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W grudniu ubiegłego roku delegacja WSG przez tydzień 
przebywała w Maroku na zaproszenie tamtejszych uczelni. 
Celem pobytu było poznanie systemu kształcenia akademic-
kiego w Maroku i na terenie Afryki Północnej oraz ustalenie 
płaszczyzn współpracy i podpisanie oficjalnych porozumień 
z marokańskimi uczelniami. W tym czasie przedstawiciele 
WSG odwiedzili trzy szkoły wyższe, posiadające kampusy w 
największych miastach Maroka: nowoczesnej Casablance, 
stołecznym Rabacie, eleganckim Tangerze i południowym 
Safi. Ponadto odbyły się spotkania z przedstawicielami bran-
ży hotelarskiej i spożywczej oraz z prezesem Afrykańskiej 
Unii Rzeczoznawców. Ich rezultatem są umowy umożliwia-
jące kształcenie pracowników 
marokańskich firm w Polsce.
Wizyta w Afryce była wyni-
kiem rosnącego zaintereso-
wania ofertą polskich uczelni 
wśród studentów z Maroka 
i całego Maghrebu (muzuł-
mańska, północna Afryka). 
Globalizacja, a także rozwój 
gospodarczy i obecność Pol-
ski w strukturach zjednoczo-
nej Europy czynią naukę w 
naszym kraju coraz bardziej 
atrakcyjną. Do tego docho-
dzą wyjątkowo niskie koszty 
kształcenia oraz wysoka re-
noma polskich ośrodków aka-
demickich. Poważnym ogra-
niczeniem jest jedynie brak 
oferty kształcenia w językach 
obcych, takich jak angielski 
czy dominujący w północnej 
Afryce francuski. Dlatego 
starania naszej Uczelni, by 
rozbudować ofertę dla obco-
krajowców, w tym nauczanie 
w językach obcych, zosta-
ły szybko zauważone przez 
Marokańczyków. Niewątpli-
wie złożyła się na to również 
wysoka renoma WSG w śro-
dowiskach branżowych oraz 
aktywność na zagranicznych 
targach edukacyjnych i salo-
nach naukowych. 
Trzeba w tym miejscu przy-
pomnieć, że Maroko szczyci 
się wspaniałą tradycją aka-
demicką - powstałą w VIII 
wieku w Fezie uczelnię El 
Karawijjin - uważa się za naj-
starszy uniwersytet świata. 
A i dziś marokańskie uczel-
nie (świeckie i koraniczne) 
przyciągają studentów z całej 
Afryki i świata arabskiego, a 
ostatnio również z Europy (!). 
Wskaźnik skolaryzacji (pro-
cent osób studiujących) jest 
dziś wyższy niż w wielu kra-
jach Europy.
Maroko to obecnie, wbrew 

niektórym stereotypom dotyczącym krajów mu-
zułmańskich, nowoczesny kraj, którego miesz-
kańcy kultywując bogatą tradycję i zachowując 
zasady islamu, są niezwykle otwarci na kontakty 
z Europą. Jednocześnie to kraj z olbrzymim po-
tencjałem: doskonale rozwijająca się gospodar-
ka, stabilne - mimo dwuetniczności (Arabowie i 
Berberowie) – społeczeństwo, bliskie kontakty z 

krajami Unii Europejskiej (m.in. Hiszpania, Francja). Nie bez 
znaczenia pozostaje też atrakcyjność turystyczna tego wspa-
niałego zakątka świata: dzika przyroda (od śródziemnomor-
skiej makii, poprzez lasy cedrowe i zwrotnikową roślinność 
południowego Maroka aż po pustynną florę i faunę Sahary), 
wysokie góry (Atlas Wysoki, Średni, Antyatlas, Rif) z praw-
dziwymi stacjami narciarskimi, wspaniałe zabytki kultury (od 
ruin rzymskich kolonii poprzez imponujące zabytki marokań-
skiego średniowiecza po kolonialne pamiątki po obecności 
Hiszpanów, Portugalczyków i Francuzów) i wreszcie wyjątko-

wy folklor marokańskich Ber-
berów.  
Można więc śmiało stwier-
dzić, że wysoki poziom cywi-
lizacyjny, nowoczesny system 
kształcenia (studia w systemie 
bolońskim licencjat/studia in-
żynierskie + magisterium) dają 
podstawy do rozwoju ścisłej 
współpracy na płaszczyźnie 
akademickiej oraz wymiany 
studenckiej.
Ma to potwierdzenie nie tylko 
w doskonałym przyjęciu na-
szej delegacji przez władze 
marokańskich uczelni, ale 
przede wszystkim w zaintere-
sowaniu ze strony studentów 
i maturzystów. Szczególną 
uwagę zwróciły takie kierunki, 
jak: informatyka, zarówno w 
wydaniu ekonomicznym, jak 
i inżynierskim, handel zagra-
niczny oraz niezwykle presti-
żowa w Maroku „architektura i 
urbanistyka”. Studenci docenili 
innowacyjność i praktyczność 
kształcenia oraz liczne kon-
takty międzynarodowe naszej 
Uczelni. 

Już niedługo studia w Byd-
goszczy powinni rozpocząć 
pierwsi Marokańczycy. Mamy 
nadzieję, że wzbogaci to do-
świadczenia interkulturowe 
polskich studentów i pozwoli 
na zainteresowanie ich no-
wymi sektorami gospodarki. 
Ponadto nasi studenci będą 
mieli okazję skorzystać z oferty 
praktyk i staży w marokańskich 
firmach, głównie z branży tu-
rystyczno-hotelarskiej, spo-
żywczo-gastronomicznej oraz 
informatycznej oraz z atrakcyj-
nych wyjazdów studyjnych.
Liczymy, że kontakty zaowo-
cują również intensywną 
współpracą na innych polach, 
na przykład naukowo-badaw-
czym.
  Fabian Siemiński

    MAROKAŃCZYCY
CHCĄ STUDIOWAĆ W WSG

Mauzoleum Mohameda II - Rabat

Podpisanie umowy międzyuczelnianej - Casablanca

Mury obronne - Meknes
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Liberalizm, liberalny, li-
berał – coraz częściej 
w naszym codziennym 
życiu spotykamy się z 
tymi określeniami. Li-
beralizm w rozumieniu 
„Słownika współczesne-
go języka polskiego (pod 
red. B. Dunaja) to ogół 
poglądów wywodzących 
się z XVIII w., których 
głównym założeniem jest idea wolności 
człowieka jako jednostki, zagwarantowa-
nie każdemu możliwości swobodnego 
działania gospodarczego i społecznego, 
bez ingerencji instytucji - w szczególności 
państwa”. 

Słowo „liberalizm” bywa rozmaicie rozu-
miane, ale zawsze chodzi w nim o pewien 
rodzaj wolności w stosunkach społecz-
nych. Jednak i wolność jest różnie pojmo-
wana. Można się było o tym przekonać 
podczas grudniowej konferencji naukowej 
„Dylematy współczesnego liberalizmu. Li-

beralizm w życiu społecznym, gospodarce 
i polityce”. Organizatorem była Wyższa 
Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz 
Punkt Informacji Europejskiej - Europe Di-
rect w Bydgoszczy w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem „Integracja i Współpraca”.

Dwudniowe obrady konferencyjne odby-
wały się w sekcjach tematycznych. Swoje 
poglądy przedstawili m.in.: prof. dr hab. 
Piotr Kryczka (Katolicki Uniwersytet Lu-
belski oraz WSG w Bydgoszczy), prof. dr 
hab. inż. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet 
Wrocławski), ks. prof. dr hab. Henryk Sko-
rowski (prorektor Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskie-
go), prof. dr hab. Jan 
Winiecki (prezes Rady 
Towarzystwa Ekonomi-
stów Polskich, profesor 
Wyższej Szkoły Infor-
matyki i Zarządzania w 
Rzeszowie), ks. prof. dr 
hab. Janusz Mariański 
(Katolicki Uniwersytet 
Lubelski), prof. dr hab. 

Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), 
dr Robert Gwiazdowski (Uniwersytet 
Warszawski, Centrum im. Adama Smitha), 
prof. dr hab. Jacek Bartyzel (Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr 
hab. Włodzimierz Dłubacz (Katolicki Uni-
wersytet Lubelski), prof. dr hab. Barbara 
Polszakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu oraz WSG w Bydgosz-
czy) oraz Janusz Korwin-Mikke.
Materiały pokonferencyjne zostaną opubli-
kowane w czerwcu br. nakładem Wydaw-
nictwa Uczelnianego WSG. 

    DYLEMATY  
         WSPÓŁCZESNEGO 

LIBERALIZMU

K
O

N
F

E
R

E
N

C
J

E

Fragmenty wypowiedzi prelegentów kon-
ferencji:
 W czym widzę niebezpieczeń-
stwo? W skrajnie antyliberalnej i konstruk-
tywistycznej postawie. Problemy, czy to 
lokalne, czy to globalne, muszą, zdaniem 
Baumana, być rozwiązywane przez ja-
kąś globalną, scentralizowaną instytucję. 
Mówienie o pozytywnej i negatywnej glo-
balizacji jako żywo przypomina dyskusję 
wokół negatywnej i pozytywnej wolności 
(zainicjowanej przez Izaaka Berlina). Tak 
jak liberał widzi wielkie niebezpieczeństwa 
w koncepcji pozytywnej wolności, tak po-
winien widzieć te niebezpieczeństwa (bo 
są one co najmniej podobnego rzędu) w 
koncepcji pozytywnej globalizacji. 

(prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki)

 Jeżeli zanikają wartości uniwer-
salne i sens życia zbiorowego, wówczas 
na takiej ,,pustyni” ostoi się tylko jeden 
cel: dobrze żyć w możliwym komforcie. 
Cel ekonomiczny staje się podstawowy, 
bo przede wszystkim trzeba żyć, a mó-
wienie o nim brzmi bardzo naturalnie, tak 
bardzo, że rychło pożera całą przestrzeń, 
jeżeli nie znajduje konkurencji. 

(ks. prof. dr hab. Janusz Mariański)

 Demokrata nie tylko nie lubi 
ludu i boi się go – jego „ciemnoty” i „nie-
przewidywalności” – ale nie lubi rów-
nież samego słowa „lud”, które kojarzy 
mu się (i słusznie) z istnieniem hierar-
chii społecznej, poziomu wertykalnego: 
„góra – dół”. Demokrata „bezprzymiot-
nikowy” woli mówić „masy”; demokrata 
„ludowy” – „masy pracujące”; demo-
liberał – „obywatele”, a demokratycz-
ny „pragmatyk” – „ludzie”. Tak zatem 
demokratyzm ideologiczny doskonale 
zgadza się z elitaryzmem; demokra-
cją jest odrzucenie tradycyjnego ładu 
hierarchicznego, równość służy znisz-
czeniu zróżnicowania ról i funkcji spo-
łecznych oraz naturalnych autorytetów, 
ale tylko elita ludzi rozumnych posiada 
wysoką świadomość celu, którego zisz-
czeniu uruchomienie demokratycznych 
procedur ma służyć.

(prof. dr. hab. Jacek Bartyzel)

 „...to nie w samym liberalizmie, 
ale we współczesnej dezinterpretacji pod-
stawowych zasad liberalizmu tkwi zasad-
nicze źródło jego kryzysu” 

(dr Ryszard Mordarski)

 „Problem jednak nie w tym, ze 
liberałowie nie mieli świadomości ko-
nieczności „zapłacenia” za realizację 
swych programów społecznych, a na-
wet nie w tym, że w istotny sposób róż-
nili się w poglądach na tę kwestię, lecz 
w tym, że w momencie, gdy następo-
wało przejście od słów do czynów, mało 
kto się oglądał na różnego rodzaju „za 
i przeciw” i postępowano tak, jakby w 
grę wchodziła tylko jedna alternatywa: 
„wolność albo śmierć”, a jej bilans był 
tak przerażający, że sami liberałowie 
zaczęli się poważnie zastanawiać, czy 
jednak nie tkwi w ich „rachunkach” ja-
kiś zasadniczy błąd. Problem również 
w tym, że przy realizacji takich progra-
mów, jakie proponują liberałowie, naj-
wyższą cenę płacą z reguły najsłabsze 
grupy społeczne – te, którym z trudem 
przychodzi sprostać elementarnym 
potrzebom codziennego życia; a one 
przecież stanowiły i w niejednym kraju 
nadal stanowią ową większość, z którą 
musi się liczyć każda siła polityczna.” 

(prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz)

Kinga Oczachowska
 Agnieszka Puza
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- Jest Pan bardzo popularną oso-
bą w Bydgoszczy, częstym go-
ściem w mediach…

- …również obiektem krytyki, a nawet 
pomówień. Rozumiem to jednak, gdyż 
mam to wkalkulowane w specyfikę zaj-
mowanego stanowiska. Muszę stale 
poznawać opinie różnych ludzi, rozma-
wiać z nimi i starać się przekonywać 
ich do swoich racji. Budzi to zrozumiałe 
kontrowersje. 
Od roku pełnię funkcję dyrektora Wy-
działu Administracji Budowlanej Urzę-
du Miasta Bydgoszczy, ale zawód ar-
chitekta wykonuję od ponad 20 lat i 
wiem, że jeżeli chce się zapalić innych 
do swoich pomysłów, samemu trzeba 
płonąć. Architektura jest w dużej mie-
rze grą kompromisów i trzeba z tego 
zdawać sobie sprawę już nawet w trak-
cie studiów.

- Jakie zadania wypełnia architekt Byd-
goszczy?

- Jak to ładnie ujęto w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Byd-
goszczy, architekt prowadzi sprawy z 
zakresu kształtowania i realizowania 
ładu architektonicznego miasta, wyko-
nuje czynności z zakresu administracji 
budowlanej oraz uczestniczy w zapew-
nieniu zrównoważonego rozwoju mia-
sta. O dniu codziennym pełnym uwa-
runkowań prawnych nie ma co mówić, 
wolę porozmawiać o planach, ideach i 
marzeniach, które są „świętami” moje-
go dnia pracy. Takim świętem było dla 
mnie w ubiegłym roku współorganizo-
wanie konferencji „Bydgoszcz – miasto 
ogród na przestrzeni wieków”, która w 
oparciu o historyczne fundamenty mia-

ła wskazać tendencje w rozwoju mia-
sta. Kolejnym małym świętem było, w 
ramach „odkrywania nocnego piękna 
Bydgoszczy”, oświetlenie pomników: 
prezydenta Leona Barciszewskiego, 
Trzech Gracji przy ul. Stary Port, czy 
Wyspy św. Barbary. Przygotowujemy 
się do oświetlenia południowej pierzei 
Rynku, rozstrzygnięcia problemu jego 
zachodniej pierzei, zagospodarowania 
Placu Teatralnego… Noszę się też z 
zamiarem poszukania innej formy za-
budowy nabrzeży rzeki Brdy, bo moim 
zdaniem, dotychczasowe rozwiązania 
nie wytrzymały próby czasu. 

- Jak będzie zmieniała się Bydgoszcz?

- W Bydgoszczy mamy do czynienia 
ze znakomitą koegzystencją obszarów 
zurbanizowanych i przestrzeni zielo-
nych. Zaletą naszego miasta jest to, 
że ma dużo wartościowej substancji 
architektonicznej, takiego „architekto-
nicznego mięcha”, które jest smako-
witym kęskiem historii ofiarowanym
współczesności. Mam na myśli obszar 
Starego Miasta, ul. Gdańskiej, prze-
pięknej ul. Cieszkowskiego, ciekawy 
zespół zabudowy zwany „Londyn-
kiem”. Również Bocianowo, które nie-
którzy mieszkańcy Bydgoszczy, w tym 
i sami architekci uważają za niecieka-
wą dzielnicę, ja wręcz przeciwnie - do-
strzegam jej piękno i potencjał. Tuż po 
przyjeździe do Bydgoszczy wynająłem 
tam mieszkanie, czułem się bardzo do-
brze, bo przypominało mi warszawską 
Pragę, która pod wieloma względami 
jest teraz „trendy”. Myślę, że również 
Bocianowo warte jest wygrania. 
Jaka będzie Bydgoszcz? Nie chciał-
bym wchodzić w obszary futurystycz-

nych mrzonek o konkurujących ze 
sobą wieżowcach. Drapaczy chmur 
wzorem Warszawy nam nie potrzeba. 
Bydgoszcz ma inną skalę, przestrzen-
ny klimat. Podjęto już działania związa-
ne z tzw. „przywracaniem rzeki miastu”. 
Wzdłuż Brdy mają powstać przystanie 
(zwane też marinami), gdzie będą mo-
gły cumować motorówki, barki, kajaki, 
żaglówki. Żyjemy przecież na szlaku 
znakomitej komunikacji wodnej od Ber-
lina aż do Kaliningradu. Mam nadzieję, 
że ten szlak będzie wkrótce udrożnio-
ny. 
Wcześniej powiedziałem, że Byd-
goszcz jest miastem koegzystencji ar-
chitektury i zieleni. Dodam, że jest to 
również miasto muzyki. W kreacji prze-
strzeni muzyką można wiele wygrać. 
Skoro turyści do Dublina jeżdżą, żeby 
chodzić po pubach, pić piwo i słuchać 
dobrej muzyki, to również i Bydgoszcz 
może być takim miejscem. Niedawno 
miałem przyjemność być na koncercie 
big-bandu Pałacu Młodzieży. Jestem 
nim oczarowany, podobnie jak zna-
komitym big-bandem Józefa Eliasza. 
Mamy wspaniałą Akademię Muzyczną 
i Rafała Blechacza. Jest to magnes, 
który może przyciągać ludzi. Myślę 
zwłaszcza o tzw. weekendowych tury-
stach. 

    Jaka będzie

    BYDGOSZCZ?
     rozmowa z Robertem Łucką 

   – Architektem Miasta  Bydgoszczy, 
   wykładowcą w Instytucie Architektury i Urbanistyki WSG
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- Niedaleko Bydgoszczy jest Toruń…

- Uważam, że obydwa miasta są „ska-
zane” na siebie i znakomicie się uzu-
pełniają. Widać to na przykładzie WSG, 
która współpracuje z kadrą naukową z 
Torunia. My mieszkańcom Torunia nie 
odbierzemy gotyku, oni nam nie odbio-
rą secesji, neostylów, przestrzeni zielo-
nych, sportu, rekreacji. Razem można 
wiele zdziałać. Jest to kwestia czasu, 
aby te miasta jeszcze bardziej zbliżyły 
się do siebie.

- W WSG prowadzi Pan wykłady z 
przedmiotu „Struktura miasta”. Na co 
szczególnie uwrażliwia Pan studen-
tów?

- Jest coś, co nazywa się genius loci, 
czyli duch miejsca. Architekt powinien 
mieć przeświadczenie, że droga, którą 
podąża, jest słuszna, ale musi przede 
wszystkim popatrzeć, w jakim kontek-
ście przestrzennym się znajduje, czy 
w danej sytuacji właściwe jest np. zro-
bienie linii falistej, czy kątów prostych 
(nazywam to kontekstualizmem). Z 
książki „O budowie formy architekto-
nicznej” Juliusza Żurawskiego, zna-
komitego polskiego architekta okresu 
międzywojennego wyniosłem, że każ-
dy z ludzi nosi odmienne „pole stanu 
wewnętrznego”. Zatem jako architekt 
muszę przyjąć, że to, co dla mnie jest 
znakomite, nie musi być wcale takie 
dla mojego odbiorcy, w szczególności 
dla inwestora. Muszę przedstawić mu 
odpowiednie argumenty, aby jego pole 
stanu wewnętrznego było gotowe na 
przyjęcie mojej architektonicznej idei. 
Wracam do pytania o strukturę miasta. 
Gdy wchodzimy w przestrzeń, ocenia-
my, co ona mówi, jaki jest zastany „ob-
raz semiotyczny” i co możemy wnieść 
nowego. Naszym partnerem w dyskusji 
jest zastana architektura, ale też wło-
darze miasta, deweloperzy i inwesto-
rzy indywidualni. Prezentując własne 
koncepcje, musimy uszanować ich po-
glądy i przyjąć je z dużym poczuciem 
pokory. To oni ryzykują swoje pienią-
dze, swój potencjał czasowy, emocjo-
nalny. My mamy tymi kartami zagrać 
tak, żeby otrzymać jak najlepszy wy-

nik. Na to wszystko uczulam studen-
tów w ramach „struktury miasta”, któ-
ra wydaje mi się bardzo wdzięcznym 
przedmiotem. 

- Wiemy, że w trakcie tych zajęć teo-
ria przekłada się na konkretne działa-
nia…

- Gdy rok temu rozpocząłem pracę 
jako Architekt Miasta, jedną z pierw-
szych decyzji było nawiązanie kon-
taktów z WSG, a ściślej z Instytutem 
Architektury i Urbanistyki. Jestem przy-
zwyczajony do tego, że urząd miasta 
współpracuje z uczelniami, co przynosi 
obopólne korzyści. Ja zyskuję w WSG 
pewien materiał studialny, który jest 
punktem wyjścia do otwartej dyskusji 
z radnymi lub prezydentem miasta. 
Studenci nie są zawieszeni w próżni, 
robią prace, które praktycznie mogą 
się przydać. Przykładem może być 
„Blechaczówka”, czyli muszla koncer-
towa, zaprojektowana przez studentów 
WSG, która jest ukłonem w stronę mło-
dego, utalentowanego, a jednocześnie 
bardzo skromnego pianisty. Chcieliby-
śmy, aby Rafał Blechacz czuł się tutaj 
hołubiony, rozpieszczany, żeby chciał 
powracać do Bydgoszczy. 
Studenci opracowują również trud-
niejsze tematy np. zagospodarowania 
zbiegów ulic: Gdańskiej i Śniadeckich, 
Długiej i Podwala, Wełnianego Rynku, 
czy wreszcie zachodniej pierzei Stare-
go Rynku. Dzięki współpracy z Uczel-
nią udało mi się przekonać niektórych 
oponentów, że można wprowadzać no-
woczesną formę architektury w histo-
ryczne otoczenie. Zaproponowaliśmy 
ze studentami zabudowę zachodniej 
pierzei, ale w taki sposób, żeby nie 
utracić widoku Katedry z perspekty-
wy Rynku Starego Miasta. Studenci 
zaprojektowali postawienie narożnej, 
przeszklonej kamienicy. Nasi oponenci 
stwierdzili, że to ciekawe rozwiązanie. 

- A jak to było z panem Twardowskim?

- Wspólnie z doc. dr. Krzysztofem Bo-
rowskim, kierownikiem Pracowni Pro-
jektowania Urbanistycznego WSG, 
uczestniczyliśmy w tzw. indagandzie 

urbanistycznej, polegającej m.in. na 
wytypowaniu kilku fragmentów miasta, 
zinwentaryzowaniu ich i zapropono-
waniu nowych rozwiązań. Efekty były 
znakomite. Jeden z zespołów przed-
stawił tezę, że odległości między ryn-
kami miasta układają się w tajemniczą 
gwiazdę pogańskiego boga Peruna. 
Powiązałem to więc z legendą o Twar-
dowskim, którego, jak wiemy, czekały 
ognie piekielne. Otóż, gdy Twardowski 
dowiedział się, że Bydgoszcz upodobał 
sobie Perun (który chronił od ognia), 
przyjechał do nas, żeby rozeznać jego 
tajemnicę. Nie mógł dokładnie zoba-
czyć gwiazdy Peruna, więc wsiadł na 
koguta i poleciał wyżej. W każdym ra-
zie dzięki bytności w Bydgoszczy nig-
dy Twardowskiego ognie piekielne nie 
dosięgły. 
Niejednokrotnie mówię studentom: 
twórzcie rzeczy realne, ale jedno-
cześnie puszczajcie wodze fantazji. 
Architektura jest jak życie, ma swo-
je elementy odczuwalne - aż do bólu 
i te niemierzalne, których nie można 
nawet zwerbalizować. Jeden z moich 
nauczycieli mawiał, a ja to powtarzam, 
że o architekturze trzeba śnić, a potem 
przelewać sny na papier.

- Ostatnie pytanie dotyczy również Byd-
goszczy: jak się Panu tutaj mieszka?

- Dobrze. Bydgoszcz ma dobrą, ludzką 
skalę. Nie jest za duża, daje się ogar-
nąć. Ma też przepiękne okolice. Mnie 
się wydawało, że na Podlasiu, gdzie 
mieszkałem ostatnie 20 lat, jest dużo 
zieleni, ale Bydgoszcz mnie zachwy-
ciła swymi parkami, zieleńcami i ota-
czającymi zespołami leśnymi. Cenię 
architekturę i malownicze powiązanie 
z Brdą. W przeciwieństwie do Wisły 
czy Odry to rzeka, przez którą można 
przerzucić wiele mostów i kładek, któ-
re same w sobie mogą być atrakcją 
turystyczną. I wreszcie muzyka, której 
jestem wielkim miłośnikiem, jest tak 
często obecna w przestrzeni miasta. 
Piękno architektury i muzyki to dwa 
elementy, które ciągle przewijają się 
przez moje życie. 

rozmawiała Elżbieta Szajkiewicz
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Każdy z nas lubi marzyć. 
Marzenia zaspokajają na-
sze pragnienia, dają siłę 
i pomysły do działania. 
Specyficznym ich typem
jest przyszłość. To właśnie 
jej poświęcono wystawę 
Entry 2006 w Essen w 
Niemczech, na którą wy-
brali się studenci architek-
tury i urbanistyki oraz kul-
turoznawstwa pod koniec 
ubiegłego roku, wyjazd 
zaś zorganizowało biuro 
podróży Kolfer. 

Design to istotna część 
kultury i życia codzien-
nego. Obejmuje zarówno 
obiekty przestrzenne, jak 
i znaki graficzne oraz całe
zintegrowane systemy, od 
technologii przetwarza-
nia informacji po zespoły 
urbanistyczne. Patrząc 
bardziej ogólnie, design 
można uznać za narzędzie 
służące poprawie jakości 
życia. Georg Nelson w 
swojej książce „The Pro-
blem of Design” napisał, że 
„Design… jest przejawem 
zdolności człowieka do 
przekraczania swoich du-
chowych granic.” I taki też 
świat ukazano na Entry, w 
obecnych czasach, w któ-
rych nie istnieją ogranicze-
nia materiałowe, w których 
fizyka zaczyna przegrywać
z ludzką pomysłowością, 
technologia rozwija się w 
niezwykłym tempie, a de-
signerzy mogą kreować 
wręcz futurystyczne wizje 
sztucznej natury i natural-
nej techniki. 

UJARZMIĆ 
NANOTECHNIKĘ
Jednym z kierunków, w któ-
rym podążają projekty, jest 
tzw. B.A.N.G. design, czyli 
wzornictwo inspirowane 
nanotechniką, biotechno-
logią, genetyką, cyberne-
tyką i zaawansowaną infor-
matyką. Przykładem może 
być zaprojektowany przez 
Iwamota Scotta Jellyfish
House, czyli dom w kształ-
cie wychodzącej z morza 
ryby, którego ściany wiją 

się z niezwykłą lekkością dzięki powie-
laniu struktury spienionej, bąbelkującej 
wody. To, że taka architektura ma przy-
szłość, pokazuje niedawno wybudowany 
w Pekinie, oparty na tej samej zasadzie, 
choć o wiele prostszej konstrukcji basen 
olimpijski autorstwa Chrisa Bosse. Rów-
nie rewolucyjne są wizje szwajcarskie-
go studia Herzog & de Meuron, którego 
silikonowe lampy inspirowane hasłem 
„Druga skóra” przypominają olbrzymie 
plemniki. Coraz silniej design sięga też 
do robotyki, wykorzystując doświadcze-
nia naukowców sprzed kilku lat i tworząc 
roboty jeżdżące na koniach czy prezen-
tujące wiadomości w telewizji jak Repli-
ka Q1 autorstwa Hiroshi Ishiguro. 
Nie wszystkie jednak pomysły przypadły 
naszym kulturoznawcom i architektom 
do gustu. „Patrząc na niektóre ekspozy-
cje miałam wrażenie, jakbym się cofnęła 
do czasów modernizmu. Szczególnie, 
jeśli chodzi o niektóre wizje zabudowy 
miejskiej, gdzie wyznacznikiem było 
skumulowanie społeczeństwa na jak naj-
mniejszej powierzchni. Ideologie te są 
widoczne na powszechnie nam znanych 
blokowiskach, więc bardzo możliwe, że 
świat pójdzie dalej tą drogą. Lecz, czy 
jest ona właściwa i przede wszystkim 
przyjazna człowiekowi, to już każdy z 
osobna powinien sobie odpowiedzieć” 
– podsumowuje Michalina Majda, stu-
dentka III roku architektury. 

PRZYSZŁOŚĆ W WORKU
Właściwie już na początku wystawy spro-
wadza się oglądających na ziemię, pre-
zentując drewniane konstrukcje, domy z 
worków spod znaku „zrób to sam”, znane 
wszystkim elementy życia w niecodzien-
nych sytuacjach, a wszystko po to, aby 
pokazać aspekt „ograniczanego desi-
gnu”. Wraz z każdym kolejnym piętrem 
wystawy, których jest aż pięć, natężenie 
technologii i jej zaawansowania rośnie. 
O Entry słyszy się różne głosy, z jednej 
strony podkreśla się funkcjonalizm, nowe 
formy, organicyzm, ale nieobecne są tu 
słowa kiczu, utopii. Barbara Jankowska, 
dziennikarka i pedagog, uczestniczka 
wycieczki, stwierdza: „Znaczna liczba 
projektów zasługuje moim zdaniem na 
miano „wizjonerskiej”, choć osobiście, 
przyglądając się projektom, nie odczu-
łam ewentualnej przyszłej potrzeby zain-
stalowania w swoim domu np. półki z by-
łego worka magazynowego. Oczywiście, 
mając do dyspozycji materiały podobne 
do tych, jakie zaproponowano na wysta-
wie, można tworzyć istne cuda na użytek 
własny, lecz trzeba najpierw znaleźć w 
sobie wrażliwość na te rozwiązania, czyli 
właśnie potrzebę”. Widać nawet najbar-
dziej zaawansowana technologia nigdy 
nie zastąpi zdrowego rozsądku i ludzkiej 
intuicji. 

KULTURA Z WĘGLA
Cała wystawa usytuowana była w kopal-
ni Zollverein, niezwykłym miejscu, wpi-
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jak sen o przyszłości

Niektórzy widać wolą poczciwego Jamesa Bonda

Na Entry chodziło się po czerwonym dywanie i w czerwonych kaskach

Pokój przyszłości według Entry 2006

Zwiedzanie wystawy rozpoczyna się na 5. piętrze
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sanym na listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Tam, gdzie kilkadziesiąt lat 
temu wydobywano węgiel, dziś stworzo-
no centrum kulturalne z muzeum, kasy-
nem i centrum wzornictwa przemysłowe-
go. Można zatem zobaczyć liczne atelier 
projektantów, można też posłuchać kon-
certów w koksowni, latem ochłodzić się 
w basenie, a zimą pojeździć na łyżwach 
na najdłuższej ślizgawce Europy wśród 
niebanalnego stalowego krajobrazu, 
którego tak niezwykłą przemianę za-
wdzięczamy najsłynniejszym architek-
tom, takim jak sir Norman Foster i Rem 
Koolhas. Organizatorzy zadbali również 
o inne atrakcje w postaci architektonicz-
nych perełek w wykonaniu szczególnie 
Franka Gehry’ego, takie jak Muzeum 
MARTa w Herfordzie czy biurowce w 
Medienhafen w Düsseldorfie, zaskaku-
jące niekonwencjonalnymi, powygina-
nymi bryłami o powierzchni wykonanej z 
tytanu, szkła, betonu, siatek drucianych, 
kamienia, zadziwiające niezwykłym po-
łączeniem barw, łamiące zasady trady-
cyjnej architektury. „To architektura z wy-
obraźnią i dużą swobodą wyrazu. Ludzie 
i świat potrzebują takiej architektury, jej 

lekkości i atrakcyjności. Projekty Gehry-
’ego budzą na myśl harmonię z kształta-
mi znanymi ze świata przyrody. Można 
powiedzieć, że wreszcie bryły budynków 
mają „jakiś” kształt” – tłumaczy Basia, 
a Michalina dodaje: „Nowatorska, od-
ważna, lecz przede wszystkim mało 
funkcjonalna. Myślę, że na reprezenta-
tywny budynek w mieście odpowiednia, 
lecz zastosowanie jej np. w budynkach 
mieszkalnych jest niewskazane”. 

Na pewno taka wyprawa to wspaniała 
podróż do świata przyszłości, który za-
chwyca, inspiruje, czasem też przera-
ża. Designerów XX wieku przepełniała 
wiara w możliwość stworzenia lepszego 
świata. Aktualnie do rozwoju na pew-
no podchodzi się rozsądniej, ale ludzie 
nie przestaną marzyć, dążyć do lepszej 
przyszłości, warto więc zobaczyć co nas 
w niej czeka. A okazja będzie, gdyż o 
Entry 2006 na naszej Uczelni jeszcze 
usłyszymy podczas prezentacji zdjęć, 
wykonanych przez naszych architektów 
i kulturoznawców, na którą serdecznie 
zapraszam.

Sambor Mieruszewski
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CENTRUM DOKUMENTACJI 
EUROPEJSKIEJ
PRZY WSG W BYDGOSZCZY

Już niedługo, bo w połowie marca, 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy wzmocni swój europejski 
wizerunek w Regionie Pomorza i 
Kujaw. Przy Uczelni zacznie funkcjono-
wać Centrum Dokumentacji Europejskiej 
(European Documentation Centre), jedno 
z piętnastu na terenie naszego kraju, dru-
gie w województwie kujawsko-pomorskim 
i jedyne, jak dotąd, w Polsce funkcjonują-
ce przy niepublicznej szkole wyższej. 
Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) 
to ośrodki działające w ramach europej-
skiej sieci informacyjnej tworzonej przez 
Komisję Europejską, w skład których 
oprócz punktów Europe Direct, wchodzą 
również Narodowe Centra Informacji Eu-
ropejskiej w Paryżu, Lizbonie i Rzymie 
oraz Team Europe, będące zespołami 
niezależnych ekspertów propagujących 
wiedzę o UE. 
Centra Dokumentacji Europejskiej po-
wstają najczęściej przy ośrodkach aka-
demickich i badawczych w państwach 
członkowskich UE, a także w krajach nie-
należących do Unii Europejskiej. Do ich 
najważniejszych zadań należy wspiera-
nie uniwersytetów i instytucji badawczych 
w promowaniu i rozwijaniu edukacji oraz 
badań w zakresie integracji europejskiej. 
Centra Dokumentacji Europejskiej to 
jednak przede wszystkim europejskie bi-
blioteki zawierające oficjalne publikacje
Wspólnot Europejskich, udostępniane 
bezpłatnie zarówno w wersji papierowej, 
jak i elektronicznej w językach urzędo-
wych Unii Europejskiej. W kanonie publi-
kacji bydgoskiego CDE, oprócz różnego 
typu wydawnictw prawniczych, przede 
wszystkim Dzienników Urzędowych UE 
i dokumentów procesu legislacyjnego 
Wspólnot Europejskich z serii COM Do-
cuments, ESC Opinions and Reports oraz 
COR Opinions, znajdą się również wydaw-
nictwa specjalistyczne z zakresu techniki, 
edukacji, ekonomii, handlu międzynaro-
dowego, polityki regionalnej i społecznej, 
rolnictwa, środowiska, energii, transportu, 
a także obszerne wydawnictwa statystycz-
ne i bibliografie, uzupełnione informatora-
mi i przewodnikami europejskimi. 
Wszystkich zainteresowanych problema-
tyką europejską zapraszamy już od marca 
do odwiedzenia nowego w kraju i regionie 
Centrum Dokumentacji Europejskiej przy 
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. 

Karolina Marchlewska
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„W kręgu 
dawnych kultur”
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzen-
nej WSG zorganizował kolejny konkurs 
wiedzy dla młodzieży szkolnej, tym razem 
z zakresu kultury i sztuki pod hasłem „W 
kręgu dawnych kultur i cywilizacji”.
Do konkursu przystąpiło 21 trzyosobowych 
zespołów ze szkół z Bydgoszczy, Gru-
dziądza, Kcyni i Lipna. Po eliminacjach, 
podczas których młodzież odpowiadała 
pisemnie na pytania oraz rozpoznawała 
przedstawiane na przeźroczach obiekty 
kulturowe z różnych dawnych ośrodków 
cywilizacyjnych, do finału zakwalifikowało
się 5 zespołów. Pytania oraz prezentację 
fotograficzną przygotował prof. dr Zdzi-
sław Preisner, który również przy pomo-
cy mgr Tomasza Kądziorskiego przepro-
wadził eliminacje i finał. Po wyrównanej i
zaciętej walce, podczas której młodzież 
wykazała się dobrą orientacją w zakre-
sie wiedzy o przeszłości kulturowej wielu 
regionów poszczególnych kontynentów, 
wyłoniono zwycięzcę. Pierwsze miejsce 
zajął zespół z III LO w Bydgoszczy, kolej-
ne miejsca przypadły drużynom z Zespo-
łu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy  
i I LO w Bydgoszczy. Uczestnicy finału zo-
stali obdarowani nagrodami, ufundowany-
mi przez władze WSG. Instytut Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej planuje konty-
nuowanie tego typu konkursów zachęca-
jących młodzież do poznawania ciekawej 
problematyki z zakresu wiedzy o świecie, 
wykraczającej poza program szkolny.

ZP

Centrum Analiz Społecznych 
i Rynkowych

 Exit     
   poll 
na dobry początek
Wybory samorządowe w 2006 roku 
były dużym wyzwaniem dla działa-
jącego przy Wyższej Szkole Gospo-
darki Centrum Analiz Społecznych i 

Rynkowych. Pierwsze poważne zadanie 
stanowił sondaż telefoniczny, który przepro-
wadzaliśmy dla „Expressu Bydgoskiego” 
i toruńskich „Nowości”. W ciągłym pośpie-
chu „żeby zdążyć”, lecz wciąż zachowując 
rzetelność. I zarówno przed pierwszą, jak i 
drugą turą się udało. Czas poświęcony na 
badanie był niczym przy satysfakcji, jaką 
odczuwaliśmy widząc nasze wyniki w piąt-
kowych, czyli najbardziej poczytnych wyda-
niach wspomnianych wyżej gazet.
To był tylko początek, kolejne zadanie na 
początku wydawało się niemożliwe do re-
alizacji, ale… Jednak przekonaliśmy się, 
że gdy się czegoś bardzo chce, wszystko 
można osiągnąć, a ciężka praca przynosi 
efekty i duży sukces. 26 listopada 2006 
roku o 6:00, skoro świt, niemalże stu spe-
cjalnie przeszkolonych ankieterów pojawiło 
się przed wylosowanymi lokalami wybor-
czymi. Rozpoczęła się realizacja sondażu 
exit poll.
Istotą badania exit poll jest uzyskanie przy-
bliżonych wyników wyborów przed pierw-
szymi oficjalnymi wynikami podawanymi
przez komisje wyborcze – mówi mgr Paulina 
Bąk, kierownik Centrum Analiz Społecznych 
i Rynkowych. - Badanie zostało przeprowa-
dzone jednocześnie w dwóch miastach, w 
których odbywała się druga tura wyborów 
samorządowych, tj. Bydgoszczy i Włocław-
ku. Ankieterzy (studenci socjologii) uczest-
niczący w badaniu w godzinach między 
6.00 a 20.00 przy komisjach obwodowych, 
wybranych wcześniej metodą warstwowo-
-losową, prosili co szóstą, wychodzącą z 
lokalu wyborczego osobę o wypełnienie 
anonimowej ankiety. Formularz kwestiona-
riusza zawierał pytania, będące powtórze-

niem treści wyborczej karty do głosowania, 
dodatkowe pytania o wybór kandydata w 
poprzedniej (pierwszej) turze oraz pytania 
dotyczące cech społeczno-demograficz-
nych respondenta (badanego).
Na podstawie wyników ankiety, tuż po godzi-
nie 20:00, w Wieczorze Wyborczym w TVP 
Bydgoszcz podano przybliżone, nieoficjalne
wyniki wyborów na prezydenta Bydgoszczy 
i Włocławka. Dla niektórych były one zasko-
czeniem, dla innych - tylko potwierdzeniem 
wcześniejszych przypuszczeń. Jednak, co 
istotne dla nas, były to wyniki bardzo bliskie 
tym, które kilka dni później ogłosiła Pań-
stwowa Komisja Wyborcza.
Już na etapie projektowania badania zało-
żyliśmy, że granica błędu statystycznego, w 
ramach której możemy się poruszać, to 3 % 
- mówi Paulina Bąk. – Wyniki, jakie uzyska-
liśmy praktycznie dla wszystkich uwzględ-
nionych w badaniu kandydatów, oscylo-
wały w granicach zgodności z oficjalnymi
informacjami PKW na poziomie 1,5 %, co 
bezsprzecznie możemy uznać za ogromny 
sukces. Sondaże przedwyborcze i badania 
exit poll, jak pokazała sytuacja z 2005 roku, 
nie zawsze odzwierciedlają faktyczne wy-
bory społeczeństwa, a wynika to w dużej 
mierze z faktu, że deklaracje badanych nie 
pokrywają się z ich rzeczywistymi wybora-
mi dokonywanymi przy urnach wyborczych. 
Zatem, im mniejszy błąd w sondażach, tym 
większy sukces danego ośrodka badaw-
czego, realizującego badanie. 
Badanie exit poll jest dla ankietera – stu-
denta socjologii prawdziwą szkołą życia. 
Daje możliwości wykorzystania w prakty-
ce wiedzy wyniesionej z zajęć, skonfron-
towania jej w rozmowie z prawdziwym, a 
nie hipotetycznym, respondentem. A nasi 
respondenci byli różni. Sytuacje, z którymi 
się spotkaliśmy, jeszcze dziś wywołują na 
naszych twarzach uśmiech, zdziwienie, a 
nawet złość.
Całe przedsięwzięcie wymagało pracy 
kilkudziesięciu osób. Oprócz ankieterów 
kilkanaście osób nadzorowało badanie „w 
terenie” i w studio TVP. Wyniki z poszcze-
gólnych komisji spływały w trzech etapach: 
o godzinie 16:00, 18:00 oraz 20:00. Skoor-
dynowanie tego w czasie również należało 
do trudnych zadań, a należało jeszcze zli-
czyć wszystkie wyniki oraz przedstawić je 
w formie przystępnej dla telewizji. Jednak 
się udało.
Badanie deklaracji politycznych to nie jedyny 

obszar, w którym Centrum Ana-
liz Społecznych i Rynkowych 
ma zamiar realizować projekty 
badawcze. Wykwalifikowana
kadra, posiadająca szeroką 
wiedzę ekspercką to główny 
atut Centrum, umożliwiający 
realizację zleceń zarówno z za-
kresu badań społecznych, jak 
i rynkowych, ilościowych, jak i 
jakościowych, w którym CASiR 
będzie się specjalizował. 

Beata Odjas
Bartek Grubich
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Takie hasło pojawiło się w połowie stycz-
nia na plakatach rozwieszonych w wielu 
miejscach WSG. Obok hasła widniało 
zaproszenie na spotkanie skierowane 
do „ambitnych studentów, którzy chcą 
uczestniczyć w zajęciach w języku wykła-
dowym angielskim”.
Spotkanie zorganizowane zostało przez 
grono pracowników zajmujących się w 
WSG wprowadzaniem zajęć kursowych 
w językach obcych. Głównym koordy-
natorem był mgr Jan Karol Słowiński, a 
w zespole organizacyjnym znaleźli się:  
dr Elżbieta Łukasiewicz, mgr Anna Marchlik, 
dr Jarosław Oczki, mgr Patrycja Kozłow-
ska i ja, pisząca te słowa. Zaproszono 
również studentów (głównie II roku tury-
styki) i wykładowców. Patronem spotka-
nia był dziekan Wydziału Turystyki i Geo-
grafii, doc. Marek Grabiszewski.
Już od tego roku akademickiego studenci 
trybu stacjonarnego kierunku „turystyka  
i rekreacja” mogą uczęszczać na 4. se-
mestrze na przedmioty kursowe – ćwicze-
nia – prowadzone w języku obcym:
• Metody i techniki obsługi ruchu turystycz-

nego (prowadząca – mgr A. Marchlik);
• Ekonomika turystyki 
  (prowadzący mgr J.K.Słowiński);
• Marketing 
  ( prowadząca mgr P.Kozłowska).
Studenci mogą wybierać jeden, dwa lub 
wszystkie trzy przedmioty. Inicjatywa ze-

społu wykładowców została doceniona i 
na spotkanie przybyło wielu studentów. 
Brali w nim udział również studenci obec-
nego III roku turystyki, specjalizacji „Kom-
petencje językowe w turystyce”, na której 
zajęcia odbywają się w 90% w języku 
wykładowym angielskim. Studenci z tej 
grupy przyszli, by zachęcić swoich młod-
szych (ale tylko o rok!) kolegów do doko-
nania dobrego wyboru, który na pewno 
zaprocentuje w ich przyszłości. 
Magdalena Świtoń oraz Michał Masłow-
ski – wybrani studenci ww. specjalizacji 
- przygotowali krótkie, ale bardzo intere-
sujące prezentacje w języku angielskim 
(„Positioning a US destination to Japa-
nese tourists” i „Olympic Marketing”). Za-
chwycili wszystkich obecnych, ponieważ 
byli świetni zarówno pod względem ję-
zykowym, jak i merytorycznym. Magda i 
Michał pokazali, że poprzez uczestnictwo 
w zajęciach mgr J.K.Słowińskiego, który 
już od 2 lat prowadzi ćwiczenia w języku 
obcym, oraz poprzez zajęcia na specja-
lizacji „Kompetencje językowe w turysty-
ce” znacznie poprawili swoją znajomość 
języka i pogłębili wiedzę branżową. Udo-
wodnili, że bez najmniejszych trudności 
dadzą sobie radę na międzynarodowym 
rynku pracy. 
Pomysł, by już na czwartym semestrze 
studiów wybierać poszczególne zajęcia 
w języku obcym, jest elementem więk-

szej „układanki”. Stanowi doskonałe 
przedmurze do kontynuowania na-
uki na piątym i szóstym semestrze 
na specjalizacji „Kompetencje ję-
zykowe w turystyce”, która z kolei 
prowadzi prostą drogą do studiów 
MASTER Uniwersytetu Le Mirail w 
Tuluzie we współpracy z WSG lub 
do każdych innych wymarzonych 
studiów za granicą. Projekt wprowa-
dzania zajęć kursowych w językach 
obcych jest częścią strategii umię-
dzynarodowienia kształcenia WSG i 
kolejnym etapem realizacji tej stra-
tegii. 
Czy zajęcia w języku obcym będą 
trudne i wymagające? – pytali stu-
denci II roku…Oczywiście że będą. 
Ale po pierwsze – bez pracy nie ma 
kołaczy, po drugie – po to jesteśmy 
na studiach, żeby się rozwijać, po 
trzecie – chyba każdy marzy o wspa-
niałej pracy w zawodzie, a rynek pra-
cy jest coraz bardziej wymagający i 
konkurencyjny… Czy trzeba jeszcze 
wymieniać inne mniej lub bardziej 
oczywiste powody, dla których warto wy-
brać tę właśnie ścieżkę kształcenia? My-
ślę, że nie. Nagrodą dla całego zespołu 
organizatorów była duża liczba chętnych 
do uczestniczenia w proponowanych za-
jęciach. Cieszymy się z tych ambitnych 
studentów, którzy z pełną świadomością 
nawału pracy, jaki będą mieli, podjęli wy-
zwanie. Życzymy powodzenia!

Magdalena Kaleta-Kuzińska 

Ambitious students WANTED!

W minionym semestrze zimowym 2006/
2007 studenci III roku kierunku „ekono-
mia”, specjalność „funkcjonowanie orga-
nizacją” oraz „finanse i rachunkowość”
trybu stacjonarnego Wyższej Szkoły 
Gospodarki w Bydgoszczy (wcześniej 
byli studentami Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania i Finansów) brali udział w zaję-
ciach z przedmiotu Rynek Finansowy, 
aby wyrównać poziom programowy do 
studentów WSG.
Należy podkreślić, że było to dla nich 
duże wyzwanie – zmiana Uczelni, nowi 
prowadzący, otoczenie, zwłaszcza na 
ostatnim roku studiów. Bardzo 
pozytywne nastawienie studen-
tów WSG, samorządu studenc-
kiego oraz wykładowców pomo-
gło im w zaaklimatyzowaniu się, 
co było widoczne coraz bardziej 
na kolejnych spotkaniach. 
Studenci III roku grup ćwiczenio-
wych A4 oraz A5 mieli za zadanie 
przyswoić wiedzę na temat zasad 
funkcjonowania rynku finansowe-
go, modeli rynku kapitałowego, 
elementów prospektów emisyj-
nych spółek akcyjnych (sprawoz-
dania finansowe), oceny zjawisk
zachodzących na rynku finanso-
wym, wykorzystania instrumen-
tów rynku kapitałowego, wyceny 
akcji i obligacji wybranych spółek 

akcyjnych do przeprowadzenia analizy z 
wykorzystaniem analizy fundamentalnej 
oraz technicznej. Zadanie nie było łatwe, 
jednak obie grupy poradziły sobie bardzo 
dobrze. Nabytą wiedzę studenci wykorzy-
stali  w swoich projektach, w których do-
konali oceny kondycji finansowej trzech
wybranych spółek akcyjnych w oparciu o 
prospekty emisyjne. Dokumentacja ta jest 
bardzo obszerna, w większości przypad-
ków jest to ponad 300 stron tekstu oraz 
danych liczbowych spółki do analizy. 
Rynek finansowy to bardzo ciekawy, a
zarazem trudny temat w szczególności 

dla studentów, jednak dobre podstawy 
wiedzy z ekonomii, czy finansów przed-
siębiorstw, czy też rachunkowości, po-
zwoliły studentom zrozumieć istotę funk-
cjonowania oraz strukturę tego rynku, a 
to z kolei umożliwiło prawidłowe wyko-
nanie projektu bazującego na spółkach 
akcyjnych.  
Temat rynku finansowego jest szeroki,
trzeba poznać dokładnie jego struktu-
rę, funkcję oraz fazy rozwoju, czy me-
tody analiz do oceny spółek akcyjnych, 
możliwości wejścia na giełdę, bądź też 
regulowanego rynku pozagiełdowego. 

Rynek finansowy jest więc abs-
trakcyjnym miejscem, na którym 
dochodzi nieustannie do zawie-
rania i wykonywania transakcji, 
których przedmiotem są instru-
menty finansowe. Studenci kie-
runku „ekonomia” doskonale ro-
zumieją, że, aby funkcjonować 
na rynku i prowadzić do wzrostu 
gospodarki, należy inwestować. 
Z pewnością doświadczenie to 
przyda im się w przyszłym życiu 
zawodowym. 
Być może studenci III roku wy-
korzystają elementy rynku fi-
nansowego w swoich pracach 
licencjackich, których bronić 
będą już w czerwcu.

Tomasz Kozłowski

RYNEK FINANSOWY
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Coraz intensywniej rozwija się na 
naszej Uczelni działalność nauko-
wa. Organizowane są znaczące 
konferencje naukowe o krajowym 
i międzynarodowym charakterze, 
realizowane są projekty badawcze, 
finansowane także ze środków wła-
snych WSG. Rozwija się z powo-
dzeniem współpraca z innymi, pre-
stiżowymi ośrodkami akademickimi, 
krajowymi i zagranicznymi. Akade-
micki charakter Uczelni przejawia 

się również w rozwiniętym studenckim 
ruchu naukowym oraz w rozwoju kół zain-
teresowań. Działające w WSG koła mogą 
poszczycić się wieloma ciekawymi osią-
gnięciami. Pozwolę sobie przedstawić 
działania niektórych z nich. 
Koło Socjologiczne „LOGOS” pod opieką 
naukową mgr Anny Wyrczyńskiej–Bed-
narczyk oraz wsparciu dr. Grzegorza 
Kaczmarka z Instytutu Socjologii opra-
cowało m.in. „Diagnozę Społeczną WSG 
2005”. Pod kierunkiem mgr Aleksandry 
Nowakowskiej studenci Koła Socjologicz-
nego przygotowali w 2006 roku raport pn. 
„Badania opinii mieszkańców miasta Byd-
goszczy na temat budowy Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnego Wilczak-Jary”. 
Z kolei pod kierunkiem nowej opiekunki 
mgr Pauliny Bąk studenci z „LOGOS” re-
alizują projekty badawcze w ramach Cen-
trum Badań Społecznych i Rynkowych, 
które powstało przy Instytucie Socjologii 
WSG. 
Socjologowie współpracują ze studenta-
mi z Koła Transportu i Logistyki, którym 
opiekuje się mgr Karol Musolf. Studenci 
z tego Koła współorganizowali Międzyna-
rodową Wystawę Transportu i Logistyki 
w Bydgoszczy. Interesują się współcze-
snymi metodami ankietowania preferen-
cji potrzeb transportowych oraz polityką 
transportową. Z kolei badaniami nad tury-
styką biznesową zajmują się członkowie 
Koła Naukowego Ekonomiki Turystyki i 
Marketingu pod kierunkiem mgr. Karola 
Słowińskiego. Uczestniczyli w uczelnia-
nej „Grze w Przedsiębiorstwo”, w której 
zajęli I miejsce i w nagrodę pojechali do 
Foix we Francji, gdzie uczestniczyli w 
„Grze w Przedsiębiorstwo”, zorganizowa-
nej przez Uniwersytet Le Mirail w Tuluzie. 
Opracowali także koncepcję badań nad 
wizerunkiem miasta Bydgoszczy na po-

trzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
W kwietniu br. koło będzie współorganizo-
wało pobyt w regionie 20 przedstawicieli 
Brytyjskiego Stowarzyszenia Dziennika-
rzy zajmujących się turystyką. 
Tworzeniem materiałów dydaktycznych 
zajmowali się studenci z Koła Naukowego 
Ekonometrii (opiekun mgr Piotr Szymań-
ski). Regularnie dołączali je do zasobów 
umieszczonych na platformie Moodle. 
Opracowali m.in. generator danych sta-
tystycznych, umożliwiający tworzenie nie-
powtarzalnych zadań dla studentów. Pro-
gramami badawczymi zajmują się także 
członkowie Naukowego Koła Geografów, 
którym opiekuje się dr Robert Brudnicki. 
Mają na swoim koncie studia nad od-
działywaniem WSG na podstawie anali-
zy miejsc pochodzenia studentów oraz 
nad stanem zagospodarowania brzegów 
Brdy w granicach Bydgoszczy. Przedsta-
wiciel koła uczestniczył w Ogólnopolskiej 
Konferencji Kół Naukowych Geografów w 
Krakowie. 
Promocją kultury australijskiej oraz wy-
branych skarbów przyrody i kultury w 
Europie zajęli się w ubiegłym roku człon-
kowie Studenckiego Koła Turystycznego 
„OROS”. Kierowani przez mgr. Jarosława 
Jagodzińskiego nawiązali współpracę ze 
studentami z Wyższej Szkoły Handlowej 
we Wrocławiu. Koło Naukowe Kulturo-
znawstwa (opiekun dr Marek Chamot), 
działając w kilku sekcjach, realizowało 
m.in. projekt przywracania pamięci o śro-
dowisku wybitnych polskich twórców z 
Gombrowiczem na czele, związanych z 
dworem w Słaboszewku. Studenci zbie-
rali również materiały niezbędne do reali-
zacji projektu pt. „Przywracanie pamięci 
o bydgoskim architekcie Józefie Świę-
cickim”. W trakcie opracowywania jest 
dokumentacja fotograficzna zabytkowych
kamienic autorstwa Święcickiego z II poł. 
XIX wieku. Studenci z tego koła przygoto-
wywali także teksty publicystyczne popu-
laryzujące tematykę realizowanych pro-
jektów. Adam Dominowski, student II roku 
kulturoznawstwa, opublikował artykuł o 
projekcie „Słaboszewko” w chicagowskim 
„Przeglądzie Polskim”. Ponadto studenci 
zorganizowali w 2006 roku dwa seminaria 
popularno-naukowe, prezentujące wyniki 
ich poszukiwań. Inna sekcja przygotowa-
ła wieczór poetycki poświęcony Ryszar-

dowi Bruno-Milczewskiemu połączony z 
prezentacją multimedialną pt. „Grudziądz 
Milczewskiego”. 
Na osobne omówienie zasługuje działal-
ność kół zainteresowań: grafiki kompute-
rowej, plastycznego, chóru oraz grup te-
atralnych „Suplement” i „Pieprz”. Wkrótce 
nasza społeczność akademicka będzie 
miała możliwość szerszego poznania do-
konań kół naukowych i zainteresowań, 
bowiem podczas Święta Uczelni przewi-
dziana jest ich całościowa prezentacja. 

Marek Chamot

*Autor został powołany w listopadzie  
ub. roku na stanowisko koordynatora kół 
naukowych i zainteresowań w WSG. 

Z
 
Ż

Y
C

I
A

 
W

S
G

Studencki ruch kół naukowych na WSG

Koła naukowe i zainteresowań na WSG : 

Kolo Naukowe Kulturoznawstwa
Koło Naukowe Ekonometrii  

i Programowania
Studenckie Koło Naukowe Geografów
Koło Naukowe Geograficznych Systemów

Informacji Przestrzennej 
Studenckie Koło Turystyczne „OROS”
Filozoficzne Koło Naukowe
Studenckie Koło Naukowe Innowacji  

i Przedsiębiorczości „Start-up”
Koło Naukowe Ekonomiki Turystyki  

i Marketingu
Studenckie Koło Naukowe Logistyki  

i Transportu
Koło Naukowe Socjologów’LOGOS”
Studenckie Koło Zainteresowań Grafiki

Komputerowej
Studenckie Koło Plastyczne
Studenckie Koło Teatralne „Pieprz”
Studencka Grupa Teatralna „Suplement”
Chór Akademicki
Studenckie Koło Naukowe Ekonomiki  

Przedsiębiorstw
Studenckie Koło Naukowe Finansów
Studenckie Koło Naukowe Grafiki  

Komputerowej
Studenckie Koło Naukowe Historii  

Architektury
Studenckie Koło Naukowe Informatyków 

„Sigma”
Studenckie Koło Dziennikarskie
Studenckie Koło Fotograficzne
Studenckie Koło Muzyczne
Studenckie Koło Taneczne
Studenckie Koło Naukowe Miłośników  

Języka Francuskiego
Studenckie Koło Języka Niemieckiego

Chór Akademicki WSG Studenckie Koło Naukowe Finansów Koło Naukowe Miłośników Języka Francuskiego
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Studenci Wydziału Zamiejscowego w 
Malborku zakończyli pierwszą sesję eg-
zaminacyjną w WSG. Za wcześnie, by 
mówić o pełnym sukcesie, ale ci, którzy 
pomyślnie zdali egzaminy, są dumni ze 
swoich osiągnięć.
Nie tylko dydaktyka wypełniała życie 
Wydziału. W lutym br. w Urzędzie Mia-
sta w Malborku odbyło się spotkanie 
zorganizowane przez Wydział Zamiej-
scowy w Malborku oraz studentów Ma-
ster WSG. Spotkanie, na które zapro-
szeni zostali: burmistrz miasta, starosta, 
przedstawiciele władz miasta oraz sek-
tora turystycznego, miało na celu wstęp-
ne omówienie prac związanych z przy-
gotowaniem przez studentów projektu, 
dotyczącego analizy obecnej sytuacji 
sektora turystycznego w mieście i po-
wiecie malborskim oraz możliwości jego 
rozwoju.
Aktywni studenci działają w Samorzą-
dzie Studenckim. Współuczestniczą w 
organizowaniu ważnych przedsięwzięć 
uczelnianych, takich jak planowany na 
23 marca 2007 Dzień Otwarty WZ WSG 
w Malborku. Podejmują także własne 
inicjatywy, m.in. akcje charytatywne i 
społeczne.
Wydział może także poszczycić się 
chórem „Amici Laurenti”, prowadzonym 
przez Wawrzyńca Zamkowskiego. Dla 

studentów jest to doskonały sposób 
spędzania czasu wolnego oraz rozwija-
nia talentów wokalnych.
W marcu rozpoczyna się cykl zajęć w 
ramach Uniwersytetu III wieku. Wraz z 
Miejskim Domem Kultury pragniemy za-
interesować ludzi dojrzałych nowym, ak-
tywnym stylem życia, umożliwić spotka-
nia osobom dzielącym podobne pasje i 
zainteresowania oraz integrację lokalne-
go społeczeństwa. W ramach Uniwersy-
tetu będą się odbywały zajęcia informa-
tyczne, wykłady o różnorodnej tematyce, 
a także warsztaty sprawnościowe.

Patrycja Kozłowska

Z historii:
Jak podaje Neues Marienburger 
Heimatbuch, już w roku 1935 ist-
niała na terenie Malborka Wyż-
sza Zawodowa Szkoła Handlowa, 
która w roku 1941 przemianowa-
na została na … Wyższą Szkołę 
Gospodarki. W latach 1993-2006 
istniał w Malborku ośrodek za-
miejscowy Wydziału Administra-
cyjnego Akademii Morskiej w 
Gdyni.
- Utworzony 1 października 2006 
w Malborku przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki w Bydgoszczy Wy-
dział Zamiejscowy z kierunkiem 
„zarządzanie i inżynieria produk-
cji” daje możliwość podtrzyma-
nia akademickich tradycji miasta oraz 

– Wspólnego Społecz-
nego Gospodarowania 
- podkreśla prof. dr 
hab. inż. Piotr Palich, 
dziekan Wydziału. 
- Działalność eduka-
cyjna i badawcza Wy-
działu koncentruje się 
na funkcjonowaniu 
gospodarki wolnoryn-
kowej i rozwoju przed-
siębiorczości w aspek-
cie ekonomicznym, 
społeczno-kulturowym 
i techniczno-technolo-
gicznym. 

Przewodnik audytora 
systemów 
informatycznych
Na pierwszy rzut oka przeciętnemu czy-
telnikowi tytuł ten niewiele powie. Ale ter-
miny takie jak wirus, program szpiegujący 
czy haker z pewnością przykują uwagę. 
O nich mówi niedawno wydana książka 
autorstwa Mariana Molskiego i 
Małgorzaty Łachety.
Nie ma dziś dziedziny życia, 
która funkcjonowałaby bez 
technologii informatycznych. 
Nie ma praktycznie przedsię-
biorstwa czy najmniejszej choć-
by firmy, która obyłaby się bez
komputera. To całkowite uza-
leżnienie od informatyki niesie 
ze sobą jednocześnie zagro-
żenia związane z możliwością 
utraty kluczowych danych fir-
my. Utraty na skutek własnych 
błędów (najczęściej do naprawienia) lub 
działania czynników od nas niezależnych, 
takich jak wspomniane wirusy czy progra-
my szpiegujące. Na szczęście, jak mówią 
autorzy książki, zwiększa się również ar-
senał narzędzi, dzięki którym firmy mogą
bronić się przed takimi zagrożeniami. Jak 
jednak stwierdzić, czy przedsięwzięte 
środki ochrony są wystarczające? 

Nowoczesne przedsiębiorstwo coraz po-
wszechniej korzysta i będzie korzystało 
z usług audytora systemów informatycz-
nych. Autorzy omawiają procedury i prak-
tyczne zagadnienia związane z badaniem 
infrastruktury informatycznej, wyjaśniają, 
na czym polega praca audytora (jest to 
zawód przyszłości) i jak planuje się korpo-
racyjną politykę bezpieczeństwa danych. 
Poszczególne rozdziały poświęcone są 

takim zagadnieniom, jak: 
elementy polityki bezpie-
czeństwa danych, za-
rządzanie ryzykiem w 
systemach informatycz-
nych, wdrożenie systemu 
zarządzania bezpieczeń-
stwem informacji, model 
PDCA, regulacje prawne 
i standardy związane z 
audytem, metodyki prowa-
dzenia badań systemów 
informatycznych, przepro-
wadzanie procesu audytu. 

Do Przewodnika dołączony został no-
śnik CD, zawierający: angielsko-polską 
oraz polsko-angielską wersję słownika 
terminów związanych z audytem i bezpie-
czeństwem systemów informatycznych, 
klasyfikację programów wspomagających
audyt, wykaz firm audytorskich, pytania
testowe podsumowujące każdy rozdział 
książki wraz z odpowiedziami oraz wersję 
freeware programu mcScanner.

Autor Przewodnika, prof. dr inż. 
Marian Molski jest absolwentem 
Wydziału Elektroniki Politechniki 
Wrocławskiej (specjalność - kon-
strukcja komputerów). Pracuje w 
WSG w Bydgoszczy na stanowisku 
profesora, pełni jednocześnie funk-
cję dyrektora Instytutu Informatyki 
Stosowanej.
Oprócz długoletniego doświadcze-
nia akademickiego ma duże do-
świadczenie praktyczne w informa-
tyce bankowej, które zdobył pełniąc 
odpowiedzialne funkcje w najwięk-
szych polskich bankach. Uczestni-
czył w uruchomieniu pilotowej wersji 
(on line) do dziś funkcjonującego 
w Polsce systemu elektronicznych 
przelewów międzybankowych Elixir.
Jest autorem dziewięciu książek z 
zakresu informatyki. Specjalizuje się w 
dziedzinie bezpieczeństwa systemów in-
formatycznych, prowadzi doradztwo i wy-
konuje ekspertyzy. Ma na swoim koncie 
wiele wdrożeń polityki bezpieczeństwa 
systemów informatycznych, podpisu elek-
tronicznego (infrastruktury klucza publicz-
nego w Polsce) i analizy ryzyka w wielu 
instytucjach, także centralnych.

E.Cz.

Marian Molski, Małgorzata Łacheta, 
„Przewodnik audytora systemów informa-
tycznych”, Wyd. Helion, Gliwice 2006

Pierwsze pół roku za nami
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Wychowanie w szkole wyższej nie jest 
sprawą dobrej czy złej woli władz uczelni w 
tym zakresie, lecz zobowiązaniem wynika-
jącym z zapisów ustawy „Prawo o szkolnic-
twie wyższym” z dnia 27 września 2005r. 
(art. 13 ust.1 pkt. 2). Prawo zobowiązuje 
nauczycieli akademickich do kształcenia i 
wychowywania studentów (art. 111 ust. 1 
pkt. 1). Ustawa nie określa jednak szcze-
gółowo ani celów wychowywania, ani środ-
ków ich realizacji.
Brak w ustawie dookreślenia w tym wzglę-
dzie stawia władze uczelni w sytuacji trud-
nej i dwuznacznej. Czy zobowiązać na-
uczycieli akademickich expressis verbis do 
wychowywania młodzieży akademickiej, 
czy jedynie zachęcać i nagradzać tych, któ-
rzy to robią. Oczywiście jakimś wyjściem z 
sytuacji jest odwołanie się do tego, że po-
średnio wszyscy wychowują, czy też po-
wołanie się na casus dobrych przykładów, 
zgodnie ze znanym powiedzeniem ver-
ba docent, exempla trahunt (słowa uczą, 
przykłady pociągają). Wszystko to jest nie-
wątpliwie ważne, lecz, gdy mowa o misji 
uczelni w zakresie wychowania, chodzi nie 
o działania przypadkowe i mimowolne, ale 
o działania celowe. Warto przypomnieć, 
że w tej dalszej i tej niezbyt odległej prze-
szłości młodzież akademicka była 
zorganizowana w stowarzyszeniach 
akademickich takich, jak np. Filoma-
ci, Filareci (Wilno), Stowarzyszenie 
Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
„Odrodzenie” (Lwów), Eleuteria (Kra-
ków), które stawiały sobie za cel 
kształtowanie patriotyzmu i dosko-
nalenie moralne członków. Można 
by zapytać, co wiedzą studenci o 
tych organizacjach i co zrobić, by w 
świadomości współczesnej młodzie-
ży  były obecne dawne i sprawdzone 
formy pracy wychowawczej?

Program wychowania dla szkoły wyższej 
można sformułować negatywnie, tzn. jako 
ewentualne dyskretne przeciwdziałanie 
pewnym zjawiskom patologicznym, jak: 
narkomania, alkoholizm, itp. To jest niewąt-
pliwie pewne minimum, które można osią-
gnąć także przez wykłady otwarte, semina-
ria, akcje promocyjne, itd. Wskazywanie na 
takie wartości, jak: tolerancja, demokracja, 
poszanowanie praw człowieka, ochrona 
środowiska przyrodniczego jako cel wy-
chowawczy ma wydźwięk niewątpliwie 
pozytywny i stanowi pewien drogowskaz, 
ale cele te są na tyle ogólne i mgliste, że 
w zasadzie nie wiadomo, czy jest to pro-
gram wychowawczy czy też ideologiczny. 
Wydaje się jednak, że obszar oddziały-
wań wychowawczych w szkole wyższej 
powinien być z jednej strony bardziej uni-
wersalny, a z drugiej bardziej wyrazisty i 
znacznie szerszy. Chodzi o takie obszary, 
jak: wychowanie moralne, obywatelskie 
i patriotyczne. Jeżeli formułuje się niekie-
dy twierdzenia, że szkoła wyższa kształci 
przyszłe elity społeczne, to przecież nie 
można tego osiągnąć bez kształtowania 
sprawności moralnych i obywatelskich, ani 
też bez kształtowania patriotyzmu. Jeżeli 
nawet uwzględni się obecne procesy inte-

gracyjne w Europie, procesy globalizacji i w 
ogóle nieład semantyczny, które zmienia-
ją dotychczasowe znaczenie i rozumienie 
niektórych pojęć, to przecież i tak postawy, 
określane mianem permisywizmu, nihili-
zmu, kosmopolityzmu będą uchodziły za 
naganne. 
Program wychowawczy szkoły wyższej 
można realizować różnymi sposobami, 
ale wszystkie, jak się wydaje, sprowadzają 
się do trzech. Po pierwsze, stworzyć pro-
gram wychowawczy i zjednać wszystkich 
nauczycieli akademickich wokół idei prze-
wodnich tego programu (np. rzetelność 
i uczciwość na egzaminach). Nic tak nie 
szkodzi wychowaniu jak brak jednomyśl-
ności, jednoznaczności i konsekwencji w 
działaniach tych, którzy mają wychowy-
wać. Po drugie, zachęcać i aktywizować 
młodzież do zrzeszania się w organiza-
cjach studenckich, które stawiają sobie 
cele wychowawcze. Korzystnym dla dzia-
łań wychowawczych jest aktywne uczest-
nictwo studentów w działalności kultural-
nej. Wskazane jest przy tym promowanie 
wśród studentów kultury wyższej. Niższa i 
tak sama się wypromuje. Wreszcie, współ-
pracować z wszystkimi instytucjami ze-
wnętrznymi, które stawiają sobie zadania 
kształtowania i wychowywania młodzieży 
akademickiej. Do nich należy zaliczyć: 
Duszpasterstwo Akademickie, PTTK, Ca-
ritas Akademicka i inne. 
Reasumując, szkoła wyższa dobrze kształ-
cąc niewątpliwie wychowuje. Potrzebny 

jest jednak program wychowawczy. 
Jeżeli nawet otoczenie społeczno-go-
spodarcze stawia głównie na kształce-
nie sprawności fizycznych, manualnych 
i intelektualnych, to nigdy nie powinno 
się w kształtowaniu młodzieży akade-
mickiej zaniedbywać sprawności mo-
ralnych, które w ocenie pracodawców 
odgrywają coraz większą rolę. I nie cho-
dzi tu bynajmniej o skłanianie nauczy-
cieli akademickich do moralizatorstwa. 
Sprawa dotyczy raczej osobowości  
przyszłych absolwentów.

Ryszard Maciołek

POTRZEBNY JEST
PROGRAM WYCHOWAWCZY

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA SZKOŁY WYŻSZEJ
Trwa w naszym kraju ożywiona debata społeczna na temat wychowania młodzieży. Zadajemy sobie pytania, kto i w jaki spo-
sób powinien wypełniać to zadanie oraz jak skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom. Wychodząc z założe-
nia, że szkoła wyższa również ma swój niebagatelny wkład w wychowanie młodych pokoleń, proponujemy przeprowadzenie 
w naszym, akademickim środowisku dyskusji na ten temat. Aby nadać jej pewien kierunek, proponuję udzielenie odpowiedzi 
na trzy pytania:

1. Jakie powinny być cele działalności wychowawczej w szkole wyższej i jakimi metodami je osiągać?
2. Czy działalność wychowawcza powinna być realizowana bezpośrednio czy pośrednio 

(czy jest to zadanie dla władz uczelni, czy dla każdego nauczyciela akademickiego)?
3. Z jakimi instytucjami wewnątrzuczelnianymi i zewnętrznymi powinna współpracować Uczelnia w zakresie wychowania?

Wypowiedzi udzielone na powyższe pytania będą opublikowane w Kurierze Uczelnianym WSG w Bydgoszczy. Celem publi-
kacji jest nie tylko zachęcenie, ale przede wszystkim aktywny udział wykładowców naszej Uczelni w dyskusji nad realizacją 
zadań, jakie na szkoły wyższe nakłada ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
Wypowiedzi w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres: maciolek@byd.pl 

Ryszard Maciołek
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju WSG

Poniżej drukujemy dwie wypowiedzi: autora ankiety, prof. dr. Ryszarda Maciołka oraz prof. dr. hab. Jerzego Mischke.S
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Jerzy Maria Mischke

Kilka słów 
o wychowaniu
Cóż! Jest oratio recta i oratio obliqua. Ja 
jestem za obliqua!
W tym przypadku mową wprost jest akcja 
wychowywania i przynosi skutki marne 
albo żadne. 
Przez prawie 50 lat PRL wychowywał 
nas mówiąc o sprawiedliwości, powin-
nościach obywatelskich oraz uczciwości 
proletariackiej, i co? Społeczeństwo zo-
stało doskonale wyćwiczone w egoizmie, 
moralności Kalego, nieposzanowaniu 
rozumu i wiedzy, nieodpowiedzialności 
za słowo i czyny. Wystarczył sugestywny 
przykład. Można go streścić w popular-
nym w latach 40. sloganie: „Nie matura, 
lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”, 
a który obecnie zyskuje coraz więcej po-
pularności w coraz liczniejszych obsza-
rach naszego życia.

Problem wychowania to w istocie problem 
odpowiedzialności.
Każdy, kto nie żyje sam na pustyni, czy 
chce, czy nie chce, wychowuje innych po-
przez to, co mówi, co robi, jakim jest (na-
prawdę, a nie z pozoru), jak wykonuje obo-
wiązki. Wszystkim. Jeśli więc wychowanie 
jest skutkiem ubocznym każdego działania 
pojedynczego człowieka, to wychowywa-
nie jest obowiązkiem wszystkich osób.

Najmniej ważne jest to, co się mówi o wy-
chowaniu. Deklaracje zawsze pachną hi-
pokryzją, jeśli nie są prostym komentarzem 
do całej reszty obrazu. Dlatego uczelnia 
powinna nie tyle o wychowaniu mówić, co 
wychowywać. To jej niezbywalne zadanie. 

Co mogą (lub powinny) robić władze 
uczelni ?
• Po pierwsze: 

nie gorszyć innych.
• Po drugie: 

dbać, by podlegli im pracownicy 
nie robili tego samego.

• Po trzecie: 
dbać, by wszyscy członkowie 
społeczności akademickiej 
szanowali swoje słowo.

• Po czwarte: 
egzekwować wykonywanie 
obowiązków.

• Po piąte: 
dbać o przejrzystość organizacji szkoły 
i procesu zarządzania.

• Po szóste: nie gadać o wychowaniu.
• Po siódme wreszcie: bezwzględnie 

eliminować gorszycieli.

I to w zupełności wystarczy, by wszyscy 
na około mówili: „Ta szkoła wychowała 
rzetelnych i odpowiedzialnych inteli-
gentów – fachowców w swych dziedzi-
nach”.

W Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym 
w Ełku ruszył Program Dla Młodych MAM 
(Manufaktury Aktywności Młodych) Wyż-
szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
MAM, inicjatywa Stowarzyszenia ECAM 
– Ełckiego Centrum Aktywności Młodych, 
jest propozycją alternatywnych działań 
dla młodzieży ponadgimnazjalnej i stu-
dentów z Polski północno-wschodniej i 
pogranicza. Działania te mają na celu 
wspieranie ich zainteresowań, pasji, ma-
rzeń w połączeniu z planowaniem dalszej 
drogi życiowej. 

W ramach MAM-u powołane zostały do 
życia Manufaktury i działające w ich ra-
mach pracownie: 
Manufaktura KULTOWA 

(5 pracowni: muzyczna, sztuki, foto-
graficzna, historii, tożsamości regio-
nalnej i dziedzictwa kulturowego, gra-
fiki komputerowej i multimediów) 

Manufaktura FORMA 
(4 pracownie: sztuk walki, tańca, spor-
tów wodnych, gier drużynowych) 

Manufaktura EKO-SPOKO 
(2 pracownie: ekologiczna, krajo-
znawcza) 

Manufaktura KREACJA 
(2 pracownie: kreatywności, edukacji 
obywatelskiej i aktywności społecz-
nej) 

W Manufakturach odbywają się stałe 
zajęcia w 12 pracowniach, które zostały 
utworzone przez młodzież w okresie 
od października 2006 r. do stycznia 
2007 r. Obecnie na zajęcia uczęsz-
cza około 150 osób – studentów i 
uczniów ze szkół ponadgimnazjal-
nych.
W pracowniach odbywają się licz-
ne działania kulturalno-artystyczne, 
takie, jak: spotkania autorskie ze 
znanymi postaciami z kręgów arty-
stycznych, (wieczór autorski Walde-
mara „Majora” Frydrycha – twórcy 
Pomarańczowej Alternatywy), pre-
zentacje twórczości młodzieży w 
Galerii Artystycznej MAM, koncerty 
(Andrzej Garczarek, Marek Gałąz-
ka, zespół pracowni muzycznej).
Organizowane są również zawo-
dy sportowe – I Akademickie Mi-
strzostwa w Halowej Piłce Noż-
nej; obozy sportowo-rekreacyjne i 
spotkania (np. pokazy sztuk walki 
– Capoeira), służące popularyzacji 
niewyczynowego sportu i rekreacji, 
turystyki kwalifikowanej, zdrowego 
stylu życia. Uczestnikom spotkań 

nieobce są takie tematy, jak: ani-
macja sportowa i rekreacja na wsi, 
wśród emerytów (dni III wieku), re-
habilitacja przez sport, sport niepeł-
nosprawnych. 
W Manufakturze EKO-SPOKO 
przewidziane są badania nad atrakcyjno-
ścią turystyczną regionu, inwentaryzacja 
przyrodniczych atrakcji turystycznych, 
inwentaryzacja obszarów chronionych, 
projektowanie i zagospodarowanie tury-
styczne, projekty ekologiczne, obejmu-
jące takie tematy, jak: zrównoważony 
rozwój inwestycji turystycznych, infra-
struktura transportowa regionu i jej wpływ 
na środowisko. W planach są również raj-
dy, spływy kajakowe, rajdy rowerowe.
Manufaktura KREACJA natomiast ofe-
ruje szkolenia z zakresu przedsiębior-
czości, źródeł pozyskiwania środków 
pomocowych, technik autoprezentacji i 
mobilności zawodowej; powołanie Ełc-
kiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
(element kreacji, konkurs na biznespla-
ny - granty na mikroprzedsiębiorstwo, 
doradztwo formalno-prawne, docelowo 
stworzenie infrastruktury obsługującej 
mikroprzedsiębiorstwa).

Dla najlepszych uczestników programu 
MAM przewidziane są indywidualne sty-
pendia regionalne, stypendia sportowe 
oraz granty grupowe na projekty mło-
dzieżowe. 

Dariusz Wasilewski

    Ponad 150 młodych ludzi – licealistów i studentów - przyciągnął 
Regionalny Ośrodek Edukacyjny w Ełku. To naprawdę duża grupa 
pasjonatów, którym po prostu chce się robić coś sensownego.

Manufaktura Aktywności 
Młodych
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Prawdopodobnie jedną z najważ-
niejszych przyczyn, dla których war-
to jest przyjrzeć się naszemu sposo-
bowi myślenia jest jego znaczenie 
dla konstruowania przyszłości i jego 
wpływ na tej przyszłości powstawa-
nie. NLP (neurolingwistyczne pro-
gramowanie) jako dziedzina bada-
jąca wpływ wewnętrznych procesów 
na konkretne efekty i działania od 
ponad trzydziestu lat bada sposoby 
myślenia i zachowania ludzi, którzy 
odnieśli sukces w swojej dziedzinie.
Oczywiście słowo sukces dla każde-
go oznacza coś innego, dla jednej 

osoby będzie to duża firma przynosząca 
dochody, dla innej duży dom z basenem 
daleko za miastem, dla jeszcze innej na-
pisanie bestsellerowej książki lub szczę-
śliwa liczna rodzina. Za każdym jednak 
razem sukcesem będzie realizacja celów, 
w których zawarte jest to, co dla danej 
osoby jest ważne.
Można więc zrobić założenie, że większą 
szansę na sukces mają te osoby, które 
wiedzą, co jest dla nich ważne oraz te, 
które potrafią stawiać przed sobą moty-
wujące cele.
Profesor Mihaly Csikszentmihalyi w swo-
jej książce „Przepływ” opisuje wieloletnie 
wyniki badań nad doświadczaniem szczę-
ścia. Okazało się, że najczęściej doświad-
czają tego stanu osoby mające osobo-
wość autoteliczną (z greckiego auto telos 
- sam wyznaczający cele).
Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierw-
sze, jeżeli dążymy do realizacji wyznaczo-
nych przez samych siebie celów, doświad-
czamy zadowolenia nie tylko w momencie 
ich realizacji, ale również w trakcie samego 
dążenia. Po drugie, widząc sens wysiłku, 
łatwiej jest nam się utożsamić z wykony-
waną czynnością i w pełni skoncentrować 
się na bieżącym zadaniu. W takim stanie 
nasz umysł może działać optymalnie, po-
ziom koncentracji jest wysoki, a uwaga nie 
jest rozpraszana przygodnymi myślami i 
wątpliwościami. Po trzecie, napotykając 
trudności, traktujemy je jako wyzwania, 
gdyż umysł „ widząc” już wyobrażony suk-
ces nie zatrzymuje się na problemie, ale 
poszukuje sposobów jego rozwiązania.

Podsumowując te wszystkie informacje 
należałoby założyć, że ludzie, którzy po-
trafią stawiać sobie dobrze sformułowane 
cele, nie tylko mają większą szansę na 
odniesienie sukcesu, ale również czerpią 
większą satysfakcję i zadowolenie z sa-
mego procesu realizacji.
Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób 
formułować cele, aby prawdopodobień-
stwo ich realizacji i zadowolenie z ich 
osiągania były jak największe?
Jest to, mówiąc językiem NLP, „różni-
ca, która czyni różnice” pomiędzy tymi, 
którzy osiągają sukcesy w życiu, a tymi, 
którzy pomimo dużego nieraz wysiłku 
doświadczają frustracji i niezadowolenia. 
Prawdopodobnie istnieje niezliczona ilość 
sposobów konstruowania celów, a każdy 

z nich sprawdza się lub nie w określonych 
kontekstach i sytuacjach. Tutaj chciałbym 
zaprezentować model konstruowania 
celów, nazywany w NLP modelem DSC 
(dobrze sformułowany cel). Tak jak więk-
szość technik, modeli i strategii w NLP 
jest to sposób myślenia zaobserwowany 
i opisany u osób, które realizowały swoje 
cele skuteczniej i bardziej efektywnie.

1.Cel musi być sformułowany w spo-
sób pozytywny, a więc powinien odpo-
wiadać na pytanie: czego chcesz?

Nasz podświadomy umysł nie zna nega-
cji. Negacja istnieje tylko w języku. Jeżeli 
poproszę Cię teraz, abyś NIE pomyślał(a) 
o zielonym krokodylu, ani nie wyobraża-
ł(a) sobie zielonego krokodyla, ani nie 
zwracał(a) uwagi na czerwoną kokardę 
na ogonie zielonego krokodyla, istnieje 
bardzo duże prawdopodobieństwo, że 
przed oczami wyobraźni pojawi się zielo-
ny krokodyl z czerwoną kokardką na ogo-
nie. Jeżeli mamy sformułowane cele w 
kategoriach negatywnych „nie chciałbym 
mieć uczucia niepokoju”, „chciałabym nie 
mieć tych problemów w pracy” bezwied-
nie kierujemy naszą uwagę w kierunku 
negatywnych, niepożądanych wyników. 
Dzięki temu mamy „szansę” po pierwsze 
poczuć się gorzej, a po drugie cały czas 
koncentrując się na negatywach „progra-
mujemy” nasz podświadomy umysł na re-
alizację tego, czego nie chcemy. Jest to 
najczęstsza pułapka u osób, które próbu-
ją się odchudzić. Proste przeformułowa-
nie i pytanie: czego chcę? staje się dużym 
krokiem naprzód.

2. Cel musi być sformułowany w kate-
goriach zmysłowych.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: co 
będę widział, słyszał i czuł, gdy osiągnę 
swój cel?
Tak jak trudno jest trafić w środek tarczy, 
której nie widzimy wyraźnie, tak samo 
trudno jest osiągnąć nieprecyzyjny cel. 
Posługując się analogią wyobraź sobie, 
że wsiadasz do taksówki i mówisz do 
taksówkarza: „Proszę mnie zawieźć tam, 
gdzie będę czuł się dobrze”. Możesz tra-
fić w ten sposób w wiele fascynujących 
miejsc, prawdopodobieństwo jednak 
tego, że znajdziesz się tam, gdzie chciał-
byś być, będzie znikome. Sformułowanie 
celu w kategoriach dostępnych zmysłom 
ma również duże znaczenie dla budzenia 
wewnętrznej motywacji.
Zdanie „chcę zwyciężyć w zawodach” 

inaczej działa na mózg niż wyobrażenie, 
że stoisz na podium, czujesz ciężar me-
dalu na szyi, widzisz szczęśliwe twarze 
bliskich Ci osób i słyszysz gratulacje.

3. Cel musi być samodzielnie osiągal-
ny, czyli odpowiadający na pytanie: co 
będę robił, aby osiągnąć swój cel? 

Bardzo wiele osób popada w pułapkę po-
zostawiając proces realizacji celu biegowi 
wydarzeń. Sformułowanie „chcę pozbyć 
się nadwagi” nie zawiera w sobie żadnej 
informacji na temat ewentualnych działań 
prowadzących do pożądanej sytuacji. Za-
zwyczaj stan obecny wynika z naszych 
działań w przeszłości, jeżeli więc chcemy 
uzyskać inne wyniki w przyszłości, mu-
simy dokonać zmian w swoim zachowa-
niu. Może to być na przykład zbudowanie 
planu ćwiczeń, rozpoczęcie diety lub po 
prostu ograniczenie spożywanych kalorii. 
W każdym jednak przypadku ważne jest 
znalezienie najmniejszej nawet rzeczy, 
którą możemy z r o b i ć w kierunku reali-
zacji celu, a nie tylko o nim myśleć.

4. Cel musi być ekologiczny, to znaczy 
musi uwzględniać zmiany, jakie reali-
zacja celu wniesie do otoczenia i życia 
bliskich nam osób. 

Wyjazd do Nepalu i zdobycie Mount Eve-
rest może być wspaniałym motywującym 
celem, jednak może okazać się, że po 
jego realizacji nie mamy już domu, do 
którego możemy wrócić, ani pracy. Tak 
samo zbudowanie dobrze prosperującej 
firmy lub zdobycie określonego stanowi-
ska może być inspirującym celem, który 
pochłonie czas w takim stopniu, że cierpi 
na tym nasze życie osobiste. Nadmierna 
koncentracja na jednym aspekcie jest naj-
częstszą pułapką, w którą wpadają „ludzie 
sukcesu”. Bardzo często w coaching i w 
terapii stykam się z osobami, które osią-
gnęły co prawda swoje cele, ale kosztem 
wyższym niż gotowe były kiedykolwiek za-
płacić. Ekologia dotyczy również nas sa-
mych. Umysł jest systemem złożonym ze 
współdziałających ze sobą części. Jeżeli 
formułujemy cele, którym przeciwstawia 
się część naszego umysłu, w najlepszym 
razie utrudniamy sobie ich realizację, w 
najgorszym - wkraczamy na drogę auto-
sabotażu. Warto więc zadać sobie proste 
pytania: co jest w tym najważniejsze? co 
mi da realizacja tego celu? kogo jeszcze 
dotyczy realizacja tego celu? na kogo i w 
jakim stopniu wpłynie? jak zareaguje na 
to moje otoczenie?
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Sztuka formułowania celów 
i planowanie kariery

„Myśli tworzą czyny, czyny tworzą nawyki, nawyki tworzą 
charakter, a charakter kształtuje całe życie.”
      Przysłowie perskie
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Od listopada 2006 r. studenci kulturo-
znawstwa WSG uczestniczą w cyklicz-
nym programie Telewizji Polskiej oddziału 
bydgoskiego pt. „Wieczór z dokumentem”. 
Jest to nowa propozycja w ramach „Spo-
tkań z reportażem i dokumentem”. Auto-
rami programu są znani dokumentaliści i 
reportażyści Maciej Cuske i Marcin Sau-
ter. Pierwszy z nich jest filmowcem, który 
zdobył wiele nagród, m.in. Nagrodę Pre-
zesa TVP za Elektryczkę i Don Kichota na 
Krakowskim Festiwalu Filmowym. Drugi z 
autorów, dokumentalista, był nagradzany 
na najważniejszych festiwalach krajo-
wych i zagranicznych. Otrzymał Srebrne-
go Lajkonika i Nagrodę Studentów Miasta 
Krakowa za film „Kino Objazdowe”. W Pa-
ryżu na Festiwalu Cinéma du Réel zdobył 
nagrodę główną w kategorii krótki metraż 
za film „Za płotem”. Razem z Maciejem 
Cuske został uhonorowany Nagrodą im. 
Grzegorza Ciechowskiego. 
Dorobek obu autorów gwarantuje wyso-
ki poziom programu, w którym pojawiają 
się filmy rejestrujące życie regionu i kra-
ju. Autorzy przyglądają się bohaterom 
swoich filmów w różnych sytuacjach. W 
centrum uwagi znajdują się jednak nie 
wydarzenia i ludzie z pierwszych stron 
gazet, ale ci, którzy na ogół „giną w 
ulicznym tłumie”. Autorzy „Wieczorów z 
dokumentem” przewidzieli również spo-
tkania na wizji publiczności z twórcami i 
rozmowy o przedstawianych realizacjach 
filmowych. To ambitny plan prezentowa-
nia najciekawszych filmów polskich doku-
mentalistów, także młodego pokolenia ze 
szkoły dokumentu telewizyjnego Andrzeja 
Wajdy. 
Zatem studenci kulturoznawstwa mają 
wyjątkową okazję przyjrzeć się sposobowi 
realizacji programu telewizyjnego i jedno-
cześnie możliwość czynnego uczestnic-
twa w dyskusji. Dotychczas wzięli udział 

w czterech edycjach „Wieczoru z do-
kumentem”. Były prezentowane m.in. 
filmy dokumentalne „Koniec ulicy” i 
„Klinika”. Dotyczyły żywotnych pro-
blemów współczesnego społeczeń-
stwa polskiego. W lutowym wydaniu 
„Wieczoru z dokumentem” studenci 
spotkali się z wybitnym polskim re-
żyserem-dokumentalistą Kazimie-
rzem Karabaszem, bydgoszczani-
nem, klasykiem powojennego filmu 
dokumentalnego, dokumentalistą z 
Wytwórni Filmów Dokumentalnych 
w Warszawie, wykładowcą łódzkiej 
szkoły filmowej. Jego uczniem był 
sam Krzysztof Kieślowski. W trakcie 
programu w bydgoskim studiu tele-
wizyjnym studenci z WSG dowie-
dzieli się, jakim przełomem w pol-
skim filmie dokumentalnym były realizacje 
Kazimierza Karabasza, zrealizowane w 
latach sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Przełamywały ste-
reotypy tematyczne, wprowadzały wiele 
innowacji technicznych, które pozwalały 
pokazać człowieka z innej niż dotychczas 
perspektywy. Studentów interesowała 
strona techniczna realizowanych przez 
Karabasza dokumentów. Reżyser pod-
kreślał rolę oświetlenia, które umożliwiało 
pokazanie człowieka w otoczeniu, w jego 
miejscu pracy, w plenerze. Chodziło także 
o odsunięcie się z kamerą od bohatera, 
tak by poczuł się swobodnie. Wówczas 
ekipa filmowców liczyła minimum pięć 
osób, ponad trzydziestokilogramowe ka-
mery umieszczano na ogromnych staty-
wach, a kasety filmowe pozwalały jedynie 
na czterominutowe sekwencje (!). Wszyst-
kie te kwestie dyskutowano po obejrzeniu 
filmu dokumentalnego „Krystyna M.”, zre-
alizowanego w 1973 roku. K. Karabasz 
przedstawił w nim portret młodej robot-
nicy z fabryki traktorów w Ursusie, poru-
szając aktualny także we współczesnej 
Polsce problem migracji ze wsi do dużych 
aglomeracji miejskich. Tego typu udział 
studentów w realizacji telewizyjnych pro-
gramów znakomicie uzupełnia ofertę dy-
daktyczną kulturoznawstwa. 

Marek Chamot
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O5. Cel musi być terminowy. 

Sformułowania typu „Od jutra zabieram 
się do pracy” lub „ Od jutra się odchu-
dzam” są zarówno powszechne, jak i 
nieefektywne. Musimy wyznaczyć sobie 
konkretny termin realizacji celu. Zbyt krót-
kie terminy zmuszą nas do gwałtownych 
zmian w zachowaniu i mogą być niemoż-
liwe do realizacji, zbyt długie powodują 
rozproszenie uwagi i energii, sprawiają, 
że cel rozmywa się w czasie. Na przykład 
jeżeli chcemy nauczyć się języka angiel-
skiego w ciągu trzech miesięcy, będzie 
to prawdopodobnie wymagało od nas co 
najmniej 2 godzin pracy dziennie. Jeżeli w 
ciągu roku, wystarczy pół godziny. Jeżeli 
nie wyznaczymy sobie terminu, w pew-
nym momencie zauważymy, że nasza 
motywacja spada i poświęcamy na naukę 
języka coraz mniej czasu. Warto więc za-
dać sobie pytanie: kiedy konkretnie chcę 
osiągnąć swój cel? Ułatwia to zbudowa-
nie realistycznego planu i pozwala na 
racjonalne zarządzanie naszą energią i 
czasem.

Formułując cele w taki sposób znacznie 
zwiększamy prawdopodobieństwo ich re-
alizacji. Dotyczy to nie tylko małych celów, 
ale i większych, takich, których realizacja 
może pochłonąć wiele lat naszego życia.

Planowanie kariery:
1. Wyobraź sobie, że przenosisz się pięć 
lat w przyszłość (rama czasu)
2. Co chcesz osiągnąć? (pozytywne sfor-
mułowanie) Opisz w kategoriach pozytyw-
nych w jednym lub dwóch zdaniach swoją 
wizję samego siebie i swojego otoczenia 
po osiągnięciu celu.
3. Co będziesz widział, słyszał i czuł za 
pięć lat, gdy zrealizujesz swój cel? Wy-
obraź sobie jak najdokładniej obrazy, 
uczucia i dźwięki ze świata przyszłości.
4. Co będziesz robił, aby osiągnąć swój 
cel? Zrób ogólny plan z cząstkowymi ce-
lami na każdy rok. Wypisz jak najwięcej 
działań, które prowadzą w twoim odczu-
ciu do realizacji wymarzonej przyszłości. 
Dzięki temu podświadomość będzie wie-
działa, na czym się koncentrować.
5. Zastanów się nad wewnętrzną i ze-
wnętrzną ekologią. Czy są jakieś nega-
tywne odczucia związane z wyobrażeniem 
realizacji wizji? Co jest w tym niepokoją-
ce? Jak można przeformułować cel, aby 
uzyskać wewnętrzną spójność? Kogo 
jeszcze dotyczy realizacja tej wizji? Jak to 
wpłynie na twoich bliskich i otoczenie?
6. Wyznacz termin rozpoczęcia działań 
(rama czasu). Kiedy i od czego konkretnie 
chcesz zacząć?

Mam nadzieję, że przejście przez tych 
kilka pytań ułatwi wielu osobom sprecyzo-
wanie swoich pragnień i skoncentrowanie 
energii na ich realizacji. Jak mówi chińskie 
przysłowie „Najdłuższa nawet droga za-
wsze zaczyna się od pierwszego kroku”.

Waldemar Wojnicz

Studenci 
kulturoznawstwa

w TVB
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Trochę pod prąd, wbrew powszechnie 
panującej opinii, że współczesna kultura 
studencka pozostawia spory niedosyt, 
Wyższa Szkoła Gospodarki postanowiła 
powołać do życia Akademicką Przestrzeń 
Kulturalną. Na łamach wielu pism, wśród 
dziennikarzy, twórców i naukowców trwa 
spór o istnienie kultury studenckiej i jej 
kondycję. Obecnie kultura studencka ma 
niszowy charakter, bo zastępuje ją choć-
by powszechne chodzenie do dyskotek, 
które w znacznej mierze zajęły miejsce 
klubów studenckich, szaleństwa na kon-
certach, czy też innych imprezach maso-
wych. Mówi się, że z tak licznej niegdyś 
rzeszy zapaleńców, którzy chcieli dzia-
łać na swojej uczelni, pozostali już tylko 
nieliczni. Wyższa Szkoła Gospodarki ma 
na ten temat inne zdanie. „Wierzymy, że 
kultura studencka przetrwała i studenci 
są w stanie wyrażać siebie, być głosem 
swego pokolenia w sposób twórczy i 
wartościowy” - mówi Przemek Oleksyn, 
student II roku kulturoznawstwa WSG. 
Szczególną rolę Uczelnia przypisuje w 
tym względzie właśnie studiom na kie-
runku kulturoznawstwo, w których uru-
chomienie od początku wpisano ideę 
dążenia do aktywnej obecności środo-
wiska akademickiego w kulturze miasta 
oraz regionu. 
Nie ograniczając się do sfery dydaktyki, 
WSG zmierza do kreowania i promocji 
kultury zarówno wśród własnych studen-
tów, jak i w środowisku akademickim w 

ogóle. Celem działania APK jest stwo-
rzenie szansy zaistnienia każdej młodej 
osobie, która pragnie wyrazić swój talent 
i emocje słowem, piórem, gestem, dźwię-
kiem. Zamysłem osób zaangażowanych 
w działalność APK nie jest zmiana stylu 
życia studentów, a jedynie wprowadze-
nie w ich codzienność refleksji płynących
z obcowania z kulturą i uwrażliwienie na 
sferę duchową człowieka.
W Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej 
WSG będzie miejsce dla poezji, muzyki, 
teatru, kabaretu, malarstwa, fotografii,
filmu, reportażu… O atrakcyjność pro-
gramu dba zespół koordynatorów róż-
nych dziedzin sztuki i liczne grono osób 
zaangażowanych w przedsięwzięcia 
poszczególnych przestrzeni: plastycz-
nej, muzycznej, filmowej, fotograficznej,
teatralnej, literackiej, dziennikarskiej, fi-
lozoficznej i kulturoznawczej. Do zadań
koordynatorów należy reagowanie na 
interesujące, istotne inicjatywy, które na-
pływają również spoza WSG. Mają do 
dsypozycji określone środki i infrastruk-
turę (m.in.: salę widowiskową, salę prób, 
studio nagrań, galerie, Muzeum Fotogra-
fii, ciemnię, pracownie, strefę klubową).

APK – to także rozległa kraina spro-
wokowanej wyobraźni młodych. Miejsce 
narodzin idei oryginalnych i odważnych, 
gdyż niezatartych doświadczeniami ży-
ciowego pragmatyzmu. To przestrzeń 

ducha, która już się 
materializuje. Kreuje 
inny wymiar studenc-
kiej rzeczywistości. 
Rodzą się pomysły, 
między innymi:
     Dyskusyjny Klub 
Reportażu (Sala Wi-
dowiskowa APK, od 
marca 2007 spotka-
nia 1-2 w miesiącu) 
– inicjatywa podejmo-
wana przy współpra-
cy z fundacją Art-Ho-
use, organizatorem 
Międzynarodowego 
Festiwalu Reporta-

żu Telewizyjnego Camera Obscura w 
Bydgoszczy, polegająca na popołu-
dniowych projekcjach reportaży na wy-
brany wcześniej temat, zwieńczonych 
dyskusją z udziałem twórców. Dr Marek 
Chamot, zastępca kierownika Katedry 
Kulturoznawstwa WSG, przypomina, że 
studenci wzięli już  udział w programie 
telewizyjnym TVB „Wieczór z dokumen-
tem”, prowadzonym przez red. Katarzy-
nę Marcysiak. Dyskutowali o reportażu 
pt. „Koniec ulicy”.
       Galeria DEBIUT to inicjatywa ma-
jąca na celu wspieranie i popularyzację 
twórczości plastycznej młodzieży. Sze-
regiem wystaw organizatorzy chcą za-
prezentować szerszemu kręgowi odbior-
ców dorobek najlepszych, najciekawiej 
prowadzonych pracowni plastycznych w 
szkołach ponadpodstawowych, ośrod-
kach i Domach Kultury (MDK, GOK) i 
prywatnych atelier, w formie wystaw te-
matycznych i pokonkursowych. Innym 
założeniem Galerii jest nawiązanie stałej 
współpracy zdolnej młodzieży z uznany-
mi artystami, co umożliwi międzygene-
racyjny dialog oraz przekazanie wiedzy 
oraz doświadczeń twórczych i zawodo-
wych w relacji: „mistrz - uczeń”. Działa-
nia Galerii DEBIUT inauguruje trzecia 
edycja konkursu plastycznego pt. „Moje 
magiczne miejsce w przestrzeni miasta” 
pod patronatem Architekta Miejskiego 
Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz UNE-
SCO.

Cykl spotkań „p.m. ART.” to 
spotkania klubowe, dyskusje panelo-
we, prezentacja młodych artystów i ich 
twórczości, wieczory poetycko-literac-
kie, multimedialne projekty –  imprezy 
otwarte.

Spektakl „PORZĄDEK” w ramach 
nowej sceny teatralnej przy APK – inicja-
tywa Fundacji Kultury YAKIZA.

Partnerzy APK: Teatr Polski, Bydgoskie 
Stowarzyszenie Artystyczne, Fundacja 
Sztuki ART-HOUSE, Stowarzyszenie 
JUVENKRACJA, Stowarzyszenie Jazzo-
we ELJAZZ, Fundacja Kultury YAKIZA, 
Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne. 

Agnieszka Puza

AKADEMICKA PRZESTRZEÑ KULTURALNA
  Przestrzeñ Pobudzonej Wyobraźni 

Serce APK – budynek L (dawna wozownia)
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Jednym z partnerów Akademickiej Przestrze-
ni Kulturalnej jest bydgoska Fundacja Sztuki 
ART-HOUSE, znana z Festiwalu Reportażu 
Telewizyjnego CAMERA OBSCURA, licznych 
projektów filmowych, nagradzanych na krajo-
wych i międzynarodowych festiwalach oraz 
przeglądach, Letniej Szkoły Reportażu i Doku-
mentu, koordynacji polskiej edycji międzyna-
rodowego programu edukacyjnego Panasonic 
„KID WITNESS NEWS” i wielu innych przed-
sięwzięć kulturalno-społecznych. W ubiegłym 
roku studenci WSG już po raz drugi uczest-
niczyli w festiwalu CAMERA OBSCURA, jako 
wolontariusze m. in. współtworzyli biuro pra-
sowe festiwalu, redagowali festiwalowy biule-
tyn, aktywnie uczestniczyli też w koordynacji 
projekcji. Dziś współpraca z Fundacją nabiera 
nieporównywalnego tempa i rozmachu. 
Pierwszą wspólną inicjatywą APK i ART-HO-
USE jest jedyny w Polsce Dyskusyjny Klub 
Reportażu i Dokumentu, w którego progra-
mie znajdą się projekcje reportaży na wybra-
ne wcześniej tematy, zwieńczone dyskusją z 
udziałem twórców zaproszonych przez biuro 
festiwalu CAMERA OBSCURA.
APK wystąpi ponadto jako współorganizator 
największego przedsięwzięcia ART-HOUSE 
– Międzynarodowego Interaktywnego Fe-
stiwalu Reportażu Telewizyjnego CAMERA 
OBSCURA 2007. Na czterodniowy przegląd 
twórczości telewizyjnej z gatunku reportażu i 
dokumentu złożą się: konkurs reportaży tele-
wizyjnych, pokazy specjalne, w tym retrospek-
tywy najciekawszych reportaży zagranicznych 
stacji telewizyjnych, zrzeszonych w Stowa-
rzyszeniu CIRCOM International oraz m. in. 
BBC, ARTE, ZDF, PLANETE, DISCOVERY, 
NATIONAL GEOGRAPHIC, itd., interaktyw-
ny konkurs na najlepszy reportaż amatorski, 
warsztaty reportażu telewizyjnego, prezenta-
cje twórczości młodych adeptów sztuki repor-
tażu, wystawy fotoreportaży, przegląd krótkich 
form telewizyjnych (np. wideoklipu), dyskusje 
panelowe i seminaria. Część z tych imprez od-
będzie się na naszej Uczelni.
Organizowany od czterech lat przez Fundację 
festiwal CAMERA OBSCURA cieszy się du-
żym zainteresowaniem młodych ludzi. W pro-
gramie kolejnych konkursów zaprezentowano 
w sumie sto kilkadziesiąt starannie wyselekcjo-
nowanych reportaży i dokumentów telewizyj-
nych, zgłoszonych przez najważniejsze stacje 
telewizyjne w kraju. Ponadto w ubiegłym roku 
do konkursu włączone zostały reportaże i do-
kumenty telewizyjne z całego świata (Francja, 
Szwajcaria, Niemcy, Finlandia, Wlk. Brytania, 
Kanada, Indie, Australia). Festiwal odwiedziło 
dotąd kilkudziesięciu reporterów telewizyjnych 
i dokumentalistów. Prezentacjom konkurso-
wym towarzyszą zawsze pokazy specjalne, 
warsztaty reportażu,  happeningi i akcje ulicz-
ne, koncerty, a w 2006 dodatkowo przegląd 
najlepszych polskich wideoklipów z 15-letniej 
historii YACH FILM FESTIVAL. 
W ubiegłym roku Fundacja zainicjowała rów-

nież stworzenie wakacyjnych warsztatów fil-
mowo-dziennikarskich pn. Letnia Szkoła Re-
portażu i Dokumentu. Akademicka Przestrzeń 
Kulturalna WSG będzie partnerem Fundacji w 
organizacji tegorocznej, drugiej edycji Szkoły. 
Złożą się na nią zajęcia teoretyczne i praktycz-
ne z zakresu sztuki filmu dokumentalnego i
reportażu telewizyjnego, realizacja pod okiem 
uznanych dokumentalistów i reporterów etiud 
dokumentalnych oraz reportaży przez polsko-
-zagraniczne zespoły młodzieży, projekcje 
filmowe itp. Uczestnikami warsztatów będą
gimnazjaliści, licealiści oraz studenci z Polski 
i zagranicy.
Wspólne plany APK i ART-HOUSE obejmują 
także zupełnie nowe przedsięwzięcie –  Inter-
dyscyplinarny Projekt Artystyczny na Rzecz Ko-
biet „7xK”, którego celem jest integracja kobiet 
z różnych środowisk, o różnym statusie spo-
łecznym i w różnym wieku oraz podjęcie tematu 
kobiecej tożsamości w artystycznej formie. Pro-
jekt powstanie na kanwie zebranych podczas 
wywiadów prawdziwych historii kobiet. Posłużą 
one do skonstruowania scenariusza spekta-
klu o charakterze dokumentalnym, w którym 
zagrają zaproszone do współpracy amatorki. 
Równolegle powstanie film, będący zapisem
procesu prób i spotkania kobiet. Projekt zakoń-
czy premiera spektaklu, publiczny pokaz filmu,
wystawa fotografii prezentująca portrety kobiet
oraz dyskusja nt. „drogi do kobiecości”. 
Plany współpracy APK i ART-HOUSE zapo-
wiadają się, jak widać, imponująco. - Zależy 
nam na rozwijaniu współpracy z WSG – mó-
wią Monika Wirżajtys i Remigiusz Zawadzki, 
fundatorzy-założyciele Fundacji. – Wszystkie 
proponowane przez nas projekty wiążą się z 
długofalowym angażowaniem młodzieży w ich 
realizację. Od początku zależało nam na łą-
czeniu celów artystycznych i społecznych. Dla-
tego zawsze staramy się, żeby nasze projekty 
uwzględniały także ten mniej spektakularny, 
ale ważny wymiar – oddziaływania na nasze 
otoczenie. Wciąż mamy nadzieję, że sztuka 
i kultura mogą nas zmieniać. Dla studentów 
WSG współpraca z nami będzie miała również 
wymiar praktyczny – będzie doskonałą formą 
zdobywania różnorodnych doświadczeń, które 
z pewnością będą owocowały w ich przyszłej 
pracy zawodowej.

Agnieszka Puza

Pierwsze kroki      

 APK
 W styczniu br. w Muzeum Foto-
grafii APK odbyła się pierwsza wystawa
studenckiej twórczości. Jej inicjatorem był 
Samorząd Studencki WSG, a organizacji 
podjęli się Szymon Lach i Katarzyna Or-
manowska, studenci II roku kulturoznaw-
stwa. Wystawę zorganizowano pod ha-
słem „Pokaż, co potrafisz”. Swoje prace
z zakresu fotografii tradycyjnej, cyfrowej,
rysunku oraz grafiki komputerowej zapre-
zentowali: Agnieszka Kula, Arek Materek, 
studenci architektury i urbanistyki oraz 
studenci kulturoznawstwa. 
 Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem studentów. Każdy od-
wiedzający miał okazję przekonać się, 
że nauka i zabawa to nie wszystko, czym 
żyje żak. Okazało się, że wśród studen-
tów WSG jest wiele osób, które chciałyby 
zaprezentować swoją twórczość szerszej 
publiczności. Oznacza to, że kolejna wy-
stawa odbędzie się już niedługo. 

SL

ART-HOUSE
partnerem APK
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Grzegorz Miecugow - Gala CAMERA OBSCURA 2006
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 Pewnego styczniowego przed-
południa grupa Masterów Uniwersy-
tetu Le Mirail w Tuluzie miała okazję 
eksplorować tereny dawnej fabryki 
nitrogliceryny NGL – Betrieb zloka-
lizowanej w południowo–wschod-
niej części Bydgoszczy na terenach 
obecnych zakładów ZACHEM S.A. 
Produkcję w fabryce NGL urucho-
miono w 1942 roku i kontynuowano 
do stycznia 1945, kiedy to zakład 
przejęła Komisja Trofeów Wojen-

nych Armii Radzieckiej. Od tego czasu 
następował błyskawiczny proces demon-
tażu urządzeń i wywożenia ich do Związ-
ku Radzieckiego. Ze względów historycz-
nych eksplorowana strefa ma ogromną 
wartość poznawczą, edukacyjną i tury-
styczną. Stanowi unikatowy w skali Pol-
ski i całej Europy przykład zachowanej 
fabryki zbrojeniowej z pierwszej połowy 
XX wieku. 

Na całym świecie rośnie zapotrze-
bowanie na turystykę specjalistyczną. 
Jedną z jej odmian jest turystyka pod-
ziemna. Rodzi się moda na zwiedzanie 
podziemi, które od zawsze przyciągały 
turystów swoją tajemniczością, często 
owianą mgłą legendy i magii. Zwiedzanie 
jaskiń, kopalni, twierdz, jak również cał-
kiem współczesnych wojennych umoc-
nień oraz kompleksów produkcyjnych jest 
rodzajem przygody, która dostarcza nie-
zapomnianych wrażeń, stanowiąc także 
żywą lekcję przygody i historii. 

W strefie NGL – Betrieb znajduje się
unikatowa, rozbudowana sieć podziem-
nych, częściowo również i naziemnych 
tuneli łączących większość budynków. 
Pełniły one kilka funkcji: zabezpieczały 
przebiegające w nich rurociągi, umożli-
wiały szybką i bezpieczną komunikację 
pomiędzy budynkami, a w przypadku 
zagrożenia lotniczego bądź eksplozji 
podczas produkcji, pełniły rolę schronów. 

Tunele są znakomicie zachowane, miej-
scami ocalały nawet metalowe wsporniki 
i niemieckie napisy na ścianach, jedynie 
niewielkie fragmenty zostały uszkodzone 
lub celowo wyburzone. 

Turystyczne uruchomienie strefy 
NGL przyniosłoby Bydgoszczy z pewno-
ścią szereg korzyści: stworzyłoby nowy 
atrakcyjny kompleks zabytkowo–eduka-
cyjny, zwiększyłoby natężenie ruchu tury-
stycznego, a co najważniejsze pomogłoby 
w promocji miasta w Polsce i w Europie. 

Oprócz walorów turystycznych wspo-
mnieć należy także, że od samego po-
czątku zakłady DAG – Fabrik Bromberg, 
której część stanowiła NGL- Betrieb, bu-
dowane były w znacznej mierze rękoma 
jeńców i pracowników przymusowych, 
oni też w późniejszym okresie stanowili 
główną siłę produkcyjną zakładu. Ludzie 
ci, pozbawieni wolności, godziwej zapła-
ty, opieki zdrowotnej zmuszani byli do 
długotrwałej, ciężkiej pracy. Setki, jeśli 
nie tysiące z nich zostały na terenie DAG 
– Fabrik Bromberg już na zawsze. 

Eksploracja Masterów wzbudziła 
wielkie zainteresowanie, a relacje z wy-
prawy ukazały się w lokalnej prasie, ra-
diu, a nawet w programie informacyjnym 
„Zbliżenia” w TVP 3. Nic dziwnego, w 
końcu była to jedna z nielicznych wypraw 
zorganizowanych na tak dużą skalę do 
kompleksu NGL od czasów zakończenia 
II wojny światowej. Sam pomysł wyprawy 
należy do jednej ze studentek Master 1 
– Darii Brodziak, która też ją zorganizo-
wała pod względem logistycznym. Przy 
okazji, w imieniu wszystkich Masterów 
Uniwersytetu Le Mirail chciałbym podzię-
kować władzom WSG za sfinansowanie
całej wyprawy. Była to dla nas nie tylko 
żywa lekcja historii, ale także okazja do 
lepszego poznania i integracji. 
 Radek Janicki 

S
T

U
D

IA
 F

R
A

N
C

U
S

K
IE

Trzy kultury, 
jedno przedsiębiorstwo

Od czterech lat studenci MASTER 2, 
studiów realizowanych w WSG w Byd-
goszczy biorą udział w „Grze w przed-
siębiorstwo”, warsztatach turystycznych 
organizowanych przez partnerski Uniwer-
sytet „Le Mirail” w Tuluzie. W tym roku 
do grupy studentów MASTER dołączył 
zespół, który wygrał polską grę w przed-
siębiorstwo, przeprowadzoną w naszej 
Uczelni. 

Czwarta edycja gry była wyjątkowa, 
gdyż pobito rekord pod względem liczeb-
ności uczestników. Stało się tak dzięki 
licznie przybyłej grupie studentów (aż 90 
osób) z Taylor`s College z Kuala Lumpur. 

W ciągu intensywnego tygodnia 
studenci z Tuluzy, Kuala Lumpur i Byd-
goszczy zarządzali wirtualnym przed-
siębiorstwem turystycznym. Symulacja 
wymagała od uczestników szerokiej wie-
dzy z zakresu turystyki, ekonomii, marke-
tingu, zarządzania zasobami ludzkimi, a 
także umiejętności komunikowania się w 
językach obcych. 
Ze względu na ogromną liczebność 
uczestników (150 osób) organizatorzy 
utworzyli dwie grupy tzw. Universe A i B, 
składające się z ośmiu podzespołów. W 
skład każdego z nich wchodził przedsta-
wiciel Polski, Francji i kilku reprezentan-
tów z Malezji. Zadaniem było zarządza-
nie restauracją tak, aby uzyskać lepsze 
wyniki od konkurencji. Najlepsze wyniki 
na tym „wirtualnym rynku” zależały od ob-
ranej misji i strategii marketingowej oraz 
podjętych decyzji inwestycyjnych.

Pobyt w regionie Midi-Pyrénées nie 

    MASTERZY
 EKSPLORERZY
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W styczniu w WSG miało miejsce wspa-
niałe wydarzenie artystyczne. Z ini-
cjatywy dr Ireny Kudlińskiej, kierownik 
Szkoły Języków Obcych WSG, zorgani-
zowano „Wieczór z piosenką ukraińską 
i rosyjską”. W ogłoszeniach i na plaka-
tach promujących imprezę zapewniano o 
„wspólnym śpiewaniu”, więc w Małej Auli 
o wyznaczonej godzinie pojawiło się mnó-
stwo osób. Jak się okazało, niekoniecz-
nie związanych z WSG. Gościli nie tylko 
studenci, pracownicy dydaktyczni i admi-
nistracyjni, ale również znajomi i rodziny 
obecnych, przyjaciele, sąsiedzi, jednym 
słowem – panowała bardzo rodzinna 
atmosfera. Tym bardziej, że zaproszo-
ny przez dr Kudlińską ukraiński zespół 
składał się z czterech członków rodziny 
– ojca Mikołaja Gerasimyuka (grającego 
na akordeonie) i trzech synów – Aleksan-
dra, Andrzeja i Arkadiusza, grających na 
różnych instrumentach i śpiewających 
(przepiękne głosy!). Solista – Aleksan-
der (Sasza), najstarszy syn jest od kilku 
miesięcy chórzystą w Operze Nova w 
Bydgoszczy. Oprócz zespołu z Ukrainy 
gościnnie z krótkim, ale porywającym re-
citalem wystąpił również znany bydgoski 
bard Jan Rubczak. Wieczór z piosenką 

został świetnie zorganizowany. Nie dość, 
że każdy słuchacz otrzymał komplet tek-
stów rosyjskich i ukraińskich pieśni, rów-
nież w polskiej wersji językowej, to jesz-
cze mógł obejrzeć przygotowaną przez 
organizatorów wystawę rosyjskiej sztuki 
użytkowej (choć nie tylko użytkowej, bo 
obok samowarów stały dumne i kolorowe 
„Matrioszki”). 
Zespół spisał się na medal i nie tylko dał 
popis wirtuozerii gry i śpiewu, ale rów-
nież umiejętnie wciągnął publiczność do 
zabawy. Wszyscy śpiewali razem, niektó-
rzy w parach, a czasem solo (zachęcamy 
do obejrzenia zdjęć w Galerii na stronie 
WSG). Piękne melodie i słowa rosyjskich i 
ukraińskich piosenek oraz pieśni porwały 
dosłownie całą publiczność. Wspaniałym 
gestem zespołu było odegranie na finał
„Poloneza Ogińskiego”. Obecny na kon-
cercie kanclerz Krzysztof Sikora szczerze 
wzruszony dziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania tego 
koncertu. Przede wszystkim gratulował 
inicjatywy i pomysłu ekipie Szkoły Języ-
ków Obcych. Rzeczywiście, zasłużyli na 
duże brawa.

MKK

ROZŚPIEWANE WSG

polegał jedynie na zmaganiach w grze. 
Organizatorzy, jak również studenci z 
Francji zadbali o to, aby studenci z Malezji 
i Polski poznali region od strony turystycz-
nej. Na początku francuskiej przygody 
studenci zwiedzili Carcasonne, najlepiej 
zachowane średniowieczne miasto w Eu-
ropie. Kolejnym turystycznym przystan-
kiem był Gaillac, miejscowość słynąca w 
całym regionie z produkcji wyśmienitego 
wina. Nie zabrakło więc degustacji francu-
skich win. W małej miejscowości Mirepoix 
trafiliśmy na święto jabłka, gdzie ludność
lokalna zbudowała przeróżne figury z ja-
błek. Można było m.in. „schrupać” słynny 
francuski samolot odrzutowy „Concorde”. 
Pewnego popołudnia nasi koledzy z Ma-
lezji zabrali nas w wirtualną podróż po 
swoim pięknym kraju. Podczas prezenta-
cji zapoznali nas ze swoją barwną kulturą, 
obyczajami, zaprezentowali stroje naro-
dowe, jak również nauczyli paru zwrotów 
w swoim ojczystym języku. 

Po wszystkich przyjemnościach nad-
szedł czas na podsumowanie zmagań 
związanych z zarządzaniem przedsiębior-
stwami. Pierwsze miejsce zajął zespół, w 
którym Kamila Grey zarządzała środkami 
finansowymi. Nagrodę dla najlepszego
menedżera otrzymała Monika Anklewicz. 
Na zakończenie dwie zwycięskie drużyny 
(z Universe A i B) przedstawiły na forum 
swoje osiągnięcia.

Był to ciężki tydzień dla studentów 
MASTER 2, aczkolwiek bogaty w do-
świadczenia, sprawdzający dotychczas 
zdobytą wiedzę. Szczególnie cenne było 
to, że spotkały się trzy różne kultury, któ-
re udowodniły, iż pomimo różnic można 
stworzyć przedsiębiorstwo i doskonale 
nim kierować. 

Urszula Owsiak 

Rozśpiewana rodzina Gerasimyuków

Magdalena Kaleta-Kuzińska w duecie z Januszem Dzięciołem
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Podstawowym zadaniem Samo-
rządu jest reprezentowanie intere-
sów studentów. Staramy się nieść 
pomoc koleżeńską tam, gdzie jest 
to możliwe, bronimy praw studen-
tów, kreujemy życie kulturalne 
środowiska akademickiego. 

Jesteśmy organizatorami wie-
lu imprez uczelnianych m.in. w naj-
większym bydgoskim klubie Vanila 
(Otrzęsiny, Andrzejki, Ostatki, im-
preza karnawałowa), jak również 
balów: połowinkowego, licencjata 
i magistra. Bale odbywają się w 
restauracji UTP (dawnego ATR-u) 

i cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród studentów. Dofinansowujemy
wieczorki integracyjne na obozach. 
Prowadzimy działalność charytatywną, 

wspierając fundacje, domy dziecka, 
przedszkola integracyjne, schroniska 
dla zwierząt. W tym roku wraz z Pra-
cownią Sportu organizowaliśmy akcję 
na rzecz Przedszkola Integracyjnego 
nr 61 w Bydgoszczy. Zbieraliśmy pie-
niądze w kampusie Uczelni, dodatkowo 
prowadząc aukcje różnych przedmio-
tów w Internecie. Udało nam się zebrać 
około 2.500 zł. Pomagaliśmy Pracowni 
Sportu w przeprowadzeniu akcji Włoska 
Zima na lodowisku na Starym Rynku. 

Przypominamy naszym kolegom i 
koleżankom o takich świętach jak Mi-
kołajki (rozdając czekoladowe niespo-
dzianki), Dzień Kobiet (kwiaty dla pań). 
Organizujemy uczelnianą Wigilię, pod-
czas której możemy wspólnie śpie-
wać kolędy i dzielić się opłatkiem. Od 

dwóch lat organizujemy 
Jarmark Świąteczny, na 
którym licytujemy bomb-
ki podpisane przez zna-
nych i lubianych, sprze-
dajemy ciasta, biżuterię 
itp. Wszystkie zebrane 
pieniądze przekazujemy 
na cele charytatywne. W 
tym roku wspomogliśmy 
Fundację „Mam Marze-
nie” kwotą ponad 800 zł. 

Działamy także poza 
murami naszej Uczel-
ni. Współpracujemy z 
Samorządem Wydziału 
Zamiejscowego w Mal-
borku. Uczestniczyliśmy 

w ich Otrzęsinach, jak również zamie-
rzamy włączyć się w organizację Juwe-
naliów.

Najważniejszymi wydarzeniami w 
roku są dla nas Święto Uczelni oraz 
bydgoskie Juwenalia. W ramach uro-
dzin Uczelni organizujemy zabawę na 
dziedzińcu. W tym roku wystąpił dla 
nas skład hip hopowy oraz zespół Dust 
Over. Mieliśmy okazję wysłuchać popi-
sów wokalnych sekcji muzycznej i obej-
rzeć profesjonalny pokaz barmański.

Wierzymy w możliwości studentów 
naszej Uczelni, dlatego postanowiliśmy 
zorganizować wystawę prac naszych 
kolegów i koleżanek. Wystawa odby-
ła się w połowie stycznia w Muzeum 
Fotografii. Mamy nadzieję, że w przy-
szłości kolejne osoby będą się do nas 
zgłaszać, by pokazać szerzej swoją 
twórczość, a wystawy będą odbywać 
się cyklicznie. 

Nawiązujemy kontakty z wieloma 
bydgoskimi klubami, by zaspokoić róż-
ne gusta muzyczne naszych żaków. 
Współpracujemy z klubem C1 Kasia 
(czwartki to dni WSG) i Route 66 (od-
była się już pierwsza impreza karaoke). 
Właśnie zaczynamy współpracę z pu-
bem Olimp. 

Prowadzimy rozgłośnię studenc-
ką Campus Fm. Staramy się być za-
wsze w gotowości, dlatego otworzy-
liśmy klub studencki WSG C@FE, 
gdzie zawsze spotkacie kogoś z 
Samorządu. Pomożemy, doradzimy, 
wesprzemy :) 

W Samorządzie działa około 40 
osób. Przy okazji dziękujemy wszyst-
kim, którzy wspierają naszą działalność 
oraz uczestniczą w organizowanych 
przez nas akcjach. 

Katarzyna Ormanowska

Późną jesienią 2005 roku Samorząd Studencki dostał możliwość po-
prowadzenia świetlicy dla studentów. Pomyśleliśmy – świetlica? To nie 
przejdzie. Klub studencki – owszem.
Warunek był jeden: dostaniecie piwnicę pod akademikiem, nie płacicie 
żadnych rachunków, ale własnym kosztem będziecie ją remontować. 
OK – zawsze można spróbować.
Założenie było takie, że mamy otworzyć klub przed świętami. Była koń-
cówka listopada. 
Poszliśmy tam pierwszy raz. Super miejscówka. Sześć sporych po-
mieszczeń, od razu przyszły nam do głowy pomysły, gdzie co może 
się znajdować. Wpierw jednak czekały nas remonty: malowanie ścian, 
położenie wykładzin, wyremontowanie łazienek… W międzyczasie, gdy 
pracownicy administracji uwijali się z robotą, szukaliśmy tego, co da się 
wstawić do pomieszczeń. Mieliśmy stół bilardowy – nawet nie zdajecie 
sobie sprawy, ile kosztuje jego odrestaurowanie! Okazało się również, 
że mieliśmy meble - kilka wersalek, stoły, stoliki i krzesła. Na początek 
wystarczy.…
Niestety, termin otwarcia się zbliżał, jednak nie było widać końca pracy. 
Choć wszystko było jeszcze w stanie surowym, postanowiliśmy zorga-
nizować w naszym klubie Sylwestra. Jak pomyśleliśmy, tak też uczynili-
śmy. Impreza była przednia. Nadszedł Nowy Rok. 
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Dla studentów naszej Uczelni zbliża się 
okres wyboru miejsca praktyk zawodo-
wych. Jak co roku Pracownia Praktyk  Za-
wodowych WSG zaoferuje praktyki  kra-
jowe i zagraniczne. Te ostatnie będziemy 
mogli odbywać we Francji, Belgii, Hisz-
panii, Litwie, Niemczech, Grecji, Anglii, 
Włoszech, także na  Cyprze, Kosie oraz 
Krecie. Osoby, które marzą o podniesie-
niu swoich kwalifikacji oraz o współpracy
z międzynarodową kadrą renomowanych 
hoteli bądź campingów, dzięki  praktykom 
organizowanym przez WSG, mają szan-
se spełnić swoje oczekiwania.
Właśnie teraz chętni na praktyki powinni 
zastanowić się poważnie nad poziomem 
znajomości języków obcych, umiejęt-
nościami i motywacją do pracy. Trzeba 
przecież pamiętać, że praktyki to czas, 
kiedy przede wszystkim pracujemy i 
podnosimy swoje kwalifikacje, a nie wy-
poczywamy. 
Podstawą udanego wyjazdu jest choćby 
komunikatywna znajomość  jednego  ję-
zyka obcego oraz podstawy języka kraju, 
do którego się wybieramy. Nie tylko uła-
twi nam to pracę, ale i będziemy lepiej 
postrzegani  przez otoczenie – naszych 
pracodawców i ich gości oraz miejsco-
wych kolegów z pracy.

A teraz dowiedzmy się, co o praktykach 
myślą nasi byli praktykanci:

Patrycja Neumann, studentka III roku, 
praktyki - Włochy 2006: 
Pracowałam jako kelnerka na Campingu 
Fusina w Wenecji. Czasami była to praca 
po 10 godzin dziennie. Dzięki praktykom 
nie tylko nauczyłam się obsługiwać gości, 
ale też podszkoliłam swój angielski i na-
uczyłam się języka włoskiego. Czas na 
zwiedzanie miałam w dni wolne od pracy. 

Właściciele restauracji stworzyli  rodzinną 
atmosferę pracy i zawsze mogłam liczyć 
na ich pomoc. Dostałam też propozycję 
powrotu do nich do pracy. Myślę, że wy-
korzystam tę szansę. 
Rada: Zalecam, by osoby chętne na wy-
jazd na praktyki pamiętały, że warto zo-
stać w  pracy dłużej i pracować więcej niż 
ustalone 8 godzin. Jest to świetna okazja, 
aby dorobić trochę pieniędzy do kieszon-
kowego.

Darek Grosz, student  II roku studiów ma-
gisterskich, praktyki – Włochy 2006:
Dzięki praktykom miałem szansę poznać 
pracę na różnych stanowiskach - od po-
mocy przy naprawach, przez pracę przy 
grillowaniu potraw, w pizzerii, w beergar-
denie po pracę jako barman za głównym 
barem. Po czterech miesiącach dostałem 
ofertę, aby zostać dłużej za pełne wyna-
grodzenie.
Rada: Mam nadzieję, że osoby wyjeżdża-
jące na praktyki będą pamiętały, iż  prak-
tyki, prócz doskonałej możliwości pozna-
nia życia w obcym kraju, to też czasami 
ciężka praca, która na pewno zostanie 
doceniona.

Marlena  Nowicka, studentka II roku, 
praktyki - Hiszpania 2006: 
Pracowałam w  Hotelu Rosmar jako kel-
nerka. Właścicielka obiektu była bardzo 
miła i potrafiła docenić naszą pracę. Za-
wsze mogliśmy na nią liczyć. Warunki za-
kwaterowania były bardzo dobre. 
Rada: W hotelu tym czeka was miła at-
mosfera pracy. Otoczenie jest przyjazne 
i gwarantuje, że w Rosmar nie będziecie 
się nudzili. Zalecam, aby osoby wybiera-
jące się na te praktyki pamiętały o komu-
nikatywnej znajomości języka hiszpań-
skiego i angielskiego.

Ja również byłam na praktykach za gra-
nicą. Przekonałam się, że dają one moż-
liwość wejścia w dorosłe życie na tzw. 
własny rachunek. A dobre kwalifikacje
zdobyte za granicą na pewno zaprocen-
tują w przyszłości.

Paulina Olkiewicz

PRAKTYKI
przepustka do życia
na własny rachunek
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Tak się będzie nazywał klub. Zaczę-
ła się promocja. Uwaga! 16 stycznia 
wielkie otwarcie! Główna sala, naj-
większa, „świetlicowa” ma barek z 
drobnymi przekąskami i napojami, 
stoliczki, krzesła… idealne miejsce, 
by w przerwie między zajęciami roz-
grzać się i poduczyć do kolokwium. 
Wchodząc w korytarz, po lewej stro-
nie znajdujemy salę bilardową, z no-
wiutkim (prawie nowiutkim) stołem 
bilardowym, nowymi kijami i bilami. 
Obok jest kafejka internetowa (stąd 
nazwa klubu) z siedmioma stanowi-
skami komputerowymi. Kolejna sala, 
miejsce posiedzeń samorządu, przy-
tulne, z dużym stołem i wspomniany-
mi wcześniej kanapami. Tak to wyglą-
dało na dzień otwarcia.

Z czasem studenci prowadzący cafe 
poszerzali asortyment, starali się po-
prawiać wizerunek poprzez ciągłe 
udoskonalanie wnętrza. Musimy tu 
skierować ukłon do studentów archi-
tektury i urbanistyki, którzy świetnie 
zainicjowali pe-er-el-owe motywy na 
ścianach w „świetlicy” i przed wej-
ściem do klubu, oraz namalowali fan-
tastyczne graffiti w sali bilardowej i w
kafejce internetowej.

Do tej pory urządzone zostały czte-
ry pomieszczenia. Co z pozostałymi 
dwoma? Dopiero z czasem okazało 
się, że możemy je również zagospo-
darować, potrzebny był tylko pomysł. 
Pomysł znalazł się, gorzej było ze 
środkami.

Przedostatnia sala, chyba najbardziej 
przytulna, została niedawno (jesienią) 
oddana do użytku. Wystrój zawdzięcza 
oczywiście znów studentom, którzy 
od świtu do nocy spędzali tam czas z 
pędzlem. Wybudowali nawet kominek 
(stąd nazwa „sala kominkowa”).

Najmniejsza chyba salka znajdująca 
się obok kominkowej będzie przypo-
minać murawę piłkarską, a to dlatego, 
że zostanie tam przestawiona gra „pił-
karzyki”. Mamy jeszcze jedną atrak-
cję, chyba ulubioną rozrywkę studen-
tów w każdym klubie – dart.

Studenci prowadzący cafe (należący 
w części do Samorządu Studenckie-
go) robią to dla własnej satysfakcji. 
Dzięki temu, że istnieje WSG C@FE, 
wszyscy mają nieograniczony dostęp 
do samorządu, przez siedem dni w ty-
godniu, od 9:00 do 17:00 (w niedzielę 
trochę krócej).
Jeśli chcecie w przerwie miło spędzić 
czas, odprężyć się czy rozerwać, za-
praszamy do WSG C@FE!

Paulina Flinik
Waldemar Piekut

Darek Grosz sprawdził się na praktykach
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 Przygoda rozpoczęła się 
25.09.2006 porannym spotkaniem w 
głównym gmachu FH Heilbronn. Był 
to pierwszy kontakt z nowymi przy-
jaciółmi z całego świata oraz studen-
tami miejscowymi, którzy mieli nam 
pomóc w aklimatyzacji oraz wyjaśnić 
podstawowe procedury potrzebne w 
życiu studenckim. Przez cały pierwszy 
tydzień odbywały się spotkania orga-
nizacyjne, podczas których pomagano 
nam wypełnić dokumenty potrzebne 
do uzyskania konta, zameldowania w 
Heilbronn itd. Wieczorami organizowa-
no różne imprezy na terenie uczelni i 
w mieście. W programie również była 
wycieczka po Heilbronn oraz do sąsia-
dującego malowniczego miasta Würz-
burg. Był to bardzo miły tydzień i niesa-
mowicie sympatyczne przyjęcie przez 
FH Heilbronn. Organizatorzy bardzo 
się postarali, by nam umilić czas oraz 
ułatwić załatwienie wszystkich formal-
ności.

Na studia w Heilbronn przyjechali stu-
denci z całego świata - z Hiszpanii, 
Włoch, Francji, Rumunii, Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii, Grecji, Finlandii, Węgier, 
Chin, Urugwaju, Egiptu, USA, Australii, 
Izraelu, Rosji, Gruzji no i rzecz jasna 
z przepięknej Polski. Młodzież bardzo 
otwarta, o wielu zainteresowaniach, 
kulturach i światopoglądach (często 
bardzo ciekawych). Spędzaliśmy ze 

sobą wiele czasu, organizując m.in. 
wieczory poświęcone kulturze naszych 
krajów. Odbywało się to w formie 
wspólnej kolacji z tradycyjną kuchnią 
danego kraju, w tle brzmiała muzyka 
folklorystyczna oraz najbardziej lubia-
ne współczesne przeboje, prezento-
wane były tańce narodowe. Przykłado-
wo na wieczór egipski, oprócz kuchni 
arabskiej, składała się muzyka, wspól-
ne palenie „sishy” i taniec brzucha, 
prezentowany przez piękne Egipcjanki. 
Tego typu wieczory okazały się rewela-
cją (największy problem mieli studenci 
z USA, którzy nie wiedzieli, co wymy-
ślić. Sądzę, że potrawy z McDonalda i 
muzyka 50 Centa na nikim nie zrobiła-
by wrażenia). 

Połączył nas również sport. My, chłop-
cy, stworzyliśmy drużynę piłkarską, 
składającą się ze studentów Erasmusa 
i startowaliśmy z sukcesem w różnych 
turniejach. Grywaliśmy w piłkę raz w 
tygodniu. Wspólne uprawianie sportu 
bardzo nam pomagało w nawiązaniu 
ściślejszych kontaktów przyjacielskich. 
Dziewczyny zaś w większości zapisa-
ły się na kurs taneczny, który dawał im 
wiele radości. W weekendy organizo-
waliśmy wycieczki po najatrakcyjniej-
szych okolicznych miastach, dzięki cze-
mu poznaliśmy także trochę Niemcy. 
Stworzyliśmy zwarty kolektyw i nawią-
zaliśmy silne przyjaźnie. Z pewnością 
pomogło nam to, że byliśmy wszyscy 
w podobnej nowej sytuacji, na nowej 
uczelni, w nowym kraju. 

Zarówno w FH Heilbronn, jak i w ca-
łych Niemczech zajęcia prowadzone 
są w dwóch językach niemieckim i an-
gielskim. Przedmioty były do wyboru i 
każdy z nas mógł się zdecydować na 
to, co go najbardziej interesowało, a 

także na język, który mu bardziej od-
powiadał. O dziwo, większość z nas 
wybierała więcej zajęć niż przewidywał 
program, ponadto wybieraliśmy ten z 
języków, który mieliśmy słabiej opa-
nowany. Wykładowcy tutejszej uczelni 
wymagają od studentów znajomości 
języka angielskiego i to na bardzo wy-
sokim poziomie. Widać to było na każ-
dym kroku, gdyż nawet na zajęciach 
prowadzonych w języku niemieckim 
obowiązywało angielskie słownictwo z 
zakresu zarządzania, marketingu oraz 
ekonomii. Zresztą między sobą, stu-
dentami z Programu Erasmus, również 
porozumiewaliśmy się w języku angiel-
skim.

Zajęcia w Fachhochschule w Heilbronn 
są bardzo interesujące i przemyślane. 
Niemcy przyjęli system nauczania, 
który polega na tworzeniu pod nadzo-
rem profesorów projektów w grupach 
4-5 osobowych. Podczas tych zajęć 
studenci wykazują się umiejętnością 
wykorzystywania w praktyce wiedzy 
teoretycznej nabytej na wykładzie. 
Jest to bardzo użyteczne, gdyż przy-
gotowuje studentów do przyszłej pracy 
zawodowej, w której również często 
wymagana jest umiejętność pracy w 
zespole. Zamiast definiowania sformu-
łowań profesorowie wymagają jedynie 
zrozumienia problematyki i umiejętno-
ści zastosowania na rynku. Ponadto 
na każdych zajęciach omawiane są 
najświeższe informacje dotyczące tu-
rystyki i zachodzących w niej zmian. 
Raczej nie ma podziału na wykłady i 
ćwiczenia, są za to kompleksowe za-
jęcia z elementami jednego i drugiego. 
Wykładowcy są niezmiernie przychyl-
ni, poprzez bliski kontakt ze studenta-
mi ułatwiają współpracę i tworzą wręcz 
koleżeńską atmosferę. Wprowadzają 
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dużo humoru do zajęć, przeplatając 
przekaz wiedzy dowcipami. Pomaga to 
w zapamiętywaniu omawianych tema-
tów poprzez skojarzenia z opowiada-
nymi żartami. A i dyskusje przybierają 
ciekawy obrót.

Uczelnia zorganizowana jest tak, by słu-
żyć studentom i ułatwiać przyswajanie 
wiedzy. Wielka dwupiętrowa biblioteka 
wyposażona jest w wystarczający dla 
wszystkich zbiór książek i fachowych 
czasopism. Do dyspozycji, bez stania 
w kolejce, są kopiarki i inne urządze-
nia, pomocne w zdobywaniu wiedzy. 
Jedyną rzeczą, która mnie śmieszyła 
na początku, była typowo amerykańska 
stołówka, gdzie stojąc w długiej kolejce 
studenci podchodzą z wielkimi tacami 
do lady, dostają „łychę” jedzenia i szyb-
ko odchodzą, by nie opóźniać szeregu. 
Wbrew pozorom takie masowo przygo-
towane „jadło” nawet smakuje. Zresztą 
studenci z zamiłowaniem odwiedzają 
„mensę”, gdzie można spotkać przy-
jaciół, poplotkować i obmyślić plan na 
wieczór.

Szansa, jaką był dla mnie wyjazd do 
Heilbronn, zmieniła mnie i uświado-
miła, że warto być odważnym i po-
dejmować nowe wyzwania. Oprócz 
zebranych doświadczeń i wiedzy z 
dziedziny zarządzania w turystyce, 
doskonalenia znajomości języków i 
wielu innych korzyści, bardzo cenię 
sobie kontakty nawiązane z ludźmi z 
całego świata, serdeczną, a przede 
wszystkim szczerą przyjaźń i wspólne 
przeżycia. Byłem tu jako reprezentant 
nie tylko WSG, ale i, a może przede 
wszystkim Polski, którą starałem się 
tu wypromować. Udało mi się to, gdyż 
większość studentów Erasmusa i nie-
mieckich kolegów patrzy teraz inaczej 
na nasz kraj i deklaruje chęć przyjazdu 
do nas. Zmuszony do nowego sposo-
bu życia, nauczyłem się wielu różnych 
zachowań w innym społeczeństwie, 
poznałem kulturę i obyczaje panujące 
w Niemczech oraz w innych kulturach. 
Jednym słowem żal opuszczać tych 
ludzi i to miejsce, które zawsze będę 
wspominał z sentymentem. Był to je-
den z najlepszych okresów mojego 
dotychczasowego życia. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować Łukaszowi Jasińskiemu 
za jego starania, zaangażowanie oraz 
prof. dr. Jerzemu Jaworskiemu, który 
na miejscu w bardzo życzliwy sposób 
nami się opiekował, pomagał rozwią-
zywać problemy i zawsze miał dla 
nas czas, by porozmawiać i dać dobrą 
radę. Chciałbym przede wszystkim po-
dziękować władzom Wyższej Szkoły 
Gospodarki, które umożliwiły mi wzię-
cie udziału w Programie Erasmus.

Fabian Habegger

UCZMY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH
TELC, PET, BEC, RET, ACCUEIL to międzynarodowe certyfikaty znajomości języków
obcych, cenione i uznawane przez pracodawców w kraju i za granicą. To także wizy-
tówka powołanej w październiku 2006 przy naszej Uczelni Szkoły Języków Obcych. 
Szkoła prowadzi naukę języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskie-
go oraz włoskiego na różnych poziomach zaawansowania, oferuje kursy specjali-
styczne (kurs języka migowego, kurs „Logistyka i Transport w języku angielskim”) 
oraz kursy certyfikujące TELC, PET, BET, ACCUEIL I RET.

O certyfikatach PET i BEC pisaliśmy już nie raz. Przypomnijmy w skrócie, że SJO
WSG we współpracy z British Council organizuje, jako Wewnętrzne Centrum Egza-
minacyjne, egzaminy Preliminary English Test (PET) oraz Business English Certifi-
cate (BEC) Preliminary, Vantage, Higher. BEC jest egzaminem państwowym, uzna-
wanym przez instytucje państwowe, edukacyjne oraz firmy komercyjne na całym
świecie. BEC Vantage i BEC Higher są udokumentowaniem kwalifikacji językowych,
wymaganych od przewodników turystycznych, pilotów wycieczek oraz od pracow-
ników polskiej służby cywilnej. Od kilku lat WSG wydaje również własne certyfikaty,
potwierdzające znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w turystyce i ho-
telarstwie. 

Od sierpnia 2006 Uczelnia jest Licencjonowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym 
TELC, uprawnionym do przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego TELC B1 i B2
z języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. Do egzaminu TELC przystąpić 
może każdy, nie tylko uczestnik kursu prowadzonego przez Szkołę Języków Obcych 
(najbliższy termin sesji egzaminacyjnej TELC z j. rosyjskiego – pod koniec kwietnia 
br., a z j. niemieckiego – w czerwcu br.). Obecnie prowadzone są cztery kursy z języ-
ka rosyjskiego, przygotowujące do egzaminu TELC B1 oraz TELC B2 (trzy dla firm i
instytucji w ich siedzibach, jeden dla studentów WSG na terenie Uczelni). 

Inną nowością w ofercie Szkoły Języków Obcych jest szwajcarski certyfikat 
ACCUEIL - „Hotelarstwo i Turystyka”, potwierdzający umiejętności językowe nie-
zbędne do wykonywania zawodu w branżach: hotelarskiej, turystycznej i gastro-
nomicznej. W jego strukturze istnieje wiele różnych modułów egzaminacyjnych (w 
języku angielskim, niemieckim i francuskim) podzielonych według zakresu pracy, 
zawodu i funkcji. 

W ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie nauką języka rosyjskiego. Od 
bieżącego roku akademickiego w SJO można przygotowywać się do uzyskania Cer-
tyfikatu RET – język rosyjski w turystyce. Egzamin organizuje Państwowy Instytut
Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie oraz Izba Przemysłowo-
-Handlowa Federacji Rosyjskiej. Warto dodać, że moskiewski Instytut wydaje czte-
ry rodzaje certyfikatów w zależności od dziedziny i stopnia zaawansowania. Dla
chętnych w maju br. organizowany jest wyjazd do Moskwy na dwutygodniowe kursy 
języka rosyjskiego w grupach o różnym stopniu zaawansowania, w tym również dla 
początkujących. Podobne kursy organizowane będą w Moskwie również w lipcu i 
sierpniu. Uczestnicy będą mieli możliwość wybrania kursu dwu- lub czterotygodnio-
wego. Po czterotygodniowej nauce będzie można przystąpić do egzaminu certyfika-
cyjnego Instytutu im. Aleksandra Puszkina.

Irena Kudlińska
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Sukces WSG 
w Futsalu
Już po raz czwarty mieliśmy przyjem-
ność obserwować Ogólnopolski Turniej 
Mistrzów o Puchar Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy w Futsalu, który został roze-
grany 30 grudnia 2006 r. w Hali Sportowo-
-Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgosz-
czy. Obejrzeliśmy wiele dramatycznych 
spotkań, często rozstrzygniętych dopiero 
w rzutach karnych, wielu znanych i uzna-
nych piłkarzy w regionie i kraju (np. w na-
szej ekipie zagrał Radosław Wróblewski, 
zawodnik Arki Gdynia, wcześniej Legii 
Warszawa), a także mogliśmy na własne 
oczy przekonać się, na czym polega siła 
futsalu - zdecydowanie najefektowniej-
szej i najbardziej dynamicznej odmiany 
futbolu. 
Na starcie rozgrywek stanęło 20 zespo-
łów, podzielonych na 4 grupy. Wśród nich, 
bydgoski futsal reprezentowało 10 zespo-
łów. WSG grała w jednej ekipie z KFC i 
sprawiła w turnieju największą bodaj 
niespodziankę. Przez całą fazę grupową 
drużyna WSG-KFC prezentowała się nad 
wyraz słabo, by później po zaciekłej wal-
ce zająć trzecie miejsce.

Rekordy Polski 
stypendystów WSG 
w Bydgoszczy
Dwoje naszych stypendystów odniosło 
sukces w Spale podczas Halowych Mi-
strzostw Polski Juniorów i Juniorów Młod-
szych w Lekkiej Atletyce. Marika Popowicz 
pobiła ustanowiony zresztą przez siebie 
rekord Polski w biegu na 200 m (24,29 s), 
zaś Szymon Czapiewski osiągnął najwyż-
szy wynik 5237 punktów w siedmioboju. 
Oczywiście obydwoje wyjechali ze Spały 
ze złotymi medalami Mistrzostw.

KOLEJNY MEDAL DO KOLEKCJI
Krzysztof Andrzejak, nauczyciel aka-
demicki Studium Wychowania Fizycz-
nego i Sportu, prowadzący w WSG 
zajęcia z przedmiotów „Rekreacja 
ruchowa i usprawnienie fizyczne” i
„Obozy i turystyka kwalifikowana”,
a także sekcję sportową LA zdobył 
srebrny medal Halowych Mistrzostw 
Polski seniorów w Siedmioboju Lek-
koatletycznym. Tym samym obronił 
drugie miejsce wywalczone w ubie-
głorocznych zawodach. Krzysztof 
Andrzejak, trenujący w klubie BKS 
Bydgoszcz pod okiem Kazimierza 
Koszewskiego, ma w swoim bogatym 
dorobku sportowym m.in. trzykrotny 
triumf w tych zawodach.

S
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Marta 
wybiegała złoto
Marta Wojtkuńska, studentka I roku 
„turystyki i rekreacji” zdobyła złoty 
medal w Poznaniu na Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski w bie-
gach przełajowych na dystansie 
4000 metrów. Innym ogromnym 
sukcesem naszej studentki jest 

wywalczony 10 grudnia we Włoszech w 
miejscowości San Giorgio su Legnano 
srebrny medali drużynowych Mistrzostw 
Europy na dystansie 6000 metrów.

I brąz dla Alberta
Albert Ciesielski, student I roku kierunku 
„turystyka i rekreacja” osiągnął ostatnio 
największy sukces sportowy w swojej 
karierze. Został brązowym medalistą mi-
strzostw Europy w karate, które odbyły 
się w Izmirze, w najbardziej prestiżowej 
federacji WKF. W swoim dorobku ma już 
ponad 150 medali, ale ten jest dla nie-
go zdecydowanie najważniejszy. Mogło 
być jeszcze lepiej, ale, jak sam mówi, w 
półfinale zjadła go trema. Doświadcze-
nie, jakie zdobył podczas tych zawodów, 
może mu tylko pomóc w dalszej karierze 
zawodniczej. Albert, który otrzymuje od 
WSG stypendium za wyniki w sporcie, 
prowadzi treningi sekcji karate shotokan 
i wraz z Łukaszem Poradą przygotowuje 
reprezentację Uczelni na zbliżające się 
XXIV Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, 
gdzie liczy na zajęcie miejsca na najwyż-
szym stopniu podium.

Podwójny brąz 
dla WSG 
w tenisie stołowym
We Wrocławiu odbyły się XXIV Mistrzo-
stwa Polski Szkół Wyższych w Tenisie 
Stołowym Szkół Niepublicznych. W 
rozgrywkach startowały drużyny kobiet 
i mężczyzn. Po raz pierwszy nasi spor-
towcy wywalczyli medale – drużyna ko-
bieca, w składzie Joanna Moncka, Jo-
anna Popławska i Iga Sobczak, zajęła 
3. miejsce. Niewątpliwym sukcesem jest 
również zdobycie brązowego medalu w 
Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
przez Joannę Moncką. Dwie pozostałe 
zawodniczki reprezentacji WSG zakoń-
czyły rozgrywki indywidualne na miej-
scach 5-8. Drużyna męska w składzie: 
mgr Tomasz Kądziorski, Kamil Kądelski, 
Sebastian Nogga i Jacek Nowiński, za-
jęła 11. miejsce. Indywidualnie najwyżej 
sklasyfikowanym zawodnikiem był Se-
bastian Noga, student pierwszego roku 
„turystyki i rekreacji” (miejsca 5 – 8). 
Sekcja planuje jeszcze start w Aka-
demickich Mistrzostwach woj. kujaw-
sko–pomorskiego, które tradycyjnie 
przeprowadzi Uniwersytet Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Zamierza też zorga-
nizować Mistrzostwa WSG w Tenisie 
Stołowym.
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KALENDARIUM
Dylematy współczesnego liberalizmu
5-6 grudnia 2006
Konferencja naukowa pn. „Dylematy 
współczesnego liberalizmu (liberalizm w 
życiu społecznym, gospodarce i polity-
ce)” była ważnym wydarzeniem w życiu 
WSG. Uczestniczący w niej reprezentan-
ci ośrodków naukowych z całego kraju 
dyskutowali na temat wolności jednostki, 
liberalizmu w gospodarce, solidaryzmu 
itp. Szerzej str. 3

Resocjalizacja 
– w poszukiwaniu nowych możliwości
7 grudnia 2006

Instytut Socjologii WSG, Bydgoskie Sto-
warzyszenie Artystyczne oraz Okręgowy 
Inspektorat Służby Więziennej w Byd-
goszczy były organizatorami semina-
rium „Resocjalizacja – w poszukiwaniu 
nowych możliwości. Teoria i praktyka pe-
nitencjarna”, połączonego z prezentacją 
twórczości więźniów. Seminarium stano-
wiło podsumowanie programu artystycz-
no-edukacyjnego „Harmonia sztuki, har-
monia świata”.

Nie warto bać się kredytów
8 grudnia 2006

Centrum Kształcenia Podyplomowego i 
Szkoleń WSG i PKO BP zaprosiły nas 
na seminarium szkoleniowe pn. „Nie 
warto bać się kredytów”. Seminarium 
odbyło się w ramach cyklu „Biznes i go-
spodarka”.

Bizutage na studiach Master
8 grudnia 2006

Bizutage, czyli po polsku otrzęsiny przy-

gotowali studenci Master 2 Uniwersytetu 
Le Mirail w Tuluzie (studia odbywają się 
w naszym kampusie w ramach wielolet-
niej współpracy z WSG) dla swoich ko-
legów rozpoczynających naukę na roku 
Master 1. W programie, poza ceremonią 
pasowania na studentów, znalazły się 
m.in. konkursy, wspólne śpiewy i de-
gustacja, oczywiście w duchu kultury i 
tradycji francuskiej. Były to pierwsze w 
historii studiów Master otrzęsiny „à la 
française”. Studenci zapewniają, że nie 
ostatnie.

Artystyczny Parnas w Słaboszewku
8 grudnia 2006

Przez wiele miesięcy studenci – członko-
wie Koła Naukowego Kulturoznawstwa 
pracowali pod kierunkiem dr. Marka Cha-
mota nad projektem „Słaboszewko”, któ-
rego celem było ocalenie od zapomnienia 
dworu w Słaboszewku i działających w 
nim wybitnych polskich twórców. Podsu-
mowaniem prac była prezentacja pt. „Ar-
tystyczny Parnas w Słaboszewku”, przy-
gotowana przez Adama Dominowskiego, 
Annę Wróblewską, Wojciecha Mierzwę i 
Krzysztofa Arenda.

Kolejny raz we Florencji
9 grudnia 2006

Tradycyjnie na początku grudnia w sie-
dzibie Fundacji Romualdo Del Bianco we 
Florencji odbywają się międzynarodowe 
warsztaty młodzieżowe, w których biorą 
udział studenci naszej Uczelni. W tym 
roku tematem spotkań było „Zarządzanie 
jakością w usługach hotelarskich: narodo-
we regulacje i kategoryzacja, międzyna-
rodowe standardy, nowe trendy”. Polscy 
uczestnicy, jako liderzy tych warsztatów, 
przygotowali je merytorycznie i czuwali 
nad organizacją. 

Intarsja 
12 grudnia 2006

Galeria nad Brdą gościła niecodziennych 
twórców – Edmunda Kapłońskiego i Bro-
nisława Goltza, którzy zaprezentowali 
swoje prace wykonane techniką intarsji. 
Edmund Kapłoński tworzy w ten sposób 
oryginalne obrazy, będące kompozycja-
mi różnych gatunków drewna (jego twór-
czość określana jest jako „malowanie 
drewnem”). Przez 40 lat wykonał ponad 
2000 prac, pokazywanych na dziesiąt-

kach wystaw w kraju i za granicą. Wiele 
z nich trafiło na stałe do zbiorów muzeal-
nych i galerii. Artysta jest członkiem Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Twór-
ców Intarsji w Paryżu i Związku Polskich 
Artystów Plastyków. 
Bronisław Goltz to jeden z niewielu przed-
stawicieli i pasjonatów swojego zawodu. 
Nauczył się stolarstwa i renowacji mebli 
od swojego ojca. Intarsją zdobi nie tylko 
meble, ale i drobne przedmioty użytkowe 
– pucharki, kwietniki, świeczniki itp. Mówi 
się, że nie ma dla niego rzeczy niemożli-
wych do wykonania. 

Lądolody – architekci krajobrazu
13 grudnia 2006

W ramach cyklu „Geografia Świata” odbył 
się wykład prof. zw. dr. hab. Edwarda Wi-
śniewskiego na temat „Lądolody – archi-
tekci krajobrazu”.

Galeria Debiut
13 grudnia 2006

Z inicjatywy Instytutu Architektury i Urbani-
styki oraz Katedry Kulturoznawstwa WSG 
powołana została do życia Galeria Debiut, 
stawiająca sobie za zadanie wspieranie i 
popularyzację twórczości plastycznej mło-
dzieży. Organizatorzy zapowiadają serie 
wystaw tematycznych i konkursowych dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych, w 
tym trzecią już edycję konkursu plastycz-
nego pn. „Moje magiczne miejsce w prze-
strzeni miasta”, pod patronatem Architek-
ta Miejskiego Urzędu Miasta Bydgoszczy 
i UNESCO. Finał konkursu przewidziany 
jest na koniec kwietnia 2007.

Akademicka Przestrzeń Kulturalna rozpo-
czyna działalność
15 grudnia 2006

Początek działalności APK wyznaczy-
ło oficjalne otwarcie Muzeum Fotografii 
w nowych pomieszczeniach w budynku 
L. Otwarciu towarzyszyła wystawa prac 
fotograficznych Jerzego Riegla i Joachi-
ma Pfaffa, fotografików pochodzących z 
Bydgoszczy, a obecnie mieszkających w 
Niemczech. Odbyła się również prezenta-
cja historii fabryki materiałów fotograficz-
nych „Foton”, którą przygotował Ryszard 
Chodyna, były pracownik fabryki. 
Szerzej str. 16

Wigilia po francusku
16 grudnia 2006

Śpiewane w oryginale kolędy francuskie 
uświetniły spotkanie wigilijne, w którym 
wzięli udział studenci oraz wykładowcy 
studiów Master Uniwersytetu Le Mirail w 
Tuluzie. Ponieważ studia odbywane są w 
WSG w Bydgoszczy, nie mogło zabraknąć 
polskiego zwyczaju - łamania się opłat-
kiem. Życzenia również składane były w 
języku polskim.
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Wieczór „poety tragicznego”
18 grudnia 2006

Studenckie Koło Naukowe Kulturoznaw-
stwa i Grupa Teatralna „Suplement” 
zorganizowały w WSG C@FE wieczór 
poświęcony grudziądzkiemu „poecie 
tragicznemu” Ryszardowi Bruno-Mil-
czewskiemu. Jego losom i twórczości 
poświęcona była prezentacja multime-
dialna, przygotowana przez Paulinę 
Liedtke z II roku kulturoznawstwa. 

Geo-Architektura, Urbanizm, Studia
19 grudnia 2006

Instytut Architektury i Urbanistyki WSG 
był organizatorem II Konferencji Dydak-
tyczno-Naukowej Geo-Architektura, 
Urbanizm, Studia, poświęconej tema-
towi „Rozwój naukowego i kooperacyj-
nego współdziałania – charakterystyki 
i wyróżnienia inaugurujące działania 
PAN, Oddział Poznań, Komisja Urba-
nistyki i Planowania Przestrzennego” 
oraz prezentacji autorskiej publikacji 
zbiorowej „Geo-Architektura, Urba-
nizm, Studia” IAiU WSG. Podczas kon-
ferencji doc. Krzysztof Sikora, kanclerz 
WSG został uhonorowany Medalem 
Pamiątkowym Komisji Urbanistyki i 
Planowania Przestrzennego PAN w 
Poznaniu „Naturae tutela res necessa-
ria hominum pro urbanis et regionali-
bus studiis”. 

Wigilia w WSG 
20 grudnia 2006

W wypełnionej po brzegi auli WSG od-
było się doroczne spotkanie wigilijne 
z udziałem pracowników i przyjaciół 
Uczelni. Składanym podczas łamania 
się opłatkiem życzeniom towarzyszyły 
polskie kolędy w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Kujawskiej, Chó-

ru „Hasło” oraz Chóru Akademickiego 
WSG pod dyrekcją Rafała Sójki.

Wigilia z sąsiadami
21 grudnia 2006

Zgodnie z tradycją pracownicy i studenci 
WSG spotkali się na wigilijnym poczę-
stunku z mieszkańcami sąsiadujących 
z kampusem ulic. Składając gościom 
życzenia kanclerz Krzysztof Sikora 
podkreślił znaczenie dobrosąsiedzkich 
kontaktów i przedstawił plany Uczelni 
dotyczące zagospodarowania wspólnej 
okolicy. 

Neurolingwistyczne programowanie 
w biznesie
5 stycznia 2007

W cyklu „Biznes i gospodarka” odbyło się 
seminarium szkoleniowe nt. „Neurolin-
gwistyczne programowanie w biznesie”. 
Organizatorem seminarium było Centrum 
Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń 
WSG.

XX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
6 stycznia 2007

W WSG miało miejsce uroczyste otwar-
cie XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 
szczebla okręgowego, pod hasłem „Ka-
pitał ludzki i innowacyjność w gospodar-
ce polskiej”. Uczestnikami i gośćmi na-
szej Uczelni było 78 laureatów szczebla 
szkolnego naszego regionu, nauczyciele 
i opiekunowie uczniów. Wykład inaugura-
cyjny nt.: „Ekonomia – gospodarka-współ-
czesna organizacja” wygłosił dr Zbigniew 
Pietras z Katedry Transportu, Spedycji i 
Logistyki WSG.

Moja plaża
9 stycznia 2007

Wystawą fotografii Roberta Gauera „Moja
plaża” zainaugurowała nowy rok Galeria 
nad Brdą. Na wystawie zgromadzono 
ponad trzydzieści czarno-białych zdjęć, 
będących twórczym spojrzeniem autora, 
mieszkańca Kołobrzegu, na wybrzeże 
Bałtyku. Artysta zaliczany jest do twór-
ców polskiej szkoły fotografii krajobrazu
obok takich twórców jak Jan Sunderland, 
Leonard Sępoliński czy Edward Hartwig. 
Wystawa „Moja plaża” prezentowana była 
w renomowanych galeriach i muzeach w 
Polsce, a także w Danii i w Niemczech. 

Turcja – krajobrazy, ludzie i niesamowite 
zjawisko
10 stycznia 2007

W cyklu „Geografia Świata” odbył się wy-
kład „Turcja – krajobrazy, ludzie i niesa-
mowite zjawisko”, który wygłosił Maciej 
Jasiński z Instytutu Geografii i Gospodar-
ki Przestrzennej WSG.

Warsztaty dla wolontariuszy
11 stycznia 2007

Studenci, biorący udział w programie Wo-
lontariat, uczestniczyli w warsztatach pn. 
„Podstawy współpracy z mediami”. Pod-
czas zajęć uczyli się działania w zakresie 
promocji i public relations, współpracy z 
mediami przy organizacji konferencji, se-
minariów, imprez kulturalnych itp.

Poszukiwania
15 stycznia 2007

W Muzeum Fotografii WSG odbył się werni-
saż wystawy „Poszukiwania”, prezentującej 
studencką twórczość w dziedzinie rysunku i 
fotografii. Swoje prace wystawiali Arkadiusz
Materek, student II roku turystyki i rekreacji, 
Agnieszka Kula, II rok kulturoznawstwa 
oraz studenci architektury i urbanistyki.
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Italia – worek pełen skarbów
17 stycznia 2007

Trwają organizowane wspólnie z Towa-
rzystwem Polsko-Włoskim spotkania z 
cyklu „Italia – worek pełen skarbów”. Tym 
razem tematem był dzień dzisiejszy i hi-
storia Sycylii.

Inteligencja emocjonalna w gospodarce 
europejskiej
18 stycznia 2007

W ramach Konwersatorium Społeczeń-
stwo-Gospodarka-Kultura odbył się wy-
kład Grzegorza Turniaka na temat „In-
teligencja emocjonalna w gospodarce 
europejskiej”.

Problem zła
24 stycznia 2007

„Przesłanki logiczno-metafizyczne teody-
cei Bernarda Bolzana” to temat wykładu 
prof. dr. hab. Dariusza Łukasiewicza, kie-
rownika Katedry Filozofii WSG, wygłoszo-
nego w ramach seminarium filozoficzne-
go „Problem zła”.

Wieczór z piosenką rosyjską i ukraińską
24 stycznia 2007

Goszczący w WSG artyści z Ukrainy oraz 
pracownicy i studenci przeżyli niezapo-
mniany wieczór z piosenką rosyjską i 
ukraińską. Szerzej str. 19

Powstało Koło Naukowe Filozofii
25 stycznia 2007

Wykład Karola Zamojskiego nt. „Czy Bóg 
umarł? - dylematy filozofa” zainaugurował
działalność Koła Naukowego Filozofii WSG.

Studenci Master na tropie NGL – Betrieb
26 stycznia 2007

Studenci prowadzonych w WSG studiów 
Master Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie 

wzięli udział w zajęciach terenowych w 
Zakładach Chemicznych „Zachem” w 
Bydgoszczy, a ściślej w jego podziemiach, 
gdzie znajdowała się NGL – Betrieb, zbro-
jownia III Rzeszy. Szerzej str. 18

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Inowrocławiu
26 stycznia 2007

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG 
w Inowrocławiu powołał do życia Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, którego misją jest 
aktywizacja społeczna osób starszych 
poprzez popularyzowanie aktywnego sty-
lu życia, pogłębianie wiedzy i rozwój zain-
teresowań. W ofercie znajdują się m.in.: 
dwuletni cykl wykładów pn. „Problemy 
współczesnej cywilizacji”, sekcje zainte-
resowań, lektoraty języków obcych, wy-
cieczki, spotkania okolicznościowe.

Szekspir w WSG 
29 stycznia 2007

Na przełomie stycznia i lutego br. w Te-
atrze Polskim w Bydgoszczy realizowany 
był projekt pod hasłem „Po co tyle żreć/
szekspir” czyli cykl imprez towarzyszą-
cych pierwszej premierze sezonu 2006/
2007 „Tymon Ateńczyk” w reżyserii Ma-
cieja Prusa. Projekt, którego partnerem 
jest WSG, ma sprowokować dyskusję na 
temat presji konsumpcji w dzisiejszym 
świecie. W ramach projektu na Uczelni 
odbył się wykład „Tymon Ateńczyk Szek-
spira – między dobrocią a głupotą”, który 
wygłosił prof. Andrzej Żurowski, wybitny 
badacz dzieł Szekspira.

Przedstawiciele WSG 
we władzach BYLOT
30 stycznia 2007

Podczas pierwszego walnego zgroma-
dzenia Bydgoskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej BYLOT dokonano wyboru 
władz. Prezesem Organizacji został An-

drzej Tomczyk, prezes Fundacji Kanał 
Bydgoski, wiceprezesem - doc. Marek 
Grabiszewski, dziekan Wydziału Turysty-
ki i Geografii WSG. Do Zarządu weszli
również Jan Karol Słowiński i Zbigniew 
Galiński, wykładowcy naszej Uczelni.

Akademicki Chór WSG odnosi sukcesy
30 stycznia 2007

Nasi studenci – członkowie Akademickiego 
Chóru wyśpiewali pod batutą Rafała Sójki 
II miejsce w ogólnopolskim konkursie ko-
lęd i pastorałek. Jest to pierwsze osiągnię-
cie chóru na forum krajowym. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Wspólnie dla przedsiębiorczości
31 stycznia 2007

WSG oraz Kujawsko-Pomorski Związek 
Pracodawców i Przedsiębiorców podpi-
sały porozumienie o współpracy w zakre-
sie propagowania nowoczesnych technik 
zarządzania, promocji potencjału gospo-
darczego regionu, wymiany doświadczeń 
oraz tworzenia i prezentowania wspólnych 
raportów dotyczących spraw istotnych dla 
województwa.

WSG – Pracodawcą Roku
8 stycznia 2007

„WSG propaguje gospodarkę opartą 
na wiedzy, a swojej kadrze i klientom 
daje poczucie bezpieczeństwa i sa-
tysfakcję” czytamy w uzasadnieniu 
werdyktu jury, które przyznało Uczelni 
tytuł Pracodawcy Roku 2006. Konkurs 
organizowany jest od lat przez Kujaw-
sko-Pomorski Związek Pracodawców i 
Przedsiębiorców i ma na celu promo-
wanie firm, które stosują nowoczesne
technologie i metody zarządzania, 
przestrzegają przepisów prawa i dba-
ją o podnoszenie kwalifikacji swoich
pracowników, wspierają lokalną spo-
łeczność oraz inicjują działania, które 
uczą aktywności. Podczas uroczy-
stości wręczenia tytułu doc. Krzysztof 
Sikora, kanclerz WSG powiedział: „W 
WSG działamy fair play, dlatego też 
niezmiernie cieszymy się, że nasze 
relacje z partnerami gospodarczymi 
i pracownikami zostały dostrzeżone i 
docenione”.




