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Msza Św. w intencji Uczelni w kościele pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy

Chór „Laurenti Amici” z Malborka

Życzenia dla Uczelni przekazał Wojciech Piniewski, wiceprezydent Inowrocławia

Zespół Dudziarzy z Częstochowy

W Święcie WSG wzięły udział bydgoskie przedszkolaki

... i Akademicki Chór WSG

Urodzinowy tort pokroili: doc. Małgorzata Szymańska-Sikora, dyrektor generalna i doc. Krzysz-
tof Sikora, kanclerz WSG

Celtycki koncert zespołu Beltaine
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Koncerty, pokazy, konkursy i zawody sportowe, odbywające się w kil-
ku miejscach jednocześnie, zmuszały do trudnego wyboru: obejrzeć 
występ działającego przy Wydziale Zamiejscowym WSG w Malborku 
chóru „Laurenti Amici” czy pokaz hip-hopu zespołu Fire dance, koncert 
zespołu Sandaless czy prezentację programu Manufaktura Aktywności 
Młodych Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego w Ełku… A może kon-
cert gwiazdy wieczoru zespołu Beltaine? Albo pokazy tancerzy ognia 
Fenix Projekt? Jedno jest pewne – ósme urodziny WSG były pełne 
wrażeń i, mimo kwietniowego chłodu, każdy mógł znaleźć dla siebie 
coś miłego.

Podczas wystąpienia na urodzinowym spotkaniu z pracownikami i studentami prof. dr hab. Gabriel Wójcik, rek-
tor WSG nie szczędził pochwał oraz podziękowań za dobrą pracę i zaangażowanie we wszystkich dziedzinach 
– dydaktyce, badaniach naukowych, działalności społecznej, kulturalnej i sportowej. A ponieważ doroczne 
święto Uczelni jest zazwyczaj okazją do podsumowań, prof. dr inż. Ryszard Maciołek, prorektor ds. rozwoju 
WSG przypomniał utworzenie Wydziału Zamiejscowego WSG w Malborku, 5-letni dorobek Instytutu Gospo-
darki Regionalnej i Lokalnej, powołanie do życia Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, postępy w pracach nad 
nauczaniem komplementarnym, rozwój kół naukowych, pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyj-
nej podczas trzykrotnej już oceny poszczególnych kierunków nauczania… Tylko w ubiegłym roku Uczelnia 
zdobyła za swoją działalność trzy ważne nagrody: wyróżnienie (wspólnie z Miastem Bydgoszcz) w konkursie 
„Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, tytuł Pracodawcy Roku 2006, nadany przez Kujawsko-Pomorski 
Związek Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Medal Europejski, przyznany przez Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej oraz Business Centre Club za usługi edukacyjne, szkoleniowe, promujące rozwój kapitału ludz-
kiego. Ewolucję WSG odzwierciedlają również klasyfikacje szkół wyższych. W ostatnim rankingu Miesięcznika
Edukacyjnego Perspektywy Uczelnia zajęła 57. miejsce wśród magisterskich szkół niepublicznych, awansując 
w porównaniu z rokiem ubiegłym aż o 23 miejsca. 

Warto przy okazji wspomnieć o planach Uczelni, dotyczących wprowadzenia studiów II stopnia na kierunku 
„informatyka i ekonometria”, nowych kierunków nauczania („informatyka”, „zarządzanie”, „nauki o rodzinie” i 
„gospodarka przestrzenna”) oraz studiów doktoranckich na kierunku „geografia”. Planowane jest także rozpo-
częcie budowy nowego budynku z nowoczesną biblioteką, utworzenie Centrum Transferu Technologii itp.
Osiem lat Uczelni to, zdaniem doc. Małgorzaty Szymańskiej-Sikory, dyrektor generalnej WSG, dużo i mało 
jednocześnie. Dużo, w odniesieniu choćby do liczby studentów i absolwentów Uczelni. Mało, bo jeszcze tak 
wiele mamy do zrobienia i tak wiele chcemy osiągnąć…
          Elżbieta Czerwińska

NASZ ŚWIAT 
               MA 8 LAT !
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Rozmowa z doc. dr Marze-
ną Sobczak, dziekanem 

Wydziału Społeczno-Ekonomicz-
nego oraz docentem Instytutu 
Socjologii WSG w Bydgoszczy.

- O studentach uczelni niepaństwowych 
mówi się czasem, że płacą za dyplom, a 
nie za wiedzę. Co Pani o tym sądzi?
- Myślę, że tego typu opinie są bezpod-
stawne. Każda uczelnia, państwowa czy 
niepaństwowa, musi kierować się mini-
sterialnymi rozporządzeniami. Oznacza 
to, że musimy dążyć do spełniania okre-
ślonych standardów. Od kilku lat naszą 
Uczelnię odwiedza Państwowa Komisja 
Akredytacyjna, która weryfikuje jakość
kształcenia na kierunkach i analizuje or-
ganizację uczelni. Wnioski pokontrolne 
były dla nas zawsze pochlebne.

- Jakie różnice widzi Pani pomiędzy uczel-
nią prywatną a państwową?
- Na uczelnie niepaństwowe często trafia
młodzież z niższymi ocenami na świadec-
twie maturalnym, trochę słabsza. Należy 
jednak pamiętać o tym, że osoby te doj-
rzewają i cały czas się uczą. Z biegiem 

czasu zaczynają odczuwać, że bycie stu-
dentem brzmi dumnie i jest czymś bardzo 
ważnym.
Z kolei minusem uczelni państwowych 
jest zachowany tam bardzo tradycyjny, ar-
chaiczny system administracji i kształce-
nia. Przemiany zachodzą powoli i bardzo 
ostrożnie. Porównajmy ten fakt z tym, co 
dzieje się na naszej Uczelni. Tutaj zmiany 
mają charakter innowacyjny i wprowa-
dzane są dość szybko. Doskonałym przy-
kładem może być nowa forma egzaminu 
dyplomowego na Wydziale Społeczno-
-Ekonomicznym. Egzamin przebiegać 
będzie na dwóch poziomach. Pierwszy 
to pytania problemowe z przedmiotów 
kanonicznych, drugi - pytania z zakresu 
przedmiotów specjalnościowych, a poza 
tym prezentacje multimedialne.
Ważną kwestią, niejednokrotnie sprawia-
jącą uczelniom niepaństwowym spore 
utrudnienia, jest dwuetatowość pracowni-
ków. Nasza kadra naukowa pracuje także 
na innych uczelniach w kraju, więc często 
ubolewamy nad dyspozycyjnością wykła-
dowców. 

- Jakie przedmioty wykłada Pani na 
Uczelni? 

- Aby móc jak najlepiej zarzą-
dzać wydziałem, staram się 
ograniczać liczbę godzin dy-
daktycznych. Obecnie prowa-
dzę trzy przedmioty: Wstęp do 
socjologii, Socjologię pracy z 
elementami psychologii pracy 
oraz seminarium dyplomowe. 
Pierwszy jest przedmiotem 
kanonicznym, drugi - specjal-
nościowym, który wykładam 
na specjalności „komunikacja 
społeczna, media i opinia pu-
bliczna”.

- Co szczególnie interesuje 
Panią w tej dziedzinie?
- Wychodzę z założenia, że 
człowiek uczy się przez całe 
życie. Interesują mnie, poza 
socjologią ogólną, kursy i 
treningi z zakresu Public Re-
lations, technik asertywności, 
treningi interpersonalne, czy 
na przykład negocjacje w biz-
nesie. Dawały mi one i nadal 
dają możliwość rozwijania sa-
mej siebie.
Od wielu lat, zarówno w sen-
sie badawczym, jak i w ana-

lizie teoretycznej materiałów, pasjonuje 
mnie socjologia ubóstwa. Mogę nazwać 
ją moim „dzieckiem”, które miejmy na-
dzieję urodzi się w postaci rozprawy ha-
bilitacyjnej.

- Dlaczego socjologia biedy?
- W Polsce mamy do czynienia z ogrom-
nym odsetkiem ludzi ubogich. Przy współ-
pracy z wieloma osobami, zarówno z 
kraju, jak i z zagranicy, zastanawiam się, 
jak znaleźć dla tych osób jakąś furtkę 
rozwiązań, jak je zdiagnozować i, co naj-
ważniejsze, jak im pomóc. Uważam, że 
należy dotrzeć z pomocą do tych, którzy 
tego potrzebują, a nie do tych, którzy po-
trafią wykorzystywać tylko luki prawne do
zaspokojenia własnych potrzeb.

- Wiemy, że pozycja kobiet w dzisiejszym 
świecie ciągle się zmienia. Czy jako ko-
biecie było Pani trudno zrobić doktorat, a 
następnie objąć funkcję dziekana?
- Sądzę, że mężczyznom jest trochę ła-
twiej robić karierę zawodową, gdyż ko-
biety stereotypowo biorą większość obo-
wiązków domowych na swoje barki. 
Uważam jednak, że jest im z roku na rok 
coraz łatwiej. W moim przypadku fakt 
objęcia funkcji dziekana Wydziału Spo-
łeczno-Ekonomicznego w dużej mierze 
zawdzięczam intuicji pana Kanclerza. To 
on widział we mnie ukryty potencjał. 
Funkcja dziekana to duża odpowiedzial-
ność związana nie tylko z zarządzaniem 
całym wydziałem, ale i z dbałością o wi-
zerunek Wyższej Szkoły Gospodarki na 
zewnątrz. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, 
że nie lubię rządzić, ale zarządzać. Jako 
dziekan wiele wymagam od siebie i tyle 
samo oczekuję od współpracowników.
Chciałabym dodać, że jestem otwarta na 
wszelkie propozycje ze strony studentów. 
Lubię pomagać w rozwiązywaniu proble-
mów, jednak cieszyłoby mnie, gdyby mło-
dzież równie chętnie przychodziła do mnie 
pochwalić się swoimi sukcesami. Niestety 
studenci niechętnie się nimi dzielą. Mam 
jednak nadzieję, że to się zmieni.

- Czy Wydział Społeczno-Ekonomiczny 
planuje dalszy rozwój?
- Ciągle myślimy o tym, jak poprawić ja-
kość kształcenia. Obecnie tworzony jest 
nowy kierunek studiów o nazwie „nauki 
o rodzinie”. Koordynatorem działań jest  
dr Agnieszka Jeran. Jeśli wszystko prze-
biegnie pomyślnie, uruchomimy ten kieru-
nek już w październiku. 
Przygotowujemy także nowy kierunek 
związany z zarządzaniem, który chcieli-
byśmy utworzyć w Inowrocławiu. 

- Jakie są Pani plany dotyczące dalszej 
kariery zawodowej?
- Praca na stanowisku dziekana jest bar-
dzo absorbująca. Jednak chcę dodać, że 
jest to zajęcie, które w pełni mi odpowiada 
i daje dużo satysfakcji. A plany? Chciała-
bym już w najbliższym czasie móc powie-
dzieć, że jestem po kolokwium habilitacyj-

     „NIE MÓW,
ŻE JEST CI ŹLE,

BO NIE WIESZ,
JAK ŻYJĄ INNI”
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nym, a przyjęta wcześniej optymistyczna 
wersja wydarzeń ma odbicie w rzeczywi-
stości.

- Jak godzi Pani pracę zawodową z ży-
ciem prywatnym? 
- W życiu prywatnym stawiam na partner-
stwo. Dzięki temu mogę „poświęcić się” 
rodzinie. Lubię sprzątać, gotować, speł-
niać się jako kobieta. Nie jest to jednak 
sztywny podział domowych obowiązków. 
Rodzina jest dla mnie bardzo ważna, 
daje wytchnienie, poczucie bezpieczeń-
stwa, relaksuje.
W moim domu rodzinnym nigdy nie bra-
kowało ciepła, bliskości. Miłości, o której 
się nie mówiło, ale którą się okazywało 
przez przytulanie, rozmowę. Rodzice 
zawsze byli i są nadal autorytetem pod 
każdym względem. Im zawdzięczam to, 
kim jestem i jaka jestem. Matka i ojciec 
to podstawowe osoby, które przygotowu-
ją nas do późniejszego życia.
Wychowanie to proces, podczas którego 
dziecko musi wiedzieć nie tylko o nagro-
dach, ale także o karach, jakie mogą je 
spotkać za niestosowne zachowanie. 
W tym miejscu pozwolę sobie na apel 
do studentów, gdyż niekiedy my wykła-
dowcy także przejmujemy funkcje wy-
chowawcze. Niedawno został oddany 
do użytku budynek K. Zbudowaliśmy go 
dzięki Państwa opłatom za studia. Nie-
stety, pokopane, brudne ściany tego bu-
dynku, poprzyklejane gumy do żucia nie 
świadczą o dobrym wychowaniu. Proszę 
o szanowanie czyjejś pracy i traktowanie 
innych tak, jakbyśmy sami chcieli być 
traktowani. To tak niewiele kosztuje, a 
tak wiele znaczy.

- Czy mogłaby Pani zdradzić swoją życio-
wą dewizę, sprawdzoną receptę na suk-
ces?
- Moją życiową dewizę przeczytałam 
kiedyś na ścianie jednego z bloków. 
Było to zdanie zapisane w formie graffi-
ti: „Nie mów, że jest ci źle, bo nie wiesz, 
jak żyją inni.”
Ludzie żyjący na tak zwanym średnim 
poziomie mają tendencję do narzeka-
nia, nie zdając sobie sprawy z tego, że 
inni żyją o wiele gorzej. Mam na myśli 
ludzi ubogich, którym brakuje środków 
na zaspokojenie niekiedy podstawo-
wych potrzeb.
Jeśli natomiast uważamy, że jest nam 
źle, zróbmy coś, by poprawić własną 
sytuację. Uczmy się, zdobywajmy nowe 
doświadczenia, starajmy się o lepszą 
pracę – wszystko to może sprawić, że 
zmienimy swój styl życia na taki, do ja-
kiego dążymy.
„Nie mów, że jest ci źle, bo nie wiesz jak 
żyją inni” to także apel o zmianę nasta-
wienia wobec otaczającego nas świata. 
Jeśli będziemy się częściej uśmiechać, 
cieszyć się tym, co mamy, szanować in-
nych ludzi, dobro szybko do nas wróci.

Rozmawiała Malina Forusińska

JAK KROKI
MOGĄ 
STAĆ SIĘ
MUZYKĄ
W ramach Akademickiej Przestrzeni 
Kulturalnej w WSG odbyło się spotka-
nie z Lidią Żukowską, znaną poetką 
krakowską, wiceprezesem Związku 
Literatów Polskich, reżyserem teatral-
nym i filmowym, teatrologiem i mar-
szandem, twórczynią Teatru Jednego 
Aktora oraz uznanej w środowisku 
krakowskim Galerii Sztuki. Na spo-
tkanie, prowadzone przez dr. Marka 
Chamota, oprócz studentów przybyła 
młodzież licealna i grupa nauczycieli. 
Była też obecna znana bydgoska ma-
larka Sonia Zengel.

Po krótkiej prezentacji swojej dotych-
czasowej działalności kulturalnej Lidia 
Żukowska odpowiadała na pytania 
dotyczące roli i znaczenia krakow-
skiego środowiska kulturalnego. W 
przeciwieństwie do środowisk innych 
miast polskich w Krakowie zachowało 
się poczucie tradycji kulturalnej i tro-
ski o to, czym miasto jest w tej chwi-
li. Pomimo wewnętrznych podziałów 
(często dość głębokich) środowisko 
kulturalne Krakowa potrafi zająć 
jednoznaczne, wspólne stanowisko 
w żywotnych dla miasta sprawach. 
Przykładem może być sprzeciw śro-
dowiskowy wobec planów wybudowa-
nia pod Sukiennicami supermarketu, 
dzięki czemu tak kontrowersyjna ini-
cjatywa została wstrzymana.

Mówiąc o genezie Teatru Jednego 

Aktora, jego twórczyni przypomniała 
pierwszy spektakl w Piwnicy pod Ba-
ranami, w którym wystąpiła aktorka 
Danuta Michałowska, a publiczno-
ścią byli recenzenci i krytycy teatralni. 
Sztuka została wystawiona według 
„Bram Raju” Jerzego Andrzejewskie-
go. Na warszawski spektakl tej sztuki 
przybył sam autor. który w pewnym 
momencie zaczął chodzić za sceną. 
Jego kroki stały się jakby muzyką do 
pielgrzymki dzieci w Bramach Raju. 

Z myślą o współczesnym teatrze 
poetka podkreśliła, że trzeba być 
ostrożnym z uwspółcześnianiem kla-
sycznego repertuaru. Jej zdaniem 
oryginalne wersje twórczości drama-
tycznej są na tyle uniwersalne, że 
nie ma potrzeby przerabiania ich na 
bardziej młodzieżowe. Rola teatru 
zawsze była wielka, ale, jeśli mło-
dzież patrzy na świat jedynie przez 
pryzmat szklanego ekranu, może do-
znać zmęczenia. Pragnie wtedy prze-
żyć coś artystycznie autentycznego. 
Teatr się do tego idealnie nadaje. Nie 
tworzy bariery, wręcz przeciwnie daje 
możliwość bezpośredniego kontaktu 
ze sztuką i twórcami. 

Ale młodzi chcą też pisać, sami two-
rzyć sztukę. Aby dobrze pisać, trzeba 
czytać współczesną poezję i prozę. 
Niestety oni czytają tylko to, czego 
uczono ich w szkole. Jak twierdzi Li-
dia Żukowska, na dziesięcioro znaj-
dzie się jeden talent, który można 
wyłuskać. Jednoznacznie też skry-
tykowała zauważane u niektórych 
młodych piszących ludzi epatowanie 
chamstwem, ordynarnością i niecen-
zuralnymi słowami. 
Spotkanie zakończone zostało pre-
zentacją wierszy z najnowszego to-
miku poetki.

Adam Dominowski

Lidia Żukowska w rozmowie z dr Markiem Chamotem
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„Zarządzanie i inżynieria produkcji” 
to obecnie jeden z najbardziej poszu-
kiwanych kierunków studiów. Reali-
zowany jest na zaledwie kilku uczel-
niach w Polsce, w tym na Wydziale 
Zamiejscowym WSG w Malborku. 
Powstał tam nie bez przyczyny: 
WSG jest uczelnią, która postawiła 
na gospodarkę i przedsiębiorczość, 

a Malbork to miasto o akademickich tra-
dycjach i dużym potencjale rozwoju. 

Studia na tym kierunku mają interdyscy-
plinarny charakter, łączą nowoczesną 
wiedzę ekonomiczną i menedżerską z 
uniwersalnym przygotowaniem inżynier-
skim. Malbork i cały region potrzebują do-
brze wykształconych fachowców, którzy 
sprostaliby wymogom czasów. 

Obecnie gospodarka krajowa wykazu-
je silne tendencje rozwojowe, co wiąże 
się z wprowadzaniem nowych technik 
i technologii oraz planowaniem i two-
rzeniem nowoczesnych linii produkcyj-
nych. Choćby ostatnia decyzja UEFA 
o przyznaniu Polsce i Ukrainie organi-
zacji Mistrzostw Europy w Piłce Noż-
nej uzmysłowiła wszystkim, jak wielkie 
jest zapotrzebowanie na inżynierów do 
budowy nowoczesnych obiektów spor-
towych, dróg, 
autostrad i całej 
infrastruktury 
towarzyszącej. 
Wydział Zamiej-
scowy WSG w 
Malborku liczy 
120 studentów 

pierwszego roku studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych, kształcących się na 
pięciu specjalnościach: „gospodarka 
turystyczna”, „logistyka i zarządzanie 
transportem”, „inżynieria produkcji prze-
mysłowej”, „systemy informatyczne w 
zarządzaniu” oraz „zarządzanie gastro-
nomią i technologie żywienia”. – Wybór 
tych specjalności nie był przypadkowy 
– mówi prof. dr hab. inż. Piotr Palich, 
dziekan Wydziału. – Dokonaliśmy go po 
wielu konsultacjach z władzami miasta, 
Powiatowym Urzędem Pracy i lokalny-
mi podmiotami gospodarczymi. To na 
takich absolwentów już dziś czeka go-
spodarka regionu, oferując tymczasem 
miejsca praktyk w lokalnych przedsię-
biorstwach. 
  Patrycja Kozłowska
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w Malborku...

Niedługo minie rok działalności Wy-
działu Zamiejscowego WSG w Malbor-
ku. Poprosiliśmy przedstawicieli miasta 
oraz samych studentów o ocenę do-
tychczasowych działań Uczelni:

„WSG doskonale dopasowała kierunek 
studiów do potrzeb lokalnych miasta. 
Zarówno turystyka, jak i logistyka są 
ważnymi kierunkami rozwoju naszego 
regionu, co gwarantuje przyszłym inży-
nierom odpowiednie do ich kwalifikacji
miejsca pracy. Dzięki temu młodzi lu-
dzie pozostaną w swoich rodzinnych 
stronach. Ważnym aspektem jest rów-
nież szerzenie idei przedsiębiorczości, 
co w przyszłości z pewnością zaowocu-
je zwiększeniem aktywności środowi-
ska biznesowego. 
Cieszę się, że współpraca rozwijana 
jest na wielu poziomach. Począwszy 
od kształcenia naszej młodzieży, po-
przez współpracę naukową w zakresie 
np. przygotowywania badań rynku mal-
borskiego aż do współpracy w ramach 
przedsięwzięć kulturalnych i sporto-
wych. Uczelnia jest bardzo aktywna i 
często sama inicjuje kolejne projekty. 
Jestem pewien, że ten udany początek 
będzie bodźcem do dalszych działań 
na terenie naszego miasta, do posze-
rzenia oferty naukowej oraz do rozkwitu 
życia akademickiego w Malborku, cze-
go życzę zarówno władzom WSG, jak i 
obecnym i przyszłym studentom”.

Burmistrz Miasta Malborka
Andrzej Rychłowski

„WSG jest partnerem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Malborku w jednym z 
projektów wojewódzkiego programu na 
rzecz zatrudnienia GRYF, który uzyskał 

pozytywną opi-
nię komisji oce-
niającej i w naj-
bliższym czasie 
zostanie wdro-
żony do reali-
zacji. Ponadto 
przedstawicie-
le Uczelni biorą 
czynny udział 
w pracach zwią-
zanych z tworzeniem powiatowego 
programu na rzecz zwiększenia zatrud-
nienia i spójności społecznej, który w 
latach 2007-2013 zostanie częściowo 
sfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 
Mimo tak krótkiego czasu funkcjonowa-
nia uczelni na rynku powiatu malbor-
skiego, już teraz udaje się zrealizować 
działania, które mają wpływ na zmniej-
szenie bezrobocia w regionie”. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  Joanna Reszka

„Panuje tu doskonała atmosfera, za-
równo wśród studentów jak i profeso-
rów. Oczywiście Uczelnia potrzebuje 
troszkę dociągnięć „kosmetycznych”, 
ale przecież to dopiero początek dzia-
łalności, wiec jesteśmy tolerancyjni. 
Oby tak dalej...”

Katarzyna Pośpiech 
I ZIPN C1

„Naszą Uczelnię wybrałem ze wzglę-
du na: po pierwsze - bliskie położenie 
(20 minut samochodem z Tczewa), 
co bardzo mi odpowiada, po drugie 
- kierunek studiów oraz specjalność 
(zarządzanie transportem i logistyka), 
które są zbieżne z moim zawodem, po 

trzecie - perspektywę otrzymania dy-
plomu inżyniera, lepszego od dyplomu 
licencjata. Jak do tej pory studiuje się 
dobrze (bez zastrzeżeń). Wykładowcy 
mili, cierpliwi.”

Jacek Kustra 
I ZIPN B1

„Uczelnia umożliwi wielu ludziom pod-
niesienie kwalifikacji zawodowych i zdo-
bycie atrakcyjnego zawodu. Kierunki, 
które oferuje, są dopasowane do obec-
nego zapotrzebowania na rynku pracy.”
     
  Monika Jaśtak 

I ZIPN A1

„Wybrałam tę uczelnię, ponieważ są ję-
zyki obce, których chcę nadal się uczyć, 
a także matematyka i informatyka, któ-
re lubię. Specjalność „systemy infor-
matyczne w zarządzaniu” wybrałam ze 
względu na rynek pracy, który potrzebu-
je wciąż nowych informatyków. Uczelnia 
jest blisko domu i nie muszę dojeżdżać, 
ani płacić za mieszkanie, co obniża kosz-
ty studiowania. Jedynie duża odległość 
od uczelni macierzystej w Bydgoszczy 
nie zawsze pozwala na aktywne uczest-
nictwo w organizowanych przez szkołę 
imprezach kulturalnych.”
  Joanna Krzemińska 

IZIPS A1
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Gdy trzy lata temu na kierunku „tury-
styka i rekreacja” wprowadzano studia 
magisterskie, studenci „informatyki i 
ekonometrii” nie kryli żalu i zazdrości. 
Oni też chcieli mieć szansę na studia II 
stopnia na swojej macierzystej Uczel-
ni. Dziś szansa ta stała się bardzo re-
alna.

W czerwcu ub. roku „informatyka i 
ekonometria” została poddana audy-
towi Państwowej Komisji Akredyta-
cyjnej. Pozytywna ocena studiów na 
tym kierunku potwierdziła zasadność 
starań WSG o wprowadzenie studiów 
II stopnia. Po opracowaniu programu i 
ustaleniu kadry naukowo-dydaktycznej 
Uczelnia złożyła wniosek do Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Prawdopodobnie studia rozpoczną się 
już w październiku 2007.

- Planowane przez nas studia II stop-
nia, czyli uzupełniające studia magi-
sterskie na kierunku „informatyka i eko-
nometria” będą studiami dwuletnimi w 
trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 
– mówi doc. dr Aleksandra Mreła, dzie-
kan Wydziału Technologicznego. – Bę-
dzie mógł je podjąć każdy absolwent 
studiów I stopnia kierunku „informatyka 
i ekonometria” WSG i innych uczelni, 
prowadzących ten sam kierunek. W 
przypadku kierunków pokrewnych, ta-
kich jak „informatyka” lub „ekonomia”  
studenci będą zobligowani do zali-
czenia przedmiotów, których nie obej-
mowały studia I stopnia. Absolwenci 
otrzymają dyplom magistra informatyki 
i ekonometrii. 

Program studiów ma innowacyjny cha-
rakter. Poza przedmiotami standardo-
wymi znajdą się w nim przedmioty do 
wyboru: tzw. „blok informatyczny” z ta-
kimi przedmiotami, jak np.: podstawy 
systemów rozproszonych i programo-
wanie systemów rozproszonych lub 
„blok ekonomiczny”, w którym znajdzie 
się m.in. rachunkowość zarządcza i 
zarządzanie projektami inwestycyjny-
mi. Na II roku studiów studenci znów 
będą mogli wybrać „blok informatycz-
ny” z przedmiotami: usługi sieciowe w 
systemach Microsoft Windows, usługi 
sieciowe w systemach Unix i zaawan-
sowane usługi sieciowe lub „blok eko-
nomiczny”, na który składają się: go-
spodarka regionalna, ekonomiczne 
aspekty ochrony środowiska, rachun-
kowość finansowa. Do wyboru będą
również inne przedmioty: psychologia 
lub filozofia, język angielski ogólny na
dwóch poziomach lub język angielski 

w zakresie technologii informatycz-
nych na trzech poziomach zaawanso-
wania.

Twórcy programu podkreślają, że stu-
dent uzyska wiedzę niezbędną do: pro-
jektowania systemów informatycznych 
i administrowania nimi w jednostkach 
gospodarczych i innych instytucjach, 
posługiwania się narzędziami infor-
matycznymi w praktyce gospodarczej, 
projektowania, budowy i eksploatowa-
nia sieci komputerowych oraz oprogra-
mowania sieciowego, projektowania w 
zakresie grafiki komputerowej, analizy,
a także modelowania danych makro i 
mikroekonomicznych, prognozowania 
zjawisk gospodarczo-społecznych, 
modelowania i optymalizacji procesów 
decyzyjnych w zarządzaniu w makro-
skali (w rozwoju ekonomicznym kraju 
czy regionu) i w mikroskali (na szcze-
blu przedsiębiorstw), gospodarczego 
zastosowania Internetu itp.

- Program narodził się po długich dys-
kusjach w gronie naukowców i prakty-
ków – mówi dziekan Mreła. – Dlatego 
nacisk położony jest bardziej na wyro-
bienie umiejętności zarządzania pro-
jektami informatycznymi lub przepro-
wadzania analizy zjawisk ilościowych 
i prognozowania zjawisk gospodar-
czych niż na czystą wiedzę informa-
tyczną. Dzięki temu absolwent będzie 
miał więcej możliwości zatrudnienia, 
praktycznie w całej gospodarce, opar-
tej na systemach informatycznych. 
Chciałabym też podkreślić, że będzie-
my elastycznie dopasowywać 
przedmioty, zwłaszcza zajęcia 
laboratoryjne, do zaintereso-
wań studentów i do wymogów 
rynku. Chcielibyśmy, aby stu-
denci zdobywali aktualną wie-
dzę, by znali najnowsze wersje 
aplikacji stosowanych w swojej 
dziedzinie, stąd ciągłe starania 
Uczelni o pozyskanie zaktuali-
zowanych wersji edukacyjnych 
najnowszych programów. 

W zależności od wybranego 
bloku - informatycznego lub 
ekonomicznego - absolwent 
będzie mógł pracować na ta-
kich stanowiskach, jak: analityk 
danych i doradca decydentów 
na każdym poziomie gospoda-
rowania, projektant, technolog, 
administrator aplikacji e-biz-
nesowych, konsultant w dzie-
dzinie e-biznesu, projektant 
sieci informatycznych i telein-

formatycznych, administrator sieci 
informatycznych w przedsiębior-
stwach, konsultant ds. współcze-
snych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych we wszystkich 
rodzajach przedsiębiorstw, organi-
zacjach i instytucjach stosujących 
te technologie, administrator baz 
danych, specjalista ds. usług do-
stępowych, specjalista ds. usług 
upowszechniania nowych treści 
lub usług ASP (Application Servi-
ce Provider) w sieci Internet. 

- W dużej mierze są to samodziel-
ne, kierownicze stanowiska – wy-
jaśnia dziekan Mreła. – Może nie 
w pierwszym roku pracy, ale w dru-
gim, trzecim, po poznaniu specyfi-
ki danej firmy absolwenci powinni
umieć sprostać swoim zadaniom i, 
ponadto, kierować grupą pracow-
ników. Zapotrzebowanie na takich 
ludzi jest bardzo duże. 

W oczekiwaniu na decyzję Mi-
nisterstwa w sprawie studiów II 
stopnia Wydział Technologiczny WSG 
przygotowuje się również do innych 
zmian. Ze względu na nieustające za-
interesowanie kandydatów studiami 
czysto informatycznymi planowane jest 
utworzenie oddzielnego kierunku „in-
formatyka”. Trwają również prace nad 
nowymi specjalnościami „ubezpiecze-
nia i bankowość” oraz „poligrafia cyfro-
wa i multimedia” na dotychczasowym 
kierunku „informatyka i ekonometria”. 
Jedno jest pewne – Wydział Technolo-
giczny WSG nie zamierza poprzestać 
na dotychczasowych działaniach. Chce 
się rozwijać, aby na bieżąco odpowia-
dać wyzwaniom nauki, która zwłasz-
cza w dziedzinie informatyki narzuca 
ogromne tempo.

Elżbieta Szajkiewicz
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Biały ląd, siódmy kontynent, 
kontynent lodowy, kraina 
śniegu i lodu to określenia, 
jakie przypisuje się poło-
żonej na południu naszego 
globu Antarktydzie. 

Antarktyda i otaczające ją wody 
trzech oceanów, na których 
występują archipelagi wysp, to 
wyjątkowe miejsce na Ziemi. 
Niespotykane krajobrazy, prze-
pełnione bielą śniegu i lodu. Wy-
spy pokrywają w znacznej czę-
ści lodowce, zaś na kontynencie 

jest tylko 1% obszarów wolnych od 
lodu. Tak skrajnie trudne warunki 
środowiska naturalnego sprawiają, 
że życie organiczne jest tutaj także 
wyjątkowe. Niezwykle skromna flo-
ra występuje w postaci mchów i po-
rostów porastających bardzo małe 
powierzchnie. Dominuje fauna mor-
ska, a część jej gatunków, podczas 
okresu lęgowego przebywa na nie-
wielkich odcinkach plaż i łagodnie 
nachylonych skalnych wybrzeżach. 

Antarktyka i szczególnie Antarkty-
da są niewątpliwie marzeniem wielu 
osób podróżujących po świecie. Nie-
wielu jednak marzenie to udaje się 
spełnić. Wielkie odległości od kon-
tynentów północnych i bardzo wy-
sokie koszty rejsów do tego regionu 
sprawiają, że obecnie przybywa tutaj 
rocznie około 30 tys. turystów. Przez 
wiele lat było to także moje, niespeł-
nione marzenie. Po doświadcze-
niach polarnych na Spitsbergenie w 
końcu lat 70. ub. wieku, kiedy brałem 
udział w trzech Toruńskich Wypra-
wach Polarnych, a potem w wędrów-
kach po Grenlandii, Alasce i Islandii, 
myśli podróżnika nie raz biegły na 
południe naszego globu. Kilka razy 
w roku otrzymywałem foldery zachę-
cające do udziału w antarktycznej 
przygodzie. Bariera finansowa nie 
pozwalała jednak myśleć realnie o 
tej wielkiej atrakcji. W 
końcu 2006 r. jedna 
z firm holender-
skich uznała, 
że udzielić 
może po-
larniko-

wi i podróżnikowi znaczącej, bo 60 % 
zniżki na taki rejs. Decyzja zapadła 
więc natychmiast. Wreszcie uda się 
skompletować wszystkie kontynenty, 
Antarktyda będzie tym siódmym. 
Wigilię spędziłem w samolocie, do-
cierając do położonego najdalej na 
południe miasta świata, argentyń-
skiego Ushuaia. Po zaokrętowaniu 
się na rosyjskim statku badawczym 
„Aleksey Maryshev”, wyczarterowa-
nym przez holenderskie biuro, wraz 
z 46 uczestnikami wyprawy, wypły-
nęliśmy Kanałem Beagle w stronę 
jego ujścia do Atlantyku. Pierwszym 
celem były wyspy Falklandy, zwane 
także Malwinami. Te niewysokie, zie-
lone wyspy były miejscem wojny w 
1982 r. pomiędzy Argentyną a Wiel-
ką Brytanią. Zwyciężyli Brytyjczycy, 
którzy utrzymali je nadal w swoich 

rękach. Wiodą tutaj te-
raz spokojne życie, 

głównie w stolicy 
Port Stanley, 

gdzie miesz-
ka ich 1,5 
tys. oraz w 
innych miej-
scach, często 
samotnie, w 
oddaleniu od 
sąsiadów. 

Wyruszamy da-
lej na wschód. 
W odległości 

1,5 tys. km poło-
żona jest jedna z najład-

niejszych wysp Antarktyki, 

Georgia Południowa. Ma 160 km 
długości i w 80% pokryta jest lodow-
cami. Ostre szczyty i granie przekra-
czają wysokość 3000 m n.p.m. Był to 
najważniejszy w Antarktyce region 
przetwarzania odławianych w I poło-
wie XX w. tysięcy sztuk wielorybów. 
W stacji Grytviken zachowały się 
zabudowania i urządzenia przetwór-
cze z tamtych czasów. Dzisiaj jest to 
jeden z najciekawszych skansenów 
tego typu na świecie. Stare statki 
wielorybnicze, zakotwiczone u brze-
gu, łańcuchy służące do wyciągania 
wielorybów na ląd, kotły i zbiorniki 
do przetwarzania i przechowywania 
tłuszczów, harpuny, kości wielory-
bów, budynki mieszkalne i piękny 
drewniany, na biało pomalowany 
kościół, to wszystko, co pozostało 
po tętniącej kiedyś życiem osadzie. 
Płyniemy wzdłuż wschodniego wy-
brzeża wyspy, odwiedzamy malow-
nicze fiordy i zatoki. Na ich brzegach 
znalazły swoje siedliska setki tysięcy 
pingwinów. Z wielkim zaciekawie-
niem oglądamy pingwiny królewskie 
z żółto-pomarańczowym ubarwie-
niem, zdobiącym głowę i piersi, pin-
gwiny złotoczube z żółtymi piórkami 
na głowie, stada różnych gatunków 
fok i słoni morskich. Tutejsza fauna 
nie obawia się człowieka, można 
więc z zachowaniem 5 m ochronnej 
odległości, przyglądać się im z bli-
ska. To naprawdę fascynujące i cie-
kawe zajęcie. 

Teraz przed nami wielki skok przez 
mocno rozhuśtane wody „wyjących 
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pięćdziesiątek” w stronę Półwyspu Antarktyczne-
go. To tutaj właśnie dociera przeważająca część 
turystów w czasie 8-10 dniowych rejsów. Nasza 
eskapada będzie łącznie trwać 22 dni. Zaczyna się 
wreszcie prawdziwy świat lodu. Płyniemy na połu-
dnie mijając setki gór lodowych, często o płaskim 
jak stół grzbiecie, które oderwały się od lodowców 
szelfowych. Im bliżej półwyspu, tym jest ich wię-
cej. Pojawiają się też takie, które oderwały się od 
lodowców, spływających do fiordów i zatok, często
o dziwnych, fantastycznych kształtach. W rejonie 
półwyspu i sąsiadujących z nim wysp spędzamy 
kilka dni. Na ląd dostarczają nas pontony Zodiaki. 
Niezwykłe lodowe krajobrazy, miejscami tylko wi-
dać ciemne skały, których nachylenie nie pozwala 
na utrzymanie się lodu. Pogoda jest tutaj bardzo 
zmienna, często jest pochmurno, mglisto, czasem 
tylko świeci piękne słońce. Mamy dużo szczęścia, 
nam pogoda sprzyja. Wrażenia estetyczne są wów-
czas wyjątkowe - takich na północy, w Arktyce na 
pewno nie zaznamy. Poznajemy kolejne gatunki 
pingwinów: białobrewe, Adeli, maskowe. Wszyst-
kie jeszcze z towarzyszącymi im dziećmi, bo sty-
czeń to dobry czas na oglądanie całych pingwinich 
rodzin. 

Kolejne lądowania i wreszcie pierwsze postawie-
nie stopy na kontynencie antarktycznym, w Raj-
skiej Zatoce, w rejonie nieczynnej już argentyńskiej 
stacji Almirante Brown. Główny budynek stacji zo-
stał spalony przez lidera wyprawy, który nie był w 
stanie znieść myśli, że będzie musiał tutaj spędzić 
kolejnych kilkanaście miesięcy, szczególnie trud-
nych w okresie zimowym. Teraz czeka nas wielkie 
przeżycie, popłyniemy Cieśniną Le Maire, mającą 
11 km długości i 1600 m szerokości. Cieśnina na 
szczęście jest wolna od lodu. Płyniemy otoczeni z 
obu stron ogromnymi masami lodu, spływającymi z 
kilkusetmetrowych skalnych ścian. To podobno naj-
piękniejsze miejsce u wybrzeży Antarktydy. Odwie-
dzamy Neko Harbour, Wyspy Petermanna, Wyspy 
Cuverville’a, Wyspy Pleaneau, Cieśninę Neumayera 
i na zakończenie pontonami, kilka godzin pływamy 
pomiędzy pokrytymi lodowymi czapami Wyspami 
Melchiora. 

Kończy się już niestety antarktyczna przygoda. Teraz 
trzeba jeszcze przepłynąć Cieśninę Drake’a, szero-
ką na 650 km, zawsze wzburzoną do 8-10 stopni w 
skali Beauforta. Bardzo wskazana jest teraz pozycja 
horyzontalna w koi, szczególnie dla tych, którzy nie 
urodzili się marynarzami. Po 50 godzinach wpływa-
my na spokojne wody Kanału Beagle i przybijamy 
do kei portu Ushuaia. Nadszedł czas pożegnania z 
sympatyczną, 20-osobową załogą statku, sześcio-
ma opiekunami z holenderskiej firmy oraz już bardzo
zżytą grupą uczestników wyprawy. Teraz pozostaną 
już tylko w pamięci niezwykłe białe krajobrazy, za-
bawne czasem pingwiny, groźne uchatki i zapisane 
na fotograficznej kliszy zdjęcia. Będzie można dzię-
ki nim  jeszcze wielokrotnie powracać do ciekawych 
przeżyć. Może i studenci naszej szkoły zechcą się 
z nimi zapoznać. Teraz, jak zawsze, w myślach po-
dróżnika rodzą się nowe marzenia. Może by tak zo-
baczyć region Morza Rossa, stację amerykańską 
McMurdo i tzw. suche doliny? To niestety znacznie 
większe finansowe wyzwanie. Zapewne pozostanie
tylko marzeniem. Chyba, że ...
       

tekst i zdjęcia
  Zdzisław Preisner

Góra lodowa - wyrzeźbiona przez fale

Kolonia pingwinów królewskich - z młodymi

Świat skał i lodu

Grytviken - dawna osada wielorybnicza
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Już drugi rok w WSG funkcjonuje 
specjalność „rekreacja i rehabilita-
cja”. Nie bez przyczyny powstała na 
kierunku „turystyka i rekreacja”, bo-
wiem ma na celu przekazanie stu-
dentom wiedzy z zakresu rekreacji i 
rehabilitacji ruchowej oraz wiedzy z 
dziedziny zarządzania, marketingu 
i ekonomii, gospodarki turystycznej, 
hotelarstwa i organizacji usług re-
kreacyjnych. 

TO NIE TYLKO FIZJOTERAPIA

Zdobywana wiedza ukierunkowana 
jest na te sektory usług, w których 
znaczenie ma działalność rekreacyj-
na i rehabilitacyjna, jak: sanatoria, 

SPA, turystyka kwalifikowana, turystyka
osób starszych, centra rekreacyjne czy 
salony odnowy biologicznej. Specjalność 
nie jest – jak często mylnie się sądzi 
– kierunkiem medycznym. Zakres przy-
swajanej wiedzy odróżnia ją od kierunku 
„fizjoterapia”, w którego minimach progra-
mowych pojawia się więcej elementów 
związanych ze stricte teoretyczną wiedzą 
z zakresu nauk medycznych oraz kultury 
fizycznej, wydłużających czas edukacji.
Tu należy wyjaśnić, że pojęcie „fizjotera-
pia”, od kilku lat powszechnie stosowane 
w nowoczesnej Europie jako odpowiednik 
słowa „rehabilitacja”, nie do końca od-
zwierciedla każdy aspekt znaczenia tego 
ostatniego. Rehabilitacja bowiem to nie 
tylko przywracanie sprawności ruchowej 
(czyli fizjoterapia), ale też kompleksowe
wspólne działanie szeregu specjalistów, 
zajmujących się także np. znoszeniem 
barier architektonicznych, przystosowa-
niem osób nie w pełni sprawnych do wy-
magań życia społecznego czy pomocą 
osobom, które z różnych przyczyn utraciły 
pełną możliwość funkcjonowania w społe-
czeństwie. Rekreacja zaś nie jest działem 
medycyny i może służyć zarówno pod-

noszeniu sprawności fizycznej, jak i po
prostu przyjemności. Połączenie rekreacji 
i rehabilitacji oznacza szeroką wiedzę do-
tyczącą organizacji rekreacji ruchowej, 
np. gier i zabaw sportowych, organizowa-
nia usług turystycznych z zakresu turysty-
ki kwalifikowanej i aktywnej, krzewienia
kultury fizycznej, zarządzania obiektami i
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. 

NA RYNKU 
BRAKUJE SPECJALISTÓW 
REKREACJI I REHABILITACJI

Bez względu na wybór jednego z trzech 
oferowanych na specjalności profili dyplo-
mowania („rehabilitacja uzdrowiskowa”, 
„rehabilitacja dzieci i wad postawy” oraz 
„balneoterapia”) student może po ukoń-
czeniu kierunku podjąć pracę jako spe-
cjalista rekreacji i rehabilitacji w przed-
siębiorstwach turystycznych, hotelach i 
ośrodkach wypoczynkowych, klubach i or-
ganizacjach sportowych, domach opieki, 
gabinetach odnowy biologicznej oraz SPA 
i WELLNESS, tak popularnych w ostatnim 
czasie w Unii Europejskiej, ze względu 
choćby na postępujący proces starzenia 
się społeczeństwa Starego Kontynentu. 
Absolwent RiR’u, dzięki uzyskanej wie-
dzy z zakresu zarządzania i marketingu, 
staje się doskonałym kandydatem na pra-
cownika organizacji realizującej zadania z 
zakresu kultury fizycznej, sportu, turystyki
i zdrowia publicznego, czy też na dyrek-
tora placówki służby zdrowia. Ze względu 
na brak w polskim prawodawstwie usta-
wy o zawodzie fizjoterapeuty, nie ma for-
malnych przeszkód, aby absolwent RiR’u 
wykonywał samodzielnie zabiegi rehabili-
tacyjne.
RiR to również idealna specjalność dla 
absolwentów Medycznych Techników 
Zawodowych, z tytułem technika fizjote-

rapeuty oraz wykwalifikowanych masa-
żystów. Mając doświadczenie w pracy 
rehabilitacyjnej, uzyskują oni niezbędne 
wykształcenie, dzięki któremu mogą kon-
tynuować pracę nie tylko przy wykonywa-
niu usług rehabilitacyjnych, ale także przy 
ich organizacji i zarządzaniu. 
Studia licencjackie na specjalności „re-
kreacja i rehabilitacja” wciąż są nowością, 
a WSG jest jedną z nielicznych uczelni w 
Polsce, które je prowadzą. Władze WSG 
podjęły rozmowy z innymi uczelniami w 
kraju w celu podjęcia współpracy, ujedno-
licenia programu nauczania i umożliwie-
nia naszym studentom kontynuowania 
nauki na studiach magisterskich o takim 
profilu kształcenia. Oferowane są również
dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu 
technik rehabilitacji i masażu, na prefe-
rencyjnych dla studentów RiR stawkach.
Tak w Polsce, jak i na świecie ciągle zbyt 
mało jest specjalistów rekreacji i rehabili-
tacji. Wciąż istnieje nisza na rynku, którą 
nasi absolwenci mają szansę zapełnić. 
Zwłaszcza że zadaniem takiego specja-
listy staje się nie tylko wspomniana już 
wyżej praca z osobami nie w pełni spraw-
nymi, pojmowana jako rehabilitacja czy 
fizjoterapia, ale również pomoc w poko-
nywaniu barier rekreacji (poznawczych 
– niedostateczny poziom wiedzy o zdro-
wiu, o profilaktyce zdrowotnej, o możliwo-
ściach rekreacyjnych; psychologicznych 
– brak motywacji, brak dyspozycji; kultu-
rowych, ekonomicznych – brak pieniędzy, 
itp), przeciwdziałanie chorobom cywiliza-
cyjnym poprzez krzewienie świadomości 
kultury fizycznej, pojmowanie rekreacji i
rehabilitacji jako zagadnienia rynkowego, 
oraz propagowanie rekreacji osób star-
szych i rodzin. Te wszystkie zadania już 
dziś czekają na absolwenta specjalności 
„rekreacja i rehabilitacja” WSG. 

Magdalena Kaleta-Kuzińska
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 Kurt Scheller, Adam Chrzą-
stowski, 48 zespołów studenckich, 18 
szkół ponadgimnazjalnych z całej Pol-
ski, radio, prasa, telewizja i piękny sło-
neczny dzień - to wszystko mogło się 
zdarzyć tylko w WSG.
 O czym mowa? Oczywiście o 
konkursie „Aranżacja stołu”, który po 
raz drugi został przeprowadzony na na-
szej Uczelni. Konkurs miał na celu po-
kazanie różnych rozwiązań i możliwo-
ści w aranżacji stołu wielkanocnego.
  Studenci i uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych stanęli na wyso-
kości zadania, wykazując się ogromną 
pomysłowością i estetyką. Stoły były 
po prostu bajeczne. Pojawiły się na 
nich wspaniałe dekoracje wielkanoc-
ne, wypieki, a także żywe zwierzątka 
(kurczaczki, królik).
 Jurorzy i wszyscy, którzy 
odwiedzili tego dnia WSG, byli pod 
ogromnym wrażeniem. W skład jury 
weszli nasi znakomici goście: Kurt 
Scheller, Adam Chrząstowski, ponadto 
doc. Małgorzata Szymańska-Sikora, 
dyrektor generalna oraz pracownicy 
Instytutu Turystyki Hotelarstwa i Ga-
stronomii WSG.
 Wyłonienie zwycięzców było 
bardzo trudne. Ostatecznie wśród 
szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelar-
skich z Kołobrzegu. Wśród studen-
tów I miejsce zajęły Anita Nadlewska 
(IIUSM) i Katarzyna Pilarska (I TiR), 
wyróżnienie otrzymali: Ania Bienie-
wicz, Waldemar Szreder, Sebastian 
Morawski (studenci II roku TiR), a tak-
że: Jakub Meller, Krzysztof Maza (stu-
denci III roku TiR).
 W trakcie konkursu uczestni-
cy i goście mieli okazję uczestniczyć w 
pokazie kulinarnym, przygotowanym 
przez Kurta Schellera i Adama Chrzą-
stowskiego. Podczas pokazu zapachy 
przygotowywanych potraw skutecznie 
pobudzały apetyt, tym bardziej że była 
możliwość skosztowania przysmaków. 
Na koniec Adam Chrząstowski wygło-
sił wykład na temat „Kuchnia polska na 
świecie”. 
 Patrząc na przygotowane sto-
ły jestem pewna, że kultywowanie tra-
dycji nie zanika wśród młodych ludzi, 
że nadal przywiązują do niej wagę. 
Jest to bardzo ważne w momencie, 
kiedy ludzie rozpraszają się po całym 
świecie. Tradycja to historia naszego 
kraju, a Polacy to przecież my, nieza-
leżnie od tego, gdzie jesteśmy.
 Mogę powiedzieć wszystkim 
uczestnikom konkursu, a w szczegól-
ności studentom – dziękuję, można na 
Was liczyć.

Dorota Łoboda

Ach, co to była 
za Wielkanoc!
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Anna Kuglarz 
(Soc IIr)
Brian Fentress to 
niezwykle chary-
zmatyczna osoba, 
która ogromnie 
motywowała jak i 
wspierała nas w 
pracy nad własnym 
głosem i umiejętno-
ściami zgrania się 
z innymi. Całe dni 
poświęcaliśmy na 
naukę gospel, bar-
dzo ciekawych, ale 
niełatwych utworów 
muzycznych. Nasz 
wysiłek i trud pra-
cy zakończył kon-
cert finałowy, który 
moim zdaniem udał się wyśmienicie. 
Według mnie warsztaty gospel są 
niezapomnianym przeżyciem. Dzię-
ki nim poznałam swoje możliwości i 
uwierzyłam w swój głos. 

Dominika Hoffmann 
(TiR IIIr)
Warsztaty gospel okazały się nie tyl-
ko świetną okazją do zabawy, do po-

znania  ciekawych ludzi, ale przede 
wszystkim do zaśpiewania „czegoś 
innego”. Pokazały, jak można cie-
szyć się muzyką i śpiewem. Prowa-
dzący sprawił, ze niejednej osobie 
popłynęła łza po policzku, w niejed-
nym uczestniku rozbudziły się uczu-
cia. Przeżyliśmy coś wyjątkowego i 
niezapomnianego, co chciałoby się 
powtórzyć raz jeszcze. 

Studenci WSG wzięli udział w 
trzecich już Warsztatach Gospel, 
organizowanych w Toruniu przez 
Fundację „Pro Novis”. Podczas 
zajęć uczyli się pieśni gospel w 
układzie trzy lub czterogłosowym. 
Warsztaty prowadził pochodzą-
cy ze Stanów Zjednoczonych dy-
rygent Brian Fentress (kilka lat 

temu śpiewał w chórkach Arethy Fran-
klin, wokalistki światowej sławy). Jego 
wspaniały kontakt z chórzystami oraz 
żywiołowość i charyzma rozbudziły w 
niejednej osobie entuzjazm i wokal-
ne zaangażowanie. 
Dzięki Brianowi 170 
osób stworzyło potęż-
nie i jednolicie brzmią-
cy chór, który wręcz 
„kipiał” emocjami. 
Warsztaty uwieńczył 
wielki koncert finało-
wy, podczas którego 
uczestnicy zaprezen-
towali przygotowane 
podczas warsztatów 
utwory. 

Udział studentów naszej Uczelni w tym 
niecodziennym wydarzeniu był możliwy 
dzięki sponsoringowi WSG. W warszta-
tach wzięły udział: Dominika Hoffmann 
(TiR IIIr), Anna Kuglarz (Soc IIr), Marta 
Kozłowska (Soc IIr), Karolina Olchowska 
(AiU IIr), które na co dzień uczestniczą w 
wokalnych warsztatach muzycznej prze-
strzeni rozrywkowej APK pod kierunkiem 
Michała Maciudzińskiego. Niesamowita 
atmosfera radości ze wspólnego śpie-
wania na pewno na długo zostanie w ich 
pamięci.

Michał Maciudziński

AKADEMICKA PRZESTRZEÑ KULTURALNA
  Przestrzeñ Pobudzonej Wyobraźni 
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Kiedy

Bydgoszcz
ma 18 lat
Stare porzekadło mówi: „Cudze mia-
sta chwalmy, swoich się trzymajmy”. 
Zbliżający się okres wakacyjny będzie 
można wykorzystać w sposób bardzo 
twórczy, wcale nie wyjeżdżając dale-
ko. Niewątpliwie przekonają się o tym 
najzdolniejsi licealiści i studenci, któ-
rzy wezmą udział w projekcie Muzeum 
Fotografii WSG oraz Stowarzyszenia 
JUVENKRACJA pn. „Kiedy Bydgoszcz 
ma 18 lat...”.
- Celem akcji jest zaangażowanie mło-
dych fotografów w tworzenie pozytyw-
nego wizerunku bydgoskiej kultury i 
sztuki - mówi Grzegorz Popek, prezes 
Stowarzyszenia. - Głównym zadaniem 
stawianym przez organizatorów jest 
ukazanie przez fotografię świeżego 
spojrzenia na miasto, utrwalenie jego 
piękna i zwrócenie uwagi na istotne 
cechy architektury, przyrody i ludzi za-
mieszkujących Bydgoszcz. Liczymy, że 
zachęcimy młodych twórców do roz-
wijania talentu i poszukiwań poprzez 
warsztaty fotograficzne, spotkania z 
wyjątkowymi artystami, plenery i kon-
kurs fotograficzny. 

Projekt jest przeznaczony dla osób, po-
siadających już konkretne doświadcze-
nie w dziedzinie fotografii i pragnących 
udoskonalić umiejętność posługiwania 
się językiem fotograficznym, inaczej 
mówiąc dla pasjonatów, chcących bar-
dziej profesjonalnie zająć się fotografią, 
startujących w konkursach mogących 
poszczycić się własnym portfolio, a na-
wet publikacją zdjęć.

W Muzeum Fotografii przy Wyższej 
Szkole Gospodarki odbędą się tygo-
dniowe warsztaty fotograficzne dla 
najzdolniejszych młodych fotografów 
wybranych na podstawie ich dotych-
czasowego dorobku. Ten zaawansowa-
ny kurs zostanie wzbogacony o plene-
rową pracę w zespołach twórczych pod 
okiem bydgoskich mistrzów obrazu. 
Najlepsze zdjęcia zostaną pokazane 
mieszkańcom Bydgoszczy na końco-
wej wystawie na Starym Rynku.
Projekt jest początkiem akcji integrowa-
nia młodych twórców na wzór Bydgo-

Wyśpiewać GOSPEL

Autor tekstu w rozmowie z Brianem Fentressem (fot. A. Puza)

Koncert finałowy Warsztatów Gospel (fot. Tim Becker)
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 nasze  
 OCZEKIWANIA
Jaki sens ma dzisiaj oczekiwanie? W 
pędzie naszych czasów coraz mniej 
zauważamy i doceniamy oczekiwa-
nie. Oczekiwanie to czas i wysiłek. 
Czas potrzebny po to, aby świadomie 
przeżyć moment, na który czekamy. 
Wysiłek, bo, żeby świadomie przeży-
wać, potrzeba zaangażowania „całym 
sobą”. 

W religii chrześcijańskiej jest wiele mo-
mentów, w których oczekiwanie stano-
wi ważny czas. Od Narodu Wybranego 
wędrującego wiele lat w trudzie, aby 
dojść do Ziemi Obiecanej, aż po mękę 
i śmierć Jezusa Chrystusa, który obie-
cał, że zmartwychwstanie i powróci. 
Po raz pierwszy w Niedzielę Palmową 
w Sali Koncertowej Akademickiej Prze-
strzeni Kulturalnej miał miejsce koncert 
OCZEKIWANIA, wyrażający wspólne 
oczekiwania na Wielkie Święto Zmar-
twychwstania Pańskiego i również 
oczekiwanie na nasze wewnętrzne 
zmartwychwstanie. To odrzucenie zła 
w każdej postaci i stanięcie w prawdzie 
wobec siebie samego oraz idąca za 
tym zmiana postępowania na lepsze. 
Koncert OCZEKIWANIA był odpowie-
dzią bydgoskiego środowiska aka-
demickiego na apel ks. biskupa Jana 
Tyrawy: „W Niedzielę Palmową akcent 
duchowej łączności z uroczystościami 
Światowych Dni Młodzieży w Rzymie 
niech znajdzie się w każdej wspólnocie 
parafialnej, ze szczególnym zaangażo-
waniem samej młodzieży”.
Zespoły, które swoimi występami 
uświetniły to podwójne świętowanie, 
były: Ox (www.oxband.com) i Duch 

(www.duch.kdm.pl) z Torunia 
oraz Miasto (www.zespolmiasto.
art.pl), Zoo (www.zoo-art.pl) i Po-
sitive Christian Vibrations z Byd-
goszczy. 

Koncert poprowadził o. Marek 
Karczewski CSSp, dzięki któremu 
spotkanie nabrało iście duchowe-
go wymiaru, a przywołane słowa 
Wielkiego Papieża Jana Pawła 
II oraz obecnego Ojca Świętego 
Benedykta XVI wprowadziły wy-
jątkową atmosferę kontemplacji, któ-
ra stała się przeciwwagą do mocnych 
brzmień grających zespołów. Patronat 
nad koncertem objęły magazyn mu-
zyczny „RuaH”(www.ruah.pl) oraz por-
tal internetowy „Klub Dobrej Muzyki” 
(www.kdm.pl). 

Koncert Oczekiwania był pierwszą im-
prezą w nowej sali widowiskowej APK. 
Ku naszemu zaskoczeniu po koncercie 
chwalono bardzo dobrą akustykę sali 
oraz rewelacyjny sprzęt nagłośnienio-
wy, zakupiony w ostatnim czasie przez 
WSG. Wiele osób wyraziło swoje za-
dowolenie z pojawienia się nowej sali 
koncertowej w Bydgoszczy i dopytywa-
ło się o następne koncerty. 

Kalendarz imprez i koncertów w Aka-
demickiej Przestrzeni Kulturalnej zapo-
wiada się bardzo interesująco, a nam 
pozostaje OCZEKIWAĆ na Niedzielę 
Palmową 2008 i najprawdopodobniej I 
edycję Festiwalu OCZEKIWANIA. 

Michał Maciudziński

skiego Towarzystwa Fotograficznego.
Szczegółowych informacji oraz zasad 
uczestnictwa można szukać na stronie 
internetowej Stowarzyszenia JUVEN-
KRACJA www.juvenkracja.pl, lub u or-
ganizatorów. 

Uczelnia współpracuje ze Stowarzy-
szeniem JUVENKRACJA od 2006 
roku, wspierając organizacyjnie projek-
ty stowarzyszenia, jak również udzie-
lając pomocy merytorycznej. Wspólne 
działania rozpoczęły się we wrześniu 
2006 roku udziałem w Warsztatach 
Więziennych w Potulicach, podczas 
których młodzi fotograficy z JUVEN-
KRACJI wspólnie z więźniami fotogra-
fowali okolicę. Plonem była wystawa, 
prezentowana w Potulicach i później w 
Muzeum Fotografii w ramach Wystawy
Twórczości Więziennej.
 
Od lutego br. w Muzeum Fotografii or-
ganizowane są co miesiąc spotkania 
pn. „Negatywne Wtorki”, na których 
prezentowane i omawiane są zdjęcia 
na ustalony wcześniej temat. W spo-
tkaniach tych uczestniczą również za-
proszeni goście: artyści fotograficy i
sympatycy.
Oprócz projektu „Kiedy Bydgoszcz ma 
18 lat. Bydgoszcz w oczach młodych 
fotografów” w roku 2007 Juvenkracja 
współtworzy przy pomocy WSG nastę-
pujące projekty :

- projekt w zakładzie poprawczym 
w Szubinie „Fotografia Poprawko-
wa”,
- konkurs fotoreporterski „Perły 
Regionu” II edycja,
- projekt aktywizacji sportowej stu-
dentów przez sztuki walki „Wszyst-
kie style dozwolone”,
- Punkt Informacji Młodzieżowej.

Agnieszka Puza
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Rok 2007 upływa w Unii Europej-
skiej pod znakiem obchodów waż-
nych wydarzeń i jubileuszy. Nowy 
rok rozpoczął się włączeniem do 
Wspólnoty dwóch nowych krajów: 
Bułgarii i Rumunii oraz przyjęciem 
przez kolejne państwo wspólnej 
waluty, uważanej jak dotąd za naj-
bardziej widoczny symbol integra-
cji europejskiej. Słowenia, bo o niej 
mowa, w piątą rocznicę wprowa-
dzenia na terenie Unii Europejskiej 
waluty euro, dołączyła jako trzyna-
ste państwo do strefy wspólnego, 
europejskiego pieniądza. 
Rok 2007 to jednak przede wszyst-
kim daty mające wręcz symbolicz-
ny charakter w „europejskim” ka-

lendarzu, wśród których najważniejszą 
jest 50. rocznica uchwalenia Traktatów 
Rzymskich, rozpoczynających proces 
budowy zjednoczonej Europy opartej na 
pokoju, stabilizacji i pomyślności gospo-
darczej zamieszkujących ją obywateli. 
Za początek tej drogi uznaje się datę 25 
marca 1957 roku, kiedy to przywódcy 
sześciu państw: Belgii, Francji, Holandii, 
Luksemburga, RFN i Włoch, złożyli pod-
pisy pod traktatem, stanowiącym nowy 
jakościowo układ w zasadniczy sposób 
odróżniający się od dotychczasowych 
koalicji i paktów pokojowych. Od tej pory 
wśród najważniejszych europejskich ce-
lów znalazło się ustanowienie wspólne-
go rynku i unii gospodarczo-walutowej, 
zapewniającej harmonijny i zrównowa-
żony rozwój ekonomiczny, zagwaranto-
wanie wysokiego poziomu zatrudnienia 
i opieki społecznej, a także spójności i 
solidarności między państwami człon-
kowskimi. Traktat był również projektem 
zapowiadającym zniesienie opłat cel-
nych i ograniczeń ilościowych w han-
dlu wzajemnym, zakładał ustanowienie 
wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki 
handlowej w stosunku do państw trze-
cich, przewidywał zniesienie barier w 
przepływie osób, usług i kapitału między 
krajami członkowskimi oraz zmierzał do 

ustanowienia Wspól-
nej Polityki Rolnej 
i wprowadzenia 
wspólnotowej poli-
tyki transportowej. 
Istotnym uzupełnie-
niem tych zapisów 
było również zało-
żenie podkreślające 
potrzebę zbliżenia 
ustawodawstwa kra-
jów członkowskich 
w stopniu umożli-
wiającym właści-
we funkcjonowanie 
wspólnego rynku, 
połączone z  utwo-
rzeniem Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego. 
W „europejskim” kalendarzu na 2007 
rok ważne znaczenie odgrywa również 
data 7 lutego. Tego dnia przed piętna-
stoma laty podpisany został Traktat z 
Maastricht, powołujący do życia Unię 
Europejską. Dokument ten zakładał ko-
lejne ważne cele, wśród których znalazł 
się swobodny przepływ kapitału, wspól-
na polityka gospodarcza oraz utworze-
nie Europejskiego Banku Centralnego 
(EBC). Jego niewątpliwym osiągnię-
ciem jest fakt, że swoimi priorytetami 
poszerzył zakres działań Unii Europej-
skiej, torując drogę do wspólnej polity-
ki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
współpracy policyjnej i sądowej w spra-
wach karnych. 
2007 rok przypomina także o dwudzie-
stoleciu europejskiego programu Era-
smus, promującego mobilność wśród 
młodych ludzi, wspierającego między-
uczelnianą wymianę i wzajemne uzna-
wanie dyplomów. Dzięki programowi 
wymiany studentów, finansowanemu
przez UE, młodzi ludzie mają możli-
wość podejmowania nauki w innych 
państwach europejskich, poznania innej 
kultury, zdobywania wiedzy i nowych 
doświadczeń oraz pogłębiania znajo-
mości języka obcego. Przez wielu pro-

gram edukacyjny Erasmus uznawany 
jest za fenomen społeczny i kulturalny, 
tworzący nie tylko przestrzeń umożliwia-
jącą promowanie otwartości, tolerancji i 
dialogu międzykulturowego, ale przede 
wszystkim „europejskiego” myślenia 
wśród młodych ludzi. Godne podkreśle-
nia jest również to, że od powstania pro-
gramu w 1987 r. z możliwości studiów 
zagranicznych skorzystało 1,2 miliona 
studentów, a obecnie uczestniczy w nim 
2199 szkół wyższych z 31 krajów. 
 Do obchodów wszystkich tych 
rocznic, mających na celu popularyza-
cję wśród mieszkańców regionu wiedzy 
o Unii Europejskiej czynnie włącza się 
EUROPE DIRECT (ED). Już niedługo 
wraz z Młodzieżowym Parlamentem 
Europejskim ED zamierza zrealizować 
projekt „10 pytań do Europy”, którego 
zasadniczym celem będzie ukazanie 
wątpliwości, jakie towarzyszą młodym 
Europejczykom w jednoczącej się Eu-
ropie. Niewątpliwie dużym wydarzeniem 
będzie również realizacja dofinansowa-
nego przez Komisję Europejską pro-
jektu „Our Message to Europe”, skiero-
wanego do ludzi młodych i osób z nimi 
pracujących, w którym wezmą dodatko-
wo udział przedstawiciele Parlamentu 
Europejskiego i Komisji Europejskiej 
oraz polscy parlamentarzyści. Przedsię-
wzięcie to, organizowane we współpra-
cy z Deutsche Gesellschaft e.V w Ber-
linie, poświęcone zostanie tak ważnym 
kwestiom jak szanse i drogi rozwoju 
młodych ludzi w Unii Europejskiej XXI 
wieku. Oprócz zagadnień związanych 
z możliwościami kontynuowania edu-
kacji, nauki języków, odbywania wolon-
tariatu, praktyk i staży, ważną częścią 
projektu będzie wskazanie ścieżek 
kariery zawodowej ludzi młodych w 
ramach Wspólnoty. Uzupełnieniem ob-
chodów 50-lecia integracji europejskiej 
będzie organizacja przez cały 2007 rok 
spotkań otwartych i lekcji europejskich 
poświęconych historii, funkcjonowaniu 
i przyszłości Unii, których głównym or-
ganizatorem będzie Europe Direct przy 
Wyższej Szkole Gospodarki w Byd-
goszczy. 

Karolina Marchlewska
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Trzy razy   
  „naj…”
Z okazji pierwszego dnia wiosny 
Samorząd Studencki zorganizował 
wybory na 

„naj... belfra WSG”. 

Studenci mieli okazję wyróżnić wy-
kładowców w 3 kategoriach: naj-
lepiej ubrany/a, najsympatyczniej-
szy/a oraz najbardziej zakręcony/a 
(pozytywnie) wykładowca roku.
W pierwszej kategorii wygrali: mgr 
Partycja Kozłowska oraz lek. med. 
Witold Kowalski, w następnej - pierw-
sze miejsce zajęli: mgr Maria Szwarc-
-Gajewska oraz prof. dr Jerzy Ko-
złowski, zaś najbardziej zakręconymi 
okazali się mgr Grażyna Andrzejewska 
i prof. dr Janusz Sewerniak. Dyplo-
my zostały wręczone podczas Święta 
Uczelni. Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy!

Niejednokrotnie zda-
rzyło nam się narzekać 
na to, jak wygląda świat 
wokół nas. Winę najła-
twiej zrzucić na polity-
ka, gdyż to on kieruje, 
w naszym rozumieniu, 
tym światem. Hasła w 
stylu „myśl globalnie, 
działaj lokalnie” wyda-
ją się banalnymi sloga-
nami, a to, że pienią-
dze są najważniejsze, 
jest sprawą oczywistą. 

 Czy tak jest naprawdę? Koło 
socjologiczne „Logos” postanowiło to 
sprawdzić i w ramach „Domeny Dys-
kursu Publicznego” zaprosiło redakcję 
magazynu „Obywatel” na spotkanie 
poświęcone wybranym zagadnieniom 
społeczno-politycznym. Wybór nie był 
przypadkowy. Jest to jedno z nielicz-
nych, istniejących na polskim rynku 
pism niezależnych, podejmujących 
często trudne tematy i pokazujących 
alternatywne rozwiązania. Przede 
wszystkim jednak ten dwumiesięcznik 
tworzą osoby czynnie uczestniczące 
w różnego rodzaju oddolnych inicja-
tywach społecznych. Było to dla nas, 
organizatorów ważne, gdyż chcieliśmy 
poprzez „Konfrontację Obywatelską” 
(nazwa pochodzi od cyklu spotkań z 
szeroką publicznością współorganizo-
wanych przez „Obywatela”) pokazać 
formy i możliwości małych działań, 
które mogą przyczynić się do zaktywi-
zowania społecznego oraz wskazania 
alternatywnych, często lepszych i trud-
niejszych, sposobów życia.
 Przybycie wielu osób, przede 
wszystkim studentów - zarówno z 
WSG jak i innych bydgoskich uczelni 
– oznacza, że wielu ludzi wciąż jest 
chętnych do konfrontacji swoich poglą-
dów z poglądami innych i to na żywo, a 
nie na forum internetowym.
 Spotkanie, które poprowadzili 
Remigiusz Okraska (redaktor naczel-
ny „Obywatela”) oraz Michał Sobczyk 
(zastępca redaktora naczelnego), roz-
poczęło się od pokazu filmu pt. „Na-
karmimy świat”. Obraz ten pokazuje, 
jak wygląda globalny rynek produktów 
spożywczych, dlaczego warzywa i 
owoce sprowadzamy z miejsc odda-
lonych o tysiące kilometrów, a także 
dlaczego tak wiele żywności marnu-
jemy, wyrzucając ją na śmietniki, gdy 
w innych częściach świata panuje po-
wszechny głód. I wreszcie: czy dostęp 
do wody powinien być prawem każde-
go człowieka, czy też wodę traktować 
można jako produkt taki, jak każdy 
inny?

 Po pokazie odbyła się ożywio-
na dyskusja, w której wzięła udział, co 
warte odnotowania, większość uczest-
ników „Konfrontacji”. Pojawiło się 
wiele, czasami sprzecznych ze sobą, 
głosów, dotyczących nie tylko stricte 
tematyki filmu, ale także takich spraw,
jak świadoma konsumpcja czy wpływ 
państwa i organizacji międzynarodo-
wych na gospodarkę.
 Kolejnym filmem pokazanym
podczas popołudnia był „The take”. 
Jest to dokument, przedstawiający sy-
tuację robotników w Argentynie po kry-
zysie ekonomicznym w 2001 roku. Za-
mknięto wtedy tysiące fabryk, lecz 400 
z nich próbowano uratować poprzez 
przejmowanie  ich przez robotników i 
wznawianie produkcji. Większość prób 
zakończyła się sukcesem, kilka z nich 
przedstawiono w filmie.
 Również ta projekcja wywoła-
ła żywą dyskusję. Nie zdążyliśmy już 
pokazać ostatniego z zaplanowanych 
filmów (wszystkie z nich zostały przy-
wiezione przez redaktorów pisma), 
ale chyba nikt z tego powodu nie miał 
żalu, gdyż każda żywa rozmowa jest 
bardziej wartościowa od nawet dobre-
go i pouczającego filmu.
 Teoretycznie „Konfrontacja 
Obywatelska” udała się. Goście z Ło-
dzi, Remigiusz Okraska i Michał Sob-
czyk, bardzo pozytywnie wypowiadali 
się o spotkaniu. Wyrazili też chęć jego 
powtórzenia. Frekwencja dopisała, 
było sporo osób, z różnych środowisk, 
różnych uczelni, o co w pierwszy dzień 
wiosny nie zawsze łatwo. Dlaczego 
więc napisałem „teoretycznie”? Otóż 
tak naprawdę nadrzędnym celem tego 
spotkania było zmuszenie do myślenia 
oraz działania. Działania, które nie-
koniecznie „wyszło” bezpośrednio w 
trakcie dyskusji. Chodzi mi o działanie, 
które jest wynikiem naszego kreatyw-
nego myślenia o tym, aby żyć w zgo-
dzie z tym, co tutaj blisko i tam daleko. 
Bo tak naprawdę zawsze można coś w 
naszym życiu poprawić.

Bartek Grubich

S
T

U
D

E
N

C
K

I
M

 
P

I
Ó

R
E

MKONFRONTACJA 
            OBYWATELSKA

NAJLEPIEJ UBRANA /-Y

NAJSYMPATYCZNIEJSZA /-Y

NAJBARDZIEJ ZAKRĘCONA /-Y

mgr Patrycja
Kozłowska

lek. med. 
Witold Kowalski

mgr Maria 
Szwarc-Gajewska

prof. dr
Jerzy Kozłowski

mgr Grażyna 
Andrzejewska

prof. dr
Janusz Sewerniak



16 17

P
O

R
A

D
N

I
K

 
M

Ł
O

D
E

G
O

 
P

R
Z

E
D

S
I
Ę

B
I
O

R
C

Y
Rzecz będzie nie o edukacji, lecz o na-
szym niezbędnym biurowym przyjacie-
lu, nierozłącznym kompanie projektów 
wykonywanych na uczelni i w pracy. 
Większość czytelników potwierdzi, że 
to poczciwy PC. O wiele mniej osób 
przyzna, że jest posiadaczem w pełni 
legalnego stanowiska komputerowego. 
Dlatego stawiam pytania: jak skonfigu-
rować nasze stanowisko komputerowe, 
jak zareklamować nasze przedsięwzię-
cie za darmo lub prawie bez kosztów? 
Czy można taniej lub za darmo, po-
nadto legalnie w sposób funkcjonalny 
korzystać z ogólnodostępnego opro-
gramowania? Odpowiedź twierdzącą 
postaram się obronić, podając wzorem 
modnych programów telewizyjnych do 
nauki gotowania, przepis do zastoso-
wania tuż po przeczytaniu lektury.

Już w trakcie nauki lub po jej formal-
nym zakończeniu wielu studentów staje 
przed realizacją swoich marzeń o wła-
snym przedsięwzięciu gospodarczym. 
Pomysł to podstawa i zostawiam go 
czytelnikowi. Zajmę się jedynie drob-
nym szczegółem jego realizacji.

SZCZYPTA TEORII
Tworząc bezkosztowe stanowisko 
pracy powinniśmy zainteresować się 
OpenSource,  oprogramowaniem, które 
obecnie można zaliczyć do najszybciej 
i najprężniej rozwijających się typów 
oprogramowania na świecie. Główną 

jego cechą jest odmienny od tradycyjnego, 
„wolny” sposób podejścia do jego tworzenia, 
późniejszej dystrybucji oraz możliwości, jakie 
daje użytkownikowi. W większości przypad-
ków każdy ma prawo do bezpłatnego pobie-
rania go, kopiowania i rozpowszechniania 
dalej .   
Dlaczego? Najlepszym wyjaśnieniem będzie 
przykład pakietu biurowego OpenOffice. Wraz
z jego rozwojem i wzrostem zainteresowania 
jego darmowym wykorzystaniem, pojawiły 
się firmy sprzedające ten pakiet. Z uwagi na
to, że licencja zabrania pobierania opłat za 
sam produkt, firmy zaczęły sprzedawać go,
oferując w cenie pomoc techniczną, pakiety 
aktualizacyjne oraz dodatkowe materiały, ta-
kie jak: drukowany podręcznik, autorskie sza-
blony dokumentów, kliparty itp. Z zarobionych 
pieniędzy firmy te przekazują część swoich
dochodów na wsparcie dalszego rozwoju pro-
jektu. Dzięki temu środowisko OpenSource 
ma środki, by dalej rozwijać oprogramowanie, 
a sprzedawca jest pewny, że będą powstawa-
ły nowe wersje oprogramowania, które będzie 
mógł sprzedawać. Chętni mogą pobrać za-
zwyczaj takie oprogramowanie za darmo ze 
stron internetowych danych projektów. 

SZYBKI START 
Stan początkowy to dostęp do kompute-
ra z łączem internetowym, konto WWW i 
pocztowe: firmowe lub prywatne. Pomijam
wybór sprzętu, proponując zajęcie się opro-
gramowaniem. Podstawowymi składnikami, 
umożliwiającymi pracę przy komputerze na 

wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, są: 
system operacyjny, oprogramowanie biurowe, 
komunikacyjne oraz antywirusowe. Według 
badań Stowarzyszenia Linux Profesjonalny  
najbardziej powszechną dystrybucją systemu 
operacyjnego Linuxa jest jego odmiana Red 
Hat, wymieniana przez prawie jedną czwar-
tą badanych firm. Za nią plasuje się SUSE
i Debian. W przypadku instalacji, polecam 
odszukanie dostępnej najnowszej stabilnej 
wersji przytoczonego środowiska systemo-
wego w Internecie. Większość oprogramowa-
nia ma już od dawna swoje polskojęzyczne 
wersje. Tak jest w przypadku wspomnianego 
wcześniej pakietu OpenOffice, zawierające-
go edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor 
bazy danych, program do tworzenia prezen-
tacji multimedialnych oraz prosty edytor gra-
ficzny. Produkt ten jest dostępny w wersji dla
wielu innych systemów operacyjnych, w tym 
MS Windows i znakomicie zastępuje płatny 
MS Office, zachowując jego funkcjonalność.
Innymi ciekawymi programami do prowadze-
nia sekretariatu mogą się okazać KOffice i
GNOME Office dla systemu z rodziny Linux.
Dostęp do globalnej sieci WWW łączy się z 
koniecznością posiadania dobrego oprogra-
mowania antywirusowego, kontrolującego 
to, co chcemy połączyć z naszym kompute-
rem oraz niezawodne przeglądarki poczty 
elektronicznej i stron internetowych. Nasze 
komputery altruistycznie ochronią: Iptables, 
F-Prot, Panda Antivirus for Linux oraz BitDe-
fender Linux Editio. W systemie MS Windows 
tę rolę spełni czeski produkt Avast  do zadań 
niekomercyjnych. Przeglądaniem stron inter-
netowych zajmie się bardzo popularna Opera 
lub Firefox i mniej znane użytkownikom ko-
mercyjnych „Okienek”: Konqueror, Epiphany. 
Pocztę elektroniczną można odczytywać za 
pomocą Mozilli Thunderbird, Evolution, The 
Bat i KMail.

Przydatne może okazać się również opro-
gramowanie, rozszerzające możliwości kom-
putera ze względu na rodzaj zastosowania, 
takie jak: Planner – (zarządzanie projektami), 
Dia, Chart (tworzenie diagramów i wykresów), 
Inkscape, OpenOffice Draw (obróbka grafiki
wektorowej), Gimp, Pixel image editor (obrób-
ka grafiki rastrowej), Xsane (oprogramowanie
współpracujące ze skanerem), Adobe Acro-
bat, Xpdf (przeglądarki plików PDF), Ark, File-
Roller, KArchiver (archwizery plików), Tleenx, 
Kadu GNU Gadu (Gadu Gadu dla Linuxa), 
EKG, Gaim, Skype (komunikatory interneto-
we), HylaFAX, Efax\Efax-GTK (oprogramowa-
nie współpracujące z faxem), Lefthand, Invo-
icer, Faktury, RS-Anakonda (oprogramowanie 
finansowo-księgowe), GOCR (rozpoznawanie
tekstu OCR), Nautilus, Konqueror, Krusader, 
Linux Commander, Tux Commander (mene-
dżery plików), XMMS, Noatun, Rhythmbox, 
Real Media Player, MPlayer, Xine, Banshee, 

Totem (odtwarzacze treści multimedialnych), 
GnomeMeeting (prowadzenie wideo konfe-
rencji), K3B, Gnome Toaster, X-CD-Roast 
(nagrywanie CD i DVD).
ZADANIA SPECJALNE
W przedsięwzięciach komercyjnych, w któ-
rych zachodzi konieczność ochrony danych 
osobowych oraz potrzeba archiwizacji baz 
danych towarów i kontrahentów, powinniśmy 
zastosować metody i narzędzia pozwalające 
w sposób bezpieczny przechowywać newral-
giczne informacje. Do tego celu przydatnymi 
wydają się szyfrowane systemy plików np.: 
Loop-AES i BestCrypt for Linux oraz GnuPG, 
które spełni rolę oprogramowania kryptogra-
ficznego.

COŚ DLA BRANŻY
Konfigurując określone stanowisko pracy, po-
winniśmy dokładnie zaplanować cele, jakim 
musi ono sprostać. System informatyczny, 
sposób przekazywania informacji, nawet w 
najmniejszym zespole, musi być spójny pod 
względem doboru oprogramowania i przyję-
tych standardów. Wpłynie to na zwiększenie 
efektywności i bezpieczeństwa przetwarza-
nych na komputerach danych. Konstrukcja 
systemu, począwszy od prostej wypożyczalni 
sprzętu sportowego i kończąc na przedsię-
biorstwie spedycyjnym czy branży IT, może 
oprzeć się na profesjonalnym systemie infor-
matycznym, który z natury będzie wolnym od 
opłat. Każdy dział przedsiębiorstwa może być 
wyposażony w darmowy pakiet Lefthand, za-
wierający między innymi obsługę faktur, kadry, 
płace, obsługę magazynową czy też analizę 
zakupu i sprzedaży towarów. Oprogramowa-
nie to pozwala na planowanie optymalnego 
wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. 
Aby lepiej zarządzać relacjami z klientem,  
koniecznie należy wdrożyć rozwiązanie  
FreeCRM lub SugarCRM  w wersji OpenSo-
urce, doskonale spolszczone, zaawansowane 
narzędzie do administrowania wszelkimi rela-
cjami związanymi z kontrahentami i klientami.

ONLINE
Aby istnieć, podmiot musi komunikować się z 
innymi. Ostatnie dwadzieścia lat rozwoju elek-
troniki i technik programistycznych spowodo-
wało szybki rozwój nowych środków masowej 
komunikacji. Jednym z jej przejawów jest 
Internet. W „globalnej sieci” publikowane są 
oferty, prezentowane i wystawiane na sprze-
daż usługi oraz towary. Za pomocą Interne-
tu można też dokonać transakcji sprzedaży 
wolnego ładunku i sprawdzić trasę przesyłki. 
Jest to codzienność w polskiej rzeczywistości 
branży Transport, Spedycja i Logistyka.
Jako nowy podmiot powinniśmy szybko zaist-
nieć w medialnym życiu gospodarczym. Po-
mocą okażą się systemy zarządzania treścią 
(CMS). Jest to mechanizm i gotowa witryna 
internetowa, którą dzięki instalowanym modu-
łom można bardzo szybko, bez znajomości 
języków programowania przeistoczyć w witry-
nę reklamującą nowe przedsięwzięcie, sklep 
internetowy, tablicę ogłoszeń, giełdę lub portal 
zrzeszający ludzi o tych samych zaintereso-
waniach. Wartymi polecenia są dwa darmo-
we, całkowicie spolszczone projekty: Joomla  

3, 2..., 1... 
 za darmo!
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Niezależnie od kierunku studiów 
wszyscy studenci WSG uczą się 
przedsiębiorczości i radzenia sobie 
w samodzielnej działalności gospo-
darczej. Dziś jeszcze denerwują się 
mówiąc: po co nam ekonomia? po 
co rachunkowość czy statystyka?, 
nie zdając sobie sprawy z tego, że 
już niedługo będą musieli przekładać 
zdobytą wiedzę teoretyczną na prak-
tykę. Czy będą potrafili? Chcielibyśmy
pomóc im w zrozumieniu, jak ważna 
jest choćby właściwa interpretacja 
ustaw i zarządzeń, dlatego proponu-
jemy mały poradnik przedsiębiorcy.

RÓŻNICE 
  KURSOWE 
– TEMAT NA CZASIE
Coraz większą popularnością cieszą się 
transakcje zawierane z naszymi partnera-
mi z krajów Unii i spoza niej. Jednak poza 
przyjemnością współpracy istnieją rów-
nież obowiązki wynikające bezpośrednio 
z przepływu pomiędzy naszymi krajami 
środków pieniężnych. Codziennością staje 
się wystawianie i przyjmowanie dokumen-
tów, faktur w walucie obcej. W związku z 
powyższym musimy znać również zasady 
ich ewidencjonowania i rozliczania. Dlate-
go przygotowałam małą ściągę dla tych, 
którzy chcieliby być na bieżąco „w tema-
cie” lub zobaczyć, z czym przyjdzie im się 
zmierzyć w przyszłości. W myśl ustawy o 
rachunkowości (ustawa z dnia 29.09.1994 
r. Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zmia-
nami) wszelkie opiewające na walutę obcą 
aktywa i pasywa oraz koszty muszą być 
ujęte w księgach rachunkowych oraz w 
sprawozdaniu finansowym w PLN. Dlatego
mamy obowiązek przeliczyć wartość pozy-
cji wyrażonych w walutach obcych według 
właściwego kursu. Skutkiem zmian kursów 
walut są tzw. różnice kursowe.

CO TO JEST RÓŻNICA KURSOWA?
Jest to różnica pomiędzy kursem waluty 
ogłoszonym przez NBP w dniu zarachowa-
nia kosztu lub przychodu należnego (np. 
wystawienie faktury) a kursem tej samej 
waluty w dniu zapłaty (należności lub zo-
bowiązania). Jeśli różnice kursowe mają 
miejsce, musimy je uwzględnić w kosztach 
lub przychodach. W ten sposób otrzymamy 
różnice dodatnie lub ujemne. Różnice kur-
sowe są liczone zarówno dla potrzeb pra-
wa podatkowego, jak i bilansowego (księ-
gowego). Niestety, z księgowaniem różnic 
kursowych wiąże się pewien problem. 

JAK ZAKSIĘGOWAĆ RÓŻNICE KUR-
SOWE?
W myśl art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o ra-
chunkowości operacje gospodarcze, 

których wartość jest wyrażona w walu-
tach obcych (środki pieniężne, udziały i 
papiery wartościowe) w ciągu roku ob-
rotowego ujmujemy w księgach rachun-
kowych wg kursu kupna lub sprzeda-
ży banku, z którego usług korzystamy. 
Oznacza to, że dany bank odkupuje te 
waluty lub je przechowuje. I tutaj spotyka 
nas niespodzianka. Otóż przepisy prawa 
dewizowego już dawno zniosły obowią-
zek niezwłocznej odsprzedaży bankom 
posiadanych przez firmę walut z tytułu
działalności gospodarczej. Istnieją róż-
ne metody wyliczania różnic kursowych. 
Proponuję zastosowanie jednej z metod 
przewidzianych w ustawie o rachun-
kowości art.34 ust.4.: LIFO, FIFO, cen 
przeciętnych ustalonych na podstawie 
kursów średnich NBP. To, jaką metodę 
będziecie stosować lub jest obecnie sto-
sowana, zależy od kierownika jednostki. 
Wybór określonej metody powoduje, że 
mamy do czynienia z różnymi różnicami 
kursowymi. 
Nieco bardziej sytuacja komplikuje się w 
przypadku prawa podatkowego. Z dniem 
01.01.2007 r. weszły w życie nowelizacje 
ustaw o podatku od osób prawnych i fi-
zycznych. Zgodnie z obowiązującymi od 
tego dnia przepisami przychody i koszty w 
walutach obcych przelicza się na PLN wg 
kursu średniego ogłaszanego przez NBP 
z ostatniego dnia roboczego poprzedza-
jącego dzień uzyskania przychodu, nato-
miast w ustawie o VAT spotykamy zapis, 
iż dniem tym jest dzień wystawienia faktu-
ry. Jeden przepis przeczy drugiemu. I jak 
tu być w zgodzie z przepisami i przede 
wszystkim którymi? Jest tylko jedno wyj-
ście z tej sytuacji. Należy przyzwyczaić 
się do konieczności wyliczania kolejnej 
różnicy kursowej. Tym razem wynikającej 
z braku porozumienia w tej samej kwestii 
trzech ustaw: ustawy o VAT oraz dwóch 
ustaw o podatku dochodowym. 

CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE JESTEM PE-
WIEN SWEGO STANOWISKA?
Przy tak zawiłych przepisach i skompli-
kowanych interpretacjach tychże przepi-
sów, zawsze należy skonfrontować wła-
sne stanowisko ze stanowiskiem urzędu 
skarbowego właściwego dla miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Można to zrobić występując z pisemnym 
zapytaniem do naczelnika urzędu skar-
bowego. Niestety, na odpowiedź z urzę-
du możemy czekać nawet 3 miesiące. 
Uwaga! Interpretacja jest wiążąca tylko 
dla organów podatkowych w „waszym” 
urzędzie skarbowym i stanowi podstawę 
do stosowania wybranej przez was me-
tody. Nie ma ona takiej mocy na terenie 
działalności innego urzędu skarbowego, 
nawet w tym samym mieście. Naczelnik 
każdego urzędu jest zobowiązany udzie-
lić w/w informacji pisemnie na żądanie 
podatnika. 

Barbara Ciszewska-Pertek
konsultacja: Katarzyna Malak

oraz Mambo . Niektóre cechy tych rozwiązań, 
które mogą mieć zastosowanie w biznesie to: 
pełne wsparcie przez bezpłatną bazę danych 
MySQL i PHP, moduł wielopoziomowego lo-
gowania się użytkowników, dynamiczne fo-
rum, galerie zdjęć, ankiety, mechanizm staty-
styk oraz edycja w trybie WYSIWYG . Na te  
i podobne narzędzia nie wydamy ze szczu-
płej kasy ani złotówki, dzięki czemu obniżymy 
koszty wejścia na rynek i staniemy się, być 
może, bardziej konkurencyjni od rywali.

OPENSOURCE KONTRA KOMERCYJNE 
ROZWIĄZANIA
U przeciętnych użytkowników komputerów 
utrwaliło się przekonanie, że strefa wolnego 
od opłat oprogramowania jest niszą na rynku 
usług informatycznych. Należy ten mit obalić. 
W Stanach Zjednoczonych, gdzie Microsoft 
powinien zajmować pozycję monopolistycz-
ną, większość pytanych przedstawicieli firm i
instytucji rządowych, korzystających z dotacji 
na badania, deklaruje korzystanie z rozwią-
zań sieciowych opartych na systemach ope-
racyjnych OpenSource. W Europie opozycyj-
ne stanowisko do programistycznego giganta 
zaowocowało wieloma wdrożeniami w admi-
nistracjach lokalnych. Pionierem w tej dziedzi-
nie są Niemcy, którzy przychylnie odnoszą się 
do wolnego oprogramowania, tworząc struk-
turę urzędów elektronicznych na platformie Li-
nux. Ich wschodni sąsiad pozostaje cały czas 
pod urokiem Microsoftu. Jednym z przejawów 
takiego zachowania Polski jest ochrona kodu 
programu wymaganego do komunikacji z ZUS 
i utrudnianie przez taki proceder przeniesienia 
programu Płatnik z systemu MS Windows na 
inne platformy systemowe. 

KONKLUZJA
Studia mają wyposażyć studenta w bazę teo-
retyczną oraz umiejętności i nawyki, które w 
połączeniu z indywidualnymi predyspozycja-
mi, chęcią doskonalenia i nabytą dociekliwo-
ścią pozwolą już absolwentowi na zdobycie 
ciekawej i dobrze płatnej pracy lub rozwinię-
cie własnych zainteresowań w samodzielnym 
przedsięwzięciu. Dlatego już podczas studiów 
niezbędne jest poznawanie narzędzi ułatwia-
jących osiągnięcie tego celu.

   Paweł Tura

1/  Mariusz Trojański, Słownik informatyki stosowa-
nej, Warszawa 2007, s.334

2/  http://www.openoffice.pl
3/  Tomasz Zydorowicz, Microsoft DOS, 
 Warszawa 1993, s.60
4/  Linux i Open Source w biznesie, 
 Warszawa 2006
5/  http://www.avast.com
6/  ERP (Enterprise Resource Planning) - oprogra-

mowanie służące do planowania optymalnego 
wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.

7/  http://www.sugaropensource.org/
8/  http://www.joomla.pl
9/  http://www.mambopl.com
10/  „What you see is what you get” – to, co 

widzisz jest tym, co otrzymujesz – interfejs do 
przetwarzania tekstów i grafiki, w którym wygląd
dokumentu wyświetlanego na ekranie monitora 
jest zbliżony do wydruku dokumentu.
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O SOBIE

Cała przygoda zaczęła się wiosną 2006 
roku, kiedy w WSG pojawiły się ogło-
szenia o miejscach na rocznym kursie 
języka angielskiego w Perth College w 
Szkocji. Decyzja była natychmiastowa, 
zostało tylko złożenie podania i prze-
brnięcie przez komisję rekrutacyjną. Wa-
runkiem zakwalifikowania się na wyjazd 
była dobra średnia ocen i zaangażowa-
nie w działalność studencką lub nauko-
wą na Uczelni. Ponieważ raczej w tym 
drugim miałem spore osiągnięcia, udało 
mi się zdobyć miejsce. Obecnie jestem 
studentem drugiego roku magisterskich 
studiów uzupełniających. Na ten rok 
otrzymałem zgodę dziekana na indywi-
dualną organizację studiów, dzięki cze-
mu uniknąłem urlopu dziekańskiego. W 
Perth jestem od 3 września 2006 roku, 
do Polski przyjeżdżam w okresie sesji 
egzaminacyjnej. Po konsultacji z wykła-
dowcami, zaliczam semestr indywidu-
alnym trybem, co pozwala mi na jedno-
czesną naukę angielskiego w Szkocji i 
skończenie studiów wraz z kolegami z 
roku.

PERTH COLLEGE 
– KURS JĘZYKOWY

Perth to 43-tysięczne miasto położone 
nad rzeką Tay, oddalone o 45 mil na 

północ od Edynburga. Przed wiekami 
było ono stolicą Szkocji. 9 maja 1998 r. 
władze samorządowe szkockiego Perth 
i Bydgoszczy podpisały umowę o part-
nerskiej współpracy. Kilka miesięcy póź-
niej w Perth powstało stowarzyszenie 
Friends of Bydgoszcz. Wydarzenie to 
było efektem wieloletnich starań o na-
wiązanie współpracy naszych miast. Tu 
właśnie znajduje się uczelnia, która ofe-
ruje kurs języka angielskiego.
Kurs zaczyna się na początku września, 
a kończy 15 czerwca następnego roku. 
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do 
piątku 20 godzin tygodniowo. Przerwa 
świąteczna trwa od 15 grudnia do 8 stycz-
nia, na święta wielkanocne przewidziany 
jest tydzień wolnego od zajęć. Lekcje 
prowadzone są w grupach maksymal-
nie 20-osobowych. Stosowane są różne 
metody nauczania. Codzienne rozmowy 
w języku angielskim pozwalają na szyb-
kie jego doskonalenie, nie brakuje rów-
nież typowych ćwiczeń gramatycznych i 
zadań przygotowujących 
nas do egzaminów. Kurs 
jest bezpłatny, studentowi 
zostaje pokrycie kosztów 
przelotu, ubezpieczenia, 
zakwaterowania i wyży-
wienia. College oferu-
je pomoc w znalezieniu 
zakwaterowania i pracy 
pozwalającej na pokrycie 
kosztów pobytu. Ponie-
waż za naukę płaci Unia 
Europejska, wymagana 
jest od nas obecność na 
zajęciach. Nie ma nato-
miast żadnych problemów 
w uzyskaniu zwolnienia 

np. na kilkudniowy po-
wrót do domu. Wszystko 
musi jednak odbywać się 
w porozumieniu z Colle-
gem. 
W trakcie kursu organi-
zowane są wycieczki, 
umożliwiające bliższe 
poznanie specyficznej 
kultury i atmosfery tego 
kraju. Na początku kwiet-
nia odbyliśmy 3-dniową 
podróż na Isle of Skye, 
wyspę często nazywaną 
najpiękniejszym zakąt-
kiem Szkocji. Nie brakuje 
również jednodniowych 
wycieczek do historycz-

nych zamków, destylarni whisky oraz 
wyjazdów na kręgielnię. 
Kolejną zaletą kursu jest możliwość na-
wiązywania nowych znajomości, spotka-
nia studentów z całego świata, których 

łączy wspólny cel - nauka angielskiego. 
Najliczniejsza grupę stanowią Hiszpa-
nie, następnie Polacy, Czesi, Chińczy-
cy. Poznałem też paru kolegów z Arabii 
Saudyjskiej, Kuwejtu, Peru i Argentyny. 
Wszystko to sprawia, że pobyt tutaj jest 
świetną życiową przygodą. 
Kurs podzielony jest na 4 poziomy (Be-
ginner, Elementary, Intermediate, Ad-
vanced). Zakwalifikowanie do jednego 
z nich zależy od wyników testu przepro-
wadzonego na początku kursu. Jeśli stu-
dent robi duże postępy w nauce języka, 
nauczyciele decydują o przeniesieniu 
na wyższy poziom. Ponieważ nie ma 
żadnych obowiązkowych egzaminów, 
nauka jest przyjemna i bezstresowa. 
Każdy uczestnik kursu może dodatko-
wo zdobyć certyfikat (PET, FCE, CAE, 
CPE). Do egzaminu można podejść w 
trzech terminach – marcu, czerwcu lub 
grudniu. Sami decydujemy, czy chcemy 
taki egzamin zdać.
To, jak zaowocuje nasz pobyt tutaj, za-
leży tylko od nas, od własnej motywacji. 
O tym, jak bardzo ważna jest znajomość 
języków obcych na rynku pracy, nie trze-
ba nikogo przekonywać, dlatego zachę-
cam do wzięcia udziału w kolejnych edy-
cjach kursu. 

ZAKWATEROWANIE

Przed przyjazdem do Szkocji mamy do 
wyboru zamieszkanie z host family, lub 
szukanie lokum na własną rękę, co przy 
odrobinie szczęścia udaje się i jest tań-
sze. Host family polega na zamieszka-
niu w domu szkockiej rodziny. Pozwala 
to na ciągły kontakt z językiem. Co praw-
da Szkoci mówią z innym akcentem, ale 
nie ma problemów z porozumiewaniem 
się. Cena za zakwaterowanie wynosi 
£63 tygodniowo lub £95 z częściowym 
wyżywieniem. Często jednak studenci 
decydują się na wynajem samodziel-
nego mieszkania lub pokoju. Tak było i 
w moim wypadku. Z pomocą koleżanki 
wynająłem pokój w centrum miasta. Za 
£175 miesięcznie dzielę dwupokojowe 
mieszkanie, salon, kuchnię i łazienkę 
z moim szkockim kolegą. Dzięki niemu 
łatwiej było mi się tu zaaklimatyzować. 
Od początku on i jego rodzina pomagali 
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mi. Opinie o miejscowej ludności są po-
dzielone, ja przekonałem się, że Szkoci 
są bardzo mili i przyjaźni, a ich skąpstwo 
jest mitem. 

PRACA

Jako studenci z krajów członkowskich 
Unii Europejskiej możemy podjąć legal-
ną pracę. Do tego potrzebne jest konto 
w banku i ubezpieczenie. Jeżeli planu-
jemy zostać dłużej, warto się też zare-
jestrować (Work Registration Schame), 
co kosztuje £70. We wszystkich tych 
sprawach pomaga College. Ze znale-
zieniem pracy nie ma większych proble-
mów. Stawka główna dla pracowników w 
wieku powyżej 22 lat wynosi £5.35, dla 
osób w wieku 18-21 lat - £4.45, a staw-
ka wstępna dla osób w wieku 16-17 lat 
- £3.30. Studenci najczęściej pracują w 
pubach, restauracjach i sklepach. Zakła-
dając, że jesteśmy osobami dorosłymi i 
pracujemy średnio 20 godzin tygodnio-
wo, to w zupełności zarabiamy na swoje 
utrzymanie. W znalezieniu pracy znacz-
nie pomagają zdobyte już umiejętności, 
kursy, certyfikaty lub referencje. Warto
pamiętać, aby takie dokumenty, przetłu-
maczone na język angielski, zabrać ze 
sobą. Praca ma nie tylko walor zarobko-
wy, jest to świetny sposób doskonalenia 
języka, zdobywania doświadczenia i na-
wiązywania nowych znajomości.
Od lutego pracuję jako kelner w Murry-
shall House hotel & golf courses. Jest 
to czterogwiazdkowy hotel oddalony od 
Perth o 5 mil (Scone). Po skończeniu 
studiów planuję wrócić do pracy w tym 
hotelu na pełny etat, przynajmniej na kil-
ka miesięcy.
Podsumowując, chciałbym zachęcić was 
do udziału w podobnych programach. 
Studiowanie za granicą pomoże wam w 
karierze, będzie też fascynującą i nieza-
pomnianą przygodą.

Leszek Krawczyk

Współczesny rynek pracy wyma-
ga, oprócz wszechstronnej wiedzy i 
umiejętności, także znajomości języ-
ków obcych.  Dając szansę na dobry 
start zawodowy, pracodawcy coraz 
częściej poszukują osób, których atu-
tem jest znajomość specjalistycznego 
języka obcego w zakresie określonej 
branży. Potrzebna jest ona także do 
wspierania procesu utrzymywania 
pracy i awansu zawodowego w miej-
scu pracy, gdzie ma się do czynienia 
z klientem lub pracodawcą angloję-
zycznym.

Nauczanie języka obcego w biznesie 
ukierunkowane jest na zagadnienia 
związane z działalnością zawodową 
w nowoczesnej firmie, profesjonalne
słownictwo i umiejętności językowe 
niezbędne w międzynarodowych kon-
taktach gospodarczych. Tematyka 
tych zagadnień różnicuje się w za-
leżności od stopnia zaawansowania 
znajomości języka obcego i może dla 
przykładu obejmować:

- obsługę biura czy sekretariatu,
- kontakty z klientami i dostawcami,
- sporządzanie i realizację ofert  

i zamówień,
- promocję i sprzedaż towarów  

i usług,
- transakcje,
- zebrania i narady,
- negocjacje,
- sporządzanie umów i kontraktów,
- zwyczaje obowiązujące w świato-

wym biznesie.

Tym z Państwa, którzy swoje pierw-
sze szlify językowe mają już za sobą, 
proponuję zapoznanie się z krótkim 
tekstem poniżej i wykonanie ćwiczeń.

LONDON 
- BUSINESS ETIQUETTE TIPS

• London is a multicultural city. It is 
worth finding out where your con-
tact is from. You are quite as likely 
to be dealing with an Indian or an Au-
stralian as you are with a born-and-bred 
Londoner. 
• Business cards are typically exchanged 
at the end of a meeting. But it is not unu-
sual for a Brit to forget about them entire-
ly. If your contact fumbles around for his 
or her card, or fails to produce one, don’t 
take it personally.
• The British tend to be punctual, and 
meetings generally follow the Anglo-
-Saxon norm, with brief chit-chat swiftly 
followed by a focused, action-oriented 
discussion.
• E-mails perfectly suit the famous British 
reserve. In general, they are promptly re-
sponded to and are often the preferred 
method of communication, at least at the 
outset. As a relationship strengthens, 
and certainly if complex negotiations are 
involved, expect face-to-face meetings 
and telephone conversations. 
• A business lunch can just as easily 
mean a quick sandwich and coffee as a 
slap-up meal in a smart restaurant. Bre-
akfast meetings are rare. Most Brits sub-
scribe to Oscar Wilde’s claim that “only 
dull people are interesting at breakfast.”
If you want to find out more go to :
   www.economist.com/cities
 
Zachęcam też do odwiedzenia stron interneto-
wych:
   www.ang.pl
   www.intelligent-business.org
   www.market-leader.net
   www.economist.com

Opracowała: Jolanta Zygnerska

LIFE is wonderful.
PEOPLE are terrific.
BUSINESS is great.

A. Read the text and match the word with its explanation.

1. born-and-bred  a.  to move hands awkwardly in search of something
2. fumble around  b.  friendly, informal talk
3. a chit-chat  c.  beginning
4. brief   d.  immediately, without delay
5. outset   e.  elegant
6. promptly  f.  by birth and upbringing
7. slap-up   g.  short

B. Are these statements true or false?

1. Meeting people of different nationalities is quite common in London.
2. The British do not exchange business cards.
3. Brits are likely to be punctual.
4. The British maintain face-to face business contacts from the start.
5. Breakfast meetings are most often for business dealings in Britain. K
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REGATY Z KSIĘCIEM 
        NA CZELE
Z brązowym medalem powróciła do Polski 
nasza wioślarska „czwórka”, która repre-
zentowała Wyższą Szkołę Gospodarki w 
prestiżowych regatach Księcia Alberta II w 
Monaco.
Studenci: Rafał Dziekoński, Karol Sło-
ma, Marcin Sarnowski i Michał Wiliński 
oraz sternik Daniel Trojanowski zgodnie 

twierdzą, że wyjazd ten jest przygodą ich 
życia. Po raz pierwszy startowali w mor-
skich regatach. Ogromne fale, silny wiatr 
i specjalnie przystosowane do ścigania 
po morzu łodzie były dla nich nie lada wy-
zwaniem. Jednak wioślarze nie zawiedli i 
ostatecznie zajęli trzecie miejsce na 38 
osad startujących w biegu na dystansie  
10 km. Polska ekipa pokonała przeciwni-
ków m.in. z Francji, Monako, Stanów Zjed-
noczonych, Rosji i Brazylii. Lepsi okazali się 
tylko Włosi (dwie osady), którzy wyprzedzili 
nas kolejno o 42 sekundy i 1 min 38 sek. 
Nie można jednak mówić o porażce. Zwy-
cięskie ekipy na co dzień trenują na morzu, 
podczas gdy dla nas było to pierwsze ze-
tknięcie się z tego typu imprezą.
Reprezentacja Polski spotkała się z cie-
płym przyjęciem organizatorów. Podczas 
rozdania nagród książę Albert osobiście 
podziękował za przybycie z tak odległego 
kraju. Ku zaskoczeniu wszystkich zrobił to 
w naszym ojczystym języku. 
Mamy nadzieję, że to nie koniec przygody 
z wioślarstwem morskim, gdyż dostrzeżony 
profesjonalizm naszej reprezentacji i duże 
wrażenie, jakie zrobiliśmy na Monakijczy-

kach, zaowocowały kolejnym zaprosze-
niem na wspólne regaty. Tym razem są to 
Mistrzostwa Świata w regatach morskich, 
które odbędą się w październiku we fran-
cuskim Cannes, na Lazurowym Wybrzeżu. 
Nasza ekipa liczy na wzięcie w nich udziału 
i, może tym razem, na powrót do kraju ze 
złotym medalem. 

Paulina Tereszkiewicz

 ZAPRASZAMY 
             NA OBOZY! 
Wielkimi krokami zbliża się czas wakacji 
i jak zwykle będzie to dla Studium WF i 
Sportu okres wzmożonej pracy, związanej 
z przeprowadzeniem letnich programo-
wych obozów sportowo-rekreacyjnych. 
W tym roku przygotowana została dla 
studentów oferta pobytu nad morzem, 
którego brakowało trochę w poprzednich 
latach. Obóz ten (3 turnusy) odbędzie się 
w Dąbkach, położonych na mierzei mię-
dzy Bałtykiem a jeziorem Bukowo. Urok 
tej miejscowości przyciąga co roku tysią-
ce turystów. W programie obozu znaj-
dą się m.in. zajęcia z gier zespołowych, 
łucznictwa, strzelectwa, kajakarstwa, 
a dla chętnych windsurfingu. Ośrodek
Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Patria” w 
Tleniu będzie drugim miejscem obozów. 
Wieś kociewska położona nad sztucz-
nym Jeziorem Tleńskim i rzeką Wdą w 
centrum Borów Tucholskich wyróżnia 
się swoistym mikroklimatem. Studenci 
będą mogli uczestniczyć w zajęciach gier 
zespołowych, terenoznawstwa, rajdów 
pieszych i rowerowych, spływów kajako-
wych, ratownictwa wodnego, łucznictwa 
oraz strzelectwa.
  Sz.N.

NASZE S IATKARKI  W F INALE !
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy była organizatorem przeprowadzonych w HSW „Łuczniczka” eliminacji strefy A 
(województwa: kujawsko–pomorskie, zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie) XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyż-
szych w siatkówce kobiet. Zawody odbywały się w dniach 2 i 3 kwietnia br. Do Bydgoszczy zaproszonych zostało dziewięć 
najlepszych drużyn rangi wojewódzkiej. WSG została dopuszczona do rozgrywek jako organizator turnieju. Zespoły  podzie-
lono na dwie grupy (4 + 3), z których po dwa najlepsze awansowały do finału Mistrzostw.
W grupie A dominowały studiujące na Garbarach siatkarki Centrostalu. Bez problemu wygrały wszystkie trzy spotkania nie 
tracąc seta. Drugie miejsce wywalczyła ekipa Akademii Morskiej w Gdyni i ona również może przygotowywać się do roz-
grywek finałowych, w których wystąpi aż szesnaście zespołów z całej Polski. Trzecie, prestiżowe już tylko miejsce w grupie
A zajęły zawodniczki Politechniki Gdańskiej. W grupie B zdecy-

dowanie wygrały siatkarki Uniwersytetu Szczecińskiego, przed ekipą 
AWFiS Gdańsk i Uniwersytetu Gdańskiego. 
Zdecydowanie w turnieju tym zabrakło starcia między zwycięskimi 
zespołami obu grup – Uniwersytetem Szczecińskim a Wyższą Szkołą 
Gospodarki w Bydgoszczy. Reprezentowany przez nie poziom spor-
towy zapewniłby wszystkim zgromadzonym dużą dawkę emocji. Po-
czekamy zatem do finałów XXIV MPSzW w siatkówce kobiet, które
mają odbyć się w maju w Szczecinie.
W eliminacjach WSG reprezentowały: Ewa Kowalkowska, Aleksandra 
Liniarska, Katarzyna Wysocka, Monika Naczk, Justyna Łunkiewicz, 
Karolina Ciaszkiewicz, Alicja Leszkowska, Katarzyna Barańska oraz 
Daria Słomczewska. Głównymi organizatorami zawodów byli: Szy-
mon Nowicki i Maciej Pawlak.

Szymon Nowicki
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KALENDARIUM
„Jej portet i pory roku”
17 lutego 2007

W Muzeum Fotografii przy Akademickiej 
Przestrzeni Kulturalnej WSG można było 
oglądać wystawę fotografii Danuty Szulc 
pod wspólnym tytułem „Jej portret i pory 
roku”. - Przewodnim tematem zdjęć są 
kobiety, ponieważ one najbardziej koja-
rzą mi się z przyjaźnią – mówi artystka. 
- Intrygują mnie relacje między nimi, to, 
jak są sobie potrzebne. Są chwile, które 
mogłyby trwać wiecznie. Poprzez zapi-
sanie ich na „kliszy” zatrzymujemy czas,  
przywołujemy zapach lata, szelest liści, 
zachwyt, przeżywamy je jeszcze raz. 
Danuta Szulc, rodowita bydgoszczan-
ka, przyznaje, że jej ulubioną formą jest 
czarno-biała fotografia, dająca wolność 
i pozwalająca wypowiadać się w najwy-
godniejszej formie. 

Polsko-ukraińskie warsztaty w Ełku
18 lutego 2007

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w 
Ełku, współorganizator projektu wchodzą-
cego w program „Wschód-Wschód” re-
alizowanego przez Fundację im. Stefana 
Batorego, gościł 15-osobową delegację 
przedstawicieli młodzieżowych stowarzy-
szeń z Ukrainy. W programie pobytu zna-
lazły się m.in. prezentacje Manufaktury 
Aktywności Młodych (MAM), dyskusja na 
temat „Młodzi czasu przemian: Ukraina - 
Polska” oraz prezentacja działalności WSG.

Inauguracja roku akademickiego 
w Inowrocławiu
20 lutego 2007

Wykładem prof. dr inż. arch. Romany 
Przybyszewskiej-Gudelis pn. „Radość ży-

cia w jesieni życia a świat współczesny” 
rozpoczął się rok akademicki dla słucha-
czy działającego przy WSG Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Inowrocławiu. Pro-
gram przewiduje dwuletni cykl wykładów 
pt. „Problemy współczesnej cywilizacji”, 
składający się z 32 spotkań poświęco-
nych różnym dziedzinom wiedzy, zaję-
cia dodatkowe (sekcje zainteresowań, 
zespoły artystyczne), lektoraty języków 
obcych, spotkania okolicznościowe, wy-
cieczki. W pierwszym semestrze plano-
wane jest ponadto uruchomienie zajęć 
językowych, kursu masażu relaksacyj-
nego, tańca towarzyskiego oraz warsz-
tatów  „Komputerowe ABC”. Partnerami 
UTW są: Prezydent Miasta Inowrocławia, 
Inowrocławski Dom Kultury, Państwowa 
Szkoła Muzyczna w Inowrocławiu, Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Seniora z sie-
dzibą w Bydgoszczy.

Francja w kulturze
22 lutego 2007

Prof. dr Zbigniew Preisner wygłosił wy-
kład otwarty pod tytułem „Rola Francji 
w kulturze europejskiej”. Było to kolejne 
spotkanie z serii konwersatoriów „Społe-
czeństwo- Gospodarka- Kultura”, organi-
zowanych przez Wydział Społeczno-Eko-
nomiczny WSG.

„Ciekawostki rynków turystycznych Polski 
i świata”
28 lutego 2007

Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego In-
stytutu Turystyki Hotelarstwa i Gastrono-
mii WSG zorganizował konkurs, którego 
zadaniem było wykazanie się nie tylko 
wiedzą, ale również refleksem w udzie-
laniu szybkich odpowiedzi na pytania 
związane z rynkami turystycznymi w kraju 
i na świecie. W konkursie brały udział 3-
-osobowe zespoły reprezentujące szkoły 
ponadgimnazjalne. 

Regaty w wioślarstwie morskim
4 marca 2007

W Monaco odbyły się zawody wioślarskie 
Księcia Alberta II z udziałem 38 osad z 
całego świata. 
Szerzej str. 24

Współpraca z Czechami
5 marca 2007

Gościem WSG byli: rektor, prorektor ds. 
współpracy międzynarodowej oraz dzie-
kan Wydziału Ekonomicznego Vysokiej 
školy polytechnickiej Jihlava (Czechy). 
Podczas rozmów ustalono, że współpra-
ca między uczelniami obejmie: uczest-
nictwo w konferencjach organizowanych 
przez obie uczelnie, organizację wspól-
nych projektów badawczych i warsztatów, 
wymianę studentów w ramach praktyk 
zawodowych, tworzenie wspólnych pod-
ręczników akademickich oraz wymianę 

doświadczeń w dziedzinie e-learning i 
distance-learning. Wizyta gości z Jihla-
vy była również okazją do podpisania 
umowy bilateralnej w ramach programu 
SOCRATES-Erasmus, przewidującej w 
najbliższych latach wymianę studentów 
oraz nauczycieli akademickich z kierun-
ków „turystyka i rekreacja”, „informatyka 
i ekonometria” oraz „ekonomia”.

WSG na ITB w Berlinie
7-11 marca 2007

Po raz szósty studenci oraz wykładowcy 
WSG gościli na największej, międzynaro-
dowej giełdzie turystycznej ITB w Berlinie. 
WSG była jedyną polską uczelnią obecną 
w pawilonie nauki, prezentującą swoją 
działalność obok szkół wyższych z Nie-
miec, Holandii, Austrii, Finlandii i Włoch. 
W tym roku do Berlina zjechało ponad 10 
000 wystawców z 181 krajów. Przedsta-
wiciele uczelni podjęli rozmowy z licznymi 
uczelniami i hotelami, w których studenci 
mogą odbywać praktyki. 

Ojciec Jan Góra na naszej Uczelni
13 marca 2007

W WSG odbyło się spotkanie z ojcem Ja-
nem Górą, dominikaninem z Poznania, 
znanym w całym kraju duszpasterzem, 
pomysłodawcą i organizatorem corocz-
nych spotkań młodzieży na Lednicy, ani-
matorem ośrodka duszpasterstwa akade-
mickiego w Jamnej, a także nieformalnym 
kapelanem wielu nawróconych muzyków 
rockowych. 

„Studium natury – obrazy z wyobraźni”
14 marca 2007 

W Galerii nad Brdą z wystawą swego 
malarstwa gościł Stanisław Stasiulewicz, 
absolwent krakowskiej ASP, od lat two-
rzący i działający w środowisku artystycz-
nym Bydgoszczy. Wystawa o charakterze 
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retrospektywnym, będąca prezentacją 
najważniejszych prac artysty, pozwoliła 
prześledzić ewolucję od abstrakcji ekspre-
syjnej do geometrii. W 1994 r. Stanisław 
Stasiulewicz przebywał na stypendium 
Fundacji Pollock - Krasner w Nowym Jor-
ku, gdzie – jak sam mówi - intensywność 
i dynamizm rozwoju tradycji i świadomo-
ści abstrakcji, zaowocowały jako szeroko 
określana „Szkoła Nowojorska”. Prace ar-
tysty znajdują się w Muzeum Okręgowym 
im. L. Wyczółkowskiego oraz w zbiorach 
prywatnych.

Dzień Otwarty WSG 
15 marca 2007

W ramach Dnia Otwartego WSG odbyły 
się wykłady i pokazy dla przyszłych kan-
dydatów na studia. Miało miejsce także 
rozstrzygnięcie konkursu „Ciekawostki 
rynków turystycznych Polski i świata” oraz 
zakończenie II edycji konkursu „Młody In-
westor Giełdowy”. 

BYDGOSKIE TARGI PRACY 
OFFerty 2007
15 marca 2007

Uczelniane Biuro Karier zorganizowało 
Targi Pracy - OFFerty 2007, adresowane 
do poszukujących ciekawej pracy oraz 
praktyk. Odbyły się także imprezy towa-
rzyszące m.in. Akademia Planowania Ka-
riery oraz zakończenie pierwszej i rozpo-
częcie następnej edycji konkursu „Gram 
na giełdzie”. Honorowy patronat nad Tar-
gami sprawował Konstanty Dombrowicz, 
prezydent Bydgoszczy.

Bonjour kariero!
16-17 marca 2007

Studenci WSG przygotowujący się do 
odbywanych na naszej Uczelni studiów 
Master Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie 

oraz ich koledzy z Master 1 i 2 odwiedzili 
odbywające się w Warszawie Francuskie 
Dni Kariery. Impreza zorganizowana zo-
stała przez Ambasadę Francji w Polsce, 
Francuską Izbę Przemysłowo-Handlo-
wą w Polsce, Uniwersytet Warszawski 
z udziałem przedstawicieli znanych firm
francuskich: Auchan, ELEA, BNP Pari-
bas, Bouygues Immobilier, Buffalo Grill, 
Club Méditerranée, Decathlon, Louvre 
Hôtels, Maison de la France itp., którzy 
prezentowali swoje oferty pracy zarówno 
w Polsce, jak i we Francji. Dni Francuskie 
były także okazją do dyskusji na temat 
uwarunkowań francuskiego rynku pracy, 
powiązania szkolnictwa z gospodarką 
oraz możliwości studiowania i odbywania 
praktyk we Francji.

Konfrontacja Obywatelska
21 marca 2007

Z inicjatywy Koła Naukowego Socjolo-
gów „Logos” i redakcji pisma „Obywatel” 
odbyło się połączone z projekcją filmów
spotkanie dyskusyjne na temat istotnych 
spraw społeczno-politycznych, takich jak: 
konsumpcjonizm, globalizacja, ekologia. 
Szerzej str. 15

Jedna Europa - wiele kultur
23 marca 2007

W cyklu wykładów otwartych „Społeczeń-
stwo-Gospodarka-Kultura” organizowa-
nych przez Wydział Społeczno-Ekono-
miczny przy WSG odbył się wykład prof. 
dr. hab. Andrzeja Szahaja, dyrektora 
Instytutu Filozofii UMK na temat „Tożsa-
mość europejska a wielokulturowość”.

Znaki tożsamości Kresów Wschodnich
24 marca 2007

W Muzeum Fotografii WSG otwarta zo-
stała wystawa fotografii Witolda Jurkie-
wicza, poświęcona polsko-białorusko-
-litewskiemu pograniczu. Prezentowane 
na wystawie zdjęcia ukazują nie tylko 
historię krainy od Bugu, Niemna po Pry-
peć, ale również jej współczesne obli-
cze. Autor prac, absolwent łódzkiej ASP, 
prezes zarządu okręgu toruńsko-bydgo-
skiego Związku Polskich Artystów Foto-
grafików, zajmuje się fotografią kreacyj-
ną, społeczną i pejzażową. - Fotografia
jest dla mnie sposobem na życie - mówi. 
- To, co pokazuję, stanowi wynik mojego 
stosunku do świata i tego, kim jestem. 
Od dość dawna uprawiam tak zwaną 

fotografię socjologiczną. Kiedyś wierzy-
łem w moc sprawczą tego typu działa-
nia. Obecnie moje nastawienie do niej 
stało się bardziej refleksyjne, podobnie
jak w stosunku do rzeczywistości, w któ-
rej żyjemy.

Prawa człowieka w mediach
25 marca 2007

Amnesty International, Domena Dyskur-
su Publicznego WSG i Koło Naukowe 
Socjologów „Logos” zaprosili studentów 
na warsztaty pt. „Prawa człowieka w me-
diach”. Na warsztaty składają się trzy spo-
tkania, prowadzone przez szkoleniowców 
Amnesty International.

Medal Europejski dla WSG
26 marca 2007

Nasza Uczelnia została uhonorowa-
na Medalem Europejskim, przyznanym 
przez Urząd Komitetu Integracji Europej-
skiej oraz Business Centre Club za usługi 
edukacyjne, szkoleniowe, promujące roz-
wój kapitału ludzkiego. Medal Europejski, 
jako niekomercyjne, ogólnopolskie przed-
sięwzięcie, przyznawany jest w dwóch 
kategoriach: wyroby i usługi spełniające 
standardy europejskie.

Krewniacy
26 marca 2007

Ogólnopolska akcja krwiodawstwa odbyła 
się również na naszej Uczelni. Do odda-
nia krwi mogli zgłaszać się studenci, wy-
kładowcy oraz pracownicy. Akcja cieszyła 
się ogromnym powodzeniem, nie tylko ze 
względu na słodkości, jakie otrzymywał 
każdy dawca. W organizacji przedsię-
wzięcia obok portalu www.krewniacy.pl, 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wziął 
udział Samorząd Studencki WSG.

Kurt Scheller oceniał prace studentów
29 marca 2007

W WSG gościł Kurt Scheller, słynny Mistrz 
Kuchni, który wraz z Adamem Chrząstow-
skim przeprowadził połączony z wykła-
dem pokaz kulinarny, a przede wszystkim 
stanął na czele jury konkursu na najpięk-
niejszy stół wielkanocny, zorganizowane-
go przez Instytut Turystyki, Hotelarstwa i 
Gastronomii. Szerzej str. 11
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Kolorowe Alternatywy
29 marca 2007

Akademicka Przestrzeń Kulturalna była 
organizatorem spotkania z cyklu: pm. ART 
Kolorowe Alternatywy, podczas którego 
dyskutowano na temat walki z oficjalną
rzeczywistością jako drogi do wolności 
(moderatorzy: Karol Zamojski- Katedra 
Filozofii WSG i Małgorzata Witkowska-
Instytut Politologii UMK w Toruniu), wza-
jemnych relacji sztuki i wolności (Beata 
Kaźmierczak – BWA, Kinga Eliasz- Ka-
tedra Kulturoznawstwa WSG oraz Bogna 
Blachowska – Katedra Kulturoznawstwa 
WSG) oraz wolności na ekranie (Emilia 
Walczak - szefowa DKF WSG). 

„Oczekiwania”
1 kwietnia 2007

W sali widowiskowej Wyższej Szkoły 
Gospodarki odbył się wyjątkowy koncert 
„Oczekiwania” z udziałem zespołów z 
Bydgoszczy: Miasto, Zoo i Positive Chri-
stian Vibrations oraz z Torunia: Ox i Duch. 
Szerzej str. 13 

Dobry start naszych siatkarek
2 kwietnia 2007

WSG była organizatorem eliminacji stre-
fy A XXIV Mistrzostw Polski Szkół Wyż-
szych w Siatkówce Kobiet. 
Szerzej str. 24

Porozumienie z Włocławkiem
2 kwietnia 2007

Podczas XIV Forum Gospodarczego w 
Ciechocinku nasza Uczelnia oraz Wyż-
sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 
we Włocławku podpisały porozumienie 
o ścisłej współpracy w zakresie jakości 
kształcenia i rozwoju działalności nauko-
wo-badawczej. Intencje współdziałania 
dotyczą opracowania wspólnej oferty 
studiów podyplomowych oraz stworzenia 
ośrodka akademickiego. Oprócz tego de-
klaruje się realizację na obszarze całego 
regionu przedsięwzięć na rzecz biznesu i 
gospodarki oraz współdziałanie w zakre-
sie kultury studenckiej. Perspektywicz-
nym celem jest stworzenie konsorcjum 
uczelnianego o uniwersyteckim charak-
terze, które będzie dysponowało poten-
cjałem naukowym i organizacyjnym po-
równywalnym z największymi uczelniami 
makroregionu.

Globalna Filozofia Religii…
11 kwietnia 2007

Katedra Filozofii WSG zorganizowała
wykład pt. „Globalna Filozofia Religii w
poszukiwaniu fundamentów duchowej 
tożsamości pluralistycznej Europy”, 
który wygłosił dr Janusz Salomon SJ, 
wykładowca w Wyższej Szkole Filozo-
ficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w
Krakowie. 

Od Brdy po Niemen
13 kwietnia 2007

W „Galerii nad Brdą” można było oglą-
dać wystawę fotograficzną młodzieży z
bydgoskiego liceum plastycznego, bę-
dącą efektem pleneru odbywanego na 
trasie Bydgoszcz-Drohiczyn-Grabarka-
-Białowieża-Hajnówka-Trześcianka-Na-
rew-Wilno-Troki-Niemen-Wigry-Mikołajk
i-Bydgoszcz w ramach programu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego „Edukacja kulturalna i upowszech-
nianie kultury”. 

Dyskusyjny Klub Reportażu i Dokumentu 
Telewizyjnego
14 kwietnia 2007

Utworzony przy APK WSG jedyny w 
Polsce Dyskusyjny Klub Reportażu i Do-
kumentu Telewizyjnego zainaugurował 
działalność. Pierwsze spotkanie Klubu 
rozpoczęła emisja reportażu wielokrot-
nie nagradzanego Jarosława Jabrzyka z 
redakcji programu Superwizjer, po czym 
wywiązała się dyskusja, do której zosta-
li zaproszeni: Wojciech Jagielski, autor 
reportaży z Afryki i Dalekiego Wscho-
du, Radosław Sikorski, były minister ON 
oraz studenci, dziennikarze z regionu i 
bydgoszczanie. Dyskusja dotyczyła za-
angażowania polskich sił zbrojnych w 
Afganistanie oraz skomplikowanej sytu-
acji geopolitycznej tego odległego pań-
stwa.

Koncert LIPALI
14 kwietnia 2007

W nowej sali widowiskowej Akademickiej 
Przestrzeni Kulturowej zagrał zespół Li-
pali, który od koncertu w WSG rozpoczął  
trasę koncertową. Jako support wystąpi-
ły zespoły Dust Over oraz Świeżo Malo-
wane.

Uczucia i nauka
17-18 kwietnia 2007

Studenckie Filozoficzne Koło Nauko-
we HERMES działające przy Katedrze 
Filozofii Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy razem ze Studenckim 
Kołem Naukowym Językoznawców 
ELIPSA działającym przy UMK w To-
runiu podjęły patronat nad konferen-
cją pt. „Uczucia i nauka”, której celem 
było rozmyślanie na sensem i miejscem 
uczuć we współczesnym świecie. Na 
konferencję zaproszeni zostali młodzi 
naukowcy, studenci oraz ich opieku-
nowie obradujący w sekcjach: kulturo-
znawczej, filozoficznej, politologicznej
oraz językoznawczej.

Martwa natura i kwiaty
18 kwietnia 2007

Gościem „Galerii nad Brdą” była Jadwi-
ga Kotlarczyk, malarka, absolwentka 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Artyst-
ka  jest członkiem Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Przez wiele lat zaj-
mowała się tkaniną artystyczną, obec-
nie najwięcej czasu poświęca malar-
stwu sztalugowemu. Tematami jej prac 
są najczęściej martwa natura, kwiaty 
oraz pejzaże.

O konieczności śmierci
24 kwietnia 2007

W ramach seminarium „Problem zła” 
Katedry Filozofii WSG prof. dr hab.
Ireneusz Ziemiński z Uniwersytetu 
Szczecińskiego wygłosił wykład pt. „O 
konieczności śmierci”. Prof. Ziemiń-
ski należy do najwybitniejszych w Pol-
sce filozofów religii; jest m.in. autorem
książki „Zagadnienie śmierci w filozofii
analitycznej”.

Ósme urodziny WSG 
20 kwietnia 2007

WSG obchodziła swoje 8. urodziny. Z 
tej okazji zorganizowano happening nie 
tylko dla studentów i pracowników, ale 
także dla mieszkańców Bydgoszczy i 
okolic. 
Szerzej str. 2-3
     

Opracowała Marta Budna




