


2 3

Według Państwowej Komisji Akredytacyjnej, która przed wakacjami przeprowadziła na 
Uczelni kontrolę, WSG „jest dobrze zorganizowaną i właściwie funkcjonującą uczelnią wyż-
szą, (…) w której przypisuje się istotne znaczenie do jakości kształcenia i utrzymania aka-
demickiego poziomu dydaktyki. Uczelnia rozwija się zarówno w zakresie kształcenia, badań 
naukowych, jak i współpracy z zagranicą”. 

Kanclerz Krzysztof Sikora: „Naszym celem jest kształtowanie u studentów wszystkich kie-
runków postaw przedsiębiorczości. Chcemy, by nasi absolwenci wyróżniali się w swoich 
dziedzinach zaradnością i inicjatywą, by byli sprawnymi menedżerami. Dlatego wszystkie 
kierunki nauczania zbudowaliśmy na sześciu filarach. Są nimi: znakomite opanowanie na-
rzędzi informatycznych, znajomość języków obcych, wiedza ekonomiczna, wiedza prawni-
cza, filozofia oraz e-learning”.

Okazała budowla, na zdjęciach 
obok, to projekt kolejnego bu-
dynku dydaktycznego WSG. 
Znajdą się w nim: hala sportowa 
z zapleczem, nowe laboratoria i 
sale ćwiczeniowe oraz superno-
woczesna, jak przystało na XXI 
wiek, biblioteka. Obecnie trwają 
przygotowania do budowy.
Od października br. studenci 
będą korzystali z dotychczaso-
wych budynków, odnowionych 
lub przebudowanych, jak budy-
nek H, w którym znalazło siedzi-
bę Studium Języków Obcych. 
Część obiektów, jak np. aula w 
budynku B, zostało wyposażo-
nych w nowy sprzęt audiowizu-
alny. Nie do poznania zmieniła 
się również mensa studencka. 
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Nauka bez granic 
- czyli dla każdego coś ciekawego

Wyższa Szkoła Gospodarki po raz kolejny organizuje we wrześniu obchody Ogólnopol-
skiego Dnia Nauki, któremu patronuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nasz „Dzień Nauki” to tak naprawdę 3 dni, tyle bowiem potrwają wszystkie przygotowa-
ne przez WSG spotkania, wykłady, pokazy, doświadczenia oraz otwarte dyskusje. 
W ubiegłym roku przekonywaliśmy naszych gości, że nauka jest piękna. W tym roku 
stawiamy na atrakcyjną, zrozumiałą dla każdego formę i chcemy udowodnić, że nauka 
nie jest nudna. Zacieramy granice, także edukacyjne i wiekowe. Mamy propozycje za-
równo dla młodzieży, jak i seniorów, dla których przygotowaliśmy specjalną interneto-
wą kafejkę, aby poznali uroki surfowania w sieci.
Tegoroczne Dni Nauki będą trwały od 21 do 23 września. W tym czasie zaprezentuje-
my ponad 70 imprez popularno-naukowych z dziedziny geografii, ekonomii, socjologii, 
architektury, fotografii, a nawet sportu.
Podczas warsztatów będzie można poznać tajniki kreowania własnego wizerunku, 
porozumiewania się bez słów, zastosowania rezonansu, tradycje i sztukę Dalekiego 
Wschodu. Słowem dla każdego coś ciekawego. 
Ważny punkt programu stanowią dyskusje panelowe: „Człowiek a groźne siły przy-
rody”, „Być czy nie być informatykiem” oraz „W poszukiwaniu kulturowej tożsamości 
Bydgoszczy”.
Albert Einstein mówił, że „cała nasza nauka w porównaniu z rzeczywistością jest pry-
mitywna i dziecinna”, ale pamiętajmy, że ten sam wybitny uczony dodawał, iż nadal 
jest to najcenniejsza rzecz, jaką mamy. Cieszmy się więc nauką nie tylko przez trzy 
wrześniowe dni. 
       Małgorzata Dysarz

Dzień Nauki w WSG 
21-23 września 2006
 • Jak rozgryzają kandydata w procesie selekcji?
 • Europe Direct – Twoje lokalne źródło informacji
 • „US ENGLISH FOR BEGINNERS”
 • Zabytki architektury i sztuki w Bydgoszczy
 • Zarządzanie marketingowe w gospodarce rynkowej – rola marki
 • Plusy i minusy dla gospodarki polskiej i obywateli po wejściu do strefy Eurolandu
 • Nowy Jork - miasto kontrastów 
 • Bankomat – pułapkomat (?) czyli o (nie)bezpieczeństwie bankomatowych 
   systemów informatycznych
 • Polaków portret własny. Autostereotyp Polaków w prasie przełomu XIX i XX w
 • Czy telewizja publiczna może być niezależna?
 • Don Juan w trybach przemian kultury
 • Mnemotechniki – jak skuteczniej uczyć się języków obcych i nie tylko
 • Tajniki sukcesu w działaniach PR
i wiele innych wykładów, warsztatów, quizów, pokazów, zorganizowanych przez 
pracowników i studentów Uczelni przy współudziale instytucji partnerskich, takich 
jak: UPC, Urząd Miasta Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pomorski 
Okręg Wojskowy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgosz-
czy, Galeria Miejska Biura Wystaw Artystycznych, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa 
Polskiego, Muzeum Fotografii, Fundacja Art-House, Centrum Edukacyjno-Consultin-
gowe „Concret”.
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MALBORK
CZEKA NA STUDENTÓW WSG
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rozmowa z Janem Tadeuszem 
Wilkiem, burmistrzem Malborka

- Wyobraźmy sobie: jest rok 1274, rozpo-
czyna się budowa zamku krzyżackiego, 
jeszcze kilka lat i osada uzyska prawa 
miejskie. Chciałby Pan zarządzać Mal-
borkiem np. w 1290 roku?
- W mieście Malbork mieszkało wówczas 
nie więcej niż czterysta osób, a więc za-
ledwie 1% obecnej liczby mieszkańców. 
Zarządzanie miastem było może wtedy 
łatwiejsze, ale i tak wybieram współcze-
sność.

- XIII wiek, chociaż inspirujący, nie był z 
pewnością łatwy, oboje bylibyśmy zresz-
tą w tamtych czasach staruszkami, ja też 
wolę współczesność. Porozmawiajmy za-
tem o Malborku w 2006 roku. Mieście nie 
tylko turystów, ale ludzi tutaj urodzonych i 
osiedlonych. Jacy oni są?
- Przede wszystkim uśmiechnięci i przy-
jaźni względem olbrzymiej liczby gości, 
którzy odwiedzają nasze miasto w se-

zonie turystycznym. Średnio na jednego 
mieszkańca przypada tu trzydziestu tury-
stów.

- Wyższa Szkoła Gospodarki doświad-
czyła życzliwości i gościnności władz 
Malborka. Już wkrótce przy ulicy Sikor-
skiego powitamy pierwszych studentów 
Wydziału Zamiejscowego WSG. Czy de-
cyzja, aby zaufać uczelni z Bydgoszczy 
była trudna?
- Zabiegając o otwarcie wydziału zamiej-
scowego w Malborku WSG miała wielu 
konkurentów. Oferta współpracy przed-
stawiona przez władze tej Uczelni wydaje 
się być jednak najbardziej atrakcyjną dla 
Malborka.

- Mogę zadawać takie pytania, bo sama 
urodziłam się w Malborku. Wiem, że z za-
sady my, tutaj urodzeni, jesteśmy trochę 
wstrzemięźliwi i nieufni.
- Być może wynika to z faktu, że po 1991 
roku dane nam jest żyć w zupełnie innej 
rzeczywistości. Po wstąpieniu do Unii 

Europejskiej szeroko otworzyły nam się 
perspektywy na Europę i świat, co nas za-
skakuje i w pewnym stopniu onieśmiela. 
Życie pokazuje jednak, że ludzie dobrze 
wykształceni radzą sobie w każdej sytu-
acji, są bardziej pewni siebie i wierzą w 
swoje szanse. W przełamywaniu naszych 
kompleksów znaczącą rolę z pewnością 
odegra Wyższa Szkoła Gospodarki.

- Czego oczekuje Pan, jako burmistrz tego 
wielokrotnie opisywanego nie tylko w pol-
skiej historii miasta, po współczesności? 
- Malbork zmienia się z dnia na dzień. Bu-
dowane są nowe zakłady pracy, osiedla 
mieszkaniowe. Nasze miasto rozwija się 
i pięknieje. Najważniejszym zadaniem na 
najbliższe lata jest stworzenie w Malbor-
ku nowoczesnej i silnej bazy turystycznej, 
która pozwoli wykorzystać naturalne atuty 
tkwiące w największej ceglanej gotyckiej 
budowli świata – Zamku Malborskim.

 rozmawiała Małgorzata Dysarz

Jakie studia w Malborku?
Studenci Wydziału Zamiejscowego WSG w Malborku będą 
zdobywali wiedzę na kierunku „zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji”. Mają do wyboru aż pięć specjalności: „gospodarka tu-
rystyczna”, „systemy informatyczne w zarządzaniu”, „logistyka 
i zarządzanie transportem”, „zarządzanie gastronomią i tech-
nologia żywienia”, „inżynieria produkcji przemysłowej”.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą nowoczesną 
wiedzę ekonomiczną i menedżerską z uniwersalnym przygoto-
waniem inżynierskim. To dlatego absolwenci będą poszukiwa-
nymi na rynku pracy specjalistami – menedżerami, projektan-
tami i inżynierami produkcji, na których czekają duże zakłady 
produkcyjne, przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe, hotele i 
obiekty gastronomiczne, firmy logistyczne itp. 

Zajęcia w WSG w Malborku poprowadzą wykładowcy z ro-
dzimej uczelni w Bydgoszczy oraz z ośrodków akademickich 
Trójmiasta i Olsztyna, ponadto specjaliści z Niemiec, Ukrainy 
i Francji.
Studentom powinien spodobać się budynek Uczelni – zabyt-
kowy gmach, mieszczący przedtem filię Akademii Morskiej w 
Gdyni, zmodernizowany w 2006 roku. 
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Tegoroczne kolokwium stanowiło 
kontynuację spotkań naukowych 
odbywanych pod wspólnym tytułem 
„Podstawowe idee i koncepcje geo-
graficzne w świetle przemian współ-
czesnego świata”. W zamierzeniu 
organizatorów mają one być forum 
dyskusji i refleksji na temat istoty 
badań geograficznych, koncepcji 
przedmiotowej geografii, metod opi-
su i interpretacji badanej rzeczywi-
stości, funkcji, jakie pełni lub powin-
na pełnić geografia w nauce i życiu 
społecznym. Tego rodzaju spotkania 
o tematyce ogólnogeograficznej są 
niezwykle potrzebne w obecnej fa-
zie rozwoju geografii, w sytuacji roz-
członkowania jej pola badań i nasila-
jących się procesów dezintegracji. 
Warto przypomnieć, że I kolokwium, 
które odbyło się w 2004 r. w Toruniu, 
było poświęcone omówieniu podsta-
wowych koncepcji pojęciowych w 
geografii, takich jak: przestrzeń, śro-
dowisko i krajobraz, a II kolokwium 
w 2005 r. w Łodzi dotyczyło proble-
matyki człowieka w badaniach geo-
graficznych. Wraz z tegorocznym 
kolokwium spotkania te nawiązują 
i stanowią jednocześnie kontynu-
ację dyskusji podjętej w ostatnich 
kilkunastu latach w polskiej geogra-
fii na temat jej charakteru i zadań. 
Wszystkie stanowią dobitne świa-
dectwo racjonalizmu polskich geo-
grafów zmierzających do ustalenia 
obiektywnych standardów działal-
ności naukowej i funkcji geografii w 
zmieniającej się rzeczywistości. 

III kolokwium pt. „Geo-
grafia a przemiany 
współczesnego świata” 
uzyskało akredytację 
Komitetu Nauk Geogra-
ficznych PAN, a opiekę 
naukową sprawował 
trzyosobowy zespół 
złożony z pracowników 
Uniwersytetu Łódzkiego 
w osobach prof. dr hab. 
Krystyny Rembowskiej 
i prof. dr. hab. Andrzeja 
Suliborskiego oraz Wyż-
szej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy repre-
zentowanej przez prof. 
zw. dr. hab. Wiesława 
Maika.
Temat tegorocznego ko-
lokwium wzbudził duże 

zainteresowanie geografów różnych 
pokoleń i geograficznych ośrodków 
naukowych (Warszawa, Kraków, Po-
znań, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Kiel-
ce, Toruń, Bydgoszcz, Słupsk). Spo-
tkanie zgromadziło wiele autorytetów 
akademickiego środowiska geogra-
ficznego i przedstawicieli młodszego 
pokolenia. Świadectwem zaintereso-
wania problematyką kolokwium były 
licznie wygłoszone referaty (24 wy-
stąpienia) i głosy w dyskusji. 

Tegoroczne kolokwium było poświę-
cone problematyce rozwoju geografii 
w XXI wieku, a wspólnym jego zwor-
nikiem stała się próba odpowiedzi na 
trzy pytania:
(1) jakie elementy przemian współ-

czesnego świata wpływają lub 
mogą wpłynąć na charakter i kie-
runek badań geograficznych?

(2) w jaki sposób przemiany współ-
czesnego świata rejestruje i jak 
je interpretuje geografia oraz jaki 
jest jej udział w rozwiązywaniu 
problemów współczesności?

(3) jak zmienia się geografia i jej re-
lacje z innymi dyscyplinami na-
ukowymi?

Obrady składały się z 6 sesji porząd-
kujących w pewien sposób całą pro-
blematykę według tematów: „Geogra-
fia wobec współczesności”, „Funkcje 
poznawcze geografii”, „Geografia 
a zmiany współczesnego świata”, 
„Humanistyczny i kulturowy wymiar 
geografii”, „Wybrane problemy filo-

zoficzno–metodologiczne” oraz 
„Wybrane problemy badawcze 
geografii”. 

W dyskusji końcowej poruszo-
no wiele wątków problemowych 
dotyczących:
- roli i miejsca geografii w ba-

daniach przemian współcze-
snego świata

- szans i zagrożeń w rozwoju geo-
grafii

- nowych dziedzin badawczych i ich 
wpływu na geografię

- kanonów metodologicznych
- stanu rozwoju i perspektyw geo-

grafii w Polsce.

Stwierdzono, że w problematyce ob-
rad pojawiły się odniesienia do głów-
nych elementów zmian we współ-
czesnym świecie (zmiany społeczne, 
rozwój nauki i techniki, elektroniza-
cja kanałów komunikacyjnych) oraz 
przemian, które następują pod ich 
wpływem we współczesnej geografii. 
W nawiązaniu do dyskusji metodolo-
gicznych stwierdzono, że geografia 
XXI wieku nie musi być zbudowana 
na konflikcie metodologicznym, ra-
czej powinna przypominać mozaikę 
koncepcji, które dają różną „geogra-
ficzną” wizję świata. 

III kolokwium przebiegało w twór-
czej, pełnej inspiracji naukowych 
i serdecznej atmosferze. Oprócz 
wysokiego poziomu merytorycz-
nego kolokwium do jego sukcesu 

przyczyniła się spraw-
na organizacja tego 
spotkania, nad któ-
rą pieczę sprawował 
Komitet Organizacyj-
ny z jego przewodni-
czącym dr. Robertem 
Brudnickim i sekreta-
rzem mgr. Tomaszem 
Kądziorskim na czele 
oraz miejsce obrad - 
w nowym, wspaniałym 
budynku „K” Wyższej 
Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy. Wydatną 
pomoc w organizację 
kolokwium wnieśli stu-
denci I roku geografii 
WSG w Bydgoszczy.

Wiesław Maik
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III geograficzne kolokwium teoretyczno-metodologiczne

Geografia 
a przemiany współczesnego świata

Prof. zw. dr hab. Wiesław Maik
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O tym, że ustawa o usługach 
turystycznych (w zakresie roz-
działu V - Usługi hotelarskie) 
jest kiepska merytorycznie, wia-
domo było właściwie już w mo-
mencie jej uchwalenia. Ponadto 
mankamentom rzeczowym to-
warzyszyły błędy legislacyjne. 
Pierwszy bowiem przepis wy-
konawczy - nie dość że sygno-
wany przez premiera, a nie mi-

nistra właściwego do spraw turystyki 
- wydany został dopiero półtora roku 
po terminie uchwalenia ustawy. I tyle 
czasu kategoryzacja obiektów hote-
larskich w Polsce pozostawała bez-
użytecznym zestawem kryteriów, wy-
mogów, załączników, itd. Nie podjęto 
nawet próby przeszkolenia urzędni-
ków szczebla wojewódzkiego w za-
kresie procedur kategoryzacyjnych. 
A jeśli dodać do tego, że w ciągu ko-
lejnego roku z komisji wojewódzkich 
„usunięto” wszystkich ekspertów, 
reprezentujących inne instytucje niż 
administrację rządową (ponieważ, w 
odróżnieniu od zespołów do spraw 
pilotów wycieczek i przewodników tu-
rystycznych, dla komisji hotelarskich 
nie przewidziano żadnej rekompen-
saty), to kwalifikacje tychże gremiów 
pozostawiały wiele do życzenia. Tak 
jest zresztą do dziś, a zmiana orga-
nu decyzyjnego z wojewody na mar-
szałka województwa rokuje jeszcze 
gorzej.
 Co zatem należałoby zmienić? 
Bardzo wiele; tak wynika z licznych 
opinii środowisk branżowych, artyku-
łowanych od kilku lat, a powtórzonych 
przez grono wybitnych specjalistów - 
teoretyków i praktyków z całej Polski 
podczas konferencji „Czas na zmiany 
- ustawa o usługach turystycznych”. 
Nieprzypadkowo spotkanie, z inicja-
tywy i na wyraźne życzenie Polskiego 
Zrzeszenia Hoteli, odbyło się na Wy-
dziale Turystyki i Geografii Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
Ponieważ materialnym efektem kon-
ferencji będzie raport uwzględniający 
wszystkie przedstawione na niej opi-
nie oraz uwagi poczynione w formie 
nadesłanych materiałów, poniżej od-
niosę się do kwestii, moim zdaniem, 
najważniejszych.
Po pierwsze podział rodzajowy obiek-
tów hotelarskich (stanowiący przecież 
punkt wyjścia systemu kategoryzacyj-
nego), który powinien:
- uwzględnić olbrzymie zróżnicowa-
nie typologiczne hoteli poprzez usta-
nowienie pewnego rodzaju „podgrup” 
(biorąc pod uwagę m.in. wielkość 

obiektu, jego lokalizację, zakres 
świadczeń pozanoclegowych i inne 
cechy specyficzne, np. w zespole po-
bytowym); w ten sposób z podziału 
rodzajowego wyeliminowany został-
by motel - właśnie jako jeden z typów 
hoteli,
- rozstrzygnąć pozostałe wątpliwości, 
może z wyjątkiem domów wycieczko-
wych, gdyż podział ich na trzy kate-
gorie nie tylko sprawdził się, ale jest 
po prostu najbardziej adekwatny dla 
tego rodzaju zakładu hotelarskiego. 
Podobna zasada powinna dotyczyć 
schronisk. Zbiór tych obiektów w Pol-
sce jest bowiem liczny oraz zróżni-
cowany typologicznie; mieszczą się 
pod tym pojęciem klasyczne schro-
niska, przede wszystkim górskie, 
stanice wodne (jeśli dysponują kuba-
turą noclegową), stacje turystyczne i 
kilka innych. Uzasadnia to potrzebę 
wyodrębnienia w ramach schronisk 
co najmniej dwóch kategorii wynika-
jących ze zróżnicowania w wyposa-
żeniu, zakresie i poziomie świadczeń 
(wcześniejsze przepisy ustalały dla 
schronisk trzy kategorie),
- w sposób bardziej precyzyjny od-
nieść się do schronisk młodzieżo-
wych. Są to bowiem zakłady nocle-
gowe, w których usługi związane z 
zakwaterowaniem mogą, a w pew-
nym zakresie muszą być świadczone 
na specjalnych zasadach. Dotyczy to 
przede wszystkim kwalifikacji perso-
nelu i wymogu realizacji funkcji wy-
chowawczych, czasu udostępnienia 
obiektu w trakcie doby, możliwości 
dostosowywania zakresu usług po-
przez redukcję niektórych świad-
czeń. Ponadto większość schronisk 
młodzieżowych to obiekty sezonowe 

działające najwyżej dwa miesiące w 
roku; procedura kategoryzacyjna wo-
bec nich jest nieopłacalna;
- zmienić odniesienie do obozowisk 
turystycznych (chyba przesadą jest 
oznaczanie kategorii kempingów 
symbolem gwiazdek, przede wszyst-
kim zaś ustalenie aż czterech klas, 
a osobno jeszcze wyodrębnienie pól 
biwakowych; te ostatnie są przecież 
przykładem najprostszej wersji kem-
pingów),
- wziąć pod uwagę takie rodzaje 
obiektów, jak choćby ośrodki wypo-
czynkowe (wczasowe), czy sanato-
ria - nie dość że w ostatnich latach 
tworzących coraz liczniej bazę ogól-
nodostępną, a więc komercjalizują-
cych się, to przecież zróżnicowanych 
pod względem wyposażenia, zakresu 
usług, funkcji, itp. 
- uwzględnić także te rodzaje obiek-
tów, które występują w podziale za-
stosowanym w „Kategoryzacji wiej-
skiej bazy noclegowej”. Zarówno 
pokoje gościnne, kwatery grupowe, 
mieszkania wakacyjne, jak i samo-
dzielne domy wakacyjne to obiekty, w 
których świadczy się usługi hotelar-
skie nie tylko na terenach wiejskich, 
ale także - nawet w przeważającej 
liczbie - w miejscowościach uzdrowi-
skowych, wypoczynkowych i innych o 
charakterze turystycznym. Systemem 
kategoryzacji - tyle że już nieobligato-
ryjnym - można by też objąć niektóre 
rodzaje bazy parahotelarskiej,
- przyjąć sensowny podział, a nawet 
typologię jednostek mieszkalnych, 
właściwy poszczególnym rodzajom 
zakładów hotelarskich (np. w za-
łączniku dotyczącym hoteli znajduje 
się wyłącznie odniesienie do liczby 
miejsc - pokoje 1-4-osobowe - oraz 
jednostka apartamentowa z minimal-
ną powierzchnią salonu.

Po drugie: kategoryzacja zakładów 
hotelarskich, obozowisk turystycz-
nych i innych obiektów noclegowych 

    O potrzebie nowej 
    kategoryzacji
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powinna być obowiązkowa nie tylko 
w aspekcie ochrony prawnej nazew-
nictwa rodzajowego i kategorii. W 
zmienionym systemie warto by wyko-
rzystać np. wzorce francuskie, gdzie 
najwyższa klasa (*****) może być 
dodatkowo, w szczególnych przy-
padkach „wzmocniona”, natomiast 
najniższa - pozostać bez symbolu 
kategorii (czyli „pod gwiazdką”). Przy 
okazji warto zwrócić uwagę, że liczba 
gwiazdek, bądź jakiegokolwiek inne-
go symbolu kategorii, jest wyznacz-
nikiem poziomu usług, wynikające-
go głównie z wyposażenia i zakresu 
świadczeń; nie stanowi natomiast 
(bo nie może) obiektywnego symbolu 
jakości usług. Ponadto w sygnowa-
niu kategorii obiektów hotelarskich 
można by uwzględnić uzupełniające, 
opisowe sposoby charakteryzowania 
kategorii tych obiektów. Pojęcia takie 
stosowane są w Polsce umownie; w 
wielu krajach figurują w dokumentach 
oficjalnych i urzędowych. Jako mające 
konotacje pozytywne, mogłyby - poza 
swym zasadniczym przeznaczeniem 
- stanowić skuteczny instrument mar-
ketingowy i mieć ważne znaczenie dla 
wizerunku obiektu hotelarskiego. Po-
zwalają bowiem uniknąć pejoratyw-
nego skojarzenia: „Mniej gwiazdek = 
gorszy hotel”, na rzecz pozytywnego 
znaczenia: „Niższa kategoria = hotel 
dla innego segmentu gości”. 

Po trzecie: analiza definicji i innych 
form interpretacji pojęcia „usługa ho-
telarska” lub jego odpowiednika - np. 
usługa noclegowa, hotelowa - prowa-
dzi do wniosku, iż ustawowe sformu-
łowanie usługi hotelarskiej jest zde-
cydowanie mało precyzyjne, gdyż:
- zawęża zakres przedmiotowy usługi 
w zasadzie tylko do świadczenia noc-
legu (sformułowanie „... i świadczenie 
usług z tym związanych ...” dotyczy 
bowiem tylko podstawowych potrzeb 
związanych z zakwaterowaniem, ta-
kich jak np. dostęp do pomieszczeń 

lub urządzeń sanitarnych, możliwość 
korzystania z mediów, pobyt w zdro-
wych warunkach, bezpieczeństwo),
- nie uwzględnia usług gastronomicz-
nych, rekreacyjnych, związanych z 
wykorzystaniem pomieszczeń wielo-
funkcyjnych (w obiekcie hotelowym i 
poza nim), a stanowiących o zakresie 
usług świadczonych przez obiekt ho-
telarski,
- jeśli używa się sformułowania „... 
wynajmowanie domów, mieszkań, ...” 
, to zarówno domy, jak i mieszkania 
powinny być rodzajami obiektów ho-
telarskich, a takowymi w ustawie nie 
są; występują natomiast - jako rodza-
je - w nieurzędowym, aczkolwiek ofi-
cjalnym dokumencie o kategoryzacji 
wiejskiej bazy noclegowej.

Po czwarte: zakładając, że postano-
wienie w sprawie zaszeregowania 
obiektu hotelarskiego do rodzaju i ka-
tegorii musi być decyzją administra-
cyjną, należałoby przyjąć następują-
ce warianty rozwiązań:
- wprowadzenie obowiązku udzia-
łu w komisjach kategoryzacyjnych 
przedstawicieli instytucji branżowych 
- oprócz stowarzyszeń, organizacji i 
samorządów gospodarczych, także 
np. uczelni i szkół kształcących w za-
kresie hotelarstwa,
- ustanowienie w każdym wojewódz-
twie ośrodka - instytucji, działającej 
na zlecenie organu administracji sa-
morządowej szczebla wojewódzkie-
go, a przygotowującej decyzję admi-
nistracyjną od strony merytorycznej,
- potraktowanie procedury kategory-
zacyjnej jako sprawdzenia zgodności 
jej wymogów z normą administracyj-
ną.

Po piąte wreszcie: szkolnictwo wyż-
sze (także badania naukowe), śred-
nie, w tym policealne, kursy i zawód 
hotelarz. Warto by w tych kwestiach 
uwzględnić: 
- utworzenie nowego kierunku stu-

diów „Gospodarka turystyczna i hote-
larstwo” (ukończenie go prowadziłoby 
do uzyskania stopnia zawodowego li-
cencjata i magistra, m.in. w zakresie 
hotelarstwa, co spełniałoby formalne 
kryteria posiadania zawodu hotela-
rza),
- pozostawienie kierunku „Turystyka 
i rekreacja” ze szczególnym jednak 
wyeksponowaniem w jego ramach 
rekreacji ruchowej, w tym także pew-
nych aspektów rehabilitacji ruchowej, 
odnowy biologicznej, itp.,
- utrzymanie systemu kształcenia na 
poziomie ponadgimnazjalnym i poli-
cealnym, jako środka do uzyskania 
wykształcenia hotelarskiego lub zbli-
żonego o charakterze zawodowym; 
bowiem technik hotelarstwa, gastro-
nomii czy turystyki to jednoznacznie 
określony poziom i rodzaj formalnych 
kwalifikacji (choć nie zawsze faktycz-
nych kwalifikacji),
- przywrócenie instytucji „gospodni-
ka”, jako kwalifikacji zdobywanych w 
drodze zaliczenia kursu specjalistycz-
nego, którego program wynikałby z 
zapisu aktu wykonawczego do usta-
wy (czyli miałby znamiona uprawnień 
państwowych - jak w przypadku pilota 
wycieczek czy przewodnika turystycz-
nego), a podmiotami upoważnionymi 
do realizacji kursu byłyby uczelnie 
kształcące w zakresie hotelarstwa,
- ustawowe określenie instytucji wła-
ściwych do realizacji kursów i wy-
dawania uprawnień w takich np. za-
kresach, jak: informator turystyczny, 
instruktor krajoznawstwa, przodownik 
turystyki kwalifikowanej (wg rodza-
jów), organizator turystyki, i innych,
- zintensyfikowanie i ukierunkowanie 
działań na poziomie kształcenia po-
dyplomowego w zakresie hotelarstwa 
- szczególnie istotne w dwóch przy-
padkach: pracowników obiektów ho-
telarskich dysponujących wykształ-
ceniem innym niż hotelarskie oraz 
nauczycieli zawodu,
- wzmocnienie rangi Instytutu Tury-
styki jako resortowej placówki badaw-
czej, m.in. poprzez regulacje prawne 
w kwestii zapewnienia środków na 
realizację zadań statutowych.

Listę postulatów, życzeń, uwag kry-
tycznych i wniosków konstruktywnych 
można uzupełniać do objętości książ-
ki (patrz choćby sygnalizowany ra-
port). Teraz i w najbliższej przyszłości 
najważniejsze jest, by organy władzy 
wykonawczej (minister właściwy ds. 
turystyki i rząd) oraz ustawodawczej 
poważnie i z próbą profesjonalnego 
podejścia potraktowały jedną z najdy-
namiczniej rozwijających się dziedzin 
gospodarki (i wiedzy, a nawet subdy-
scyplinę nauki).

Marek Grabiszewski
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W poprzednim numerze Kuriera Uczelnia-
nego w artykule „Pomóżmy Bydgoszczy 
być gościnną” prof. dr inż. arch. Romana 
Przybyszewska-Gudelis przedstawiła obec-
ne uwarunkowania Bydgoszczy jako de-
stynacji turystycznej i zaproponowała prze-
prowadzenie pierwszych w historii WSG 
międzywydziałowych prac badawczych i 
programowych dotyczących rozwoju tury-
styki przyjazdowej do Bydgoszczy. Poniżej 
przedstawiamy orientacyjny schemat pro-
gramu. Autorka prosi wszystkich zaintere-
sowanych udziałem w pracach o zgłoszenie 
swoich propozycji. 

ETAP I
PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
- merytoryczne,
- harmonogram,
- finanse,
- instytucje i osoby odpowiedzialne.
Oczekiwane efekty:
• Powołanie zespołu badawczego i projektowego 

– wielobranżowego;
• Ustalenie polityki rozwojowej i zakresu prac;
• Ustalenie etapów i orientacyjnych terminów prac.
• Ustalenie jednostek i osób odpowiedzialnych za 

poszczególne etapy badań i stworzenie marke-
tingowego programu strategicznego dla opraco-
wanych wybranych produktów turystycznych.

Proponowani wykonawcy:
Jednostki dydaktyczne WSG:
• Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii: Za-

kład Podstaw Turystyki i Polityki Turystycznej, 
Zakład Hotelarstwa i Agroturystyki, Zakład Ob-
sługi Ruchu Turystycznego

• Instytut Ekonomiczny: Zakład Ekonomiki Turysty-
ki, Zakład Zarządzania i Marketingu

• Instytut Socjologii: Zakład Socjologii Turyzmu i 
Czasu Wolnego, Zakład Badań Społecznych i 
Rynkowych

• Katedra Kulturoznawstwa
• Instytut Architektury i Urbanistyki.
Udział studentów w ramach prac licencjackich, 
magisterskich, w ramach ćwiczeń oraz praktyk za-
wodowych.
Współpraca Urzędu Miasta Bydgoszczy, jednostek 
kultury i organizacji zainteresowanych rozwojem 
turystyki.

ETAP II 
STRATEGICZNE CELE 
– USTALENIE PRIORYTETÓW
Oczekiwane efekty:
Cele nadrzędne:
• Wzrost ruchu turystycznego jako czynnik rozwoju 

gospodarczego i kulturalnego miasta,
• Kształtowanie image miasta, jego renomy w kraju 

i za granicą,
• Ożywienie rozwoju i przedsiębiorczości lokalnej, 

kreatywna rola turystyki w gospodarce.
Cele strategiczne:
• Tworzenie produktów turystycznych dostosowa-

nych do potrzeb segmentów rynku i nisz rynko-
wych, wraz z ich skuteczną promocją;

• Pomoc w tworzeniu w mieście struktury zarządza-
nia rozwojem turystyki i jej planowania (organiza-
cja rozwojowa typu LOT, bądź przedsiębiorstwa 
dla poszczególnych produktów turystycznych)

• Kształtowanie struktury urbanistycznej z wyko-
rzystaniem wartości kultury, historii, krajobrazu, 
dostępności transportowej, przyrody, tożsamości 
społecznej naszego pokolenia dla uzyskania wy-
razistego wizerunku miasta.

• Organizacja stałych badań (monitoring), ocena 
i weryfikacja efektów działań marketingowych i 
polityki turystycznej.

Proponowani wykonawcy:
Zespół badawczo–projektowy, w tym wyłoniony w 
jego ramach zespół sterujący i koordynujący za-
kres multidyscyplinarny – między instytutami i za-
kładami WSG oraz współpracę z jednostkami ze-

wnętrznymi.
Zespół konsultantów – ekspertów.

ETAP III
INWENTARYZACJA POTENCJAŁU 
ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH
Oczekiwane efekty:
Analiza i ocena (na tle konkurencji miast oraz we-
dług rangi krajowej i międzynarodowej):
• wartości historycznych – potencjału dla rozwoju 

atrakcyjności turystycznej (np. mennica na Wy-
spie Młyńskiej),

• unikatowych wartości krajobrazu i przyrody (Byd-
goski Węzeł Wodny, Brda i jej „front wodny”, Le-
śny Park Kultury, Zespół Nadwiślańskich Parków 
Krajobrazowych itd.),

• wartości współczesnej kultury, sportu, gospodarki 
(np. imprezy, instytucje),

• predyspozycji i perspektyw rozwoju dostępności 
transportowej (np. lotnisko), tranzytu drogowego 
itd.,

• zagospodarowania turystycznego, stref penetracji 
turystycznej, kompozycji krajobrazu miejskiego,

• stanu zarządzania turystyką, profesjonalności, 
wykształcenia kadry zatrudnionej w turystyce,

• polityki i stabilności rozwojowej miasta (ważny 
czynnik wg WTO), cech ekorozwoju, planów 
miejskich i wojewódzkich odnoszących się do 
turystyki.

• zasobów stref subregionalnej i regionalnej moż-
liwych do włączenia w ramach programów tury-
stycznych (Toruń, Biskupin, Zalew Koronowski 
itd.)

Proponowani wykonawcy:
- instytuty, zakłady, katedry, nauczyciele akademic-

cy włączeni do badań;
- w tym znaczna rola studenckich prac dyplomo-

wych obejmujących problematykę badawczą tu-
rystyki w Bydgoszczy (także wykorzystanie prac 
dyplomowych wykonanych w przeszłości)

ETAP IV
BADANIA TURYSTÓW 
– PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO BYDGOSZCZY 
ORAZ POTENCJALNYCH GOŚCI
Oczekiwane efekty:
• Ustalenie zakresu badań – segmenty i nisze ryn-

kowe;
• Badania ankietowe turystów (np. w hotelach, na 

lotnisku, grup biznesowych, uczestników imprez, 
ruchu tranzytowego itd.) dot. zainteresowania 
turystów miastem, jego atrakcjami, wartościami, 
wraz z oceną krytyczną warunków dojazdu i po-
bytu;

• Badania rynku turystycznego pod kątem potencja-
łu i konkurencji, w tym analiza opracowań i pro-
gnoz dot. rynków zagranicznych wykonywanych 
w skali kraju - w POT, Ministerstwie Gospodarki 
(w Instytucie Turystyki) itd.

Proponowani wykonawcy:
- Instytut Socjologii: Zakład Badań Społecznych i 

Rynkowych;
- Instytut Turystyki i Geografii: zainteresowane za-

kłady, specjalności i specjalizacje (w ramach ćwi-
czeń studenckich, prac dyplomowych).

Zakres badań zależny od uzyskanych funduszy i 
możliwości integracji prac z programem studiów w 
ramach przedmiotów wykładowych i ćwiczeń.

ETAP V
STAN I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI 
PRZYJAZDOWEJ DO BYDGOSZCZY 
(ustalenia wstępne)
Oczekiwane efekty:
Diagnoza istniejącej sytuacji:
- Wizerunek Bydgoszczy i produkty turystyczne

- Stan obecny
- Możliwości i uwarunkowania tworzenia specyficz-

nych produktów turystycznych (np. dla meloma-
nów, grup młodych turystów przylatujących z 
zagranicy na tzw. City Breaks, przejeżdżających 
tranzytem, niszy niepełnosprawnych – niewido-
mych itd….)

- Stan zarządzania, organizacji turystyki, promocji 
i informacji turyst., dyspozycyjności fachowej ka-
dry (po studiach turyst.).

- Ewentualne pogłębienie badań w zakresach nie-
zbędnych, np. analiza potrzeb bazy turystycznej, 
inwestycji, form i kierunków promocji w ramach 
określonych produktów turystycznych.

Proponowani wykonawcy:
- Pracownicy i studenci biorący udział w pracach
- Współpraca jednostek zewnętrznych

ETAP VI
FAZA DECYZYJNA I ORGANIZACYJNA
- przekazanie idei i pomysłów przedsiębiorstwom, 

organizacjom turystycznym – zainteresowanym 
gospodarką turystyczną (ROT, LOT, Oddział 
PIT)

Oczekiwane efekty:
• Dyskusje nad wynikami badań w Bydgoszczy i 

okolicach oraz wstępnymi propozycjami produk-
tów turystycznych (wewnątrzuczelniana, branżo-
wa, z władzami miasta, konferencja problemowa 
z udziałem przedstawicieli zagranicznych itd.);

• Pilotażowy sondaż promocyjny na pożądanych 
(wybranych) rynkach;

• Ustalenie zasad i zakresu strategii wieloletniej 
i krótkoterminowej, optymalne taktyki działań 
marketingowych, kształtowania przestrzeni stref 
turystycznych itd.

• Wstępne ustalenia form aplikacyjnych – sposo-
bów wdrożenia projektów, w tym ważna rola stra-
tegii rozwojowej miasta i regionu.

Proponowani wykonawcy:
- W zależności od struktury prowadzonych prac:

przedstawiciele WSG, gremiów współpracują-
cych oraz tzw. „przemysłu turystycznego” – dla 
transformacji idei w działania praktyczne: przed-
siębiorczość, fundusze (optymalnie z udziałem 
UE), promocja zamierzeń.

-  Możliwość dyskusji na forum społecznym, a także 
w szerszym gremium naukowym – na konferencji 
uczelnianej.

ETAP VII
OSTATECZNE WNIOSKI 
I PLANY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH
Oczekiwane efekty:
• Ostateczna lista produktów turystycznych – roz-

pisanych według zadań operacyjnych, terminów 
realizacji etapowych, kosztów wyjściowych, in-
westycji, form i efektów ukierunkowanych pro-
mocji i informacji, oczekiwanych zysków, form 
zarządzania itd.

• Zakres działań dla kreowania wizerunku prze-
strzennego w strefie penetracji turystycznej i es-
tetyki miasta.

• Ustalenie zasad monitoringu i badań okresowych 
– dla sprawdzania słuszności przyjętych działań i 
osiąganych efektów.

• Wnioski do okresowych weryfikacji ustaleń strate-
gicznych i przyjętych taktyk.

Proponowani wykonawcy:
- Jednostki odpowiedzialne za wprowadzenie w 

życie organizacji i zarządzania produktów tury-
stycznych (konkretne przedsiębiorstwa, osoby).

- Zespół konsultacyjny i władze samorządowe – w 
zakresie dalszych weryfikacji.

Opracowała: dr inż. arch. Romana Przybyszewska-
-Gudelis, prof. WSG w Bydgoszczy, czerwiec 2006.

Pomóżmy Bydgoszczy być gościnną
Propozycja pierwszych 

międzywydziałowych badań turystycznych
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Jesteśmy studentami Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy - Regionalny 
Ośrodek Edukacyjny w Ełku. Grupę FUN 
ECAM założyliśmy jesienią 2005 r. przy 
Ełckim Centrum Aktywności Młodych 
w Ełku, którego siedziba znajduje się 
w Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym 
w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy. W skład grupy, oprócz nas, 
studentów I roku kierunku „turystyka i 
rekreacja” WSG w Bydgoszczy, weszli z 
czasem również uczniowie ełckich szkół 
ponadgimnazjalnych, a później studenci 
Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego 
w Olsztynie Centrum Studiów Bałtyckich 
w Ełku. 

Grupa FUN ECAM wzięła udział w III edy-
cji konkursu „Pracownia Umiejętności”, 
organizowanego i finansowanego przez  
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Polską Telefonię Cyfrową, Sto-
warzyszenie Powiatów, Miast i 
Gmin EGO „Kraina Bociana”, 
Starostwo Powiatowe w Ełku 
oraz Wyższą Szkołę Gospodar-
ki w Bydgoszczy. Do konkursu 
przystąpiły również inne ekipy z 
dwóch sąsiadujących powiatów: 
ełckiego i oleckiego, razem 64 
grupy. Najciekawsze projekty 
(35) uhonorowano certyfikata-
mi „Pracownia Umiejętności”. 
Wśród nich znalazł się nasz 
projekt pod nazwą „Mapa 
obiektów dziedzictwa kulturo-
wego w powiecie ełckim”. 

Projekty konkursowe były bar-
dzo różnorodne tematycznie: 
od rozrywki, poprzez kulturę 
i sport. Nasz projekt był jedy-
nym projektem o charakterze 
badawczym, a jego założe-
niem było opracowanie spisu 
inwentaryzacyjnego obiektów 
dziedzictwa kulturowego w 
powiecie ełckim i opracowa-
nie mapy powiatu ełckiego z 
zaznaczeniem tych obiektów. 
Założyliśmy przeprowadzenie 
kilkudziesięciu wycieczek kra-
joznawczo–turystycznych, a 
także rozmów z mieszkańcami 
powiatu ełckiego, a w ich wy-
niku opracowanie kart obiek-
tów dziedzictwa kulturowego 
i opracowanie ankiet/wywia-
dów z mieszkańcami powiatu 
ełckiego. Wśród 64 grup mło-
dzieżowych stanowimy jedyną 
grupę studencką i stąd być 
może pochodzi odmienność 
tematyczna projektu.

Ponieważ nasze zaintereso-
wania skupiają się wokół tu-
rystyki, a naszym zamiarem 
było przeprowadzenie badań 
w terenie, dzięki środkom po-
zyskanym z grantu kupiliśmy 

dwa rowery górskie, którymi zjeździli-
śmy powiat ełcki wzdłuż i wszerz. Ba-
daliśmy gminy powiatu ełckiego: Miasto 
Ełk, Prostki, Kalinowo, Stare Juchy. 

Mieliśmy świadomość, że być może od-
krywamy to, co dawno odkryte. Zresztą 
na początku nie w pełni pojmowaliśmy 
znaczenie tej pracy. Dopiero półrocz-
ne poszukiwania, często błądzenie po 
wsiach, rozglądanie się wokół siebie, 
kontakt z przyrodą, rozmowy z ludźmi 
pomogły w zrozumieniu sensu wyrazów: 
„obiekt dziedzictwa kulturowego”.
Założyliśmy, że uzyskamy, bądź nie, 
potwierdzenie w terenie dla spisu in-
wentaryzacyjnego, który udostępnił nam 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
Olsztynie Delegatura w Ełku. Dotarliśmy 
do wskazanych nam 96 obiektów. Do-
pełnienie opracowanej przez nas doku-

mentacji stanowi blisko 200 zdjęć. 
Pominęliśmy kilka obiektów, po-
nieważ albo okazało się, że dane 
obiekty już w terenie nie istnieją, 
albo też miejscowa ludność nie 
potrafiła wskazać miejsca, którego 
poszukiwaliśmy.

Terminem oficjalnego zakończenia 
projektu był 30.06.2006. W efekcie 
powstały: spis inwentaryzacyjny 
obiektów dziedzictwa kulturowe-
go w powiecie ełckim oraz mapa 
z rozmieszczeniem tych obiektów. 
Jesteśmy dumni z wypracowanej 
metody badawczej pod nazwą: „Karta 
obiektu dziedzictwa kulturowego”, która 
powstała przy współpracy z Katedrą Kul-
turoznawstwa przy Wyższej Szkole Go-
spodarki w Bydgoszczy. Cieszymy się 
z innych, równie ważnych, a być może 

dla nas ważniejszych efektów 
projektu. Tych nienamacal-
nych. W przyjemnym zinte-
growaniu grupy, choć w trud-
nej „dyscyplinie projektowej”, 
przeżyliśmy sześć miesięcy 
minionego roku akademickie-
go. Niektórym z nas projekt 
dał szansę pierwszego kon-
taktu z chatą dziewiętnasto-

wieczną i jej mieszkańcami. 
Dla innych był okazją pierw-
szego kontaktu z instytucja-
mi. Wszystkim zaś pomógł w 
zrozumieniu tego, jak ważna 
jest świadomość historii i 
naszej tożsamości.

Pomimo zakończenia kon-
kursu jesteśmy zdania, że 
nasz projekt będzie żył wła-
snym życiem. Doświadcze-
nia zdobyte podczas jego 
realizacji motywują nas do 
dalszych działań. Szukając 
obiektów kultury, rozma-
wialiśmy po drodze z ludź-
mi, najczęściej starszymi. 
Chcielibyśmy, w ramach 
nowego wyzwania, zbadać, 
jaką drogę i geograficzną, 
i kulturową pokonali, zanim 
osiedlili się na terenie po-
wiatu ełckiego. Planujemy 
następnie wyniki naszego 
nowego zadania połączyć 
z wynikami zakończonego 
projektu „Mapa obiektów 
dziedzictwa kulturowego 
w powiecie ełckim”. W ten 
sposób, jeśli nam się uda, 
otrzymamy nową, komple-
mentarną mapę powiatu 
ełckiego, przedstawiającą 
nie tylko historię obiektów 
dziedzictwa kulturowego, 
ale i historię mieszkańców 
tego powiatu.

Grupa FUN ECAM
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NASZ PROJEKT 
BĘDZIE ŻYŁ 

WŁASNYM ŻYCIEM

Grupa FUN ECAM w terenie
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Józef Skrzek przyjechał do Byd-
goszczy na zaproszenie władz 
WSG. Dał dwa koncerty: z okazji 
7-lecia Uczelni w Bazylice w Byd-
goszczy (6 maja 2006r.) oraz w 
kościele w Osiu (7 maja 2006r.). Z 

artystą rozmawia Michał Maciudziński, 
muzyk młodego pokolenia, opiekun sek-
cji muzycznej WSG:

- Jest Pan częstym gościem WSG. Jak 
zaczęły się kontakty z Uczelnią?
- Było to na Targach ITB w Berlinie, gdzie 
razem z innymi artystami reprezentowa-
łem Górny Śląsk. Zostałem zauważony 
przez panią Małgosię Sikorę, która za-
prosiła mnie do Bydgoszczy. Przy okazji 
koncertu w Toruniu zawitałem w Uczelni, 
gdzie poznałem również Krzysztofa, a 
potem dałem kameralny koncert w Tle-
niu. 

- Czy odwiedzał Pan wcześniej re-
gion kujawsko-pomorski?
- Bydgoszcz jest dla mnie bardzo 
miłym i przyjaznym miastem. Tutaj 
26 lat temu poznałem żonę Alinę. 
Koncertowaliśmy w Auli Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ale 
mieszkaliśmy w Bydgoszczy w ho-
telu Brda. Nasza znajomość przero-
dziła się później w mocne uczucie, 
w rezultacie mamy trzy córki. Poza 
tym w Bydgoszczy mam przyjaciół, 
daję częste koncerty w Kuźni, gram 
w różnych konstelacjach m.in. z 
Włodkiem Kiniorem i Mirkiem Mu-
zykantem z SBB. Grałem też w 
Filharmonii Pomorskiej, nie tylko z 
SBB, ale również z Wojtkiem Karo-
lakiem i innymi muzykami, podczas 
festiwalu hammondzistów. Miasto 
jest mi bliskie i kulturowo ciekawe. Nie 
dziwię się, że z Kujaw wywodzi się świet-
ny chopinista. W Toruniu również często 
występowałem, m.in. w planetarium. By-
łem jednym z pierwszych, którzy zaczęli 
tworzyć duże projekty na Śląsku, w na-
szym planetarium, największym w Euro-
pie Wschodniej. 

- Można powiedzieć, że jest Pan polskim 
Jean-Michelem Jarre’em?
- W żadnym wypadku! Można raczej 
powiedzieć, że Jean Michel Jarre jest 
francuskim Skrzekiem. Jestem śląskim 
wojownikiem i nie dam sobie czegoś 
takiego wmówić. Ja też gram koncerty 
dla bardzo dużej widowni. Wiadomo, że 
my czasami z kompleksem patrzymy na 
pewne sprawy. Na świecie mówi się o 
nas: oni brzmią jak Pink Floyd, traktuje 
się nas jak bocznicę, niszę, gdzieś tam 
pod Moskwą (tak mówią niektórzy Ame-
rykanie). Trochę lepiej było dzięki Janowi 

Pawłowi II. Zaczęło nas to jakby unosić i 
nawet drogi krzyżowe były w języku hisz-
pańskim, włoskim, niemieckim, angiel-
skim i polskim. I tak ma być! Uważam, że 
wielopokoleniowo, i w historii, i w teraź-
niejszości, naród polski jest bardzo do-
bry. Porównywanie z innymi zakrawa na 
dziwactwo. Na początku lat 80. grałem 
muzykę łączącą organy piszczałkowe z 
elektroniką. Gdy nagrania usłyszał Klaus 
Schulze, który gościł u mnie w domu 
podczas swoich koncertów na Śląsku, 
powiedział, że to fenomenalne odkrycie, 
że on by na to nie wpadł. W latach 70. 
berlińscy dziennikarze pisali o SBB: „Naj-
lepsze trio od czasów Jimiego Hendrixa 
i Cream”, robiąc nie tyle porównanie, co 
ustalając hierarchię ważności dla muzy-
ków. Dlatego patrzę dość bojowo na to 
wszystko i mówię: starajmy się utrzymać 
swoją tożsamość na wysokim poziomie i 
szanujmy się mocno.

- SBB chciało być kontynuatorem Jimie-
go Hendrixa, czy po prostu graliście to, 
co wam w duszy grało?
- Graliśmy to, co nam w duszy grało i 
ćwiczyliśmy z determinacją, jak pasjo-
naci, po 18 lub 20 godzin na dobę. Tre-
nowałem wtedy swoją wytrwałość. Jako 
młodszy człowiek uprawiałem na Śląsku 
sport, głównie piłkę nożną. Była zasada: 
jak grałeś dobrze w fuzbal, byłeś od razu 
lepiej notowany. 

- Na jakiej pozycji Pan grał?
- Łącznik. Zawsze byłem łącznikiem i je-
stem nim do dziś. Wracając do muzyki, 
młodzi muzycy zawsze mają swoje ma-
rzenia. Niektóre spełniają się po roku, 
na inne trzeba pracować 15 lat. Nama-
wiałbym do tego, żeby nie zrażać się na-
potykanymi trudnościami. Musisz wydo-
być to, co masz, czyli być sobą. Umiesz 
dobrze grać, to graj! Umiesz dobrze 
rysować – rysuj, umiesz dobrze biegać 

- biegaj. Ja wziąłem do zespołu dwóch 
amatorów, nie klezmerów czy zawodow-
ców, tylko normalnych amatorów, którzy 
bardzo chcieli grać: Greka Apostolisa An-
tymosa i Jerzego Piotrowskiego. Mogłem 
wziąć bardziej znanych, ale niekoniecz-
nie chcących ćwiczyć. Ludzie zwykle 
chcą odnosić szybki sukces, często chcą 
dojść do niego cwaniactwem. Jednak do 
pełnego sukcesu potrzebna jest ciężka 
praca. Sam talent, jeśli go masz, stanowi 
tylko 50%.

- Mam wrażenie, że Pana pokoleniu było 
trudniej wylansować się niż teraz, kiedy 
jest tyle programów i akcji wspierających 
talenty typu Idol, Szansa na sukces. W 
Pana młodości ludzie, którzy uczyli się w 
szkole muzycznej, mieli zakaz występów 
poza szkołą, więc na dobrą sprawę nie 
mogli piąć się w górę. Jak było w Pana 
przypadku? 
- Jak masz pomysł na życie, to nie ma 
sytuacji trudnych. Twoja pasja jest tak 
energetyczna, że dopniesz swego. Cza-
sy zawsze są inne, a rynek? Polskim ryn-
kiem rządzą największe firmy płytowe, 

które mają ogromną ilość kasy, bo są 
finansowane albo z Londynu, albo z 
Amsterdamu i lansują to, co chcą.

- A jak było wtedy? 
- Wtedy było rzeczywiście jeszcze 
bardziej monopolistycznie i jeszcze 
bardziej centralistycznie, ale mieliśmy 
szczęście i działaliśmy z ogromną pa-
sją. Ważnym momentem było granie 
przez dwa lata z Czesławem Nieme-
nem. Poznaliśmy rynek europejski, 
graliśmy na dużych festiwalach. Pa-
miętam, nie mogłem wtedy dostać 
paszportu, nawet pieczątki w dowo-
dzie na wyjazd do NRD nie chcieli mi 
dać. Może dlatego, że mój stryj jest 
bohaterem narodowym z czasów wo-
jennych… Ale udało mi się (ze szpie-
giem, który mnie pilnował) wyjechać 
za granicę. Grałem na największych 

festiwalach, miałem koncerty z Jackiem 
Bruce’em z grupy Cream. Poczułem, 
że przekroczyliśmy pewien próg. Każdy 
musi to zrobić, żeby złapać drugi oddech 
i rozwinąć skrzydła. Tam poznaliśmy 
Macka – nagraniowca, który jako aku-
styk nagrał z nami ostatnio płytę „New 
Century”. Ten Men pracował z zespo-
łem Queen, Led Zeppelin, Electric Light 
Orkiestra. Jak wchodzisz na dużą sce-
nę, jesteś ich partnerem. My weszliśmy 
pierwszy raz w 1973 roku na scenę festi-
walu w Monachium. Graliśmy jak trusie, 
bojąc się, żeby im nie przeszkodzić. Billy 
Coban powiedział do nas: „hej, chcesz 
pograć na bębnach, to masz”. Normalna 
otwartość. Jeśli masz siłę i pasję, a po-
nadto ćwiczysz i określasz siebie, to jest 
łatwiej. Do tego masz otwarte granice, 
kontrakty… Tu cię mogą nie znać, tam 
cię będą znali. Świat jest mały. Polski ry-
nek nie jest pępkiem świata. Zespół SBB 
jest nośniejszy na rynkach światowych 
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Umiesz dobrze grać, 

                    TO GRAJ!

Józef Skrzek i doc. Małgorzata Szymańska-Sikora, dyrektor generalna WSG
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IV BYDGOSKI 
FESTIWAL 
JAZZOWY

18-22 października 2006 r.

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie 
Jazzowe „Eljazz”, Urząd Miasta Byd-
goszczy, Miejski Ośrodek Kultury w 
Bydgoszczy, Katedra Kulturoznaw-
stwa Wyższej Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy.

Wyższa Szkoła Gospodarki jest współor-
ganizatorem tegorocznego Bydgoskiego 
Festiwalu Jazzowego, który odbędzie się w 
dniach 18-22 października 2006 r. Festiwal 
jazzowy od początku cieszył się dużym zain-
teresowaniem. Tworzyły go sławy polskiego 
i światowego jazzu, m.in. Włodzimierz Na-
horny, Tomasz Stańko z zespołem, Zbigniew 
Namysłowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Ja-
rosław Śmietana, Piotr Baron, Bogdan Ho-
łownia, Ewa Uryga, Trio Andrzeja Jagodziń-
skiego, Walk Away, Vincent Herring Quartet, 
Billy Harper Quintet, Al Foster Quartet.

W tegorocznej edycji Festiwalu wezmą m.in. 
udział: Eljazz Big Band oraz Janusz Szrom, 
THE GLOBETROTTERS, Jacek Pelc Spe-
cial Project, Krzysztof Popek International 
Quintet. Ostatni dzień festiwalu, odbywający 
się na terenie Kampusu WSG pod hasłem 
„Tropami Jazzu”, obejmuje wystawę fotogra-
fii Wojciecha Woźniaka i Krzysztofa Przyby-
loka, wykład prof. Andrzeja Zubka oraz kon-
cert zespołu Los Angeles Trio. 

Los Angeles Trio (powstało  w 1994) gra 
muzykę w klimacie charakterystycznym dla 
Zachodniego Wybrzeża USA - nienagannie 
elegancką, klarowną, relaksująco-swingu-
jącą, unoszącą w sobie zapach promenad 
nadmorskich i dyskretny urok luksusowych 
nocnych klubów „Miasta Aniołów”. 
Liderem, a zarazem duszą i natchnieniem 
tria jest Bogdan Hołownia, wybitny pianista, 
ceniony po obu stronach oceanu. Na kon-
trabasie towarzyszy mu Andrzej „Bruner” 
Gulczyński, niegdyś basista legendarnej 
„Nocnej Zmiany Bluesa”, obecnie prowadzą-
cy własny kwartet jazzowy „Brunerschaft”. 
Perkusistą tria jest Józef Eliasz niekwestio-
nowany mistrz w swojej profesji, który pro-
wadzi własny big band, będąc jednocześnie 
właścicielem i animatorem klubu jazzowego 
Eljazz w Bydgoszczy.

niż w Polsce. Tutaj jest uważany za gra-
jący muzykę progresywną. Polskie radia 
komercyjne nie chcą nas grać, bo za dłu-
gie utwory, to nie ta muzyka, nie ma la 
la la. 11 marca tego roku podczas Baja 
Prog 2006 Festival w Meksyku, graliśmy 
z grupą Marillion, Nektarem i innymi naj-
lepszymi grupami światowego formatu! 
Było dużo muzyków z Anglii. Publiczność 
niemal nosiła nas na rękach, bo prog 
rock, czyli muzyka rockowa rozwijająca 
się, kreatywna; jest uznawana na całym 
świecie w kręgach Melomanów Muzy! 
Memento z banalnym tryptykiem SBB 
zostało zaliczone wg listy nowojorskiej 
do pierwszej piątki płyt wszechczasów!

- Co powiedziałby Pan młodym ludziom, 
którzy zaczynają działalność muzyczną?
- Nie musisz się cisnąć do Idola, bo mo-
żesz to zrobić swoimi patentami. Możesz 
na przykład rozsyłać materiały, nawet 
wirtualnie przez Internet. Możesz wyjeż-
dżać na różnego rodzaju spotkania twór-
cze, które odbywają się nie tylko w kraju. 
W ogóle patrz szeroko na świat. Jeśli 
masz możliwość, startuj po swojemu. Ja 
też starałem się wyjeżdżać, bo dawało 
mi to większe możliwości. Oczywiście 
pozostaję wierny tej ziemi, Śląskowi, ale 
daję sobie szansę i tu, i tam. 

- A gdyby ci młodzi muzycy postanowili 
grać pop-rock, bo to się bardziej „przyj-
muje”?
- Nie rób tego, co ci się nie należy. Od 
początku do końca musisz być sobą. 
Musisz wiedzieć, czy masz grać pop 
czy rock. Wtedy idziesz konsekwentnie 
do przodu. Jeśli chcesz być autentyczny 
i silny, musisz robić swoje, nie ma wy-
boru. I nie słuchaj żadnych paparazzi.... 
Słuchaj siebie.

- Do tej pory robił Pan swoje i jest Pan 
zadowolony i spełniony jako muzyk?
- Całkowicie!

rozmawiał Michał Maciudziński
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JÓZEF SKRZEK wychował się na Śląsku 
w rodzinie górniczej. Po dyplomie w klasie 
fortepianu w renomowanej szkole im. Mie-
czysława Karłowicza w Katowicach przez 
moment studiował na Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Już w 1970 r. stawiał pierw-
sze kroki jako basista oraz pianista zespo-
łu Breakout. Po rocznej współpracy założył 
swój zespół SBB, który stworzył nowy nurt 
w muzyce polskiej, a może i światowej. 
Jako multiinstrumentalista oraz kompozy-
tor Józef Skrzek zademonstrował światu 
nową formułę muzyki uniwersalnej, ze 
słowiańską romantyką oraz buntowniczą 
dynamiką rocka, zapraszając do współ-
pracy Antymosa Apostolisa oraz Jerzego 
Piotrowskiego. W pierwszych dziewięciu 
latach działalności zburzyli wszelkie kon-
wencje rynkowe, nagrali kilkanaście płyt w 
wielu krajach, sprzedali kilka milionów płyt. 
Obecnie SBB występuje i nagrywa ze zna-
nym perkusistą Paulem Wertico z Chicago. 
Sam Józef Skrzek komponuje i gra w róż-
nych ciekawych konstelacjach solo. Od po-
czątku lat osiemdziesiątych regularnie wy-
stępuje w kościołach, prezentując zarówno 
stricte organowe recitale, jak i koncerty, w 
których łączy brzmienia akustyczne z syn-
tezatorami. 
Tworzy muzykę elektroniczną, prezentując 
ją na festiwalach el-muzyki (Wyspa Muzyki 
Elektronicznej ’84 we Wrocławiu, festiwale 
ZEF w Piszu – lata 1996, 1997, 2000 oraz 
2003, Ricochet Gathering 2004, 2005, 
2006 – Komarno, Gomera, Florencja) oraz 
w swoim stałym atelier – Planetarium Ślą-
skim w Chorzowie. Z powodzeniem kom-
ponuje muzykę filmową. Od 1983 roku 
związany z klubem Leśniczówka jako motor 
napędowy wszelkich działań artystycznych, 
skupiających śląskich muzyków, malarzy, 
poetów, tancerzy, lekarzy oraz przyjaciół 
sztuki. Współpracował z wieloma śląskimi 
muzykami współtworząc z nimi pojęcie „si-
lesian sound”. Wśród współpracowników 
– Ryszard Riedel, brat Jan „Kyks” Skrzek, 
Andrzej Urny, Leszek Winder, Andrzej 
Ryszka, Michał Gier, Jerzy Kawalec, Mirek 
Rzepa czy Rafał Rękosiewicz.
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WORKSHOP „FORUM – UNESCO”, MADERA 2006
Studenci architektury debiutują na międzynarodowej arenie

Na portugalskiej wyspie Madera, 
pod patronatem Forum – UNESCO, 
odbyły się warsztaty architektonicz-
no–projektowe z udziałem studentów 
kierunku „architektura i urbanistyka” 
WSG. 
Głównym tematem pleneru był pro-
jekt stacji kolejki górskiej - rewitaliza-
cja projektowa budynków, w których 
jeszcze w ubiegłym wieku znajdo-
wała się początkowa stacja kolejki. 
Zachowały się liczne pamiątki z tego 
okresu; zabytkowe meble, książ-

ki, rekwizyty kolejowe oraz wyposażenie 
wnętrz, także oryginalne kręcone schody 
z epoki, przeniesione jednak do innego 
budynku. Dawna trasa kolejki (prowadzą-
ca na szczyt góry z widokiem na stolicę 
– miasto Funchal) miała niebagatelne zna-
czenie dla rozwoju miasta, turystyki, pre-
stiżu miejsc leżących w bezpośrednim jej 
sąsiedztwie. Z tego powodu władze miasta 
postanowiły wziąć czynny udział w rewita-
lizacji i upamiętnianiu tego osadzonego 
mocno w historii miejsca. 
Zadaniem studentów oraz profesorów było 
między innymi poszukanie nowej funkcji 
dla obiektu w nawiązaniu do jego tradycji 

i historii. Nowa forma łączyła się często ze 
zmianą bryły, nadaniem jej nowego zna-
czenia architektonicznego, ale wpisanego 
w zastaną sytuację, nawiązującego do 
otoczenia. 
Międzynarodowa ekipa składała się z 14 
studentów: Portugalczyków, Hiszpanów, 
Włoszek, Niemców, Polaków oraz kadry 
profesorskiej. Młodzież pracowała w czte-
rech grupach, opracowujących ten sam te-
mat w różnych wariantach. Miejsce pracy, 
w formie pracowni komputerowej, zostało 
zorganizowane w budynkach miejscowe-
go Universidad de Madeira, gdzie studenci 
spędzali większość czasu. Wszelkie barie-
ry językowe zostały przełamane, a konsul-
towanie projektów często było wspoma-
gane energiczną gestykulacją. Wspólna 
praca i długie godziny spędzone nad pro-
jektami zaowocowały przyjaźnią, która wy-
daje się mieć szansę przetrwania pomimo 
odległości. 
Efektem dwutygodniowych działań było 
zamknięcie projektów na etapie koncep-
cyjno–wizjonerskim wraz z analizą funkcji, 
komunikacji, nadaniem nowego wyglądu 
elewacjom, aranżacją wnętrz. Wszystkie 
pomysły zostały zaprezentowane na wy-

stawie, zorganizowanej pod patronatem 
prezydenta miasta. 
Po zajęciach projektowych młodzież pod-
dawała się także wpływom klimatu tropikal-
nego; spędzała wieczory na poznawaniu 
lokalnych tradycji i obyczajów kulturowych. 
Urząd Miasta zorganizował jednodniową 
wycieczkę dookoła wyspy, która na pewno 
długo pozostanie w pamięci. Niesamowite 
krajobrazy, widoki oceanu łączącego się z 
powulkanicznymi górami wyspy, tropikalna 
roślinność, kręte drogi - wszystko to wywo-
ływało silne emocje i zwłaszcza dla osób 
obdarzonych pamięcią wzrokową (jak 
większość studentów architektury) stano-
wiło ucztę dla oczu i dla ducha.
Uczestnictwo w tego typu warsztatach jest 
w mojej ocenie bardzo ważne dla przy-
szłych architektów. Daje możliwości po-
znania innego podejścia do projektowania, 
międzynarodowej wymiany doświadczeń, a 
przede wszystkim uczy współpracy w gru-
pie – bardzo potrzebnej w przyszłym życiu 
zawodowym. Liczne kontakty zagraniczne 
owocują w przyszłości poszerzeniem ho-
ryzontów, otwarciem się na nowych ludzi i 
nowe przyjaźnie.

Marta Minkiewicz
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Studia Podyplomowe 
              to nie tylko nauka…
Dobiegła końca kolejna edycja studiów podyplomowych w WSG. Ostatni zjazd 
studiów podyplomowych odbył się już tradycyjnie w Borach Tucholskich w 
Uczelnianym Ośrodku Wypoczynkowym PATRIA w Tleniu. 
Słuchacze Logistyki i Transportu oraz Zarządzania Obiektami Hotelarskimi 
i Gospodarką Turystyczną mieli okazję połączyć przyjemne z pożytecznym. 
Uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu negocjacji oraz komuni-

kacji interpersonalnej, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów, a po wyczer-
pującym dniu zajęć udali się na długi spacer ścieżkami dydaktycznymi Wdeckiego 
Parku Krajobrazowego, którego zalesiony obszar o bogatej florze i faunie obfituje w 
czyste jeziora, rzeki i cieki wodne. 
Była to wspaniała możliwość poznania uroków przepięknej okolicy połączona z czyn-
nym relaksem. Zwieńczeniem dnia był wspólny wieczór przy ognisku, który stał się 
okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń zawodowych między słuchaczami.
Ten zjazd studiów podyplomowych „w terenie” wszyscy zapamiętali jako sympatycz-
ną przygodę łącząca naukę, integrację i wypoczynek…

Marzena Bogdanowicz
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Powrót na uczelnię po 3-miesięcznej 
przerwie wakacyjnej to dobry moment, 
aby zmobilizować się do działania i roz-
począć planowanie kariery zawodowej. 
Unijny rynek pracy charakteryzuje wy-
soka stopa bezrobocia w jednych regio-
nach i sektorach, przy jednoczesnym 
braku osób o odpowiednich kwalifika-
cjach w innych. Rynek ten cechują tak-
że szybkie zmiany i dlatego kluczową 
staje się zdolność pracowników 
do poszerzania wiedzy i dosto-
sowania się do nowych wyzwań. 
Aby tak się stało, w Europie musi 
rozwinąć się „kultura mobilności”. 
Pracownicy w Unii Europejskiej 
zmieniają pracę średnio zaled-
wie raz na 10,6 lat. Dla porów-
nania w Stanach Zjednoczonych 
raz na 6,7 lat. Mimo że swobod-
ny przepływ pracowników jest 
główną zasadą rynku wewnętrz-
nego, mniej niż 2% osób w wieku 
produkcyjnym (od 15 do 64 lat) 
mieszka w innym kraju niż kraj 
urodzenia.
Aby rozpocząć debatę na temat 
korzyści i wyzwań płynących 
ze zmiany zawodu lub pracy za 
granicą, rok 2006 w UE mianowany 
został Europejskim Rokiem Mobilności 
Pracowników. Celem tej inicjatywy jest 
wspieranie zarówno mobilności zawodo-
wej, czyli częstotliwości, z jaką pracow-
nicy zmieniają zawód, jak i mobilności 
geograficznej. Promowanie mobilności 
oznacza m.in. przełamywanie barier, 
na które napotykają pracownicy, chcący 
osiedlić się w innym kraju. Przeprowadz-
ka często pociąga za sobą konieczność 
nauki nowego języka oraz przyzwycza-
jenia się do innych zasad, przepisów i 
wymogów administracyjnych. Może tak-

że stwarzać problemy dla partnerów lub 
współmałżonków, którzy często mają 
trudności ze znalezieniem pracy.
W rozwiązaniu tych i innych problemów 
mogą pomóc zasoby internetowe i spe-
cjalne serwisy oferowane przez Unię 
Europejską. Jednym z nich jest EU-
RES, czyli sieć współpracy stworzona 
przez publiczne służby ds. zatrudnienia. 
Na zasadzie partnerstwa jej uczestni-
kami są również związki zawodowe i 
organizacje pracodawców. Celem sie-
ci EURES jest ułatwienie swobodnego 
przepływu pracowników poprzez dostar-
czanie informacji i porad oraz świadcze-
nie usług w zakresie rekrutacji na rzecz 
pracowników i pracodawców. W całej 

Europie sieć posiada ponad 700 dorad-
ców. EURES to także nowy europejski 
portal dotyczący mobilności pracowni-
ków, który zapewnia wszystkim bezpo-
średni dostęp do wszystkich ofert pracy, 
publikowanych przez publiczne służby 
zatrudnienia. Osoby poszukujące pracy 
mogą tworzyć i przechowywać profile 
wyszukiwania oraz otrzymywać e-ma-
ilem zawiadomienia o pojawieniu się 
ofert pracy, odpowiadających określo-
nemu profilowi. 
W planowaniu kształcenia, poszukiwa-
niu pracy lub zdobywaniu doświadcze-

nia za granicą ważna jest także 
umiejętność przedstawienia wła-
snych kompetencji w jasny i zro-
zumiały sposób. W tej dziedzinie 
warto skorzystać z jednolitych ram 
wspólnotowych dla przejrzystości 
kwalifikacji i kompetencji – Euro-
pass, który składa się z pięciu do-
kumentów. Dwa z nich, Europass 
- CV oraz Europass - Paszport Ję-
zykowy, można wypełnić samemu, zaś 
trzy pozostałe, Europass - Suplement do 
Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje 
Zawodowe, Europass - Suplement do 
Dyplomu oraz Europass – Mobilność, 
wypełniają i wydają uprawnione do tego 
instytucje. Wzory dokumentów wcho-

dzących w skład Europass wraz 
z instrukcjami ich wypełnienia 
dostępne są we wszystkich języ-
kach UE na europejskim portalu, 
a szczegółowych informacji oraz 
pomocy w wypełnianiu dokumen-
tów w języku polskim udziela Kra-
jowe Centrum Europass.
„Kariera po europejsku” to tytuł 
cyklu spotkań zorganizowanych 
przed wakacjami przez konsul-
tantów Europe Direct w Bydgosz-
czy i pracowników Biura Karier 
WSG w ramach Europejskiego 
Roku Mobilności Pracowników. 
Spotkania te miały na celu zapo-
znanie mieszkańców regionu, a w 
szczególności absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych i studen-

tów, z wymogami europejskiego rynku 
pracy oraz narzędziami, które ułatwiają 
poruszanie się po nim. Po przerwie wa-
kacyjnej „Kariera po europejsku” rusza 
na nowo, natomiast dla wszystkich szu-
kających dla siebie miejsca w zjedno-
czonej Europie przygotowaliśmy krótki 
przewodnik po zasobach internetowych, 
ułatwiający odnalezienie informacji na 
temat legalnej pracy, dokumentowania 
umiejętności, studiowania i warunków 
życia. 

                                    Marta Ślężak    
Karolina Marchlewska

Przewodnik po internetowych zasobach dla mobilnych
http://europa.eu/epso/   Europejskie Biuro Selekcji Kadr
http://europass.cedefop.europa.eu/   Europejska strona programu EUROPASS 
http://www.europass.org.pl   Krajowe Centrum Europass
http://ec.europa.eu/eures/   EURES – Europejski Portal Mobilności Zawodowej
http://www.eures.praca.gov.pl/  EURES Polska
http://ec.europa.eu/employment_social/workersmobility_2006/ 2006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników
http://www.eurodesk.org.pl/download/Na_bialo_2006.pdf/ „Na biało, czyli jak legalnie pracować w Europie” – broszura Eurodesk Polska
http://ec.europa.eu/youreurope/  Twoja Europa – studia, praca i życie w innym państwie UE
http://ec.europa.eu/ploteus/   PLOTEUS - Portal o Możliwościach Kształcenia w Europie
http://ec.europa.eu/eracareers/  Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców
http://www.eracareers-poland.gov.pl/  Polski Portal dla Mobilnych Naukowców
http://www.buwiwm.edu.pl/   Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
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AKariera po europejsku
UE stawia na 
mobilnych pracowników
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Długo zastanawiałem się, jak zabrać 
się za mój pierwszy esej w języku 
polskim, którego tematem miałby być 
świat współczesny i moje miejsce w 
tym świecie. Postanowiłem spróbo-
wać odpowiedzieć sobie na pytania: 
dlaczego właśnie Polska stała się 
moim drugim domem? Jak się w niej 
odnajduję jako Francuz i jak postrze-
gają mnie inni?
Jako przedstawiciel kraju – założycie-
la Unii Europejskiej, jak również jed-
nego z dominujących państw wysoko 
uprzemysłowionych Grupy G8, ina-
czej niż Polacy postrzegam problem 
globalizacji. Zdążyłem się z nim za-
poznać dobrych kilkanaście lat temu, 
kiedy to Polska była jeszcze pogrążo-

na we wzniosłych zrywach solidarnościo-
wej miłości do bliźniego, kiedy budziła się 
do wymarzonej demokracji, pełna nadziei i 
wiary w lepszy, wolny świat. Nieugięta mo-
ralnie, podziwiana przez wszystkie państwa 
Europy Zachodniej i bloku państw Europy 
Wschodniej, posiadała swoje obyczaje, 
żywe tradycje, patriotów, a nawet papieża, 
znanego całemu światu Jana Pawła II.
Dlaczego wybrałem Polskę? Dlaczego zde-
cydowałem się tu zamieszkać, pracować i 
egzystować w tym obcym przecież dla mnie 
społeczeństwie? Jak ja, Francuz, z natury 
niezdolny do nauki języków obcych, podją-
łem kroki, by rozpocząć naukę w tym kraju, 
poznać jego język i kulturę? Czy powodem 
był tylko fakt, że cztery lata temu ożeniłem 
się z Polką, która po siedmiu latach pobytu 
w moim kraju zdecydowała się na powrót 
do rodzimych stron? Co spowodowało, że 
moja żona tak bardzo tęskniła za swoim 
krajem? Przecież w moim miała wszystko: 
wysoki standard życia, perfekcyjnie dzia-
łającą pomoc społeczną, modne sklepy, 
wykwintne restauracje serwujące francu-
skie specjały i pyszne małe expresso. Nie 
wspominam o piekarniach, w których kupić 
można zwykłe francuskie bagietki, jakich 
nie znajdzie się nigdzie indziej. Czy nie po-
winno być tak, że w dobie globalizacji, tak 

na dobrą sprawę nikt nie powinien czuć się 
obco w miejscach najbardziej oddalonych 
od swoich rodzimych?
Dopiero teraz, po trzech latach życia w 
Polsce, doświadczam, że to nie tylko Car-
refour, Géant czy Auchan, mieszczące się 
na peryferiach lub, co gorsza, w samych 
centrach miast, wypełnią moją pustkę i no-
stalgię za krajem ojczystym. Fakt, zakupy 
w Castoramie lub Leroy Merlin pomagają 
mi niejednokrotnie odnaleźć się w mojej 
polsko-francusko-globalnej rzeczywistości. 
Nie zastąpią jednak spacerów po niedziel-
nym rynku, tętniącym życiem, pachnącym 
świeżymi oliwkami, suszoną francuską kieł-
basą i całą gamą – tym razem „śmierdzą-
cych” w mniemaniu Polaka – serów. To, że 
na poczcie polskiej odnajduję druczki, wypi-
sane w moim ojczystym języku, bardzo mi 
pomaga i pochlebia, jednak sceneria ludzi 
cierpliwie czekających w „polskiej kolejce” 
za nic nie przypomina tej francuskiej, w któ-
rej raz po raz ktoś próbowałby się wcisnąć 
przed drugą osobę i swoim „excusez-moi, 
je suis pressé” [przepraszam, spieszę się] 
wywołać typowe dla krajów śródziemno-
morskich poruszenie.
Na szczęście globalizacja nie zaszła jesz-
cze na tyle daleko, aby zabić w nas nasz 
własny światopogląd, który przecież rozwi-
ja się nie przez jedno pokolenie, lecz przez 
długie stulecia. Mimo restauracji McDo-
nald’s znajdujących się dziś w każdym 
większym mieście Europy (nie mówiąc już 
o Stanach Zjednoczonych), każdy naród 
zachował jeszcze odrobinę własnej kultu-
ry, swoje tradycje i, o ile ją posiada, także 
i religię.
To, co przyciągnęło mnie do Polski, lub 
raczej mnie do niej przekonało, to wasza 
gościnność, otwartość, bezinteresowność, 
życzliwość do drugiego człowieka i chęć 
niesienia mu pomocy. To umiejętność ra-
dzenia sobie w bardzo trudnych sytuacjach 
– może nie zawsze w sposób do końca 
przemyślany, ale za to skuteczny na tyle, 
by nikt nie czuł się odrzucony i potępiony. 
Pomimo coraz większego zabiegania i za-

ślepienia światłem reflektorów globalizacji i 
internacjonalizacji Polacy są narodem cie-
płym, w którym raz przeżyte święta Bożego 
Narodzenia trwale zapisują się w pamięci 
każdego obcokrajowca.
Jeszcze kilka lat temu nie potrafiłbym dojść 
do takich wniosków. W końcu jestem Fran-
cuzem, jakże więc mógłbym chwalić bar-
dziej coś innego niż Francję? Wiadomym 
jest przecież, że „Francuzi wiedzą, że to, 
co jest w ich życiu najważniejsze, to by-
cie Francuzem. Są przekonani o własnej 
fizycznej, moralnej i osobistej wyższości 
nad innymi narodami, Ich wdzięk zaś pole-
ga na tym, że nie czując pogardy do innych 
narodów, współczują im jedynie, że nie są 
Francuzami (…) Uważają się za jedyny 
prawdziwie cywilizowany naród na świe-
cie. Już dawno odkryli najgłębsze prawdy 
i poznali smak życia, czują więc, że ich 
obowiązkiem jest oświecać ludzkość i jej 
przewodzić.” 
Dziś jednak wiem, że niesamowitym bo-
gactwem waszego kraju są wasze wciąż 
żywe tradycje, obyczaje i jeszcze nie do 
końca „zglobalizowany” światopogląd. 
Wszystko to sprawia, że życie w Polsce 
– w moim nowym współczesnym świecie 
– uczy mnie każdego dnia nie tylko, czym 
jest Polska, ale przypomina mi o warto-
ściach, jakie w moim rodzimym świecie 
zostały już dawno zepchnięte gdzieś na 
drugi, a nawet trzeci plan.
  Frédéric Lardellier
 student II roku studiów Master 

Uniwersytetu Le Mirail 
odbywanych w Bydgoszczy

 1 N.Yapp, M. Syrett, Poradnik ksenofoba. Fran-
cuzi, Wyd. Adamantan, Warszawa 2003, s. 6-7
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M Dlaczego wybrałem Polskę? 

Studenci z Koła Naukowego Kultu-
roznawstwa postawili przed sobą 
ambitny cel: przywracać pamięć o 
wybitnych postaciach związanych 
z Bydgoszczą i regionem kujaw-
sko-pomorskim, a z najróżniej-
szych przyczyn niedostatecznie 
obecnych w naszej zbiorowej pa-
mięci. W pierwszym rzędzie zajęli 
się rodziną Zdziechowskich i ich 
pałacem w Słaboszewku, z jego 
niezwykłą historią. O dotychcza-
sowych osiągnięciach studentów 
pisaliśmy już na łamach „Kuriera”. 
Pojawiły się jednak kolejne inicja-
tywy. 

W czerwcu br. odbyło się w naszej 
Uczelni seminarium zorganizowane 
przez członków Koła Kulturoznawstwa, 
poświęcone dworowi w Słaboszewku i 
środowisku twórczemu z nim związane-
go. Na spotkanie przybyła Stanisława 
Łagowska, wójt gminy Dąbrowa, na te-
renie której znajduje się Słaboszewko. 
Pani wójt czyni starania, aby odzyskać 
dawne piękno i znaczenie dworu w Sła-
boszewku. Wspólnie ze studentami z 
WSG chce działać na rzecz promocji 
tego niezwykłego miejsca. Jeśli uda się 
w przyszłości pozyskać fundusze, na 
odnowionym pałacu zawiśnie tablica 
podkreślająca wyjątkowość tego miej-

sca. Z jednego z pomieszczeń moż-
na zrobić salon, przypominający ten 
sprzed wojny, typowo ziemiański. Tam 
trafić powinny wszelkie pamiątki zwią-
zane z rodem Zdziechowskich i ich nie-
zwykłymi gośćmi, polskimi twórcami. 

Również w czerwcu odbyły się spotka-
nia Koła Naukowego Kulturoznawstwa 
z przedstawicielami władz Związku Lite-
ratów Polskich i Bydgoskiego Stowarzy-
szenia Artystycznego. Nasza inicjatywa 
związana ze Słaboszewkiem spotkała 
się z dużym zainteresowaniem i życz-
liwością. Powstały plany wspólnych 
przedsięwzięć ze środowiskami twór-
czymi Bydgoszczy. Ponadto studenci, 
członkowie Koła, prowadzą własne po-

WSPÓŁPRACA Z MAISON LAFFITTE?
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Kiedy w 2003 roku, jako studentka 
Licencjatu Francuskiego, brałam po 
raz pierwszy udział w „Grze w Przed-
siębiorstwo” w Tuluzie, nie myślałam 
jeszcze że trzy lata później sama będę 
jednym z głównych organizatorów tak 
ciekawego przedsięwzięcia w Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W 
2005 r. po raz kolejny jednak miałam 
okazję wyjechać do Francji i zmagać 
się z prowadzeniem przez tydzień wir-
tualnego przedsiębiorstwa turystycz-
nego w polsko-francusko-malezyj-
skich zespołach. Wówczas to, już jako 
pracownik WSG, zaproponowałam 
przeniesienie „Gry...” także do naszej 
Uczelni.

Pierwsi studenci studiów francuskich 
WSG mieli okazję poznać kilka lat 
temu niezwykle charyzmatyczną po-
stać Uniwersytetu „Le Mirail” w Tuluzie 
– nieżyjącego już prof. Marca Combe-
sa. To właśnie on uważany jest za po-
mysłodawcę „Gry w przedsiębiorstwo”, 
która stanowić ma istotny element 
wzbogacający program nauczania na 
kierunku „turystyka”. „Gra” ma miejsce 
każdego roku w październiku we Foix 
– na Wydziale Turystyki UTM. Oprócz 
polskich studentów realizujących pro-
gram studiów francuskich biorą w niej 
udział studenci z Malezji oraz oczywi-
ście z Francji. 
W ciągu tygodnia, kilkanaście między-
narodowych zespołów ma za zadanie 
stworzenie, według podanych kryte-
riów, wirtualnego przedsiębiorstwa tu-
rystycznego i zarządzanie nim tak, by 
wypracować sobie jak największą prze-
wagę konkurencyjną. W opracowaniu 
poszczególnych projektów niezwykle 
ważna jest zarówno ogólna znajomość 
zagadnień turystycznych, jak i bardzo 
szczegółowa wiedza z zakresu marke-
tingu, rachunkowości i zarządzania.

Pierwsza „Gra w przedsiębiorstwo” 
WSG, zorganizowana dla studentów 
kierunku „turystyka i rekreacja”, bazo-
wała w dużym stopniu na pomysłach 
francuskich. Choć nie miała jeszcze 
międzynarodowego charakteru, to już 
sam etap przygotowawczy dostarczył 
wielu pozytywnych emocji. Założenia 
do „Gry” i część logistyczną przedsię-
wzięcia udało mi się opisać w stosun-
kowo krótkim czasie dzięki wsparciu 
Zakładu Ekonomiki Turystyki, Zakładu 
Zarządzania i Marketingu oraz Biura 
ds. Współpracy z Francją. Zaaprobo-
wał je kanclerz naszej Uczelni, doc. 
Krzysztof Sikora, oferując również swą 
pomoc w realizacji. 
Podczas I „Gry w przedsiębiorstwo” w 
WSG siedem grup czteroosobowych 
zmagało się przez cały dzień z projek-
tem pt. „Rozwój Tanich Linii Lotniczych 
jako szansa zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej miasta Bydgoszcz”. W ten 

sposób powstało siedem kom-
pletnych opracowań - propozycji 
produktów turystycznych dla Byd-
goszczy, uwzględniających co-
dzienne połączenia lotnicze mia-
sta z Londynem oraz (wówczas 
jeszcze) Berlinem i Kopenhagą.
W zwycięskiej drużynie znalazły 
się cztery studentki II roku TiR: 
Natalia Błaszczyk, Patrycja Boh-
danowicz, Joanna Kaczmarek 
oraz Dominika Hoffmann. W na-
grodę, już w październiku 2006 r., 
wyjadą bezpłatnie do Tuluzy, by 
wziąć udział w „Grze w przedsię-
biorstwo” i zmierzyć się z rówie-
śnikami z Francji i Malezji.

I Gra w Przedsiębiorstwo WSG już 
za nami. Przed nami jednak jeszcze 
wiele ambitnych planów związanych 
z tym projektem. W następnym roku 
akademickim moim marzeniem byłoby 
zorganizowanie „Gry..” już na skalę ca-
łego kraju, a następnie...może zamiast 
do Tuluzy, studenci z Francji i Malezji 
będą mogli przyjechać do WSG…
  Anna Marchlik
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Gra w przedsiębiorstwo...
                              także w WSG!

szukiwania związane z polskimi twórca-
mi. Szukają także nowych możliwości 
tworzenia grupy wsparcia dla „projektu 
Słaboszewko”. Adam Dominowski, stu-
dent I roku kulturoznawstwa, nawiązał 
w tym celu kontakt ze słynnym Instytu-
tem Literackim w Maisons-Laffitte pod 
Paryżem (paryska „Kultura”). Henryk 
Giedroyć, brat Jerzego, napisał: „Nie-
zwykle cieszy, że młodym ludziom chce 
się zajmować pamiątkami historii i kul-
tury. Nie bez przyczyny mój brat Jerzy 
powtarzał od lat, że przyszłością Polski 
jest najmłodsze pokolenie. Trzymam 
kciuki za Państwa starania w sprawie 
dworu w Słaboszewku. Chętnie będzie-
my partycypować w jakichś konkret-
nych projektach, jeśli z taką propozycją 

się Państwo zwrócicie.”
Studenci kulturoznawstwa uczestniczą 
także w projekcie mającym na celu 
przywrócenie pamięci o wybitnym byd-
goskim budowniczym z przełomu XIX 
i XX wieku Józefie Święcickim. Jest to 
postać wciąż mało znana, a dzięki nie-
mu powstało szereg reprezentacyjnych 
kamienic do dziś zdobiących Bydgoszcz 
m.in. przy ulicach Gdańskiej, Jagiel-
lońskiej, Cieszkowskiego, Dworcowej. 
Hotel pod Orłem to też jego dzieło. Ko-
lejną postacią jest Bernard Śliwiński, 
jeden z przedwojennych prezydentów 
Bydgoszczy, jednocześnie dowódca 
południowego frontu powstania wielko-
polskiego 1918-1919, współpracownik 
głównodowodzącego powstania Sta-

nisława Taczaka. Śliwiński urodził się 
w Poniecu na południu Wielkopolski. 
Przedstawiciel Koła naukowego Kultu-
roznawstwa był już z wizytą w tym uro-
czym miasteczku, gdzie Śliwiński jest 
główną postacią historyczną. Spotkał 
się z sekretarzem miasta oraz miejsco-
wym historykiem dr. Grzegorzem Woj-
ciechowskim. Studenci WSG chcą w 
przyszłości doprowadzić do nawiązania 
bliższych kontaktów między Bydgosz-
czą i Poniecem, które to miasta łączy 
postać Śliwińskiego. Przybywa pomy-
słów, ale też i grono zaangażowanych 
w pracę Koła Naukowego studentów się 
powiększa, i to głównie ze studiów nie-
stacjonarnych, co szczególnie cieszy. 

Marek Chamot
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 W ramach zajęć z przedmiotu 
„Relacje publiczne i opinia publiczna” 
grupa studentów socjologii z Wyższej 
Szkoły Gospodarki, wraz z mgr Ma-
rzeną Bogdanowicz, odwiedziła Tele-
wizyjną Agencję Informacyjną (TAI). 
TAI jest jednostką Telewizji Polskiej, 
odpowiedzialną za realizację mate-
riałów informacyjnych, reporterskich 
oraz dokumentalnych na zlecenie 
serwisów informacyjnych TVP (m.in. 
Wiadomości, Kurier, Panorama, Te-
leexpress). Swoją siedzibę ma w 

Warszawie, istnieje od 1989 roku.
 W Agencji przywitał nas Piotr 
Szmidt, dziennikarz Teleexpressu, który 
miał być naszym przewodnikiem po świe-
cie telewizji. Jednakże najpierw „przejął” 
nas pan Mietek, wieloletni pracownik te-
lewizji publicznej, który zajmował się w 
niej ponoć już wszystkim. I w czasie opro-
wadzania czuło się, że pan Mietek cały 
gmach zna doskonale - zasady w nim 
panujące i przede wszystkim rzemiosło 
dziennikarstwa telewizyjnego z wiedzą o 
procesie powstawania materiału informa-
cyjnego.
 Zaczęliśmy od charakteryzator-
nii, gdzie pan charakteryzator, w obcym 
dla większości chłopaków środowisku, 
przy użyciu wielorakich kosmetyków, 
mógł dostosować wygląd prezentera/-
-ki do potrzeb telewizji. Niestety, żadna 
gwiazda telewizji w czasie naszej wy-
cieczki nie weszła, więc nie mogłem do-
wiedzieć się, czy tu chodzi o to, żeby z 
brzydkiego kaczątka powstał łabędź, czy 
po prostu, żeby coś tam delikatnie popra-
wić. Z rozmowy wynikało, że ile osób, tyle 
przypadków, więc „różnie to bywa”.
 Później zawitaliśmy do realiza-
torki (w znaczeniu sali, nie kobiety), gdzie 
dowiedzieliśmy się, kto i czego pilnuje, 
żeby na ekranie wszystko było widać i 
słychać. Następnym przystankiem było 
studio Panoramy, potem studia Wiadomo-
ści oraz Kuriera. W tym ostatnim, chwilę 

przed naszym przyjściem, skończył się 
program na żywo (serwis informacyjny, 
który możemy oglądać w telewizji regio-
nalnej). Miejsca te były nam doskonale 
znane, ale od strony kamery wyglądały 
zupełnie inaczej. Uświadomiliśmy sobie, 
że jest to także miejsce zwykłej pracy, a 
magia telewizji oddziałuje dopiero z ekra-
nu telewizora.
 To, co zobaczyliśmy w redak-
cjach wymienionych wyżej programów 
informacyjnych, to najczęściej kilkana-
ście zabałaganionych biurek, przy których 
dziennikarze, najczęściej młodzi ludzie, 
pracują na komputerach, cały czas gdzieś 
dzwoniąc. Pewien chaos twórczy, w któ-
rym jednak bardzo dobrze się odnajdowa-
li. Zapewne niektórzy z nas, wycieczkowi-
czów, również pomyśleli „czy chciałbym 
tak pracować”. Myślę, że znalazło się kilka 
odpowiedzi twierdzących.
 Odwiedziliśmy również monta-
żownię, miejsce, które już na pewno nie 
jest piękne i efektowne, ale to właśnie tu 
obrazy i dźwięki stają się materiałem tele-
wizyjnym.
 Podsumowaniem naszej wizyty 
w TAI było spotkanie z Piotrem Szmid-
tem, który opowiadał o pracy w telewizji 
począwszy od przygotowania newsa, po-
przez tworzenie materiału, na jego emisji, 
w gotowej wersji, skończywszy. Poruszał 

również problem miej-
sca telewizji publicznej 
wśród telewizji komer-
cyjnych. Nie szczędził 
przy tym odważnej, 
acz przemyślanej kry-
tyki względem TVP i jej 
programów informacyj-
nych. Mówił zarówno o 
szczegółach realizacji 
materiału, jak i o bar-
dziej uniwersalnych 
sprawach dotyczących 
świata mediów. W bar-
dzo dostępny dla nas, 
słuchaczy, sposób, wy-
tłumaczył pewne zawi-
łości telewizji. 

 Reasumując wycieczka była bar-
dzo udana, pozwoliła nam poznać bliżej ten 
jakże odległy dla większości świat telewizji. 
Pewnie wszyscy z nas byli w jakiś sposób 
zaskoczeni, niektórzy mniej, inni bardziej; 
niektórzy na plus, inni na minus. I wszy-
scy z nas mogą teraz bardziej racjonalnie 
ocenić to, czym jest telewizja i nabrać do 
niej dystansu. A kto wie, czy ktoś z nas nie 
zagości tam na dłużej, jako jej pracownik? 
Jako studenci socjologii możemy jedynie 
żałować, że tak rzadko, w przeciwieństwie 
chociażby do kierunków turystycznych 
WSG, możemy wyjeżdżać w celu dokształ-
cania się „w terenie”. Również także przez 
to mamy mniej szans na wspólną integra-
cję jako grupa. 

Bartek Grubich

Telewizja wciąga, jak każde medium dające 
szansę kształtowania opinii społeczeństwa. 
Jest magiczna. „To nie jest naprawdę tak, 
jak widzicie”- to szczere wyznanie redak-
tora Teleekspresu potwierdziło, że w każ-
dym działaniu należy kierować się własnym 
rozsądkiem i nie przyjmować wszystkiego 
za pewnik. Zwłaszcza teraz, gdy panuje 
wszechogarniająca pogoń za sensacją. 

Sabina Stankiewicz 

Dzięki tej pouczającej lekcji żacy mogli 
przekonać się na własne oczy i uszy, że te-
lewizja to nie fabryka snów. To fabryka jak 
każda inna, w której produkcja ma swoje 
sztywne ramy i konwencje, w której realizu-
je się zlecenia i ciężko pracuje. Jak mówił 
pan Mietek: „Tu miele się mąkę” – cokol-
wiek by miało to znaczyć.

Tomasz Zboralski

Spośród wielu stwierdzeń w pamięć zapa-
da najbardziej chyba „Nic tak nie ożywia in-
formacji jak trup”. Rozmowa przebiega spo-
kojnie, pan, ku zaskoczeniu słuchających, 
dość obrazowo pokazuje wszystkie „za” i 
„przeciw” pracy w mediach. Wizytę należy 
zaliczyć do pouczających i niebywale intry-
gujących, dzięki czemu na długo zapadnie 
w pamięci gości T.A.I.

Patryk Bukowiecki

Telewizja
„od kuchni”
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BIZNES I GOSPODARKA
Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Gospodarki proponuje no-
woczesną formę pozyskiwania wiedzy – bezpłatne Seminaria Szko-
leniowe „BIZNES I GOSPODARKA”.

Powstanie cyklu BiG zainspirowały stałe kontakty Uczelni ze środo-
wiskiem gospodarczym oraz współpraca z wieloma instytucjami i fir-
mami. Ideą seminariów jest popularyzacja wiedzy z zakresu ekono-
mii, biznesu, finansów i marketingu, a także stworzenie możliwości 
konfrontacji teorii z praktyką i twórczego rozwiązywania problemów. 
„Tajniki sukcesu w działaniach Public Relations. Współpraca z media-
mi”, „Nowoczesne narzędzia zarządzania przez jakość – którą drogę 
wybrać?”, „Idzie nowe - nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych” oraz 
„Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle funduszy strukturalnych” - to 
dotychczasowa tematyka seminariów. 
Prelegentami byli specjaliści praktycy: Małgorzata Pelc, Agencja PR 
TANDEM, Grażyna Rakowicz, dziennik „Rzeczpospolita”, Piotr Szmidt, 
Teleexpress TVP, Marcin Szymański, specjalista ds. systemów zarzą-
dzania, Grupa Doradczo-Szkoleniowa Falco Sp.J., Ryszard Burchard, 
prezes Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Seminaria były okazją spotkania z fachowcami i praktykami z róż-
nych branż, co pozwoliło wszystkim zainteresowanym tematyką 
podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności. Każdy uczestnik otrzy-
mywał certyfikat Studium Podyplomowego WSG potwierdzający 
uczestnictwo w seminarium. 
W kolejnym roku akademickim 2006/2007 planowane są kolejne 
seminaria z cyklu BIZNES I GOSPODARKA, na które serdecznie 
zapraszamy!

Marzena Bogdanowicz

Kurs, jakiego 
jeszcze nie było...
Po raz pierwszy w wiosennej ofercie 
Centrum Szkoleń i Certyfikacji znalazł 
się kurs „Prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie zarobkowego 
przewozu ładunków i osób statkami że-
glugi śródlądowej”.
Program szkolenia powstał przy współ-
pracy naszej Uczelni z Urzędem Żeglugi 
Śródlądowej w Bydgoszczy. Słuchacze 
pierwszej edycji - studenci WSG spe-
cjalności logistyka i transport - uzyskali 
niezbędną wiedzę, która pozwoli im roz-
począć prowadzenie działalności prze-
woźnika na krajowych i zagranicznych 
drogach wodnych. 
Uroczyste rozdanie certyfikatów potwier-
dzających posiadaną wiedzę odbyło się 
na naszej Uczelni w dniu 27 maja 2006 r. 
Zaświadczenia wręczył uczestnikom Je-
rzy Słowiński, dyrektor Urzędu Żeglugi 
Śródlądowej w Bydgoszczy.
Kurs, podobnie jak inne oferowane przez 
Centrum Szkoleń i Certyfikacji, będzie 
się odbywał dwa razy do roku w edycji 
jesiennej i wiosennej. Liczymy na dal-
sze zainteresowanie naszych studentów 
tą ofertą, a tym samym zachęcamy do 
udziału w szkoleniu. 

Lucyna Grzesiak
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Kto najładniej 
nakryje do stołu?
Po raz pierwszy w Wyższej Szkole Go-
spodarki został zorganizowany konkurs 
pod tytułem ”Aranżacja stołu”, skierowany 
do studentów III roku kierunku „Turystyka 
i rekreacja”, specjalizacja organizacja ży-
wienia. Udział w nim wiązał się również z 
częściowym zaliczeniem przedmiotu „Ob-
sługa konsumenta”. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem nie tylko wśród 
studentów III roku, chęci wykazali również 
studenci I roku. 
W ramach rywalizacji zespoły 1-3-5 oso-
bowe przygotowywały stoły o różnej te-
matyce - mieliśmy okazję podziwiać stół 
włoski, afrykański, wielkanocny, weselny, 
wiosenny, owocowy, obiadowy. Przygoto-
wano również propozycje stołu dla dzieci, 
młodej pary, a także perłowej pary. Ro-
mantyzmem zaskoczyły stoły „wiosenna 
elegancja”, „kolacja we dwoje” czy „bu-
dujemy nasz dom”. Znalazł się również 
stolik żywcem przeniesiony z kultowego 
filmu „Miś”. 
Jury w składzie: doc. Krzysztof Sikora, 
kanclerz WSG, doc. Małgorzata Szy-
mańska-Sikora, dyrektor generalna, mgr 
Ewa Szarek, kierownik Biura Praktyk, mgr 
Agnieszka Kowalkowska, mgr Leszek 
Staniszewski oraz mgr inż. Dorota Łobo-
da, miało nie lada problem z wyłonieniem 
zwycięzców. Obrady były burzliwe, ponie-

waż poziom przygotowanych 
stołów był bardzo wysoki. 
Studenci na samym początku 
głośno podkreślali, że to tyl-
ko zabawa, ale im bliżej było 
ogłoszenia wyników, tym bar-
dziej widoczny był duch rywa-
lizacji. Ostatecznie decyzją 
jury przyznano wyróżnienia 
dla stołu pod tytułem „Kola-
cja we dwoje” oraz dla stołu 
wiosennego i owocowego. 
Wyróżnienie specjalne otrzy-
mał student, który przygoto-
wał stół owocowy. III miejsce 
otrzymał stół „Śniadanie na 
werandzie”, II miejsce stół 
„Miś”, natomiast miejsce I 
otrzymał stół „Budujemy nasz 
dom”.
Wszyscy biorący udział w 
konkursie otrzymali upominki. 
W przyszłym roku akademic-
kim konkurs będzie miał szer-
szy zasięg - obejmie nie tylko 
studentów WSG (wszystkie 
kierunki), ale również wyjdzie-
my z propozycją do innych 
uczelni i szkół posiadających 
zbliżony profil kształcenia. 
Wyzwanie będzie jeszcze 
większe, ale o naszych stu-
dentów już teraz nie muszę 
się martwić. 

Dorota Łoboda
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Obroniła pracę 
po angielsku
17 czerwca 2006 roku w WSG odby-
ła się obrona pierwszej pracy licen-
cjackiej napisanej w języku angiel-
skim. Autorką była studentka 3 roku 
Turystyki i Rekreacji, Jolanta Rut-
kowska, zaś w roli promotora zade-
biutował mgr Jan Karol Słowiński. 
W komisji znaleźli się: prof. Jerzy 

Kozłowski i prof. Maciej Piechocki. Mia-
łam również przyjemność uczestnicze-
nia w tym wydarzeniu jako konsultant 
językowy. Jolanta Rutkowska zajęła się 
ciekawym tematem „Destination Bran-
ding”. Podstawowym celem pracy było 
stworzenie przystępnego kompendium 

podstawowej wiedzy z zakresu kreowa-
nia marki destynacji oraz usprawnienie 
umiejętności językowych autorki. Angiel-
ski termin branding nie posiada polskie-
go odpowiednika. W wolnym tłumaczeniu 
jest to proces nadawania marki produk-
towi, usłudze lub destynacji, obejmujący 
etap jej projektowania i wdrażania. 
Obrona pracy składała się z dwóch eta-
pów. Pierwszym była 5-minutowa pre-
zentacja celów, założeń oraz metod 
badawczych, wykorzystanych przez 
studentkę, w drugiej części Komisja za-
dawała pytania związane z pracą oraz z 
kierunkiem ukończonych studiów, a pani 
Jolanta odpowiadała na zadane pytania 
w języku angielskim. Poradziła sobie z 
tym znakomicie, o czym świadczy bardzo 
dobra ocena wystawiona przez wszyst-
kich członków Komisji jednogłośnie.

Jolanta Rutkowska 
ukończyła specjaliza-
cję Obsługa Ruchu Tu-
rystycznego (średnia 
studiów 4.63!), uczęsz-
czała także na zajęcia 
specjalizacji fakultatyw-
nej ”Kompetencje języ-
kowe w turystyce”, gdzie 
ćwiczenia prowadzone 
były tylko w języku an-
gielskim. Oprócz tego 
brała udział w tegorocz-
nej „Grze w przedsię-
biorstwo” (jej grupa za-

jęła 4. miejsce), a także była członkiem 
Koła Naukowego Ekonomiki i Turystyki 
EQUILIBRUM, którego opiekunem jest 
mgr J. K. Słowiński, promotor jej pracy. 
To za jego namową zdecydowała się na 
pisanie w języku angielskim. Było to cięż-
kie zadanie, chociaż sama przyznaje, że 
większość materiałów na interesujący ją 
temat dostępna była właśnie w języku an-
gielskim, co w pewnym stopniu ułatwiało 
proces twórczy. Niemniej, było to wielkie 
wyzwanie dla ambitnych i w tym roku Jo-
lanta Rutkowska była jedyną osobą, któ-
ra się go podjęła i świetnie mu podołała. 
W przyszłym roku akademickim liczymy 
na wielu godnych jej następców.
W czasie wakacji Jolanta wyjedzie do 
Edynburga, aby tam pracować i szlifo-
wać język, a w październiku rozpocznie 
studia magisterskie w WSG – MASTER 
Uniwersytetu „Le Mirail” w Tuluzie. A 
po studiach? „Chciałabym pracować w 
branży, szczególnie w moim rodzinnym 
mieście, przy tworzeniu projektów ma-
jących na celu rozwój turystyki. Praca w 
Departamencie Turystyki również bar-
dzo by mnie satysfakcjonowała. Ogólnie 
rzecz biorąc, chciałabym związać moją 
przyszłą pracę z tematem, podjętym w 
pracy licencjackiej.” – odpowiada Jola, 
szczęśliwa że została tak wysoko oce-
niona przez Komisję.-  „Warto było się 
napracować”.

Magdalena Kaleta-Kuzińska
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Pięciodniowy program ćwiczeń te-
renowych studentów geografii WSG 
obejmował m. in. zapoznanie się z 
największą odkrywką geologiczną w 
Polsce, czyli kopalnią węgla brunat-
nego w Bełchatowie, zwiedzenie cie-
kawych zakątków polskich Tatr oraz 
Jaskini Bielskiej położonej na Słowa-
cji, a także krótki przejazd przez Oj-
cowski Park Narodowy. 
Pierwszego dnia trasa wycieczki 
przebiegała przez Bełchatów, mia-
sto położone w centralnej Polsce. To 

właśnie tam, na przykładzie eksploatacji 
odkrywkowej węgla brunatnego, studenci 
zapoznali się z ogromem przekształceń 
antropogenicznych środowiska przyrodni-
czego. 
Głównym miejscem wypadowym w Tatrzań-
skim Parku Narodowym była pięknie poło-
żona miejscowość w paśmie gubałowskim 
– Ząb. Jest to najwyżej położona wieś w 
Polsce, w której niektóre domy usytuowane 
są na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. Z 
tego miejsca roztacza się jedna z najszer-
szych panoram na całe Tatry – od Bielskich 
przez Wysokie aż po Zachodnie. Pobyt 
w najwyższych polskich górach miał być 
przede wszystkim „żywą ilustracją” zajęć z 
geomorfologii. Studenci dokładnie poznali 
ukształtowanie i cechy charakterystyczne 

Tatr jako młodych gór fałdowych o charak-
terze alpejskim. Zobaczyli kotły polodowco-
we (Czarny Staw Gąsienicowy i inne Stawy 
Gąsienicowe), dolinę V–kształtną (Dolina 
Jaworzynki) i U–kształtne (Dolina Suchej 
Wody, Dolina Rybiego Potoku). Ponadto 
zwiedzili rejon Morskiego Oka - najwięk-
szego jeziora dolinnego zamkniętego wa-
łem moreny czołowej, obserwowali potężne 
osuwiska schodzące z Mięguszowieckich 
Szczytów. Oprócz form terenu związa-
nych z działalnością lodowców studenci 
mogli poznać także wspaniałe zjawiska 
krasowe w największej jaskini tatrzańskiej 
udostępnionej dla ruchu turystycznego, 
czyli słowackiej Jaskini 
Bielskiej. Ciekawym i 
nowym doświadcze-
niem było zapoznanie 
się z funkcjonowaniem 
wysokogórskiej sta-
cji meteorologicznej 
– było to możliwe dzięki 
uprzejmości pracow-
ników Instytutu Mete-
orologii i Gospodarki 
Wodnej pracujących na 
posterunku meteorolo-
gicznym na Hali Gąsie-
nicowej. 
Ostatni dzień pobytu 

w Tatrach wypełniło zwiedzanie Zakopa-
nego i okolic. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczył zjazd kolejką krzesełkową z Bu-
torowego Wierchu, a także przejście przez 
najbardziej znaną ulicę Zakopanego, czyli 
Krupówki oraz widok największej polskiej 
skoczni narciarskiej – Wielkiej Krokwi. 
Trasa powrotna przebiegała przez Ojcow-
ski Park Narodowy, gdzie w trakcie posto-
ju studenci odwiedzili Zamek w Pieskowej 
Skale oraz zobaczyli przepiękny ostaniec 
skalny – Maczugę Herkulesa. 
Kolejny taki wyjazd już za rok – zaprasza-
my!

Tomasz Kądziorski

STUDENCI GEOGRAFII ĆWICZYLI W TERENIE
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Chińscy pisarze z prowincji Zhejiang 
odwiedzili Wyższą Szkołę Gospodarki 
w Bydgoszczy. Stolicą prowincji Zhe-
jiang jest miasto Ningbo, które słynie z 
portu morskiego, drugiego co do wiel-
kości w kraju. Chociaż więc nasi goście 
żyją i tworzą nad bardzo wielką wodą, 
nie pogardzili naszą małą rzeką, a nie-

codzienny środek 
lokomocji, jakim 
jest kursujący po 
Brdzie tramwaj, 
bardzo się im 
spodobał. Podob-
nie jak kampus 
WSG.

„Tam, gdzie mieszkam, są trzy rze-
ki, często podróżujemy więc wodnymi 
środkami lokomocji” opowiadał Ai Wei, 
wiceprzewodniczący Związku Literatów 
Miasta Ningbo, który podczas naszego 
spotkania wyszukiwał podobieństwa 

łączące Bydgoszcz i Ningbo. „Ale 
u nas nie można w mieście łowić 
ryb” dodał na widok wędkarzy na 
brzegach Brdy.

Ustaliliśmy, że poza zamiłowaniem 
do literatury łączą nas także… ma-
liny. Podobno w prowincji Zhejiang 
rosną największe i najpyszniejsze 
na świecie. Goście z Chin przyje-
chali do Bydgoszczy na 4. Trójkąt 
Literacki i Festiwal Książki, które-
go gośćmi są także pisarze z Nie-
miec, Włoch, Serbii i Ukrainy. 
   MD

Najlepsze maliny 
rosną w prowincji 

Zhejiang
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Rocznik 
Przekładoznawczy
nowa inicjatywa wydawnicza

Dzięki aktywności i kontaktom pracow-
ników naukowych naszej Uczelni coraz 
częściej jesteśmy obecni w ogólnopol-
skim ruchu naukowym różnych dyscyplin 
badawczych. Nakładem Wydawnictwa 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu ukazał się pierwszy numer „Rocznika 
Przekładoznawczego”, którego twórcą 
jest doc. dr Lech Zieliński, wykładowca 
w Katedrze Kulturoznawstwa i kierownik 
Centrum Współpracy z Zagranicą WSG, 
ponadto historyk, germanista, 
językoznawca oraz aktywny 
translator i edytor. Tom został 
zredagowany wespół z Macie-
jem Pławskim. 
„Rocznik” jest trzecim po 
warszawskiej serii „Recep-
cja-Transfer-Przekład” oraz 
krakowskim „Przekładańcu” 
periodykiem adresowanym do 
przedstawicieli różnych neofi-
lologii. 
W słowie od Redakcji czy-
tamy, że twórcy czasopisma 
pragną skupić uwagę na ob-
szarze przekładów nieliterac-
kich. Struktura pisma zawiera 
artykuły, rozprawy, recenzje i 
sprawozdania. Zakres zainteresowań zo-
stał określony w podtytule: studia nad teo-
rią, praktyką i dydaktyką przekładu. W jed-
nym z artykułów Tomasz Waszak z UMK 
zajął się problemem relacji między tłuma-
czeniem a interpretacją. Autor definiuje 
nadwyżkę treści podczas translacji jako 
dodatkowy element tłumaczonego tekstu 
docelowego. W jego definicji nadwyżka 
treści okazuje się być efektem subiektyw-
nej interpretacji tekstu przez tłumacza. 
Natomiast o trudnościach podczas tłu-
maczenia tak specyficznych tekstów, jak 
aforyzmy pisze Paweł Bąk z Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Podstawą analizy stały 
się w tym przypadku przekłady aforyzmów 
Stanisława Jerzego Leca na język nie-

miecki, dokonane przez Karla Dedeciusa. 
W artykule omówiono problemy związa-
ne z przekładem metafor i gier słownych, 
charakterystycznych dla aforyzmów, które 
są przecież tekstem artystycznym. Jest 
rzeczą wiadomą, że tłumaczenie polskich 
tekstów literackich nastręcza sporo pro-
blemów. Na czym one konkretnie polega-
ją, wyjaśniają Rachel Pacdan i Agnieszka 
Buk z Rzeszowa. W artykule ich autorstwa 
porównano sposób podejścia autorów 
czterech najnowszych tłumaczeń „Pana 
Tadeusza” na język niemiecki. Czytelnik 
dowie się, jakim wyzwaniem dla tłumacza 
niemieckiego jest translacja takich odręb-
ności etnoretorycznych, jak określenia 
potraw, broni, strojów, urzędów oraz ro-
ślin. Ciekawych, jak w języku niemieckim 

brzmią nazwy typu kontusz, czamarka 
czy dziewanna, odsyłam do omawianego 
„Rocznika” na strony 53-54, gdzie umiesz-
czono tabelę tego typu przykładów z tłu-
maczeń. W numerze omówione zostały 
także problemy z nieprzetłumaczalnością 
tekstów, transferem obcych realiów na 
przykładzie tekstów popularnonaukowych 
czy wreszcie z dydaktyką komparatystyki 
literackiej. „Rocznik” kończy dział recenzji 
i sprawozdań. 

Marek Chamot
 
„Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad 
teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, nr 
1/2005, red. Lech Zieliński, Maciej Pław-
ski, Toruń 2005, ss. 153. 

Jakość usług 
i towarów 
w obrocie
„To, co do niedawna było naj-
wyższą jakością – luksusem, 
staje się obecnie standardem” 
pisze prof. dr hab. inż. Piotr 
Palich w przedmowie do książ-
ki „Jakość usług i towarów w 
obrocie”. Zwraca jednocześnie 
uwagę Czytelnika na fakt, że 
wraz z przejściem do gospo-
darki rynkowej zmieniło się ro-
zumienie jakości, a rozwojowi 

rynku towarzyszą zmiany 
gustów, wymagań oraz po-
trzeb klientów w czasie.

Najnowsza pozycja Wydaw-
nictwa WSG jest zbiorem prac 
podzielonym na dwie części, 
prezentującym zagadnienia 
kształtowania jakości towarów i 
usług w poszczególnych etapach 
procesu ich powstawania. 
Pierwsza część, zatytułowana 
„Monitoring, ocena i zarządzanie 
finansami w kształtowaniu jako-
ści usług”, dotyczy problemów 
związanych z oczekiwaniami 
klientów w sferze jakości usług, 

wpływem personelu na kulturę jako-
ści usług, dokumentowania proce-
sów kształtowania jakości oraz za-
rządzania nimi.
W drugiej części pod nazwą „Eko-
nomiczne aspekty i ocena jakości 
towarów w czasie przechowywania 
i obrotu” zawarte zostały publikacje 
omawiające etapy kształtowania ja-
kości wyrobu. 

„Jakość usług i towarów w obrocie”, 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy, tom IV, 
seria Turystyka i rekreacja pod re-
dakcją Piotra Palicha, Wydawnictwo 
Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2006.
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 Dziś bez Biznes Planu nie ma 
biznesu. Biznes Plan to podstawa 
badania przedsiębiorstwa, opra-
cowanie planu zasadniczego oraz 
wprowadzenie w życie. Jest nie-
zbędnym dokumentem służącym do 
zdobywania środków zewnętrznych 
na finansowanie przedsięwzięć. 
Studenci Wyższej Szkoły Gospo-
darki kierunku Ekonomia specjalno-

ści Finanse i Rachunkowość będą mogli 
nauczyć się tworzenia biznes planu pod-
czas zajęć z przedmiotu o tej samej na-
zwie, wprowadzanego w semestrze zimo-
wym 2006/2007, ale poniższe wskazówki 
mogą być pomocne wszystkim, planują-
cym działalność gospodarczą, na przy-
kład w ramach Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości.
Współcześnie zaczynając „przygodę” z 
własnym biznesem powinniśmy rozpo-

cząć od planu, w którym zestawimy ana-
lizy i programy biznesowe. Zestaw tych 
dokumentów pozwoli ocenić sytuację 
strategiczną przedsiębiorstwa, cele oraz 
metody i sposoby ich osiągania.
 Przy określeniu celów strate-
gicznych przedsiębiorstwa powinniśmy 
uwzględnić uwarunkowania rynkowe, 
finansowe, marketingowe, technologicz-
ne oraz organizacyjne. Student XXI wie-
ku chcąc stworzyć w przyszłości swoje 
przedsiębiorstwo powinien posiadać wie-
dzę z zakresu rachunkowości, finansów, 
marketingu, zarządzania. Wiedza, którą 
zdobędzie na Uczelni pozwoli mu wyko-
rzystać umiejętności z tego zakresu w 
planie – Biznes Planie. Dokument ten jest 
zestawieniem czterech planów: technicz-
nego, organizacyjnego, marketingowego 
oraz finansowego. Właśnie w planie fi-
nansowym należy posiłkować się wiedzą 
z dziedziny rachunkowości i zarządzania 
finansami w przedsiębiorstwie. Należy do-

skonale znać strukturę bilansu, rachunku 
zysków i strat (jakie procesy gospodarcze 
są w nich odzwierciedlone) oraz przepły-
wy środków pieniężnych (Cash Flow). 
W planie organizacyjnym należy wykazać 
się przemyślaną organizacją przedsię-
biorstwa - objęcia przez poszczególnych 
pracowników danych stanowisk pracy. 
Schemat organizacji struktury powinien 
być przejrzysty i czytelny. Plan marketin-
gowy powinien zawierać wszystkie znane 
nam elementy marketingu – mix, które 
obowiązkowo wykorzystamy we wszyst-
kich cyklach rozwoju naszego przed-
siębiorstwa, czyli od założenia poprzez 
wejście na rynek, reklamę, promocję, dys-
trybucję, dobrą cenę, czy rzucające się w 
oko opakowanie. Wykorzystanie tych ele-
mentów będzie zależało od profilu naszej 
działalności oraz strategii działania. Bar-
dzo pomocna będzie nam już dobrze zna-

na wszystkim studentom sztandarowa 
Analiza SWOT do określenia mocnych i 
słabych stron oraz szans i zagrożeń na-
szego przedsiębiorstwa.
 Plan techniczny pozwala na 
przygotowanie przyszłego stanowiska 
bądź stanowisk pracy w przedsiębior-
stwie. Wybór dobrej lokalizacji to w 
dzisiejszych czasach połowa sukcesu. 
Nie zawsze jest to możliwe - wówczas 
istotną rolę odgrywa promocja. Ponad-
to powinniśmy uwzględnić w naszym 
Biznes Planie cele strategiczne przed-
siębiorstwa na najbliższe lata. Z reguły 
cele stawiamy na najbliższe trzy bądź 
pięć lat. Nie ma sensu określać celu na 
dziesięć lat ze względu na dynamiczny 
rozwój gospodarki, uwarunkowania po-
lityczne i społeczne. Jeśli chcemy mieć 
gwarancję realizacji naszych założeń, 
przyjmijmy bezpieczny okres progno-
styczny trzech – pięciu lat.

Bardzo istotna jest Misja przedsiębior-
stwa, którą powinniśmy opracować na 
samym początku, zanim zaczniemy two-
rzyć plan. Ma ona na celu przedstawienie 
- zazwyczaj w kilku zdaniach jako wpro-
wadzenie do naszego projektu - naszej 
„wizji przedsiębiorstwa”. 
 Podczas funkcjonowania fir-
my, bądź jej powstawania sporządzenie 
biznes planu staje się koniecznością. 
Jest wymagane przed założeniem nowe-
go przedsiębiorstwa, podczas łączenia 
przedsiębiorstw, podczas próby uzyska-
nia zewnętrznych środków na finansowa-
nie działalności lub ryzykownych przed-
sięwzięć oraz w okresach krytycznych, 
takich jak np. zmiana profilu działalności, 
modernizacja przedsiębiorstwa, duże in-
westycje, restrukturyzacja własnościowa, 
wejście na nowe rynki). I, powtórzę na za-
kończenie, dziś bez Biznes Planu nie ma 
biznesu.
  Tomasz Kozłowski
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Pierwszy start sekcji 
kolarstwa górskiego
W Leśnym Parku Kultury i Wypo-
czynku w Myślęcinku odbyły się 
Akademickie Mistrzostwa woj. ku-
jawsko–pomorskiego w kolarstwie 
górskim, którego organizatorem był 
Klub Uczelniany AZS – ATR przy 
współpracy z Bydgoskim Amator-
skim KS BYD – BIKE. W zawodach 
udział wzięły reprezentacje Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego, Aka-
demii Techniczno–Rolniczej, Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika oraz 
naszej WSG. Studenci naszego 
województwa rywalizowali w trzech 
konkurencjach: kobiet, mężczyzn 
i drużynowo. Wśród kobiet zwy-
ciężyła Hanna Cwiklińska z ATR, 
drugie miejsce wywalczyła Moni-
ka Mistrzak z WSG. Wśród panów 
pierwsze miejsce – Jarosław Weł-
niak (UKW), drugie miejsce - To-
masz Wojtczak (UMK), trzecie miej-
sce – Karol Kulwicki (UKW), czwarte 
natomiast opiekun sekcji kolarstwa 
górskiego WSG – Norbert Łysiak. 
Mistrzami województwa kujawsko 
– pomorskiego w klasyfikacji druży-
nowej okazali się studenci Wyższej 
Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
(Szymon Plaskaty, Maciej Pieczka, 
Jakub Jasiak, Andrzej Figaj i Nor-
bert Łysiak).

Mistrzostwo 
koszykarzy
Reprezentacja WSG po raz drugi 
wzięła udział w rozgrywkach Byd-
goskiego Nurtu Basketu Amator-
skiego. W pierwszym roku swoich 
startów beniaminek z ulicy Garbary 
zaskoczył wszystkich dojściem do 
finału. Wtedy jednak nasza drużyna 
musiała uznać wyższość Armage-
donu. W zakończonym na początku 

BIZNES PLAN TO PIERWSZY 
KROK W BIZNESIE
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Rozmowa z Karoliną Ciaszkiewicz, siat-
karką Centrostalu Focus Park Bydgoszcz, 
studentką Wyższej Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy. Za swoje osiągnięcia Karo-
lina otrzymała stypendium sportowe na-
szej Uczelni.

- Jak to się stało, że zaczęłaś grać w siat-
kówkę?
- Już od najmłodszych lat miałam do 
czynienia z siatkówką. Mój tata i ciocia 
uprawiali tę dyscyplinę sportu, chodziłam 
do nich na mecze i treningi, zdarzało się 
nawet, że jeździłam z tatą na obóz. W 
piątej klasie szkoły podstawowej mama 
zaprowadziła mnie na pierwsze treningi 
do Gwardii Wrocław. Na początku była to 
zabawa. Pierwsze mecze, pierwsze wy-
jazdy - bardzo mi się to spodobało. W su-
mie „pociągnęłam” tradycje rodzinne. W 
drugiej klasie liceum, żeby pogodzić na-
ukę ze sportem, przeniosłam się do Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu. 
Wtedy pojawiły się pierwsze sukcesy na 
arenie krajowej i międzynarodowej. Po 
maturze zmieniłam klub i zaliczyłam de-
biut w ekstraklasie. I tak, nie wiadomo kie-
dy, siatkówka stała się moim zawodem.

- Na jakiej pozycji występujesz?
- W ostatnim sezonie grałam jako przyj-
mująca (inaczej lewoskrzydłowa).

- Jak przebiegała Twoja przygoda z ka-
drą?
- Przygodę z kadrą zaczęłam w okresie 
juniorskim. Moim trenerem był wtedy Jan 
Ryś i pod jego wodzą zdobyłyśmy na 
Mistrzostwach Europy Juniorek w Anka-
rze brązowy medal, a na Mistrzostwach 
Świata w Gdańsku piąte miejsce. Potem 
przyszedł czas na reprezentację senio-
rek, której trenerem był Zbigniew Krzyża-
nowski. Brałam wtedy udział w licznych 
turniejach i w Mistrzostwach Europy w 

Bułgarii, na których zajęłyśmy VI 
miejsce. W 2004 roku do reprezen-
tacji powołał mnie Andrzej Niemczyk 
- brałam wtedy udział w turniejach w 
Montreux i Grand Prix. Od tamtego 
momentu nie gram w reprezentacji.

- Kiedy trafiłaś do Bydgoszczy? 
- W 2003 roku. Teraz to będzie mój 
czwarty sezon w klubie Centrostal 
Focus Park Bydgoszcz.

- Jak godzisz sport na tak wysokim 
poziomie z nauką?
- Podjęcie nauki to była przemyślana 
decyzja. W sumie każdą wolną chwilę 
poświęcam nauce bieżącej i nadrabia-
niu różnic programowych. Bardzo długie 
podróże również wykorzystuję na naukę. 
Dzięki przychylności wykładowców, któ-
rzy rozumieją moją sytuację sportową, 
mam możliwość zaliczania przedmiotów i 
zdawania egzaminów w dogodnych termi-
nach. Aczkolwiek staram się nie naduży-
wać ich życzliwości i to, co jest możliwe, 
zaliczam w terminach wyznaczonych dla 
mojej grupy. Do tej pory mi się to udawa-
ło. Dużą pomoc otrzymuję od koleżanek 
i kolegów z roku, za co im jestem bardzo 
wdzięczna.

- Jakie studia kończyłaś i dlaczego wła-
śnie WSG wybrałaś jako kontynuację 
swoich studiów?
- Wcześniej skończyłam 3.5-letnie inży-
nierskie studia na Akademii Humanistycz-
no-Technicznej w Bielsku-Białej. Dzięki 
koleżankom z drużyny, które również 
studiują w Wyższej Szkole Gospodarki w 
Bydgoszczy, dowiedziałam się, że od ubie-
głego roku powstały uzupełniające studia 
magisterskie. Zainteresowałam się tym i 
podjęłam decyzję o kontynuacji studiów. 
Myślę, że to był bardzo dobry pomysł. 

- Na co liczysz w przyszłym sezonie?
- Na sukces!
 rozmawiał Szymon Nowicki

Liczę na sukces!
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czerwca finale koszykarze WSG, 
wzmocnieni przed sezonem przede 
wszystkim przez Grzegorza Skibę, 
pokonali ekipę Magellana (80:79) i 
wywalczyli mistrzostwo. W zakoń-
czonym sezonie nasz zespół jako 
jedyny nie przegrał ani jednego 
spotkania. 
Dwa tygodnie po zakończeniu roz-
grywek uczestnicy ligi spotkali się 
w pubie „Fair Play” aby odebrać 
nagrody. Jednym z nagrodzonych 
został Grzegorz Skiba, wykładowca 
WSG, uznany za MVP (Najbardziej 
Wartościowego Gracza) meczu fi-
nałowego. Był on także najlepszym 
zawodnikiem zespołu Macieja Mac-
kiewicza w całym sezonie prowa-
dząc WSG od zwycięstwa do zwy-
cięstwa. 
Już jesienią rozpoczyna się piąty 
sezon rozgrywek BNBA, jedynej w 
Bydgoszczy koszykarskiej ligi ama-
torów. Trener rozgląda się już za 
wzmocnieniami, ponieważ drużynie 
brakuje zawodników wysokich, któ-
rzy będą walczyć pod koszem. Pro-
blemem może się w końcu okazać 
dość „krótka ławka rezerwowych”, 
jaką dysponował Maciej Mackiewicz 
w sezonie 2005/06. 

Od lewej – Wojciech Wawrzyniak (naj-
lepszy strzelec sezonu zasadniczego), 
Jarosław Kotewicz (organizator BNBA), 
Grzegorz Skiba (MVP finału).

Wiosła WSG górą! 

Memoriał im. Stanisława Przyby-
szewskiego o Puchar Politechniki 
Gdańskiej to liczące się w Polsce 
akademickie regaty ósemek wioślar-
skich. Tegoroczne przyniosły zwy-
cięstwo osadzie WSG Bydgoszcz. 
Wygrana naszych wioślarzy cieszy 
tym bardziej, że w finale zmierzy-
li się z utytułowaną osadą AWF 
Gdańsk, mającą w swoim składzie 
kilku olimpijczyków. 
W składzie osady WSG płynęli: Mi-
chał Wyrwał, Dariusz Radosz, Rafał 
Dziekoński, Tomasz Czubak, Do-
minik Januszkiewicz, Marcin Ba-
dziągowski oraz trzech studentów 
z UKW Bydgoszcz - Karol Słoma, 
Michał Kozłowski oraz sterniczka 
Natalia Maciukiewcz.
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KALENDARIUM
26 kwietnia 2006
Informatyka XXI wieku

„Automatyczna klasyfikacja instrumentów 
muzycznych w multimedialnych bazach 
danych” to tytuł wykładu otwartego, który 
w ramach cyklu Informatyka XXI wieku wy-
głosił mgr Krzysztof Tyburek.

6 maja 2006
Koncert Józefa Skrzeka

WSG była wraz z parafią św. Wincentego 
a Paulo w Bydgoszczy organizatorem kon-
certu organowego Józefa Skrzeka, mul-
tiinstrumentalisty i kompozytora. (wywiad 
z artystą str. 10)

10 maja 2006
Fraktale – geometria przyrody

Czym są fraktale – matematyczną abstrak-
cją czy tajemnicą, którą warto zgłębić? Na 
to pytanie odpowiadała doc. dr Aleksandra 
Mreła, dziekan Wydziału Technologiczne-
go WSG podczas wykładu otwartego pt. 
„Fraktale – geometria przyrody”.

12 maja 2006
Master Uniwersytetu w Tuluzie dla na-
szych studentów

Z wizytą w WSG przebywał prof. Laurent 
Barthe, wykładowca Uniwersytetu Le 
Mirail w Tuluzie. Podczas spotkania ze 
studentami zaprezentował studia Master 
swojej uczelni i odpowiadał na pytania 
kandydatów, którym możliwość zdobycia 
francuskiego dyplomu Master na miejscu 
w Bydgoszczy wydaje się szczególnie 
atrakcyjna.

15 maja 2006
Studenci nakrywają do stołu

Pomysł na dekorację stołu był przedmio-

tem konkursu, zorganizowanego przez 
Zakład Organizacji Żywienia. Najbardziej 
pomysłowi studenci poza zaliczeniem w in-
deksie otrzymali nagrody. (szerzej str. 17)

15-16 maja 2006
III Kolokwium geograficzne w WSG

„Geografia a przemiany współczesnego 
świata” to temat III kolokwium, zorgani-
zowanego przez Instytut Geografii i Go-
spodarki Przestrzennej WSG oraz Zakład 
Geografii Społecznej i Studiów Regional-
nych Uniwersytetu Łódzkiego pod patro-
natem Komitetu Nauk Geograficznych 
PAN. (szerzej str. 5)

16 maja 2006
Niecodzienny wernisaż w „Galerii nad 
Brdą”

Grzegorz Pleszyński jest artystą wszech-
stronnym. Zajmuje się malarstwem, grafiką 
i fotografią. Tworzy wideo-art, performan-
ce i happeningi. Prowadzi zajęcia terapii 
edukacyjnej dla młodzieży (projekt eduka-
cyjno-artystyczny „Antydepresyjna Szko-
ła”) oraz więźniów. Współpracuje z ludźmi 
niepełnosprawnymi. Od 1999 roku jest dy-
rektorem bydgoskiego oddziału Międzyna-
rodowego Muzeum Artystów (International 
Artists Museum). Był współorganizatorem 
Konstrukcji w Procesie 2000 pod nazwą 
„Ta Ziemia Jest Kwiatem” (Construction in 
Process „This Earth is a Flower” ), w której 
uczestniczyło 146 artystów z całego świa-
ta, tworząc przez dwa tygodnie swoje pra-
ce na terenie Bydgoszczy i Pałuk. 
W „Galerii nad Brdą” bydgoski artysta za-
prezentował wideo-poezje, realizacje typu 
performance i instalacje, w których wystą-
pił w roli prelegenta.

17 maja 2006
Gra w przedsiębiorstwo

Zakład Ekonomiki Turystyki i Biuro ds. 
Współpracy z Francją były organizatora-
mi I Warsztatów Turystycznych „Gra w 
przedsiębiorstwo”, w których uczestniczyli 
studenci kierunku „turystyka i rekreacja”. 
(szerzej str. 15)

17-19 maja 2006
Juwenalia w WSG 

Tegoroczne Juwenalia zaczęły się Koro-
wodem Studenckim, w którym wzięli udział 
studenci wszystkich bydgoskich uczelni, a 
zakończyły wielką imprezą na dziedzińcu 

WSG. W programie znalazły się zawody 
sportowe (strzelanie z łuku, wyścigi kaja-
kowe, strongman, skoki w workach i inne) 
oraz występy sekcji muzycznej WSG, gru-
py hip-hopowej „Aspekt”, zespołów Dust 
Over i ROAN. Nie zabrakło licznych kon-
kursów z nagrodami oraz popisów „Kara-
oke dla wytrwałych”.

18 maja 2006
Społeczny popyt na wykształcenie 
wyższe

W cyklu Konwersatorium „Społeczeństwo 
– Gospodarka – Kultura” prof. dr hab. Ry-
szard Borowicz, dyrektor Instytutu Socjo-
logii WSG wygłosił wykład na temat „Spo-
łeczny popyt na wykształcenie wyższe”.

19 maja 2006
Biznes i Gospodarka

Studium Podyplomowe WSG było organi-
zatorem kolejnego seminarium szkolenio-
wego w cyklu Biznes i Gospodarka. Tym 
razem tematem spotkania były „Nowocze-
sne narzędzia zarządzania przez jakość 
– którą drogę wybrać?”. (szerzej str. 17)

19-21 maja 2006
Truck and Bus Show Bydgoszcz 2006

Studenci “logistyki i transportu” WSG wzię-
li udział w I Międzynarodowej Wystawie 
Transportu i Logistyki w Bydgoszczy, bę-
dącej wielkim ogólnopolskim spotkaniem 
przewoźników towarowych i osobowych, 
logistyków, przedstawicieli stowarzyszeń 
transportowych z całej Polski, producen-
tów i firm serwisowych sprzętu transporto-
wego, firm finansowych, turystycznych itp. 
Jedno ze stoisk zostało zagospodarowane 
przez naszą Uczelnię. 

22-23 maja 2006
„Czas na zmiany – ustawa o gospodar-
ce turystycznej”

To temat konferencji, która odbyła się w 
murach naszej Uczelni z inicjatywy Pol-
skiego Zrzeszenia Hoteli i WSG. Celem 
obrad było wypracowanie nowego kształtu 
regulacji prawnych w turystyce i hotelar-
stwie. 

24 maja 2006
Informatyka XXI wieku

Na pytanie „Po co nam sztuczna inteligen-
cja?” odpowiadał mgr Piotr Kotlarz, wykła-
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dowca WSG podczas kolejnego wykładu 
otwartego, zorganizowanego w cyklu spo-
tkań Informatyka XXI wieku.

26 maja 2006
„Przestrzenie krytyki kultury”

Pracownia Kultury Współczesnej Katedry 
Kulturoznawstwa WSG była organizato-
rem Seminarium Kulturoznawczego „Prze-
strzenie krytyki kultury”. Wygłoszone refe-
raty dotyczyły m.in. historii krytyki kultury i 
jej współczesnych odmian, obecności po-
ezji w przestrzeni publicznej oraz krytyki 
filmowej i literackiej.

2 czerwca 2006
Koło Naukowe Kulturoznawstwa WSG 
zaprosiło nas na spotkanie prezentujące 
nieznaną historię dworu w Słaboszewku, 
miejsca spotkań i pracy najwybitniejszych 
twórców XX wieku (pisaliśmy o nim w nrze 
18 Kuriera Uczelnianego). Studenci przy-
pomnieli także dzieje rodziny Zdziechow-
skich oraz fascynujące okoliczności towa-
rzyszące spotkaniom wielkich artystów w 
dworku.

2-3 czerwca 2006

WSG jako współorganizator tegorocznej 
Nocy Kulturalnej w Bydgoszczy zaprosiła 
mieszkańców miasta do Kampusu na kon-
certy, spektakle teatralne, pokazy tańca, 
wystawy i wiele innych atrakcji. 

9 czerwca 2006
Małe Highland Games w Bydgoszczy

Działające przy WSG Towarzystwo Przy-
jaciół Miasta Perth i IX LO zorganizowały 
drużynowe zawody sportowe młodzieży 
studenckiej i licealnej wzorowane na kon-
kurencjach szkockich. W programie zna-
lazły się takie dyscypliny, jak: rzut młotem 
(hammer throw), rzut snopem (sheaf toss) 
i przeciąganie liny (tugofwar). Zdecydowa-
ne zwycięstwo odniosła ekipa WSG. 

13 czerwca 2006
Katarzyna Jeziorkowska gościem „Ga-
lerii nad Brdą”

Profesor ASP w Poznaniu, Katarzyna Je-
ziorkowska zaprezentowała swoje prace w 
uczelnianej „Galerii nad Brdą”. Ulubiony-
mi dziedzinami artystki są: projektowanie 
wnętrz i stoisk, grafika reklamowa oraz pik-
togramy. Prof. Jeziorkowska jest autorką 

projektów reklam znaków handlowych wie-
lu renomowanych firm polskich i zagranicz-
nych, laureatką m.in. I Nagrody za projekt 
Krajowej Wystawy Ogrodniczej, towarzy-
szącej POLAGRA FARM w Poznaniu.

13 czerwca 2006
Indie XXI wieku – znane i nieznane
Centrum Współpracy z Zagranicą oraz 
Katedra Kulturoznawstwa WSG były or-
ganizatorami wykładu otwartego Artura 
Górskiego nt. „Indie XXI wieku – znane i 
nieznane”.

21 czerwca 2006
Wszystko o Umbrii

W cyklu „Italia – worek pełen skarbów” 
odbyła się zorganizowana przez Uczelnię 
i Towarzystwo Polsko-Włoskie prelekcja 
poświęcona Umbrii, włoskiemu regionowi 
położonemu nad Tybrem i Rubikonem.

21 czerwca 2006
Młode Rekiny Biznesu

Rozstrzygnięty został zorganizowany przez 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
WSG konkurs „Młode Rekiny Biznesu” na 
najlepsze biznes plany. Pierwsze miejsce 
zajął Daniel Kwaśniewski, student II roku 
ekonomii, którego firma zajmować się bę-
dzie oczyszczaniem miasta z psich nieczy-
stości. Wyróżniono ponadto 14 projektów, 
które mają obecnie możliwość realizacji w 
AIP. Dotyczą one m.in.: zarządzania flotą 
pojazdów, oprogramowania dla firm trans-
portowych, nauki pływania dla niemowląt, 
serwisu komputerowego, agencji prasowej 
i agencji badań marketingowych.

22 czerwca 2006
E-learning w szkolnictwie wyższym 
– trendy i analizy
Już po raz trzeci Instytut Informatyki Sto-
sowanej WSG zorganizował konferencję, 
poświęconą prawnym, ekonomicznym i 
technologicznym aspektom e-learningu. 

Poprzednie edycje konferencji dotyczyły e-
-learningu w dziedzinie turystyki i transpor-
tu, obecnie tematyka została rozszerzona 
na całą gospodarkę. Jak podkreślają or-
ganizatorzy, ambicją WSG jest, aby kon-
ferencja stała się tradycyjnym spotkaniem 
twórców i użytkowników systemów infor-
matycznych.

24-25 czerwca 2006
II Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Bran-
ży Turystycznej o „Muszlę św. Jakuba”

Wyższa Szkoła Gospodarki zakwalifiko-
wała się do finału Ogólnopolskich Regat 
Żeglarskich „O muszlę świętego Jaku-
ba”, zorganizowanych w Olsztynie przez 
Polską Izbę Turystyki. W regatach, które 
odbywały się na jachtach klasy „Omega”, 
brało udział 15 załóg, reprezentujących 
biura turystyczne, firmy i pisma związane 
z branżą turystyczną, instytucje rządowe, 
branżowe przedsiębiorstwa usługowo-
-handlowe. Uczelnię reprezentowali: Mi-
chał Lisewski (sternik) oraz Tomasz Zwa-
rycz i Robert Lewandowski (załoga) na 
jachcie z numerem startowym „13”. Zało-
ga WSG zdobyła uznanie organizatorów 
oraz zajęła miejsce w czołówce. 

1 lipca 2006
EUREKA – cuda nauki i techniki

WSG była współorganizatorem wysta-
wy „EUREKA – cuda nauki i techniki”, na 
której zgromadzone zostały eksponaty 
wyjaśniające wiele zadziwiających zja-
wisk otaczającego nas świata: złudzenia 
optyczne, lustro walcowe, powracająca 
szpulka, ogniskowanie dźwięku, zderzają-
ce się kule, swobodnie wiszące koło, kula 
plazmowa itp.

5 lipca 2006
Studenci „architektury i urbanistyki” 
wystawiali w Urzędzie Miasta Byd-
goszczy
Mowa o wystawie poplenerowej studen-
tów I roku „architektury i urbanistyki”, na 
której zebrane zostały prace rysunkowe 
(ołówek, tusz, sepia, pastel, węgiel) i ma-
larskie (gwasz, akwarela, tempera), po-
święcone takim zagadnieniom, jak pejzaż 
- studium natury, architektura w pejzażu, 
detal architektoniczny. Plener odbył się w 
Tleniu w Borach Tucholskich w ramach 
obowiązkowych praktyk po I roku. Wysta-
wie patronował Architekt Miasta Bydgosz-
czy mgr inż. arch. Robert Łucka.




