprzez papkowate 
programy telewizyjne. Potencjalny czytel-
nik musi jakoś dostrzec „BIK, stąd przycią-
gająca uwagę szata graficzna. Co również 
specyficzne, „BIK” poprzez swą konwencję 
nie jest ani „kobiecy”, ani „męski”, ani „mło-
dzieżowy”. Każdy może znaleźć ciekawe 
dla siebie informacje! Wyznacznikiem jest 
tylko pewna wrażliwość i otwartość na war-
tościową sztukę.
- Jak przebiega i układa się współpraca 
„BIK-u” z instytucjami kulturalnymi w Byd-
goszczy oraz z bydgoskimi uczelniami, w 
tym z WSG?
- Świetnie! W każdym numerze znajdą Pań-
stwo aktualny program: Akademii Muzycznej, 
Filharmonii Pomorskiej, Opery Nova, Teatru 
Polskiego, Adrii, Multikina i Family Park; in-
formacje o imprezach w Młodzieżowych Do-
mach Kultury, zaproszenia na koncerty, wer-

nisaże oraz ciekawe spotkania autorskie, a 
także Blok Informacji Klubowych. W maju 
2005 zmniejszyliśmy objętość pisma do 50 
stron (wcześniej było 68 ), a format zmienił 
z B5 na A5. Wtedy uwypuklił się problem, z 
którym borykamy się do dziś – brak miejsca. 
Praktycznie do każdego numeru przesyłane 
są materiały, którymi moglibyśmy zapełnić 
nawet 100 stron. Świadczy to o tym, że w 
Bydgoszczy, wbrew opiniom malkontentów, 
wiele się dzieje. W pierwszym wstępniaku 
pt. „Karty rozdaje los”, napisałam: „Stani-
sław Lem w moim ulubionym Kongresie 
futurologicznym przedstawił rzeczywistość, 
której nie można już zmienić. Tam jeden z 
bohaterów mówi: „Jesteśmy zniewoleni sta-
nem rzeczy. Zagnał nas w kąt. Gramy takimi 
kartami, jakie nam społeczny los wcisnął w 
ręce”. Wiele na ten temat rozmyślałam, do-
strzegając analogię... Żyjemy w kraju, któ-
rego przeciętni Amerykanie nie znajdą na 
mapie. Wskaźnik bezrobocia zbliża się do 
krytycznej granicy. I żaden z czarodziejów 
nie ozłoci rodzimej kultury, nawet nie ze złej 
woli... Mimo to uważam, że powinniśmy za-
wsze przyjmować następne rozdanie. Grać 
i walczyć.”
Minęło kilka dni i faktycznie pojawili się 
współpracownicy. Jednym z pierwszych 
była Wyższa Szkoła Gospodarki. Dialog roz-
począł Filip Sikora, który zainicjował bardzo 
ciekawy dział pt. „Credo Akademickie”. Na 
łamach Creda, którego patronem jest Kate-
dra Kulturoznawstwa WSG, możemy druko-
wać teksty i prace młodych ludzi z Waszej i 

innych uczelni oraz uczniów z 
różnych szkół średnich. 
- Proszę opowiedzieć o sobie.
- Skończyłam filologię polską 
jeszcze na bydgoskiej WSP, 
pisząc pracę dotyczącą przej-
ścia od utopii do antyutopii w 
fantastycznonaukowym pisar-
stwie Stanisława Lema. Póź-
niej były podyplomowe studia 
dziennikarskie. Praktycznie 
przez całe studia współpra-
cowałam z wydawanym w 
Żninie tygodnikiem „Pałuki”. Z 
tych terenów pochodzę. Lubię 

podróże i urokliwe miejsca, gdzie łączą się 
góry i woda (np. Solina w Bieszczadach, 
masyw Olimpu w Grecji). Cóż jeszcze? Pra-
cę swoją wykonuję z przyjemnością, gdyż 
stwarza ona okazję do poznawania cieka-
wych i wartościowych ludzi. Nasze speł-
nione marzenia, oryginalne plany, zastygłe 
żale – czy to nie intrygujące?
- Jakie ciekawe materiały znajdziemy w ko-
lejnym „BIK-u”?
- Wyjątkowo numer wakacyjny obejmie czer-
wiec, lipiec i sierpień. W tym czasie czekają 
nas: Noc Kulturalna (2 VI), Bydgoski Trójkąt 
Literacki (5-11. VI, na 99% przyjadą Jerzy 
Pilch, Maciej Parowski, Wojciech Kuczok, 
Marcin Świetlicki) oraz w ostatni weekend 
sierpnia Bydgoszcz- Toruń Harmonice Brid-
ge. „BIK” poświęcimy tym wydarzeniom oraz 
innym równie ciekawym tematom. Poza tym 
z pewnością ukażą się Wasze interesujące 
prace w „Credo Akademickim”.
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Staraniem Bydgoskiego Towarzystwa 
Naukowego przy wsparciu Wyższej 
Szkoły Gospodarki ukazał się 5. nu-
mer serii wydawniczej poświęconej 
problematyce filozoficznej. Ta cenna
inicjatywa świadczy o coraz prężniej 
rozwijającym się środowisku filozo-
ficznym w naszym mieście. WSG jest
związana z tym naukowym periody-
kiem nie tylko przez finansowe wspar-
cie, ale także przez autorów – re-
daktorem naczelnym „Filo-Sofiji” jest
Grzegorz A. Dominiak, a członkami 
Rady Redakcyjnej inni wykładający na 
naszej Uczelni: Artur Dobosz i Marek 
K. Siwiec. Ponadto z pismem związa-
ni są: Ryszard Maciołek 

i Marek Pepliński. Rozprawy 
i artykuły omawianego tomu 
dotyczą różnych zagadnień 
filozoficznych od antologii,
poprzez translację, estetykę, 
filozofię religii, filozofię ana-
lityczną po zagadnienia z hi-
storii filozofii. Wysoki poziom
merytoryczny gwarantują au-
torzy - specjaliści w swoich 
dziedzinach.
I tak w tekście o Bronisławie 
Trentowskim Ewa Starzyńska-Kościusz-
ko podjęła się próby określenia stopnia i 
charakteru zależności jego filozoficznych
propozycji od idei Hegla, Schellinga i Krau-
sego, dania odpowiedzi na pytanie: czy 
Trentowski, jeden z najbardziej znaczących 

polskich filozofów XIX w., był
oryginalnym myślicielem, czy 
jedynie polskim naśladowcą nie-
mieckich filozofów. Z kolei Anna
Wojciechowska ukazała niezna-

ną dotąd stronę działalności Johna Stuarta 
Milla, znanego i uznanego w świecie twórcy 
liberalizmu. 
W omawianej rozprawie dowiadujemy się, 
że Mill był pierwszym (!) politykiem angiel-
skim, który zaproponował wprowadzenie w 
życie ustawy realizującej w XIX w. postulat 
zrównania kobiet i mężczyzn w prawach. 
Jego postawa i działalność stworzyły wręcz 
podstawy ideologiczne do rozwoju angiel-
skiego ruchu emancypacyjnego. Wspierała 
go w tym bardzo dzielnie małżonka Harriet.
Problem ludzkiego życia według Artura 
Schopenhauera przedstawiła Sabina Kru-
szyńska, chociaż - jak sama zauważyła 
- zabieg taki nie podobałby się samemu 

wielkiemu filozofowi rodem z
Gdańska. Pesymistyczna nauka 
Schopenhauera o ludzkim życiu 
jest „twarda i prosta”: życie jest 
trudem, cierpieniem, zmaganiem 
się z samym sobą i innymi ludźmi. 
Filozof jednak wskazał możliwość 
przezwyciężenia nieuniknionego 
cierpienia. Nie znaleźli go inni fi-
lozofowie - pesymiści jak Niemiec 
Philip Mainlander, który popeł-
nił „programowe” samobójstwo. 
Tymczasem Scopenhauer przy 

całym swoim pesymizmie pozostał wyjątko-
wym przykładem człowieka rozumnego.
W omawianym tomie znalazły się także 
znakomite teksty „kantowskie”. Całość uzu-
pełnia dział recenzji i omówień. Ostatnie z 

nich dotyczy książki Patricka J. Buchana-
na pt. „Śmierć Zachodu. Jak wymierające 
populacje i inwazja imigrantów zagrażają 
naszemu krajowi i naszej cywilizacji”. Tekst 
i artykuł Krzysztofa Wawrzonkowskiego o 
koncepcji estetycznej Edmunda Burke’a po-
winny stać się wręcz obowiązkową lekturą 
studentów kulturoznawstwa. I na koniec – o 
staranności wydania najnowszej „Filo-Sofiji”
świadczy także projekt okładki i sugestywne 
ilustracje bydgoskiego artysty Waldemara 
Kakareko. 

Marek Chamot
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Po rozpoczęciu współpracy naukowej 
z Uniwersytetem we Frankfurcie nad 
Menem Katedra Kulturoznawstwa 
nawiązała kolejny kontakt, tym razem 
z Hochschule w Heilbronn. Doc. dr 
Lech Zieliński i dr Marek Chamot z 
Katedry Kulturoznawstwa spotkali się 
w Niemczech z prof. dr Angelą Koch, 
wykładowcą na kierunku Betriebwirt-
schaft, Kultur- und Freizeitmanage-
ment oraz z prof. dr. Thomasem Bez-
oldem wicedziekanem Department 
of Business Administration z Hoch-
schule w Kunzelsau. Nowoczesny 
i dobrze wyposażony kampus oraz 
nastawienie na praktyczny wymiar 
studiowania to najbardziej charakte-
rystyczne cechy uczelni w Kunzelsau. 
W rozmowach brał również udział 

prof. dr Jerzy Jaworski wykładowca z Heil-
bronn, od lat związany z WSG w Bydgosz-
czy. Kierunek Zarządzanie kulturą istnieje 
w Hochschule w Kunzelsau już od 10 lat i 

cieszy się niesłabnącą popularnością (ok. 
10 kandydatów na 1 miejsce). Wykładowcy 
i studenci tego kierunku ściśle współpracu-
ją z instytucjami kulturalnymi regionu. Co 
szczególnie interesujące, w ramach stu-
diów opracowują m.in. koncepcje otwiera-
nia nowych muzeów i galerii. Programują 
i organizują koncerty od muzyki klasycznej 
po rockową i rozrywkową. Na zajęciach 
przedstawiają autorskie projekty działań 
kulturalnych. Prace dyplomowe dotyczą 
np. analizy systemów finansowania sekto-
ra kultury, koncepcji marketingu w kulturze, 
projektów przywracania dziedzic-
twa kulturowego, a także pamięci o 
wybitnych przedstawicielach kultu-
ry, zasłużonych dla regionu i kraju. 
Rozbudowane kontakty zagranicz-
ne uczelni w Heilbronn wyrażają się 
także w tym, że ok. 20 % studentów 
pochodzi z zagranicy, m.in. Holandii 
i Irlandii. Podczas rozmów strona 
polska przedstawiła szczegółowo 

polski model studiowania kulturoznaw-
stwa, jego uniwersytecki wymiar, a także 
specjalności planowane w Katedrze Kultu-
roznawstwa WSG w Bydgoszczy. Wspólnie 
postanowiono o wymianie doświadczeń w 
ramach spotkań warsztatowych z udzia-
łem wykładowców i studentów obu uczelni. 
Zgodzono się co do konieczności podpisa-
nia umowy o współpracy w ramach progra-
mu Sokrates-Erazmus na rok akademicki 
2006-2007. Zaplanowano wizytę prof. dr 
Angeli Koch i prof. dr. Thomasa Bezolda 
w WSG na początku czerwca br. Z pewno-
ścią skorzystamy z ciekawych rozwiązań 
zastosowanych w studiowaniu zarządzania 
kulturą i czasem wolnym w przyjaźnie do 
nas nastawionych uczelniach w Heilbronn 
i Kunzelsau. 

Marek Chamot
Lech Zieliński
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A Kulturoznawcy z WSG 
współpracują z Hochschule 
w Heilbronn i Kunzelsau

FILO-SOFIJA
                        Bydgoszcz 2005

Nowa architektura 
ekonomiczna Europy

Pod takim hasłem obradowali w Cie-
chocinku uczestnicy XIII edycji Forum 
Gospodarczego, zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie „Integracja i 
Współpraca”. Nasza Uczelnia była 
gospodarzem panelu „Turystyka 
czynnikiem integracji i kształtowania 
nowego ładu społecznego i gospo-
darczego Europy”, w ramach którego 
z ramienia WSG wystąpili: kanclerz, 
doc. Krzysztof Sikora („Rola instytucji 
branżowo-turystycznych w Polsce i 
Europie”), prof. dr  Janusz Sewerniak 
(„Gospodarka przestrzenna w tury-
styce”), prof. dr Jan Owsiak („Rola 
dróg wodnych w gospodarce tury-
stycznej”) oraz mgr Maciej Andrze-
jewski („Regionalny System Informa-
cji Turystycznej”).
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Na zaproszenie WSG i Prymasowskiego 
Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Byd-
goszczy w murach naszej Uczelni gościli 
autorzy książki „Zatroskany o człowieka i 
świat”, poświęconej społecznemu naucza-
niu Jana Pawła II. Redaktorem obszernego 
tomu studiów (626 stron), który ukazał się 
drukiem w Warszawie w 2005 roku, jest ks. 
prof. dr hab. Henryk Skorowski, prorektor 
ds. nauki Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 
Wprowadzenie do wystąpień autorów 
książki wygłosili prof. dr Ryszard Maciołek, 
prorektor ds. rozwoju WSG i ks. dr Rafał 
Grabowski dyrektor Prymasowskiego In-
stytutu Kultury Chrześcijańskiej. Ks. prof. 
H. Skorowski omówił personalistyczną 
koncepcję człowieka według Jana Pawła 
II. W jego wizji człowiek jest dwujednią ele-
mentu cielesnego i duchowego. Element 
materialny i duchowy są ze sobą ściśle 
związane do tego stopnia, że próba ich 
rozdzielenia doprowadzić może do znisz-
czenia bytu ludzkiego. Człowiek zatem nie 
jest tylko materią, która się rozpadnie, nie 
jest rzeczą i nie wolno go uprzedmiotawiać. 
Człowiek w świetle nauczania społecznego 
Jana Pawła II jest wartością najwyższą na 
świecie. Co prawda mocno w nim tkwi , ale 
nie jest sprowadzalny ani redukowalny do 

świata. Ponadto nie zrozumie się zasad 
moralnych bez odpowiedzi na pytanie, 
kim jest człowiek. Jest osobą posiadają-
cą niepowtarzalną godność, czyli wartość. 
Człowiek rozumiany w wymiarach prawdy, 
dobroci i wolności doświadcza wewnętrz-
nej powinności moralnej. Miłość natomiast 
jest najwyższym wymiarem człowieka, 
który doświadcza siebie tylko w stosunku 
do innych ludzi. Każdy z nas zatem żyje w 
przestrzeni odpowiedzialności etycznej. 
Ks. dr Krzysztof Niegowski z Instytutu 
Nauk Historycznych UKSW poruszył pro-
blem wojny i pokoju we współczesnym 
świecie. Jan Paweł II nader często wypo-
wiadał się w sprawie pokoju. Przedstawiał 
i analizował przyczyny jego kryzysu, który 
w swojej krańcowej fazie może stać się 
katastrofalny dla całej ludzkości. Przyczyn 
współczesnych napięć i konfliktów Jan Pa-
weł II upatrywał m.in. w pogwałceniu praw 
człowieka, w globalnych różnicach rozwoju 
ekonomicznego, skutkujących dramatycz-
nym podziałem na biedne południe i bo-
gatą północ. Ciągle jest zbyt wiele miejsc 
na świecie, gdzie ideologie, które wpajają 
nienawiść, przemoc, prawo silniejszego, 
nie przestają wprowadzać w błąd i zatru-
wać całych grup społecznych i narodów. 
Jan Paweł II podkreślał zło każdej wojny, 

powodującej zawsze przyrost okru-
cieństwa, zniszczeń. Rachunek strat 
zawsze przeważa, prowadząc do 
cywilizacji cierpienia. Stąd należy 
nie ustawać w dążeniach do pokoju 
i dialogu. 
Ks. dr Janusz Mierzwa odniósł się do 
tytułu książki „Zatroskany o człowieka 
i świat”. Jan Paweł II był zatroskany 
o świat, człowieka i wieczność. Pon-
tyfikat polskiego papieża rozpoczął
się od wezwania do otwarcia granic 
dla Chrystusa, granic państw, ustro-
jów i systemów. Jan Paweł II nawoływał: 
odnajdź Europo swoje początki, jedność 
duchową, możesz bowiem być latarnią dla 
świata. Człowiek może w chrześcijaństwie 
ukierunkować swoje życie. Kościół w ciągu 
dwóch tysięcy lat istnienia skrystalizował w 
kulturze europejskiej podstawowe, trwałe 
zasady. Obserwowane współcześnie ze-
świecczenie kultury zachodniej ma swoje 
początki w wieku XVIII, który zdaniem ks. J. 
Mierzwy był pierwszym wiekiem niechrze-
ścijańskim. Natomiast XIX wiek charakte-
ryzował się dążeniem do oczyszczenia kul-
tury z wszelkich śladów chrześcijaństwa. 
Współczesny Europejczyk jest smutny, bo 
smutne jest europejskie społeczeństwo, 
w którym słabi muszą ustąpić silniejszym. 
Na koniec zostały przywołane słowa Jana 
Pawła II: „Gdyby to podłoże kultury konty-
nentu zostało pozbawione wpływu na ety-
kę i kształt społeczeństw, oznaczałoby to 
nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa 
europejskiej przeszłości, ale i poważne 
zagrożenie dla godnej przyszłości miesz-
kańców Europy”. W dyskusji dr Janiszew-
ski zwrócił uwagę na zjawisko szczerej 
fascynacji młodzieży postacią Jana Pawła 
II, który stawiał wymagania, kreował od-
powiedzialne postawy młodzieży, wdrażał 
wręcz ją do odpowiedzialności w myśl ha-
sła, że „każdy ma swoje Westerplatte”. Jan 
Paweł II wierzył w wiarę starego kontynen-
tu. Wskazywał na wspólną chrześcijańską 
kulturę, choć wywodzącą się z różnych ko-
rzeni. Nie zwątpił w możliwość powrotu do 
dawnych wartości wspólnej kultury Europy 
chrześcijańskiej.

 (M.Ch.)
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OZATROSKANY
   O CZŁOWIEKA I ŚWIAT

NOC KULTURALNA w WSG - 2-3 czerwca 2006
Już po raz drugi bydgoskie ulice i instytucje związane z kulturą będą tętniły nocnym życiem. Na czas trwania Nocy Kulturalnej 
specjalny program przygotowała również nasza Uczelnia. 
Od wczesnych godzin wieczornych odbywać się będą koncerty różnych gatunków muzycznych – od jazzu przez gospel, blues, 
muzykę klasyczną po awangardę. Na dziedzińcu wystąpią: Sławek Uniatowski z zespołem MiMUZA, „Doktor Blues”, „Orkiestra 
imienia nocy czerwcowej” Wacława Węgrzyna, Leonard Luther, Chór Akademicki WSG oraz Męski Chór „HASŁO”. Swoje spek-
takle zaprezentują grupy teatralne „PIEPRZ” i „SUPLEMENT”. Z pokazem etiudy filmowej wystąpią studenci I roku kulturoznaw-
stwa. Otwarte zostaną wystawy fotografii Andrzeja Makowskiego „Moje Miasto”, fotografii studentów kulturoznawstwa oraz prac
studentów kierunku „architektura i urbanistyka”. Nie zabraknie również pokazów tańca w wykonaniu studentek z grupy chearle-
aders VISION DANCE KLUB oraz grupy breakdance FAST MOVE’S BREAKERS. 
Chociaż w tytule mamy noc z kulturą, nie zabraknie dobrego jadła po atrakcyjnie niskich cenach i wielu innych atrakcji…
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W poprzednim wydaniu „Kuriera” 
miałam okazję przedstawić kolejne 
wyzwanie, jakiemu poddani zostali 
studenci studiów MASTER Uniwer-
sytetu „Le Mirail” w Tuluzie, odby-
wanych w WSG – przygotowanie, w 
ciągu dwóch miesięcy, własnej wizji 
strategii rozwoju turystyki dla mia-
sta Chełmna. 
Wszystko zaczęło się 23 stycznia 
2006r. przy okazji wizyty w Polsce 
Philippe’a Godarda, wykładowcy 

Uniwersytetu „Le Mirail”, który wraz z mgr. 
Karolem Słowińskim, wykładowcą WSG, 
zaproponował zajęcia w... Urzędzie Mia-
sta Chełmna. Podczas spotkania, w któ-
rym oprócz władz miasta uczestniczyli 
hotelarze, restauratorzy i przewodnicy 
chełmińscy, studenci mieli zapoznać się 
z ogólną sytuacją turystyki w mieście, by 
później, opracować propozycje strate-
giczne rozwoju turystyki.
 Zadanie okazało się niezwykle 
interesujące, ale również bardzo trudne! 

Studenci MASTER 1, którzy byli 
odpowiedzialni za część diagno-
styczną, kilkakrotnie udawali się 
do Chełmna, by zdobyć szcze-
gółowe informacje na temat sta-
nu otoczenia społecznego i eko-
nomicznego powiatu i miasta, a 
także na temat sytuacji turystyki. 
Jeszcze trudniejsze zadanie mieli 
studenci MASTER 2, którym w za-
daniu przypadło opracowanie pro-
pozycji strategicznych. W tym celu 
musieli przeprowadzić wpierw 600 
ankiet pośród mieszkańców Gdań-
ska, Torunia i Bydgoszczy. „To 
była chyba najtrudniejsza część 
zadania! Proszę sobie wyobrazić, 
że wszyscy jesteśmy osobami pra-
cującymi, a tu trzeba jeszcze każ-
dą wolną chwilę wykorzystać na 
przepytywanie ludzi na ulicy! Gdy-
by jeszcze wszyscy chcieli odpo-
wiadać…”- opowiada już z uśmie-
chem Asia, studentka MASTER 2. 
Po opracowaniu ankiet przyszła już 
zdecydowanie bardziej interesu-
jąca część: przygotowanie propo-
zycji rozwojowych, no i oczywiście 

przygotowanie się do kolejnego spotka-
nia w Urzędzie Miasta w Chełmnie celem 
przedstawienia strategii. Wyznaczona 
została data: 5.04.2006 r., która zbiega-
ła się z wizytą kolejnych wykładowców 
z Uniwersytetu w Tuluzie: prof. Pierre’a 
Torrente oraz prof. Laurenta Barthe. 
 Po raz kolejny władze miasta 
niezwykle gościnnie przyjęły studentów 
oraz wykładowców z Tuluzy i Bydgosz-
czy. Mimo że dla wielu studentów było to 
jedno z pierwszych wystąpień przed tak 
dużą i poważną publicznością, zaprezen-
towane propozycje zostały bardzo dobrze 
przyjęte przez wszystkich uczestników 
spotkania. Szczególne zainteresowanie 
władz miasta zdobył pomysł hasła promo-
cyjnego „Zakochaj się w Chełmnie”, które 
nawiązuje do kreowanego już wizerunku 
Chełmna jako „Miasta Zakochanych”. W 
ramach strategii studenci zaproponowali 
także projekt pod hasłem „Romantyczny 
Gotyk”, mający odwołanie do dwóch roz-
poznawalnych akcentów, związanych z 
Chełmnem: zabytkami gotyckimi i posta-
cią świętego Walentego.
 Po prezentacji nie brakowa-
ło pytań i ciekawych dyskusji na temat 
przyszłości Chełmna jako destynacji tu-
rystycznej. Z ust burmistrza Chełmna, 
Mariusza Kędzierskiego padła także 
propozycja dalszej współpracy na linii 
Chełmno-WSG-Uniwersytet w Tuluzie 
przy wdrażaniu planów rozwoju turystyki 
w Chełmnie. 
 Mam nadzieję, że opracowanie 
i prezentacja strategii to dopiero począ-
tek wielkiej „przygody” studentów studiów 
MASTER z Chełmnem. Już wkrótce jeden 
z egzemplarzy strategii znajdzie się także 
w Bibliotece WSG. Uważam, że będzie to 
interesująca pozycja dla wszystkich tych, 
którym bliska jest branża turystyczna. 

Anna Marchlik
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 Strategia rozwoju turystyki dla Chełmna ukończona!

XXI AFF-era filmowa upłynęła pod
znakiem kinematografii radziec-
kiej i rosyjskiej, czyli zarówno tej 
sprzed kilkudziesięciu lat, jak i 
najnowszych produkcji. Jednak 
AFF-era to nie tylko pokazy fil-
mowe [poprzedzone prelekcjami], 
ale również szereg imprez „oko-
łofilmowych”. Jedną z propozycji
bydgoskiego Pałacu Młodzieży 
były warsztaty filmowe, w których
wzięliśmy udział. 6-osobowa gru-
pa studentów kulturoznawstwa 
dostała kamerę, halogen i trzy dni 

na wykonanie swojego pierwszego fil-
mu. Poniżej prezentujemy opis naszych 
działań.

Najważniejszy jest pomysł. Najważniej-
szy, a zarazem najtrudniejszy. Osta-
tecznie przypadła nam realizacja filmu
krótkometrażowego. Mając do wykorzy-

stania kilka minut, chcieliśmy w jak naj-
lepszy sposób sprzedać swoją koncep-
cję. Po kilkugodzinnej ‘burzy mózgów’ 
wyłoniła się idea – zrobimy film o poko-
leniu trzeciego tysiąclecia. Postanowili-
śmy przedstawić najbardziej wyraziste 
osobowości, które można spotkać dziś 
na ulicy. I tak powstały scenopisy cha-
rakteryzujące: przyjaźń damsko-męską, 
osobę wierzącą, dekadenta szydzącego 
z polityki i systemu, w którym przyszło 
mu żyć, dziewczynę uzależnioną od... 
gumy do żucia, człowieka, dla którego 
liczy się przede wszystkim wolność, a 
nie władza.
Szkic scen gotowy – przydałby się 
scenariusz... Chcąc uciec od wszech-
obecnej dosłowności, wyświechta-
nych frazesów, wykorzystaliśmy teksty 
współczesnych dramaturgów [Iwana 
Wyrypajewa i Szymona Wróblewskie-
go]. Uzyskaliśmy w ten sposób efekt 

odsłowności w dialogach i monologach. 
Niedomówienia w końcowym rezultacie 
pozwalają na zindywidualizowaną inter-
pretację filmu.
Część teoretyczna za nami – czas 
przejść do praktyki. Pomimo braku oby-
cia z kamerą, operatorsko poradziliśmy 
sobie [oczywiście jak na pierwszy raz] 
dość dobrze – kamera nie stanowi już 
dla nas przeszkody. Łącząc stosunkowo 
niekonwencjonalne kadry [częściowo 
będące wynikiem przypadku] i sztuczne 
słońce w postaci halogenu otrzymaliśmy 

  AFF-era z (Pieprzem)
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Gdyby zapytać, z czym kojarzy 
się „Four Seasons”, niewątpli-
wie większość osób, i to nie tyl-
ko osób z branży turystyczno-
-hotelarskiej, odpowiedziałaby: 
najbardziej luksusowe hotele 
na świecie, najlepsza obsługa 
i świetne warunki pracy. O tym, 
że jest tak naprawdę, miałam 
okazję przekonać się pod koniec 
marca podczas wizyty w jednym 
z hoteli Sieci „Four Seasons”, 
w Hampshire w Anglii, z którym 
Studium Przygotowania Zawo-
dowego WSG współpracuje już 
od kilku lat.

Hotel „Four Seasons” w Hamp-
shire jest jednym z najmłodszych 
hoteli sieci o tej samej nazwie, 
liczącej ponad siedemdziesię-
ciu hoteli kanadyjskiej sieci w 31 
krajach świata, obsługującej naj-
bardziej ekskluzywny segment 
rynku usług hotelarskich. Do tej pory 
sieć nie pojawiła się w Polsce, co jednak 
nie przeszkodziło w nawiązaniu ścisłego 
kontaktu z Uczelnianym Studium Przy-
gotowania Zawodowego. 
Trzykrotnie już przedstawicielka „Four 
Seasons” w Hampshire, pani Debbie 
Cross, odpowiedzialna za zarządzanie 
zasobami ludzkimi, przebywała w naszej 
Uczelni w celu przeprowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych z absolwentami i stu-
dentami WSG. Dzięki tym rozmowom w 
Hampshire pracuje 8 naszych absolwen-
tów, z którymi miałam okazję spotkać się 
po ponad roku ich pracy w Anglii, a od 
lipca br. kolejna szóstka absolwentów 
naszej Uczelni będzie miała możliwość 
rozpoczęcia tam kariery zawodowej. 
Co sprawia, że hotele „Four Seasons” 
uznawane są za najbardziej luksusowe 
na świecie? Przede wszystkim jest to 

wynik doskonałego doboru personelu, a 
następnie zapewniania mu dalszej moż-
liwości rozwoju i podnoszenia jego mo-
tywacji. Każdy z nowych pracowników, 
rozpoczynając pracę dla Sieci, przecho-
dzi cykl spotkań z pracownikami Działu 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pod-
czas którego opracowywana jest tzw. 
ścieżka rozwoju zakładająca cele długo- 
i krótkoterminowe. Przechodzi również 
niezwykle rozbudowane szkolenia, w 
tym także z języka angielskiego, co doty-
czy i naszych absolwentów. Bardzo inte-
resująca jest możliwość tzw. transferów, 
co może oznaczać, że dany pracownik 
awansując, przenosi się do wybranego 
przez siebie hotelu „Four Seasons”, po-
łożonego w dowolnym miejscu na świe-
cie. 
Nasi absolwenci zachwalali przede 
wszystkim możliwość zdobycia doświad-
czenia w pracy z bardzo wymagającą 

klientelą (niektórzy goście 
przylatują do hotelu tuż pod 
recepcję prywatnymi helikop-
terami!), a także możliwość 
korzystania z bezpłatnych 
noclegów w ramach sieci, co 
pozwoliło im na niezapomnia-
ne wakacje m.in. w Lizbonie 
czy Pradze. Zadowolenie 
jednak jest bezsprzecznie 
obopólne. Debbie Cross wy-
powiada się bardzo pozytyw-
nie o naszych absolwentach, 
sugerując, że należą do czołówki 
ponad 250-osobowego personelu.
Podczas pobytu miałam możliwość 
poznania hotelu niemal „od pod-
szewki”, począwszy od zwiedze-
nia całego obiektu, który w sumie 
zajmuje 5 hektarów (hotel posiada 
swoje jezioro i stateczek, stajnie 
z końmi, kilkanaście kilometrów 
ścieżek pieszych i rowerowych 
oraz przepiękne, bardzo zadbane 

ogrody). Nie zabrakło także prezentacji 
hotelu od strony organizacyjnej, a nawet 
zabiegów relaksujących w hotelowym 
SPA. Podczas spotkania z absolwenta-
mi udało mi się zdobyć różne ciekawe 
informacje, choćby takie, że niewiele 
wcześniej przede mną gośćmi hotelu 
byli: Madonna, Robbie Williams oraz 
Cliff Richard!
Już niedługo kolejni nasi absolwenci wy-
jadą zdobywać szczyty kariery w Sieci 
„Four Seasons”. Mam nadzieję, że za 
kilka - kilkanaście lat, będzie można ich 
spotkać nie tylko w angielskim hotelu 
„Four Seasons”, ale i w innych krajach, 
że będą oni jednocześnie „wizytówkami” 
naszej Uczelni, świadczącymi zarówno 
o jej wysokim poziomie, jak i o możliwo-
ściach zrobienia kariery tuż po ukończe-
niu studiów!

Anna Marchlik
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Kariera w stylu 
‚FOUR SEASONS’

momentami bajkowe wręcz zdjęcia, jed-
nak zawsze najpełniej charakteryzujące 
przedstawianą osobowość.
Mając dwa dni na wykonanie zdjęć, 
musieliśmy błyskawicznie znaleźć od-
powiednie miejsca do realizacji po-
szczególnych scen. Prowizoryczny plan 
zdjęciowy stanowiły sale wykładowe i 
przedsionek Muzeum Fotografii Wyż-
szej Szkoły Gospodarki, ulica Gdań-
ska oraz prywatne mieszkanie, które 
imitowało... klub. Chcąc wykonać jak 
największą liczbę ujęć, pracę zaczynali-
śmy o godzinie piątej rano, kończąc ją o 

dwudziestej [prawda, że zachowaliśmy 
pełen profesjonalizm?].
Ostatnim etapem tworzenia filmu był mon-
taż wykonanego wcześniej materiału oraz 
dobór podkładu muzycznego. Wybranie 
najlepszych ujęć, jak się okazało, nie 
jest wcale takie proste, a oglądanie wła-
snej twarzy na ekranie telewizora dość 
szybko męczyło, peszyło i wywoływało 
inne, bliżej nieokreślone uczucia u osób 
występujących. Po dziesięciogodzinnych 
zmaganiach z oprogramowaniem kompu-
terowym przeznaczonym do montażu za-
kończyliśmy pracę nad GALERIĄ – pierw-

szym [i zapewne nie ostatnim, bo jeszcze 
w trakcie kręcenia pojawiły się koncepcje 
i pomysły na nowe realizacje] filmem wy-
konanym pod szyldem grupy artystycznej 
[PIEPRZ]. Można było go zobaczyć pod-
czas trwania AFF-ery filmowej na specjal-
nym pokazie filmów amatorskich.
Wynalazek braci Lumière zafundował 
nam wyjątkową zabawę – bo właśnie tak 
traktowaliśmy realizację filmu. Poznając
tajniki kręcenia mogliśmy jednocześnie 
sprawdzić się w roli socjologów [wyma-
gał od nas tego pomysł na realizację fil-
mu]. Gorąco zachęcamy wszystkich po-
siadaczy kamer do kręcenia własnych 
filmów.

Przemek Oleksyn
GALERIA
Reżyseria i scenariusz: grupa artystycz-
na [PIEPRZ]
Wystąpili: Agnieszka Brzyska, Kasia Or-
manowska, Marta Tarkowska, Przemek 
Oleksyn
Zdjęcia: Szymon Lach
Światło: Bartek Slowi
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W pierwszą rocznicę śmierci papieża 
Jana Pawła II, 2 kwietnia 2006 roku 
występem w Bydgoszczy zakończyła 
się trasa koncertowa Pokolenia JP II. 
Trzon tego niezwykłego zespołu, po-
wstałego podczas V Dnia Papieskie-
go, stanowią muzycy zespołu 2TM 
2,3, zasileni dodatkowo muzykami i 
solistami z szeroko pojętej chrześci-
jańskiej sceny alternatywnej (metal, 
punk, rock). Wymienić należy cho-
ciażby Roberta „Lice” Friedricha, zna-
nego obecnie głównie z Arki Noego, 
Dariusza „Maleo” Malejonka (m.in. 
Malego Reggae Rockers) czy też 
Tomka „Budzy” Budzyńskiego (m.in. 

Armia). Wszyscy oni podjęli współpracę, 
której celem było oddanie hołdu zmarłemu 
papieżowi Janowi Pawłowi II oraz całemu 
pokoleniu ludzi go słuchających, czyli Po-
koleniu JP II.
 Przed koncertem, który odbył się 
wieczorem na bydgoskim Starym Rynku, 
piątka wykonawców z Pokolenia JP II z 
Maleo na czele, spotkała się z młodzieżą w 
WSG. I jak można było się spodziewać, nie 
rozmawiano o muzyce, ale przede wszyst-
kim o JP II.
 Po krótkim wstępie kanclerza doc. 
Krzysztofa Sikory, goście w kilku słowach 
opowiedzieli o przedsięwzięciu Pokolenie 
JP II. Powstało ono z wiary, że JP II to nie 
slogan, jak mówią niektórzy, ale prawdzi-
we pokolenie. I tak naprawdę jego wartość 
można będzie ocenić za kilkanaście lat, a 
nie teraz, patrząc na to, czy pojednani kibi-

ce zaczną się bić na nowo czy nie.
 Dyskusję rozpoczęto od odpo-
wiedzi na zarzuty, że JP II, wbrew temu, co 
muzycy powiedzieli we wstępie, stało się 
tylko modnym sloganem. Zdaniem gości 
od czasu śmierci Papieża, która formalnie 
ustanowiła JP II, przestano wstydzić się 
wiary. Ludzie zaczęli mówić z odwagą o 
tym, że chodzą do kościoła, uczestniczą w 
pielgrzymkach i są we wspólnotach przyko-
ścielnych. Równie dobrym apostołem może 
być pani Hela z końca Polski, jak i ksiądz. 
I dzięki temu, że pani Hela nie boi mówić 
się o Bogu, Jezusie, może dawać innym 
ludziom wiarę i wskazywać pozytywną dro-
gę.
 Kolejny zarzut dotyczył mediów. 
Jeden z uczestników spotkania stwierdził, 
że gazety, radio, telewizja przereklamowa-
ły JP II, tworząc z tej duchowej inicjatywy 
produkt reklamowy. Maleo z tą kwestią się 
zgodził. Również zauważył obłudę w tym, 
że dzienniki, które od zawsze prezentowały 
tematy przeciwne naukom Jana Pawła II, 
teraz na pierwszej stronie „wrzucają” wiel-
kie zdjęcia zmarłego przed rokiem Papieża. 
Jednakże, zdaniem Maleo, powinno się do-
strzec również pozytywną tego stronę. Nie-
ważne, czy głosi się ewangelię z serca, czy 
z potrzeby koniunktury, i tak jest to dobre. 
Natomiast, jeżeli nam prywatnie przeszka-

dza oglądanie po raz setny kre-
mówek w TV, wystarczy wyłączyć 
odbiornik. Prawdziwe JP II jest w 
Lednicy, jest w rodzinie, a przede 
wszystkim jest w sercu – dopowie-
dział jeden z muzyków. To my je-
steśmy Kościołem, my dajemy mu 
świadectwo.
 Kolejne pytanie publiczności spro-
wokowało gości do zdefiniowania
JP II. I choć nikt nie dał jasnej od-

powiedzi, ciekawą uwagą było, że ważne 
jest zadawanie sobie pytania, zastanawia-
nie się, „co to jest JP II”, „czy ja należę do JP 
II?”. To refleksja jest jednym z fundamentów
dobrego życia. Parafrazując amerykańskie 
powiedzenie, Maleo powiedział: „Nie pytaj 
się, co JP II może zrobić dla ciebie, ale co 
ty możesz zrobić dla JP II”. 
 Nie można także, kontynuowali 
goście, ograniczać się do nauk Jana Paw-
ła II. Prawdziwie dojrzałym do JP II jest się 
wtedy, gdy dostrzega się wartości w sło-
wach nowego papieża, Benedykta XVI oraz 
innych osób, tych mniej i bardziej znanych.
 Końcowa część spotkania, w 
której aktywny udział wziął pan Kanclerz, 
dotyczyła przyszłości pokolenia JP II. Pro-
blemem dla młodych ludzi może okazać się 
brak wroga. Tak jak pokolenie Solidarności 
miało do zwalczania komunę, tak JP II nie 
ma jednego, materialnego wroga. Jednak 
cały czas, mówili goście, można walczyć ze 
swoimi słabościami, z grzechem. 
 Przede wszystkim jednak, powie-
dziano na zakończenie, należy wsłuchać 
się w słowa Kościoła i zmarłego 2 kwietnia 
2005 roku Papieża, który jak rzadko kto po-
trafił mówić językiem prostym, skierowanym
do każdego. Warto byłoby to wykorzystać.
  Bartek Grubich
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Termin „pokolenie JP II” narodził się po 
Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu 
w sierpniu 1997 roku, jednak po śmierci 
Jana Pawła II nabrał nowego znaczenia: 
wówczas grupa młodych ludzi okrzyknęła 
się generacją JP II. 
Minął rok od pamiętnego 2 kwietnia 2005 
roku. Warto zapytać, co stało się z tymi 
ludźmi, czy dalej możemy mówić o poko-
leniu JP II, czy w ogóle kiedyś takie zjawi-
sko istniało. Mnie, jako przyszłemu przed-
stawicielowi nauk politycznych, wydaje 
się, że nie. Cały szum związany z poko-
leniem JP II został sztucznie nakręcony 
przez media. Zjawisko, które powstało 
po śmierci Papieża, jest nieautentyczne. 
Kto miałby niby należeć do pokolenia JP 
II i czym miałoby się ono odznaczać? Ter-
min „pokolenie” zakłada wspólnotę ludzi 
podobnych wiekiem i połączonych wspól-
nymi doświadczeniami dziejowymi, które 
kształtują ich system wartości i trwale 
wpływają na pewne postawy i zachowa-
nia. Tu jakby coś wielkiego i głębokiego 

było, ale tylko przez chwilę – czy to więc 
pokolenie? Czy grupa osób, która po 
śmierci Papieża rozesłała do siebie sms-y 
z informacją o kolejnych czuwaniach, bia-
łych marszach, nabożeństwach, to od razu 
pokolenie? Moim zdaniem zdecydowanie 
nie. Za wcześnie mówić o takim zjawisku, 
ponieważ jest ono zbyt mało wyraziste. 
Na razie nie widać wspólnoty działania 
tych ludzi, jakiejś autoprezentacji i cech 
wyróżniających tę grupę osób, bo chyba 
kolorowe bransoletki na przegubach czy 
kubki z napisem JP II to za mało. 

Poza tym, kto miałby należeć do tego po-
kolenia? Nawet socjologowie mają kłopoty 
z określeniem składu tej grupy osób, po-
nieważ w rzeczywistości w rok po śmier-
ci Papieża czegoś takiego jak pokolenie 
JP II po prostu nie ma. Po roku wszystko 
wróciło do normy. Kościoły opustoszały, a 
system wartości młodzieży wcale nie po-
krył się z nauką Jana Pawła II, jeśli cho-
dzi o takie kwestie, jak antykoncepcja czy 
seks przedmałżeński. Nie wspomnę już o 
stadionowych szalikowcach, którzy już w 
parę dni po śmierci Papieża zapomnieli o 
czcigodnych postanowieniach i zawiesze-
niu broni, stając się na nowo prymitywnym 
tłumem, a nie wspólnotą. 
Jest jeszcze jedna kwestia sporna – prze-
cież w tych wszystkich wydarzeniach brali 
także udział ludzie bynajmniej do mło-
dzieży wiekiem już się niezaliczający, a 
podczas żałoby po śmierci Papieża byli 
również widoczni i również obecni. Jeśli 
wziąć pod uwagę i młodzież, i starszych, 
hasło „pokolenie JP II” staje się jedynie 
medialnym zabiegiem naukowo niewy-
tłumaczalnym, gdyż żadnej wspólnoty 
wieku, charakterystycznej dla pokolenia 
znaleźć tu nie można. 
  Radosław Janicki

Pokolenie JP II to mit
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Nietypowo, bo 7 kwietnia zawitała w tym 
roku wiosna do WSG. A wszystko to za 
sprawą inicjatywy Komisji Europejskiej 
„Spring Day in Europe 2006”. Spring Day 
czyli Dzień Wiosny obchodzony jest na 
terenie Unii od 2003 r. Przy okazji szero-
kiej debaty na temat przyszłości Europy 
oraz w ramach prac Konwentu niejedno-
krotnie wskazywano na potrzebę uczule-
nia młodych Europejczyków na wyzwania 
stojące przed Europą. Grupa członków 
Konwentu zaproponowała, by wprowa-
dzić projekt o nazwie „Dzień Wiosny w 
Europie”, dający uczniom i ich nauczy-
cielom okazję do pogłębienia wiedzy na 
temat Unii Europejskiej. Pierwsza tego 
rodzaju inicjatywa odniosła duży sukces. 
Wzięło w niej udział ponad 5 000 szkół 
skupiających blisko 750 000 uczniów. 
Tematem przewodnim tegorocznego 
Dnia Wiosny stała się „Debata o naszej 
przyszłości”, zaś patronat nad polskimi 
obchodami objął znany językoznawca 
prof. Jan Miodek. Wiosenne debatowa-
nie, jak co roku, trwa od 21 marca do 9 
maja i kończy się uroczystymi obchodami 
Dnia Europy.
Święto wiosny na WSG rozpoczęło się 
cyklem prelekcji w szkołach regionu ku-
jawsko-pomorskiego, prowadzonych pod 
wspólnym hasłem „Kariera po europej-

sku” przez konsultantów punktu informa-
cyjnego Europe Direct oraz pracownika 
Biura Karier WSG. 7 kwietnia 2006r. 
obchody Spring Day przeniosły się na 
kampus WSG, gdzie odbył się Konkurs 
Wiedzy o Unii Europejskiej, Seminarium: 
„Edukacja i szanse rozwoju w Unii Euro-
pejskiej” oraz europejski piknik wiosenny 
przy polskiej grochówce. 
W konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej 
udział wzięło dwudziestu licealistów ze 
szkół z Bydgoszczy, Grudziądza, Tucholi 
i Inowrocławia, którzy udzielili odpowiedzi 
na 70 pytań testowych. Do finału konkur-
su zakwalifikowało się sześciu z nich. W
tej części konkursu zmierzyli się z pyta-
niami o reformę Macsharry’ego, Euro-
pejski Instytut Walutowy, Jednolity Do-
kument Administracyjny czy też długość 
kadencji Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego. Z tego boju zwycięsko 
wyszli: Przemek Kępiński z I LO w Gru-
dziądzu – laureat I miejsca, II miejsce za-
jął Tomasz Chudzinski reprezentant V LO 
w Bydgoszczy, natomiast na III miejscu 
uplasował się Wojciech Kucypera z II LO 
w Inowrocławiu. 
Drugą częścią obchodów Dnia Wiosny w 
Bydgoszczy było seminarium pt. „Eduka-
cja i szanse rozwoju w Unii Europejskiej”, 
skierowane do nauczycieli i młodzieży. 

Uczestnicy mogli zapoznać się z ini-
cjatywą Europass, czyli jednolitymi 
ramami wspólnotowymi dla przej-
rzystości kwalifikacji i kompetencji.
Zagadnienie to przedstawił Irene-
usz Kwiecień z Krajowego Cen-
trum Europass - Biura Koordynacji 
Kształcenia Kadr Fundacji Fundusz 
Współpracy. Drugie z wystąpień do-
tyczyło Programu „Młodzież” i akcji, 
które umożliwiają wymianę grup 
młodzieżowych i współpracę mię-
dzynarodową. Prelegentem w tej 
części była Beata Tylman z Kujaw-
sko-Pomorskiego Ośrodka Regionalne-
go Programu „Młodzież”. Dla dopełnienia 
całości trzeciej prezentacji dokonała pani 
Sława Malinowska z Narodowej Agencji 
Programu Socrates, która omówiła po-
szczególne akcje programu.
Po zmaganiach intelektualnych z trudny-
mi pytaniami konkursowymi oraz inicjaty-
wami i programami przeznaczonymi dla 
młodzieży, gospodarze zaprosili uczest-
ników do odpoczynku na pikniku europej-
skim przy polskiej grochówce. Rozrywkę 
uczestnikom pikniku zapewnili przedsta-
wiciele Samorządu Studenckiego WSG. 
Pomimo mało wiosennej aury na boisku 
rozegrany został mecz koszykówki po-
między I LO w Bydgoszczy a II LO w Ino-
wrocławiu.
Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział 
w obchodach Dnia Wiosny nie wychodząc 
z domu, zapraszamy do odwiedzenia 
stron internetowych Portalu Edukacyjne-
go Interkl@sa, który jest koordynatorem 
Dnia Wiosny Polsce. W ramach Spring 
Day można również podzielić się swoimi 
uwagami dotyczącymi przyszłości Europy 
na specjalnie przygotowanym blogu. Jego 
twórcy zaprosili do współpracy ekspertów 
z unijnych instytucji, którzy odpowiadają 
na pytania młodzieży i publikują własne 
komentarze. Blog w polskiej wersji języ-
kowej dostępny jest po adresem: http://
blog.eun.org/springday2006/polski/.

Karolina Marchlewska
Marta Ślężak
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Towarzystwo Niemiecko-Polskie w 
Mannheim (Deutsch-Polnische Gesell-
schaft) było jedną z pierwszych instytucji 
zagranicznych, z którą Wyższa Szkoła Go-
spodarki w Bydgoszczy (wówczas jeszcze 
WPSTiH) nawiązała współpracę. Wybór 
tego akurat miasta nie był przypadkowy 
– Mannheim jest od 1991 r. miastem part-
nerskim Bydgoszczy. 
Na początku kwietnia br. przebywała w 
Mannheim czteroosobowa delegacja WSG 
(kierownictwo i pracownicy Centrum Współ-
pracy z Zagranicą oraz Biura Praktyk). 
Jednym z głównych celów wizyty było od-
wiedzenie miejsc i hoteli, w których nasi 
studenci odbywają praktyki oraz rozmowy 
na temat dalszej współpracy między WSG a 
Towarzystwem Niemiecko-Polskim.
 Współpraca WSG z Towarzy-
stwem Niemiecko-Polskim w Mannheim do-
tyczy w głównej mierze organizacji praktyk 
studenckich w hotelach i pensjonatach w 
południowo-zachodnich Niemczech. Dzia-
łacze Towarzystwa, przede wszystkim jego 
przewodniczący dr Jakob Gander oraz dr 

Franz Gruss, wyszukują dla naszych stu-
dentów miejsca do odbycia praktyk w po-
bliżu Mannheim. Pierwsza grupa studentów 
naszej Uczelni wyjechała do Niemiec w roku 
akademickim 2001/2002. Dziś odbyciem 
praktyk w Niemczech, zorganizowanych 
przy pomocy Towarzystwa może pochwalić 
się ok. 50 studentów naszej Uczelni. 
 Gościliśmy m.in. w hotelu Holiday 
Inn w malowniczej, niezwykle popularnej 
wśród zagranicznych turystów miejscowo-
ści Heidelberg, czterogwiazdkowym hotelu 
Stumpf w Neunkirchen oraz hotelu-restau-
racji Alte Pfalz w Weinheim-Lützelsachen, 
gdzie mieliśmy okazję spotkać studentów 
WSG, odbywających praktyki. Pracują oni 
we wszystkich segmentach hoteli - w re-
cepcji, restauracji i innych działach. Hotele 
mają wysoki standard, więc główną klien-
telę stanowią przedstawiciele biznesu i kul-
tury z całego świata. Studenci WSG biorą 
też udział w obsłudze różnych sympozjów, 
konferencji i kongresów, które są regularnie 
organizowane w tych obiektach. Oprócz 

zdobycia umiejętności praktycznych, 
sprawdzenia i pogłębienia znajomości 
języka niemieckiego, mają też możli-
wość zwiedzenia najpiękniejszych 
miejsc tego regionu, których w za-
chodnio-południowych Niemczech nie 
brakuje. Jest to możliwe dzięki dobrej 
współpracy z personelem i właścicie-
lami hoteli. Często efektem tych kon-
taktów jest możliwość podjęcia pracy, 
jak to było w przypadku Doroty, absol-
wentki naszej Uczelni, którą właśnie 
tam spotkaliśmy.
 Wyjazd zaowocował zwiększeniem 
liczby miejsc praktyk w Niemczech dla 
naszych studentów, a także dał moż-
liwość bliższego poznania członków 
Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, 
co będzie miało w przyszłości niewąt-
pliwie dobry wpływ na jeszcze lepsze 
kontakty z tą organizacją. 

Ewa Szarek
Łukasz Jasiński

Po raz pierwszy 
      zmierzyli się 
            z Oxfordem…
Po raz pierwszy w historii osada złożona z 
wioślarzy akademickich dwóch bydgoskich 
uczelni zmierzyła się na Tamizie w wyścigu 
ósemek wioślarskich z reprezentacją uczel-
ni Oxford. Wyścig był rewanżem za zeszło-
roczną porażkę naszych gości z Anglii na 
,,Wielkiej Wioślarskiej’’.
Bieg, który odbył się 19 marca br., był waż-
nym sprawdzianem formy dla osady Oxfor-
du, przygotowującej się do corocznego pre-
stiżowego wyścigu z uczelnią Cambridge. 
Polska osada, mająca w swym skła-
dzie studentów Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki, 
prowadzona przez trenera Andrzeja Ma-
zurowicza nieznacznie przegrała rywali-
zację z osadą gospodarzy. Przez większą 
część wyścigu trwała wyrównana walka, a 
prowadzenie zmieniało się z sekundy na 
sekundę. Jeszcze na 200 metrów przed 
linią mety (która nie do końca była jasno 
określona) na prowadzeniu znajdowała 
się bydgoska osada. Wszystko jednak 
rozstrzygnęło się na końcowych metrach: 
lepsi okazali się wioślarze angielscy, któ-
rym pomagał zdradliwy nurt rzeki Tamizy.
Mimo wszystko występ bydgoskiej osady 
należy uznać za udany. W jej składzie na-
szą Uczelnię reprezentowali: Rafał Dzie-
koński, Michał Wyrwał i Dariusz Radosz. 

… a medale 
zdobyli w Warszawie!
1 kwietnia na obiektach Wojskowej Akade-
mii Technicznej odbyły się 23. Mistrzostwa 
Polski Szkół Wyższych w konkurencji ergo-
metru wioślarskiego. Liczba zgłoszonych 
uczelni, a co za tym idzie liczba startują-
cych, przerosła najśmielsze oczekiwania 
organizatora - AZS Środowisko Warsza-
wa. Imprezę uświetnił swym profesjonal-
nym komentarzem Kajetan Broniewski, 
brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w 
wioślarstwie, obecnie dyrektor generalny 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Dystans, na którym zawodniczki i zawod-
nicy ścigali się w zawodach, wynosił 1000 
metrów. Mimo że był o połowę krótszy od 
dystansu w tradycyjnych zawodach wio-
ślarskich, wielu uczestników miało spore 
kłopoty z ukończeniem wyścigu. Problem 
ten jednak nie dotyczył reprezentantów 
naszej Uczelni, którzy znakomicie zade-
biutowali w zawodach tej rangi. WSG jako 
jedna z najmniej licznych ekip zdobyła 
najwięcej medali. Złote medale w swo-
ich kategoriach wagowych wywalczyli: 
Agnieszka Madaj, Rafał Dziekoński i Mi-
chał Wyrwał, medal brązowy - Dariusz Ra-
dosz. Ekipa WSG zajęła również pierwsze 
miejsce w kategorii szkół niepublicznych. 

Łukasz Grocholski

Z wizytą w MannheimW
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Heidelberg - najdłuższy deptak w Europie. Od Lewej: E. Szarek. L. Zieliński, dr Franz Gruss
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Choć do rozegrania zostały jeszcze dwa 
zaległe mecze, wiadomo już, że po run-
dzie zasadniczej w rozgrywkach Byd-
goskiego Nurtu Basketu Amatorskiego 
do play off z 1. miejsca przystąpi Wyż-
sza Szkoła Gospodarki. Nasza Uczel-
nia wygrała wszystkie 13 spotkań rundy 
zasadniczej. W meczu na szczycie bez 
większych problemów pokonała Magel-
lana i zapewniła sobie pozycję lidera. W 
ćwierćfinale play off zmierzy się z drużyną 
Warriors. Pierwsze mecze play off odbę-
dą się w hali Astorii 23 kwietnia. Do pół-
finałów awansują drużyny, które wygrają 
dwa spotkania. Zapraszamy do śledzenia 
informacji ze strony internetowej www.
bnba.e-basket.pl i dopingowania naszych 
zawodników w walce o końcowy sukces, 
czyli mistrzostwo ligi. 

Autor tekstów: Szymon Nowicki

Koniec sezonu w Bydgoskiej 
Lidze Futsalu. Awans WSG...
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Oby tak samo 
w play-off...

Mistrzostwa Polski w pływaniu
W dniach 31.03 – 1.04 br. w Poznaniu odbyły się XIII Mistrzostwa Polski Szkół 
Wyższych w pływaniu. W zawodach, z udziałem studentów trzydziestu czterech 
szkół niepublicznych nie mogło oczywiście zabraknąć reprezentacji Wyższej Szko-
ły Gospodarki w Bydgoszczy. Nasi zawodnicy: Sebastian Jordan, Łukasz Malicki, 
Przemysław Wiśniewski, Szymon Barczykowski, Jarosław Kucharczyk oraz Monika 
Mistrzak, Agata Banaszewska, Agata Szymczak zaprezentowali się bardzo dobrze 
zajmując szóste (mężczyźni) i dziewiąte (kobiety) miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej Mistrzostw. Do Bydgoszczy trafiły również dwa medale indywidualne – brąz 
Sebastiana Jordana (100 m stylem zmiennym) i Przemysława Wiśniewskiego (50 
m stylem grzbietowym). Srebro w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym dla WSG wy-
walczyli: Jordan, Malicki, Kucharczyk, Wiśniewski z czasem 1:46,36 tracąc niecałą 
sekundę do zwycięskiej ekipy z Supraśla. Nie udało się niestety wystartować w 
sztafecie kobiet, ale wysokie lokaty w biegach indywidualnych sprawiły, że WSG 
znalazła się w dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w pływaniu.

W kończącym sezon meczu na szczycie 
ekipa WSG pokonała Eskadrę i tym sa-
mym wywalczyła awans do I ligi.
Przypomnijmy, że aby cieszyć się z 
awansu nasi piłkarze musieli przynajm-
niej zremisować z niepokonaną od 
dwóch sezonów Eskadrą, która miała już 
zapewnione pierwsze miejsce (straciła w 
ciągu całego sezonu jedyne dwa punk-
ty). Wydaje się, że ta właśnie pewność 
awansu i końcowego zwycięstwa oka-
zała się kluczowa, bo Eskadra mogła, a 
WSG musiała wygrać… Zmotywowani 
zawodnicy naszej sekcji rozbili przeciw-
nika i wygrali wysoko 5:0. 
To duży sukces. Przed sezonem chcie-
liśmy się utrzymać w II lidze, a niespo-
dziewanie wywalczyliśmy awans. Przez 
kilka kolejek byliśmy nawet na pierwszym 
miejscu. Nasz zespół ustępował Eska-
drze tylko w klasyfikacji punktowej, mie-
liśmy natomiast lepszą obronę i zdoby-
waliśmy więcej bramek. Bardzo dobrym 
posunięciem okazało się wprowadzenie 
Adriana Raszki w miejsce kontuzjowane-
go Łukasza Kubanka. 
Z pewnością przed przyszłorocznymi roz-
grywkami musimy się wzmocnić i mieć 

do dyspozycji pewnych 10 zawodników, 
których w każdej chwili będzie można 
wprowadzić do walki. 
Tydzień po zakończeniu rozgrywek w 
Łuczniczce odbył się kończący sezon w 
hali Puchar LOTTO, przygotowany przez 
organizatorów ligi halowej. WSG połą-
czyła się z Eskadrą i wystartowała pod 
wspólną nazwą Eskadra/WSG. Zespół 
wygrał pewnie swoją grupę i awansował 
do ćwierćfinału. Szybko stracona bramka 
w meczu z rewelacją pierwszej ligi - Co-
rimpem uniemożliwiła naszym studentom 
dalszą walkę o miejsca na podium. Za to 
nasz student, Krzysztof Grzegorowski 
uhonorowany został nagrodą dla najlep-
szego bramkarza II ligi. Gratulujemy!
W sezonie 2005/06 w Bydgoskiej Lidze 
Futsalu WSG reprezentowali:
Krzysztof Grzegorowski (bramkarz), Łu-
kasz Kubanek, Mieszko Gruszczyński, 
Michał Mandosik, Piotr Kamiński, Rafał 
Kamiński, Adrian Raszka, Daniel Klim-
czyk, Wojciech Biliński, Daniel Włady-
mirow, Wojciech Wyka, Szymon Strze-
lewicz, a także Michał Lisowski, Michał 
Baran, Łukasz Kowalczyk, Wojciech Ja-
błoński.

Od lewej: Łukasz Malicki, Sebastian Jordan, Przemysław Wiśniewski, Jarosław Kucharczyk
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KALENDARIUM
20-22 lutego 2006
Współpraca w dziedzinie architektury

Na zaproszenie Centrum Współpracy z 
Zagranicą w WSG gościł prof. Peter Deh-
ne z Instytutu Architektury Krajobrazu 
Wyższej Szkoły w Neubrandenburgu. Ce-
lem wizyty było ustalenie programu współ-
pracy: organizacji wspólnych warsztatów i 
wyjazdów studyjnych dla studentów obu 
uczelni, a także - dzięki podpisanej w ra-
mach programu SOCRATES-Erasmus 
umowie bilateralnej – możliwości odby-
wania przez naszych studentów semestru 
nauki w niemieckiej uczelni. Prof. Dehne 
wygłosił dwa wykłady dla pracowników i 
studentów IAiU, poświęcone aktualnym 
tendencjom w architekturze i planowaniu 
miast w Niemczech oraz projektom ba-
dawczym i perspektywom rozwoju Hoch-
schule Neubrandenburg.

25 lutego 2006
WSG Liderem Wspierania Przedsiębior-
czości

Nasza Uczelnia zwyciężyła w konkursie 
Lider Wspierania Przedsiębiorczości, zor-
ganizowanym przez Kujawsko-Pomorski 
Związek Pracodawców i Przedsiębiorców 
oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Przemy-
słowo-Handlową. O tytuł Lidera ubiegały 
się działające na terenie województwa 
urzędy miast i gmin, banki, starostwa, 
organizacje pozarządowe oraz inne in-
stytucje współpracujące z regionalnym 
biznesem.

3 marca 2006
Forum Nauczycieli Języków Obcych

Już po raz drugi WSG była gospodarzem 
Forum Nauczycieli Języków Obcych, or-
ganizowanego przez Studium Języków 
Obcych WSG oraz Nauczycielskie Ko-
legium Języków Obcych w Bydgoszczy. 
(szerzej str. 9)

7 marca 2006
Antarktyda – największy lądolód świata

Wykład pod takim tytułem wygłosił prof. 
zw. dr hab. Gabriel Wójcik, rektor WSG w 
ramach cyklu „Geografia Świata”.

8-12 marca 2006
WSG na targach ITB

Po raz piąty już studenci i pracownicy na-
szej Uczelni brali udział w targach tury-
stycznych ITB w Berlinie, które zgromadzi-
ły 10 tys. wystawców z ponad 150 krajów 
świata. WSG jako jedyna uczelnia z Polski 
prezentowała swoją ofertę w sektorze na-
uki. (szerzej str. 9)

9-10 marca 2006
Oferty praktyk w Hiszpanii, Grecji i na Cy-
prze

Gośćmi Pracowni Praktyk Zawodowych 
WSG byli: Nuria Roig oraz Peter Siebau-
er, przedstawiciele trzech 3-gwiazdkowych 
hoteli na hiszpańskiej Costa Brava. Wcze-
śniej Uczelnię odwiedzili: Lakis Panayotou 
(sieć hotelowa „Louis Group”) i Evroos Sty-
lianou, menedżer sieci Hilton na Cyprze, a 
także Konstantinos Kougionis, właściciel 
hotelu „Sonia” na Chalkidiki w Grecji. Te-
matem rozmów były oczywiście praktyki 
zawodowe naszych studentów, którzy w 
latach ubiegłych wykazali się dobrym przy-
gotowaniem do pracy w hotelarstwie.

10 marca 2006
Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie 
etyczno-społeczne Jana Pawła II.

Wykład na ten temat wygłosił w WSG 
ks. prof. dr. hab. Henryk Skorowski, pro-
rektor ds. nauki Uniwersytetu kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  
(szerzej str. 19)

14 marca 2006
W poszukiwaniu perfekcji i harmonii

W Galerii nad Brdą WSG swoje prace wy-
stawiała Anna Osińska, artystka bydgo-
ska, której twórczość obejmuje malarstwo, 
grafikę, rzeźbę, a także projektowanie
szkła, ceramiki i biżuterii artystycznej. Tak 
dużą różnorodność gatunków sztuki łączy 
zdyscyplinowana forma, czytelność i wy-
razistość treści. We wszystkich pracach, 
zarówno w ekspresyjnych portretach, jak i 
dynamicznych pejzażach, widać stałe dą-
żenie do perfekcji i harmonii. 
Prace Anny Osińskiej prezentowane były 
na kilkudziesięciu wystawach w kraju i za 
granicą, znajdują się w zbiorach muze-
ów i galerii oraz w kolekcjach prywatnych 
praktycznie na całym świecie. Artystka ak-
tywnie uczestniczy w życiu artystycznym 

środowiska bydgoskiego. Pełni funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Pomorskich Arty-
stów Malarzy i Grafików.

16 marca 2006
O finansach – pół żartem, pół serio…

… mówił prof. zw. Leszek Dziawgo pod-
czas wykładu w ramach popularno-nauko-
wego cyklu pn. Konwersatorium „Społe-
czeństwo – Gospodarka – Kultura”.

1-2 kwietnia 2006
OROS we Wrocławiu

Członkowie SKT OROS spędzili wiosenny 
weekend we Wrocławiu, gdzie byli gośćmi 
Koła Turystycznego K2 Wyższej Szkoły 
Handlowej we Wrocławiu. Tydzień później 
młodzi wrocławianie gościli z rewizytą na 
naszej Uczelni.

2 kwietnia
„Mój Papież” 

To tytuł wystawy fotograficznej zorgani-
zowanej przez Muzeum Fotografii WSG
i Fundację „Wiatrak” z okazji uroczystych 
obchodów pierwszej rocznicy śmierci Jana 
Pawła II w Bydgoszczy. Zdjęcia, które na 
wystawę nadesłali mieszkańcy miasta i 
okolic, pochodzą ze spotkań z Janem Paw-
łem II, z pielgrzymek Papieża do Polski, w 
tym z wizyty Ojca Świętego w Bydgoszczy 
oraz z pielgrzymek Polaków do Rzymu. 
Wśród nich są też zdjęcia przypominające 
chwile, kiedy Papieża – Polaka zabrakło 
już wśród nas...
Wystawę można było oglądać w Kawiarni 
Artystycznej „Węgliszek” na Starym Rynku 
w Bydgoszczy.

2 kwietnia 2006
Obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II

W rocznicę śmierci Papieża na Uczelni 
odbyło się spotkanie z muzykami Poko-
lenia JP II: Robertem Friedrichem „Lica”, 
Darkiem Malejonkiem „Maleo”, Tomkiem 
Budzyńskim „Budzy”. (szerzej str. 22)

2-6 kwietnia 2006
Delegacja WSG w Niemczech

Na zaproszenie Towarzystwa Niemiecko-
-Polskiego przebywała w Mannheim dele-
gacja WSG w składzie: dr Lech Zieliński, 
mgr Łukasz Jasiński (Centrum Współpra-
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cy z Zagranicą), mgr Ewa Szarek (Pracow-
nia Praktyk Zawodowych) oraz dr Marek 
Chamot (Katedra Kulturoznawstwa). Nasi 
reprezentanci odwiedzili również Wyższą 
Szkołę w Heilbronn i w Kunzelsau. (sze-
rzej str. 18 i 24)

4 kwietnia 2006
Krajobrazy RPA

W ramach cyklu „Geografia Świata” odbył
się wykład doc. dr. Edwarda Świtalskiego, 
zatytułowany „Krajobrazy RPA”.

4 kwietnia 2006
Targi Pracy w WSG 

W siedzibie WSG odbyły się Targi Pracy or-
ganizowane przez uczelniane Biuro Karier. 
Studenci i absolwenci zapoznali się z ofer-
tami pracy firm z woj. kujawsko-pomorskie-
go i wysłuchali wykładów na temat Akade-
mickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 
Europe Direct oraz Agencji Pracy Rinf. 

7 kwietnia 2006
Święto Wiosny

W ramach programu Komisji Europejskiej 
„Spring Day in Europe 2006” w kampusie 
WSG odbyła się impreza dla szkół ponad-
gimnazjalnych województwa kujawsko-po-
morskiego, zorganizowana przez Punkt In-
formacyjny Europe Direct. (szerzej str. 23)

7-8 kwietnia 2006
„Weekend z Malborkiem w tytule”

Był to integracyjny wyjazd pracowników 
WSG wraz z rodzinami do Malborka. W 
programie znalazły się: wizyta na zamku 
wieczorem, w niepowtarzalnej atmosfe-
rze, bez tłumów turystów, połączona z 
rozśpiewanym wieczorem integracyjnym 
w podziemiach zamku, krótka wizyta na 
zamku w Świeciu, zwiedzanie Grudziądza 
i planetarium astronomicznego w tym mie-

ście. Przede wszystkim jednak pracowni-
cy zapoznali się z bazą nowego Wydziału 
Zamiejscowego WSG w Malborku, gdzie 
prowadzone będą studia na kierunku „za-
rządzanie i inżynieria produkcji”.

11 kwietnia 2006
Michał Kubiak w Galerii nad Brdą

Tym razem rzeźba była przedmiotem 
wystawy, zorganizowanej w uczelnianej 
Galerii nad Brdą. Autorem wystawianych 
prac jest Michał Kubiak, artysta bydgo-
ski, laureat wielu nagród w prestiżowych 
konkursach rzeźbiarskich. Jego twórczość 
prezentowana była wielokrotnie w kraju i 
za granicą (m.in. we Francji, w Niemczech 
i USA). Tematem prac Michała Kubiaka są 
ludzie – wędrowcy, zapatrzeni w niebo lub 
odbywający wędrówkę w głąb siebie oraz 
postacie słynnych ludzi, którzy kształtowali 
naszą wrażliwość na prawdę i piękno: Ar-
tur Rubinstein, Stefan Kisielewski, Andrzej 
Szwalbe… Do najważniejszych prac arty-
sty zaliczane są „Bydgoskie drzwi”, wyko-
nane z okazji 650-lecia miasta i zainspiro-
wane jego historią. 

12 kwietnia 2006
Informatyka XXI wieku – Sztuczna inteli-
gencja

Instytut Informatyki Stosowanej WSG jest 
organizatorem wykładów z serii „Spo-
łeczeństwo wiedzy”, która w tym roku 
poświęcona jest informatyce XXI wieku 
– sztucznej inteligencji. W ramach kolejnej 
edycji odbył się wykład dr. inż. Piotra Gra-
da pn. „Zintegrowane systemy zarządza-
nia inteligentnymi budynkami”.

19 kwietnia 2006
Italia – worek pełen skarbów
WSG i Towarzystwo Polsko-Włoskie były 
organizatorami kolejnego spotkania z cy-
klu „Italia – worek pełen skarbów”. Tym 
razem spotkanie poświęcone było alpej-
skim rejonom Włoch.

21 kwietnia 2006
Święto Uczelni WSG

Obchodom kolejnego Święta Uczelni wy-
jątkowo uroczysty charakter nadały: po-
święcenie nowego budynku K, seminarium 
„Rola szkolnictwa wyższego w gospodarce 
wolnorynkowej”, I urodziny Akademickiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości, inauguracja 
działalności Studenckiego Forum Business 
Centre Club przy WSG… (szerzej str. 2-3)

22-23 kwietnia 2006
Turystyka szansą społeczno-gospodar-
czego rozwoju wsi

Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastrono-
mii WSG był współorganizatorem, obok 
Akademii Morskiej w Gdyni, 10. jubile-
uszowej Konferencji Naukowo-Praktycz-
nej w Ostrzycach na Kaszubach. Biorący 
udział w obradach przedstawiciele ośrod-
ków akademickich z całej Polski oraz sa-
morządu regionalnego prezentowali róż-
norodne aspekty i uwarunkowania rozwoju 
turystyki na terenach wiejskich, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem województwa po-
morskiego. Konferencja połączona była z 
posiedzeniem Sejmiku Agroturystycznego 
z udziałem licznych na Kaszubach gospo-
darstw agroturystycznych. Atrakcją jubile-
uszowego spotkania był pobyt w Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, 
które rozsławiła Najdłuższa Deska Świata 
(36,83 m), wpisana do Księgi Guinnessa 
oraz Stół Noblisty im. Lecha Wałęsy.

24 kwietnia 2006
Biznes i Gospodarka

Studium Podyplomowe WSG było organi-
zatorem wykładów nt. „Tajniki sukcesu w 
działaniach Public Relations – współpra-
ca z mediami” w ramach cyklu szkolenio-
wego „Biznes i Gospodarka”.

24 kwietnia 2006
Katedry Europy

Aż 166 prac uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z 40 miast Polski wpłynęło na 
konkurs „Katedry Europy”, zorganizowa-
ny przez Katedrę Kulturoznawstwa WSG. 
Nagrodzone prace plastyczne, albumy i 
makiety zostały zaprezentowane na po-
konkursowej wystawie. Po ogłoszeniu 
wyników laureaci i goście wysłuchali wy-
kładu dr. Marka Chamota pt. „Miejsce ka-
tedry w kulturze europejskiej”.




