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Gaudeamus igitur,
             iuvenes dum sumus!

Inauguracja roku akademickiego w Bydgoszczy

„Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi!” brzmią 
w tłumaczeniu na język polski słowa hymnu stu-
denckiego, śpiewanego na rozpoczęcie nowego 
roku akademickiego. Dla naszej Uczelni była to 
już ósma inauguracja w sali koncertowej Filhar-
monii Pomorskiej w Bydgoszczy w obecności 
władz Uczelni, Senatu, Konwentu, przedstawi-
cieli władz miasta i regionu, zaprzyjaźnionych in-
stytucji i przede wszystkim samych studentów, w 
większości pierwszego roku. 
W swoim wystąpieniu rektor WSG, prof. dr hab. 
Gabriel Wójcik podkreślił tempo, w jakim rozwija 
się Uczelnia – wciąż bardzo młoda, ale oferująca 
już kształcenie na 8 kierunkach (w tym 20 specjal-
nościach) dla blisko 8 tys. studentów trybu stacjo-
narnego i niestacjonarnego. W roku bieżącym na 
I rok studiów przyjęta została rekordowa liczba 
3 tys. osób (o 300 więcej niż w roku ubiegłym). I 
głównie do nich skierowana była informacja, że 
Uczelnia czyni starania o rozszerzenie studiów II 
stopnia, tzn. magisterskich o nowe kierunki. Od 
dwóch lat o tytuł magistra mogą ubiegać się li-
cencjaci „turystyki i rekreacji”, złożony już został 
wniosek o prawo do prowadzenia takich studiów 
na kierunku „informatyka i ekonometria”, a w pla-
nach jest objęcie nimi również ekonomii i geogra-
fii.

„Gaudeamus igitur” śpiewano również w Malbor-
ku, podczas inauguracji roku akademickiego na 
niedawno utworzonym Wydziale Zamiejscowym 
WSG. Tam studia na kierunku „zarządzanie i 
inżynieria produkcji” podjęło 120 osób. Uroczy-
stość miała szczególny charakter – wszak po raz 
pierwszy w obecności władz Uczelni i przedsta-
wicieli życia społeczno-gospodarczego Malborka 
odbywała się immatrykulacja studentów. Nawet 
opanowany na co dzień dziekan Wydziału Za-
miejscowego, prof. dr hab. inż. Piotr Palich nie 
krył emocji. Zarówno dziekan, jak i jego studenci 
wiele sobie obiecują po rozpoczętych studiach. 
Chcą, aby ich Wydział stał się nie tylko kuźnią 
kadr dla gospodarki regionu, ale by był również 
prężnym ośrodkiem życia społecznego i kultural-
nego. 
W Malborku „Gaudeamus igitur” wykonał zasłu-
żony chór Amici Laurenti pod dyrekcją Wawrzyń-
ca Zamkowskiego. Niedawno dowiedzieliśmy 
się, że tuż po inauguracji do chóru wstąpili pierw-
si studenci Wydziału. WSG w Malborku przejmu-
je obecnie patronat nad chórem. Trudno chyba o 
lepszą wróżbę na przyszłość…

Występ Ewy Gruszki z Katedry Kulturoznawstwa WSG

Inauguracja roku akademickiego w Malborku



2 3

Dyplomatorium nie da się opowiedzieć. Trzeba je po prostu prze-
żyć w wypełnionej po brzegi sali koncertowej Filharmonii Pomorskiej 
w Bydgoszczy, wśród wybuchających raz po raz braw lub okrzyków. 
Niepowtarzalny nastrój radości i dumy panujący wśród absolwentów 
udziela się władzom Uczelni, wykładowcom, gościom z władz miasta i 
województwa oraz licznie przybyłym rodzinom dyplomantów. Wszyscy 
uczestniczą w wielkim święcie wczoraj jeszcze studentów, dziś absol-
wentów Uczelni.
Tegoroczne Dyplomatorium, piąte już w historii Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy, różniło się od poprzednich – po raz pierwszy dy-
plomy otrzymali świeżo upieczeni magistrowie. W sumie w 2006 roku 
Uczelnię ukończyło ponad 1000 studentów studiów magisterskich (na 
kierunku „turystyka i rekreacja”) i licencjackich ( „turystyka i rekreacja” 
oraz „informatyka i ekonometria). Dołączyła do nich grupa pierwszych 
w historii WSG i Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie absolwentów studiów 
Master francuskiej uczelni (piszemy o nich na str. 4-5).

V Dyplomatorium

rozmowa z mgr Beatą Zabłocką, tego-
roczną absolwentką uzupełniających 
studiów magisterskich na kierunku „tu-
rystyka i rekreacja”:

- Jak czuje się świeżo upieczona pani 
magister?
- To nie będzie odkrywcze wyznanie, 
ale naprawdę jestem szczęśliwa. Otrzy-
małam dyplom, będący zwieńczeniem 
pięciu lat studiów.

- Najpierw były studia licencjackie…
- … na specjalności „zarządzanie tu-
rystyką i hotelarstwo”, w ramach której 
wybrałam dwie specjalizacje: „zarzą-
dzanie gastronomią” oraz „hotelarstwo”. 
Wiązało się to z większą liczbą zaliczeń 
i egzaminów w każdym semestrze. Są-
dzę jednak, że było warto, bowiem dwie 
specjalizacje poszerzają moją wiedzę i 
kompetencje.

- Potem zdecydowała się Pani na studia 
magisterskie…
- Po prostu chciałam dalej się kształcić. 
Byłam zadowolona ze studiów licen-
cjackich. Postanowiłam, że tytuł magi-
stra zdobędę właśnie w Wyższej Szkole 
Gospodarki w Bydgoszczy.

- W jakiej dziedzinie?
- Pracę magisterską pisałam u doc. dr. 
Jacka Hałaczkiewicza. Tematem były 
„Tradycje i obyczaje kulinarne we współ-
czesnej Polsce”. Zaciekawił mnie fakt, 
że kuchnia polska to nie tylko określona 
tradycją lista dań, ale ściśle związany z 
dawnymi zwyczajami element kultury. 
Celem mojej pracy było ukazanie, że 
przechodzące z pokolenia na pokolenia 
zwyczaje kulinarne są świadectwem na-
szych korzeni, związku teraźniejszości 

z przeszłością oraz dowodem szczegól-
nej postawy wobec przeszłości, więzi 
rodzinnych i społecznych, łączących lu-
dzi różnych czasów. Zwyczaje i obrzędy 
stanowią ciągłość naszej polskiej trady-
cji, a kultura polska do dziś zawdzięcza 
im swoją odrębność, swoje jedyne i nie-
powtarzalne barwy.

- Obroniła Pani pracę na ocenę bardzo 
dobrą…
- Tak, to prawda. Ale przed wejściem 
na salę, chyba jak każdy ze studen-
tów, czułam się zestresowana. Miałam 
świadomość tego, że dzień obrony jest 
podsumowaniem tak naprawdę 
mojej pięcioletniej pracy. Pod-
czas egzaminu stres zniknął, 
panowała bardzo miła atmosfe-
ra. Datę obrony na pewno zapa-
miętam, bowiem tego dnia świę-
towałam swoje 25 urodziny.

- Jak, na gorąco, podsumowała-
by Pani swoje studia?
- Wiedza wyniesiona ze stu-
diów przydaje mi się nie tylko 
w pracy zawodowej, ale i w 
życiu codziennym. Studia nas 
kształtują, uczą samodzielności 
i organizacji pracy. Dzięki nim 
stajemy się bogatsi o nowe do-
świadczenia. W WSG zdobyłam 
nie tylko gruntowne wiadomości 
teoretyczne, ale i praktyczne 
przygotowanie do zawodu w 
postaci praktyk i różnego rodza-
ju wyjazdów.

- Studia ma Pani skończone i co 
dalej?
- Szczerze mówiąc jestem teraz 
na etapie podejmowania życio-

wych decyzji. Mam swoje zawodowe 
plany, osobiste marzenia i nadzieję, że 
się spełnią. Będę robić wszystko, by je 
zrealizować i jestem przekonana, że 
ukończone studia w Wyższej Szkole 
Gospodarki mi w tym pomogą. Chciała-
bym, przy okazji, przekazać przyszłym 
i obecnym studentom, że warto stu-
diować na uczelni, która daje nam tak 
wiele możliwości i poszerza horyzonty. 
Oczywiście to od nas samych zależy, 
czy z tego skorzystamy i co zrobimy ze 
zdobytą wiedzą.
     

rozmawiała Elżbieta Czerwińska

Jestem na etapie podejmowania życiowych decyzji

Beata Zabłocka jest już magistrem turystyki i rekreacji
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W październiku br. w WSG zakoń-
czył się pełny cykl dwuletnich stu-
diów Master Uniwersytetu Le Mirail 
w Tuluzie. Studia na kierunku „tury-
styka i rozwój” prowadzone były w 
ramach współpracy obydwu uczelni 
przez francusko-polską ekipę wy-
kładowców. Studenci, w większości 
wywodzący się z naszej Uczelni, 
otrzymali dyplomy francuskie, ta-
kie same, jak ich koledzy z Tuluzy. 
Rozmawiamy z prof. Laurent Barthe, 
wykładowcą Uniwersytetu Le Mirail 
w Tuluzie, odpowiedzialnym za kon-
takty z Polską:

- Po raz pierwszy w historii WSG i Uniwer-
sytetu w Tuluzie polscy studenci otrzymali 
dyplomy Master …
- Obronili prace dyplomowe po dwóch la-
tach studiów Master1 i Master2, które oce-
niam bardzo pozytywnie. Mieliśmy okazję 
przekonać się, że program tych studiów jest 
w pełni dostosowany do potrzeb zarówno 
studentów, jak i ich przyszłych pracodaw-
ców. Ponadto studenci uświadomili sobie, 
że otrzymują francuski, czyli europejski dy-
plom, otwierający im perspektywy podróży i 
pracy na arenie międzynarodowej. 

- Gdzie mianowicie mogą szukać pracy ? 
Na jakich stanowiskach?
- Master „turystyka i rozwój” został pomy-
ślany tak, aby zapewnić dobre przygoto-
wanie do pracy na kierowniczych stanowi-
skach operacyjnych osobom, które będą 
odpowiedzialne za rozwój turystyki zarów-
no w konkretnym przedsiębiorstwie, jak i 
w skali całego terytorium. Na absolwentów 
czeka wiele stanowisk w Polsce, w krajach 

Unii Europejskiej i poza jej granicami – w 
administracji, organizacjach rządowych i 
pozarządowych zajmujących się turystyką. 
Problematyka, którą poznali w czasie stu-
diów, ma odniesienie do realiów i tu, i tam. 
W czasie wykładów wiele mówiliśmy np. o 
rozwoju turystyki w Maroku, Senegalu czy 
w Egipcie. Są to kraje otwarte na turystykę, 
odczuwające potrzebę rozwijania nowych 
form turystyki, w czym mogą pomóc im nasi 
dzisiejsi absolwenci.

- Jaką wiedzę i doświadczenia wynieśli ze 
studiów?
- Master uwrażliwił ich na turystykę i dał im 
narzędzia do rozwiązywania dosyć trudnych 
problemów w kontekście rozwoju zrówno-
ważonego, turystyki wiejskiej w skali zarów-
no przedsiębiorstwa, jak i regionu. Ponadto 
studenci nauczyli się języka francuskiego, 
którego przedtem raczej nie znali, a którym 
teraz swobodnie się posługują. Większość 
z nich broniła nawet pracy dyplomowej po 
francusku. Pogłębili też znajomość języka 
angielskiego. Praktyki, jakie odbyli za grani-
cą, i pobyt na warsztatach we Francji otwo-
rzyły przed nimi nowe horyzonty. 

- W nazwie studiów mamy „turystykę i roz-
wój”. Dlaczego rozwój?
- Do utworzenia tego typu studiów skłoniły 
nas badania terenowe zarówno we Francji, 
jak i za granicą. Do niedawna jeszcze roz-
patrywaliśmy turystykę w kontekście zago-
spodarowania. Zagospodarowania danego 
miejsca i rozwijania interesu turystycznego. 
Turystyka traktowana była jako coś bardzo 
oczywistego. W pewnym momencie po-
stawiliśmy sobie pytania: czy istnieje po-
wiązanie pomiędzy turystyką a rozwojem? 
Czy turystyka jest jedynym sposobem na 
rozwój? 
Master w takim kształcie nie istniał przed-
tem w ofercie francuskich uczelni. Staramy 
się wpoić studentom, że trzeba mieć narzę-
dzia i metodologię, aby wykorzystać tury-
stykę jako sposób na rozwój ekonomiczny, 
społeczny, na rozwój środowiska w aspek-
cie rozwoju zrównoważonego. Byle nie było 
to zbyt teoretyczne. Innymi słowy przecho-
dzimy od logiki zagospodarowania do logiki 
rozwoju. Stawiamy sobie teraz inne pytanie: 
w jaki sposób możemy wpływać na rozwój 
gospodarczy, na rozwój społeczności lokal-
nych i na rozwój środowiska? Te kwestie są 
jeszcze, w moim przekonaniu, traktowane 
dość powierzchownie. 

- Na co szczególnie uwrażliwiani są studen-
ci Master ? 
- Na to, że w turystyce nie ma modelu skoń-
czonego. Staramy się nie zamykać ich w 
jakimś konkretnym ujęciu. Chcemy za to 
dawać im środki, aby mogli sami zastana-

wiać się nad tymi problemami. Otwieramy 
ich też na działanie w skali międzynarodo-
wej i na powiązania pomiędzy nami a areną 
międzynarodową. 

- Podczas licznych podróży do Polski miał 
Pan okazję obserwowania rozwoju tury-
styki w naszym kraju. Czy dostrzega Pan 
zmiany?
- To dosyć trudne pytanie. Z pewnością 
pod względem ilościowym nastąpił wyraź-
ny wzrost. Tym niemniej zauważam pewne 
dysproporcje pomiędzy rozwojem turysty-
ki miejskiej a rozwojem turystyki na tere-
nach wiejskich. W pierwszym przypadku 
możemy mówić o intensywnym rozwoju, 
zwłaszcza turystyki kulturalnej, w drugim 
natomiast widzę wiele jeszcze do zrobienia, 
zwłaszcza że istnieją ogromne, ale niedo-
statecznie wykorzystywane możliwości roz-
woju turystyki na terenach wiejskich. Mam 
na myśli zmiany w aspekcie jakościowym 
– w inwentaryzacji i kwalifikacji oferty oraz 
w informacji.

- Kiedy Francuzi zaczną przyjeżdżać maso-
wo na wakacje do Polski?
- Z wielu powodów Polska nie jest jeszcze 
naszą główną destynacją. We Francji tu-
rystyka ma charakter wybitnie sezonowy. 
Poza tym, m.in. z powodów ekonomicz-
nych, Francuzi odpoczywają głównie we 
własnym kraju. Jeśli udają się do Polski, 
najczęściej wybierają tzw. objazdówki, łą-
czące zwiedzanie Polski ze zwiedzaniem 
krajów sąsiednich np. Czech. Ale też praw-
dą jest, że coraz bardziej interesują się Pol-
ską. Wpływ na to ma na pewno dzisiejsza 
sytuacja polityczna w Europie - Polska jako 
członek Unii coraz częściej pojawia się w 
mediach, przez co wzbudza większe zain-
teresowanie. Myślę, że ze względu na silną 
konkurencję pomiędzy krajami docelowymi 
należałoby zrestrukturalizować ofertę, aby 
znalazło się w niej więcej różnorodnych 
produktów, zachowujących równowagę po-
między jakością a ceną. 

- Jak ocenia Pan szanse Bydgoszczy na 
mapie turystycznej Polski?
- Samo miasto można rozpatrywać jako 
miejsce docelowe jedynie w kontekście 
turystyki biznesowej, która, wiadomo, jest 
ściśle uzależniona od rozwoju działalności 
ekonomicznej. Dla mnie Bydgoszcz jest in-
teresująca łącznie z otaczającą ją naturą, 
sprzyjającą aktywności sportowej (jazda 
konna, kajaki.…) i z nieodległym Toruniem. 
Bydgoszcz ma duży potencjał, który po-
winna wykorzystać np. poprawiając swoją 
infrastrukturę zakwaterowania – myślę nie 
tylko o bazie hotelowej, ale o kwaterach 
prywatnych i schroniskach na wsi. 
W ubiegłym roku studenci Master ana-
lizowali możliwości rozwoju turystyki w 
Chełmnie (była o tym mowa w Kurierze 
Uczelnianym), w tym roku przedmiotem ich 
badań będzie Malbork, a w przyszłości nie-
wykluczone, że zajmą się Bydgoszczą. Nie 
omieszkamy poinformować o tym redakcji.
 rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz

  W turystyce
      nie ma modelu skończonego
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Prof. Laurent Barthe
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czyli kilka słów o pierwszych absolwen-
tach studiów Master Uniwersytetu w 
Tuluzie, realizowanych w WSG

Podsumowanie studiów Master, których 
sama jestem absolwentką, jest najwięk-
szym wyzwaniem. Ci, którzy wraz ze mną 
kończyli te studia, bardzo dobrze wiedzą, 
że wspólnie przeżyte emocje i doświadcze-
nia związane ze studiami francuskimi są tak 
ogromne, że próba ujęcia ich w kilku czy 
nawet kilkunastu zdaniach jest zadaniem 
wręcz nie do wykonania.
Jaki były Studia Francuskie w WSG? Na 
pewno wymagały sporego nakładu pracy 
i siły, ale było to także kilka bardzo wzbo-
gacających lat. Na bardzo długo zapadną 
nam w pamięci pierwsze doświadczenia z 
zajęć z wykładowcami z Tuluzy. Do najbar-
dziej interesujących możemy zaliczyć „za-
rządzanie zasobami ludzkimi” z Fabienne 
Bourgeois, czy „marketing usług turystycz-
nych” realizowany przez nieżyjącego już 
bardzo charyzmatycznego profesora, Mar-
ca Combesa, który zapoczątkował współ-
pracę pomiędzy WSG a Uniwersytetem w 
Tuluzie. Na zawsze zapamiętamy również 
dwa wyjazdy do Francji, podczas których 
uczestniczyliśmy w tzw. „Grze w przedsię-
biorstwo” - symulacji zarządzania przedsię-
biorstwem turystycznym. „Gra...” była nie 
tylko jedną z pierwszych prób przełożenia 
wyuczonej teorii na praktykę, ale zapocząt-
kowała przyjaźń między nami a pozostały-
mi uczestnikami z Malezji i Francji. Innym, 
dość znacznym wyzwaniem dla nas było 

przygotowanie strategii rozwoju turystyki 
dla Chełmna w ramach zajęć z mgr Philip-
pe Godardem i mgr Karolem Słowińskim. 
Rzeczywistość pokazała, że jesteśmy w 
stanie wykonać profesjonalne opracowa-
nia, którym z uwagą przysłuchują się osoby 
odpowiedzialne za rozwój turystyki w tym 
mieście. 
W tym podsumowaniu nie mogłoby zabrak-
nąć również kilku słów o obronach prac dy-
plomowych. W ciągu kilku lat studiów więk-
szości z nas udało się posiąść znajomość 
języka francuskiego na dobrym poziomie, w 
związku z tym prawie wszystkie prace bro-
nione były właśnie w tym języku. Nie było 
wyjątków także przy ponad półgodzinnych 
prezentacjach badań, które wykonywali-
śmy w trakcie pisania pracy. Same prace 
dyplomowe stanowiły wynik półrocznego 
stażu, jaki odbywaliśmy 
w przedsiębiorstwach 
i instytucjach działają-
cych w interesujących 
nas obszarach. Były to 
między innymi prestiżo-
we hotele Bydgoszczy 
i Torunia, Port Lotniczy 
w Bydgoszczy, Lokalna 
Organizacja Turystycz-
na w Kwidzynie.
Z jednej strony cieszymy 
się, że to już koniec. Nie 
jest bowiem łatwo łączyć 
pracę zawodową ze stu-
diami, które wymagają 
dużego zaangażowania 

m.in. w projekty badawcze także po 
zajęciach. Z drugiej jednak strony, 
żartobliwie wypowiadane przez nas, 
niemal już „kultowe” zdanie „Mów mi 
Master” (ang. mistrz) nacechowane 
jest dumą, że jesteśmy pierwszymi w 
kraju, którzy zdobyli ten dyplom! 
Na zakończenie chciałabym podzię-
kować całej grupie za niezapomniany 
rok (a tym, którzy studiowali ze mną 
również na Licencjacie Francuskim za 
trzy ostatnie lata) i mam nadzieję, że 
zobaczymy się wkrótce (przed dokto-
ratem!) w: Szanghaju (Piotr), Paryżu 
(Asia), na Lazurowym Wybrzeżu (Ro-
zalka i Ania „di”), w Amsterdamie (Ma-
ciej), Bydgoszczy, czy gdziekolwiek 
indziej na świecie (Ania i Sławek).
W imieniu całej grupy chciałabym także po-
dziękować wszystkim osobom, które rozwi-
jały ideę studiów francuskich w WSG oraz, 
oczywiście, wielkie Merci dla naszych chers 
profs de Toulouse!

Anna Marchlik
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MÓW MI MASTER

CHARYZMA
Do napisania tego artykułu skłoniły mnie 
zajęcia z grupą BEC Vantage (lektorat 
Business English). Dyskutowaliśmy so-
bie wtedy ze studentami o cechach do-
brego managera, wymienialiśmy angiel-
skie przymiotniki określające zdolności, 
umiejętności, predyspozycje, pozytywy, 
negatywy itd. W którymś momencie padło 
słowo „charismatic” – „charyzmatyczny”. 
Ucieszyłam się, że słowo jest znane i po-
prosiłam o jego wyjaśnienie. Zapadła ci-
sza. Okazało się, że trudno je wyjaśnić…
nawet po polsku. Zadałam więc pytanie 
dodatkowe: „Kto (oprócz wspomnianego 
managera) może być charyzmatyczny?” 
Najczęściej w odpowiedzi pojawiało się: 
polityk, lider, szef. „A nauczyciel?” Chwi-
la zastanowienia. „Tak, nauczyciel też”. 
No dobrze, czymże więc jest „charyzma”, 
którą się ma…lub nie. Dyskutowałam ze 
studentami, przejrzałam również materia-
ły internetowe oraz słowniki. Oto rezultaty 
tych działań:
Słowo pochodzi z greki. Greckie słowa: 
CHARIS, CHARISMATA oznaczają: dar od 
bogów, dar darmo dany, dar szczególny. 

Słowniki podają: „nadzwyczajne wła-
ściwości przypisywane jednostce, 
tworzące i utrzymujące jej niekwestio-
nowany autorytet u innych”.
Jest to zdolność do inspirowania, po-
ciągania za sobą. Ktoś „z charyzmą” 
budzi respekt, daje wiarę, umie słu-
chać, ale i kontrolować innych. To, czy 
ktoś jest charyzmatyczny, zależy od: 
stopnia dopasowania się do potrzeb   
i możliwości chwili, odbiorców, wycho-
wania, przekonań, kultury.

Jak się okazuje, „charyzma” to rzeczy-
wiście trudne do wyjaśnienia pojęcie. 
Osoba określona mianem charyzma-
tycznej musi spełniać szereg warun-
ków i kryteriów. To trudne. To wielka 
sztuka. I dar. Z tym trzeba się urodzić. 
To moc, którą czujemy, i którą wy-
czuwają inni. Można ją wykorzystać 
dla dobra innych, zmieniać na lepsze 
istniejący stan rzeczy, można wpro-
wadzać w życie swoje wizje, często 
idealistyczne. A jeśli myślimy o dydak-
tyce? Charyzma to dar przekazywania 
wiedzy w sposób niekonwencjonalny, 
interesujący, porywający. To umiejęt-
ność przykuwania uwagi bez zbędnej 

gestykulacji czy nadmiernej emfazy. 
To radość z pracy i dawanie radości 
innym. To budowanie mostów, a nie 
murów. To taka siła, która pobudza 
innych do pracy i daje wiarę, że przy-
swajanie danej wiedzy jest konieczne, 
przyjemne i że w przyszłości zapro-
centuje.

Oczywiście, z racji pozytywnego na-
stawienia do świata, celowo pomijam 
negatywne aspekty charyzmy, bo i ta-
kie być mogą. Cóż, każdy kij ma dwa 
końce. Myślmy jednak o pozytywach. 
Szukajmy w sobie TEGO DUCHA. 
Obudźmy w sobie SIŁĘ. Dajmy innym 
to, czego w nas szukają. 
Wszystkim wykładowcom życzę Cha-
ryzmy, która sprawi, że studenci was 
pokochają i pójdą za wami duszą i 
ciałem. A wszystkim studentom życzę 
wielu charyzmatycznych nauczycie-
li, wspaniałych wrażeń na zajęciach i 
wiele zapału do pracy.

Magdalena Kaleta-Kuzińska

Serdecznie pozdrawiam grupę BEC 
Vantage i dziękuję za pozytywne emo-
cje na zajęciach.
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Nie musi, mówił jeden z moich 
nauczycieli, pytany o możliwo-
ści praktycznego zastosowania 
teoretycznej wiedzy, jaką nam 
przekazywał. Bo przecież ma in-
formować, wskazywać drogę, ale 
podążać nią nie musi. Wręcz prze-
ciwnie, stać powinien w miejscu, 
bo sensem i celem istnienia dro-
gowskazu jest wskazywanie drogi 
innym. 
20 lat temu takie argumenty mnie 
przekonały. Teraz jednak wiem, że 
zmiany, jakie się dokonały podczas 
ostatniego dziesięciolecia, również 
w przekazywaniu wiedzy i jej wy-
korzystaniu, oznaczają konieczne 
zmiany w myśleniu między innymi 
o nauce i społecznie pożytecznym 
wykorzystaniu jej efektów.

Dlaczego o tym piszę i czym zawinił 
mi drogowskaz? Bo zaimponowali mi 
młodzi ludzie z naszego ED, którzy nie 
tylko doradzają innym, jak korzystać z 
europejskich funduszy i dobrze pisać 
wnioski, ale potrafią też sięgać po te 
fundusze dla realizacji społecznie po-
żytecznych celów. Widziałam też, jak 
świetnie radzi sobie Biuro Karier pod-
czas przygotowanych przez siebie Tar-
gów Pracy, i codziennie obserwuję, jak 
praktyczne, znakomite zastosowanie 
znajdują myśli, idee i pomysły.
Badania naukowe w wielu przypadkach 
można zastosować w gospodarce. 
WSG gospodarkę nosi w nazwie, więc 
decyzja Władz Uczelni o powołaniu 
Pełnomocnika ds. Nauki i Przedsiębior-
czości jest konsekwencją już wcześniej 
prowadzonych działań.
O tym, co łączy naukę i przedsiębior-
czość i dlaczego właśnie w WSG bę-
dziemy realizować te wciąż dla wielu 
bardzo nowatorskie pomysły, rozma-
wiałam z kanclerzem doc. Krzysztofem 
Sikorą i pełnomocnikiem rektora oraz 
kanclerza ds. nauki i przedsiębiorczo-
ści, prof. dr. hab. Romanem Dygdałą.
 
MD. Proszę o dokończenie zdania: Na-
uka to …

K.S. (Kanclerz Krzysztof Sikora): 
…odkrywanie nowych praw, kreowanie 
nowych idei i pomysłów.

R.D. (prof. Roman Dygdała): …bardzo 
żmudna, ale również fascynująca pra-
ca. Można mieć bardzo dobre idee do-
tyczące badań naukowych i można tych 
badań nie zakończyć sukcesem. 

M.D. Co rozumiemy przez „przedsię-
biorczość”?

K.S. Skuteczne działania gospodarcze, 
umiejętność osiągania celu, umiejęt-
ność odnajdywania się w określonej 

przestrzeni ekonomicznej i społecznej. 
Jednym z efektów takiego skutecznego 
działania może być, ale oczywiście nie 
musi, umiejętność utworzenia i prowa-
dzenia własnej firmy.

R.D. W mojej ocenie przedsiębiorczość 
to zapewnienie sobie środków na pro-
wadzenie badań naukowych, ale rów-
nież spożytkowanie tych badań lub ich 
części, w celu uzyskania np. nowych 
technologii, które można już bez pro-
blemu łączyć z przedsiębiorczością, o 
której wspomniał pan Kanclerz.

M.D. A co oznaczają połączone nauka i 
przedsiębiorczość?

K.S Skuteczne zastosowanie odkrytych 
idei i nowych praw.

R.D Powstanie pewnej przestrzeni, w 
której niektórzy naukowcy potrafią roz-
winąć odpowiednie badania w określo-
nej dziedzinie badań naukowych (np. 
elektronika, informatyka czy też zarzą-
dzanie turystyką), ale potrafią też połą-
czyć te badania z szeroko rozumianą 
przedsiębiorczością. Wyraźnie tu pod-
kreślam „niektórzy naukowcy”…

M.D. Wiemy, co jest celem, zatem ko-
lejne pytanie musi dotyczyć tego, jak to 
zrobić? Jakich użyć narzędzi?

K.S. Jestem przekonany, że nasze 
działania dotyczące przedsiębiorczości 
muszą obejmować trzy równoprawne 
obszary dotyczące badań naukowych, 
kształcenia studentów i generowania 
wśród pracowników oraz nauczycieli 
akademickich zachowań sprzyjających 
przedsiębiorczości. Tylko wtedy, łą-
cząc te trzy elementy mamy szanse na 
osiągnięcie celu strategicznego, czyli 
utworzenie uniwersytetu III generacji, 
nazywanego też uniwersytetem przed-

siębiorczości.
Wiedza i wykształcenie czasami nie 
wystarczą, aby odnieść sukces, muszą 
być wzbogacone o umiejętności sku-
tecznego, czyli właśnie przedsiębior-
czego działania. Przyszła kariera nie 
zawsze da się wtłoczyć w ramy kierun-
ku. Musimy więc dać studentom pewne 
uniwersalne narzędzia, które pozwolą 
im sprawnie pokierować swoim życiem 
zawodowym.
Oczywiście wymaga to zwiększonej ak-
tywności także ze strony kadry nauko-
wo-dydaktycznej. To prawda, że samo 
wskazywanie, w jakim kierunku iść, 
może nie wystarczyć.

R.D. Każdy naukowiec powinien czuć 
w sobie chęć poznawania nowych ob-
szarów w zakresie badań naukowych 
i wskazywanie mu kierunku nie jest 
najbardziej istotnym elementem w tej 
profesji. To naukowcy powinni wytyczać 
kierunki rozwoju tak nauki, jak i rozwoju 
kadr (studentów, doktorantów), mając na 
względzie to, że na naukę trzeba mieć 
odpowiednie fundusze. Natomiast poli-
tyka państwa czy danej Uczelni powin-
na zmuszać naukowców do kierowania 
swych zainteresowań w tym kierunku, 
aby prowadząc badania naukowe mogli 
zdobywać dalsze fundusze na jej rozwój 
i jednocześnie przekuwali swoją wiedzę 
w odpowiednie technologie (bardzo 
szeroko rozumiane), które prowadzą do 
przedsiębiorczości. Podkreślam jednak, 
że ta droga nie musi być bardzo prosta i 
nie musi być akceptowana przez grono 
wszystkich naukowców.

M.D. Czy to znaczy, że najpierw samo-
dzielnie trzeba sprawdzić, czy droga jest 
„przejezdna”? A co, jeśli się okaże, że 
nie? Albo, że droga jest pełna kolein?

K.S. Mamy własne instytucje, takie 
jak Biuro Karier, Biuro Projektów Eu-

Czy drogowskaz musi umieć chodzić?
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- Do tej pory nikomu jeszcze nie udało się 
uruchomić wyższych studiów dla miesz-
kańców Inowrocławia – mówiono podczas 
spotkania w Urzędzie Miasta z przedsta-
wicielami WSG w Bydgoszczy. Wiele 
wskazuje na to, że sytuacja się zmieni, 
bowiem 14 września 2006 został pod-
pisany list intencyjny, zawierający wolę 
utworzenia w Inowrocławiu inkubatora 
przedsiębiorczości oraz wspierania dzia-
łań zmierzających do utworzenia wyższej 
uczelni. Podpisali go: kanclerz WSG doc. 
Krzysztof Sikora, przedsiębiorca Adam 
Brzuszkiewicz oraz prezydent Ryszard 
Brejza i jego zastępca Wojciech Piniew-
ski. Kanclerz WSG przedstawił  ponad-
to harmonogram działań związanych z 
powołaniem w naszym mieście ośrodka 
akademickiego WSG.  
Zgodnie z założeniami harmonogramu 
już w grudniu br. rozpoczyna działalność 
filia Akademickiego Inkubatora Przedsię-
biorczości przy WSG, w której działać 
będzie informatorium, prowadzone będą 
warsztaty  i cykle spotkań z przedstawi-
cielami lokalnego biznesu, stworzona 
będzie przestrzeń biznesowa dla benefi-
cjentów. Powstaje też Punkt Informacyj-
ny Europe Direct, w którym m.in. będą  
organizowane  Europejskie Dni Kariery 
oraz działać będzie filia Młodzieżowego 
Parlamentu Europejskiego. Zamierze-
niem władz Uczelni jest także uruchomie-
nie  Inowrocławskiego Centrum Szkoleń 
i Certyfikacji, który zajmowałby się np.  
prowadzeniem kursów i szkoleń  zwią-
zanych tematycznie z potrzebami rynku 
pracy. 

W następnym etapie plan przewidu-
je powołanie 1 stycznia 2007 r. filii 
Biura Karier WSG. Do zakresu jej 
działania należeć będzie m.in. or-
ganizacja Kujawskich Targów Pracy, 
Wirtualnego Biura Karier, Akademii 
Planowania Kariery oraz  prowadze-
nie poradnictwa zawodowego. Rów-
nież w tym terminie planowane jest 
uruchomienie Uniwersytetu III wie-
ku, który rozpocząłby zajęcia już w 
lutym 2007. W tym samym miesiącu WSG 
przewiduje złożenie do MNiSW wniosku o 
uruchomienie kształcenia w Inowrocławiu 
od roku akademickiego 2007/2008.
21 września 2006r. kanclerz WSG podpi-
sał porozumienie i zawarł akt notarialny 
z właścicielem budynku po byłej Szkole 
Podstawowej nr 12 przy ulicy Poznańskiej 
w Inowrocławiu. Mieścić się tam mają nie 
tylko pomieszczenia dydaktyczne Uczelni, 
ale i inkubator przedsiębiorczości, mający 
ułatwić start zawodowy młodym ludziom z 
Inowrocławia i okolic. 
W październiku 2006r. odbyło się kolejne 
spotkanie w UM Inowrocławia. Ważnym 
punktem spotkania było podpisanie listu 
intencyjnego o współpracy   pomiędzy 
Miastem a WSG. „Mając na uwadze do-
bro lokalnej społeczności Miasta Inowro-
cław, w szczególności ludzi młodych (…) 
wyrażamy wolę nawiązania współpracy, 
a także wzajemnego wspierania reali-
zowania przedsięwzięć i projektów, wy-
wierających wpływ na efektywny rozwój 
Inowrocławia” – zgodnie zadeklarowali 
Prezydent i Kanclerz.     
 Maciej Andrzejewski
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Aropejskich, Centrum Szkoleń czy Aka-
demicki Inkubator Przedsiębiorczości, 
który w najbliższej przyszłości będzie 
jednym z kilkunastu koordynowanych 
przez WSG. Konsekwentnie tworzymy 
więc prawdziwą platformę przedsiębior-
czości. Mamy także znakomitą kadrę 
naukowo-dydaktyczną, a więc nauka i 
przedsiębiorczość będą wzajemnie się 
inspirować. 

R.D. Jak już powiedziałem wcześniej, 
muszą zaistnieć odpowiednie uwa-
runkowania, aby naukowcy zrozumieli 
do końca, że prowadzenie badań na-
ukowych prowadzących do szeroko 
rozumianej przedsiębiorczości leży w 
ich własnym interesie, jak również w 
interesie Uczelni. Jak wspomniał pan 
Kanclerz, takie uwarunkowania w WSG 
powstały i teraz tylko od naukowców 
zależy, jak prowadzone będą bada-
nia naukowe i dokąd nas zaprowadzą. 
Planujemy w roku akademickim 2006/7 
uruchomienie badań naukowych zgła-
szanych do finansowania przez WSG. 
W roku akademickim 2007/8 przewidu-
jemy uruchomienie grantów wewnętrz-
nych WSG, których zwieńczeniem po-
winien być wniosek o grant Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nato-
miast w roku 2009/10 powinniśmy pro-
wadzić badania naukowe finansowane 
przez WSG, MNiSzW oraz powinniśmy 
uczestniczyć w badaniach finansowa-
nych przez Unię Europejską. Dotyczy 
to tych dziedzin nauki, które w WSG są 
tradycyjnie silne kadrowo, jak również 
i tych, które teraz rozwijają się bardzo 
dynamicznie.
Na koniec chciałbym podzielić się jesz-
cze pewnym spostrzeżeniem dotyczą-
cym relacji nauka - przedsiębiorczość. 
W obecnej ustawie o szkolnictwie wyż-
szym mówi się, że profesor może być 
zatrudniony na dwu uczelniach, albo 
w jednej Uczelni, ale może wtedy mieć 
prawo do prowadzenia własnej firmy. 
Moim zdaniem, jak wynika z prowa-
dzonej tu dyskusji, taki zapis w usta-
wie jest nieporozumieniem. Uważam, 
że jeśli „firma profesorska” powiązana 
jest z uczelnią, na której pracuje i wy-
kłada dany profesor, prowadzenie firmy 
i „przekuwanie nauki” na technologie 
typu know-how powinno być dodatko-
wo premiowane, a nie tępione, jak to 
ma miejsce na niektórych uczelniach 
w Polsce. Przecież w tym przypadku 
rozwijamy i sprzedajemy (w różny spo-
sób) nowe technologie, a dodatkowo 
doktoranci oraz inni pracownicy uczelni 
dorabiają do niezbyt wysokich pensji. 
Pamiętajmy, że taka sieć „firm profe-
sorskich” wyprowadziła w latach 80. XX 
wieku USA z zapaści technologicznej, a 
firmy, o których mowa, miały przyznane 
specjalne ulgi od rządów stanowych i 
od rządu USA.
    

rozmawiała Małgorzata Dysarz

Azymut 
INOWROCŁAW
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W dniach 6-7 października br. 
w murach naszej Uczelni mia-
ła miejsce konferencja naukowa 
„Narody sąsiadujące w Europie. 
Wzajemne postrzeganie a tożsa-
mość narodowa w przeszłości i 
teraźniejszości”, zorganizowana 

przez WSG i Instytut Nauk Społecz-
nych Johanna Wolfganga Goethego 
we Frankfurcie n. Menem z inicjaty-
wy piszącego ten artykuł oraz doc. dr. 
Lecha Zielińskiego, kierownika Działu 
Współpracy z Zagranicą. 

Konferencja została poświęcona pro-
blematyce tożsamości narodowej, 
stereotypom etnicznym oraz świado-
mości narodowej elit intelektualnych i 
politycznych w wymiarze międzynaro-
dowym i interdyscyplinarnym. Zapre-
zentowano w szerokim zakresie wyniki 
badań z różnych ośrodków akademic-
kich w Europie, a także ukazano histo-
ryczne, kulturowe i polityczne uwarun-
kowania powstawania, funkcjonowania 
oraz zmian wzajemnego 
postrzegania narodów dzi-
siejszej Unii Europejskiej i 
narodów z nią sąsiadują-
cych. Zamierzano przy-
czynić się do lepszego 
wzajemnego zrozumienia, 
ukazania i przełamywania 
funkcjonujących stereoty-
pów. 

W konferencji wzięli udział 
przedstawiciele różnych 
dyscyplin naukowych: 
socjologowie, politolodzy, 
historycy, kulturoznaw-
cy, filozofowie, filologo-
wie z najważniejszych 
ośrodków akademickich 
w Polsce oraz z ważnych 
ośrodków zagranicznych. 
Polscy referenci wywo-
dzili się z następujących 
uczelni: Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet 
Gdański, Katolicki Uni-
wersytet Lubelski, Uni-
wersytet Zielonogórski, 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, Uniwersy-
tet Opolski, Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego, 
Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika, Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, 
Uniwersytet Śląski, Uni-
wersytet Szczeciński, 
Uniwersytet Wrocławski, 
Wyższa Szkoła Gospo-

darki, Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Wałbrzychu. Zagraniczni referenci re-
prezentowali Uniwersytet we Frank-
furcie n. Menem (Niemcy), Uniwer-
sytet w Nantes (Francja), Heidelberg 
(Niemcy), Nordost Institut w Lünebur-
gu przy Uniwersytecie w Hamburgu 
(Niemcy), Rosyjską Akademię Nauk 
w Moskwie. Tematyka referatów obej-
mowała zagadnienia: tożsamość na-
rodowa a polityczna rzeczywistość 
Europy, świadomość narodowa a 
stereotypy, narodowa identyfikacja, 
tożsamość narodowa parlamentarzy-
stów z Polski oraz innych krajów UE, 
wzajemne postrzeganie się narodów, 
stereotypy narodowe w Europie Środ-
kowo-Wschodniej (Polaków, Niemców, 
Żydów, Rosjan, Ukraińców, Słowaków, 
Czechów, Szwajcarów, Romów, Gre-
ków, Turków, Macedończyków), spo-
soby funkcjonowania współczesnych 
elit intelektualnych i politycznych w 
Europie, obrazy państw i narodów są-
siadujących ze sobą w języku i w me-

diach, tożsamość regionalna (Kaszu-
bów, Ślązaków), teoretyczne i prawne 
aspekty tożsamości narodowej w UE. 
Cechą charakterystyczną konferen-
cji było prezentowanie w większości 
nowych wyników badań, a nie tylko 
podsumowywanie już wcześniejszych 
ustaleń. Paul Djakowski, w imieniu 
grupy prof. Wagnera, przedstawił stu-
dia nad kolektywną tożsamością pol-
skich parlamentarzystów. Są to nowe 
badania nad świadomością współcze-
snych polskich elit politycznych, po 
raz pierwszy prezentowane polskiemu 
środowisku naukowemu. Podobnie 
nowatorski charakter miały ustalenia 
dr. Jarosława Jańczaka i Cezarego 
Trosiaka z UAM. 

Poznańscy badacze skoncentrowali 
się na pozahistorycznych determinan-
tach różnic i wzajemnego postrzega-
nia się Polaków i Niemców, a także na 
wzajemnym postrzeganiu 20- i 40-lat-
ków (Polaków i Niemców). Prof. Irene-

usz Krzemiński omówił 
w nowatorski sposób 
problem tożsamości na-
rodowej w kontekście 
symbolicznych obrazów 
innych i ksenofobii. Na-
tomiast prof. E. Spyro-
poulos z Heidelbergu 
przedstawił problema-
tykę stosunków między 
Grecją a jej sąsiadami. 
Kwestie te są na gruncie 
polskim ciągle jeszcze 
zbyt mało znane. O po-
szukiwaniach niemiec-
kości w sztuce niemiec-
kiej mówił prof. Patrice 
Neau z Nantes, a prof. 
A. Lipatow wzbudził 
duże zainteresowanie 
referatem o historycznej 
zmienności stereotypów 
na podstawie świado-
mości rosyjskiej w kon-
tekście postrzegania 
przez Rosjan polskości. 

To tylko niektóre tema-
ty poruszone podczas 
konferencji, której rezul-
taty zostaną opubliko-
wane w formie książko-
wej. Niemniej ważnym 
efektem konferencji są 
nawiązane kolejne kon-
takty, które będą owoco-
wać naukowymi inicjaty-
wami. 

Marek Chamot

   O TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 
I ETNICZNYCH STEREOTYPACH

K
O

N
F

E
R

E
N

C
J

E



8 9

WSG otrzymała prestiżowe wy-
różnienie w krajowym etapie 
konkursu „Europejskie Nagrody 
Przedsiębiorczości”.

Europejskie Nagrody 
Przedsiębiorczości

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 
(the European Enterprise Awards) usta-
nowione zostały przez wiceprzewodni-
czącego Komisji Europejskiej Güntera 
Verheugena i honorują wyróżniające się 
inicjatywy, wspierające przedsiębiorczość 
na poziomie regionalnym. Projekt konkur-
su powstał w Komisji Europejskiej z ini-
cjatywy prezydencji brytyjskiej i oficjalnie 
ogłoszony został w końcu 2005 r. Nagro-
dy honorują najlepsze przykłady polityki 
i praktyk w zakresie przedsiębiorczości, 
zwiększanie świadomości o roli, jaką 
odgrywają przedsiębiorcy w 
społeczeństwie, zachęcanie 
i inspirowanie potencjalnych 
przedsiębiorców. Przyznawa-
ne są w pięciu kategoriach:
• Nagroda za pionierskie 
działania w duchu przedsię-
biorczości (Entrepreneurial 
Trailblazer Award),
• Nagroda za wspieranie 
przedsiębiorstw (Enterprise 
Support Award),
• Nagroda za ograniczanie 
biurokracji (Red Tape Reduc-
tion Award),
• Nagroda za inwestowanie w kapitał ludz-
ki (Investment in People Award),
• Nagroda za odpowiedzialną przedsię-
biorczość (Responsible Entrepreneurship 
Award).
Wszystkie projekty pretendujące do Eu-
ropejskich Nagród Przedsiębiorczości 
podlegają ocenie według czterech klu-
czowych kryteriów: oryginalność i wyko-
nalność, wpływ na lokalną gospodarkę, 
poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi 
podmiotami oraz uniwersalność projektu 
w celu zastosowania go w innych regio-
nach Europy.

Nasza droga do nagrody

Wyścig do ogólnopolskiego finału nie 
należał wcale do łatwych. Najpierw były 
wspólne pomysły i działania związane z 
realizacją projektu pt. „Bydgoskie Forum 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Zasobów 
Ludzkich”, następnie kolejne fazy kon-
kursu. Na poziomie regionalnym projekt 
uzyskał rekomendację Zarządu Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki 
temu znalazł się w etapie ogólnopolskim, 
w którym projekty zostały poddane ocenie 

Zespołu Kwalifikacyjnego, składającego 
się z przedstawicieli: organizacji samo-
rządu terytorialnego, reprezentowanych 
w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, organizacji przedsiębior-
ców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości, uczelni wyższych. Wkrótce 
nadeszła wiadomość z Ministerstwa Go-
spodarki w Warszawie, że jesteśmy w 
gronie czterech laureatów. Uroczystość 
wręczenia nagród laureatom krajowej 
edycji Konkursu Europejskie Nagrody 
Przedsiębiorczości odbyła się 20 wrze-
śnia br. w Warszawie. Nagrodą uhonoro-
wano projekty: „Uratować Miasto - Świd-
nica od stanu zapaści do dynamicznego 
rozwoju” (Świdnica), „Panorama Rynku 
Pracy – Gazeta Regionalna” (Kwidzyn), 
„Utworzenie Programu Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego dla Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego”(Szczecinek) 
oraz naszą bydgoską inicjatywę. WSG 

zostało nagrodzone za działania podjęte 
w celu ulepszania kształcenia i szkolenia 
z zakresu przedsiębiorczości, wzmacnia-
jące powiązania między biznesem a sys-
temem edukacyjnym. Projekty ze Świdni-
cy i Szczecina będą walczyć w Brukseli 
o główną nagrodę w europejskim etapie 
konkursu European Enterprise Awards.

Partnerstwo, czyli każda ze stron 
robi to, co potrafi najlepiej

„Bydgoskie Forum Przedsiębiorczości i 
Rozwoju Zasobów Ludzkich” to innowa-
cyjny projekt oparty na współpracy. Po-
wstał on w ramach partnerstwa Miasta 
Bydgoszczy i Wyższej Szkoły Gospodar-
ki w Bydgoszczy, (a właściwie jeszcze 
wtedy Wyższej Pomorskiej Szkoły Tury-
styki i Hotelarstwa) zawartego w dniu 19 
stycznia 2004 r. Wsparcia jednostkom 
WSG udzieliły następujące jednostki or-
ganizacyjne Urzędu Miasta Bydgoszczy: 
Wydział Inicjatyw Europejskich, Wydział 
Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji, 
Wydział Kultury i Promocji Miasta, Biuro 
Kongresów i Konferencji oraz Miejska 
Pracownia Urbanistyczna. Dodatkowo 

jednym z kluczowych czynników 
sukcesu Forum była współpraca z 
innymi organizacjami i instytucjami 
regionu zajmującymi się problema-
tyką przedsiębiorczości oraz dzia-
łalnością informacyjno-doradczą 
w regionie. Jednocześnie projekt 
stanowił platformę współdziałania i 
wymiany doświadczeń przez orga-
nizacje pozarządowe.

W skrócie o Forum

Forum stanowi propozycję ciekawej 
i nowoczesnej formy pozyskiwania 
wiedzy i, co ważniejsze, praktycz-
nych aspektów jej zastosowania. 
Wspiera adaptację przedsiębiorstw 
i pracowników do zachodzących 
zmian strukturalnych, technicznych, 
technologicznych, ekonomicznych, orga-

nizacyjnych, społecznych 
i kulturowych. W ramach 
Forum Przedsiębiorczo-
ści w latach 2004-2005 
zorganizowano: 23 kon-
ferencje i seminaria, 34 
szkolenia i warsztaty, 
28 spotkań otwartych, 5 
imprez targowych oraz 
konkurs. Do dyspozycji 
mieszkańców regionu 
otwarto również dwa sta-
łe punkty informacyjno-
-doradcze. Współpraca 
w ramach Forum to inny-

mi słowy udrożnienie kanałów przepływu 
informacji pomiędzy partnerami, proces 
konsultacji, wspólne podejmowanie decy-
zji, inicjowanie nowych działań, absorpcja 
zewnętrznych środków finansowania ini-
cjatyw rozwojowych, wykorzystanie przy-
kładów najlepszych praktyk europejskich. 

Forum działa dalej

Działania podejmowane w ubiegłych la-
tach w ramach Forum kontynuowane będą 
poprzez promowanie nowoczesnych form 
zdobywania doświadczenia zawodowego 
w kraju i za granicą, kreowanie postaw 
proeuropejskich, tworzenie warunków dla 
mobilności pracowników, promocję mia-
sta i regionu jako przyjaznych przedsię-
biorczości, tworzenie płaszczyzny wymia-
ny doświadczeń między pracodawcami a 
przyszłymi pracownikami oraz instytucja-
mi edukacyjnymi, umożliwienie korelacji 
programów nauczania na wszystkich po-
ziomach i formach kształcenia z potrze-
bami pracodawców i rynku pracy.

Marta Ślężak
Paweł Hryncewicz
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 Na uczelniach powstaje wiedza, nowe 
technologie, produkty i rozwiązania orga-
nizacyjne, których poszukują konkuren-
cyjne firmy na globalnych i lokalnych ryn-
kach. Studenci często chcą sprawdzić, jak 
będzie się sprzedawał opracowany przez 
nich produkt, dlatego postanowili utwo-
rzyć w WSG Studenckie Koło Naukowe 
Innowacji i Przedsiębiorczości „Start-up”.
Działanie w Kole ma ułatwiać start zawo-
dowy, pogłębiać wiedzę i umiejętności, 
stwarzać warunki do realizacji studenc-
kich pomysłów, umożliwiać rozwinięcie 
zainteresowań i umiejętności. 
Do podstawowych celów Koła można za-
liczyć:

- udział w polskich i europejskich przed-
sięwzięciach innowacyjnych,

- prowadzenie działalności naukowej z 

tematyki przedsiębiorczości i innowa-
cyjności, 

- aktywne poszukiwanie źródeł finan-
sowania przedsiębiorczych działań 
studentów,

- prowadzenie edukacji ekonomicznej, 
a w szczególności spotkań, odczytów, 
prelekcji dotyczących problematyki 
prowadzenia działalności gospodar-
czej, samozatrudnienia, istoty przed-
siębiorczości oraz zarządzania małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami, 

- nabywanie umiejętności przygotowy-
wania projektów oraz pisania biznes 
planów i studiów wykonalności.

Członkowie ściśle współpracują z instytu-
cjami okołobiznesowymi takimi jak: Aka-
demicki Inkubator Przedsiębiorczości czy 

SF BCC, dzięki czemu mogą brać udział 
w imprezach i konkursach przez te pod-
mioty organizowanych. Jednak mają i 
swoje pomysły. W najbliższym czasie pla-
nowane jest uruchomienie Studenckiego 
Katalogu Firm - bazy danych młodych 
przedsiębiorców z naszego regionu, za-
wierającego pełną ofertę ich działalności. 
W dalszych planach jest m.in. powołanie 
do życia Bydgoskiej Szkoły Giełdowej 
oraz utworzenie strony internetowej dla 
każdego początkującego przedsiębior-
cy. Zapraszamy wszystkich studentów, 
chcących budować społeczeństwo ludzi 
przedsiębiorczych, do aktywnego udziału 
w naszej organizacji. Spotkania odbywają 
się w każdy czwartek o godz. 17:00 w bu-
dynku H, pokój H7.

MB

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 
         LEŻY W STUDENCKIEJ NATURZE 

W dniach 13-17 listopada 2006 na trzech 
największych bydgoskich uczelniach - 
WSG, UTP i UKW oraz w Urzędzie Wo-
jewódzkim odbył się Bydgoski Festiwal 
Przedsiębiorczości, organizowany przez 
Bydgoskie Studenckie Forum Business 
Centre Club. W jego programie znala-
zło się kilkadziesiąt wystąpień i debat 
dotyczących prowadzenia działalności 
gospodarczej, podczas których studenci 
wymieniali poglądy z przedstawicielami 
firm, władz publicznych, mediów i insty-
tucji. „Jest to pierwszy tego typu pro-
jekt w naszym mieście, w który zostało 
zaangażowane tak liczne środowisko 
biznesowe naszego miasta. Codziennie 
festiwal odwiedzało kilkuset studentów 
– frekwencja znacznie przekroczyła na-

sze oczekiwania” – mówił Marcin Cikor-
ski, przewodniczący SF BCC w Regionie 
Bydgoskim. 
Podczas trzeciego dnia festiwalu, kiedy 
gospodarzem wydarzenia była Wyższa 
Szkoła Gospodarki, frekwencja była tak 
duża, że niektórzy uczestnicy wysłuchi-
wali wystąpień na stojąco. Wśród prele-
gentów byli m.in.: Witold Frydrych, dy-
rektor Commercial Union, Henryk Łepek, 
prezes Zarządu Żeglugi Bydgoskiej oraz 
Krzysztof Arkuszewski, prezes BFPK. Do 
najciekawszych, zdaniem studentów, wy-
stąpień zaliczyć należy również prelekcje 
Krzysztofa Mateli, prezesa EGB Invest-
ments na temat „Jak osiągnąć sukces w 
biznesie w wieku 20 lat”.
Młodzi uczestnicy Festiwalu wzięli po-
nadto udział w imprezie klubowej, pod-
czas której mogli przekonać się, jak waż-
ną rolę w nowoczesnym biznesie pełnią 
nieformalne kontakty. 

Mariusz Barczak

BYDGOSKI FESTIWAL 

   PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
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 Od listopada br. na WSG funkcjonuje Studencka Strefa Biznesowa. 
W jej skład weszły Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Studenckie Koło Naukowe Innowacji 

i Przedsiębiorczości, Biuro Karier i Studenckie Forum Business Centre Club.
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Idea Akademickich Inkubatorów Przed-
siębiorczości pojawiła się ponad dwa lata 
temu. Chciano stworzyć sieć AIP wspie-
rającą młode osoby przy zakładaniu i pro-
wadzeniu firm w naszym kraju. Dziś AIP 
to największa w tej części Europy sieć 
20 Akademickich Inkubatorów Przedsię-
biorczości, w których działa ponad 160 
firm prowadzonych przez młodych ludzi. 
Większość z nich odnosi już sukcesy na 
rynku. Od 21 kwietnia 2005r. szansę na 
zrealizowanie marzeń biznesowych mają 
także młodzi z Bydgoszczy dzięki istnie-
niu AIP przy Wyższej Szkole Gospodarki.
Młoda osoba w AIP może w najprostszy, 
najtańszy oraz najmniej ryzykowny w Pol-
sce sposób zacząć prowadzić własną fir-
mę. Działając, w pierwszym okresie jako 
pion AIP, młody przedsiębiorca nie zakła-
da od razu własnej działalności gospodar-
czej, nie przechodzi zawiłych procedur, 
nie ponosi kosztów rejestracyjnych, skła-
dek ZUS, itp., dzięki czemu maksymalnie 
ogranicza koszty, ryzyko oraz czas. 

Jedną z inicjatyw, jakie podejmuje AIP, 
jest Konkurs na Biznesplany, którego III 
edycja ma właśnie miejsce. Celem Kon-
kursu jest umożliwienie autorom naj-
lepszych pomysłów na biznes założe-
nia firmy w Akademickich Inkubatorach 
Przedsiębiorczości poprzez zaoferowanie 
im kompletnego wachlarza narzędzi po-
trzebnych do realizacji własnych marzeń. 
Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, 
które nie ukończyły 30 roku życia. Należy 
spisać swój pomysł na biznes na mak-
symalnie 3 stronach formatu A4 i wraz z 
wypełnionym szablonem dostępnym na 
stronie www.biznesplany.pl przesłać do 
15 grudnia 2006r na adres konkurs@biz-
nesplany.pl. Nagrodami w Konkursie są 

m.in. mobilne biuro BRE Banku (notebo-
ok, telefon, Internet bezprzewodowy), in-
dywidualne konsultacje Zbigniewa Niem-
czyckiego - prezesa Curtis oraz wspólny 
lot śmigłowcem, konsultacje ekspertów 

Ernst&Young i udział w szkoleniach, 
nagrody rzeczowe i stypendia finan-
sowe na otworzenie własnej firmy, 
ufundowane przez partnerów AIP. 

Justyna Kuczyńska

KILKA SŁÓW O SF BCC
Studenckie Forum BCC powstało w 2001 roku, by kreować postawy przedsiębiorcze wśród studentów. Powstało wówczas 12 
regionów SF BCC w całym kraju. W kolejnych latach struktura Forum została zmieniona i uzupełniona o nowe duże ośrodki aka-
demickie, w tym m.in. Bydgoszcz, gdzie 21 kwietnia br. odbyła się inauguracja SF BCC przy WSG.
W ciągu kilku lat działalności studenci przeprowadzili szereg inicjatyw, mających na celu głównie szerzenie idei przedsiębior-
czości wśród młodych ludzi. Do najbardziej znanych należą: Festiwal Przedsiębiorczości BOSS, społeczna akcja informacyjna 
Przedsiębiorczość na maturę, konkurs Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz jedna z największych inicjatyw ostatnich lat 
– Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

MB

AKADEMICKI INKUBATOR 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Kanclerz WSG Krzysztof Sikora, w towarzystwie  Piotra Terleckiego (prezesa Izby Przemysłowo-Handlo-
wej woj. Kujawsko-Pomorskiego) oraz Mariusza Niezgódzkiego (SF BCC) podczas inauguracji BFP

Radosław Ratajczak (Dyrektor AIP) podczas BFP opowiada o możliwościach założenia 
własnej firmy w AIP przy WSG
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 Infrastruktura liniowa transpor-
tu drogowego wraz z komunikacją 
miejską to miejsca, gdzie statystyki 
odnotowują najwięcej wypadków. 
Co dziesiątą ofiarą jest rowerzysta. 
W okresach wakacyjnych wraz z 
upalnym latem liczba rowerzystów 

na drogach wzrasta piętnastokrotnie, sta-
nowiąc 20% ogółu podróży.
 Problem jest znany w kręgach 
fachowców, ale upolityczniony wraca 
jako „obiecanka”, by zaraz po wyborach 
zniknąć. Znają go mieszkańcy Miedzynia, 
Piasków, Lęgowa czy Fordonu. Kraje UE, 
na których chcemy się wzorować, mają 
od kilkunastu lat wzorową infrastrukturę 
rowerową: asfaltowe, a nie brukowane, 
ścieżki rowerowe w miastach, a udział 
podróży rowerowych w ogólnym ruchu 
osobowym wynosi ponad 30% (Holan-
dia, Szwecja). Do Polski przybywa coraz 
większa rzesza turystów rowerowych, 
zwiedzających nie tylko Warmię i Ma-
zury, lecz także góry. 
Ile jest w Bydgoszczy ścieżek ro-
werowych? Zarząd Dróg Miejskich i 
Komunikacji Publicznej przez kilka-
naście lat wybudował 37 km ście-
żek. Z tej liczby tylko 19 km stanowią 
ścieżki o powierzchni bitumicznej. 
Spośród 32 odcinków wskazanych 
przez ZDM jako ścieżki rowerowe 
żaden nie przekracza 3 km i żaden 
nie spełnia podstawowego kryte-
rium unijnego (kompletny ciąg na-
wierzchni czerwonej – bitumicznej). 
Stopień opanowania inżynierii ruchu 
drogowego można ocenić podobnie, 
przejeżdżając przez ulicę Kamien-
ną. Zniecierpliwieni rowerzyści po 5 
minut i więcej czekają na przejazd i 
klną pomysły zza biurka bydgoskich 
drogowców. Powstaje pytanie: po co 
ci panowie jeżdżą za granicę za pie-
niądze podatników? I drugie: dlacze-
go nikt dotąd nie rozliczył ich z tych 
zagranicznych wojaży? W Holandii 
regularnie korzysta z roweru 68,5% 
mieszkańców, a statystyczny Holen-
der przejeżdża rocznie 1019 km. 
 Na zaproszenie niżej pod-
pisanego 8 marca 2006 r. przybył do 
Bydgoszczy Antoni Szczyt, wicedyrektor 
wydziału w Urzędzie Miasta Gdańska z 
prelekcją multimedialną na temat osią-
gnięć Gdańska w zakresie infrastruktury 
rowerowej. Wówczas okazało się, jak da-
lece Bydgoszcz jest opóźniona. Gdański 
projekt ścieżek rowerowych zakładał, że: 
1. Musi istnieć sieć ścieżek, które łączą 
różne cele podróży
2. Muszą być wybudowane zarówno trasy 
główne, jak i poboczne osiedlowe

3. Wszystkie ścieżki muszą się ze sobą 
łączyć
4. Powinny powstać parkingi dla rowerów 
w szkołach i na przystankach
5. Należy uruchomić wypożyczalnie ro-
werów
6. Trzeba przyjąć, że wybudowanie 1 km 
ścieżki rowerowej o poziomie europejskim 
kosztuje od 300 do 900 tys. zł. 

 Gdańsk realizuje te założenia 
z powodzeniem, dla Bydgoszczy jest to 
niełatwe. Trudno porównywać Bydgoszcz 
do Amsterdamu, trudno porównywać do 
Gdańska. A co z Toruniem? Otóż okazuje 
się, że do Torunia też za daleko. 
 W prasie od lat ukazują się 
publikacje na temat roli roweru w syste-
mie komunikacyjnym miasta. W artykule 
„Rikszą po miliony” z dnia 26 lutego br. 
„Newsweek” pisze: „Polacy właśnie wy-
sadzają z siodełka brytyjskich ryksiarzy”. 

„Puls biznesu” w czerwcowym dodatku 
„Jednoślad i dusza” podaje przykłady 
stylu życia, mając na myśli pasjonatów 
starych rowerów. Wydawane są liczne 
przewodniki, jak: „Szlak rowerowy Toruń 
– Bydgoszcz” czy „Toruń – Włocławek”. 
W turystyce rowerowej coś się dzieje, 
natomiast w komunikacji rowerowej w 
Bydgoszczy… nie! Tymczasem w mieście 
bez niezależnej komunikacji logistycznej 
roweru z tramwajem, czy pociągiem nie 

będzie rozwoju agroturystyki, nie rozwinie 
się infrastruktura aglomeracji toruńsko-
-bydgoskiej. Przecież 30% kosztów utrzy-
mania w mieście to transport. Ludzie nie 
mają tych pieniędzy. Wędrówki do Vater-
landu po przechodzony samochód mamy 
już za sobą. Koszty paliwa będą zwyżko-
wać. Nie warto wracać do oczywistych 
dowodów wpływu spalin na zdrowie czło-
wieka. Jako prezes Polskiego Klubu Eko-
logicznego w Bydgoszczy otrzymywałem 
obfitą dokumentację z kraju i zagranicy o 
wpływie na zdrowie człowieka tzn. kon-
gestii motoryzacyjnej oraz o deformacji 
ekosystemów. W tym czasie rodził się w 
Europie program Euro Velo. Odbywał się 
Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro. Zbliżała 
się konfrontacja między światowym lobby 
paliwowo-motoryzacyjnym a niezależny-
mi organizacjami z reguły proekologicz-
nymi – dziś nazywanymi NGO dla zmy-
lenia niezorientowanych, tych, którzy nie 
kojarzą zjawisk globalizacyjnych. 
 Dziś optymistycznie można 
stwierdzić, że podstawowe cele ruchów 
ekologicznych zostały osiągnięte. Do 
mieszkańców Ziemi dotarła wiedza o 
efekcie cieplarnianym, zmodyfikowanej 
i niepełnowartościowej żywności oraz 
o problemach z gwałtownym wzrostem 

motoryzacji. Nie dotarł tylko jeden 
– problem infrastruktury transportu 
ekologicznego, którego głównym 
przedmiotem jest pojazd poruszany 
siłą mięśni i energii człowieka, czyli 
problem rowerowy.
 Władzom UE jest on znany, 
czego dowodem są liczne publika-
cje nawiązujące do programu Euro 
Velo.  Większość polityków 
zachodnich, w przeciwieństwie do 
polskich, nie wstydzi się jeździć do 
pracy rowerem. Prezydent USA 
Bush na rowerze obok Lance’a Arm-
stronga brzmi dla nas jak propagan-
dowy fotomontaż. Nie nadążamy 
ani za USA, ani za UE. Bydgoszcz 
miała być centrum produkcji i agro-
turystyki rowerowej. Nawet wypoży-
czalnia rowerów była w Myślęcinku. 
Cóż z tego, jeżeli dziś, chcąc zdążyć 
na autobus lub pociąg, musimy ko-
rzystać z taksówki, bo na dworcach 
nie ma miejsca na składowanie ro-
werów…
 Formułując ideę Studenckie-
go Koła Naukowego Logistyki i 
Transportu mieliśmy na względzie 
system transportu, a nie preferen-
cje propagandowe dla modnych 

pojazdów. Dlatego jedną z sekcji Koła 
jest sekcja rowerowa, której przewodzi 
Grzegorz Lewandowski. Sekcja ma cie-
kawe plany, chce jednoczyć entuzjastów 
roweru i transportu rowerowego. Jest ich 
w Bydgoszczy bardzo wielu. Na razie są 
niewidoczni, ale z nami mają szansę. 
Przyszłość pokaże, czy ją wykorzystamy 
wszyscy we wspólnym interesie – podno-
szenia jakości życia.
   Karol Musolf

ŚCIEŻKI ROWEROWE
      realny problem gospodarczy
           czy dyżurny temat kampanii samorządowej
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Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne 
powstało w 2005 roku z inicjatywy ak-
tywnej grupy artystów plastyków, człon-
ków bydgoskiej delegatury Polskiego 
Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej, 
którego statut i struktury organizacyjne 
nie pozwalały na dalsze, skuteczne roz-
wijanie działalności. Proces tej swoistej 
reformy przyspieszyła nowa ustawa „o 
pożytku publicznym i wolontariacie”. 
Zaproponowane w niej rozwiązania 
miały ostateczny wpływ na kształt no-
wej na bydgoskim „rynku kulturalnym” 
organizacji artystycznej. 
Celem BSA jest integrowanie działań 
wszystkich środowisk twórczych na 
rzecz edukacji artystycznej i wycho-
wania estetycznego społeczeństwa. 
Stowarzyszenie zrzesza twórców, kry-
tyków i teoretyków muzyki, literatury i 
sztuk wizualnych oraz inne osoby i or-
ganizacje zainteresowane tworzeniem, 
prezentowaniem i promocją wartościo-
wych idei i faktów artystycznych. 
Niezwykle ważnym zadaniem jest 
organizowanie ruchu umysłowego, 
służącego kształceniu zdolności do 
pracy twórczej oraz uspołecznianiu 
kultury poprzez wymianę doświad-
czeń i myśli naukowej we współpracy 
krajowej i zagranicznej, a także wspo-
maganie systemu edukacji w zakre-
sie profesjonalnego kształcenia arty-
stycznego i społecznego wychowania 
estetycznego.
Bydgoskie Stowarzyszenie Artystycz-
ne ma prawo opiniować i wnioskować 
w sprawach dotyczących ochrony dóbr 
kulturalnych i dziedzictwa narodowe-
go oraz warunków rozwoju kultury w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ma ponad-
to statutowy obowiązek umacniania 
społecznej pozycji wszystkich twórców 
oraz ochrony swobodnego rozwoju ich 
twórczości w kraju i za granicą.
W obszarze działalności stowarzysze-
nia znajduje się wiele środowisk, a 
interdyscyplinarność działań pozwala 
w pełni wykorzystywać potencjał twór-
czy i intelektualny członków BSA oraz 
umożliwia docieranie z ofertami do róż-
norodnego odbiorcy. 
Stowarzyszenie podejmuje wspólne 
działania oraz wspiera indywidualną 
działalność artystyczną swoich człon-
ków i twórców współpracujących. 
Przykładem może być Rejs, realizo-
wane na przestrzeni kilku miesięcy i 
w różnych miejscach regionu oraz za 
granicą interdyscyplinarne przedsię-
wzięcie artystyczne mające charakter 
festiwalu sztuk, w którym corocznie 

bierze wielu ar-
tystów polskich i 
zagranicznych.
BSA prowadzi 
działalność arty-
styczno-eduka-
cyjną w dużych 
ag lomerac jach 
miejskich, małych 
m i a s t e c z k a c h 
i w środowisku 
wiejskim, pra-
cując z dziećmi, 
młodzieżą i do-
rosłymi, którzy z 
różnych przyczyn 
mają ograniczony 
dostęp do dóbr 
kultury. W tym 
miejscu wymienić 
trzeba organizo-
wane dla dzieci i 
młodzieży Warsz-
taty Plastyczno-
-Ekologiczne Ars 
Habitat i Kolo-
rowe wakacje z 
bohaterami na-
szej wyobraźni 
oraz warsztaty i 
prezentacje ar-
tystyczne w róż-
nych miejscowo-
ściach regionu. 
W więzieniach i 
w środowiskach 
zagrożonych pa-
tologią społecz-
ną BSA realizuje  
- we współpracy 
m.in. z WSG - ob-
szerny, całorocz-
ny program artystyczno-edukacyjny 
Harmonia sztuki, harmonia świata, 
którego celem jest wspieranie działal-
ności resocjalizacyjnej w zakładach 
penitencjarnych województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Program obej-
muje: Warsztaty artystyczno-eduka-
cyjne Wyspy Wyobraźni, Więzienne 
Warsztaty Artystyczne Potulice 2006 
oraz 15. Ogólnopolski Konkurs Twór-
czości Więziennej Bydgoszcz 2006. 
Program wieńczy seminarium po-
święcone działalności kulturalnej w 
środowisku więziennym oraz cykl 
prezentacji twórczości więziennej, 
które w grudniu 2006 roku i stycz-
niu 2007 roku odbędą się w Wyższej 
Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, 
Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjo-
nalnej WOK w Bydgoszczy oraz w 

Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle 
nad Notecią. 
BSA dąży do tworzenia w Bydgosz-
czy aktywnego i znaczącego w kra-
ju ośrodka inicjowania, prezentacji, 
konfrontacji i promocji działań arty-
stycznych i edukacyjno-artystycz-
nych twórców z kraju i zagranicy. Nie-
dawno podjęło współpracę z Wyższą 
Szkołą Gospodarki, która wystąpiła z 
cenną inicjatywą utworzenia na tere-
nie uczelni Akademickiej Przestrzeni 
Kulturalnej, dostępnej także całemu 
bydgoskiemu środowisku kultural-
nemu. Ta inicjatywa oraz aktywne i 
kreatywne środowisko studenckie 
pozwalają wreszcie mieć uzasadnio-
ną nadzieję na realizację wizji „Kultu-
ralnej Bydgoszczy”. 

Henryk Narewski
Prezes BSA
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  Wydarzeniem kulturalnym 
ostatniej jesieni był IV Bydgo-
ski Festiwal Jazzowy, impre-
za o imponującym 
poziomie i wymia-
rze artystycznym. 

Jej organizator - Sto-
warzyszenie Jazzowe 
Eljazz - ma w swym 
dorobku wiele innych 
cennych inicjatyw mu-
zycznych, m.in. Eu-
ropejskie Spotkania 

Jazzowe „European Jazz 
Meetings”. 
Stowarzyszenie Eljazz 
działa od 1999 roku i jest 
nieodłącznie związane z 
jego założycielem i preze-
sem Józefem Eliaszem, 
wybitnym muzykiem, któ-
rego kariera rozpoczęła 
się w latach 70. XX w. od 
współpracy z legendarnym 
klubem studenckim Be-
anus. W 1978 roku na ju-
bileuszowym XV Festiwalu 
Jazz Nad Odrą został wy-
różniony jako instrumen-
talista – perkusista wraz z 
tak wybitnymi muzykami 
jak Krzysztof Ścierański, 
Krzesimir Dębski i Piotr 
Baron. Współpracował na-
stępnie z orkiestrą Zbignie-
wa Górnego, najlepszym 
zespołem jazzowo-rozryw-
kowym lat 70. i 80. ubie-
głego wieku. Po pobycie w 
Stanach Zjednoczonych, 
gdzie zdobywał doświad-
czenie jazzowe, otrzymał 
główną nagrodę na festi-
walu FAMA w Świnoujściu. 
W 1994 r. wszedł jako perkusista w 
skład legendarnego dziś Los Angeles 
Trio z liderem, wybitnym polskim pia-
nistą jazzowym Bogdanem Hołownią i 
kontrabasistą Andrzejem Gulczyńskim. 
W tym samym roku zorganizował pierw-
szy w Bydgoszczy i jeden z pierwszych 
w kraju klub jazzowy ELJAZZ. To wtedy 
powstały pierwsze stałe cykle muzycz-
ne – środowe „jam session” z udziałem 
bydgoskich muzyków, niedzielne „ta-
lent show”, czyli prezentacje niezawo-
dowych wokalistów i instrumentalistów 
w repertuarze standardów jazzowych, 
Zaduszki Bluesowe i Zaduszki Jaz-
zowe, Jazz na świecie w Świeciu nad 
Wisłą, Piknik Jazzowy Jazz na Brdzie. 
W roku 1999 zainaugurowano cykl kon-
certów Europejskie Spotkania Jazzo-
we z udziałem polskich i europejskich 
jazzmanów. Cykl ten z czasem prze-
kształcił się w Bydgoski Festiwal Jaz-
zowy, coroczną, wielodniową imprezę 
z szeregiem koncertów gwiazd muzyki 
jazzowej.

W 1999 r. Józef Eliasz utworzył kolej-
ną swoją orkiestrę - ELJAZZ Big Band, 
który już w tym samym roku zdobył 
główną nagrodę na ogólnopolskim Big 
Band Festiwalu. Wokół klubu i big ban-
du skupiło się środowisko zaprzyjaź-
nionych jazzmanów i jazz fanów. Stąd 
już tylko krok do powstania Stowarzy-
szenia Jazzowego ELJAZZ. 
Stowarzyszenie stawia sobie za cel 
działalność promocyjną, integrację i 
zaistnienie bydgoskiego środowiska 
jazzowego w jak najszerszych krę-
gach społecznych, prezentacje mu-
zyki jazzowej o najwyższym poziomie 
artystycznym. Od początku stara się 
zaprezentować szerokiej publiczności i 
rzeszom fanów jazzu w Bydgoszczy i 
regionie to, co w muzyce jazzowej pol-
skiej i światowej najlepsze. 
W 2000 roku odbyły się pierwsze Euro-
pejskie Spotkania Jazzowe „European 
Jazz Meetings” z udziałem austriackiej 
supergrupy jazzowej WORRY LATER, 
Big Bandu ELJAZZ i legendy polskiego 
jazzu, wybitnego saksofonisty Jana Pta-

szyna Wróblewskiego. Na drugie „Eu-
ropejskie Spotkania Jazzowe” w 2001 
roku przybyła międzynarodowa grupa 
Monty Waters and Titus Waldenfels se-

xtet, którego gwiazdami są 
bez wątpienia amerykań-
ski (aktualnie stale miesz-
kający w Niemczech) sak-
sofonista i wokalista Monty 
Waters, oraz niemiecki gi-
tarzysta Titus Waldenfels. 
Jak poprzednio z gośćmi 
z zagranicy wystąpił EL-
JAZZ Big Band, którego 
gwiazdą tym razem był 
wybitny polski saksofo-
nista Adam Wendt. Trze-
cie „Spotkania”, również 
w 2001 roku, odbyły się 
z udziałem gości z USA i 
Austrii, takich jak Oliver 
Kent, Marc Abrams, Chri-
stian Salfeliner, Johannes 
Enders. Polski jazz na tym 
spotkaniu reprezentowa-
ła formacja znakomitego 
bydgoskiego kontrabasi-
sty Grzegorza Nadolnego 
Acoustic Jazz Toples. 
- Prezentacja wykonaw-
ców oraz muzyki jazzowej 
na najwyższym poziomie 
pozwala pozyskiwać dla 
tej sfery kultury muzycznej 
coraz szersze grono mi-
łośników, ale i także osób 
i instytucji wspierających 
nasze działania – mówi Jó-
zef Eliasz. – Mam na myśli 
współdziałanie z Wyższą 
Szkołą Gospodarki, Klu-
bem MÓZG, Bydgoską 
Akademią Muzyczną, Miej-
skim Ośrodkiem Kultury i 
rockową agencją impresa-
ryjną Kuźnia. 

Na XXXI Międzynarodowym Festiwalu 
Jazzu Tradycyjnego – ZŁOTA TARKA, 
w 2001 roku orkiestra Józefa Eliasza 
ELJAZZ BIG BAND odniosła kolej-
ny wielki sukces zdobywając po raz 
pierwszy w historii Bydgoszczy głów-
ną nagrodę Festiwalowego Konkursu 
- ZŁOTĄ TARKĘ. Ten wielki sukces 
bydgoskiego środowiska jazzowego 
jest ukoronowaniem wieloletniej pracy 
muzyków.
W roku 2003 Stowarzyszenie Eljazz 
zorganizowało, wspólnie z Bydgoską 
Akademią Muzyczną oraz Miejskim 
Ośrodkiem Kultury, I Bydgoski Festi-
wal Jazzowy „Bydgoszcz Jazz Festi-
val”. W ciągu trzech dni odbyły się trzy 
znakomite koncerty z udziałem takich 
gwiazd, jak: Krzysztof Popek Kwintet, 
Krzysztof Herdzin, Cezary Konrad, 
Zbigniew Wegehaupt trio, Krzysztof 
Ścierański, Bogdan Hołownia, Ewa 
Uryga, Andrzej Zubek, Włodzimierz 
Nahorny z Capellą Bydgostiensis, To-
masz Stańko Quartet.

ELJAZZ
N

A
S

Z
 
R

E
G

I
O

N

Józef Eliasz - instrumentalista perkusista

Los Angeles Trio
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Znakomite koncerty, pełne sale koncer-
towe, bardzo wysoki poziom artystycz-
ny, gwiazdy pierwszej wielkości oraz 
sprawna organizacja potwierdziły po-
trzebę wprowadzenia „Bydgoszcz Jazz 
Festival” na stałe do kalendarza pierw-
szoplanowych imprez kulturalnych w 
regionie. II „Bydgoszcz Jazz Festival” 
trwał już siedem dni, które wypełnili: 
ALL FOSTER quartet, Kwartet Mariusza 
Bogdanowicza, Jazz Big Band – 75 (Pa-
łac Młodzieży) wspólnie z wykładowca-
mi Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
pod dyrekcją prof. Andrzeja Zubka, ze-
spół Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza 
z Wojciechem Karolakiem, Andrzejem 
Dąbrowskim, Januszem Kozłowskim i 
Przemysławem Dyakowskim, trio Dawi-
da Dorużki (Czechy), Big Band ELJAZZ 
pod dyrekcją Józefa Eliasza, BILLY 
HARPER quintet. 
Kolejny, III „Bydgoszcz Jazz Festival”, 
tym razem czterodniowy, ponownie 
zaskoczył formułą i jakością. W ciągu 
czterech festiwalowych dni odbyło się 
pięć znakomitych imprez i koncertów, 
z których szczególnie należy wyróż-
nić koncert Urszuli Dudziak w Teatrze 
Polskim w Bydgoszczy oraz quartet 
Vincenta Herringa w sali Filharmonii 
Pomorskiej. Nie sposób także nie wspo-
mnieć o już tradycyjnym mariażu jazzu 
i klasyki - tym razem z orkiestrą kame-
ralną Filharmonii Pomorskiej Capella 
Bydgostiensis wystąpił wybitny polski 
pianista jazzowy Andrzej Jagodziński 
wraz ze swoim trio. 
Czwarta edycja festiwalu „Bydgoszcz 
Jazz Festiwal” przygotowana i zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie Jazzowe 
ELJAZZ ponownie osiągnęła imponują-
cy poziom i rozmiar artystyczny. W cią-
gu pięciu dni zorganizowano dziewięć 
koncertów: Eljazz Big Band, Wypoży-
czalnia Mózgu w Eljazzie, THE GLO-
BETROTTERS, Jacek Pelc Special 
Projekt, Dorota Miśkiewicz z zespołem, 
Krzysztof Popek International Quintet.
Po raz pierwszy współorganizatorem 
Festiwalu była Katedra Kulturoznaw-
stwa Wyższej Szkoły Gospodarki. W 
programie znalazły się: wystawa foto-
grafii Wojciecha Wodniaka i Krzysztofa 
Przybyloka, wykład prof. Andrzeja Zub-
ka i koncert Los Angeles Trio. Impreza 
zorganizowana przez Uczelnię była 
wydarzeniem plastycznym, akademic-
kim i jazzowym. Połączenie wystawy, 
wykładu i koncertu stworzyło nową ja-
kość w repertuarze Festiwalu, Angeles 
koncert Los Angeles Trio z Bogdanem 
Hołownią stanowił wspaniałe zwieńcze-
nie pięciu festiwalowych dni. 
Podkreślany w recenzjach bardziej klu-
bowy charakter tegorocznego Festiwa-
lu sprawił, że muzykę jazzową można 
było przeżywać również w atmosferze, 
w której się narodziła. Z dala od wiel-
kich sal koncertowych, w przytulnych 
wnętrzach klubów i kawiarń.
 K.E.

Projekt łączący fotografię i krajoznawstwo 
„Myślimy globalnie, działamy lokalnie” jest 
kolejną inicjatywą Stowarzyszenia „Ju-
venkracja”, realizowaną we współpracy z 
Wyższą Szkołą Gospodarki. 
Zaprosiliśmy młodzież z naszego wo-
jewództwa do tworzenia dobrej jakości 
pisma krajoznawczo-fotograficznego, 
dwumiesięcznika nastawionego na pre-
zentowanie poprzez foto-
grafię „małych ojczyzn”. 
Dominować w nim będzie 
ikonografia. Wertując kart-
ki pisma zetkniemy się z 
regionalną tematyką, po-
znamy lokalnych twórców, 
odkryjemy ikony życia co-
dziennego, spotkamy mi-
strzów fotografii. Przedsta-
wią nam się także młodzi 
adepci pióra i fotografii. 
- Przekornie nadaliśmy 
pismu nazwę „Regional 
Geographic”, aby pokazać, że „myślimy 
globalnie, ale działamy lokalnie” - opo-
wiada o narodzinach pomysłu Grzegorz 
Popek, prezes Stowarzyszenia. - Napi-
saliśmy wniosek do Programu Młodzież 
oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i 
otrzymaliśmy grant z obu źródeł. To jest 
młodzieżowy sposób na przekazywanie 
innym swojej pasji. Łączy nas fotografia i 
przyroda. Możliwość prezentowania swo-
jej twórczości na łamach specjalistyczne-
go pisma, w szczególny sposób ukierun-
kowanego na sztukę młodych, mobilizuje 
nas do kreatywnego spędzania czasu. 
Poza wsparciem finansowym udało nam 
się pozyskać lokal na redakcję pisma. 
Zebraliśmy zespół redaktorski złożony 

z pasjonatów fotografii, studentów 
i wolontariuszy. Otrzymaliśmy też 
pomoc instytucji takich jak Polski 
Związek Fotografów Przyrody, Po-
wiat Bydgoski. Wydanie pierwszego 
„zerowego” numeru umocniło w nas 
chęć ukazywania tego, co piękne, 
wartościowe, wyjątkowe, ukryte, tuż 
obok nas, w regionie. 

Obecnie otwieramy na 
terenie WSG pokonkur-
sową wystawę „Perły 
Regionu”. Na wernisażu bę-
dziemy promować nasz dwu-
miesięcznik. W najbliższej 
przyszłości planujemy zorga-
nizować warsztaty dziennikar-
skie, fotograficzne, wieczorki 
z mistrzami sztuki fotograficz-
nej. Wkrótce wyjeżdżamy na 
plener, by zgromadzić materiał 
do kolejnego numeru „Regio-
nal Geographic”. Oczywiście 

chcemy, aby był lepszy od pierwszego. 
Trzeba przyznać, że przez rok, który mi-
nął od powstania Stowarzyszenia, każdy 
z nas ogromnie się rozwinął. Zawdzięcza-
my to własnej operatywności, ale także 
życzliwości dobrych ludzi, którzy pojawili 
się na naszej drodze. To bardzo budują-
ce spotykać osoby, które potrafią doce-
niać trud pracy społecznej i są otwarte 
na nowe inicjatywy. Okazuje się, że jeśli 
się tylko chce, można realizować swoje 
pasje i marzenia. Dlatego warto działać 
w gronie przyjaciół. Nadszedł czas „Ju-
venkracji” - młodych ludzi z pomysłami i 
zapałem.

Adam Juszkiewicz
Redaktor naczelny

Młodzi fotografują 
dla „Regional Geographic”
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Mija już szósty miesiąc od ostatniej da-
lekiej podróży, która wiodła przez połu-
dnie Afryki, przez RPA, Suazi, Lesotho 
i Namibię, czas więc spakować plecak 
i ruszyć dalej w świat. Kiedy na wykła-
dach z historii kultury i sztuki w naszej 
Szkole wędrujemy ze studentami przez 
Amerykę prekolumbijską, potem Afrykę 
i wkraczamy do Azji, którą już nieźle po-
znałem, odwiedzamy Indie, Indochiny, 
Japonię itd., wreszcie przychodzi czas 
na Bliski Wschód. Zachwycamy się 
obiektami Jordanii, Syrii, czy Libanu, 
ale brakuje ważnego miejsca – Iranu. 
Przecież to dawna Persja (nazwę kraju 
zmieniono w 1935 r.) o ciekawej i bo-
gatej przeszłości, pełna interesujących 
zabytków z różnych okresów świetności 
tamtejszych władców. Cóż, jednak Iran 
nie należy do krajów, o których opinia 
wśród turystów zawsze była najlepsza. 
Najczęściej było wręcz przeciwnie. Kie-
dy usunięto w 1979 roku szacha Rezę 
Pahlaviego i władzę przejął przybyły 
z emigracji Ajatollah Chomeini, roz-
poczęła się rewolucja islamska, która 
wprowadziła szereg zasad i nowych 
zwyczajów, z wielką gorliwością prze-
strzeganych przez policję obyczajową, 
utrudniających jednocześnie ruch tu-
rystyczny. Iran uważany jest za jeden 

z ośrodków światowego terroryzmu. 
Wróg Izraela, zamieszkały przez islam-
ską mniejszość szyitów, za którymi nie 
przepadają sunnici, a na dodatek podej-
rzewany o wzbogacanie uranu, co może 
prowadzić, według opinii światowej, do 
zbudowania bomby jądrowej. Wszędzie 
słychać o planowanych, oczywiście bez 
podania terminu, bombardowaniach 
urządzeń, służących tym pracom. Prze-
bywanie w kraju, w którym coś takiego 
ma się wydarzyć, to narażanie się na 
pewną zemstę nieobliczalnego tłumu, 
który każdego obcego uznać może za 
wroga i rozprawić się z nim ostatecz-
nie. 
Jest druga połowa kwietnia, trzeba ru-
szać, może najbliższe dni będą spokoj-
ne i uda się zebrać ciekawy materiał do 
wykładów. Pierwsze wrażenia, tam na 
miejscu są zupełnie odmienne od tych, 
jakie odbierałem przed wyjazdem. Jest 

niezwykle spokojnie, Irańczycy odno-
szą się do przybyszów nadzwyczaj go-
ścinnie i sympatycznie. Nie pamiętam 
z poprzednich podróży, a „parę” krajów 
odwiedziłem, tak miłego przyjęcia, jak 
się wydaje szczerego i autentycznego. 
Pytania, skąd przybywamy, czy podoba 
się nam ich kraj, uśmiechy na każdym 
kroku. Żadnych objawów chuligaństwa, 
zagrożeń na ulicach, także wieczorem, 
wyjątkowa jak na Azję czystość w miej-
scach publicznych (gorzej jest niestety 
w toaletach). Absolutny zakaz spoży-
wania alkoholu, co oczywiście może 
mieć pozytywny wpływ na zachowania, 
szczególnie młodzieży. Normalny, spo-
kojny kraj, chociaż o wielu zasadach, i 
zwyczajach, regulowanych rewolucją, 
które budzą zdziwienie, gdy porównać 
je z resztą cywilizowanego świata. Nie-
dopuszczalne cudzołóstwo i kontakty 
przedmałżeńskie, żadnego okazywania 
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uczuć w miejscach publicznych, obej-
mowania się, pocałunków, trzymania za 
rękę. Większość kobiet w pełnej czerni, 
na głowie chusta, twarz na szczęście 
bez czadoru, odsłonięta. Czasem wi-
dać dziewczyny w dżinsach, jednak tyl-
na część ciała zasłonięta jest cienkim 
płaszczykiem. Żadnych krótkich rękaw-
ków, odsłoniętych łydek, nic, co mogło-
by podkreślać kobiecość i wywołać ja-
kiekolwiek erotyczne skojarzenia u płci 
brzydkiej. Taki sam obowiązek ciąży na 
turystkach, mężczyzn takie restrykcje 
nie dotyczą. Skrzętnie tego wszystkiego 
pilnuje policja obyczajowa, wyrastająca 
niczym spod ziemi, tam, gdzie coś złe-
go się dzieje. Jednocześnie, jak wieść 
niesie, za murami otaczającymi wille 
bogatszych mieszkańców odbywają się 
prywatki, drinków nie brakuje, a stroje 
kobiet w pełni podkreślają to, co godne 
jest podkreślenia. 
Iran to kraj niezwykle tani. Dobry posiłek 
można spożyć za równowartość kilku 
złotych; litr benzyny kosztuje w przeli-
czeniu około 30 groszy, a olej napędo-
wy 6 groszy. Bilety wstępu do ważnych 
obiektów to wydatek w granicach 1-2 zł. 
Oczywiście są także dobrej klasy hotele 
za kilkadziesiąt dolarów za pokój. 

Malownicze są krajobrazy Wyżyny 
Irańskiej, gór Zagros i Elburs z Dema-
wendem. Znaczne obszary to pustynie, 
dosyć jednak monotonne, choć czasem 
widać wielkie solniska, ciekawe forma-
cje skalne. Wiosną jest przyjemnie zie-
lono, później wszystko wysycha, robi 
się szaro, żółto, brunatnie.
Iran to przede wszystkim historia, prze-
szłość kulturowa. Niezwykłe Persepolis, 
jeden z najlepiej zachowanych obiektów 
starożytności sprzed 2,5 tys. lat, skalne 
reliefy przedstawiające władców, ich 
poddanych, sceny z wojen i życia co-
dziennego, także grobowce wykute w 
skałach. Oryginalne są „wieże milcze-
nia”, przeznaczone dla wyłożenia zwłok 
zmarłych wyznawców Zaratustry, gdzie 
reszty dopełniają sępy. Największy zig-
gurat też jest w Iranie w Czogha Zonbil. 
Dopełnieniem tego są wyjątkowej uro-
dy meczety, choć znacznie młodsze, 
wielkich często rozmiarów, uważane za 
najpiękniejsze w świecie islamu. Ściany 
pokryte są barwną ceramiką, tworzącą 
zachwycające wzory z dominantą błęki-
tu, podobnie wieńczące je kopuły, mina-
rety, bramy, tzw. iwany z mukarnasami, 
mihraby - wskazujące kierunek na Mek-
kę, rozległe wewnętrzne dziedzińce, 
słowem kwintesencja piękna Orientu.
Wyprawa warta ryzyka, na jakie wskazy-
wały fakty przed przybyciem tutaj, choć 
na szczęście rzeczywistość okazała się 
absolutnie odmienna. Nic nieprzyjem-
nego nie miało miejsca. Polecam więc 
zainteresowanym kulturą Orientu ten 
bardzo ciekawy kraj.

 Zdzisław Preisner

Ostatnie miesiące sprzy-
jały ożywionym kon-
taktom WSG z Nordost 
Institut w Lüneburgu 
(przy Uniwersytecie w 
Hamburgu). W paździer-
niku, na międzynarodo-
wej konferencji „Narody sąsiadujące 
w Europie. Wzajemne postrzeganie a 
tożsamość narodowa w przeszłości i 
teraźniejszości” w WSG Detlef Hen-
ning z Nordost Institut wygłosił referat 
o postrzeganiu Łotyszy przez Niemców 
i związanych z tym stereotypach etnicz-
nych. Nieco później dr Marek Chamot, 
z-ca kierownika Katedry Kulturoznaw-
stwa WSG wziął udział w międzynaro-
dowej konferencji naukowej „Kościół a 
naród w Europie Środkowo-Wschodniej 
w XIX wieku” w Lüneburgu. Jego referat 
dotyczył tematu: „Społeczne zaangażo-
wanie jako manifest tożsamości naro-
dowej. Polski kościół katolicki i społecz-
na kwestia pod koniec XIX wieku”. 
Nordost Institut specjalizuje się w ba-
daniach nad kulturą i historią krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej i ob-
szaru bałtyckiego. W orbicie jego za-
interesowań znajdują się m.in. Polska, 
Ukraina, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, 
Estonia. Siedziba Instytutu znajduje się 
w Lüneburgu pod Hamburgiem, a w Ge-
tyndze jest jego filia badająca kulturę i 
historię krajów nadbałtyckich, Łotwy i 
Estonii. Instytut prowadzi także studia 
nad przeszłością „Niemców bałtyckich” 
i Niemców żyjących od czasów nowo-
żytnych na terenach rosyjskich. Współ-
praca Instytutu z naukowcami polskimi 
dotyczy głównie terenów Pomorza i Po-
znańskiego. Placówka w 
Lüneburgu dysponuje im-
ponującą biblioteką liczącą 
ponad 140 tys. woluminów, 
wśród których znajdują 
się unikatowe egzempla-
rze dotyczące obszarów 
nadbałtyckich. Nordost-Bi-
bliothek wyspecjalizowała 
się także w gromadzeniu 
naukowej literatury doty-
czącej historii „Rosyjskich 
Niemców” (Russlanddeut-
schen). Dyrektorem Insty-
tutu jest dr Andreas Lawaty, 
współpracujący z wieloma 
polskimi ośrodkami nauko-
wymi. On też wraz z prof. 
Ralphem Schattkowskym z 
Uniwersytetu w Rostocku i 
UMK w Toruniu był organi-
zatorem omawianej konfe-
rencji. Obok niemieckich i 
polskich uczonych wzięli w 
niej udział przedstawiciele 
ośrodków naukowych Ro-
sji, Ukrainy, Estonii, Litwy 
i USA.
Konferencja pokazała jak 
ważną rolę w tej części Eu-
ropy, której kulturą i historią 

parają się badacze z Nordost Insti-
tut, odgrywa Polska ze swoim bo-
gatym dziedzictwem kulturowym 
od Rzeczypospolitej szlacheckiej 
począwszy, a na współczesnej 
III RP skończywszy. Omawiane 
sympozjum pokazało, że kulturą 
i historią Polski, przynajmniej w 
kontekście wyznaniowym i naro-
dowościowym, zajmują się takie 
ośrodki akademickie, jak Freie Univer-
sität Berlin, Universität Potsdam, Lu-
dwig-Maximilians-Universität München, 
Uniwersytet w Czerniowcach na Ukra-
inie, Christian-Albrechts-Universität w 
Kilonii, Uniwersität Rostock, Universität 
Oldenburg, Southern Illinois University 
w Carbondale w USA. Konferencja w 
Lüneburgu stanowiła podsumowanie 
etapu międzynarodowych badań nad 
wpływem Kościołów i wyznań na pro-
cesy narodowotwórcze w północnej i 
wschodniej Europie w dziewiętnastym 
stuleciu, w okresie modernizacji. Zo-
stał także przedstawiony (przez prof. R. 
Schattkowskyego) nowy projekt badaw-
czy nt. zjawiska „nacjonalizacji wyznań 
w Europie”. Katedra Kulturoznawstwa 
chciałaby brać udział w tych badaniach.  
Dr M. Chamot nawiązał w tym celu 
współpracę z Katedrą Studiów Interkul-
turowych Europy Środkowo-Wschod-
niej Uniwersytetu Warszawskiego. 

ZAN

Konferencja naukowa  

w Lüneburgu
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Dr M. Chamot przed centrum konferencyjnym w  Lüneburgu
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Brr… tak reaguje większość z nas 
na dźwięk tych słów. Wiele osób 
uważa, że chemia jest trudna do na-
uki, dla niektórych jest wręcz czarną 
magią i, wydawałoby się, tylko dla 
wtajemniczonych. Jest to absolutna 
nieprawda. Chemia jest nauką łatwą 
i może sprawić nam wiele przyjem-
ności. Jest jednak jedno „ale”! Musi-
my posiąść minimum podstawowej 
wiedzy i uczyć się przez zrozumie-
nie, a nie na pamięć. 

Matką dzisiejszej chemii jest alchemia, 
która znana była w starożytności w Egip-
cie, Indiach, Babilonie, Grecji i Chinach. 
Była zaliczana do tzw. nauk tajemnych, a 
wiedza alchemiczna była pilnie strzeżona 
i dostępna tylko wybrańcom. W oparciu o 
tę wiedzę rozwinięto wiele praktycznych 
umiejętności, takich jak: wytwarzanie 
wielu stopów metali, produkcja szkła i 
emalii, farbowanie tkanin z wykorzysta-
niem barwników, wytwarzanie imitacji 
kamieni szlachetnych. W VII w. n.e. tra-
dycje alchemiczne przejęli Arabowie. W 
tym okresie pojawia się termin „alche-
mia” przez dodanie przedrostka „al” do 
starożytnego wyrazu „khemeia”. Jest to 
okres, w którym znaczny wkład w rozwój 
teorii alchemicznych i alchemii praktycz-
nej wnieśli Arabowie. Stworzyli oni nową 
koncepcję rtęciowo-siarkową, rozwinę-
li znaną z alchemii chińskiej koncepcję 
eliksiru (arab. al-iksir) życia, stworzyli 
pojęcie kamienia filozoficzne-
go. W zakresie alchemii prak-
tycznej dokonali wielu udosko-
naleń m.in. w zakresie operacji 
laboratoryjnych. Do dziś tamten 
okres w rozwoju alchemii pozo-
stawił po sobie ślady w języku 
codziennym (eliksir, nafta) i w 
terminologii chemicznej, gdzie, 
choć takie nazwy jak alembik, 
saletra, morkazyt, czy boraks 
odchodzą powoli w zapomnie-
nie jako nazwy zwyczajowe, 
część terminologicznej spu-
ścizny arabskiej znalazła swe 
miejsce w oficjalnej nomenkla-

turze chemicznej. 
Alchemicy skonstruowali aparaturę labo-
ratoryjną oraz opracowali metody rozdzia-
łu substancji. W XV-XVI w. zajmowali się 
głównie alchemią lekarską (jatrochemią), 
czyli zastosowaniem substancji chemicz-
nych do leczenia chorób. W XVI-XVIII w. 
alchemia stopniowo przeobrażała się w 
nowoczesną naukę, by dać podwaliny 
rozwojowi współczesnej chemii.
W XIX wieku rozwój chemii odbywał się 
pod znakiem wprowadzania nowych teorii 

budowy materii 
oraz odkrywania 
nowych substan-
cji. Całą zdobytą 
wiedzę syste-
matyzowano i 
porządkowano. 
Ostatecznym wy-
nikiem wielu ob-
serwacji i badań 
jest współczesna 
chemia, która 
stała się nauką 
szeroko rozbudo-
waną. Dała ona 
podwaliny pod 

obecny przemysł chemiczny, dostarczają-
cy nam wielu produktów, bez których trud-
no wyobrazić sobie życie współczesnego 
człowieka.
Podstawą poznania wielu zjawisk che-
micznych jest eksperyment (doświadcze-
nie), którego zaplanowanie jest trudną 
sztuką. Dobry eksperyment musi być jak 
najprostszy w wykonaniu i jednocześnie 
dawać jak najbardziej jednoznaczną od-
powiedź potwierdzającą (lub nie) daną 
teorię. Często w praktyce zdarza się, że 
pozornie nieudane eksperymenty, któ-
re wymknęły się spod kontroli i nie dały 
jednoznacznej odpowiedzi na założone 
wcześniej pytanie, stały się początkiem 
rozwoju nowych dziedzin. W ten sposób 
odkryto promieniowanie Roentgena (zwa-
ne też promieniami X), penicylinę i wiele 
innych.
Większość eksperymentów przeprowa-
dza się w specjalnie do tego przysto-

sowanych pomieszczeniach zwanych 
laboratoriami. Takie właśnie laboratoria 
powstały w Wyższej Szkole Gospodar-
ki. Są one w fazie organizacji, ale już 
wzbudzają zainteresowanie, a czasami 
i zazdrość studentów, których zajęcia w 
pracowni chemicznej ominęły. Studenci II 
roku kształcący się na Wydziale Turystyki 
i Geografii na specjalności Zarządzanie 
Gastronomią i Dietetyka mają okazję sa-
modzielnie (pod czujnym okiem prowa-
dzących) przeprowadzić doświadczenia i 
analizy chemiczne, mające na celu przy-
bliżenie im podstawowych zagadnień i 
pojęć z takich przedmiotów, jak: chemia, 
biochemia, chemia żywności czy towaro-
znawstwo. 
Pracownie wyposażono w podstawowe 
szkło laboratoryjne, a także niezbędny 
do wykonywania ćwiczeń sprzęt. W obec-
nym semestrze zimowym w laboratoriach 
odbywają się zajęcia z biochemii i chemii 
żywności, a także towaroznawstwa.
Na zajęciach studenci poznają podstawo-
we składniki odżywcze w środkach spo-
żywczych  (lipidy, węglowodany, białka i 
witaminy) oraz inne związki chemiczne 
(woda, składniki mineralne). Poznają 
również wzajemne interakcje tych sub-
stancji w trakcie przechowywania i prze-
twarzania surowców i produktów żywno-
ściowych oraz badają zmiany właściwości 
fizycznych i funkcjonalnych artykułów 
żywnościowych podczas procesów tech-
nologicznych.
 I tak na przykład na ćwiczeniu dotyczą-
cym badania właściwości węglowodanów 
studenci w pocie czoła trą ziemniaki, aby 
uzyskać skrobię i zbadać później jej wła-
ściwości. Podczas ćwiczeń dotyczących 
lipidów wykazują się umiejętnością two-
rzenia emulsji, czyli innymi słowy ucierają 
majonez. Podczas zajęć na małą skalę 
produkują również mydło i masło, które 
mogą potem ocenić, a nawet zużyć czy 
skonsumować. 
Nie mniej sympatyczne są zajęcia z to-
waroznawstwa. Studenci badają i oce-
niają właściwości towarów użytkowych 
oraz czynników wpływających na ich 

jakość. Określają świeżość pie-
czywa, stopień zepsucia tłusz-
czów czy też jakość owoców i 
warzyw. Pod fachowym okiem 
prowadzących sprawdzają po-
prawność opakowania danego 
produktu, a także sposób jego 
oznakowania. 
Ćwiczenia proste, sympa-
tyczne, a momentami nawet 
smaczne. Po prostu przyjemne 
z pożytecznym. I to wszystko w 
WSG w pięknych laboratoriach 
w budynku D.

Magdalena Warmińska
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Biochemia, chemia żywności, chemia… 
w laboratoriach WSG
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 Obecny rok akademicki 2006/
2007 w Wyższej Szkole Gospodarki w 
Bydgoszczy rozpoczęło blisko 8 tysięcy 
studentów na wielu kierunkach studiów. 
Tak wielka brać studencka świadczy o re-
nomie Uczelni, ale też stanowi wyzwanie 
dla wykładowców.
Studenci, szczególnie I roku, niejedno-
krotnie czują się zagubieni (nowa uczel-
nia, miejsce, otoczenie), a problemów 
do rozwiązania jest wiele, poczynając od 
znalezienia się na liście w grupie, ode-
brania legitymacji studenckiej, zaakli-
matyzowania się oraz integracji z innymi 
studentami. Studenci II czy III roku, bądź 
Magisterskich Studiów Uzupełniających 
mają inne, równie ważne problemy zwią-
zane ze studiowaniem. W takich przypad-
kach bardzo ważną rolę pełni opiekun 
roku (grup). 
Opiekun jest „pomostem” w prowadzeniu 
dialogu między studentem a dziekanem, 
czy rektorem, jak również wykładowcami 
oraz jednostkami Uczelni. Funkcja opie-
kuna jest bardzo odpowiedzialna - jego 
zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu 
problemów studenta, rozwiewaniu jego 
wątpliwości itp.
Bardzo istotny jest jak najszybszy kontakt 
opiekuna już na pierwszych zajęciach, 
najlepiej na wykładzie, gromadzącym 
wszystkich studentów roku czy danej gru-
py. Studenci zapa-
miętają wówczas, 
kto się nimi opieku-
je i kto może im po-
móc. Opiekun roku 
(grupy) ma prawo 
do reprezentowania 
interesów studen-
tów wobec władz 
uczelni wszystkich 
szczebli, do wyra-
żania opinii i formu-
łowania wniosków 
o różnym charakte-
rze. 
Do jego obowiąz-
ków należy w szcze-
gólności:

· przekazywanie 

studentom podstawowych informacji 
o organizacji studiów i przepisach 
obowiązujących w Uczelni oraz służe-
nie radą w sprawach związanych ze 
studiami,

· przyjmowanie od studentów uwag 
i wniosków dotyczących programu 
studiów i jego realizacji,

· mobilizowanie studentów do sa-
modzielnego opanowania wiedzy 
poprzez kształtowanie umiejętności 
organizowania pracy własnej oraz 
pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych 
pomocy naukowych,

· organizowanie procesu adaptacyjne-
go studentów do warunków uczelni i 
środowiska lokalnego,

· spotkania z grupami, przedstawienie i 
omówienie istotnych spraw dla całego 
roku (grupy),

· przedstawianie problemów i propozy-
cji rozwiązywania spraw studenckich 
odpowiednim władzom Uczelni,

· diagnozowanie potrzeb społecznych i 
materialnych studentów,

· inspirowanie, koordynowanie 
i organizowanie aktywności 
społecznej studentów na rzecz 
Uczelni i środowiska oraz współ-
praca z samorządem studenc-
kim, starostami grup i organiza-
cjami studenckimi działającymi 
w Uczelni,

· pełnienie dyżurów, umożliwia-
jących indywidualny kontakt 
studentów z opiekunem,

· służenie radą i pomocą w roz-
wiązywaniu trudności osobistych 
studentów.

Opiekun powinien zapoznać studentów 
z aktualnym regulaminem studiów, aby 
studenci znali swoje prawa i obowiązki, 
dzięki czemu łatwiej im będzie rozwiązy-
wać ewentualne problemy. Opiekun roku 
(grupy) ściśle współpracuje z dziekanem, 
kierownikiem jednostki organizacyjnej, 
prowadzącej kierunek studiów oraz z or-
ganami samorządu studenckiego, przede 
wszystkim ze starostą grupy, w sprawach 
związanych z procesem kształcenia i 
sprawach socjalno-bytowych studentów. 
Jak widać funkcja opiekuna nie należy 
do łatwych. Nie zawsze wszystkie kon-
fliktowe sytuacje mogą być niezwłocznie 
zrealizowane, niemniej jednak wspieranie 
studentów, pomoc w realizacji celów daje 

ogromną satysfakcję. 
Przytoczone powyżej 
przykłady to podstawo-
we elementy działania 
opiekuna, reszta zależy 
od potrzeb oraz sytu-
acji, jakie mogą wystąpić 
podczas nauki na Uczel-
ni. Każdy opiekun powi-
nien obrać swoją ścieżkę 
kontaktu z rokiem bądź 
grupą, aby współpraca 
między studentami a wy-
kładowcami była zawsze 
przyjemna dla obydwu 
stron.

Tomasz Kozłowski
Patrycja Kozłowska
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„Nasza Uczelnia powstała z marzeń i 
wiary w to, że jeśli będziemy ciężko pra-
cować i bardzo chcieć, to musi się udać 
- mówił kanclerz WSG Krzysztof Sikora 
podczas rozmowy z Giuli Alasania, rektor 
Gruzińskiego Uniwersytetu Nauk Spo-
łecznych. „To tak jak wolna i niepodległa 
Gruzja”- odpowiedziała pani rektor. 
Goście z Gruzji: przedstawiciele parla-
mentu, rządu, samorządu oraz rektorzy 
wyższych uczelni złożyli pierwszą, kur-
tuazyjną wizytę w Wyższej Szkole Go-
spodarki.
Był czas na wzajemne poznanie się i 
wstępne rozmowy, a także na debatę z 

udziałem władz WSG, studentów i pra-
cowników pn.” Zostać czy wyjechać?”. 
Odbyła się także prezentacja rewitaliza-
cji obszarów pofabrycznych na terenie 
kampusu, e-learningowych metod na-
uczania i możliwości współpracy w dzie-
dzinie edukacji i turystyki.
Wizytę gości z Gruzji zorganizowało Sto-
warzyszenie Rozwoju Gospodarczego 
Gmin. W skład delegacji weszli: wice-
przewodniczący Komisji Polityki Regio-
nalnej i Samorządu Parlamentu Gruzji, 
inicjator powstania zespołu polsko-gru-
zińskiego w Parlamencie Gruzji, guber-
nator i zastępcy gubernatorów trzech 

regionów Gruzji, szef służby cywilnej 
Gruzji, mer i zastępcy mera Tbilisi i Ba-
tumi oraz pracownicy wydziałów rozwoju 
miast i regionów. Uczelnie reprezento-
wane były przez rektorów.
Celem wyjazdu studyjnego jest prezenta-
cja programów rozwoju i mechanizmów 
zarządzania różnej wielkości miastami 
(europejska metropolia, centrum regio-
nalne, małe miasto w obszarze metropo-
litalnym i małe miasto odległe od dużych 
centrów oraz obszary wiejskie).
To część programu, który przy wsparciu 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodar-
czego Gmin realizuje od trzech lat w 
Gruzji.
    MD

GRUZIŃSCY GOŚCIE W WSG

Jesteśmy opiekunami: od lewej - M. Warmińska, I. Budzyńska, P. Kozłowska, K. Janowska, T. Kozłowski, A. Walczak, A. Gołata



20 21

Volos to miasto położone nad zatoką Morza Egejskiego. Jest jednym z naj-
bardziej urokliwych zakątków greckiego wybrzeża. To stąd podobno Jazon 
i jego towarzysze wyruszyli w podróż na wschód, w poszukiwaniu złotego 
runa. Zaś wykładowca dr inż. arch. Robert Barełkowski z dwójką studentów 
- Marcinem Sajdakiem i Samborem Mieruszewskim przybyli  tam we wrze-
śniu 2006, aby reprezentować Uczelnię na prestiżowej 24. edycji konferen-
cji eCAADe (Education in Computer Aided Architectural Design in Europe). 
„O tym jak wielkim wydarzeniem był ten wyjazd świadczy fakt, że na 300 
uczestników byliśmy jedyną grupą z Polski i jednymi z niewielu studentów” 
– mówi Marcin Sajdak, uczestnik konferencji. eCAADe to konferencja po-
święcona komputerowemu wspomaganiu projektowania jako narzędziu 
wręcz uniwersalnemu. Co roku odbywa się w innym mieście Europy, ścią-
gając wiele znanych nazwisk ze świata architektury. 

PRZEPIS NA WYJAZD

Przygotowania do konferencji rozpoczęły się pół roku wcześniej. Zaląż-
kiem przyszłego opracowania, które zostało zgłoszone na konferencję, 
były prace Marcina Sajdaka, studenta Instytutu Architektury i Urbani-
styki WSG, tworzącego od kilku lat wirtualne rekonstrukcje zamków 
krzyżackich. Wiele godzin spędzonych przed komputerem poświęcił na 
stworzenie wirtualnych rekonstrukcji, m.in. Radzynia Chełmińskiego. 
Rzetelność tego opracowania zaowocowała powstaniem pomysłu na 
WAKEForum, którego pomysłodawcą był dr inż. arch. Robert Barełkow-
ski. To on zainicjował stworzenie systemu pozwalającego na publikowa-
nie i komentowanie obiektów architektonicznych w oparciu o internet. 
Gdy już był pomysł, została stworzona koncepcja i modele wykonania 
strony, powołano zespół, w skład którego wszedł dr inż. arch. Robert 
Barełkowski oraz studenci Marcin Sajdak i Sambor Mieruszewski, które-
mu z racji kilkuletniego doświadczenia w tworzeniu stron internetowych 
powierzono przygotowanie serwisu: „Zadanie nie było łatwe, ale z po-
mocą kolegów informatyków udało się stworzyć system, który sprostał 
wymaganiom”. Okazało się zresztą, że realizacja badań oraz budowa 
systemu pochłonęła wszystkich tak, że wspólna praca przyniosła efekt 
w postaci propozycji referatu konferencyjnego. Referat został zakwali-
fikowany przez komitet naukowy konferencji (40 profesorów z całej Eu-
ropy), a jego autorzy zostali zaproszeni do prezentacji aktualnego stanu 
pracy nad zagadnieniem. Sam wyjazd nie udałby się jednak bez pomo-
cy Uczelni, która wsparła zespół finansowo i użyczyła samochodu. 

POKAZAĆ SIĘ Z JAK NAJLEPSZEJ STRONY

Konferencja odbywała się na Uniwersytecie Thessaly w miejscowości Vo-
los. Trwała trzy dni. Rano odbywały się wykłady wspólne, później w blokach 
w dwóch osobnych salach można było posłuchać wykładów zakwalifikowa-
nych prelegentów. Wykład naszych studentów odbył się drugiego dnia. Ci, 
którzy się na niego zdecydowali, wysłuchali go z ciekawością. Organiza-
torzy zadbali również o wyżywienie, oczywiście z kuchni regionalnej oraz 
wieczorne bankiety. „Zaskoczył nas poziom tych imprez, różnorodność po-
dawanych dań oraz przygotowanie organizatorów. Widać wyraźnie, że dla 
kraju organizującego tak prestiżową konferencję ważne jest, aby pokazać 
się z jak najlepszej strony” – stwierdza Sambor, a Marcin dodaje: „ Sama 
konferencja to dość ciekawe zjawisko, skupiające ludzi z różnych dziedzin, 
których łączy rysowanie typu CAD. Uczestnictwo w konferencji motywuje 
mnie do szlifowania angielskiego, a szczególnie słownictwa branżowego. 
Poszerzyło moje horyzonty myślowe na temat samej architektury i zaszcze-
piło chęć uczestnictwa w kolejnej”. Poza samą konferencją udało się także 
wyjechać na trzy wycieczki. Wzdłuż zatoki Morza Egejskiego po stromych 
zboczach gór, do Meteorów z zatykającymi dech w piersiach klasztorami na 
skałach oraz do Aten, gdzie podziw wzbudziły m.in. obiekty sportowe arch. 
Santiago Calatravy oraz oczywiście Akropol. Ale Marcin Sajdak zauważył 
również negatywne aspekty codzienności w tym kraju: „Prosty przykład - 
grecki plac budowy: ściany z wystającymi prętami, brak jakichkolwiek prac 
i pracowników o każdej porze, bałagan i śmieci, które pomimo ogrodzenia 
wylewają się na ulicę”. 

Architekci zdobywają
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Akropol

Klasztory Meteora

Dr R. Barełkowski podczas prezentacji

Santiago Calatvara - Olimpijskie obiekty sportowe Ateny

Sambor Maliszewski i Marcin Sajdak - przed Uniwersytetem THESALY
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Wolontariat, czyli dobrowolne, bezpłatne 
działanie na rzecz innych osób, z który-
mi nie łączą nas więzi rodzinne czy kole-
żeńskie, działanie na rzecz organizacji i 
ruchów społecznych i religijnych, od kilku 
lat staje się w Polsce elementem codzien-
ności, zwłaszcza wśród młodych osób. 
Według badań, przeprowadzonych przez 
firmę SMG/KRC w 2005 roku wolontaria-
tem zajmowało się w Polsce 23,2% (6,9 
mln) dorosłych, dwukrotnie więcej niż w 
2001 roku. I choć działalność ta kojarzy 
się głównie z pomaganiem osobom star-
szym, chorym, dzieciom z domu dziec-
ka lub uchodźcom, warto podkreślić, że 
wolontariat ma szerszy wachlarz działań 
– w dziedzinie ekologii, edukacji, turystyki, 
ochrony zdrowia, nauki, kultury, gospodar-
ki itp. 
Od samego początku naszej Uczelni idea 
wolontariatu przyświecała działaniu Biu-
ra Praktyk Zawodowych, a później Biura 
Karier. Dobrym sposobem na przetarcie 
wśród studentów szlaków wolontariatu 
było działanie podczas obsługi „Drzwi 
otwartych”, „Dni Nauki” oraz Juwenaliów. 
W miarę rozrostu Uczelni działalność wo-
lontariuszy rozszerzała się. Dochodziły 
działania poza kampusem, począwszy 
od obsługi mistrzostw Eu-
ropy w lekkiej atletyce, 
gdzie sprawdziło się blisko 
80 wolontariuszy z naszej 
Uczelni, skończywszy na 
sympozjach medycznych i 
większych imprezach spo-
łeczno-kulturalnych nasze-
go regionu. 
Każdy, kto choć raz zetknął 
się z tego typu działalno-
ścią, wie, że wolontariat 
daje możliwość realizacji 
własnych zainteresowań, 
pozwala na sprawdzenie 
swoich predyspozycji i 

nabycie nowych doświad-
czeń. Bez wątpienia jest 
też ważnym krokiem na po-
czątku kariery zawodowej. 
Podczas rozmowy kwalifi-
kacyjnej pracodawca za-
daje zazwyczaj dodatkowe 

pytanie o inne, poza obowiązkową prak-
tyką, doświadczenia w pracy. Wówczas 
każdy wolontariusz może pochwalić się 
wykonywaną z własnej woli i nieodpłat-
nie pracą, dając tym samym sygnał, że 
zatrudniająca go firma zyska wartościo-
wego pracownika, który może pozytyw-
nie wpłynąć na wizerunek firmy. 
Kto może zostać wolontariuszem? Czy 
należy się gdzieś zapisać, coś udoku-
mentować? Zasada jest prosta - wystar-
czy mieć dobre chęci, życzliwość i trochę 
wolnego czasu. Wystarczy też przyjść do 
Biura Karier i wypełnić aplikację, aby zna-
leźć się w bazie danych wolontariuszy. 
Obecnie tworzone są tzw. grupy wolonta-
riackie, czyli każdy zainteresowany, który 
się do nas zgłosi, ma możliwość wyboru 
formy wolontariatu. Może to być grupa 
np. cateringowa, promocyjna, czy konfe-
rencyjna. Jak widać, każdy student bez 
względu na kierunek studiów ma możli-
wość wyboru tego, w czym najlepiej może 
się sprawdzić.
Chcieć to móc. Pomoc jest zawsze szla-
chetnym czynem, sami wolontariusze mó-
wią: „pomaganie wzmacnia”. I na pewno 
mają rację.

Krystian Lewandowski

WOLONTARIAT 
- chęć sprawdzenia siebie
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WAKEFORUM

Już niedługo, pod adresem www.wa-
keforum.org pojawi się nowa strona 
internetowa prezentująca obiekty archi-
tektoniczne. „Użytkownik internetu, któ-
ry zacznie korzystać z serwisu, będzie 
mógł przeglądać obiekty. Po zarejestro-
waniu się będzie miał możliwość ich ko-
mentowania, trochę jak na forach, które 
już wszyscy dobrze znamy. Z czasem 
otrzyma możliwość dodawania obiektów 
wraz ze zdjęciami, wizualizacjami, filma-
mi oraz pozycjami książkowymi. Będzie 
mógł także stać się administratorem 
jednego z działów, ponieważ struktura 
systemu pozwala rozbudowywać ser-
wis o kolejne kategorie obiektów. Nad 
treściami zamieszczonymi na stronie 
czuwać będzie kilkuosobowa komisja 
składająca się z naukowców. Wszyscy 
uczestnicy mogą się ze sobą komuniko-
wać za pomocą wbudowanego systemu 
przesyłania wiadomości. Intencją pomy-
słodawcy, dr. Barełkowskiego, jest zbli-
żenie świata naukowego i pasjonatów, 
wymiana informacji między grupami, 
które nie zawsze współdziałają.” – tłu-
maczy Sambor Mieruszewski, współ-
twórca strony. 
Pierwszą kategorią, jaka pojawi się 
w witrynie, będą zamki krzyżac-
kie. Otrzymała ona osobny adres  
www.zamkikrzyzackie.pl, a administra-
cją kategorii zajmie się Marcin Sajdak, 
twórca wizualizacji pokazywanych na 
konferencji eCAADe. „Zapraszamy 
wszystkich pasjonatów architektury, któ-
rzy czynnie chcą dyskutować i wpływać 
na kształt istniejących i powstających 
obiektów architektonicznych” - mówi 
Marcin. 
Za rok konferencja eCAADe we Frankfur-
cie nad Menem. Już pojawiły się pomy-
sły, które można na niej zaprezentować. 
Jednak najważniejsze jest to, że w tym 
roku udało się nawiązać nowe kontakty, 
zdobyć kolejne doświadczenia, które na 
pewno zaowocują w przyszłości.

[sm]
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Rola, jaką w dzisiejszych czasach 
odgrywa w karierze zawodowej do-
świadczenie zdobyte za granicą, 
jest nieoceniona. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom rynku pracy, 
nasza Uczelnia od wielu lat oferuje 
studentom m.in. możliwość odby-
cia praktyk zagranicznych. Od tego 
roku akademickiego oferta naszej 
Uczelni w tym zakresie została po-
szerzona o możliwość odbywania 
semestralnych studiów za granicą.

W bieżącym roku akademickim stu-
denci Wyższej Szkoły Gospodar-

ki w Bydgoszczy po raz pierwszy biorą 
udział w wymianie studenckiej w ramach 
programu SOCRATES-Erasmus. 
Program ten umożliwia odbycie se-
mestru studiów w jednej z zagranicz-
nych uczelni partnerskich WSG. Za 
granicą studenci realizują ustalony 
wcześniej z dziekanem danego wy-
działu program studiów (Porozumie-
nie o Programie Zajęć – Learning 
Agreement). Zaliczenie ustalonych 
przedmiotów i zdanie odpowiednich 
egzaminów w zagranicznej uczelni 

równoznaczne jest z za-
liczeniem danego seme-
stru w WSG. Zatem po 
powrocie do Polski stu-
denci nie muszą zaliczać 
zaległych przedmiotów 
i są automatycznie pro-

mowani na następny semestr. Podczas 
pobytu w partnerskiej uczelni otrzymują 
także stypendium w wysokości od 250 do 
350 euro miesięcznie (jego dokładna wy-
sokość zależy od kraju, do którego dany 
student wyjeżdża). Więcej informacji doty-
czących programu SOCRATES-Erasmus 
i jego realizacji w WSG znajduje się na 
stronie internetowej www.socrates.wsg.
byd.pl.

W roku akademickim 2006/07 z możliwo-
ści studiowania za granicą w ramach Era-
smusa skorzysta dziewięciu studentów 
naszej Uczelni, wyłonionych w procesie 
uczelnianej rekrutacji. W tym semestrze 

jedna studentka przebywa w Laurea Uni-
versity of Applied Sciences (Finlandia), je-
den student wyjechał natomiast do Hoch-
schule Heilbronn (Niemcy). W semestrze 
letnim do Hochschule Heilbronn wyjadą 
trzy kolejne osoby, dwie do Laurea Uni-
versity of Applied Sciences, po jednej do 
Transport and Telecommunication Institu-
te (Łotwa) i Hochschule Neubrandenburg 
(Niemcy). W tym roku akademickim w 
ramach programu SOCRATES-Erasmus 
w WSG studiować będzie również dwóch 
studentów z Łotwy.

Rekrutacja na wyjazdy do uczelni part-
nerskich w przyszłym roku akademickim 
rozpocznie się w marcu 2007 r. Wszyst-
kich zainteresowanych uczestnictwem w 
wymianie prosimy o kontakt z Centrum 
Współpracy z Zagranicą (Pałac, pokój nr 
13; e-mail: wspolpraca@byd.pl)

Poniżej znajdziecie Państwo sprawozda-
nie Agaty Pianowskiej, która przebywa 
obecnie na stypendium w Laurea Uni-
versity of Applied Sciences w Finlan-
dii. Mamy nadzieję, że przybliży ono 
specyfikę studiowania w zagranicznej 
uczelni i zachęci jeszcze większą licz-
bę studentów do ubiegania się o sty-
pendia Erasmusa. Naprawdę warto!

 Łukasz Jasiński

   Zostań
Erasmusem

S
T

U
D

I
A

 
Z

A
 
G

R
A

N
I
C

Ą

Jestem w Finlandii od sierpnia 2006 roku. 
Po dosyć skomplikowanej fazie spraw 
papierkowych załatwianych w Polsce w 
końcu tutaj dotarłam, studiuję i miesz-
kam. Mimo że przyjechałam tu jako je-
dyna studentka z WSG (przynajmniej na 
razie), nie czuję się samotnie, ponieważ 
jest ze mną mój chłopak Remigiusz. Mam 
też stały kontakt z Polską, a w szkolnych 
i formalnych sprawach duża pomoc pły-
nie w moim kierunku z naszego Centrum 
Współpracy z Zagranicą WSG (specjalne 
podziękowania dla pana Łukasza Jasiń-
skiego). 

STUDIA
Rok akademicki podzielony jest na 4 
części. My, tzw. Erasmusi, spędzamy na 
Laurei 2 semestry. Na początku każdego 
z nich wybieramy sobie przedmioty, które 
chcemy zaliczyć. Wyboru dokonuje się 
zgodnie z Learning Agreement, umową 
o naukę, podpisaną w Polsce i zatwier-
dzoną przez Dziekana. Umowa gwaran-
tuje, że po powrocie do Polski zaliczone 
za granicą przedmioty odpowiadają tym, 
które w tym samym czasie mielibyśmy w 
Polsce i dzięki zaliczeniu ich za granicą, 
zaliczamy także nasz polski semestr. 

Ja studiuję w języku fińskim i w tym seme-
strze w Laurei mam następujące przed-
mioty:

- Henkilöstöhallinto: zarządzanie zaso-
bami ludzkimi.

- Hotelli- ja tapahtumapalvelujen tu-

otanto: obsługa hotelarstwa i konfe-
rencji

- Luonto- ja kulttuurimatkailun tuote-
kehitys: rozwój naturalnych i kulturo-
wych produktów turystycznych

- Soveltava T&K projekti: yhteiskun-
tavastuun raportointi pk-yrityksissä 
matkailu- ja hotelli-alalla: Projekt do-
tyczący raportu na temat społecznej 
odpowiedzialności małych i średnich 
przedsiębiorstw branży turystycznej.

- Suomen kielen kurssi: kurs języka 
fińskiego.

W przyszłym tygodniu zaczyna się moja 
pierwsza sesja egzaminacyjna. Forma 
egzaminów jest zupełnie inna niż w Pol-
sce. Są tzw. „kotitentti”, czyli egzaminy 
domowe, kiedy pocztą elektroniczną do-
stajemy pytania i mamy kilka tygodni na 
odesłanie odpowiedzi. Nie jest to takie 
proste jakby się wydawało. Pytanie może 
być jedno, ale odpowiedź zawrzeć trze-
ba na minimum 10 stronach. Wymaga 
to dużo czasu i studiowania w bibliotece 
stosu książek. Moim zdaniem, dzięki ta-
kiej formie nauczyć można się więcej niż 

wkuwając notatki z wykładu, z których po 
tygodniu niewiele pozostaje w pamięci. 
Jeśli mamy tzw. „kirjatentti”, czyli egza-
min książkowy, to z książki tej korzystać 
możemy podczas pisania egzaminu. Są 
także zwyczajne egzaminy, podczas któ-
rych z pomocy naukowych korzystać nie 
można, ale nauczyciel już wcześniej po-
daje pytania do opracowania.
Oprócz egzaminów często musimy opra-
cowywać różne zagadnienia w małych 
zespołach. Potem prezentujemy nasze 
projekty przed całą grupą. Finowie są 
bardzo obowiązkowi, jeśli chodzi o studia 
i pracuje się z nimi całkiem nieźle. Jeśli 
w grupie mamy do przygotowania jakieś 
zagadnienie, to uczciwie dzielimy się pra-
cą i nikt nie próbuje się wykręcać od obo-
wiązków. 
Nie mamy tu indeksów. Wszystkie formal-
ności załatwia się drogą elektroniczną: 
oceny, zapisywanie się na przedmioty, 
plan zajęć, kontakt z wykładowcami.

LAUREAMKO
Laureamko to samorząd studencki Laurei. 
To on pomaga Erasmusom zaaklimatyzo-
wać się w Finlandii i służy pomocą nowym 
studentom w pierwsze trudne dni. 
Nowy Erasmus ma przydzielonego tuto-
ra, który na początku odbiera go z lotni-
ska (promu), odprowadza do mieszkania 
i wręcza klucz, oprowadza po uczelni, in-
formuje o zasadach panujących w Laurie. 
Laureamko organizuje też wiele imprez 
integracyjnych i wycieczek. Można do sa-

SUOMI
czyli

FINLANDIA
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morządu pisać i pytać w razie wątpliwości 
o wszystko, jeszcze przed przyjazdem. 
Nie należy bać się i stresować przed za-
dawaniem najbardziej nieprawdopodob-
nych pytań – oni po to są, żeby na nie 
wszystkie odpowiedzieć i umożliwić bez-
stresową aklimatyzację w Finlandii. Wię-
cej informacji na temat różnych imprez i 
wydarzeń przygotowywanych dla Era-
smusów można znaleźć na stronie www.
laureamko.fi 

PODRÓŻ
Jechaliśmy z moim Tatą samochodem 
przez Litwę, Łotwę i Estonię. Podróż 
trwała od soboty rano do poniedziałku 
wieczór, ale bez specjalnego pośpiechu. 
Po drodze zaliczyliśmy 2 noclegi i 3 go-
dzinną przeprawę promową do Helsinek 
z Tallina. Jedzie się naprawdę dobrze, 
zwłaszcza jak już się przekroczy granicę 
Polski, drogi są o niebo lepsze.
Zaletą podróży samochodem jest możli-
wość załadowania go po brzegi wszyst-
kimi niezbędnymi rzeczami. Do Finlan-
dii można też stosunkowo tanio dostać 
się samolotem (na przykład linie Blue 1 
oferują bilet w dwie strony już za kwotę 
około 100 euro). Dostać się tutaj można 
również autokarem. Kilka razy w tygodniu 
wyjeżdżają do Tallina autokary za dość 
niewielkie pieniądze (około 150 zł w jedną 
stronę). Jednak podróż taka trwa około 24 
godzin.

MIESZKANIE
Z przystani promowej odebrała nas moja 
tutorka i pojechaliśmy za nią do mieszka-
nia w Vancie, koło Helsinek, które potem 
zamieniłam na mieszkanie w Helsinkach. 
Jeśli chodzi o ceny mieszkania, to za to 
pierwsze w Vancie płaciliśmy 10 euro 
dziennie. Za to w Helsinkach podstawo-
wy czynsz wynosi 494 euro miesięcznie. 
W czynszu zawarta jest opłata za prąd, 
wodę i Internet (stałe łącze). Żadnych in-
nych dodatkowych opłat nie ma. My pła-
cimy jeszcze dodatkowe 8 euro mięsiecz-
nie za prywatne wynajmowanie sauny raz 
na tydzień (darmowa sauna jest zbiorowa 
dla wszystkich mieszkańców raz w tygo-
dniu - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). 
Czyli wychodzi ok. 502 euro za miesiąc. 
Mieszkanko to umeblowana kawalerka 
28 m2: jeden duży pokój, 2 stoliki, 2 małe 
łóżka, krzesełka, kuchenka (2 palniki), 
mała lodówka, bardzo duża i pojemna za-
budowa w przedpokoju, łazienka z prysz-
nicem, ogromnym lustrem i szafkami. 
Wszystko nowoczesne, czyste i na wyso-
kim poziomie (jak zresztą wszystko w Fin-
landii). Dodatkowo na każdym korytarzu 
jest pralnia (jedno pranie i suszenie 1,23 
euro). Płatność czynszu do 6 każdego 
miesiąca + 500 euro depozytu na począt-
ku wynajmu, zwracane na końcu umowy. 

CENY
Ceny są dokładnie takie, jak w Polsce, 
tylko że w euro. Wszystko jest 4 razy 
droższe i pod względem cen trzeba się 

przygotować na najgorsze. Jedzenie, ko-
smetyki, środki czystości itp. radzę zabrać 
z Polski. 

Przykładowe ceny:
- chleb - tostowy 1-1,5 euro; normalny 

do 2,5 euro;
- mleko - 1 euro;
- ser - najtaniej w kilogramowych pacz-

kach od 4,50 euro wzwyż;
- szynka - różnie, zależy od jakości, 

gatunku od 1 euro za 20 dkg do kilku, 
kilkunastu euro (100g szynki wędzo-
nej z renifera - 5 euro; polecam!);

- pierś z kurczaka 500 g - około 4 euro;
- mięso mielone 400 g - około 2 euro;
- pomidory, ogórki - od 1,5 do 3 euro 

za kg;
- kapusta kiszona 400 g - około 2,5 

euro (osobiście odradzam fińską 
kapustę);

- kawa - około 3 euro za 500 g;
- woda - nie trzeba kupować, Finowie 

piją wodę z kranu - jest dobra i kry-
stalicznie czysta;

- kubek kawy w BarLaurea - 1 euro;
- obiady na stołówce w BarLaurea 

– 2,35 euro za zestaw;
- paluszki rybne (75 centów za paczkę 

10 sztuk);
- gotowe kotlety (burgery) do 1 euro za 

6 sztuk;
- wódka - 0,5 l około 10 euro (tradycyj-

na fińska Koskenkorva; Finlandia jest 
droższa);

- piwo - około 2,5 euro. Najtaniej 
wychodzą 12-paki małych buteleczek 
0,33 l. Cena takiego 12-paku to 8,5-
-10 euro. Najbardziej popularne marki 
- Karhu (Niedźwiedź), Lapin Kulta 
(Złoto Laponii), Karjala, czy Olvi;

- piwo w barze – około 4 euro.

PRACA
Szczerze mogę powiedzieć: na pracę 
raczej nie liczcie. Nie chodzi o wysokie 
bezrobocie, ale o to, że tu jest Finlandia, 
tu mówi się po fińsku. Remigiusz pracę 
znalazł w 3 dni, a i ja w odpowiedzi na 

wysłane CV odbieram wiele telefonów o 
pracę, ale to dlatego, że znamy fiński. Po-
trzebują tutaj pracowników w wielu dzie-
dzinach, ale konieczna jest komunikatyw-
na znajomość ich języka. Mimo że fińscy 
managerowie z angielskim problemów 
większych nie mają, jednak nie wszyscy 
pracownicy władają nim biegle, a to może 
wywoływać różne problemy z porozumie-
waniem się w pracy. Myślę, że właśnie 
tego obawiają się pracodawcy i w różnych 
agencjach pośrednictwa usłyszeć można 
na wstępie: „pitää puhua suomea”, czyli 
trzeba mówić po fińsku.
Zarobki są dosyć wysokie, najniższa 
stawka wynosi około 8,5 euro za godzinę. 
Może więc warto pouczyć się tego „eks-
tremalnego” języka? 

Podsumowując, życie w Finlandii i studia 
na zagranicznej uczelni są czymś niesa-
mowitym dla studenta, nie tylko z Polski. 
Zadziwia mnie tu wszystko każdego dnia; 
począwszy od codziennych czynności, 
przez życie na uczelni, po samych Finów 
i specyficzną atmosferę ich kraju. Finlan-
dia to kraj, w którym przyroda, dzikość i 
„egzotyka północy” łączą się z nowocze-
snymi technologiami, rozwiązaniami i 
sposobami życia. Finlandia jest wyjątko-
wa i nie zawiedzie nikogo, kto tu przyje-
dzie i będzie chciał zaznajomić się z jej 
kulturą i zwyczajami. Finowie, aczkolwiek 
zamknięci w sobie i małomówni, są bar-
dzo sympatyczni i przyjaźnie nastawieni 
do drugiego człowieka. A sposób studio-
wania, tak bardzo odmienny od polskie-
go, otwiera oczy na wiele spraw, o któ-
rych nigdy wcześniej się nie pomyślało i 
z których podczas kontynuacji studiów w 
Polsce można skorzystać. 
Dlatego zachęcam Was wszystkich do 
przyjazdu. Mam nadzieję, że ta relacja 
pomoże Wam w podjęciu decyzji o stu-
diach w Finlandii, a praktyczne informacje 
będą przydatne zwłaszcza na początku 
pobytu w Laurea. 

Agata Pianowska

Finlandia jest wyjątkowa - mówi Agata Pianowska
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AZS od nowa…
Początek roku akademickiego 
to, jak zwykle, wzmożona praca 
wszystkich prowadzących i opieku-
nów sekcji sportowych Klubu Uczel-
nianego AZS przy WSG. Od nowa 
należy „poskładać” reprezentacje, 
z których niektórzy odchodzą, a w 
ich miejsce zjawiają się nowi, pełni 
optymizmu i chęci pokazania się w 

środowisku AZS. 

Dziś na pewno można powiedzieć, że 
skład drużyny koszykówki bardzo wzmoc-
nił się „pierwszakami” – zawodnikami 
MKS „Novum” Bydgoszcz. Karol Micha-
łek, Marcin Grocki, Adam Bet, Sebastian 
Grzesiński oraz Piotr Fedder dołączyli 
do weterana Radosława Kłosińskiego i 
oni będą teraz stanowili siłę reprezenta-
cji podczas nowej edycji Mistrzostw Pol-
ski Szkół Wyższych. Sekcja koszykówki 
kobiet wzbogaciła się o trzy zawodniczki 
Kadus Bydgoszcz – Justyna Nieznalska, 
Joanna Kędzia i Katarzyna Żołądkiewicz 
są naszymi studentkami. Nowych studen-
tów - sportowców mamy również w dys-
cyplinach: siatkówka kobiet i wioślarstwo. 
Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgosz-
czy wybrały kolejne siatkarki Centrostalu 
Focus Park: Katarzyna Wysocka, Justyna 
Łunkiewicz i Monika Weder. Natomiast do 
naszej uczelnianej osady dołączyli: Rado-
sław Klimkowski, Michał Wiliński, Arnold 
Sobczak, Tomasz Ciechanowski, Seba-
stian Szubski i Natalia Maciukiewicz. 

Do życia powołana zostanie nowa sek-
cja - karate shotokan, oparta na dwóch 
medalistach Mistrzostw Polski – Albercie 
Ciesielskim i Łukaszu Poradzie. Repre-
zentację KU AZS przy WSG w dyscyplinie 
LA na pewno wzmocni Marta Wojtkuńska 
(mistrzyni Polski na dystansie 10 km). 

Początek roku akademickiego 2006/07 
to również wybory nowych władz Klubu 
Uczelnianego AZS przy WSG, a wiado-
mo, że nowe władze to nowe, świeże 
spojrzenie na problematykę sportu aka-
demickiego oraz strategię Klubu na nową, 
XXIV już edycję Mistrzostw Polski Szkół 
Wyższych, których formuła także uległa 
zmianom.

Mistrzostwa Polski 
            Szkół Wyższych
Po raz pierwszy Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy 
brał udział w XXII edycji Mistrzostw rozgrywanych w latach 2002 – 2004, plasując 
się na jedenastym miejscu wśród szkół niepublicznych. Kolejna XXIII edycja Mi-
strzostw Polski Szkół Wyższych (lata 2004 -2006) zakończyła się dla nas sporym 
sukcesem. Na 106 sklasyfikowanych szkół ostatecznie zajęliśmy piąte miejsce w 
pionie szkół niepublicznych. W klasyfikacji wszystkich, publicznych i niepublicznych 
219 szkół wyższych, biorących udział w Mistrzostwach, Wyższa Szkoła Gospodarki 
znalazła się na 55. miejscu, wyprzedzając m.in. Politechnikę Częstochowską, Aka-
demię Morską w Gdyni i AWFiS z Gdańska. Nasza Uczelnia jest dodatkowo najwy-
żej sklasyfikowaną Uczelnią niepaństwową woj. kujawsko–pomorskiego.
Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zawdzięcza tak 
wysoką pozycję wspanialej postawie swoich studentów – sportowców oraz zaan-
gażowaniu trenerów i władz Klubu. Na 44 imprezy sportowe w 19 odnieśliśmy duże 
sukcesy.
Najlepsze wyniki w XXIII edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych:
1. miejsce drużynowo – ergometr wioślarski
2. miejsce – siatkówka kobiet
4. miejsce – piłka nożna
4. miejsce drużynowo – narciarstwo alpejskie mężczyzn 
udział w finale w siatkówce plażowej kobiet
5. miejsce drużynowo – biegi przełajowe 
6. miejsce w klasyfikacji drużynowej w pływaniu mężczyzn oraz medale indywidu-
alne + sztafeta 

Reprezentacje WSG wzięły udział w następujących dyscyplinach: biegi przełajowe 
mężczyzn, ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn, futsal, koszykówka mężczyzn, 
kolarstwo górskie mężczyzn, narciarstwo alpejskie mężczyzn, piłka nożna, pływanie 
kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa plażowa kobiet 
i mężczyzn, streetbasket kobiet i mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn, wspinaczka 
sportowa kobiet i mężczyzn, żeglarstwo.
W XXIV edycji Mistrzostw Polski Szkół Wyższych planujemy start w 32 konkuren-
cjach na 44 możliwych, co powinno zaowocować miejscem w pierwszej trójce szkół 
niepublicznych oraz awans do trzeciej dziesiątki w klasyfikacji wszystkich startują-
cych szkół wyższych. 
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11 października rozpoczęły się roz-
grywki Autonomicznej Ligi Siatkówki 
Mężczyzn. W pierwszym meczu dru-
żyna prowadzona przez mgr. Macieja 
Pawlaka uległa wprawdzie zespołowi 
ZG A. Kosiak Bydgoszcz 1:3, ale po 
zasileniu zespołu przez Łukasza Ro-
sińskiego, Marcina Korpala i Kamila 
Dereszyńskiego liczy na poprawie-
nie w tej edycji zeszłorocznej piątej 
lokaty. 
W kolejnych spotkaniach nasi siatka-

rze wygrali dwa wyjazdowe spotkania 
z Watra/Eltor Bydgoszcz (3:0) oraz z 
MUKS Piątka’84 Bydgoszcz (3:1). 

W ostatniej rozegranej dotychczas 
kolejce Wyższa Szkoła Gospodarki 
przegrała po bardzo emocjonującym 
meczu na własnym parkiecie z mającą 
mistrzowskie aspiracje drużyną Hur-
tostal/Orzeł Bydgoszcz (0:3). Jeden 
z setów tego spotkania zakończył się 
wynikiem 38:36 i jest to jeden z naj-
wyższych wyników w całej historii roz-
grywek ALSM!

Siatkarze liczą na poprawienie lokaty

To im zawdzięczamy wysokie miejsca w rankingach - stypendyści sportowi wraz z władzami Uczelni
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KALENDARIUM
13 września 2006
Wzorcowy Europe Direct WSG 

Reprezentacja Komisji Europejskiej uzna-
ła działający przy WSG Punkt Informacyj-
ny Europe Direct za wzorcowy, podkre-
ślając szczególnie bogatą działalność 
w dziedzinie kultury oraz współpracy z 
młodzieżą. ED aktywnie wspiera Młodzie-
żowy Parlament Europejski, podejmuje 
liczne działania na rzecz społeczności 
lokalnej (dyżury eksperckie prawników, 
psychologów – doradców zawodowych, 
specjalistów w zakresie pozyskiwania 
funduszy europejskich). Dużym sukce-
sem były organizowane przez ED WSG 
„Spring Day in Europe 2006”, seminarium 
„Edukacja i szanse rozwoju w Unii Euro-
pejskiej” oraz „Europejski piknik przy pol-
skiej grochówce”.

17 września 2006
Na linii Bydgoszcz-Perth

W ramach współpracy bliźniaczych miast 
Bydgoszczy i Perth w Szkocji w WSG 
gościli Bob Scott, burmistrz Perth oraz 
szkoccy touroperatorzy. Rozmowy doty-
czyły możliwości organizowania w Szkocji 
praktyk zawodowych i kursów językowych 
dla studentów naszej Uczelni oraz promo-
cji woj. kujawsko-pomorskiego w Wielkiej 
Brytanii. 

18-20 września 2006
Międzynarodowa współpraca Instytutu 
Architektury i Urbanistyki WSG 

Na zaproszenie Hochschule Neubranden-
burg, partnerskiej uczelni WSG, wizytę 
w Neubrandenburgu złożyli: prof. dr hab. 
Lech Zimowski, dyrektor Instytutu Archi-
tektury i Urbanistyki WSG oraz doc. dr inż. 
arch. Krzysztof Borowski. Tematem spo-
tkań były m.in. wspólne warsztaty rysun-
kowo-malarskie oraz możliwości wymia-
ny studentów i nauczycieli akademickich 
obydwu uczelni. Strona niemiecka przyję-
ła także zaproszenie na konferencję na-
ukową, organizowaną przez IAiU WSG.

20 września 2006
Forum Przedsiębiorczości w ogólnopol-
skim finale

Projekt „Bydgoskie Forum Przedsiębior-
czości i Rozwoju Zasobów Ludzkich” 

przygotowany w ramach partnerstwa 
Miasta Bydgoszczy i Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy znalazł się w 
gronie czterech laureatów ogólnopolskie-
go etapu konkursu „Europejskie Nagrody 
Przedsiębiorczości”. Szerzej str. 9

21-23 września 2006
Dni Nauki w WSG 

Pod patronatem Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego na Uczelni odbywały 
się kolejne Dni Nauki, na które złożyło 
się ponad 70 imprez z różnych dziedzin 
wiedzy: geografii, ekonomii, socjologii, ar-
chitektury, informatyki itp. Podczas wykła-
dów, warsztatów, wystaw i pokazów moż-
na było przekonać się, że nauka nie jest 
nudna, że może być zrozumiała i atrakcyj-
na dla każdego, bez względu na wiek czy 
poziom wykształcenia.

25-29 września 2006
Warsztaty artystyczne Potulice 2006

Pracownicy i studenci specjalności „re-
socjalizacja i pomoc społeczna” kierunku 
„socjologia” WSG byli współorganizatora-
mi warsztatów artystycznych, w których 
wzięli udział skazani z zakładów peniten-
cjarnych z woj. kujawsko-pomorskiego. 
Warsztaty, jako przykład niekonwencjo-
nalnych programów resocjalizacyjnych, 
były częścią programu „Harmonia sztuki, 
harmonia świata 2006”.

6 października 2006
Manufaktura Aktywności Młodych

W Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym 
WSG w Ełku powstała Manufaktura Ak-
tywności Młodych, czyli alternatywne 
działania aktywizujące studentów WSG 
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 
trzech dziedzinach: Manufaktura kulturo-
wa (kultura, sport, turystyka i rekreacja), 
Eko-spoko (ekologia i zrównoważony 
rozwój lokalny) oraz Kreacja (konkuren-
cyjność – innowacyjność – współczesne 

Rusza liga 

FUTSALU
Bardzo ciekawie zapowiada się piąty se-
zon Bydgoskiej Ligi Futsalu pod patro-
natem prasowym Gazety Wyborczej. Do 
tej pory tylko dwie drużyny zdobywały 
po dwa tytuły - Esbelt Bydgoszcz (daw-
niej jako ACMK Chiorino) i EuroGol-MDD 
Bydgoszcz. Najpierw ruszyła ZINA III 
liga, a dwa tygodnie po niej wystartowała 
EUROGOL I liga, która została podzielo-
na na dwie grupy rozgrywkowe. Mecze 
przeprowadzane będą, jak co roku, w Hali 
Sportowo-Widowiskowej „ŁUCZNICZKA”. 
Rozgrywki na najwyższym poziomie będą 
z pewnością szalenie emocjonujące, o 
czym można było przekonać się podczas 
pierwszych trzech kolejek spotkań. Wśród 
wyróżniających się zespołów znajdują 
się m. in. Tomex, który jest uważany za 
jednego z głównych pretendentów obok 
obrońcy tytułu EuroGolu-MDD Bydgoszcz 
i asfaltowego mistrza AgroSerwisu grają-
cego pod nazwą Chemico do zdobycia 
Mistrzostwa Bydgoszczy w Futsalu. In-
nymi drużynami z wysokimi aspiracjami, 
które mogą „namieszać” w ligowej tabeli, 
są Unirembud, Rhinos Sports / Sigma (z 
żużlowcami Piotrem Protasiewiczem oraz 
Andreasem Jonsonem), Hirsch-Pol, Es-
belt Bydgoszcz, Corimp Bydgoszcz czy 
KFC Bydgoszcz oraz trzej silni beniamin-
kowie Eskadra/WZL-2, Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy i Jarex. 
W najniższej ZINA II lidze trudno wska-
zać głównego kandydata do mistrzostwa 
i awansu. Najbardziej znanymi i prezen-
tującymi znany organizatorom poziom są 
drużyny: Słabi, Mil.Pl, Beer Team oraz 
drużyna oparta na całym zespole C-kla-
sowego M.O.K.S. Piaski Bydgoszcz i 
drugi zespół Wyższej Szkoły Gospodarki 
(www.wsg.byd.pl). Trochę zmian, głównie 
kosmetycznych, zaszło w regulaminie roz-
grywek. Najważniejszą jest dopuszczenie 
zawodników zrzeszonych w PZPN, co na 
pewno podniesie znacznie poziom roz-
grywek. 
Po rozegraniu trzech kolejek spotkań 
WSG prowadzi z kompletem punktów w 
tabeli EUROGOL I ligi grupy B i w nad-
chodzących spotkaniach będzie próbo-
wać utrzymać wypracowaną przewagę. 
Nasza drużyna w tym roku oparta jest 
głównie na zawodnikach grających w klu-
bach, co ma m.in. zaprocentować w zbli-
żających się Akademickich Mistrzostwach 
województwa. 
Troszkę słabiej wiedzie się drugiej dru-
żynie w ZINA II lidze. www.wsg.byd.pl po 
trzech spotkaniach ma na swoim koncie 3 
punkty, jednak drużyna dopiero zaczyna 
się zgrywać i wszyscy zawodnicy wierzą 
w zakończenie rozgrywek uwieńczone 
awansem na „Łuczniczkę”. 

Szymon Nowicki
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wyzwania, aktywność społeczna i obywa-
telska). Powstały już pierwsze pracownie 
i warsztaty, których działalność przed-
stawimy w następnym numerze Kuriera 
Uczelnianego.

6 października 2006
Narody sąsiadujące w Europie

WSG oraz Uniwersytet Johanna Wolfgan-
ga Goethego we Frankfurcie nad Menem 
były organizatorami konferencji naukowej 
„Narody sąsiadujące w Europie. Wzajem-
ne postrzeganie a tożsamość narodowa 
w przeszłości i teraźniejszości” z udzia-
łem przedstawicieli nauki z Polski, Nie-
miec, Francji, Rosji. Szerzej str. 8

7 października 2006
Inauguracja roku akademickiego WSG 

Tradycyjnie już w Filharmonii Pomorskiej 
im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy 
odbyła się inauguracja nowego roku aka-
demickiego naszej Uczelni z udziałem 
władz, pracowników i studentów. Szerzej 
str 2.

7 października 2006
Pierwsze dyplomy Master Uniwersytetu w 
Tuluzie

Obronami prac dyplomowych zakończył 
się pierwszy cykl prowadzonych w WSG 
dwuletnich studiów Master Uniwersytetu 
Le Mirail w Tuluzie (Francja). Studia na 
kierunku „turystyka i rozwój” prowadzone 
były przez francusko-polską kadrę dydak-
tyczną w ramach wieloletniej współpracy 
obydwu uczelni. Szerzej str. 4-5

12 października 2006
Współpraca z Göttingen

Na zaproszenie Centrum Współpracy z 
Zagranicą z wizytą w WSG przebywał dr 
Oliver Stenschke z Uniwersytetu Georgia-
-Augusta w Göttingen. Podczas spotkań 
dyskutowano m.in. na temat wdrażania 
postanowień Procesu Bolońskiego w Pol-
sce i w Niemczech.

14 października 2006
Inauguracja roku akademickiego w Mal-
borku

W Garnizonowym Klubie Oficerskim w 
Malborku odbyła się pierwsza inaugura-
cja roku akademickiego Wydziału Zamiej-
scowego WSG w Malborku. Szerzej str. 2

18 października 2006
Porozumienie WSG – PTE

Po raz drugi już Uczelnia podpisała poro-
zumienie z Polskim Towarzystwem Ekono-
micznym. Pierwsze dotyczyło współpracy 
i stworzenia oferty edukacyjnej dla ponad 
300 studentów byłej WSZiF, obecnie oby-
dwie strony zdecydowały o wspólnym 
prowadzeniu studiów podyplomowych i 
włączenia do oferty nowych, specjalistycz-
nych kierunków ekonomicznych.

18 października 2006
Czy znamy historię hymnu i flagi wło-
skiej?

Teraz już tak, dzięki spotkaniu zorgani-
zowanemu przez Towarzystwo Polsko-
-Włoskie i naszą Uczelnię w ramach cyklu 
spotkań na temat kultury włoskiej.

19 października 2006
Kobieta w islamie

W ramach cyklu Konwersatorium „Spo-
łeczeństwo – Gospodarka – Kultura” w 
WSG odbył się wykład otwarty na temat 
roli kobiety w islamie, wygłoszony przez 
Joannę Zghoul, przedstawicielkę Ligi Mu-
zułmańskiej RP.

25 października 2006
Msza św. na inaugurację roku

Społeczność akademicka WSG wzięła 
udział w inaugurującej nowy rok akade-
micki mszy św. w kościele pw. Świętej 
Trójcy.

26 października 2006
Praca i studia

Biuro Karier WSG było organizatorem 
Targów Pracy Tymczasowej „Praca i stu-
dia”. Studenci zapoznawali się z ofertami 
agencji pośrednictwa pracy w kraju i za 
granicą, Powiatowych Urzędów Pracy w 

Bydgoszczy i Toruniu, Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy, portalu „kariera.com.pl” 
oraz zasięgali konsultacji na stoiskach 
Biura Karier, Studium Kształcenia Pody-
plomowego i Szkoleń WSG, Akademic-
kiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz 
Punktu Informacyjnego Europe Direct. 
Podczas Targów zainaugurowana została 
III edycja Konkursu na Biznesplany, orga-
nizowanego przez Akademickie Inkubato-
ry Przedsiębiorczości.

26-28 października 2006
Współpraca z Nordost Institut w Lüneburgu

Dr Marek Chamot, z-ca kierownika Kate-
dry Kulturoznawstwa WSG reprezentował 
Uczelnię na międzynarodowej konferencji 
„Kościół i naród w Europie Środkowo-
-Wschodniej”, zorganizowanej przez Nor-
dost Institut w Lüneburgu. Szerzej str. 17

27 października 2006
Inauguracja Studiów Podyplomowych

Wykład Waldemara Wojnicza, trenera 
NLP pn. „Neurolingwistyczne programo-
wanie jako metodologia sukcesu” zain-
augurował kolejną edycję Studiów Pody-
plomowych WSG. W roku akademickim 
2006/2007 kształcenie na studiach po-
dyplomowych będzie się odbywało na 
kierunkach: bezpieczeństwo i higiena 
pracy, logistyka i transport, zarządzanie 
zasobami ludzkimi, zarządzanie turystyką 
i hotelarstwem, organizacja pomocy spo-
łecznej, zamówienia publiczne.

27 października 2006
Goście z Krzemieńczuka

W WSG gościli przedstawiciele mieszczą-
cej się w Krzemieńczuku Filii Uniwersyte-
tu Gospodarki i Prawa w Dniepropietrow-
sku: Jewgienij Zajcew, rektor Filii, Ludmiła 
Nowak, kierownik Biura Współpracy z Za-
granicą oraz Andrzej Melnik, prezydent 
Ukraińskiego Stowarzyszenia Wspierania 
Międzynarodowego Biznesu i Rozwoju. 
W rozmowach uściślono program współ-
pracy uczelni: udział w konferencjach na-
ukowych, uczestnictwo w Forum Gospo-
darczym Polska-Wschód oraz wymianę 
studentów.

29 października 2006
Camera Obscura

W ramach 3. Międzynarodowego Festi-
walu Reportażu Telewizyjnego Camera 

Inauguracja roku akademickiego w Malborku
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Obscura w WSG odbyły się warsztaty re-
portażu, które poprowadził Andrzej Sapi-
ja, wybitny dokumentalista (autor filmów o 
sztuce współczesnej, historii i współcze-
snych problemach Polski), reżyser TVP, 
wykładowca w Wyższej Szkole Sztuk Wi-
zualnych i Nowych Mediów w Warszawie 
oraz Instytutu Dziennikarstwa UW.

3 listopada 2006
Otrzęsiny w Malborku

Były to pierwsze w historii Wydziału Za-
miejscowego WSG w Malborku Otrzęsiny, 
w których wzięli udział wszyscy świeżo 
upieczeni studenci I roku „zarządzania i in-
żynierii produkcji”. W zabawie towarzyszyli 
im studenci i wykładowcy z Bydgoszczy.

8 listopada 2006
Angela Kaisermayer i jej malarstwo

W Galerii nad Brdą gościła ze swoim ma-
larstwem artystka austriacka Angela Ka-
isermayer. Jej prace, głównie akwarele, 
prezentowane były na wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w Lienz, skąd 
pochodzi malarka, ponadto w Innsbrucku, 
Wiedniu i w wielu miastach Chorwacji. 
Wernisaż w WSG odbył się w ramach XIII 
Kujawsko-Pomorskich Dni Austrii. Towarzy-
szyła mu projekcja filmu „Wolfgang Amade-
usz Mozart”, będącego wędrówką śladami 
kompozytora po Wiedniu i Salzburgu.

8 listopada 2006
Lista życiowych przebojów

Grupa teatralna Suplement oraz zespół 
Dust Over były organizatorami spotkania, 
łączącego pokaz filmu „Longplay, czyli li-
sta życiowych przebojów” z koncertem w 
wykonaniu zespołu.

13-17 listopada 2006
Bydgoski Festiwal Przedsiębiorczości

Studenckie Forum Business Centre Club 
było organizatorem Bydgoskiego Festi-
walu Przedsiębiorczości na 3 bydgoskich 
uczelniach: ATR, UKW i WSG oraz w 
Urzędzie Wojewódzkim. 15 listopada był 
dniem WSG. Szerzej str. 10-11

15 listopada 2006
Tam, gdzie kończy się ląd

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzen-
nej WSG zainaugurował adresowany do 
nauczycieli geografii, uczniów i studentów 

cykl wykładów geograficznych pt „Geo-
grafia Świata”. Pierwszy wykład pt. „Tam, 
gdzie kończy się ląd – wybrzeża świata” 
wygłosił prof. dr Zdzisław Preisner.

21 listopada 2006
Goście z Gruzji

W ramach wizyty studyjnej w Polsce na-
szą Uczelnię odwiedzili przedstawiciele 
miast, regionów, rządu i parlamentu Gru-
zji oraz trzech uczelni wyższych przygo-
towujących pracowników służby cywilnej. 
Wzięli m.in. udział w „Wieczorze młodych. 
Zostać czy wyjechać?” - spotkaniu ze stu-
dentami, podczas którego dyskutowano 
na temat miejsca ludzi młodych w spo-
łecznościach lokalnych Gruzji i Polski. 

21 listopada 2006
Nagroda dla Chóru „Hasło”

Działający przy WSG Męski Chór „Hasło” 
pod dyrekcją Rafała Sójki zdobył drugą 
nagrodę na II Międzynarodowym Festi-
walu Chóralnym w Warszawie, w którym 
wzięły udział 22 chóry z całej Europy. 
„Hasło”, którego początki sięgają 1920 
roku, ma na swoim koncie wiele cennych 
nagród zdobytych w krajowych i zagra-
nicznych konkursach zespołów chóral-
nych. Jego śpiew towarzyszy wszystkim 
najważniejszym wydarzeniom naszej 
Uczelni. Nasze gratulacje dla wszystkich 
członków Chóru!

23 listopada 2006
EUROPASS – większe szanse na rynku 
pracy

Krajowe Centrum Europass, Fundacja Fun-
dusz Współpracy oraz Punkt Informacyjny 
Europe Direct przy WSG były organizato-
rami konferencji „EUROPASS – większe 
szanse na rynku pracy”, podczas której 
zaprezentowane zostały możliwości wy-
korzystania dokumentów EUROPASS w 
procesie poszukiwania pracy. Przedsta-
wiono pakiet pięciu dokumentów i korzy-
ści wynikające z ich posiadania oraz rolę 
EUROPASS w zwiększaniu przejrzystości 
kwalifikacji oraz promowaniu mobilności 
edukacyjnej i zawodowej. Słuchaczami 
byli doradcy zawodowi z wojewódzkich i 
powiatowych urzędów pracy, ochotniczych 
hufców pracy i akademickich biur karier z 
województw: kujawsko-pomorskiego, lu-
buskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i 
zachodniopomorskiego.

28 listopada 2006
„Przypadki Brunona albo choroba na no-
woczesność”

W WSG Café odbył się wieczór poświę-
cony pamięci Brunona Schulza, wybitne-
go pisarza, malarza, rysownika i grafika. 
W programie znalazły się m.in. projekcja 
filmów „Drohobycz bez Schulza” i „Ulica 
Krokodyli”, otwarcie poświęconej artyście 

wystawy i duodram „Boczne kieszenie 
mojego miasta”.

30 listopada 2006
Dobre i złe oczy

W ramach Konwersatorium „Społeczeń-
stwo-Gospodarka-Kultura” odbył się wy-
kład na temat „Dobre i złe oczy – czyli o 
percepcji wizerunku osoby ludzkiej”, który 
wygłosił prof. dr hab. Stanisław Kowalik z 
Instytutu Socjologii WSG.

5 grudnia 2006
Dla kogo studia Master Uniwersytetu w 
Tuluzie?

Dla wszystkich, chcących zgłębiać wie-
dzę w zakresie turystyki i rozwoju – mówił 
podczas spotkania ze studentami WSG 
dr Paul Pichon, wykładowca Uniwersytetu 
Le Mirail w Tuluzie. Gość WSG zaprezen-
tował ofertę studiów francuskiej uczelni, 
udzielając odpowiedzi na pytania studen-
tów. W drugiej części spotkania wygłosił 
wykład nt. „Dubaj: nowa destynacja tury-
styczna?”

Kanclerz WSG, 
doc. Krzysztof Sikora 
będzie reprezentantem
środowisk akademickich 
w Sejmiku Województwa

Mieszkańcy województwa kujawsko-
–pomorskiego obdarzyli go zaufaniem 
podczas tegorocznych wyborów sa-
morządowych. Kandydując do sejmiku 
województwa z ramienia Platformy Oby-
watelskiej, uzyskał najwyższy wynik - 12 
928 głosów. 24 listopada b.r. na I sesji 
sejmiku został wybrany Przewodniczą-
cym Sejmiku Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.




